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Néhány kiegészít� gondolat  

a Visegrád 1000 éves egyháztörténetét bemutató kiállításhoz 
  

A királyi palota egyik földszinti termében január 22-én 
megnyílt id�szaki kiállítás megrendezését korábban a múlt 
év �szére terveztük. Azt szerettük volna, ha kiállítás még a 
millenniumi év részeként bizonyítja azt, ami István királyunk 
m�ve volt, hogy mi magyarok a keresztény Európa részeként 
ezer éve itt vagyunk. 

Államot teremt�, kereszténységet terjeszt� és egyházat ala-
pító István királyunk m�vének egyik legteljesebb hazai 
emlékegyüttese itt van nálunk Visegrádon. Sehol másutt 
nincs olyan korai, 1000 körül már létez� vármegyeszékhely, 
amelynek minden részlete vagy teljesen vagy legalább rész-
ben megkutatott. 

 

 
 

Az esperesi templom maradványai 
 

Ennek az emlékhelynek egyik legrangosabb építészeti em-
léke Visegrád városának els�, talán már ezer el�tt létez� 
plébániatemplomának maradványa és az 1060-as években, 
Salamon király idejében, a fölé épült esperesi templom rom-
jai. Az 1978–79-ben feltárt templommaradványok és a körü-
löttük lév� els� keresztény sírok, amelyek közül az egyik 
rangos papi sír volt, Visegrád egyháztörténetének talán leg-
fontosabb emlékei. Az esperesi templom falain meg�rz�dött, 
hazánk legkorábbi és legértékesebb falképmaradványai miatt 
az 1984-ben megépült, de negyedszázad alatt be nem fejezett 
véd�épületet tavaly sikerült végre úgy kialakítanunk, amely 
most már alkalmas lett arra, hogy kiállító helyként megnyit-
hassuk. Talán egyszer, mert az elmúlt harminc év alatt sem a 
m�vészettörténész szakma, sem a m�emlékvédelem nem tett 
semmit a falképek megmentése érdekében, a következ� 
években sor kerüljön arra is, hogy a freskómaradványok 
restaurálása megkezd�djön. 

Az esperesi templom véd�épülete környezetének kialakítá-
sakor gondoltunk arra is, amit a liberális szemlélet� millen-
niumi bizottság [A bizottság elnöke és vezet�je Sz�ke Mátyás 
volt. – Szerk. megj.] és városvezetés nem mert felvállalni, 
vagyis a kereszténységhez vagy István király személyéhez 
köthet� emlékm�vet állítson, a bejárati kapunál felállított 
mészk�oszlop kereszt alakú végz�dése ezt a hiányt igyekszik 
pótolni. 

A kiállítás talán legszínesebb és legérdekesebb részei vá-
rosunk barokk kori és újkori egyháztörténetét bemutató 
tablók és vitrinek. Ebben a részben változatos helytörténeti 
anyag – amely egy részét a visegrádiaktól kölcsönöztük – 
hívja fel a figyelmet a városunk újabb kori vallási életére. 
Ennek az id�szaknak az építészeti emlékeihez lenne még 
hozzáf�zni valóm, hogy az idetartozó történeti adatokat 
pontosítsuk. 

Kezdjük talán a legkorábbi barokk kori emlékünkkel, a Du-
na partján álló, ún. Mária-kápolnával. Err�l a kápolnáról 
Visegrád újabb kori történetét feldolgozó egyik munka töb-

bek közt azt írja, hogy a visegrádi vár a törökt�l való 1685-ös 
visszafoglalásakor Lotharingiai Ferenc (?) – a valóságban 
Károly –, aki keresztény hadak f�vezére volt, katonái hord-
ták össze ágyúállásnak azt a dombot, amelyen az épület áll. 
A kápolna tehát a törökök fölötti gy�zelem emlékére épült. 
Ez a romantikus történet nagyon szép, kár, hogy nem igaz. 

A kápolnáról az els� adatunk 1737-b�l van. Ebben az év-
ben jelent meg Bél Mátyás helytörténeti lexikonjának har-
madik kötete, amelyben Mikoviny Sámuel által Visegrádról 
készült metszet már ábrázolta a kápolnát. Azt is tudjuk, hogy 
Bél Mátyás ezt a munkáját 1733-ban zárta le, tehát a kápolna 
akkor már állt. A kérdés most az, hogy mikor épült. A vá-
laszt igaz közvetve, Balla Antal 1777–78-ban Visegrádról 
készült térképe adja meg. Ezen a térképen sok más, szá-
munkra fontos részletábrázoláson túl szerepel a kápolna is, 
de itt már eredeti nevén, ugyanis ekkor még a véd�szentje 
Nepomuki Szent János volt. Vencel cseh király parancsára 
1393-ban megkínzott és a Moldvába fojtott János papot, aki 
a prágai érsekség általános vikáriusa (helyettese) volt, 1729-
ben avatták szentté. A mi kápolnánk tehát valószín�leg 1729 
és 1733 között épült. Az építtet�k a dunai hajóvontatók 
lehettek, mert Nepomuki Szent János a hajósok és tutajosok 
véd�szentje is, akik számára a kápolna egyik kegyes pihen�-
hely lehetett. 

Nepomuki Szent János a barokk kor egyik legkedveltebb 
véd�szentje volt, akinek tiszteletét a jezsuiták is terjesztették, 
így érthet�, hogy nemcsak nálunk, hanem a szomszéd köz-
ségben, Dunabogdányban az 1726–61 között épült plébánia-
templom titulusa is � lett. 

Visszatérve a kápolnadomb eredeti funkciójának kérdésé-
hez, hogy az ágyúállás volt-e? Az biztos, hogy a várostrom-
oknál innen soha sem l�tték a várat, mert fizikailag nem is 
lehetett. Átnéztem a 16–17. sz.-i várostromokat ábrázoló 
metszeteket, de a Duna-parton felállított üteget sehol sem 
lehet látni. Egyetlen esetben tudnám tüzérségi állásnak el-
képzelni ezt a dombot: ha az itt lév� ágyúk nem a vár ellen 
irányulnak, hanem a Dunát mint vízi utat ellen�rzik. Erre 
talán 1595 és 1605 között lehetett leginkább szükség, mert 
ebben az évtizedben Esztergom és Visegrád keresztény ké-
zen volt, de Buda nem. Az alulról, Buda fel�l támadó török 
seregnek a Duna-szorosba való bejutását kellett a keresztény 
ágyúknak megakadályozni. 

A kápolna további történetére adnak némi támpontot a be-
járati ajtó feletti és szentély küls�, keleti oldalán elhelyezett 
táblák szövegei. A bejárati ajtó feletti gót bet�s, német nyel-
v�, 1873-ban elhelyezett tábla készíttet�je a helyi plébános, 
aki ebben az évben még Viktorin József volt.  

A tábla szövege a következ�:  
 

Ez a 
Segít� Mária-kápolna 

a tizennyolcadik század els� felében épült, 
1788-ban, hogy „örök id�kre” megmaradjon,  

a gyülekezet által átvétetett: 
h� elkötelezettséggel továbbra is jó állapotban lesz  

megtartva az utódok által. 
Emlékül 

a Mária-domb megnagyobbítására és megszépítésére  
1873 tavaszán 

                                                         A plébániahivatal 

(A fordítást ifj. Dobri Imrének köszönöm.) 
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Ebb�l a szövegb�l az sajnos egyértelm�en nem derül ki, 
hogy 1788-ban az akkori visegrádi plébánia kikt�l vette át a 
kápolnát. Azt viszont nagy valószín�séggel feltételezni lehet, 
hogy ekkor változott a kápolna titulusa Sz�z Máriára, és lett 
a búcsú napja szeptember 8.  

A Mariahilf (Segít� Mária)-kultusz a 18. sz.-i Magyaror-
szágon is nagyon elterjedt és érthet�, hogy Visegrádnak azon 
a felén, ahol a koronauradalmi épületek voltak, ezt a titulust 
kaptak az ott álló kápolna. A kultusz gyors elterjedését is 
népszer�ségét ugyanis a 17. sz. egyik legfontosabb hadi ese-
ménye magyarázza.  

Bécs 1683-as török ostroma alkalmával Lipót császár Pas-
sauban a Segít� Sz�z Mária el�tt könyörgött a város megme-
neküléséért, a kereszténység ügyéért. A gy�zelmet kés�bb 
ennek az imádságnak, illet�leg Sz�z Máriának, a „keresz-
ténység segítsége” mennyei közbejárásának tulajdonította. 

Ez a hiedelem az ottani kegyképet páratlanul népszer�vé 
tette. Alig van olyan 18. sz.-i közép-európai katolikus temp-
lom, amelyben ne lenne másolata. Ennek a számtalan máso-
latnak az egyike volt nálunk és díszítette a kápolna oltárát, 
amíg azt 1993-ban egy brutális betörés alkalmával el nem ra-
bolták. 

A kápolna oltárának helyreállítása során az elrabolt olaj-
festményt egy helyi fest�m�vész, G. Nagy Nóra által készí-
tett másolatával pótolták. 

A kápolna átépítésér�l viszont nem történik említés, s�t 
1873-ban is csak a dombot nagyobbítják és szépítik meg. A 
keleti oldalon lév� tábla szövege az alábbi: 

 

HOLLÓS MÁTYÁS dics�sége 
NAGY LAJOSNAK fényessége 
Hová tüntetek? Szól a nemt�! 

Jó királytok fényt és áldást 
hoz reátok itt jár köztetek 

� felsége I. FERENCZ JÓZSEF  
Magyarország királyának 

ezen kápolnában PÓRTELKY TIVADAR  
plébános által szolgáltatott  

csendes misén való ájtatossága emlékéül. 

1894. szeptember 23. 

(A tábla szövegét Komócsy József írta.) 
 

Egy helyi krónikás és legendagyártó, Metzker Károly Vise-
grád községi jegyz�nek Görgei Arthurról és I. Ferenc József-
r�l írt és magánkiadásban megjelent visszaemlékezéseiben 
(év nélkül) olvashatjuk, hogy a király részt vett 1889. évt�l 
kezdve három éven át szeptember második felében Visegrá-
don tartott udvari vadászatokon. 

A jegyz� úr visszaemlékezése szerint ezen alkalmak egyi-
kén történt a táblán megörökített misehallgatás. A valóság 
viszont az, hogy a király 1894-ban, az ún. balassagyarmati 
hadgyakorlat alkalmával vett részt a misén. Ezen hadgyakor-
laton történt az, hogy a katonaság Nagymaros és Visegrád 
között a Dunán épített pontonhídon kelt át, amit a király is 
megszemlélt. 

Visszatérve Metzker úr emlékiratára, itt olvashatjuk azt, 
hogy Erzsébet királyné 1882. október 1-jén volt egy napig 
vendége községünknek. Az udvarhölgye és lánya, Mária Va-
léria f�hercegn� kíséretében állítólag ezen a napon 6 órán át 
a fellegvár környéki erd�ben sétált. Szó nem volt tehát arról, 

amit a Mária-kápolnáról író egyes szerz�k tudni vélnek, hogy 
a király és királyné ott együtt hallgattak volna misét. 

A korábban már említett Balla-féle, 1777–78-ban készült 
térképen már fontos egyháztörténeti adat is van. Jelesül ábrá-
zolja a kálváriát is, csak egy kicsit másként, mint a jelenlegi 
állapota. Akkor a stációk a három keresztb�l álló kálváriánál 
értek véget. A térkép jelzi a Krisztus sírját befogadó kis ká-
polnát is. Ezt a kápolnát Viktorin József plébános 1867-ben 
teljesen helyreállíttatta. 

A Kálvária-kápolna mögött áll a Kempis Tamás-kereszt. 
Ezt a kovácsoltvasból készült keresztet Viktorin József 1867. 
február 15-én állíttatta Kempis Tamás m�vének („Krisztus 
követésér�l”) szlovák fordítása jövedelméb�l.  

A 15. sz.-ban élt németalföldi Ágoston-rendi szerzetes, 
Kempis Tamás De Imitatione Christi (Krisztus követésr�l) c. 
munkájáról talán csak annyit, hogy a rímes prózában megírt 
m�vét máig 95 nyelvre fordították le, és 3000 kiadást ért 
meg. Eddigi legjobb és legsikerültebb fordítás Pázmány Pé-
ter (1624) m�ve. Legutóbb, 1976-ban Dr. Jelenits István pia-
rista szerzetes fordításában is megjelent. 

A városunk fels� felében álló Millenniumi-kápolna bejárati 
ajtaja feletti tábla azt tudatja és a helyi köztudatban is úgy 
van, hogy ezt a Szent Sebestyén-kápolnát 1896-ban „hazánk 
ezer-éves fennállásának emlékére emelte Visegrád-
közönsége”, vagyis mintha egy újonnan épített épületr�l len-
ne szó. A valóság viszont az, hogy 1896-ban a község lakos-
sága újra felépítette a romokba d�lt Szent Sebestyén-
kápolnát, amelynek a felszentelésére 1897. február 26-án ke-
rült sor. 

Fábián és Sebestyén kultuszát a német bevándorlók hozták 
magukkal Németországból. A 18. sz.-ban oly gyakori, néha 
egy évtizeden belül megismétl�d� (1708, 1738–40, 1756, 
1761, 1770, 1786) pestisjárványok miatt a németek közt 
amúgy is népszer� Szent Sebestyén kultusza, aki a 14 segít� 
szent egyikeként a római 608-as pestisjárvány óta a pestise-
sek patrónusa volt, megn�tt. A pestisjárványok miatt a tele-
püléseken leggyakrabban fogadalmi oszlopokat (Sz�z Mária- 
vagy Szentháromság-szoborral) állítottak, vagy ha az anyagi 
erejük megengedte, kápolnát építettek.  

Ez történt a szomszédos Dunabogdányban is, ahol az egyik 
nagy pestisjárvány után – amely a falu felét elragadta – 1767-
ben fogadalmi oszlopot állítottak. Az újabb pestisjárvány el-
kerülésének reményében a 1800-as évek elején megépítették 
a falu fels� végében álló Szent Sebestyén-kápolnát. 

Valahogy így történhetett nálunk Visegrádon is, csak a fo-
gadalmi oszlop nem készült el. (A 2009-ben felállított Szent-
háromság-szobor már a város millenniumára készült.) A vi-
segrádi Szent Sebestyén-kápolna el�djének építésére egyel�-
re nincs adatunk.  

Valószín�nek látszik, hogy már a 18. sz. végén megépítet-
ték, mert az 1782–85-ben készült I. katonai felmérés térkép-
lapján, Visegrád településének déli szélén egy kápolnát je-
lölnek. 

Végül még egy apró pontosítás az egyházi emlékeinket ille-
t�en. A temet�ben lev� Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelt 
kápolnát családi sírboltként özv. Schmid Lajosné Lajkó Berta 
alapította. A kápolnát 1892. július 1-jén szentelték fel. 
                                                             Sz�ke Mátyás 
                                                           múzeumigazgató 

MNM Mátyás Király Múzeum 
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Néhány kiegészít�  gondolat  
 

Másfél évvel ezel�tt, a Visegrádi Hírek 2010. március 
havi számában megjelent, a városunk egyháztörténetér�l 
írott cikkemben terjedelmi okok miatt a barokk kori részt 
csak röviden tudtam bemutatni.  

Arra gondoltam, hogy a téma érdekessége és a várostör-
ténetünk alaposabb megismerése miatt is visszatérek a 
Mária-kápolna barokk kori történetének részletesebb 
bemutatásához. 

Annak idején leírtam, hogy ezt a Duna partján, egy kis 
dombon álló kápolnát 1729–1733 között építették. A 
kápolna titulusa ekkor Nepomuki Szent János volt és ezért 
gondolom azt, hogy az építtet�k a dunai hajóvontatók és a 
tutajosok lehettek, mert az � véd�szentjük volt az 1393-
ban Vencel cseh király parancsára megkínzott és a Mold-
va folyóba fojtott pap.  

A legenda szerint, amikor a király emberei János papot 
a folyóba dobták, az égb�l Sz�z Mária tizenkét csillagból 
álló koszorújából (ma ez az EU-szimbólum) öt csillag a 
mártír után a vízbe hullott. A folyóban sodródó tetem 
helyét egy fényfolt mutatta. A szentet ábrázoló barokk 
kori ábrázolásokon ezért látni gyakran a fej körül öt csil-
lagból álló koszorút. 
 

 

Segít� Mária. 
Id�s Lucas Cranach alkotása  

(valószín�leg 1517 és 1525 között készült) 
Innsbruck, Szt. Jakab-dóm 

 
A kápolna bejárati ajtaja fölött, 1873-ban Viktorin József 

plébános által elhelyeztetett vörösmárvány tábla gót bet�s 
német nyelv� felirata szerint 1788-ban a kápolna véd�-
szentje már a Segít� Mária (Mariahilf) volt. Ekkoriban 
helyezhették el a kápolna oltárán az ún. Segít� Máriát 
ábrázoló képet is. 

Ahhoz, hogy a Segít� Mária-kegykép történetét megis-
merjük, vissza kell kanyarodnunk a 16. század elejéhez. 

Valamikor a reformáció kezdetén id�s Lucas Cranach 
(1472–1553), aki evangélikus vallású volt, Luther Márton 
ajánlására a drezdai Heiligkreutzkirche (Szentkereszt-
templom) részére 1517. és 1525. között egy 78,5×47,1 cm 
méret� fára festett Mária-képet készített. A reformáció 
szellemének megfelel�en a fest� Máriát nem az ég király-
n�jeként, hanem valós életb�l vett emberként igyekezett 
megfesteni. 

Lucas Cranach és Luther Márton nemcsak kortársak, 
hanem barátok is voltak. S�t, Cranach barátjának esküv�i 
tanúja és egyik gyermekének keresztapja is volt. 

A Cranach-kép a drezdai templomból rövidesen Johann 
Friedrich szász választófejedelem drezdai magánképtárá-
ba került.  

II. Lipót, Passau hercegérseke 1611-ben diplomáciai 
küldetésben Drezdában a választófejedelem udvarában 
járt, akit�l ajándékként megkapta a Mária-képet. Így ke-
rült a kép a passaui hercegérsek udvari kápolnájába. Itt 
csodálta meg báró Schwendi (1574–1634) passaui dóm-
dékán a festményt és engedélyt kért az érsekt�l annak 
lemásoltatására. 

Egy ismeretlen passaui m�vész által valamivel nagyobb 
méret�re (97,2×66,5 cm) készített másolatot Schwendi 
báró a schulerbergi templomban lév� magánkápolnájában 
helyezte el.  

Egy id� után ehhez a képhez egy látomás is és csodála-
tos jelenségek sora kapcsolódott, és a hív�k körében mint 
csodatév� kegykép igen népszer� lett. Az el�bbiek miatt 
Schwendi dómdékán a Passauban a Schulerbergen a kép 
elhelyezése céljából egy új templom építésére határozta el 
magát, amelynek 1624-ben rakták le az alapkövét és 
1627-ben lett kész, majd ekkor szentelték fel. 

Ebben az id�ben már a hív�k tömege kereste fel a za-
rándokhellyé vált templomot. A hív�k Máriától kértek 
segítséget, s így a kép és a templom is „Mariahilf” néven 
vált közismertté.  

Az eredeti, Cranach által festett képet 1619-ben, V. Lipót 
f�herceg magával vitte Innsbruckba, amikor a Tirol her-
cegség helytartói állását átvette. Jelenleg ez a csodálatos 
festmény az innsbrucki Szt. Jakab-dóm f�oltárát díszíti. 

Ennek a képnek egyik másolatát láttam szeptemberben, 
amikor a ma Itáliához tartozó Dél-Tirolban utazgatva az 
egykor egységes tartomány másik fontos városában, 
Bozen-Bolzanóban járva, az ottani Mária Mennybemene-
tele-plébániatemplom f�oltárát néztem meg. 

Egyébként a passaui kegyképr�l az id�k folyamán leg-
alább 500 másolat készült. A képhez kapcsolódó legendá-
kat a zarándokok százezrei terjesztették, és újabb máso-
latként elkészült képek köré gyakran alakultak ki zarán-
dokhelyek. Ennek a többszáz másolatnak valamelyike 
kerülhetett Visegrádra is. 

A passaui kegykép nemcsak a hétköznapi életben, ha-
nem a 17. században Közép-Európában tovább terjeszke-
d� törökök elleni harcban is fontos szerepet kapott. A 
Cranach-féle  Mária-kép  akkor  vált igazán a törökellenes 
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a Mária-kápolna barokk kori  történetéhez  

harc szimbólumává, amikor a török hadak 1683-ban IV. 
Mohamed szultán által kinevezett hadvezér, Kara Muszta-
fa vezetésével Bécs elfoglalására indultak.  

A török megérkezése el�tt I. Lipót német-római császár, 
magyar és cseh király a családjával együtt Passauba me-
nekült, ahol az uralkodó vezetésével éjjel-nappal imád-
koztak a zarándoktemplomban a Mariahilf-kép el�tt a 
keresztények gy�zelméért. A kb. 120 ezer f�s ostromló 
török sereg ellen Bécs város védelmét Rüdiger 
Starhemberg gróf vezette, aki kés�bb a császártól fizet-
ségként Visegrádot is megkapta.  

A dönt� ütközetre szeptember 12-én került sor, amikor 
Sobieski János lengyel király, valamint Lotharingiai Ká-
roly herceg, II. Miksa bajor és III. János György szász 
fejedelem egyesült serege (összesen mintegy 70 ezer f�) 
északról rátámadt a Bécset körülzáró török hadra. A 
Kahlenberg környékén dúló harc estére eld�lt: az óriási 
veszteséget szenvedett török sereg megfutamodott, Bécs 
felszabadult.  

IX. Ince pápa a török elleni gy�zelem emlékére szept-
ember 12-ét „Mária neve” ünnepévé tette. A gy�zelem 
emlékére I. Lipót császár és Esterházy Pál herceg felépí-
tette Bécsben a barokk Mariahilf-templomot, és a f�oltá-
rán a passaui kegykép másolatát helyezték el. 

Bécs alatt a törökön aratott gy�zelmet követ�en megin-
dult el�bb 1686-ban, Lotharingiai Károly vezetésével 
Buda visszafoglalása, majd ezután Szavoyai Jen� herceg 
vezetésével az ország felszabadítása. A másfél évszázados 
török iga alóli felszabadulást a korabeli emberek hite 
szerint Mária közbejárásának is tulajdonították. 

A török feletti gy�zelmeket követ�en nagyszámú 
Mariahilf-egyesület alakult f�leg német földön, de itt 
hazánkban is sok katolikus templomban helyezték el a 
passaui Mária-kegykép másolatát.  

A török háborúkból hazatér� katonák között „Mariahilf” 
képmásolatokat osztottak szét, ami szintén fokozta a kép 
ismertségét, népszer�ségét. Ez a kegykép „Állami kegy-
kép” (Staatsgnadenbild) lett a Habsburg-monarchiában. 

Az elnéptelenedett Buda környéki területekre már a 18. 
század elején megérkeztek a német bevándorlók, akik 
szorgalmas munkájuk eredményeként virágzó mez�gazda-
ságot teremtettek a pusztaságon.  

A német telepesek gyakran nemcsak Mária tiszteletét 
hozták magukkal, hanem a passaui Mária-kegykép máso-
latát is, így lett azután a már néhány meglév� hazai zarán-
dokhely mellett számos új is. 

A közelünkben Solymáron lév� kegytemplom f�oltárán 
látható a Segít� Sz�z Mária kegyképe.  

A Cranach-féle Mariahilf-kép alapján készült kegykép 
található Solymárhoz hasonlóan a többi, akkoriban alakult 
helyen is: Bodajk, Csicsó, Doroszló, Máriaradna, 
Krasznahorka, Szentantal, Tétszentkút, Turbék, Vértes-
somlyó. 

A visegrádi kápolnában elhelyezett kegykép mellett 
megemlítem, hogy a falu 18. századi temet�jének egyik 
sírjában – néhány éve a mai iskolaudvaron folytatott feltá-
ráskor – Kováts István régész egy üvegkeretbe foglalt 
papírképet talált, amely szintén a Segít� Máriát ábrázolja.  

Azt, hogy a kápolna 1873-ban még Segít� Mária titulusa 
mikor változott Boldogságos Sz�z Máriára, nem tudom 
pontosan megmondani. 

Az esztergomi érsekség egyházmegyéjében lév� plébá-
niák történetét ismertet�, 1894-ben megjelent kötetben 
Visegrádon a plébániatemplomon kívül még egy Boldog-
ságos Sz�z-kápolnát említenek.  

A kápolnához kapcsolódó búcsú napja is ekkor, a 19. 
század végén véglegesedhetett és lett Kisboldogasszony 
napja, azaz szeptember 8., vagyis Mária születésének 
ünnepe. 

 

 
Az 1993-ban ellopott kegykép helyett  

ma a Mária-kápolnában 
G. Nagy Nóra fest�m�vész alkotása látható 

 
Bízom benne, hogy az elmúlt több mint egy évszázad 

alatt számos szakmai és népszer�sít� publikációban pon-
tatlanul megírt romantikus kápolnatörténet helyett egy 
hiteles, a helyi német nemzetiségi hagyományokhoz is 
kapcsolódó históriával sikerült Visegrád történetét gazda-
gítanom. 
                                    Sz�ke Mátyás c. múzeumigazgató 

 
E cikk szerz�je – Visegrád díszpolgára – nemrég töltötte 

be 70. életévét. Több évtizedes múzeumigazgatói munkás-
ság után nyugdíjba vonult. 

Kívánunk ez alkalomból jó egészséget és további hasz-
nos tevékenységet Visegrád javára! 

A szerkeszt�bizottság 
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Helyneveink eredete  
– Sibrik-domb 

 

A domb elnevezésének kérdését legegyszer�bb lenne úgy megol-
dani, hogy azt kapcsolatba hoznák a nyugat-magyarországi (Szar-
vaskend, Vas megye) Sibrik család valamelyik tagjával mint birto-
kossal, de erre vonatkozó okleveles adatunk nincs.  

A domb helynevének keletkezése Sibrik Miklós személyéhez sem 
köthet�, mert a nagyságos fejedelem, Rákóczi Ferenc h�séges ud-
varmestere, aki urát Rodostóba is követte, és ott is halt meg 1735-
ben, sohasem járt a kuruc id�kben Visegrádon. A Rákóczi-féle 
felkelés idején ugyanis Budát és annak tágabb környezetét, bele-
értve Visegrád területét is, mindvégig a császáriak tartották a ke-
zükben. Sajnos, így nem lehet Visegrádnak kuruc kori hagyomá-
nya, tehát a domb elnevezésének ilyenfajta eredeztetése alaptalan. 
Sibrik Miklós hamvait, amikor 1906-ban hazahozták, a kassai szé-
kesegyház kriptájában Rákóczival és Becsrényivel együtt temették 
el. 

A helynév keletkezése valószín�bbnek t�nik, hogy a török kor 
végén az alsóvár területén él� vagy a vár 1685-ben történt vissza-
foglalása után a város területére beköltöz� új lakosság rác/szerb 
részéhez köthet�. 

Az 1688-ban a Budai Kamarai Felügyel�ség által kiküldött bi-
zottság a jelentésében leírja, hogy a Várkert nev� d�l�t (a Sibrik-
domb is idetartozik) nem rég szép gyümölcsöskertek és sz�l�k bo-
rították. Ezt a területet, amely Kisoroszival szemben fekszik, a kö-
vetkez� években az ottani magyarok m�velték. 1699-ben I. Lipót 
császár-király Visegrádot és a hozzátartozó uradalmat eladomá-
nyozta Bécs véd�jének, Ernst Rüdiger Starhemberg grófnak. 

Az uradalom elidegenítése el�tt, vagyis még 1699-ben, leírást, 
leltárt készítettek a birtokról és várható jövedelmér�l. Az 1699-es 
leírás szerint Visegrádon 51 ház állt. A népesség nemzetiségi ösz-
szetétele német, magyar és rác (szerb) volt. A Starhembergek bir-
toklása alatt, már az 1700-as évek elején a szerbek elt�ntek, felte-
het�leg az akkor virágkorát él� Szentendrére költöztek. 

A Sibrik helynév valószín�leg a szerb-horvát sib „bozót” szóból 
származik. Ez a szó az alapja a dalmáciai kiköt�város, Sibenik ne-
vének is. 

Az 1686-os budavári ostromnál Marsigli tábornok birtokába ke-
rült budai várat és annak tágabb környezetét ábrázoló török kézira-
tos térkép szerint a mai Szabadság-hegyet „Sibri”-nek nevezték. A 
budai példa alapján – ott is tekintélyes létszámú szerb nemzetiség� 
lakosság élt – megkockáztathatjuk azt a feltevést, hogy az alsóvár 
szomszédságában álló domb nevét ez az etnikum adta. Azt, hogy 
pontosabban mikor keletkezett, a török kor folyamán vagy az 
1600-as évek végén, azt nem tudom megmondani.  

Sz�ke Mátyás  
c. múzeumigazgató 
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Hol ebédelt 1810. július 3-án Rainer f�herceg? 
 

1792-ben váratlanul elhunyt a Habsburg-Lotaringiai-
házból származó II. Lipót német-római császár, magyar és 
cseh király. Rövidesen, még ebben az évben meghalt 
felesége, a Bourbon-házból való Mária Ludovika is. 

Az uralkodópár tizenhat gyermeke közül a másodikként 
született, legid�sebb fiú, Ferenc f�herceg (1768–1835) 
lesz az utód, aki II. Ferenc néven, német-római császár-
ként, I. Ferenc néven osztrák császár, magyar és cseh 
királyként uralkodik. 

A német-római császári címr�l, amelyet 1792. július 5-
én Frankfurt-am Mainban a választófejedelmek gy�lésén 
történt választáskor kapott, 1806. augusztus 6-án Napóle-
on nyomására mond le. Ezzel gyakorlatilag megsz�nik a 
1006 éven át fennálló Német-római Császárság. Kárpótlá-
sul els�ként a továbbiakban az Ausztria örökös császára 
címet viseli, amelyet � kreált 1804-ben. 

A hosszú, negyvenhárom évig tartó uralkodása alatt, 
egyik f�szerepl�je volt az 1792–1815. közötti években 
zajló a francia forradalmi és napóleoni háborúk korának. 
(Magyarország becsült vesztesége ezekben az években 
350 ezer f� körül lehetett) 

Még 1814 novemberében Bécsben összeült az európai 
államok kongresszusa, hogy megtárgyalja a napóleoni 
háború lezárásával szükségessé vált területi rendezést. A 
következ� év június 9-én aláírták a bécsi kongresszus 
záróokmányát, amely részben újra rajzolta Európa térkép-
ét. 

Az észak Itáliai Lombardia és Veneto tartományok ösz-
szeomlásával létrehozták a Lombard-Velencei Királysá-
got, amely állam perszonálunióban állt Ausztriával, ural-
kodója a mindenkori osztrák császár volt, akit az alkirály 
és a f�kormányzó képviselt. A „bécsi kongresszus európai 
rendjének védelmében” 1815. szeptember 26-án I. Ferenc 
császár, I. Sándor orosz cár és III. Frigyes Vilmos megkö-
tötte a Szent Szövetséget. 

II. Lipót császár gyermekei közül még további három 
fiúnak volt köze a magyarokhoz. 

A negyedik fiút Sándor Lipót f�herceget 1790. novem-
ber 12-én a magyar országgy�lés nádorrá választotta. 

Sándor Lipót f�herceg 1795-ben történt tragikus halála 
után I. Ferenc császár (sorrendben az ötödik) fiútestvérét, 
József Antal János f�herceget (1776–1847) kinevezi Ma-
gyarország helytartójává. 

A magyar országgy�lés 1796. november 12-én válasz-
totta nádorrá József f�herceget, aki mint a „legmagyarabb 
Habsburg” került be hazánk történetébe. József nádor, aki 
a Habsburgok nádori ágának is a megalapítója volt, ha-
zánk felvirágoztatásáért végzett tevékenysége közismert. 
Emlékét Pesten a róla elnevezett téren álló szobra is �rzi. 

A népes család tizenhat gyermeke közül tizennegyedik-
ként született Rainer József f�herceg (1783–1853) el�ször 
1809-ben mint a császári bátyja helyettese jutott jelent�-
sebb szerephez. 

1809. április 10-én Károly f�herceg vezetésével I. Fe-
renc császár hadai megtámadják a franciákkal szövetséges 
Bajorországot. Válaszul megindul a francia ellentámadás. 
A császári udvar Magyarországra menekül. II. Ferenc egy 
ideig Tatán tartózkodott. 

Napóleon császár május 13-án bevonult Bécsbe, majd 
május 15-én a francia csapatok Pozsonynál átlépték a 

magyar határt. A támadó franciák ellen június 14-én 
Gy�rnél szembeszálló magyar nemesi felkel�k vereséget 
szenvedtek. Az osztrák hadakra július 5–6-án Wagramnál 
(Alsó-Ausztria) mért dönt� vereséget Napóleon. Az 
Ausztria-Magyarország elleni hadjáratot az október 14-én 
Schönbrunnban kötött béke zárta le. 

A következ� évben, 1810. április 2-án I. Ferenc 19 éves 
lányát, Mária Lujzát Napóleon elvette feleségül. 

A napóleoni háborúk alatt felértékel�dött Magyarország 
iránt megn�tt az érdekl�dés Rainer f�herceg esetében is, 
aki hazánk igazi barátjának tanúsítja magát. 

Ahhoz, hogy az országot jobban megismerje, 1810. év 
elején utazást tervezett azokra a hazai részekre, ahol még 
nem járt. A magyarországi utak nagyon rossz állapota 
miatt egy hosszabb utazás komoly, néha több hónapos 
el�készületet igényelt. 

Rainer f�herceg július elején indult el egy kisebb társa-
sággal Schönbrunnból. Az érdekesebb tájak és népvisele-
tek megörökítése végett egy ügyes rajzoló is volt a társa-
ságában. Egyébként a f�herceg a magyarországi útjáról 
jegyzeteket gy�jtött, illetve naplót is vezetett. 

Az utazásuk során az els� állomásuk Pozsony volt, 
ahonnan a Csallóközön át Komáromba szándékozott 
menni. Az ottani vár, amelynek a meger�sítésén dolgoz-
tak, megtekintése után el�bb Tatát, majd Esztergomot 
látogatta meg. 

Július 3-án Visegrádra érkezett, ahol a t�rhetetlen h�-
ségben is vállalkozott a várhegy megmászására, „hogy a 
hajdani nagyságnak Magyarország történelmében oly 
híres romjait” megnézze. Arról, hogy a vár romjainak 
megtekintése után miként folytatódott a f�herceg visegrá-
di programja, már nem az el�bb idézett naplójából értesü-
lünk, hanem azt egy vörösmárvány tábla szövege árulja 
el. 

Ez a tábla a F� u. 17. sz. alatti, ún. Zsitvay-villa kertjé-
ben oldalt álló, a 18. század második felében épült mel-
léképület északi falán van. Ennek a tipikusan sváb paraszt 
porta küllem� épületnek a homlokzata emeletes, alatta 
jelleg nélküli pince van. 

A tábla (általam javított) szövege a következ�: 
 

ANNO MDCCCX DIE 3 JULIJ 
SERENISSIMUS CAESAREO REGIUS PRINCEPS 

ARCHI DUX RAINERUS POST INSPECTA 
ARCIS VISSEGRAD RUDERA 
ADLECTIS AD LATUS SUUM 

HONORATIORIBUS VIAE IN COMITIBUS 
SEMET HIS IN AEDIBUS 

PRANDIO REFECIT 
 

1810. JÚLIUS 3-ÁN 
  CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI FENSÉGE  

RAINER F HERCEG MIUTÁN MEGTEKINTETTE  
A VISEGRÁDI VÁR ROMJAIT 

MAGA MELLÉ VÉVÉN  
TEKINTÉLYESEBB UTITÁRSAIT 

EBBEN AZ ÉPÜLETBEN  
EBÉDELT MEG. 

 

(Romhányi Beatrix fordítása) 
 

A f�herceg Visegrádról Vácra ment, majd Dunakeszin át 
Pestre érkezett. Pestr�l, a hajóhídon átkelve, az utazásá-
nak az els� szakasza a budai Várban fejez�dött be. 
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Rainer f�herceget 35 éves korában, 1818-ban császári 
bátyja, I. Ferenc kinevezte az Osztrák Császársághoz kap-
csolt Lombard-Velencei Királyság alkirályává. Ezt a tisztsé-
get 1848-ig töltötte be. Ez év márciusában f�herceg család-
jával együtt Tirolba költözött. A déltiroli Bozenben (ma: 
Bolzano, Olaszország) halt meg 1853. január 16-án, hetven-
éves korában. Özvegye, Mária Erzsébet hercegn�, három 
évvel élte �t túl. Mindkett�jüket a bolzanoi székesegyház 
kriptájában temették el. 

A lányai közül Mária Adelheid 1842-ben feleségül ment 
unokafivéréhez II. Viktor Emánuel carignanói herceghez 
(1820–1878), aki 1861-ben Olaszország els� királya lett II. 
Viktor Emanuel néven. Felesége Mária Adelaida néven 
olasz királyné lett. Az � révén Rainer f�herceget az olasz 
királyi ház egyik �sének is tekinthetjük. 

Visszatérve az épület történetéhez, azt egyel�re nem tu-
dom megmondani, hogy ki volt a tulajdonosa 1810-ben, aki 
meghívhatta házába ebédre a f�herceget és kíséretét. 

Az épületen és környezetében eddig régészeti és m�emléki 
kutatás sem volt, így a korának közelebbi meghatározása 
sem lehetséges. Az 1895-ben készült községtérképen ezen 
telken egy nagyobb méret�, fektetett U alakú épület látható, 
amelynek egy része lehet a jelenlegi épület. 

 
 

 
 

A Zsitvay-villa melléképülete (F� u. 17.) 
 

Az el�bb említett épület nagyobb részét az 1920-as évek-
ben a Zsitvay-villa építésekor elbontották. Ezt az épület-
szárnyat valószín�leg gazdasági célokra meghagyták. 
 
                                                                  Sz�ke Mátyás 

c. múzeumigazgató 
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Egészen mást kerestem az interneten, amikor az 1849. április 2. 

és május 21. között zajló tavaszi hadjárat egy Visegrádhoz köthet� 
mozzanatához véletlenül adatot találtam. Ez az adat egy eredetileg 
német nyelv� jelentés magyar fordításában szerepel. 

A jelentést, amelyb�l idézek, Kmety György honvédezredes küldi 
Esztergomból 1849. április 29-én, délután 3 órakor Komáromba, a 
hadsereg f�-parancsnokságának:  

 „Tegnap, a menetparancs vétele után egész had-osztályommal 
Vácról útra keltem. A csapatok egyik felét Nagymarosnál, másik 
felét Szobnál szállíttattam át az éjjel, és ma délben 2 órakor 

bevonultam Esztergomba. Vácott egy 24 rajból összeállított száza-
dot hagytam hátra a 23. zászlóaljbeli Jámborfy százados parancs-
noksága alatt.” (Az eredeti német nyelv� tisztázat fordítása megta-
lálható a Hadtörténeti Levéltárban 1848/49:24/506 sz. alatt.) 

Az el�bbi jelentésnek ellentmond Görgey Artúr által a szabad-
ságharc legfontosabb eseményének nevezett, 1849.  
április 26-án lezajlott komáromi-sz�nyi csatával kapcsolatos törté-
nések leírása az emlékirataiban. Kmety ezredest a jelentésben sze-
repl� április 29-nél korábbi napokon említi Görgey, és az eszter-
gomi bevonulásról sem esik szó. (Görgey Artúr: Életem és m�kö-
désem Magyarországon 1848 és 1849-ben, II. k. 38. old. Európa 
Könyvkiadó, Budapest, 1988.) 

Tekintettel arra, hogy a szabadságharc történetével sohasem fog-
lalkoztam, nem tudok dönteni arról, hogy a tavaszi hadjárat esemé-
nyei 1849 áprilisának utolsó napjaiban itt nálunk, a Duna mentén 
pontosan miként zajlottak. 

A Kmety-jelentés alapján el�ször a szabadságharc idején kelt át – 
ráadásul éjjel – a Dunán komolyabb hader� (fél hadtest!), valószí-
n�leg kompokkal a visegrádi partra. Ez a Nagymarosról Visegrádra 
történ� hadászati átkelés 45 évvel kés�bb, 1894. szeptember 17–
21. között megtartott, az uralkodó Ferenc József által is megszem-
lélt, ún. balassagyarmati hadgyakorlat során is megismétl�dött. 
1894. szeptember 17-én Visegrádnál a Dunán épített pontonhídon 
kelt át a gyalogság. A császár ezt az átkelést a Dunán horgonyzó 
Fiume nev� g�zös fedélzetér�l nézte végig. 

 
Sz�ke Mátyás c. múzeumigazgató�
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Az 1849-ben elbukott szabadságharc alapvet� követelé-
sei ugyan nem teljesültek, de utat nyitottak a magyar ipar 
és kereskedelem kapitalista átalakulása felé. Az 1850–
1860-as években a szigorú osztrák fennhatóság alatt m�-
köd� ország a politikai elnyomás ellenére rohamosan 
fejl�dött. 

Ezen id�szak gazdasági eredményeinek növekedését 
els�sorban a vasgyártás intenzív fejl�dése segítette el�. A 
nyersvas termelésében ugyan Anglia járt az élen, de 1845-
ben már Ganz Ábrahám gyára is európai színvonalon 
kezdett termelni. A vasgyártás korai nagy felhasználója a 
vasút és (g�z)gépgyártás volt, amely többek között lehe-
t�vé tette a dunai személy- és teherforgalom ugrásszer� 
megnövekedését is. A vasgyártás fejl�dése az épít�ipar és 
hídépítés korszer�södését is meggyorsította. 

A Pest és Bécs közötti vasútvonal megépítésér�l már az 
1836. évi XXV. törvénycikk rendelkezik, de ennek ellené-
re a kivitelezési munkák csak 1844-ben kezd�dtek meg. 
Ez a vasútvonal 1846-ban elérte Vácot, és 1850-re elké-
szült az innen Párkánynánáig tartó szakasz is. Az 1850-es 
években tehát Visegrád viszonylag rövid id�n belül vas-
úton vagy hajóval megközelíthet�vé vált. 

Meggyorsult a városok fejl�dése is, e téren az élen ter-
mészetesen Pest és Buda járt, de a vidéki városok sem 
maradtak le; pl. az 1860-as években Esztergomban is 
komoly építési igény lépett fel. Az 1840–1870 közötti 
id�szakra a klasszicista építészetet felváltó romantikus 
stílus volt a jellemz�. A magyar romantika hazai építésze-
tünkben egyedülállót alkotott. Az európai eredményeket 
magas m�vészi színvonalon követve, kísérletet tett a 
sajátos magyar építészeti stílus megfogalmazására is. 

A fél évszázad alatt alkotó számos neves építész közül 
most csak a két legkiemelked�bb tehetség� építésznek, 
Feszl Frigyesnek (Vigadó, Dohány utcai zsinagóga szen-
télye) és Ybl Miklós (Fót, plébániatemplom) nevét említ-
jük meg. Hasonlóan az el�bbiekhez helyhiány miatt nincs 
módomban felsorolni az öt évtized alatt felépült egyházi 
épületek, középületek, magánépületek, emlékm�vek kö-
zül (beleértve a kastélyokat is), stb. még a legjelent�seb-
beket sem, de a Buda környékén és a Dunakanyarban 
épült villákkal mégis kivételt teszek.  

A gyorsan növekv� és egyre zsúfoltabb városok gazda-
gabb polgársága elég hamar felfedezte azt, hogy a nyara-
kat kellemesebben el lehet tölteni egy-egy divatosabb 
fürd�helyen vagy a hegyek közt épített villában. 

Már a klasszicizmus id�szakában, a 19. sz. els� felében 
megépültek környékünkön az els� nyaralóházak. Pollack 
Mihály, a kor neves építésze Tahiban, a Pataksoron épít 
egy présházat, amelyet rövidesen nyaralóvá alakítanak át. 
Pest és Buda gazdag polgárai a budai hegyekben is, de 
kihasználva a jó megközelíthet�séget, a Dunakanyarban is 
építkeznek. 

Feszl Frigyes el�bb, 1850 körül barátjának, Heckenast 
Gusztáv könyvkiadónak és nyomdásznak tervez egy úgy-
nevezett „svájci villát”, amely Pilismaróton épül fel. Bu-
dán (XII., Budakeszi út 71.) 1852-ben ugyancsak az � 
tervei alapján épül egy villa a dúsgazdag Kochmeister 
családnak. 

A másik, a kor ugyancsak egyik legnagyobb építészé-
nek, Ybl Miklósnak a tervei alapján 1857–58 körül szintén 

a Budakeszi úton épült fel a Grabovszki- vagy ismertebb 
nevén Rózsa-villa. Leányfalun Ybl tervei alapján 1860 
körül Gyulai Pál költ�-írónak épül villa (a valódi meg-
rendel� az após, Szendrey Ignác volt). 

Visegrádon az els� villák a település legfrekventáltabb 
részén, a Várhegy lábánál épülnek. 

Az 1870–72 között a nagymarosi oldal fel�l a visegrádi 
várról készült fotográfiákon, a Salamon-torony utcában 
három egymás közelében álló villaépületet látunk, ame-
lyek korábban nem voltak ott. Valamivel kés�bb, 1872–
74 között Pest egy ismert fotográfusa, Klösz György ké-
szít felvételt az el�bbi három épültr�l. A felvétel aláírása: 
Visegrádi nyaralók (Sanatorium). 

Ha alaposabban szemügyre vesszük a felvételt, azt a 
meglep� tényt látjuk, hogy a három villaépület három 
különböz� stílus irányzatnak megfelel�en épült. A kép bal 
szélén álló, felette a beállványozott romos lakótorony 
magasodik, a Salamon-torony utca 2. alatti épület a ro-
mantikus építészet egyik igencsak elterjedt stílusirányza-
tának, a félköríves stílusnak (Rundbogenstil) megfelel�en 
épült. A romanizáló irányzatnak megfelel�en az emelet 
homlokzati architektúrájában megjelenik a farkasfogas 
motívum. Ezen a felületen jelennek meg a lizénákkal 
elválasztott faltükrökben a nyújtott arányú vakablakokkal 
közrefogott ablakok is. Az er�teljes kiülés� párkány felett 
emelkedik a tömör attikamellvéd, amely elrejti a romanti-
kus építészetre jellemz� alacsony tet�t. 

 

 
 

A fotográfia jobb szélén álló (Salamon-torony u. 3.), 
neogótikus stílusirányzatnak megfelel�en épült villa kül-
s�leg a mai napig alig változott valamit. A falkoronákat 
lezáró pártázat, a kicsiny fiatornyocskák megvannak, s�t 
változatlan a bejárati ajtó és az el�tér ablakainak gótikus, 
mérm�ves keretezése is. A kép középs�, nagyobbik részét 
a Salamon-torony u. 1. épület neoreneszánsz stílusú épü-
lettömbje foglalja el, amelynek a keleti vége el�tt egy 
kisebb torony áll. Ennek az épületnek is, amelyre valószí-
n�leg a „Sanatorium” felirat vonatkozik, a Dunára néz�, 
az els� emeletr�l nyíló erkélye van. Az épületet egy er�-
teljes kiülés� párkány zárja, amely fölött reneszánsz jelle-
g� pártasor van, amely egyúttal takarja az alacsony tet�t. 

Kár, hogy a kés�bbi átépítések miatt ez a három épület 
nem maradt meg eredeti formájában, mert ha nem alakít-
ják át, akkor a romantikus építészetnek páratlan épület-
együttese állna itt Visegrádon. 

A szinte egyszerre épült villákkal kapcsolatban az els�-
ként felmerül� két kérdés közül az egyik az, hogy ki volt 
az építésztervez�, a másik pedig az, hogy mit tudunk a 
megrendel�r�l. 
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Legutóbb a „Visegrád ezer éve” cím� almanach író-
szerkeszt�je vélte úgy, hogy a Salamon-torony u. 2. épü-
let tervez�je Feszl Frigyes volt. Sajnos, ez a megállapítás 
nem igazolható, mert erre nincs semmilyen bizonyíté-
kunk. 

Feszl Frigyesr�l tudjuk, hogy életében a pilismarótin 
kívül más vidéki villát nem tervezett. Van még egy mun-
kája itt a Dunakanyarban, Szobon, a Luczenbacher testvé-
rek sírkápolnája, amely az � tervei alapján készült 1852 
körül.  

Feszlt Visegrádhoz mindössze annyi köti, hogy a vár-
romokról rajzokat, úgynevezett tájgrafikákat készített. A 
visegrádi középkori várrom nemzeti tájfestészetünknek 
legtöbbször megfestett témája volt; szinte minden tájfes-
t�nk – sorukból Feszl Frigyes sem hiányzott – megörökí-
tette. 

Egy másik – igaz, hogy nem olyan neves, mint Feszl – 
épít�mesterr�l viszont tudomásunk van, akinek a nevéhez 
három, 1868–70 között Visegrádon épült villa f�z�dik. 
Pelka Lajos Antalról (Ratibor, Poroszország, 1831. április 
9.–?) van szó, aki épít�mesterként 1862–66 között Ber-
linben m�ködött. 1866–67-ben nagy tanulmányutat tett 
Franciaországban, Angliában és az Észak-amerikai Egye-
sült Államokban. Az amerikai építészettel kapcsolatos 
tapasztalatairól írt is, amelyek nyomtatásban kis füzetkék 
formájában jelentek meg. 1867-ben valószín�leg nemcsak 
épít�mesterként, hanem befektet�ként is Magyarországra 
jött. 1868 májusában a pesti városi tanácstól honosítást és 
letelepedési engedélyt kért.  

Miután sikerült elintéznie, hogy az engedély megadásá-
hoz szükséges tíz éves itt-tartózkodástól eltekintsenek, 
1870 augusztusában a belügyminisztérium hozzájárulásá-
val a városi tanács a letelepedési engedélyt megadta. 
Pelka Lajos rövidesen – alig egy-két hét elteltével – már 
1870. szeptember elején az épít�mesteri jogért folyamo-
dik a városhoz. Beadványában szakmai el�életének leírá-
sán kívül el�adja, hogy gyakorlata van gyártelepek terve-
zésében, g�zkazánok telepítésében is, mert ehhez Berlin-
ben tapasztalatokat szerzett. 

Magyarországi tartózkodása alatt készült épületeib�l 
megemlít három visegrádi villát – kett�t fényképen mutat 
be, egyet (a Görgey-villát) terveken –, valamint a 
Szontágh S. négyholdas pesti, herminamezei kertjének 
öntözésre szolgáló víztartályépítményt g�zgéppel m�köd� 
öntöz�berendezéssel.  

Egyébként ipari létesítmények tervezéséhez is kiválóan 
értett, mert még 1868-ban mint önálló épít�mester a pesti 
vágóhíd tervezésére kiírt nyilvános pályázaton a harmadik 
díjat nyerte el. Beadott kérelmére – mivel Pelka Lajos 
addigi magyarországi tevékenysége által a szükséges 
szaktudást az illetékesek igazoltnak látják – a pesti tanács 
1870. december 23-án az épít�mesteri jogot megadta. 
Elképzelhet�nek tartom, hogy a kiegyezéskor Magyaror-
szágra jött porosz épít�mester egyúttal vállalkozó is volt. 
Visegrádra kerülvén valószín�leg meglátta annak lehet�-
ségét, hogy itt is meginduljanak a villaépítkezések. Pelka 
Lajos bizonyára a saját t�kéjét is befektetve és feltehet�en 
els� megrendel�inek beleegyezését is elnyerve építette 
meg a három stílusirányzatot képvisel� villát, arra számít-
va, hogy azok további megrendeléseket is hozhatnak. 

A pesti városi tanácsnál tervekkel bemutatott villa tulaj-
donosa Görgey István ügyvéd volt, aki a nyaraló megépí-

tésével valószín�leg új családjának szeretett volna ked-
vezni, mert ekkoriban kötött házasságával a feleséggel 
együtt népes gyereksereget is kapott. Görgey István 
ugyanis elvette feleségül a földeáki Návay Sándor egykori 
honvéd f�hadnagy fiatal özvegyét, Dedinszky Arankát 
(Auréliát), aki férje halálakor, 1864-ben, 28 évesen négy 
apró gyerekkel – három lány és egy fiú – maradt egyedül. 

A Návay lányok közül a legfiatalabb, Jolán (1860–1928) 
lesz az, aki az 1880-as évek elején férjhez megy a 
bácsborsodi Latinovits Frigyeshez (1849–1921), és való-
szín�leg ez a Bács megyei család így került Visegrádra.  

Azt, hogy a három villa közül melyik lehetett 1870-ben 
Görgey István tulajdona, nem tudom pontosan megmon-
dani. Gyanítom, hogy a legkisebb, a Salamon-torony u. 2. 
alatti, amelyet a helyiek emlékezete is Görgey–Latinovits-
villaként �rzött meg. A kérdést véglegesen akkor lehetne 
eldönteni, ha egy hozzáért� szakember végre tisztessége-
sen feldolgozná a Pest Megyei Levéltárban �rzött 19. sz.-i 
községtérképeket, illetve a hozzájuk tartozó iratanyago-
kat. 

Az épületr�l 1883-ban Gerhart Alajos (1837–1889) fes-
t�, grafikus egy ceruzarajzot készít, amelyen nincs feltün-
tetve, hogy ki a tulajdonos. Ez a rajz 1948-ban a F� u. 3. 
ház berendezésével együtt mint „Görgey ingóságok” a 
Magyar Nemzeti Múzeum gy�jteményébe került. Ezt a 
házat ugyanis 1944-ig Radnótfái Györgyné Latinovits 
Flóra (Frigyes lánya) és családja lakta. A család 1944-ben 
elmenekült az országból, itt hagyott ingóságaikat lefoglal-
ták, a házat államosították. A Nemzeti Múzeumban a 
rajzon lév� épületet nyilvántartásba vételekor a leltár-
könyvben Latinovits-villaként, a leírókartonon viszont 
Görgey-villaként nevezték meg. 

A Klösz-fotó jobb szélén lév� épület, a Salamon-torony 
u. 3. alatti villa építtet�je Lichtenstein Ferenc Lajos 
(1828–1903) hírlapíró és szerkeszt� volt. A helyi köztudat 
Pálffy–Daun-villaként emlegeti, amely csak részben igaz, 
mert a rendelkezésemre álló adat szerint ezt az épületet a 
herceg özvegye, Lónyay Olga a férje halála után öt évvel, 
1889-ben vásárolta meg. Az el�bb említett fotónak na-
gyobb részét kitölt�, ,,Sanatorium”-nak nevezett épület 
tulajdonosa dr. Bakody Tivadar homeopata orvos volt. 

Bakody Tivadar, Görgey István és Lichtenstein F. Lajos 
nevével el�ször azon a Viktorin József plébános által 
összeállított listán találkozunk, amely felsorolja azokat, 
akik adományaikkal támogatták az 1871-ben a Várhegy 
északi oldalán megépített szerpentin út kivitelezési költ-
ségeit. 

Érdekes és nagyon korrekt viselkedésnek tartom, hogy a 
Bakody-féle intézményr�l el�ször az egyik legnagyobb 
szakmai ellenfele, dr. Szohner József tett említést. 
Szohner doktor a „Visegrádi vár és királyi székváros 
története” cím�, 1887-ben kinyomtatott könyvecskéje 
végén megemlíti, hogy „És ama kedvez� éghajlati viszo-
nyok vezérelték dr. Bakody egyetemi tanárt arra, hogy 
közvetlenül a fellegvár tövén jól berendezett, minden 
igénynek megfelel� s kényelemmel ellátott ’Sanatorium’-
ot állítson fel, amelyben nyaranta számos idegbeteg és 
gyöngeségben szenved� nyeri vissza megrongált egészsé-
gét”. 

(Folytatjuk) 

                                                                Sz�ke Mátyás 
c. múzeumigazgató 
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Miel�tt Bakody doktor életútjának ismertetésére térnék, 
talán nem ártana, ha a 19. sz.-i orvostudomány kétfajta, 
egymással ellentétes gyógyító módszerét röviden leírnám. 
Az 1820-as évekt�l hazánkban is elterjed� új módszert, 
amelynek a kiindulási alapja a „hasonló a hasonlót gyó-
gyít” elv volt, homeopátiának (hasonszenvi gyógymód) 
nevezték. E módszer követ�i olyan gyógyszereket rendel-
tek a betegeknek, amelyek a fennálló betegséghez hasonló 
tüneteket idéztek el� egészséges emberekben. A betegek 
többsége f�leg az arisztokrácia körében oly divatos új 
gyógyelv ellenére megmaradt a hagyományos allopata, 
azaz ellenszenvi, vagyis a betegség természetével ellenté-
tes hatású gyógyszereken alapuló gyógymódnál. A 19. sz. 
utolsó harmadában a hazai homeopátia legelismertebb és 
legmeghatározóbb egyénisége Bakody Tivadar (1825–
1911) volt. A szakma alapjait apjától, Bakody Józseft�l 
(1792–1845) és apósától, G. H. Schretert�l (1803–1864) 
tanulta, vagyis második generációs homeopata volt.  

Bakody Tivadar részt vett a szabadságharcban, Görgey 
Artúr f�hadiszállásán mint kapitány szolgált. A világosi 
fegyverletétel után, ahol még � is ott volt, külföldre távo-
zott. 1850–54 között Bécsben orvosnak tanult, és itt szer-
zett diplomát is. Tanulmányainak befejezését követ�en 
el�bb egy európai egyetemeket végiglátogató körutat tett, 
majd Lembergben (Lvóv, ma Ukrajna) telepedett le, ahol 
apósától G. A. Schretert�l homeopátiát tanult. 1861-ben 
visszatelepült Magyarországra. Itthon orvosi munkája 
mellett számos közéleti tevékenységben is részt vett. Köz-
rem�ködött a Magyar hasonszenvi Orvosegylet, a Nemzeti 
Tornaegylet létrejöttében. Pesten az els� hasonszenvi 
kórház, a Bethesda 1866-ban nyílt meg mint a német 
nyelv� protestáns, református gyülekezet diakonissza rend 
kórháza. Az els� házat, Rózsa utca 5. alatt, ahol a gyógyí-
tás megindulhatott, maga Bakody vásárolta meg, és adta 
bérbe az egyháznak. Ápolón�ként német diakonisszák 
dolgoztak a kórházban, ahol az igazgató-f�orvos Bakody 
volt. Már az induláskor rendkívüli helyzet is adódott a 
kórház történetében, mert az 1866. júliusi königgrätzi 
csata után, ahol az osztrákok súlyos vereséget szenvedtek 
a poroszoktól, a 14.000 sebesültb�l sok Pestre került, 11 
f�t nekik kellett befogadniuk.  

A els�, mindössze 18 ágyas kórház rövidesen nagyobb 
épületbe költözött, ahol 50–60 beteget tudtak ellátni. Az 
Andrássy út építése miatt ezt az épületet is elhagyták, és 
1872-ben a Hermina úti Bartl-villába költöztek. Bakody 
1886-ban elfoglaltságai miatt lemondott a kórház vezeté-
sér�l. Valószín�leg mint a Bethesda kórház esetében is 
els�sorban azért, hogy gyógyíthasson, másodsorban talán 
befektetésként is építteti meg 1868–70 között a visegrádi 
szanatóriumot. 

A Bethesda héber szó, jelentése „irgalmasság háza”, de 
fordítható így is: a „könyörületesség hajléka”. Jeruzsálem 
óvárosában, a Juh-kapunál van egy fürd�, amelynek hébe-
rül Bethesda volt a neve. János evangéliumában olvashat-
juk, hogy Jézus itt, a fürd� oszlopcsarnokában meggyó-
gyított egy ágyán fekv� 38 éve béna embert. E fürd� ma-
radványa mint Jézus egyik csodájának helyszíne fizikailag 
ma is megvan. Az 1958-ben megkezd�dött és néhány éven 
át folytatott ásatás során ugyanis a fürd� legfontosabb 
részei el�kerültek. 

A Bethesda kórház igazgató-f�orvosi munkája mellett 
Bakody Tivadar ellátta a f�város közkórházában, a Szent 
Rókus Kórházban 1874-ben megnyílt hasonszenvi osztály 
f�orvosi teend�it is. A pesti egyetem orvosi karán 1873-
ban megalakult második homeopátiás tanszék vezetésével 
az egyetemi tanárrá kinevezett Bakody Tivadart bízták 
meg, aki a feladatát és a praktizálást is 1904-ben, hetven-
kilenc éves korában történt visszavonulásáig ellátta. 

Bakody Tivadar családi életének nem minden részletét 
ismerjük. Az 1850-es évek második felében külföldi uta-
zásai mellett Pesten is tartózkodhatott, mert 1858-ban itt 
született Árpád nev� fia, aki szintén orvos lett, de sajnos 
fiatalon, 1887-ben meghalt. Valószín�leg Lembergb�l 
való visszaköltözése után született Amanda nev� lánya (?–
1907), aki el�bb Vilecz Ern� felesége lett, majd megözve-
gyülvén, 1881. karácsonyán férjhez ment Csiky Gergely 
drámaíró, m�fordítóhoz. Csiky Gergely, aki felszentelt 
papként kezdte irodalmi munkásságát, 1880-ban kilépett a 
papi rendb�l, hogy íróként dolgozhasson. A következ� 
évben, 1881 novemberében áttért az evangélikus vallásra 
(a Bakody család ehhez a felekezethez tartozott), hogy ne 
legyen akadálya egybekelésüknek, és karácsonykor meg-
tartották az esküv�t. Az Amandával kötött állítólag na-
gyon szép házasság mindössze tíz évig tartott, mert Csiky 
Gergely 1891-ben meghalt. Házasságágukból tudomásom 
szerint egy fiú származott. Van még a Bakody családnak 
egy tagja, akinek kapcsolata volt Visegráddal: Bakody 
Aurél (1886–1977) orvosról van szó, aki az 1930-as évek-
ben a F� utca 47. sz. alatti villa (korábban újságíró üdül�; 
ma Mátyás tanya, szálloda) tulajdonosa volt. Az Orvostör-
téneti Levéltár nyilvántartása szerint Bakody Aurél édes-
apja Bakody Tivadar volt, ezt én kevésbé valószín�nek 
tartom, mert nincs adatom arra, hogy az utóbbi id�sebb 
korában, 60 évesen fiatal feleséget elvéve újra n�sült 
volna. Egy másik, a szakirodalomból származó adat sze-
rint Aurél édesapja Bakody Árpád volt, aki a fia születését 
követ� évben halt meg. 

Az el�bb említett levéltárban lév� nyilvántartás (orvosi 
matrikula) alapján Bakody Aurél, aki 1886-ban Budapes-
ten született, 1977-ben Baltimor Cityben (USA) hunyt el. 
Ideggyógyász, egyetemi magántanár, a F�városi Bíróság 
elmeszakért�je volt, valamint a BM Igazságügyi Orvosta-
ni Bizottság tagja. El�bb a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem Általános Orvosi Karán lév� neurológiai klinikán 
volt tanársegéd, majd 1926–1944 között az Országos 
Elmegyógyászati Intézetben f�orvosként dolgozott. 

Bernard Ágoston országgy�lési képvisel� kérésére 
Bakody Aurél 1939-ben elemzést készített Szálasi Ferenc-
nek mint a Nemzeti Akarat Pártja vezet�jének az 1935-
ben írt „Cél és követelések” c. 16 oldalas programjáról. 
Nem akarom az elemzés részleteit most bemutatni, csak az 
ideggyógyász orvos végkövetkeztetését írom ide: Szálasi 
pszichopata volt. Ezt a megállapítást egy olyan kiváló 
szakember tette, aki egyébként er�sen jobboldali beállítá-
sú volt. 1944 �szén mint rendkívüli egyetemi tanár, Né-
metországba menekült. Állítólag egy ideig tagja volt az 
ott, Kisbarnaki tábornok vezetésével újjáalakult menekült 
magyar parlamentnek. 

1946-ban az USA-ba ment, Baltimor Cityben telepedett 
le. Felesége, Ilona (1890–1980) is itt halt meg. Egyetlen 
ismert gyermekük volt, Bakody Ilona (1911–1988). Visz-
szatérve a cikkemhez mellékelt „Visegrádi nyaralók” fel- 
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iratú fotográfiához, amelyhez kapcsolódva néhány fotótör-
téneti érdekességet szeretnék megemlíteni. A fénykép 
jobb szélén a következ� szöveg olvasható: „Fényképezte 
és kiadja Klösz Gy, Budapesten, Hatvani utcza a barátok 
épületében”, a fotó alsó szélén pedig ,,Visegrádi nyaralók 
(Sanatorium) – Visegrád Villen (Sanatorium)”. 

A darmstadti születés�, eredeti nevén Johann Justus Ge-
org Kloess (1844–1913) el�bb Bécsben kezdett fényképé-
szettel foglalkozni. A kiegyezés körül, 1866-ban két barát-
jával Pestre költözött, ahol fényképészeti m�termet 
(fényirdát) nyitottak. Kloess, aki közben Klösz Györgyre 
változtatta nevét, rövidesen önállósította magát, és 1872-
ben a pesti belvárosi ferences templom mögötti, akkor 
Hatvani utca 1. alatti épületben saját m�termet nyitott. 

Klösz György a hazai városfotózás egyik legelismertebb 
alakja lett, mert azon túl, hogy lefényképezte Pest, Buda, 
Óbuda legjelent�sebb épületeit, végigkövette a f�város 
létrejöttét�l annak fejl�désének szinte minden mozzanatát. 
Az épületfotók mellett fotografált tájképeket, panoráma-
képeket és m�emlékeket is. El�fordult, hogy az érdeke-
sebb látnivalókról sorozatfelvételt készített. Ez történt a 
mi esetünkben is, ugyanis az el�bbiekben leírt fotográfia 
alján lév� 4-es sorszám erre utal. Azt, hogy hány felvételt 
készített Klösz Visegrádról, nem tudom megmondani. A 
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárában 
ugyanis találtam egy fellegvárat ábrázoló felvételt, amely-
nek az alján a 15-ös sorszám és a következ� felirat szere-
pel: Visegrádi romok délnek – Visegrád Ruine von Süden. 
A kép hátoldalán: Klösz Gy. Visegrád és környékének 
áttekintése. Ezek szerint a Visegrádról készült sorozat 
legalább 15 képb�l, de az is lehet, hogy ennél több�l állt. 
A tájképek, a sorozatfelvételek, épület- és m�emlék fotók 
stb. többnyire üzleti céllal készültek, mert sokszorosításuk 
után azokat el lehetett adni. 

Ha egy kis fotózási gyakorlattal rendelkez� szemmel 
nézzük az itt közölt fényképet, felt�nik, hogy az nem egy 
a földön felállított állványra helyezett fényképez�géppel 
készült. Az rögtön látszik, hogy a fényképez�gép maga-
sabb helyen állt. Ennek a felvételmódnak technikatörténeti 
magyarázata van. Az 1870-es években a fotózás még 
úgynevezett nedves kollódiumos eljárással történt. A 
korabeli fotósnak kellett az üveglapot kollódiummal be-
vonni, majd a felvételt elkészíteni, és ezt követ�en el�hív-
ni. Minderre volt talán öt perc ideje, és csak úgy tudta 
megoldani, hogy a sötétkamrát magával vitte a felvétel 
helyszínére. Klösz a sötétkamrát egy szekéren rendezte be, 
amely így egy mai lakókocsihoz hasonlított. A szekéren 
lév� doboz belül sötétkamra és raktár céljára szolgált. S ha 
már ott volt, akkor a fotós, ha úgy jobb rálátása volt a 
felvétel tárgyára, felállt az állványával a sötétkamra tetejé-
re. 

Végül szeretném megköszönni kedves ismer�seimnek, 
dr. L�vey Györgynek és kollégámnak, dr. Kapronczay 
Károly c. f�igazgatónak, hogy a Semmelweis Orvostörté-
neti Múzeum Könyv- és Levéltárából a Bakody Aurélra 
vonatkozó adatokat rendelkezésemre bocsájtották. 
 

Visegrádi szanatóriumok II. 
 

Húsz évvel a kiegyezés után, 1887 áprilisában fejezte be 
Visegrádon Szohner József (1819–?) orvosdoktor „Az 
egykori világhír� visegrádi vár és királyi székváros törté-
nete” c. munkáját. 

Ez a kisméret� füzetke formában még abban az évben 
megjelent 23 oldalas könyvecske „azon célból l�n hiteles 
források után összeállítva…, hogy a várromokat nyaranta 
felkeres�knek kalauzul szolgáljon, amelyb�l a hajdani vár 
történetére vonatkozó adatok ismerete meríthet� legyen.” 
A Szohner doktor által néhány kisebb hibával összeállított 
történeti leírás els�sorban tényleg azt a célt szolgálta, 
hogy a nyári idény hétvégein a pesti Pet�fi térr�l induló 
g�zhajójáratokkal érkez�k érdekl�dését kielégítse.  

A füzetke utolsó oldala viszont arra szolgált, hogy saját, 
valószín�leg nem olyan régen a f�városból Visegrádra 
áthelyezett gyógyintézetét bemutassa. Az áttelepülés in-
dokaiként leírja, hogy „az éghajlati viszonyok ama kedve-
z� alakulása, mely szerint Visegrád területe tüd�vészmen-
tességgel bír, ezért itt kezelt betegek könnyebben és gyor-
sabban gyógyulnak. A f�városban már tíz éve m�köd� 
pneumatikus és az Osztrák–Magyar Monarchiában egye-
dülálló légeny-belégzési (légeny = nitrogén), Visegrádra 
áthelyezett gyógyintézetben légzési nehézségekkel küsz-
köd� betegeket kezeltek. Állítólag a Németországban 
szabadalmazott gyógymóddal a betegben a tüd�vész kifej-
l�dését meg lehetett akadályozni, a kifejlett tüd�vész is 3–
4 hét alatt teljes biztonsággal gyógyítható volt. (Az el�b-
bieket Szohner doktor állítja az ismertet�jében.)  

Ahhoz, hogy a két említett gyógymódot megértsük, kissé 
laikus módon megpróbálom röviden leírni a belégzési 
orvoslás módjait, amelyeknek az a céljuk, hogy a 
lélegz�utakon át a légz�szervek bántalmaira gyógyítólag 
hassanak. Egyik fajtája a mechanikai légzéskúrák, ame-
lyekben a leveg�nyomás célszer� változtatásával iparkod-
nak a tüd�k állapotára befolyást gyakorolni. Erre a célra 
fejlesztették ki a 19. században pneumatikus kamrákat és 
pneumatikus légz�készülékeket. 

A másik mód a kémiai belégzési kúrák, amelyek részben 
gázok, részben g�zök vagy finoman elporlasztott oldatok 
segítségével történik. Az oxigén és nitrogén (nyelvújítás 
kori szóval: légeny) belélegzésének is sok híve akadt az 
orvosok között. Szohner doktor állításával szemben a 
nitrogén használata mégsem volt igazán sikeres. 

Az Orvostörténeti Levéltár nyilvántartása szerint 
Szohner doktor visegrádi gyógyintézete nem volt nagy. 
Mindössze 12 ágyas ki kórház volt. Állítólag folyamato-
san likviditási gondokkal küzdött. Azt, hogy meddig állt 
fenn, nem tudom, túl sokáig bizonyára nem, mert a doktor 
úr is már 68 éves volt, amikor Visegrádra költözött. 

A következ� kis útikönyv, amely 1898-ban jelent meg 
Visegrádról, a dr. Szohner-féle szanatóriumot már nem 
említi. A gyógyintézet helyér�l egyel�re nincs semmilyen 
adatom. Abban bízom, hogy kés�bbi levéltári kutatások 
ezt esetleg tisztázni fogják. 

Szohner József életér�l és munkásságáról röviden még 
annyit, hogy az 1819-ben Tolnán (Tolna megye) született 
orvosdoktor az 1860-as években Baján volt gyakorló 
orvos, majd Pestre került, és ott folytatta a praxisát. Buda-
pesten számos cikket írt az Orvosi Hetilapba és más szak-
folyóiratokba. Megjelent munkái közül még Baján 1860-
ban és 1862-ben kiadott homeopátia-ellenes könyveit 
említeném meg. Szohner József tudományos alapossággal 
próbálta megcáfolni az e fajta gyógymód hatékonyságát, 
és erre legalább fiatal orvoskollégáinak figyelmét felhívni. 
                                                                   Sz�ke Mátyás  

c. múzeumigazgató 
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1881 karácsony estéjén a kicsike Villecz Erna, a meny-
asszony el�z� házasságából származó kislánya ragyogó 
karácsonyfája alatt rögtönzött oltár el�tt esküdött örök 
h�séget egymásnak Bakody Amanda és Csiky Gergely, 
drámaíró és m�fordító. 

Az akkor még mindössze 39 éves, a katolikus papi hiva-
tást felhagyó, országos hír� drámaíró már a Kisfaludy 
Társaság másodtitkára és a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelez� tagja volt. 

 

 
 

Az egykori Csiky-villa a F� utcában 
 

Az apósnak, Bakody Tivadar orvos-tanárnak 1870 óta 
állt egy tekintélyes méret�, szanatóriumnak nevezett 
gyógyintézete Visegrádon, a Salamon torony utcában. 
Valószín�leg az történt, hogy a család döntése alapján az 
1880-as években vásároltak vagy építettek egy másik 
villát itt Visegrádon, ahol Csiky Gergely nyugodtan dol-
gozhatott vagy pihenhetett. Ez a villa, amely ma a F� utca 
47. számú épülettel azonos, 1885-ben már bizonyosan 
állt, mert az ekkor készült községtérképen azt L alakú 
alaprajzzal jelzik. 

Ekkor már megvoltak az utcában a szomszéd épületek 
is. A jobboldali szomszéd épület tulajdonosa 1877 óta 
Dávid János építési vállalkozó volt. A Dávid család, 
amely talán a legrégebbi Visegrádhoz köt�d� família, 
leszármazottjai már majdnem 140 év óta töltik itt nálunk 
az év egy részét. 

A család két kiemelked� képesség� tagjáról – mindket- 

ten Kossuth-díjjal kitüntetettek voltak –, Dávid Gyula 
zeneszerz�r�l és Dávid Károly építészr�l városunk 2013 
májusában egy kamarakiállítás és egy emlékkoncert meg-
rendezésével emlékezett meg.  

Sajnos a kivételes tehetség�, nagyon termékeny dráma-
író, aki évente legalább egy, de inkább két színm�vet írt, 
élete rövid idej�nek bizonyult, mert 1891. november 19-
én, fiatalon, 49 évesen elhunyt. 

Csiky Gergelyre számos drámája és m�fordítása ellenére 
mégis mint vígjátékíróra emlékezünk. Legfontosabb 
színm�veit (A proletárok, A nagymama, Buborékok) mai 
napig játsszák színházaink, vagy tv-játékot készítenek 
bel�lük. 

Az író emlékére a kaposvári színházat róla nevezték el.  
A fiatalon elhunyt írót a Nemzeti Színház el�csarnoká-

ban ravatalozták fel. Emlékbeszédeket Beöthy Zsolt a 
Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság 
és Paulay Ede a Nemzeti Színház társulata nevében mon-
dott. Temetése november 21-én délután volt. Ekkor he-
lyezték örök nyugalomra a Kerepesi úti temet�ben.  

Feltehet�en a Bakody család a váratlan haláleset után 
sem vált meg a villától, mert az 1920–30-as években a 
család harmadik nemzedékének tagja, Bakody Aurél lakta. 

A háború utáni években, hasonlóan a többi visegrádi 
sorstársához ezt a villát is államosították. A Magyar Író-
szövetség kiadványának, az Irodalomtörténet 43. évfo-
lyam (1955) 4. számának irodalmi hírek rovatában arról 
értesülünk, hogy az elmúlt évben Csiky Gergely visegrádi 
villáját újjáépítették. A villában alkotóházat rendeznek be. 
A villa további sorsáról Cseke László 1980-ban a Pano-
ráma sorozatban megjelent Visegrád c. útikönyvéb�l 
értesülünk. A szerz� leírja, hogy az egykori Csiky-villa 
el�bb a Magyar Írószövetség Irodalmi Alapjának alkotó-
házaként m�ködött, amelyben olyan jeles írói személyisé-
gek is megfordultak, mint Tamási Áron, Sarkadi Imre, 
Berda József, Képes Géza. 

Az épület 1958-tól az 1980-as évek második felében 
történt magánosításáig a Magyar Újságírók Országos 
Szövetségének üdül�jeként m�ködött. 

A közel három évtized alatt számos neves, rangos író, 
újságíró pihent, vagy dolgozott a falai közt. Csak néhány 
nevet említenék meg azok közül, akik valamilyen formá-
ban foglalkoztak Visegrád múltjával vagy m�emlékeivel: 
Dénes Zsófia írón�, Kiss Géza író, Kiss Károly újságíró. 
Emlékezetem szerint a volt magyar köztársasági elnök, 
Göncz Árpád íróként legalább kétszer volt vendége az 
üdül�nek. 

Sz�ke Mátyás 
 

 M E G H Í V Ó 
Tisztelt Visegrádiak! 

  

A Visegrádi Szövetség Egyesület szeretettel hívja Visegrád lakosait az 
  

 „EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT AZ I. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAIRA” 
 

megemlékez� programra és koszorúzásra 
 

Ideje: 2014. július 28., hétf� 18.00 óra 
 

Helye: Mátyás-szobor – emléktáblánál 
 

Megemlékez�t mond: Abonyi Géza, a Turisztikai Szövetség elnöke, a VSZ Egyesület elnökhelyettese 
 

Mindenkit tisztelettel várunk! 
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A pesti Kerepesi úti temet� 31/2 (1848–49-es) parcella 
11. sírján lév� felirat szerint itt nyugszik Lichtenstein 
Ferenc Lajos (1828–1903) honvédf�hadnagy. Ennek az 
egykori 1848-as honvédtisztnek városunkhoz f�z�d� 
kapcsolatára a 19. századdal foglalkozó helytörténeti 
kutatásunk az elmúlt évtizedekben nem figyelt fel. A 
Visegrádi Hírek 2014. évi májusi számában, a Visegrádi 
szanatóriumok I. c. közleményemben én említem el�ször, 
hogy az 1868–70 között a Salamon-torony utca 3. sz. 
alatti villa építtet�je Lichtenstein F. Lajos volt. Ez a neo-
gótikus stílusú épület lassan már másfél század óta Vise-
grád egyik legrangosabb és legismertebb villaépülete.  

Figyelemreméltó személyiség� építtet�jét próbálom meg 
a következ�kben bemutatni: Lichtenstein Ferenc Lajos 
hírlapíró és szerkeszt� 1828-ban Szigetváron (Somogy 
megye) született. Az els� gimnáziumi osztályokat magán-
úton, a többit Keszthelyen, Nagykanizsán, Kaposvárott és 
Pesten végezte, ahol az evangélikus gimnázium tanulója 
volt. 1847-ben a pesti Újépületben lév� Makk tüzérezred 
(5. tüzérezred) tanfolyamán volt kadet, azaz hadapród-
hallgató. Önkéntesként 1848 �szét�l részt vett a szabad-
ságharcban, közben november 30-án Pesten a Hadi F�ta-
nodába (honvéd tiszti iskola) felvételért folyamodott. 
Tehetsége és valószín�leg nyelvtudása miatt a hadügymi-
nisztérium, illetve a kormány futárjaként teljesít szolgála-
tot. 

Egyik legemlékezetesebb küldetése az volt, amikor Kos-
suth megbízásából 1849. tavaszán az ellenséges táboro-
kon szerencsésen keresztül jutott Görgeyhez Gödöll�re. A 
nála lév� írásbeli parancs Görgeyt arra szólította fel, hogy 
az általa vezetett hadtest azonnal egyesüljön Dembinszky 
altábornagy seregével, és kezdjenek közös hadm�velete-
ket. Állítólag Görgey vonakodott a parancsot végrehajta-
ni, ezért a kormányfutár szóban is figyelmeztette az enge- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

delmességre. A tábornok el�bb annyira felb�szült aláren-
deltje viselkedésén, hogy agyonlövetésére adott paran-
csot. A futár életét végül az mentette meg, hogy Görgey 
adjutánsa, Bayer József ezredes (Bajor Gizi nagyapja) 
közbelépett érdekében.  

Az 1849. április 14-én Debrecenben kimondott függet-
lenségi nyilatkozat több példányának külföldi kormá-
nyokhoz való eljuttatásában is tevékenyen részt vett. Ezek 
a diplomáciai küldetések meglehet�sen veszélyes utak 
voltak, de az akadályokat mindig sikeresen leküzdötte. 
Hazájának tett szolgálataiért f�hadnagyi rangot kapott. A 
világosi fegyverletétel után rövid ideig � is Aradon rabos-
kodott, majd Bécsen keresztül Berlinbe ment. Poroszor-
szágban mez�gazdaságból próbált megélni, de mellette a 
politika is foglalkoztatta.  

Külföldi lapokba írt cikkeket az 1848–49-es szabadság-
harc eseményeir�l. Ez az osztrákokat annyira felb�szítet-
te, hogy kiadatását kérték a porosz kormánytól. Letartóz-
tatása és kiadatása el�l a königsbergi (ma Kalinyingrád) 
orosz konzul segítségével György bátyjával együtt Angli-
ába menekült.  

Itt ismerkedett meg és kötött házasságot 1854-ben Gey 
Klárával, akinek édesanyja magyar származású volt. 
Lichten-stein F. Lajos még 1848-ban izraelita vallását 
elhagyva az evangélikus felekezetbe lépett be, így lehet�-
vé vált, hogy feleségével a London melletti Kew-ban lév� 
híres királyi kápolnában keljen össze. Az itthoni politikai 
viszonyok enyhülésével � is visszatért. 

Egyik els� hazai ténykedése az volt, hogy aktívan kivet-
te a részét az els� magyar földhitelintézet megalapításá-
ban (1863). Egy ideig az intézet tevékeny hivatalnoka is 
volt. Kés�bb nemzetközi pénzügyi kapcsolatai révén 
sikerült megszilárdítani az intézet helyzetét.      

 (Folytatás a 12. oldalon) 
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(Folytatás a 11. oldalról) 

Az 1859-ben kiadott uralkodói pátens, amely szabályoz-
ta az állam és a protestáns egyházak viszonyát, az egész 
országosban széles kör� tiltakozást váltott ki. 1859. októ-
ber 31-én Sárospatakon összegy�ltek a négy református 
egyházkerület vezet�i, akik elhatározták, hogy a protes-
táns pátens rendelkezéseinek nem tesznek eleget. A Sá-
rospatakon történtekr�l Lichtenstein F. Lajos különböz� 
külföldi lapok, de f�leg a Times olvasóit tájékoztatta.  

1864. elejét�l szerkeszt�je lett a Pester Correspondenz 
c. politikai német nyelv� k�nyomatos lapnak, amely ma-
gyarul is megjelent. (Az ilyen módon el�állított lapokról 
szólt az a korabeli mondás, hogy „az eseményeket nyo-
mon követik, és kövön nyomják.”) Kezdetben az általa 
szerkesztett lap arra is törekedett, hogy a Schmerling-
uralom ellensúlyozására a hazafias oldal képvisel�i is 
publicitást kapjanak. Kés�bb lapja olyan népszer� lett, 
hogy naponta kétszer, s�t többször is kinyomtatták. A 
külföldi lapok az ebben az újságban megjelent hírössze-
foglalókat vették át. Szerkeszt�i munkája mellett vidéken 
számos takarékpénztár és egyéb vállalkozás létesítésében 
is részt vett. Tevékenysége révén valószín�leg jelent�s 
vagyonra is szert tett. Anyagi helyzete tette lehet�vé, 
hogy 1868–70 között Visegrádon az életrajza szerint 
„gyönyör� palotája” épült. 

 

 
 

1871-ben a helyi plébános, Viktorin József, az iskola 
felújítására és a fellegvárba vezet� szerpentin gyalogút 
megépítésére gy�jt. A plébános által közreadott mindkét 
gy�jt�íven a vele  szomszédos  villatulajdonosok, Görgey  
István, Bakody Tivadar társaságában szerepel Lichtenstein 
F. Lajos neve is. Az iskolai gy�jt�íven �ket mint ,,Grund- 

besitzer”-t (birtokos) említik. Lichtenstein F. Lajos mind-
két íven 50-50 korona adományt tett, amely az egyik 
legmagasabb összeg� hozzájárulás volt. 

Az 1860–70-es években a szabadk�m�vesség elterjedése 
Magyarországon is virágkorát élte. Megalapításában 
Lichten-stein F. Lajos is részt vett. Villaszomszédja, 
Bakody Tivadar is jelent�s alakja volt a magyar szabad-
k�m�ves társaságnak. Az osztrák kormány 1861-ben 
ugyan feloszlatta a magyar nyelven (!) m�köd� Szent 
István páholyt, de azt a kiegyezés után újra alapították. 
Ennek az új páholynak lett elnöke Bakody Tivadar. Itt 
említenék meg valamit, ami az egymással szomszédos 
Salamon-torony utcai villatulajdonosokban, Görgey Ist-
vánban, Bakody Tivadarban és Lichten-stein F. Lajosban 
közös volt: mindhárman az evangélikus felekezethez 
tartoztak. 

Lichtenstein F. Lajosnak nemcsak az újságíráshoz, a lap-
szerkesztéshez és a pénzügyekhez volt kiváló érzéke, 
hanem tehetséges zenész is volt. Állítólag fiatalabb korá-
ban nagyszer�en hegedült, s�t a zeneszerzéssel is meg-
próbálkozott. A heged� iránti vonzalma kés�bb is meg-
maradt, mert gy�jteményében tíz (állítólag) cremonai 
heged� volt. Ezt a világon egyedülálló gy�jteményt 1873-
ban a bécsi világkiállításon mutatták be.  

A zene vagy más m�vészetek iránti vonzalmat és tehet-
séget gyermekei is örökölték. Meglehet�sen népes család-
ja volt, hat lánya és egy fia született. Lányai közül öten 
hangszeres zenével vagy énekléssel foglalkoztak; egyik 
lánya, Georgette fest� lett. Klára lánya, aki zongoram�-
vész és tanár lett, Liszt Ferenc és Erkel Sándor (Erkel 
Ferenc fia) tanítványa volt. Fia, Lajos, aki helyettes szer-
keszt�ként és munkatársként vitte tovább a lapot, szintén 
szerette a zenét. Atyjához hasonlóan � is heged�játékáról 
volt ismert.  

Bátyja, György 1820 körül született Keszthelyen. 
Lichten-stein György volt az els� magyar 
mnemotechnikus, az emlékezés hatékonyságát növel� 
eljárásokkal, azaz mnemotechnikai módszerekkel foglal-
kozott. Az 1850-es évek elején öccsével, Lajossal Angliá-
ban tartózkodva, � tanította Kossuth Lajos gyermekeit 
zongorázni. Kés�bb Skóciában telepedett le; Edinburgh-
ben nevel�intézetet alapított, amelynek haláláig, 1893-ig 
igazgatója is volt.                   

Sz�ke Mátyás 
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A Pálffyak és Visegrád 
 

1889-ben egy fiatalon megözvegyült hölgy házassága 
mindössze néhány évig tartott, a férje halála után öt évvel 
megvásárolta a Salamon-torony utca 3. alatti villát. A 
vásárló az ifjabb erd�di gróf Pálffy–Daun Lipót teanói 
herceg özvegye, született Lónyay Olga Klotild volt. Az 
özvegy grófné élete végéig, még negyed századig nyara-
lóként megtartja az épületet. 

A házaspárnak nem volt gyermeke; azt, hogy ki örökölte 
a villát, egyel�re nem tudjuk megmondani. Eleinte, amíg 
a grófné élt, a visegrádi útikönyv és a városról szóló is-
mertet� özvegy Pálffy–Daun grófné villájaként említi. Az 
1932-ben a M�emlékek Országos Bizottsága által kiadott 
Visegrád vára c. füzetkében leírják, hogy a hajóállomás-
tól a Salamon-torony utcába felvezet� lépcs�vel szemben 
a „hajdani Pálffy–Daun-féle kastély” áll. 

Ezek szerint már a világháború el�tti években is az egy-
szer�ség kedvéért azt az épületet Pálffy–Daun-villaként 
emlegetik. Ez az elnevezés ma is használatos, mert a 
város nevezetes épületeit bemutató leírásokban ebben a 
formában szerepel. 

Az 1950-es évekt�l a villa Duna üdül� néven a SZOT 
egyik központi üdül�épülete volt, mert más épületek is 
tartoztak hozzá. Az 1980-as évek derekán a f�város keze-
lésébe került a korábban is hozzá tartozó Salamon-torony 
u. 2. alatti Görgey-villával együtt. A F�városi Tanács V. 
B. határozata alapján ezt a két visegrádi üdül�épületet 
szociális otthonná szerették volna átalakítani. Ez az el-
képzelés, els�sorban az akkori helyi vezetés ellenállása 
miatt, nem valósult meg. Az 1990-es, illetve a 2000-es 
évek elején mindkét épületet eladták, majd jelent�sen 
átépítették.  

A volt Duna üdül� vagyis a Pálffy–Daun-villa f�épületét 
a jelenlegi tulajdonos hotellé, konferencia- és tréningköz-
ponttá alakította át. Az átépítés nem fejez�dött be, mert a 
déli oldalon az elbontott épületrészek helyén ma romhal-
maz van.  

A grófné magánéletér�l semmit sem, közéleti szereplé-
sér�l is alig valamit tudunk. Ezért inkább a személyéhez 
köt�d� családok történetéb�l adnék rövid ismertet�t. 

Személyéhez három nevezetes família története kapcso-
lódik: saját családjáé, azaz a Lónyay családé, férje révén 
pedig eleve két, a Pálffy és a Daun családé. 

A Daun család bemutatásával kezdem, mert ez a família 
inkább a Lajtán túl ismert, mint hazánkban. A család 
eredetileg egy el�kel� Rajna-vidéki nemzetség volt, 
amelynek f�ága már 1682-ben kihalt. A nemzetség oszt-
rák mellékága a 19. sz. végéig fennmaradt. A család talán 
egyetlen tagjának, Daun Henrik Józsefnek (1678–1751) 
volt valami kapcsolata velünk, magyarokkal, mert 1722 és 
1749 között Buda várának parancsnokaként élt nálunk. � 
volt az, aki 1724-ben a budai Városmajor területén el�-
ször kertészetet létesített, és majort épített. A területet 
néhány évvel kés�bb Buda város tanácsa megvásárolta a 
várparancsnoktól. 

Bátyja, Ulrich Philipp Lorenz (1669–1741) Németalföld 
helytartója, Milánó katonai kormányzója, majd nápolyi 
alkirály volt. Ez utóbbi méltóságában � volt az, aki 1711-
ben a teanói hercegi címet megkapta. 

Teano, amelyet Daun Ulrich h�bérként a hercegi cím-
mel együtt megkapott, Közép-Itáliában, a Campania régi-
óban fekv�, ma is mindössze 12 000 lakosú városka. 

A Daun család legismertebb tagja, akit az osztrák törté-
nelem és sírfelirata is „országaink megment�je”-ként 
említ, Leopold Joseph (1705–1766) teanói herceg, császá-
ri tábornagy volt. Daun herceg volt a 18. sz.-ban a Habs-
burgok egyik sikeres hadvezére. A hétéves háború (1756–
1763) az osztrákok számára kedvez� befejezése is neki 
volt köszönhet�. � kezdeményezte 1751-ben a bécsújhe-
lyi Mária Terézia Katonai Akadémia megalapítását. Ez az 
intézmény a mai napig az osztrák tisztképzés egyik köz-
pontja. A hálás utókor a hercegr�l Bécsben egy utcát 
(Daungasse) nevezett el.  

A Pálffy család hazánk mai is él� történelmi nev� f�úri 
családjai közül az egyik legismertebb. Alig van más e 
nevezetes családok közül, amely annyi hadvezért adott 
volna a hazának, mint a Pálffyak. A hadi erények alkotják 
ugyanis a család tagjainak egyik legf�bb jellemvonását. 

Hazánk történelmében a család tagjainak az uralkodó-
házhoz való rendíthetetlen h�sége miatt a Pálffyak szere-
pét nem lehet mindig egyértelm�en megítélni. Volt a 
családnak olyan tagja, akinek fontos volt magyar szárma-
zása. Az is el�fordult, hogy a Pálffyakat osztrák család-
ként tartották számon. 

Az Árpád-kori eredet� család felemelkedése a 15. sz.-
ban, Mátyás király idejében kezd�dött. Akkor n�sült be a 
család egyik tagja, Pál az erd�di Bakócz családba. Ett�l 
kezdve használják a Pálffyak sajátként ennek a családnak 
a címerét, amelynek leírása a következ�: kék mez�ben 
hármas zöld halmon nyugvó ötágú félkerékb�l kinöv� 
természetes szín� szarvas. 

A család máig is legkiemelked�bb tagja Pálffy Miklós 
báró az ún. hosszú vagy tizenöt éves (1591–1606) háború 
során tett szert hírnévre. � volt a Pálffy család egyetlen 
tagja, aki valaha járt Visegrádon, és ha névlegesen is, de 
várunk parancsnoka is volt. 

A Habsburg és az Oszmán Birodalom közt lefolytatott 
hosszú háború igazi célja Magyarország teljes meghódítá-
sa volt. Ennek a háborúnak volt egyik, nem lényegtelen 
epizódja, hogy 1595. szeptember 3-án a keresztény hadak, 
amelyeknek névleges f�vezére Mátyás f herceg, beveszik 
Esztergom várát. Ezt követ�en a keresztény sereg 
Gianfrancesco Aldobrandini vezetésével megindulnak a 
törökök által megszállt Visegrád vára ellen.  

A magyar el�had Pálffy Mikós (1552–1600) parancs-
noksága alatt állt. Már Esztergom váránál ott voltak 
Vincenzo Gonzaga mantovai fejedelem csapatai is. A 
herceg kíséretéhez tartozott Monteverdi vezetésével egy 
kisebb (5-6 f�s) kamarazenekar is. 

Visegrád várát rövid ostrommal 1595. szeptember köze-
pén visszafoglalták a törökt�l. 

Pálffy Miklóst ez év októberében esztergomi f�kapi-
tánynak nevezték ki, ami egyúttal a visegrádi várparancs-
noki megbízatását is jelentette. 

Az új f�kapitány el�bb vegyes, német és magyar kato-
nákból álló �rséget rendel a visegrádi vár �rzésére. Rövi-
desen a németeket visszavonja, és ett�l kezdve 1605-ig, 
amikor is a vár újra török kézre kerül, csak magyar �rség 
teljesít  szolgálatot. Pálffy 1598. március  végén  bravúros  
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rajtaütéssel csapataival visszafoglalja Gy�r várát a török-
t�l. 

Gy�r várának visszavétele és egyéb sikeres haditettei 
miatt a császár 1599-ben Pálffyt grófi rangra emeli, mellé 
megkapja Pozsony vármegye örökös f�ispáni címét, illet-
ve kinevezik a pozsonyi vár örökös f�kapitányának. 

Pálffy Miklós gróf rövidesen, váratlanul meghalt. A csa-
lád további leszármazottjainak tulajdonképpen � volt az 
�se, ugyanis a testvéreinek nem, csak neki voltak gyer-
mekei. 

A meglehet�sen népes Pálffy családból a hercegi címet 
el�ször Pálffy Lipót (1739–1799), Csongrád megyei f�is-
pán szerezte meg, aki 1762-ben elvette feleségül Daun 
Terézia grófn�t, Daun Lipót gróf, teanói herceg lányát. A 
házasság révén utódai a Pálffy–Daun nevet és a teanói 
hercegi címet örökölték. A Daun család 1851-ben kihalt, 
ezért a család hitbizománya n�i ágon Pálffy–Daun Nán-
dor Lipótra (1807–1900) szállt, akinek nagyanyja Daun 
Terézia hercegn� volt. � volt az, aki a királytól engedélyt 
kapott arra, hogy a feleségét�l, Lobkovitz Szidónia her-
cegn�t�l származó fiaival együtt 1879. január 23-tól a 
teanói hercegi címet Magyarországon is viselhesse. 

Az id�sebb erd�di gróf Pálffy–Daun Lipót Nándor 
teanói hercegnek 1834-ben Bécsben született els�szülött 
fiát szintén Lipót névre keresztelték. 

 

 
Ifj. Pálffy–Daun Lipót 

teanói herceg 
 
Az ifjabb Lipót gyermekkorát és ifjúságának legnagyobb 

részét Stomfán (Stupava, Szlovákia) családi birtokán 
töltötte. Els� nevel�je Ipolyi Arnold volt, aki 1849-ben 
rövid ideig udvari káplánként tartózkodott a családnál. 

Ipolyi Arnold (1823–1886), akiben a magyar kultúrtör-
téneti kutatás úttör� alakját tiszteljük, kés�bb zohori plé-
bánosként szoros kapcsolatot tartott az ifjabb Lipót gróf-
fal. 

A papi pályán is nagy ívet befutott egykori plébános, aki 
el�bb besztercebányai, majd halála évében nagyváradi 
püspök lett, 19. századi tudományos életünk egyik ki-
emelked� alakja volt. 

Ipolyi Arnold nevel�i hatása az ifjú gróf nemzeti beállí-
tottságán is megmutatkozott, mert a bécsújhelyi katonai 
akadémián, amelynek növendéke volt 1848–1853 között, 
tanulótársaival és tanáraival is összet�zésbe került hazafi-
as érzelmei miatt. Az 1850-es évek végén gyorsan emel-
kedett a katonai ranglétrán. A katonai szolgálat mellett 

1857-ben Bécsben elvégezte a fels�bb hadi iskolát is. 
Ezekben az években történt, hogy megismerkedett Szé-
chenyi Istvánnal is, akit Döblingben többször is megláto-
gatott. 

1860 tavaszán az olasz–római (Egyházi Állam) háború 
kitörésekor Itáliába utazik, és felajánlja szolgálatait a 
pápai államnak. Az olaszországi hadjárat során szerzett 
betegsége miatt kénytelen több mint egy évig a döblingi 
gyógyintézetben kezeltetni magát. Egészségi állapota 
miatt visszavonultan el�bb szülei birtokán, Stomfán él, 
majd néhány évig Grazban lakik. 

Ezekben az években kezdett autodidaktaként rajzolással 
és festéssel foglalkozni. Akkor is nagy hatással volt rá 
Ipolyi Arnold, akinek az 1854-ben megjelent Magyar 
Mythologia cím� munkája az 1850–60-as években alap-
m�vé vált, a fest�k mintegy kézikönyvként használták 
témaválasztásukhoz.  

Öccsével, Vilmossal 1868-ban nagyobb tanulmányutat 
tett külföldön, amelynek során Párizsba is eljutottak. 
Visszajövet hosszabb id�t töltött Németországban is. 
Hazatérvén egymás után készültek történeti témájú képei. 
A Pálffy Lipót által készített képekb�l (akvarell, szépia, 
toll- és ceruzarajz) jó néhány darabot a Magyar Nemzeti 
Múzeum Történeti Képcsarnoka �riz. 

 

 
Lónyay Olga 

 
Kicsit kés�n, 47 éves korában szánta rá magát a házas-

ságra, 1881-ben n�ül vette Lónyai Olgát, és 1882-ben 
Budapestre költözött.  

Betegsége 1883-ban súlyosbodott, de mivel a külföldi 
gyógykezelés sem segített rajta, visszatért Berkeszre 
(Szabolcs megye). Itt visszavonultan, betegeskedve élt, és 
rövidesen, 1884-ben meghalt. A gróf fiatal, mindössze 39 
éves özvegye, Olga a nagylónyai és vásárosnaményi Ló-
nyay családból származott. Édesapja, Lónyay Gábor 
(1805–1885), aki 40 évig volt országgy�lési képvisel�, a 
reformpárti politikai mozgalmaknak ismert alakja volt. � 
volt az, aki az országgy�lésbe fiatalon bekerült Kossuth 
Lajost pártfogolta, és szükség esetén családját is segítette. 
Támogatta Kazinczy Gábor politikust is, akinek egyéb-
ként sógora is volt, mert n�vérét, Kazinczy Ottiliát vette 
feleségül.  

Legkisebb lányuk, Olga (1845–1914), aki családja révén 
a református felekezethez tartozott, mint visegrádi villatu-
lajdonos, kötelességének érezte, hogy helyi misszió kiala-
kulását támogassa. Vörös Ákos tiszteletes úr, református 
lelkész, által  összeállított, A Visegrádi  Református  Egy- 
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házközség története cím�, 2009-ben kiadott füzetkében 
olvashatjuk, hogy Visegrádon az els� református isten-
tiszteletet a grófné villájában tartották. Ez a református és 
evangélikus hívek számára úrvacsorával egybekötött 
istentisztelet 1910. december 24-én délel�tt 10 órakor 
volt. 

A következ� évben, 1911-ben a grófné adómegváltás-
ként száz koronás alapítványt tett minden megkötés nél-
kül, szabad felhasználásra. A „Pálffy Alapítvány” össze-
gét a dunabogdányi parókiakertben kút ásására használták 
fel. A 26 méter mély kút vizét egy ér táplálja.  

1914 tavaszán meghalt a grófné. A dunabogdányi és vi-
segrádi gyülekezet táviratilag fejezte ki részvétét a gyá-
szoló családnak. 

Visszatérek a villa 1868–1870 közötti megépítéséhez, 
mert eddig nem említettem, hogy eredetileg egy érdekes 
küls� építmény is tartozott hozzá. Az építtet�, 
Lichtenstein F. Lajos kívánságára ugyanis a Várhegy 
oldalán lév� sziklaperemen egy kör alakú, faoszlopok 
által tartott, nyomott félgömb alakú, valószín�leg bádog-
gal fedett díszes gloriette-nek nevezett kilátó is készült. 
Ezt a kilátót, amely fehérre vagy más világos szín�re volt 
festve, egy nem túl meredek sétaút kötötte össze a villá-
val. Ez a gloriette látható valószín�leg Beszédes Sándor 
esztergomi fényképész által 1872-ben a nagymarosi oldal-
ról készült visegrádi látképen. Feltehet�en ugyancsak 
Beszédes-fotó az el�bbinél egy évvel korábban, 1871-ben 
készült felvétel is, amely a déli oldalról mutatja a vár 
mindkét részét. Ezen a felvételen a Salamon-torony el�tti 
hegyoldalon látható a kilátó.  

A gloriette-nek nevezett többnyire kör alakú, ritkábban 
négyszög vagy sokszög alaprajzú nyitott építményeket 
általában kilátónak használták. A 18. sz. végén a kasté-
lyok körül tájképi (vagy angol) kerteket alakítottak ki, 
amelynek egyik romantikus építészeti eleme a gloriette 
volt. A hazai kastélykertekben is el�fordultak, pl. az Esz-
terházy grófok csákvári  kastélyának kertjében készült  

kínai gloriette 1794-ben. Hazánkban talán mindössze egy 
maradt meg eredeti állapotában. Ez a gloriette ma Fert�-
boz községben van. A k�b�l készült kör alakú építmény a 
tóhoz közel áll. Építtet�je gróf Széchenyi Ferenc, aki 
1802-ben emeltette annak emlékére, hogy az el�z� évben 
József nádor err�l a helyr�l gyönyörködött a Fert� tó 
szépségében. 

Nem tudom pontosan megmondani, hogy a visegrádi 
gloriette-et mikor bontották le, az bizonyos, hogy az 
1890-es években a visegrádi Várhegyr�l készült felvéte-
leken már nem látható. 

A történelem fintora, hogy ha nem is teljesen ugyan-
olyan formában, de néha megismétli önmagát. A 19. sz.-
ban elbontott gloriette helyett ma is van városunkban egy 
hasonló célú, igaz, hogy kissé romos, lepusztult állapotú 
kilátó. A helyiek közül talán sokan emlékeznek rá, hogy 
az 1987–1989 közötti években, amikor Visegrádon a 
vízlépcs� építése folyt, és már a Dunát is elterelték, a 
Hosszúvölgy-d�l� (a helyiek Langethalnak hívják) 
Lepence felé es� részén a meredek hegyoldalban beton-
ból, k�b�l és üvegb�l építettek egy kilátótornyot. A nem 
kis összegbe, állítólag akkor 40 millió forintba került 
kilátóra a hivatalos verzió szerint azért volt szükség, hogy 
onnan irányítsák az elterelt mederben folyó Dunán a hajó-
forgalmat. A jólértesültek viszont tudni vélték, hogy a 
kilátót a valamikori KISZ KB els� titkáraként felt�nt, de 
ezekben az években környezetvédelmi és vízgazdálkodási 
miniszterként a vízlépcs� építését irányító Maróthy László 
igénye miatt építették. A miniszter állítólag ebb�l a kilá-
tóból szerette volna követni, hogy a szocializmus újabb 
vívmányaként hogyan épül a nagy „m�”.  

A két kilátó-tulajdonos szemlélete között az a különb-
ség, hogy az egyik az évezredes történelmi tájban szere-
tett gyönyörködni, az utóbbi viszont a tájat végleg meg-
változtató vízlépcs� betonkolosszusának megépülését 
szerette volna látni.                                    

Sz�ke Mátyás c. múzeumigazgató 
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Franz Jaschke 

– egy sziléziai tájképfest� Visegrádon 
 

Városunk 19. sz.-i története iránt érdekl�d�k talán még 
emlékeznek arra, hogy a Visegrádi Hírek ez évi márciusi 
számában megjelent egy rövid cikkem Hol ebédelt 1810. 
július 3-án Rainer f herceg? címmel. Ebben a cikkben 
leírtam, hogy 1810. július elején a Schönbrunnból ma-
gyarországi utazásra induló f�herceg társaságában az 
érdekesebb tájak és népviseletek megörökítése végett egy 
ügyes rajzoló is volt. 

Rainer f�herceg az el�bb rajzolónak titulált, valójában 
remek tájképfest�ként ismert Franz Jaschkét azért vette 
maga mellé, hogy tervezett Magyarországi utazás c. m�-
vének tájképi és népviseleti illusztrációit elkészítse. 

A 19. sz. elején Franz Jaschke Csaplovics János és 
Mednyánszky Alajos mellett egyik legjellegzetesebb kép-
visel�je volt annak a m�fajnak, amely egy-egy vidék 
földrajzát, történetét és néprajzát igyekezett megírni, 
lehet�leg olvasmányos, könnyed stílusban és rendszerint 
képekkel illusztrálva. Ez inkább topográfiai irodalom volt, 
mint útleírás. 

Franz Jaschke, akit osztrák tájképfest�ként vagy Lajos 
és Rainer Habsburg f�hercegek udvari fest�jeként tart 
számon a m�vészettörténeti szakirodalom, 1775-ben a 
sziléziai Rosenthalban (ma Ró anka, Lengyelország) 
született, és Bécsben halt meg 1842-ben. M�vészeti isko-
láit 1794-t�l a bécsi Képz�m�vészeti Akadémián végezte.  

El�bb a technikai és természettudományos érdekl�dés� 
Lajos f�herceg (1784–1864) kíséretében 1807–1808-ban 
beutazta a határ�rvidéket. A botanikus Rainer f�herceg 
(1783–1853) kíséretében 1810-ben utazást tett Magyaror-
szágon, Erdélyben, Galícia egy részén és Bukovinában. 
1816-ban Észak-Itáliában utazgatott, de megfordult Salz-
kammergutban is.  

El�ször 1810-ben járt Pest-Budán, de egy évtizeddel 
kés�bb, az 1820-as években készült m�veivel igazolható, 
hogy ismét visszatért ebbe a városba. 1840-ben az akkor 
létrejött pesti M�egylet els� kiállításán Jaschke két m�-
vével szerepelt.  

Második, 1810-ben tett magyarországi utazásán ismer-
kedett meg Jaschke Kazinczy Ferenccel. A kor topográfiai 
irodalmát jól ismer� és maga is m�vel� Kazinczyra igen 
jó benyomást tett Jaschke. Kazinczy szavaival „benne egy 
szeretetreméltó embert találtam, és t le nem keveset ta-
nultam”. 

Azon a meleg nyári napon, 1810. július 3-án, amikor 
Jaschke Esztergomból Visegrádra érkezett, minden bi-
zonnyal csak egy vázlatot készített az eléje táruló látkép-
r�l. A vázlat alapján valamivel kés�bb ún. gouache tech-
nikával (egy vízfestési technika) egy közepes méret�, 
44,7×64,2 cm nagyságú festmény készült. Ezt a festményt 
jelenleg Bécsben, az Osztrák Nemzeti Könyvtár An-
sichten aus Österreich-Ungarn c. gy�jteményében húsz 
másik magyar várról (pl. Csesznek, Diósgy�r, Sárospatak, 
Huszt, Esztergom stb.) készült látképpel együtt �rzik. 

A visegrádi látképen, amelyen a jelzetben „Jaschke fecit 
(készítette) 1811” olvasható, a hátteret a Várhegy tömbje 
tölti ki, rajta a jól megfigyelt és elég pontosan lerajzolt 
alsó- és fels�vár romjaival. A városból csak a Mária-

kápolna és az alsóvár közti szakasz néhány jellegzetes 
épületét örökítette meg, így például a barokk kori magtár-
épületet (F� u. 25.), amely egykor a királyi palota ÉNy-i 
szárnya volt. A festmény el�terében az er�sen hullámzó 
folyón komp megy át Nagymarosra. Mellette még egy 
lefelé úszó tutajt is megrajzolt. A lovas szekérrel és egy 
könnyebb kocsival megrakott komp orrában három hosz-
szú lapáttal heten eveznek, a nyolcadik hajós a komp 
másik végén egy ugyancsak hosszú lapáttal kormányoz. 

 

 
 

Visegrád látképe, akvatinta 1821. 
 

Rainer f�herceg végül is nem írta meg a magyarországi 
utazásairól beszámoló útleírást. 

Jaschke az utazások során festett viselet- és tájképek egy 
részér�l akvatintákat (maratással készített rézkarc) készí-
tett, és ezek 1821-ben nem Rainer f�herceg, hanem 
Csaplovics János szövegével jelentek meg. Ez a kötet 
Magyarországon, Horvátországban, Szlavóniában, Bánát-
ban, Erdélyben és Bukovinában készült látképeken kívül a 
m�vész számos színezett rézkarcát is tartalmazza, ame-
lyek különböz� népviseleteket ábrázolnak. 

A kötetben szerepl� tájképek általában magasabb felvé-
teli pontról készültek, a viseletek viszont – a m�fajnak ez 
volt leginkább a megfelel� – békaperspektívából. A viseg-
rádi látkép is megjelent nyomtatásban 1821-ben. A m�-
vész majdnem felére (29,2×33,3 cm) lekicsinyítette az 
eredeti képet. A másolat, amelyen csak a kompon lév� 
rakomány és az ott lév� személyek száma változott, akva-
tinta technikával készült.  

Jaschke különböz� viseletekr�l készült rézkarcai pótol-
hatatlan részét képezik a 19. sz.-i magyar paraszti viselet-
kutatásnak. A néprajz iránt érdekl�d�k számára is – azt 
hiszem – ezek a rajzok a legismertebbek. Közülük talán a 
legtöbbet publikáltat mutatnám be. A mellékelt képen 
torockói lány vasárnapi ruhában látható. 

Végül visszatérnék a látképen látható komphoz. Ki akar-
tam deríteni, hogy honnan indult komp Visegrádon. Felté-
teleztem, hogy a mai helyér�l, vagyis a Rév utca elejét�l. 
Ezt igazolja egy néhány évtizeddel kés�bbi leírás. 1865-
ban megjelent Darmstadtban Hunfalvy János által írt, és 
Rohbock Lajos  képeivel  illusztrált  Magyarország és Er- 
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Torockói lány vasárnapi ruhában, színezett rézkarc 1821. 
 

dély eredeti képekben c. m�ben olvashatjuk: „Nem messze 
a kápolnától van azon hely, honnan a túlsó partra épült 
Nagy-marosra lehet átkelni.” Ebben a kötetben több 
oldalon keresztül a kor tudományos színvonalának megfe-
lel�en megírt történeti leírást olvashatunk Visegrád kö-
zépkori múltjáról.  

A dics� múlt után az akkori jelen, vagyis az 1850 körüli 
Visegrád leírása rövid és kissé lesújtó. „Kúphegy s vár-
romok nyugati alján a helység fekszik, mely kamarai jó-
szág s mez város... Most jelentéktelen helység, s mindösz-
sze csak 1100 lakosa van, kik katholikusok s részint néme-
tek, részint magyarok.” 

Ez az állapot az elmúlt másfél évszázad alatt – azt hi-
szem – alaposan megváltozott. Példaként elég, ha csak 
arra utalok, hogy Visegrád 1991-ben a Visegrádi Együtt-
m�ködés aláírásakor visszanyerte a középkorban is meg-
volt nemzetközi ismertségét. 

                                                              Sz�ke Mátyás  
c. múzeumigazgató 

 
�
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A Görgey, Návay és Latinovits családok Visegrádon 
 

Fiatalon, mindössze 33 évesen, 1864-ben Földeákon 
(Csongrád megye) elhunyt Návay Sándor (1831–1864) 
honvédhadnagy, gróf Leiningen-Westerburg Károly se-
gédtisztje. Felesége, dedinai és hodochini Dedinszky Au-
rélia (1836–1920) 28 évesen maradt özvegyen négy apró 
gyermekkel, akik közül a legid�sebb 8, a legfiatalabb 4 
éves volt. A gyermekek közül a fiú, Emil (1856–1925) 
volt a legid�sebb. �t három lány követte, Lenke (1857–
1918), Erzsébet (1859–1928) és végül a legfiatalabb lány, 
Borbála Jolán (1860–1928). 

 

 
A Návay testvérek 

 

Az özvegy hamarosan férjhez megy Görgey István 
(1825–1912) pesti ügyvédhez (Görgey Artúr tábornok 
öccse), aki 1869-ben Visegrádon, a Salamon-torony u. 2. 
alatti telken Pelka Lajos Antal porosz építésszel villát 
építettet a családja számára. Görgey István, akit 1871-ben 
visegrádi földbirtokosként említenek, vásárol egy telket a 
Kisvillám alatti Duna-parton is. Ez a beépítetlen telek 
Visegrád nagyközség 1885-ben készült térképén a 32. 
szelvényben, 2671. hrsz. alatt található. 

A lányok közül els�ként a legfiatalabb, Návay Borbála 
Jolán 20 évesen, 1880-ban megy feleségül bácsborsódi 
Latinovits Frigyes (1848–1921) Bács megyei földbirto-
koshoz. 

Görgey István, aki korábban ügyvédként dolgozott, 
1874-ben a pesti belvárosban királyi közjegyz�i irodát 
nyitott. Bátyja, Görgey Artúr tábornok (1818–1916) a 
következ� évben, 1875-ben ebben az irodában volt alkal-
mazott el�bb havi 30 Ft, majd 100 Ft fizetésért. 

A bácsborsódi és katymári Latinovits Frigyes és Návay 
Jolán házasságából három gyermek, két fiú és egy lány 
származott. El�bb Endre nev� fiúk (1883–1933) született, 
majd �t az egyetlen lány, Flóra (1886–1956) követte, a 
legfiatalabb Tibor (1890–1934) volt. 

A Návay lányok közül a legid�sebb, Lenke, nem ment 
férjhez. Móricz Zsigmond szavaival � volt az, aki mint 
„fogadott unokahúg”, az agg Görgey tábornokot h�en 
gondozta, és egyúttal lelki társa is volt. Alig két évvel élte 
túl a tábornok halálát, mindössze 61 évesen, 1918-ben 
hunyt el. 

 

 
Návay Sándorné Dedinszky Aurélia 

 

Az a feltételezésem, hogy a Latinovits Frigyes és Návay 
Jolán házasságából született gyermekekkel is megnöve-
kedett család számára a Salamon-torony u.-i villa az 
1880-as években bizonyára sz�knek bizonyult, ezért Gör-
gey István lent a Duna-parton, a hajóállomással szembeni 
telken (F� u. 9., ma Vár Hotel) egy új, nagyon méret� 
villát építettet. Ebbe a valószín�leg 1890 körül elkészült 
új villába költözött Görgey István felesége, Aurélia asz-
szony, a lánya, Lenke, és ha nem tévedek, az öreg tábor-
nok is. A Salamon-torony u.-i villát ett�l kezdve Latino-
vits Frigyes és családja használja.  

Ekkoriban történhetett, hogy a villa telkével a Duna fe-
l�li oldalon szomszédos telket is megszerzik. Az itt lév� 
régi parasztház helyén egy új épület készült, amelyet a 
család Vadászlaknak, majd kés�bb Fels�háznak nevezett. 
Ehhez az épülethez még egy kétszobás kertészház is tar-
tozott. Latinovits lánya, Flóra (1886–1956), aki férjével, 
Radnótfáy Györggyel 1944-ben nyugatra menekült, örö-
költe a Fels�házat, amelyet a háború után államosítottak, 
és átalakítva a Pest Megyei Idegenforgalmi Hivatal hasz-
nált. 

Azt, hogy a 19. sz. végén külön villája van Görgey Ist-
vánnak és a bácsborsódi Latinovits családnak, az 1898-
ban megjelent útikönyvecske is megemlíti (Wágner Ist-
ván: Visegrád /Magask / története; Balassagyarmat, 
1898). 

A harmadik Návay lány, Erzsébet (1859–1928) férjhez 
ment egy tiszakóródi földbirtokoshoz, csíkkozmási és 
tusnádi Sántha Kálmánhoz (1841–1914). Ez a házaspár is 
megpróbál Visegrádon megtelepedni. A Várkertben kez-
denek telkeket, többek közt sz�l�ket is felvásárolni.  

Czobor Béla, a kiváló régész és m�vészettörténész a 
M�emlékek Országos Bizottságának megbízásából 1890-
ben Sántha Kálmán Várkertben lév� telkén megkezdte az 
I. András királyunk (1046–1060) által alapított Szent 
András-monostor feltárását. Az 1895-ig tartó kutatómun-
kák során tisztázódott az el�bb görög rítusú, majd bencés 
és pálos szerzetesek részére épült monostor 15. sz. végére 
kialakult épülettömbjének alaprajza. Sajnos a tragikus 
sorsú, 1390-ben a monostor templomában eltemetett II. 
(Kis) Károly király sírja nem került el� a feltárások során. 

Második alkalommal – több mint – száz évvel kés�bb 
Buzás Gergely régész vezetésével 2001–2003 között folyt 
a monostor  területén  hitelesít� ásatás. Ekkor  igazolódott  
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be az, hogy a Czobor-féle feltárást követ�en, az 1900-as 
évek elején, a monostortemplom északi mellékhajójának 
területén egy alápincézett présház épült. Valószín�leg ezt 
az épületet b�vítik tovább egy kisebb kúriává, mert 1919-
ben a kommün alatt a számba vett, de végül nem államo-
sított visegrádi villák felsorolt tulajdonosai között a Sánt-
ha család is szerepelt. 

A Czobor Béla vezette ásatást úgy t�nik, hogy Návay 
Lenke, akinek valószín�leg a régészet iránt különös érdek-
l�dése volt, gyakran látogatta. Az ásatáson az általa ösz-
szegy�jtött, különböz� korú tárgyakat és érméket, köztük 
római és középkori magyar és osztrák (bécsi fillér) érmé-
ket Lenke halála után az örökösök, özv. Latinovits Tibor-
né és Latinovits Flóra (Radnótfáy Györgyné) az 1930-as 
évek közepén az akkoriban a Salamon-toronyban Schulek 
János által létrehozott gy�jtemény részére odaajándékoz-
ták. 

Schulek János az egyik rövid, A visegrádi Dunazug és 
Nagyvillámhegy (1937) c. történeti összefoglalóként meg-
írt ismertet�jében megemlíti, hogy a várkerti Czobor-féle 
ásatáson el�került leletanyag egy része a Nemzeti Múze-
umba került, az itt kiásott k�anyag nagyobb részét a Sa-
lamon-torony földszintjén kialakított lapidáriumban (k�-
tárban) helyezték el. A k�anyag legértékesebb darabjai, a 
három 11. sz.-i palmettás díszítés� vállk� viszont a hely-
színen maradt, és a villa parkjának díszítésére használták 
fel. 

 

 
Návay Emilné Korossy Zsófia 

 
Eddig nem tettem említést a legid�sebb Návay gyermek-

r�l, az egyetlen fiúról a testvérek közül, vagyis Emilr�l, 
aki el�bb a mérnöki pályára kívánkozott, de végül gazda-
ként végzett a magyaróvári Magyar Királyi Gazdasági 
Akadémián, Temes megyében, Ligeten és Petrományban 
szerzett földbirtokot. A bátaszéki Teréziánum alapítványi 
uradalom f�felügyel�je (1910), majd igazgatója lett, és 
innen ment nyugdíjba. Az 1888-ban Korossy Zsófiával 
(1863–1951) kötött házasságából két gyermek született: 
Katalin (1890–1980), aki férjhez ment Gulner Elemérhez 
(1882–1958) és Pál (1891–1967), aki babocsai Babochay 
Szerénát (1896–1981) vette feleségül 1918-ban Kaposvá-
ron. 

A F� u. 9. alatti villa (a mai Vár Hotel) építtet�je, Gör-
gey István már 1912-ben meghalt, felesége, Dedinszky 
Aurélia is elhunyt 1920-ban. A villát a család legid�sebb 
tagja, Emil és felesége, Korossy Zsófia örökölte. A férj 

1925-ben bekövetkezett halála után az épület Zsófia asz-
szony tulajdonában maradt a család emlékezete szerint 
1942-ig. Ekkor vette meg a neves elme-ideggyógyász 
professzor, Benedek László felesége, Zilahy Irén, híres 
színészn� számára a visegrádi nyaralót. A villát ekkor 
átépítették, amely során még a Návay család hagyatékából 
megmaradt és a padláson talált középkori kályhaszemeket 
a Schulek-féle gy�jteménynek ajándékozták.  

A Benedek házaspárnak Budán, a Körtér közelében, a 
Himfy u. 5. alatt is volt egy villája. A háború alatt, 1944. 
április 3-án a Budapestet ért els� amerikai légitámadás 
során a Benedek-villát eltalálta egy bomba. Zilahy Irén 
els� polgári áldozatként maradt a romok alatt. Úgy lát-
szik, a férj ezt a tragédiát nem tudta feldolgozni, mert a 
következ� év tavaszán Ausztriában öngyilkos lett. 

Návay Emil fia, Pál mint unokaöcs örökölte az elhunyt 
(1928) özv. Sántha Kálmánné Návay Erzsébet, akinek 
Sándor fia 1918-ban meghalt, Szatmár megyében, Tisza-
kóródon lév� 200 holdas birtokát. A nagynéni már a halá-
la el�tt 1926-ban végrendeletileg Pálra hagyta a birtokot. 
A végrendelet az örökös számára nehéz, alig teljesíthet� 
feltételeket tartalmazott. Az 1930-as évek gazdasági vál-
sága és a végrendeleti kötelezettségek miatt a gazdálkodás 
cs�dbe ment, és ezért Pál 1934-ben eladta a birtokot, és 
családjával felköltözött Budapestre.  

Amint azt korábban említettem, Návay Emil Katalin ne-
v� lánya nemes Gulner Elemérhez ment feleségül. Ebb�l 
a házasságból négy fiú (Gyula, Pál, Elemér, László) és 
egy lány (Sarolta) származott. Gulner Elemér (1915–
1973), akinek az els�, Székely Edittel kötött házasságából 
két gyermeke, Gyula és Erika született. 

Visegrádon a Malomhegy u.-ban lakó Gulner Gyula 
(1944) mesterszakácsot sokan ismerik városunkban, aki 
1970–2004 között majdnem három és fél évtizedig a 
Duna Intercontinental Szálló chefje volt, a gyermekkori 
élményeken túl a Návay családhoz f�z�d� rokonság is 
köti Visegrádhoz. 

A Gulner család rokonságban volt a Visegrádon ugyan-
csak megtelepült Neusiedler családdal is. Ez a család 
akkor vált ismertté, amikor a pesti belvárosban a ferences 
kolostor helyén 1876-77-ben a Ferenciek Bazárát felépí-
tették. Ebben az épületben a földszinten kapott helyet a 
kés�bb Kárpátiának nevezett étterem, amelynek bérl�je 
Neusiedler Géza volt. A müncheni sörér�l híres villásreg-
geliz� hely az 1900-as évek elején Pest egyik legfelkapot-
tabb vendégl�je lett. A Neusiedler család Visegrádon a F� 
u. 35. alatt a királyi palota területén két házat is bírt. Az 
id�sebbek talán emlékeznek rá: az egyik házban az 1960–
70-es években a Faipari KTSZ irodái voltak. A másik 
házban, már magyarosított névvel Négyesi Géza lakott, 
aki emlékezetem szerint a f�városban a Városházán tiszt-
visel�ként dolgozott. Négyesi Géza ben�sült egy pesti 
ügyvéd családjába. Ennek a házasságnak az ötletét a csa-
lád nem szívesen vette a menyasszony zsidó származása 
miatt. A leend� férj viszont nem tör�dött a családi nem-
tetszéssel, és a házasságot megkötötték. 

Az apósnak, dr. Bischitznek a Széchenyi u.-ban volt egy 
villája (a mai m�vel�dési ház), amelyet az 1930-as évek-
ben panzióként m�ködtettek.  

Azt, hogy Sántha Kálmánné Návay Erzsébet halála 
(1928) után a visegrádi Várkertben fekv� birtokot és 
kúriát  ki  örökölte, egyel�re  nem  tudom  pontosan  meg- 
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mondani. Gyanítom, hogy egy másik unokaöcs, Latinovits 
Frigyes kisebbik fia, Tibor lett az örökös. Latinovits Tibor 
(1890–1934) Havas Jolánnal kötött házasságából két 
leánygyermek származott, Éva (1916–1994) és Veronika 
(1923–1989). A villa és a hozzátartozó birtok bizonyára 
az 1920-as évek végén kitört gazdasági válság következ-
tében beállt súlyos anyagi helyzet miatt sem maradt soká-
ig a család tulajdonában. 

A Magyar Újságírók Egyesülete és társintézményei a két 
világháború között c. tanulmányból tudjuk meg, hogy 
Horthy Miklós, akit 60. születésnapján (1928) és kor-
mányzói 10 éves jubileumán (1930) az újságírók „mély 
hódolattal” köszöntenek, a visegrádi Latinovits-villát a 
Magyar Hírlapírók Országos Nyugdíjintézetének ajándé-
kozta.  

Ahhoz, hogy az el�bbieket megértsük, két magyarázatot 
is f�znék. Az a valószín�, hogy a kormányzó a villát nem 
mint saját tulajdonát ajándékozta az újságíróknak. A kúri-
át és a hozzátartozó birtokot el�bb a Magyar Általános 
Hitelbank megvásárolta az állam részére. A kormányzó 
tehát az ajándékozással állami támogatást nyújtott az els� 
világháború alatt tönkrement Nyugdíjintézetnek. 

Horthy egyébként rokonságban volt a Latinovits család-
dal, mert a bátyja, Horthy István lovassági tábornok Lati-
novits Frigyes unokatestvérét, Latinovits Margitot vette 
feleségül. 

A Visegrád vára c. 1932-ben megjelent, Lux Kálmán és 
Lux Géza által írt és illusztrált kiadványban a volt Latino-
vits-villát az Újságírók Országos Nyugdíjintézetének 
Rákosi Jen r�l elnevezett üdül�házaként említik. 

Irodalomtörténeti emlék is f�z�dik ehhez a villához, 
mert 1935-ben itt találkozik az akkor már halálos beteg 
költ�, Kosztolányi Dezs  egy férjes asszonnyal, 
Radákovich Máriával, aki iránt szerelemre gyullad. A 
beteg Kosztolányi utolsó szerelemi fellobbanásának em-
lékét Máriához írt levelek és néhány szép vers �rzi.  

Visszatérve a Latinovits család történetéhez, a Salamon-
torony u. 2. alatti villa további sorsát eddig nem említet-
tem, csak arra utaltam, hogy nyugatról a villa telkéhez 
kapcsolódó, de már a Duna-parton álló Vadászlakot Lati-
novits Frigyes lánya, Flóra örökölte. Flóra Radnótfáy 
Györgyhöz (1896–1945) ment feleségül. Házasságukból 
egyetlen gyermek született, Katica (1925–?). A férj, mivel 
a kormányzói kabinetirodán dolgozott, kénytelen volt 
1944 végén a családjával nyugatra menekülni. A menekü-
lés közben a férj 1945. március 4-én Szombathelyen 
meghalt; felesége, Flóra asszony és lánya, Katica kijutot-
tak az Egyesült Államokba. 

A nagyobbik villát, vagyis a Salamon-torony u.-ban ál-
lót, valószín�leg a legid�sebb fiú, Endre örökölte, aki 
Tisza István miniszterelnök titkára volt. Endre lett az 
örököse a legrégibb, még 1767-ben Latinovits József által 
Bácsborsódon épített barokk kori Latinovits-kastélynak is. 
Az új örökös ennek a kastélynak a 19. sz. közepén épült 
szárnyát 1930-ban ismeretlen okból lebontatta. A megma-
radt régi épület 1934-ben a római katolikus egyház tulaj-
donába került. 

A mindössze 50 évet élt Endre örököse feltételezésem 
szerint a vele azonos keresztnev� fia lehetett. A visegrádi 
villa valószín�leg az államosításig dr. Latinovits Endre 
(1907–1969) tulajdonában volt. 

Az alábbiakban leírom a Visegrádon a katolikus egyház 
tulajdonában lév� temet�ben kialakított Latinovits-
sírkertben eltemetett, ill. a másutt elhantolt családtagok 
emléktábláin lév� neveket. A sírkert a temet� fels� szélé-
ben, a Temet�sor u. fel�li támfal mellett van. A díszes 
vasráccsal lekerített sírkert közepén egyszer� fekete vas-
kereszt áll. A keresztt�l balra es�en hat, attól jobbra hét 
fehér márványtáblát er�sítettek a támfalra.  

Az ide eltemetettek névsora a baloldalon: 
Dr. Radnótfáy Sándor (1896–1972), Latinovits Olga 

(1886–1974), Návay Lenke (1857–1918), Dedinszky Au-
rélia (1836–1920);  

a jobb oldalon: dr. Latinovits Endre (1907–1969), Návay 
Jolán (1860–1928), Latinovits Frigyes (1849–1921), 
Latinovits Endre (1883–1933), Latinovits Tibor (1890–
1934).  

Emléktáblát kaptak a következ� családtagok a bal olda-
lon:  

Latinovits Éva (1918–1994, Melbourne, Ausztrália), La-
tinovits Veronika (1923–1989, Melbourne, Ausztrália), 

a jobb oldalon: Radnótfáy György (1896–1945, Sorok-
polány, Vas m.), Latinovits Flóra (1886–1956, Tenafly 
N.J. USA). 

 

 
A Latinovits család sírkertje  

a visegrádi temet�ben 
 
Visegrádon temették el Latinovits Mihály f�mérnök és 

felesége, Markos Anna Nagyenyeden született lányát, 
Olgát (1886–1974) is. Róla mindössze egyetlen informá-
cióm van, nevezetesen az, hogy 1972-ben a Magyar Nem-
zeti Galériának ajándékozta Kisfaludy Károly Osszián 
keservei c. festményét.  

Befejezésül szeretném megemlíteni, hogy a fentiekben 
leírt családtörténeti kapcsolatok közt lehetnek tévesek is, 
mert én nem végeztem minden részletre kiterjed� kutatást. 
A levéltári és egyéb forráskutatás nem a szakterületem, 
ezt egy felkészült történész kollégának kellene elvégezni. 

Visegrád 19.–20. sz.-i történetének hiteles és szakszer� 
feldolgozására, amint azt már többször javasoltam, feltét-
lenül szükség lenne, mert ez az id�szak is fontos része 
városunk kétezer éves történetének. Remélem, el�bb-
utóbb akad egy jó képesség� kolléga, aki ezt a feladatot 
magas színvonalon megoldja. 

Sz�ke Mátyás 
c. múzeumigazgató 





12                                                                            VISEGRÁDI HÍREK                                                        2015. április 
 

hatóság a szobrot az óbecsei futballcsapatnak ajándékoz-
ta, akik azt színesfémként értékesítették.  

A helyi magyarok 2010 októberében a város plébánia-
templomának kertjében újra emléket állítottak Leiningen-
nek. A tábornokról készült mellszobor, amely Gy�rfi 
Sándor Munkácsy-díjas szobrászm�vész alkotása, Mez�-
túr ajándékaként került Törökbecsére. 

A fiatal, 25 éves gróf Leiningen-Westerburg Károly 
1844. november 3-án a bécsi belvárosi evangélikus temp-
lomban házasságot kötött az ugyancsak nagyon fiatal, 17 
éves Sissányi Erzsébettel (1827–1898), aki egyébként 
görögkeleti vallású volt. A menyasszony édesapjának, aki 
törökbecsei nagybirtokos volt, Erzsébeten kívül hét másik 
lányát is sikerült férjhez adnia. Így került a családhoz egy 
ügyvéd, Urbán Gyula és egy katona, Rohonczy Lipót 
ezredes. 

Leiningen a házasságkötést követ�en feleségével, Lizá-
val Pozsonyban élt, és gyermekei is itt születtek. Az id�-
sebb gyermek, Erzsébet, akit édesanyja után szintén Lizá-
nak neveztek (1845–1913), egy angol tábornok, William 
Barwell felesége lett. Három gyermekük született: Lilien, 
Henriett és Richard. Leiningen második gyermeke Ármin 
(Hermann Casimir) (1848–1903) folytatva a családi ha-
gyományt szintén a katonai pályát választotta. A magyar 

királyi honvédség századosaként egészségügyi okok miatt 
vonult nyugdíjba. 

A tragikus körülmények közt megözvegyült Liza öt év-
vel kés�bb, 1854-ben férjhez ment gróf Bethlen József-
hez, aki a szabadságharc idején Leiningen bajtársa volt. 
Második férjével az 1870-es években Temesváron laktak. 
Ebb�l a házasságból négy gyermek, István, Béla, Miklós 
és Anna született. Bethlen gróffal – aki 1896-ban meghalt 
– több mint negyven évet éltek együtt.  

Az özvegy, aki akkor 71 éves volt, 1898 nyarát Visegrá-
don töltötte. Meghívója valószín�leg Görgey Istvánné 
lehetett, aki a sírkövére is felíratta: özvegyült földeáki 
Návay Sándorné. A mártírhalált szenvedett tábornok 
özvegye tehát meglátogatta néhai férje egykori segédtiszt-
jének özvegyét, Dedinszky Auréliát. Lizát visegrádi tar-
tózkodása alatt állítólag többször felkereste Görgey Artúr 
is. 

A Visegrádon eltöltött nyár után Liza visszament Buda-
pestre, ahol 1898 novemberében meghalt. Kívánságára 
Kolozsvárott temették el. A temetkezési hely megválasz-
tásában az is közrejátszhatott, hogy Kolozsvárhoz vi-
szonylag közel volt Borosjen�, ahol Leiningen sírja volt. 
                                                                  Sz�ke Mátyás 

c. múzeumigazgató 
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Görgey Artúr 1818. január 30-án született Toporcon, az 
�si családi birtokon. 

A családi hagyomány és a véletlen is úgy hozta, hogy 
már tizennégy évesen katonai pályára került, ugyanis 
1832–36 között a tullni utászakadémia hallgatója volt. A 
hadapródként végzett Görgey ifjúkori katonai pályafutása 
a Nádor-huszároknál, ahol 1842-t�l f�hadnagyként szol-
gált, 1845-ben fejez�dött be. A katonai életpálya iránt 
különösebb elhívatást nem érzett, ezért kilépett a hadse-
regb�l. 

A következ� két évben, 1845-47-ben Prágában, a Károly 
Egyetemen vegyészetet tanult. Váratlan családi öröksége 
miatt egyetemi tanulmányait megszakította, és 1847–48-
ban Toporcon gazdálkodott. 

Az 1848-as márciusi forradalmat követ�en létrejött ma-
gyar kormány felhívására – a volt katonatisztek jelentkez-
tek az újonnan megszervez�d� hadseregbe – Görgey az év 
májusában Pestre utazott. 

Igazi katonai karrierje 1848. június 13-án kezd�dött, 
ugyanis ekkor nevezték ki Gy�rben az 5. honvédzászló-
aljhoz századosnak. Ezt követ�en a világosi fegyverletéte-
lig tartó rövid, mindössze 14 hónapos szabadságharc alatt, 
az akkor 30-31 éves fiatalember a magyar hadtörténelem-
ben páratlan karriert futott be. Tehetsége, zsenialitása és 
kiemelked� szervez�képessége révén megkapta a tábor-
noki (vezér�rnagyi) rangot, több alkalommal a honvédse-
reg f�vezére volt, de kinevezték hadügyminiszternek is. 

A többszörös orosz-osztrák túler� miatt, hogy a további 
felesleges vérontást elkerülje, Görgey 1849. augusztus 13-
án a Világos melletti szöll�si mez�n Rüdiger orosz tábor-
nok csapatai el�tt letette a fegyvert. A feltétel nélküli 
fegyverletétel és életének megkímélése miatt Görgey 
Artúrt mintegy másfél évszázadig árulónak tartotta a 
magyar közvélemény. 

Az osztrákok Görgeyt Karintiába szám�zték, ahol el�bb 
Klagenfurtban élt francia feleségével, Adéle Aubouinnal. 
Itt születtek gyermekei, Berta (1850) és Kornél (1855). 
1858-ban Viktringbe költözött, ahol egy kisebb házat 
vásárolt családja részére. Karintiai szám�zetése a kiegye-
zést követ�en 1867. november 3-án ért véget. 

Visszatérve Magyarországra megpróbált állandó munkát 
szerezni, hogy a családja számára a megélhetést biztosít-
sa, de ez a törekvése nem járt sikerrel. Állást hiába kere-
sett, mindenütt elutasították, mivel még túlságosan eleve-
nen élt a köztudatban Kossuth híres vidini levelének vád-
ja, amelyben �t alaptalanul árulónak nevezte. A gyakori 
inzultusok és gyalázkodások miatt, azért, hogy ezek el�l 
kitérjen, kénytelen önként vállalt „szám�zetésbe” vonulni. 
Erre az öccse, István nyújtott lehet�séget, aki 1875 körül 
rábírta bátyját, Artúrt, hogy az év nagyobb részében köl-
tözzön ki Visegrádra, ahol vállalja az ottani nyaraló és a 
Szentgyörgypusztán vásárolt telek gondozását. 

Pesti (V., Apáczai Csere J. u. 17.) bérlakását fenntartja 
ugyan, de igyekszik minél több id�t tölteni Visegrádon. A 
lassan id�s korba lép� Görgey számára a Visegrádon 
eltöltött évek a megnyugvás és megbékélés id�szakát 
jelentették. 

Visegrádon az öreged�, egyedül maradt tábornok számá-
ra a családi hátteret öccse második, 1869-ben kötött há-
zassága teremtette meg. István ugyanis felségül vette a 
néhai földeáki Návay Sándor fiatal özvegyét, Dedinszky 
Auréliát, aki négy gyermeket, egy fiút és három lányt 

hozott a házasságba. Kés�bb a Návay lányok házasságai 
révén a bácsborsodi Latinovits és a tiszakóródi Sántha 
családok kerültek kapcsolatba a Görgey testvérekkel. 

Görgey Artúr megélhetését az öccse vendégszeretetén 
kívül az 1880-as évek elejét�l Tisza Kálmán miniszterel-
nöksége alatt megítélt, a kormány által mint honvéd tá-
bornoknak járó évi, el�bb 2400 Ft, majd kés�bb 3000 Ft 
segély jelentette.  

A kiegyezést követ� évtizedekben a társadalmi köztu-
datban kialakuló, a forradalmi múltat megszépít� emléke-
zetben a jóságos, atyai, minden alattvalójával külön tör�-
d� császár és király ideálképe mellé megformálódott egy 
hamis Görgey-kép. Ferenc József ugyanis soha nem bo-
csátotta meg Görgeynek, hogy nem osztrák, hanem orosz 
csapatok el�tt tette le a fegyvert. 

Az év jó részét Visegrádon tölt� Görgeyt a közélett�l 
elvonult, a kiegyezésbe belenyugvó, csak kertészkedéssel 
és gazdálkodással foglalkozó öregúrként igyekezett beál-
lítani az akkori média a közvélemény számára. Erre pél-
daként szolgált az a hír, amely a F�városi Lapok 265. 
számában (1892. szeptember) jelent meg, hogy Görgey 
„egy tálca pompás gyümölcsöt” küldött az akkor Visegrá-
don az erdészlakban (F� u. 41.) tartózkodó �felsége szá-
mára. Görgey hiába írt rögtön cáfolatot a lap f�szerkesz-
t�jének, Vadnay Károlynak, ez a kitalált hír a kés�bbiek-
ben mint megtörtént esemény bekerült történetírásunkba 
is.  

 

 
Görgey kertészruhában. 

A fotográfia feltehet�en Koller Károly tanár 
pesti m�termében készült 

 
Az utóbbi évtizedekben gyakran közöltek egy fotográfi-

át „a kertészked� Görgey” képaláírással, amely az örege-
d� tábornok  egész  alakos  képmása.  A  fényképen  Gör-
geyt 

��������������������	
���
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szalmakalappal a fején, vászonkabátban és kertésznadrág-
ba öltözötten látjuk. Egyik kezében kapát, a másikban 
kerti szerszámokkal megpakolt vessz�kosarat tart. Ha a 
fotográfiát kissé alaposabban megnézzük, látjuk, hogy az 
m�termi felvétel. A tábornok festett díszlet el�tt áll ker-
tészjelmezben. Ezt a fényképet az 1950-es években 
Wünsche Emil m�vész hagyatékából fényképtára számára 
vásárolta meg a Magyar Nemzeti Múzeum.  

Wünsche Emil (1846–1899), német származású m�vész, 
akadémiai fest�ként került Magyarországra. Mint arckép-
fest� 1876-tól Pesten Koller Károly tanár fotóm�termében 
dolgozott. Eleinte nyaralni járt Visegrádra, kés�bb, mivel 
megtetszett neki a helység, 1885-ben egy Duna-parti 
telket vett. A következ� évben, 1886-ban házat vásárolt, 
és ett�l kezdve családjával együtt Visegrádon élt. Itt is 
halt meg 1899-ben, és a felségével közös sírja megtalálha-
tó a helyi temet�ben.  

Koller Károly (1838–1889) halála után utódai m�ködtet-
ték a m�termet, és Wünsche Emil a továbbiakban is a cég 
alkalmazottja maradt. Valószín�, hogy a kertészjelmezes 
felvétel Görgeyr�l Koller tanár m�termében készült. Azt, 
hogy milyen célra, csak találgatni lehet, esetleg a fotó 
alapján egy festményt szándékoztak készíteni.  

Az elszenvedett gyakori megaláztatások mellett Görgey 
számára némi elégtételt jelentett, hogy Klapka György és 
több száz honvédtiszt aláírásával 1884-ben egy memoran-
dumot állítottak össze, amelyben kijelentették, hogy a 
tábornok nem volt áruló. 

Görgey 1916. május 21-én 98 éves korában Budapesten 
halt meg. A Nemzeti Múzeumban ravatalozták fel, teme-
tése a Kerepesi temet� árkádsorában történt. 

A köztudatban kialakított áruló-kép mellett volt egy tisz-
telet övezte Görgey-kultusz is, amely a Visegrádon visz-
szavonultan él�, h�snek tartott tábornok személyét vette 
körül. A kor jeles m�vészei még Görgey életében készí-
tettek festményeket, szobrokat. László Fülöp (1901), 
Paczka Ferenc (1887, 1916) olajfestményei, Stróbl Alajos 
(1881), Holló Barnabás (1898), Telcs Ede (1907), 
Zsákodi Csiszér János (1911), Kisfaludi Strobl Zsigmond 
(1891, 1913) plakettjei vagy szobrai, amelyek valószín�-
leg különösebb megrendelés nélkül készültek; jelezték, 
hogy mennyire jelent�s személyiségnek tartották Görgeyt. 

A millennium, majd az els� világháború el�tti években 
lassan kialakuló Görgey-kultusz újabb lendületet az 1930-
as években kapott. Az országban els�ként 1934-ben Mis-
kolcon állítottak köztéren Görgeyr�l készült mellszobrot, 
amelyet Sidló Ferenc (1882–1953) mintázott. A szobor 
felavatásával egyidej�leg a városban utcát és teret is ne-
vezetek el a tábornokról.  

Itt kell megemlíteni, hogy Miskolcon kívül jelenleg Ba-
ján, Szombathelyen, Budapesten, Debrecenben és még 
néhány településen van Görgeyr�l elnevezett utca. 

Szentendrén az 1930-ban épült laktanya viselte Görgey 
Artúr nevét, azonban a háború utáni években az átszerve-
zések miatt új elnevezést kapott. Régi nevét 2012-ben 
kapta vissza, azóta ismét Görgey Artúr laktanyának neve-
zik. A laktanya udvarán áll Görgey mellszobra, amelyet 
Domonkos László (1956), a Magyar Képz�m�vészeti 
Egyetem tanára alkotott. (Ez a szobor eredetileg 2008-ban 
a Bolyai János Honvéd Alapítvány támogatásával ké-
szült.) 

A miskolci mellszobrot az 1950-es években a helyi mú-
zeum raktárában �rizték. Újbóli felállítására és leplezésé-
re 1997-ben került sor. 

Ezt a szobrot a visegrádi Görgey-bércen 1933-ban felál-
lított, Zsákodi Csiszér János (1883–1953) szobrászm�-
vész által mintázott emlékm� el�zte meg. A rajta elhelye-
zett domborm� sajnos gyorsan és nyomtalanul elt�nt. Az 
emlékm�vet a Pilisi Parkerd� Visegrádi Erdészetének 
kezdeményezésére 1998-ban felújították. 

Visegrádon Görgey emlékét az el�bbi, a Nagyvillám-
hegy alatti emlékm�vön kívül mindössze egy emléktábla 
�rzi. Görgey Artúr születésének 175. évfordulóján, 1993-
ban, az akkori önkormányzat és a Szent György Lovag-
rend táblát helyezett el a F� utcát és a Salamon-torony 
utcát összeköt� lépcs�sort északi oldalról lezáró k�kerí-
tésfalon.  

Az egyetlen igazán jelent�s Görgeyt ábrázoló köztéri 
alkotást az ifj. Vastag György (1868–1946) által készített 
és a budai Bástya sétányra elhelyezett bronz lovas szobor 
jelentette. Az 1935-ben felavatott szobor az ostrom alatt 
megsérült, de nem javították ki, hanem az anyagát a Sztá-
lin-szobor készítéséhez használták fel. A Marton László 
által 1998-ban rekonstruált és újra öntött Görgey-szobor a 
budai várban új helyen, a Fehérvári bástyán látható. 

Az újra öntött vagy felújított szobrokon és emlékm�vön 
kívül az elmúlt negyedszázad alatt a szentendrei mellett 
még két helyen állítottak fel Görgeyr�l készült újabb 
alkotást. A Honvédelmi Minisztérium el�csarnokában 
1990-ben helyezték el a vörösrézlemezb�l készült, más-
félszeres nagyságú Görgeyt ábrázoló mellszobrot, amely 
ifj. Szlávics László alkotása. 

Annak emlékére, hogy Görgey Artúr 1849 júliusában 
sikeresen visszaverte Onga és Gesztely között az orosz 
intervenciós csapatokat, Onga városában (BAZ megye) 
külön tisztelete van a tábornoknak. A szabadságharc 150. 
évfordulóján, 1998-ban a város 48-as emlékm�vének 
elüls� oldalát Görgey-domborm�vel egészítették ki. Az 
Ongai Kulturális Egyesület ajándéka révén 2001-ben a 
helyi általános iskolába is került Görgey-domborm�.  

Az el�bbieken kívül még egy Görgey-mellszoborról van 
tudomásunk, amely 1998-ban Budapesten készült. Alko-
tója Gömbös László (1926–2010) szobrászm�vész volt. 
Ezt a m�vet nem állították fel köztéren. 

A hosszú életet megélt Görgey életének negyven évéb�l 
nagyon sok id�t töltött Visegrádon. Ennek a négy évtize-
deknek Görgeyvel kapcsolatos eseményeit röviden és 
tömören Peth� Sándor: Görgey Artúr (Genius kiadó, 
1930) cím� m�vében írta meg népszer�sít� formában. 
Hasonlóan röviden és sajnos nem eléggé alapos forrásku-
tatással íródott meg a Görgey Artúr életét feldolgozó 
katalógus a kiegyezés utáni évtized történetét feldolgozó 
fejezete is. (Görgey Artúr élete és m�ködése Magyaror-
szágon, Katalógus, Budapest, 1990, szerk. Simon V. Pé-
ter)  

Bennünket, helyieket els�sorban Görgey Visegrádon 
töltött napjainak hiteles története érdekelne. Ahhoz, hogy 
a tábornok emlékét méltó módon ápolni tudjuk, erre fel-
tétlenül szükség lenne. 

Végezetül szeretnék köszönetet mondani Tóth Majának, 
kedves ismer�sömnek, aki segítségével hozzájutottam a 
Wünsche Emilre vonatkozó szükséges adatokhoz. 

Sz�ke Mátyás  
c. múzeumigazgató 
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Bányák és gyárak Visegrádon  
(1685–1920) 

 

1683. szeptember 12-én a Bécs melletti Kahlenberg kör-
nyékén a Sobieski János lengyel király és Lotharingiai Ká-
roly f�herceg vezetésével a keresztény seregek dönt� gy�-
zelmet arattak a várost ostromló törökök felett. A bécsi sikert 
kihasználva a következ� két évben megindult a szövetsége-
sek támadása, az els�dleges cél Buda visszafoglalása volt, 
hogy a törököt ki�zzék az ország területér�l. 

Maradék erejüket összeszedve 1685-ben a törökök ellentá-
madásba lendültek. Csapataikat „Scheitan” (�eytan) Ibrahim 
pasa szeraszker, vagyis a Sátánnak nevezett Ibrahim pasa, 
f�parancsnok vezette, aki 1685. augusztus 4-én még egyszer 
és utoljára elfoglalta a visegrádi várat, amelyet igen h�siesen 
Johann Esaias Bischoffshausen parancsnok védett. A törö-
kök igen rövid id�, alig két hét után rájöttek arra, hogy a 
romhalmazzá vált visegrádi vár védhetetlen.  

1685. augusztus közepén a további rendeltetésszer� haszná-
latra teljesen alkalmatlan várat kiürítették, vagyis 430 évvel 
ezel�tt szabadult fel Visegrád a 141 éves török uralom alól. 
Felszabadulásakor a hadászati szempontból jelent�ségét 
teljesen elvesztett vár mellett a település romokban, lakatla-
nul állt. A város romjain nehezen indult újra az élet. Átmene-
tileg el�ször 1692–93-ban, majd 1696-tól végérvényesen 
lakott helyként említi Visegrádot az akkori országos össze-
írás. 

A visegrádi uradalom földesura a Budai Kamarai Felügye-
l�ség volt. Az általuk el�írt robotot, fakivágást és a fa szállí-
tását a lakosságnak folyamatosan teljesítenie kellett.  

A kamarai birtokot 1699-ben átmenetileg egy bányatársa-
ság vette bérbe, amely változást jelentett a település életében 
is. A meglehet�sen vegyes összetétel� – köztük voltak a 
budai kamarai adminisztráció tisztvisel�i is – bányatársaság 
Visegrádon kívül Nagymarosra, Nagybörzsönybe, Szokolyá-
ra, Per�csényre és még további helységekre szóló kutatási 
engedélyt kapott. Ezen engedély alapján jogosult volt ara-
nyat, ezüstöt és más érceket bányászni. 

Visegrád város újabb kori történetét feldolgozó Magyar 
Eszter történész kutatásai alapján tudjuk, hogy a társaság 
Visegrádon egyetlen bányát nyitott. A bányának három 
bejárata volt, amelyeket Szentháromság-aknának, illetve 
Miasszonyunk- és Szent István-tárnának neveztek. Helye 
esetleg a Lepence-patak forrásánál vagy a mai Bánya-hegy 
környékén lehetett. Az el�bbi adatokhoz mindössze annyit 
tudok hozzáf�zni, hogy Karpe Mihály 1777 körül készült 
úrbéri felmérési térképén ezen a helyen ,,Lepencze-pataka 
alias Bánya-Völgy” felirat olvasható.  

Az 1990-es évek végén Nagy Béla geológus kereste a Vise-
grád-lepence-völgyi nemesérc bányát, amelyet nem talált 
meg, csak felszíni bányászati nyomokat tudott talált. Véle-
ménye szerint itt gyenge min�ség� ezüstércet fejtettek. A 
Lepence-patak medrében felszínre került pirites-agyagos 
telérekb�l igen csekély mennyiség�, átlagosan 0,4 g/t arany-
tartalmat is meg lehetett határozni.  

 
A bányatársaság visegrádi m�ködése valószín�leg rövid 

ideig tartott az eredménytelen kutatások miatt is, de els�sor-
ban a város jogi helyzetének megváltozása lehetett a dönt� 
ok. Az uralkodó ugyanis 1699-ben 40 000 rajnai arany forin-
tért Bécs város véd�jének, gróf Ernst Rüdiger 
Starhembergnek adományozta a visegrádi uradalmat, amely-
hez akkor Visegrádon kívül még hozzátartozott Maros 
oppidum és Kisoroszfalu is. Az adományozás nem terjedt ki 

a kincstári tulajdonban lév� bányákra. Az adományozás 
jogtalan volt, mert Visegrád el nem idegeníthet� koronabir-
tok volt, így a magyar országgy�lés ez ellen tiltakozott, és 
ennek nyomására a kincstár 1756-ban visszaváltotta a 
Starhemberg-örökösökt�l Visegrádot.  

 

 
A 18. sz.-ban úgy t�nik, hittek a Visegrádon folytatható 

nemesfémbányászatban. Magyar Eszter várostörténeti mun-
kájában említi, hogy a Starhemberg-id�szakban a Lepence-
patak forrásánál Újbánya néven még folyt bányászkodás. 

A 19. sz. utolsó harmadában a Magyarországon is meg-
gyorsult gazdasági fejl�dés arra ösztönözte Visegrád régi új 
földesurát, vagyis a kamarát, hogy a birtok minél többet 
jövedelmezzen, vagyis engedélyezte területükön a további 
nyersanyagkutatásokat. A Lepence-patak völgyében már 
1792-ben timsó el�állítására alkalmas anyagot találtak. Ma-
gyar Eszter kutatásai alapján tudjuk, hogy a kamara a kiter-
melés lehet�ségét a selmecbányai bányaigazgatóság szakem-
bereivel vizsgáltatta meg. A timsógyártó mester Fels�-
Ausztriából érkezett. A timsóf�z�ben a gyártás már 1793-
ban megindult. A bányát és a f�z�t budai polgárok bérelték, 
a bányászok részben Selmecbányáról és annak szomszédos 
falvaiból, részben Ausztriából érkeztek. 

Visegrád határában, a Lepence-völgyben folyó timsógyár-
tás a 19. sz. els� harmadában megsz�nt; oka valószín�leg a 
lel�hely kimerülése volt. 

Régebben a kálium-alumínium-szulfátot hívták timsónak. 
Hazánkban f�leg festésre és cserzésre használták, alapanyaga 
a timsók� (alunit) volt, de el�állították timsópalából és tim-
földb�l is. Aluniton két anyagot is értettek, egyrészt alunit 
ásványt, másrészt pedig a trachitnak nagy mennyiség� 
alunitot tartalmazó módosulatát. Azt, hogy Lepencén az 
el�bb felsorolt alapanyagok közül melyiket bányászták, 
egyel�re nem tudom megmondani. Az egyik, 1885. évi köz-
ségi kataszteri térkép jelöl egy k�bányát a Lepence-
völgyben, amely talán a mai erdészeti fafeldolgozó telep 
területén lehetett. A timsóf�zés esetleg ezzel a bányával 
hozható kapcsolatba. 

 
 

 
 

1821. Lepence-völgy térképe (1804. évi térkép másolata) 
 
 
 

A timsóf�z� helyét viszont pontosan meg tudjuk határozni, 
mert a Magyar Országos Levéltár Térképtárában a kamarai 
térképek között megtalálható egy 1804-ben készült, a 
Lepence-völgyben lév� telkek felmérését ábrázoló kéziratos 
térkép. Ezen a részben színezett térképen ábrázolták a patak 
és a malomcsatorna közötti területen a vízimalom épületét, 
amelyet X jelez, és a mögötte lév�, a molnár által használt 
gyümölcsöst és konyhakertet. A terület közepén a timsóf�z� 
épületét a térképen Y jelzi, majd egy 
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(Folytatás az el�z� oldalról) 
nagyobb közös rét következik, mellette egy tavacska van, 
amelyet Z jelez, ebb�l indult ki a malomcsatorna. A tim-
sóf�z�vel szemben a patak baloldalán Muckstadt András 
rétje feküdt. Err�l a térképr�l 1821-ben egy színezett, 
egyszer�sített másolat készült, ezért feltételezhetjük, hogy 
a timsóf�z� akkor még m�ködött.  

A vízimalom épületét 2008-ban a Lepencei Strandfürd� 
területén a tervezett szállodaépítést megel�z� régészeti 
kutatás során Kováts István régész megtalálta és feltárta. 
Most már, hogy ismerjük a malom helyét, feltételezhet-
jük, hogy a timsóf�z� telke és épülete a strand volt nagy-
medencéje, illetve az ahhoz tartozó épületek helyén lehe-
tett. 

Az el�bb említett kamarai térképek között találunk egy 
1841-ben készült Visegrád határát és a nagymarosi olda-
lon csak a Duna menti részt ábrázoló igen vázlatos térké-
pet, amelyen ábrázolták a gipsz- és kalcitbányákat, és a 
hozzájuk tartozó területet is jelölték. 

A bányák közül kett� a térképen a Zsidó-hegy és a Szi-
get-hegy alatti területen található, amelynek az Esztergom 
fel�li szélén lév�t Mihály-bányának nevezik. A harmadik 
bányát a térképen a város északi szélére jelölték. Ez a 
bánya a mai napig is megvan. A királyi palota részben 
helyreállított épülettömbjéhez tartozó ún. kis sziklaudvar 
fölötti részen van a bejárata. A felhagyott bánya egy hosz-
szabb, a hegy belseje felé tartó járatból és a bejárathoz 
közel jobbra, vagyis délre forduló ágból áll. Egyel�re úgy 
t�nik, hogy ez a tárna az egyetlen emléke a régebben 
Visegrádon folyó bányászatnak. 

A térképen a bányákon kívül jelölték a még el�forduló 
ásványok, k�zetek nevét és helyét is. A Zsidó- és Sziget-
hegy közötti  területen lév� felirat szerint itt az agyagpala 

rétegben k�szén betétek is el�fordultak. Talán a Fekete-
hegy oldala lehet, ahova azt írták, hogy itt homokk� talál-
ható változó márga konglomerátumokkal. A Várhegy 
túloldalán lév� részre és a nagymarosi oldalra került fel-
irat szerint itt homokk� el�fordulásra lehet számítani. 

Végül a Visegrád területén folyó k�bányászat történetét 
illene ismertetnem. Ez az iparág mindig fontos volt vá-
rosunk életében, mert jelent�s számú embernek adott 
munkát, illetve biztosította jó néhány család megélhetését. 
Bevallom, e téren nem végeztem alapos, részletekbe me-
n� kutatást, vagyis nem tudom, hogy melyik bányát mikor 
nyitották meg, illetve azt meddig m�velték. Ezért csak az 
1910 körüli évek statisztikai adatait tudtam felhasználni, 
és adok rövid összegzést az akkori helyzetr�l. A legtöbb 
munkást, 83 f�t a Vasútépítkezési Rt. foglalkoztatta, 
amely az Úrbéresek k�bányáját bérelte. Roheim Károly és 
fia két k�bányát is bérelt. Az Úrbéresek alsó k�bányájá-
ban 29 munkást, a fels� k�bányában 33 f�t foglalkoztat-
tak, vagyis a két munkahelyen összesen 62 f�t. Volt még 
egy bérl� Visegrádon, özv. Weresmarthy Bertalanné 
dunabogdányi székhely� haszonbérleti vállalata 150 
munkást foglalkoztatott, a Doboshegy–Zebegény 
trachitk�bányákat bérelte. 

Azt, hogy a téglagyártás mikor kezd�dött Visegrádon, 
egyel�re nem tudjuk pontosan megmondani. Emlékeze-
tem szerint az elmúlt évtizedekben régi, f�leg valamikor 
kincstári tulajdonú épületek javításakor vagy bontásakor a 
falakból néha el�került egy-egy nagyobb méret� vörösre 
égett anyagú, CDV (Corona Dominium Visegradiensis) 
bélyeggel ellátott tégla. 

                                                               Sz�ke Mátyás  
c. múzeumigazgató 

(A cikk második részét augusztusi számunkban közöljük.) 
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Bányák és gyárak Visegrádon II. rész 
(1685–1920) 

 

A már emlegetett Térképtárban a Helytartótanácsi térké-
pek között van az Asboth Mihály által 1821-ben rajzolt 
térkép, amely a Visegrádot Szentgyörgypusztával össze-
köt� utat ábrázolja. Ezen a térképen a Várkert-völgyben 
két épületet látunk, alattuk fornax lateraria, vagyis tégla-
éget� felirattal. 

Az egyik épületbe, ahol a nyerstégla készült, a térkép 
szerint bevezették a Mátyás-forrás vizét. A másik épület – 
ezt a rajz jelzi is – volt a téglaéget� kemence. A terület és 
az épületek a kamara tulajdonában voltak, tehát a CDV 
bélyeggel ellátott téglák nagy valószín�séggel itt készül-
tek. 

 

 
Zsoldos János Lepencén 1910 körül m�köd� téglagyára 

 

Az 1900-as évek elejét�l a Lepence-patak torkolatának 
környékén is m�ködött egy téglagyár, amely a korabeli 
statisztikai nyilvántartás szerint, 28 LE-s gépet üzemelte-
tett, és 22 munkást foglalkoztatott. A gyár tulajdonosa 
ekkor Zsoldos János volt, akir�l egyel�re nem tudunk 
többet. Kézenfekv�nek látszott, hogy ebben az id�ben a 
Szentesen ugyancsak téglagyárat üzemeltet� Zsoldos 
családdal hozzuk kapcsolatba, de erre nincs semmilyen 
adat, tehát lehet, hogy ez csak véletlen névazonosság. 

 

 
A jobb min�ség� lepencei tégla  

(Tóth Maja ajándéka a múzeumnak) 
 

A visegrádi gyár eddigi ismereteim szerint kétfajta fala-
zó téglát gyártott. Az egyik tégla vörösre égetett, közepén 
hurkos keretben LEPENCZE feliratú bélyeggel készült. A 
másik fajta tégla az el�bbinél jobb min�ség�, és annál 0,5 
cm-rel vastagabb és sárgára égetett. Az egyszer� keretben 
ez is LEPENCZE feliratú bélyeggel van ellátva. Valami-
kor, talán még az 1920-as évek tájékán, a visegrádi tégla-
gyár a nagymarosi gyáros, Bergmann Mihály tulajdonába 
kerülhetett. Magángy�jt�knél ugyanis el�fordul olyan 
tégla, amelyet VISEGRÁD·MB bélyeggel láttak el, ennek 
feloldása VISEGRÁD·MIHÁLY BERGMANN lehet. 

Azt, hogy mikor sz�nt meg Lepencén a téglagyártás, talán 
a kés�bbi kutatás kideríti.  

Az els� igazán komoly üzemet Visegrádon, akkor az 
még névtelen Dömös fel�li határrészben, az 1880-as évek 
elején Rigler József Ede (1847–1909) építette. A magyar 
könny�ipar egyik számon tartott úttör�je, aki Ausztriában 
(Edlach) született, majd átkerült Pestre, a Váci utca és 
Arany János utca (akkor még F� utca) sarkán alapította 
els� kis papírboltját. Következ� üzlete a Kecskeméti 
utcában nyílt, ezt nyomdával és könyvköt�üzemmel b�ví-
tette ki. Ügyes, kiváló üzleti érzékkel megáldott vállalko-
zó volt, ezért hamarosan felismerte, hogy számára komoly 
hasznot hoz, ha az eddig csak külföldr�l beszerezhet� író-
, rajz- és taneszközöket, továbbá üzleti, másoló-, jegyz�-
könyveket és más egyéb fontos nyomtatványokat itthon 
gyártják.  

 

 
Számolócédula a 19. sz. végér�l 

 

Pesten a Rózsa utca 55. sz. telken 1881-ben nagy és vi-
rágzó papírnem� gyárat (a második világháborúban sem-
misült meg) építtetett. Ezzel egyidej�leg a fanem�, vagyis 
rajz- és írószergyárat Visegrádon építtette fel, ahol a kö-
zeli erd�ség szolgáltatta a nyersanyagot. A helyi hagyo-
mány úgy tudja, hogy azt a területet, ahol a gyár is fel-
épült, Rigler feleségér�l Gizella-telepnek nevezték el. 
Rigler visegrádi gyárában 1910-ben 120 munkás dolgo-
zott, és az itteni gépek összteljesítménye 50 LE volt. Pesti 
gyárában a nyomda is sikeresen és igen magas színvona-
lon m�ködött. A gyár foglalkoztatta például az Országos 
Magyar Királyi Iparm�vészeti Iskola tanárait és diákjait. 
Közös munkájuknak egyik igazán sikeres terméke egy 
ünnepi alkalomra tervezett levelez�lap-sorozat volt, 
amely a magyar szecesszió kiemelked� grafikai alkotásai 
közé tartozik.  

A sikeres üzleti vállalkozás lehet�vé tette, hogy Rigler 
1894-ben két és fél millió korona alapt�kével cégét rész-
vénytársasággá alakítsa. A pesti és visegrádi gyárakban 
1910-ben összesen 592 f�t foglalkoztattak. Visegrádon a 
helyiekt�l összevásárolt kb. 26 kat. holdnyi területen a 
faárugyár melletti részen, kihasználva a szép táj és kelle-
mes környezet nyújtotta lehet�séget, üdül�területet létesí-
tett. A község 1885-ben készült kataszteri térképén a 
korábbi telkek jelzésével együtt teljes kiépítettséggel 
megtaláljuk a telepet. A térképen már rajta van a telep 
f�épülete (Erzsébet Szálló, ma kórház) az összes ma is 
meglév� régi melléképülettel együtt. Már létezik a park-
ban lév� úszómedence, s�t feljebb, a domboldalon meg-
épült Riglerék magánvillája is. A Dömös fel�li részen a 
telep szomszédságában pedig ott van a gazdasági épület (a 
mai lovarda), amely élelemmel látta el a telepet. 
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A visegrádi üdül�telepet Rigler a kor egészségügyi di-
vatjának megfelel�en vízgyógyászati intézetté alakította 
át, mert az akkor igen felkapott gyógykezelési mód volt. 
A szállodából, orvosi rendel�vel ellátott vízgyógyászati 
épületb�l és a kávéházként is szolgáló vendégl�b�l álló 
épületegyüttes vendégeit Nagymarosról, az ottani vasút- 
vagy hajóállomásról, csavarg�zös szállította Gizella-
telepre. A klimatikus gyógyhelyként reklámozott Gizella-
telep fürd� területét parkosították. A vendégek részére 
kellemes sétautakat alakítottak ki. Ezek közül az egyiket 
Andrássy sétánynak nevezték. Ez a sétány ma is megvan, 
a kórház Visegrád fel�li autóparkolójától indul Esztergom 
irányába. Valamikori elnevezése kissé megtéveszt�, mert 
nem arról az Andrássy Gyula grófról nevezték el, aki 
el�bb Magyarország külügyminisztere, utóbb miniszterel-
nöke volt. Visegrádon akkoriban ugyanis birtokos volt, és 
a F� utca 17. sz. épület (a mai Zsitvay-villa) el�djében 
lakott egy egy-házpakai el�nev� Andrássy Gyula ország-
gy�lési képvisel�, aki 1894-ben itt is halt meg, és a helyi 
temet�ben helyezték örök nyugalomra. Rigler a Gizella-
telep kialakításakor Andrássytól megvásárolta azt a nad-
rág-szíjparcellát, amelyen kés�bb a sétányt kialakították. 
Az egykori tulajdonos jól hangzó nevét meghagyva a 
sétányt egyházpakai Andrássy Gyuláról nevezték el. 

Laczó Viktor „Visegrád (Magasvár)” cím� Budapesten 
1909-ben megjelent könyvecskéjében megemlíti, hogy a 
Keresztel� Szent János tiszteletére szentelt visegrádi 
plébániatemplom f�oltárán Jézus szobra áll, amely Rigler 
József Edéné adománya. El�bb ismer�seinél próbáltam 
érdekl�dni az említett Krisztus-szobrot illet�en, de eddig 
senkit sem találtam, aki hallott róla. Legutóbb Kalász 
István plébános úr engedelmével átlapoztam a város Vik-
torin József óta vezetett Historia Domusát, hátha találok 
valami

lyen feljegyzést a szoborra vonatkozóan. Sajnos Hófer 
Jen� plébános, aki 1906–1911 között teljesített szolgála-
tot Visegrádon, nem írt semmilyen feljegyzést, így a szo-
bor további sorsáról semmit sem tudunk.  

Rigler József Ede 1909-ben meghalt, a Kerepesi úti te-
met� baloldali árkádsorán van „Jézusom irgalmazz” 
feliratú sírja, amelyen egy Krisztus-szobor áll. Lehet, 
hogy a visegrádi szobor került a temet�be? 

Gizella-telep fürd� az els� világháború el�tt nem tarto-
zott a legismertebb és legdivatosabb üdül�helyek közé. A 
monarchia fürd�életér�l szóló, újabb id�ben keletkezett 
monografikus feldolgozások sem említik. Az üdül�helyet 
1918-ban Gizella Gyógyfürd�telep Fürd�telepe (Buda-
pest) néven részvénytársasággá alakították át. A Rigler-
villát 1919-ben az özvegy nyaralójaként említik. 

Az 1910. évi statisztikai jelentés szerint még egy gyár 
van Visegrádon. Ez a kincstári szeszgyár 
Szentgyörgypusztán áll, és nyolc munkás dolgozik benne; 
az ott lév� gép 16 LE teljesítmény�. Itt a már említett 
1885. évi kataszteri térkép szerint egyetlen kincstári épü-
let van, amely ma is áll és használják (Áprily-völgy 1. sz., 
az ún. Schneider-ház). Nagyon valószín�nek t�nik, hogy 
az a bizonyos szeszgyár ebben az épületben lehetett. 

Befejezésül szeretném felhívni a városunk ipartörténete 
iránt érdekl�d�k figyelmét, hogy további adatokat Ma-
gyar Eszter: Visegrád története 1684–1756. Budapest 
1998. és Pest-Pilis-Solt-Kikun Vármegye II. köt. Buda-
pest 1910. Szerk.: Borovszky Samu, kötetekben találnak.  

Itt szeretném megköszönni Grósz Zsuzsa kollégan�m-
nek, hogy a felhasznált térképek alapos átnézésében és 
azok elemzésében segítségemre volt. 
                                                                  Sz�ke Mátyás 

 c. múzeumigazgató 
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Néhány kiegészítő adat  
a visegrádi Keresztelő Szent János-plébániatemplom(ok) történetéhez (1. rész) 

 

Bizonyára sok visegrádi lakos számára közismert az a 
tény, hogy városunk első kora újkori plébániatemploma a 
Rév utcában állt. A 18. század elején az itt lévő középkori 
városi lakóházak maradványainak felhasználásával kiala-
kított templomnak az 1756. évi egyházlátogatási jegyző-
könyv (Canonica Visitatio) szerint a Keresztelő Szent 
János-oltárképpel díszített főoltárán kívül még négy mel-
lékoltára volt. A Szűz Mária, Szent Rókus és Szent Sebes-
tyén, Szent Anna és Szent Vendel tiszteletére szolgáló 
három mellékoltáron kívül volt még egy negyedik is, 
amely Szent Gyula mártír ereklyéit őrizte. Ez utóbbit az 
1740-es években az uradalom tiszttartójaként Visegrádon 
tevékenykedő Riegler Jakab adományából emelték. Való-
színűleg nem véletlenül kerültek ezek az ereklyék Vise-
grádra, mert az 1741–1753 közötti években a Nyitra mel-
letti Nagyemőkén (ma ez a falu Vel’ke Janikovce néven 
Nyitra városhoz tartozik) működött Rabcsek András plé-
bános, aki 1749-ben Szent Anna és Szent Gyula ereklyéi-
nek tiszteletéhez alapított Szent Anna és Szent Gyula 
Társaságot, amelyet pápai jóváhagyás erősített meg. 
1750-ben magyarul és németül adott ki erről nyolcadrét 
alakú, metszettel kísért füzetet, amelyben közli az engedé-
lyeket, a társasági regulákat és búcsúalkalmakat. 

Minden bizonnyal Rabcsek András, aki később szepesi 
kanonok lett, tevékenysége jóvoltából az addig ismeretlen 
Szent Gyula mártír személyének és ereklyéinek tisztelete 
is valamennyire elterjedt. Talán ennek a népszerűsítő 
munkának eredményeként figyelt fel Riegler Jakab tiszt-
tartó Szent Gyula, avagy Julius mártírnak az életére, és az 
általa megszerzett ereklyék tiszteletére mellékoltárt emel-
tetett. 

Rabcsek András kanonoknak (1712–1792) a nyitrai egy-
házmegyei könyvtárban őrzött kéziratai közt ott volt töb-
bek közt a Pamatna Knika sv. Juliuse Mučedlnjka (Em-
lékkönyv Szt. Gyula vértanú tiszteletére) c. munkája is. 
Ezt a kéziratot nem nyomtatták ki, így tartalma nem vált 
közismertté.  

A visegrádi uradalmat Lipót császár 1699-ben elzálogo-
sította Ernst Rüdiger Starhemberg grófnak, ami törvény-
telen volt, Visegrád ugyanis koronabirtok volt, amelyet 
nem lehetett elidegeníteni. A magyar országgyűlés a tör-
vénysértés miatt többször tiltakozott, ezért az uralkodó 
beleegyezésével 1755-ben a Starhemberg család kényte-
len volt visszaadni a visegrádi uradalmat a kincstárnak. 
Visegrád mezőváros tulajdonosa ismét a kincstár (király) 
lett. A kamarai igazgatást 1756-ban vezették be. 

A hazai nagyobb arányú katolikus templomépítkezés a 
18. század második harmadában indult meg. A legtöbb 
falu ekkor kapta máig is álló, szilárd, boltozott templo-
mát. Ennek a századnak folyamán a barokk templomok-
nak néhány általánosan elterjedt formája alakult ki, és 
ezek a típusok terjedtek el a helyi adottságokhoz alkalma-
zott variációkban szinte az ország egész területén. Az 
esetek többségében a földesúr (kegyúr) építtet. A kincstári 
uradalmaknak, így Visegrád esetében is, a kamara az 
építtető. 

Az új, második plébániatemploma építését 1773-ban 
kezdték meg Schade Lénárd esztergomi építőmester ter-
vei alapján. Az 1773-ban elkezdett és 1782-ben befejezett 

templom új helyre, a mai Fő utca és Nagy Lajos király 
utca kereszteződésébe került.  

A késő barokk stílusban megépült, szabadon álló, hom-
lokzati tornyos, egyhajós templom külsejéről és eredeti 
berendezéséről csak jóval későbbről, 1909-ból van értesü-
lésünk. Ebben az évben jelent meg egy vékonyka füzetke 
formájú Visegrád (Magasvár) c. könyvecske, amelynek 
szerzője Laczó Viktor volt. Visegrád múltjának ismerteté-
sén túl a szerző a falu jelenéről és jövőjéről is ad néhány 
oldalnyi rövid összefoglalót. Megemlíti, hogy az 1782-
ben Keresztelő Szent János tiszteletére épített plébánia-
templomnak főoltárán Jézus szobra áll, amely Rigler 
József Edéné adománya. A templom mellékoltárai Szent 
Gyula, Fájdalmas Szűz és a szeplőtelen fogantatás tiszte-
letére vannak felszentelve. Rigler József Edéné férje volt 
az, aki az 1880-as években Visegrád Dömös felőli határ-
részén, amelyet később Gizella-telepnek neveztek el, 
Fanemű Rajz- és Írószer Gyárat és mellette üdülőtelepet 
létesített. A Rigler-féle író- és rajzszergyárban feldolgoz-
ták a környékbeliektől jó áron felvásárolt vadgyümölcsfá-
kat, fodros juhart, kőris- és égerfákat is. 

 

 
Képeslap 1909-ből. A felvételt Bene Vince készítette 

 

Még ugyanazon évben, vagyis 1909-ben feladtak Vise-
grádon egy Birkl József kiadásában készült képeslapot, 
amelyen a plébániatemplom és mellette az oltár fényképét 
helyezték el. A képeslap bal oldalán a templom homlok-
zati tornya látható. A templomkapu és a kórus előterét 
megvilágító ablak között középen kerek rozettában tövis-
koszorús Krisztus-fejet ábrázoló relief van, melyet azóta 
eltávolítottak.  

Novák Sebő adományából az 1800-as évek elején készült 
Nepomuki Szent János-szobor ekkor még a templom előtt 
állt, ma ez a szobor restaurált állapotban a templom elő-
csarnokában van. 

A képeslap másik, vagyis jobb oldalán a főoltárról ké-
szült felvétel látható. A gazdagon hímzett terítővel leta-
kart szarkofág alakú áldozó oltár (menza) két oldalán íves 
hajlatú talapzaton egy-egy szembenéző, térdelve imádko-
zó (adoráló) kiterjesztett szárnyú angyal van. A kupolás 
templomot utánzó szentségház (tabernákulum) mögött ott 
áll a Rigler József Edéné adományaként elkészült, bal 
kezében keresztes zászlót tartó, felemelt jobb kezével az 
ég felé mutató feltámadt Krisztust ábrázoló szobor. Az 
oltár mögött a falon félköríves záródású főoltárkép van, 
amelyen feltehetően Jézus megkeresztelkedése a Jordán 
folyónál jelenete látszódik. A kép  életlensége ellenére 
azért kivehető, hogy  
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a folyó vízében a meder fölé hajló fa alatt álló Keresztelő 
Szent János a jobb kezében egy kereszt alakú botot tart. A 
főoltárkép körüli falfelületen egy illuzionisztikus építé-
szeti keret látható, vagyis az oszlopok és az apostol szob-
rok (a bal oldalon Szent Péter, a jobb oldalon Szent Pál) is 
festettek. 

Az előbb említett illuzionizmus a késő barokk festészet-
nek az a törekvése, hogy festett architektúrával kelti a 
valóságos architektúra és ezzel a gazdag térillúzió képze-
tét (azaz: háromdimenziós tér benyomását keltő ábrázolás 
kétdimenziós síkban). Ennek a festészeti irányzatnak 
egyik korai megjelenési formáját az 1752 és 1755 között 
épült nagytétényi Nagyboldogasszony-plébániatemplom-
belsőben láthatjuk. Az 1759. évi Canonica Visitatio sze-
rint a templom falainak és mennyezetének kifestése, va-
lamint a fő- és mellékoltárai már elkészültek. A templom-
hajó középső boltozati szakaszát és az ahhoz két oldalon 
csatlakozó oldalfalakon lévő mellékoltárok (Szent József- 
és Szent Júlia-képek) köré illuzionisztikus, a valóság 
látszatát keltő architektúrát festett egy ismeretlen festő. 

A 18. század második felében főleg Maulbertsch, segé-
dei és követői – akik igen keresettek voltak a dunántúli 
templomépítkezéseknél – működése révén az egyszerűbb 
templomokba eljutottak a rokokó megoldások és a falakat 
feloldó illuzionisztikus festésmód.  

 

 
A  dömösi római katolikus templom szentélye 

 

Franz Anton Maulbertsch (1724–1796) német származá-
sú, Bécsben élő, Magyarországon is működő festő a kö-
zép-európai barokk művészet legjelentősebb eredeti tehet-
ségű egyénisége volt. Van olyan szakvélemény, hogy a 
szomszéd faluban, Dömösön álló, 1733 és 1744 között 
épült, Szent István tiszteletére szentelt római katolikus 
templom főoltárképe 1790-ben Maulbertsch műhelyében 
készült. A Szent István felajánlja Magyarország koronáját 
Szűz Máriának témájú főoltárképet egy illuzionisztikusan 

megfestett oltárépítmény veszi körül. A főoltárképen 
megjelenített István király személyéhez kapcsolódik a 
látszat architektúra szélein grisaille-ben festett két másik 
szent, a bal oldalon Szent László, a jobb oldalon Szent 
Imre álló alakja.  

Az előbbi, grisaille szakkifejezéshez annyi magyarázatot 
fűznék, hogy arra a festési módra használják, ha a kép, 
jelen esetben a kép szoborkép, egy színnek, általában a 
szürkének különböző árnyalatainak felhasználásával ké-
szült. A dömösi templombelső felújítása 2003 és 2005 
között történt meg. Az illuzionisztikusan megfestett oltár-
építményt Győri Lajos festőrestaurátor művész és munka-
társa restaurálta; néhány évvel később, 2010–2011-ben a 
pilismaróti Szent Lőrinc-plébániatemplom belső restaurá-
tori munkáját is elvégezték. Győri úr elmondása szerint az 
1810-ben klasszicista stílusban megépült templom szenté-
lyének kifestését a megrendelők kívánsága szerint a 
dömösihez hasonlóan kellett elkészíteni. Állítólag ezért 
van az, hogy a pilismaróti templom szentélyében is 
illuzionisztikusan megfestett oltárépítmény látható, amely 
freskó és szekkó (secco) technikával készült.  

Visegrádi ismerőseimnek ajánlanám, ha arra lennének 
kíváncsiak, hogy száz évvel ezelőtt milyen lehetett város-
unk plébániatemplomának belseje, akkor utazzanak el 
Dömösre, és látogassák meg az ottani templomot. A 
dömösi templom ugyanis megőrizte a barokk kori falusi 
templomok kifestését és berendezését, amelyhez hasonló 
lehetett a visegrádi is. Maulbertsch követői közül mind-
össze egy ismeretlen nevű rokokó mestert említek meg. Ő 
volt az, aki Maulbertsch legjelentősebb művét, a sümegi 
freskókat utánozva kifestette az 1753–58 között épült 
balatonkeresztúri, Szent Kereszt felmagasztalása titulusú 
plébániatemplom belsejét.  

A hazai barokk kor másik legismertebb és főleg a Du-
nántúlon sokat foglalkoztatott templomfestője 
Dorffmaister (vagy Dorfmeister) István volt. Dorffmaister 
(a festő legtöbbször így írta a nevét) 1725-ben (vagy 
1729-ben?) Bécsben (?) született, ahol 1751–1758 vagy 
1759 között elvégezte a festői akadémiát. 1762-ben Sop-
ronba költözött, és itt élt 1797-ben bekövetkezett haláláig. 
Illuzionisztikus festésmódot is felhasználó munkái közül 
három templomot említenék meg, amelyek a legszínvona-
lasabb munkái. A császári (Komárom-Esztergom megye) 
plébániatemplom szentélyében 1775–1776-ban festett 
oltárarchitektúrát, mennyezetfreskókat és oltárképeket. A 
Péter és Pál apostolok elválását ábrázoló főoltárkép is az 
ő alkotása. Nova (Zala megye) és Nyúl (Győr-Moson-
Sopron megye) községek katolikus templomaiban is meg-
találhatjuk Dorffmaister alkotásait. A novai templom 
dekorálására 1779-ben kap megbízást Szily szombathelyi 
püspöktől. Nyúl község Mindenszentek tiszteletére szen-
telt templomában ugyancsak a szombathelyi püspök meg-
bízásából festett falképet Dorffmaister István 1786-ban. A 
Szent Borbála vértanúságát ábrázoló főoltárképet itt is 
látszatépítmény keretezi, amelynek szélein Szent László 
és Szent István festett alakjai állnak. 

A visegrádi templom barokk kori belső díszítésén és be-
rendezésén az első kisebb változtatás akkor történt, ami-
kor a jobb oldali, korábban Szent Gyula mártírnak szentelt 
mellékoltár titulusát megváltoztatták. 

Szőke Mátyás c. múzeumigazgató 
 

(Az írás II. részét decemberi számunkban közöljük.) 



14                                                                             VISEGRÁDI HÍREK                                                  2015. december 
 

Néhány kiegészítő adat  
a visegrádi Keresztelő Szent János-plébániatemplom(ok) történetéhez (1I. rész) 

 

Kalász István plébános úr elmondása alapján úgy tudom, 
hogy Bene Vince gyógyszerész, aki az 1900-as évek ele-
jén a visegrádi patika tulajdonosa volt, elhalt Imre nevű 
fia emlékére a régebbi helyett új mellékoltárt alapított 
Szent Imre tiszteletére. Az új oltárképet egy, szülei jóvol-
tából már helyi lakosnak számító festőművész, Wünsche 
Rezső (1871–1940) festette. A hivatalosan Emil, Rudolf 
keresztnevű, de a mindennapokban Rezsőként ismert 
művésznek még egy szakrális műve van Visegrádon. A 
Millenniumi kápolna Szent Sebestyént ábrázoló oltárképe 
is Wünsche Rezső alkotása (Bene Béla úr 2010-ben hoz-
zám intézett levelében írt szíves közlése alapján). Temp-
lomunk másik, a bal oldalon lévő Fájdalmas Szűz mellék-
oltára változatlanul megőrizte barokk kori formáját. Ez a 
mellékoltár az első plébániatemplomból, ahol már 1756-
ban megvolt, került át mostani helyére. 

A templombelsőben komolyabb változások Hell Ferenc 
esperesplébános idejében történtek, aki harminc évig 
(1918–1948) volt szolgálatban Visegrádon. Nagymarosi 
származású plébános édesapja, Hell Ferenc az 1872-ben 
alapított Nagymaros–Visegrád Takarékpénztár elnöke és 
vezérigazgatója volt. Az idősebb Hell Ferencről a közélet 
terén szerzett érdemeiért Nagymaroson a helyiek egy szép 
utcát neveztek el. 

Hell Ferenc plébános 1948-ban, nyugdíjba vonulásakor 
illusztrált önéletrajzi formában megírta visegrádi műkö-
désének három évtizedes történetét is, amelyet bemásolt a 
plébánia Historia Domusába.  

A továbbiakban Hell plébános leírását és az abban lévő 
adatokat felhasználva ismertetem a templombelsőben az 
1921–1930-as években bekövetkezett változásokat. Az 
első komolyabb beavatkozás 1928 nyarán történt, amikor 
a templomba bevezették a villanyvilágítást. Ez indokolta 
azt, hogy a templombelsőt újrafestették. A kifestés Lohr 
Ferenc (1871–1946) festőművész-tanár tervei szerint 
készült. A régebbi haragoszöld alaptónus helyett 
melegsárga tónusban, francia márvány-gitteléssel történt 
az újjáalakítás. Ekkor történt az is, hogy a lourdes-i Má-
ria-oltár régi, papírmaséból készült grottáját eltávolították, 
és helyette új fülkét készítettek. 

A leglényegesebb változások 1934-ben történetek. Hell 
Ferenc plébános úr leírása szerint „az oltárképet övező 
ornamentális (valójában: illuzionisztikus – a cikk írójának 
megjegyzése) oszlop-imitáció rikító kék színben volt tart-
va” –, amelyet levakartak. 

A nyár folyamán a templombelső kifestését Lohr Ferenc 
festőművész-tanár tervei szerint befejezték a főoltár mö-
götti fal megfelelő kiképzésével és a sekrestye falainak 
olajfestésével. A további történéseket Hell Ferenc plébá-
nos leírásából idézem:  

„1934. július hó 29-én kérelmeztük, hogy a m. kir. udva-
ri és várplébánia templomából használaton kívül helyezett 
és jelenleg a régi trónterem sarkában lévő oltárképet, 
amelyet Mária Terézia királynő festetett Fischer Vince 
bécsi festőművész által az akkor alapított udvari és vár-
plébánia részére, s mely Krisztust a kereszten ábrázolja, a 
Kormányzó Úr Őfőméltósága a visegrádi plébániatemp-
lom részére főoltárkép céljára kegyesen adományozni 
méltóztassék. A képet a magyar Szt. Korona tulajdonjo-

gának fenntartásával megkaptuk. Nagy örömmel elhoztuk, 
itt szakszerűen lemostuk, és a főoltár mögötti falmezőn 
elhelyeztük. A rámát Nagy Ferenc budapesti cég készítet-
te, az a templom tulajdona. A kép magassága 6,40 m, 
szélessége 3,60 m. 

A régi főoltárkép, Keresztelő Szt. János a Jordán part-
ján, levétetett, és ideiglenesen a templom bejáratánál, 
balra eső falmezőn helyeztetett el.  

A főoltárt Nagy Ferenc budapesti aranyozó-keretezőcég 
által magasítottuk, és újrafestettük, aranyoztattuk. A 
tabernakulum selyem bélést kapott.” 

A plébános úr által leírtakhoz az alábbiakban néhány 
kiegészítő magyarázatot fűzök. 

Az említett, hivatalosan Magyar Királyi Udvari és Vár-
plébánia a barokk korban a budai Várban épült királyi 
palotában állt. Eredetileg 1767-ben kápolnaként Mária 
Terézia királynő építtette. A korábbi titulusa Szent Zsig-
mond volt. A Szent István király tiszteletére 1910-ben 
szentelt kápolnához csatlakozó benyílót Szent Jobb-
kápolnának nevezték, mert itt őrizték az 1771-ben a 
raguzai (ma Dubrovnik) domonkosrendi kolostorból újra 
Magyarországra került ereklyét. A kápolna 1944–1945-
ben az ostrom alatt elpusztult.  

 

 
A templom szentélye Vinzenz Fischer főoltárképével 

 

A visegrádi főoltárkép alkotójáról, a bajor származású 
Vinzenz Fischer (1729–1810) festőről megemlítem, hogy 
elsősorban Ausztriában működött, főleg falképeket és 
oltárképeket festett. Állítólag Mária Terézia is kedvelte, 
kiváló festő volt. Műveit olyan kiemelkedő helyeken is, 
mint a székesfehérvári székesegyházban (1775: Szent 
István főoltárkép), vagy a nagyváradi székesegyházban 
(1778: Mária mennybevitele, főoltárkép és 1779: két 
mellékoltárkép) is megtaláljuk.  
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A Visegrádra került kép keletkezésének éve 
sajnos nem ismert. Minden bizonnyal az 
előző plébániatemplomban is már főoltárkép-
ként használt, vagyis 1756 előtt készült Ke-
resztelő Szent János-festmény 1934-ben 
kikerült a templom előcsarnokába, arra a 
falfelületre, amely előtt jelenleg a Nepomuki 
Szent János-szobor áll.  

Azt, hogy innen mikor és ki vitette fel a 
plébánia padlására, ma már nem lehet megál-
lapítani. Itt találta meg a 3 m magas és 1,30 
m széles olajfestményt Kalász István plébá-
nos úr, aki megpróbálta megmenteni a meg-
lehetősen siralmas állapotban lévő képet.  

Szeptember közepén a plébános úr kérésére 
Győri Lajos okleveles festőrestaurátor mű-
vész is megtekintette a festményt, amelyről 
kétséget kizáróan meg lehet állapítani, hogy 
azonos az eredeti főoltárképpel. Győri úr 
véleménye szerint az igaz, hogy a festmény 
az utolsó pillanat állapotában van, de még 
megmenthető. Ennek feltétele, hogy a restau-
rátori munkák minél előbb megkezdődjenek. 

 

 
Keresztelő Szent János szobra.  
Krasznai Lajos alkotása (1936) 

 
Végül röviden visszatérnék az 1934-es át-

alakításhoz. Azzal, hogy a régi főoltárkép 
helyére a Krisztus a kereszten főoltárkép 
került, ellentmondás keletkezett, hiszen a 
plébániatemplom titulusa Keresztelő Szent 
János. Ezt úgy hidalták át, hogy az oltárra, a 
tabernákulum mögé 1936-ban egy szobor 
készült.  

A carrarai márványból faragott Keresztelő 
Szent Jánost ábrázoló szobor alkotója Krasz-
nai Lajos (1884–1965) volt. Ezt a szobrot a 
templombelső legutóbbi átalakításakor a 
keresztelőkút fölé, egy falba erősített konzol-
ra helyezték. 

Krasznai Lajosnak 1938-ban is készült 
szobra Visegrádra: a vízibástyán elhelyezett 
IV. Béla-szobor szintén az ő alkotása. 

                                              Szőke Mátyás  
c. múzeumigazgató  
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Néhány kiegészítı adat a visegrádi Mária-kápolna 19–20 sz.-i történetéhez (1. rész) 
 

Visegrád talán a legszebb Duna-parti szakaszán álló ki-
csiny barokk kori kápolna történetével már harmadszor 
foglalkozom. Előzőleg a Visegrádi Hírek 2010. márciusi,  
ill. 2011. novemberi számában megjelent írásaimban 
próbáltam tisztázni a kápolna legendákkal teli történetét. 
Az akkor leírt kutatási eredményeimből emlékezetidéző-
nek most csak a legfontosabbakat említem meg.  

 

 
A Mária-kápolna keleti oldala 

 
Az eredetileg Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt 

kápolnát 1729–1733 között építették. A bejárat fölötti, 
1873-ban elhelyezett német nyelvű vörösmárvány tábla 
szövege szerint a kápolna 1788-ban került a helyi plébá-
nia kezelésébe. (A kápolna további fenntartójának a nevét 
nem közlik.) Ekkor a kápolna titulusa már Segítő Szűz 
Mária (Máriahilf) volt. 

1873-ban rendezik a kápolna környezetét. A domb, ame-
lyen áll, ekkor kapta mai formáját. Valamivel később a 
kápolnával szemben, a Fő utcában álló királyi vadászkas-
télyhoz vezető út mentén platánok kettős sorát ültették. 

A kápolnának évente kétszer van nagyobb ünnepe. Júli-
us 26-án, Szent Anna napján, nagymisét tartanak a Mária-
kápolnában, szeptember 8-a Kisboldogasszony, a Mária-
kápolna búcsúja. A 18. sz. végén a kápolna oltára fölé 
került kegyképet, amely a passaui Segítő Szűz Mária-kép 
másolata volt, 1993-ban ellopták. Helyén ma a G. Nagy 
Nóra festőművész által készített másolat van.  

Az oltár az egyhajós egyenes záródású szentély oltárfül-
kéjében áll. A kápolna hajóját fiókos dongaboltozat fedi, 
amelyen négy karéjjal bővített négyszög keretben Szűz 
Máriát és szüleit ábrázoló falkép látható. A keret stukkó-
val készült. A kép felső részét a Szentháromság, az Atya, 
Fiú és a Szentlélek felhők felett lebegő alakjai foglalják 
el. A kép alsó felében virágzó bokrok közt elhelyezett 
díszes kőpadon ül Anna kék ruhában, világos színű kö-
penyben, úgy tűnik, hogy lábait sárga takaró fedi. A pad 
másik végénél idősebb szakállas alak áll, Szent Anna 
férje, leeresztett jobb kezében liliomot (?) tart. Joachim 
ruházata hosszú, kék színű ruha, amelyet barnás színű 
köpeny fed. Kettőjük között áll a hosszú ruhába öltöztetett 
gyermek Szűz Mária, akinek feje körül vékony aranyszínű 

vonallal megrajzolt glória látható. A gyermek Mária jobb 
kezével egy papírlapot (az Ószövetség könyvét helyettesí-
ti) nyújt édesanyjának. A család fölötti felhőkből három 
angyalfejecske bukkan ki. A háttér itt ugyanolyan sárga 
(arany) színű, mint amilyen a Szentháromságot övezi. A 
festmény készítőjének nevét a falkép bal alsó sarkában 
látható szignó, LOHR F, árulja el. 

Lohr Ferenc a festő (1871–1946), aki mesterségét a bu-
dapesti Iparművészeti Iskolán és a müncheni akadémián 
tanulta. Életrajza szerint legalább hatvan templomban 
festett ornamentikát és freskókat, vagy végzett restauráto-
ri munkákat. Nagymaroson a plébánia-templombelsőben 
1926–1927-ben dolgozott. A toronyalj terét fedő 1509-
ben készült késő-gótikus csillagboltozaton a bordák kö-
zötti boltsüvegeken lévő képeket is ő restaurálta. 

A következő évben, 1928-ban a visegrádi templom belső 
terének újrafestése Lohr Ferenc tervei alapján történt. A 
visegrádi munkák befejezésére csak néhány évvel később, 
1934-ben került sor. 

 

 
A Lohr Ferenc által festett falkép:  

Szűz Mária és családja 
 

Plébániánk Historia Domusában olvasható Hell Ferenc 
plébános által írt összefoglalóban arról nem esik szó, 
hogy Lohr Ferenc a Mária-kápolnában falkép festésére 
kapott volna megbízást. Valószínűnek tartom, hogy a Szűz 
Máriát és szüleit, Szent Annát és Joachimot ábrázoló 
falkép 1928-ban, a plébániatemplom belső átfestésével 
egyidejűleg készülhetett. A kápolna szentélyének külső 
falán az I. Ferenc József király 1894 évi látogatását meg-
örökítő feliratos tábla alatt egy nagyobb méretű fából 
készült feszület volt elhelyezve, amelyet az 1990-es évek 
elején elloptak. A tábla szövegéből kiderül, hogy Pórtelky 
Tivadar plébános által a kápolnában 1894. szeptember 23-
án szolgáltatott csendes misén I. Ferenc József is jelen 
volt.  
A király visegrádi látogatásának előzménye az volt, hogy 
őfelsége részt vett az 1894. szeptember 17. és szeptember 
21. között Balassagyarmat térségében megtartott őszi 
hadgyakorlaton. (Erről az eseményről a Vasárnapi Újság 
41. évfolyam 1894. 38. sz. szeptember 23-i száma részle-
tes, fotókkal és rajzokkal illusztrált beszámolót írt.) 

A hadgyakorlatnak, amelyen mindössze két hadtest vett 
részt, az volt a terve, hogy az „ellenség”, vagyis 6. hadtest 
Kovács altábornagy vezetésével betört Magyarország 
északi határain,és a Kassa–Miskolc–Balassagyarmat útvo-  
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nalon Budapest felé nyomulva a főváros és Komárom 
közötti összeköttetést Visegrád (vagy Esztergom) térsé-
gében elvágja. A 4. hadtest (budapesti) herceg Lobkovitz 
altábornagy vezérletével ezt a támadást úgy próbálta 
megelőzni, hogy a Duna jobb partján előrenyomul, és 
mielőtt ebben az „ellenség” megakadályozná, Visegrádon 
hidat ver, és átkel a marosi oldalra. A hadgyakorlat első 
napján, szeptember 17-én hajnalban, hogy a marosi partot 
biztosítsák, előbb kompokon az 1. és 2. honvéd gyalogez-
redet átvitték a túloldalra. Ezt követően megkezdődött az 
akkor 520 m széles folyón a pontonhíd megépítése, 
amelynek munkálatai a két parton egyszerre indultak meg, 
de más-más technikai és műszaki feltételekkel. A hetven 
pontonból álló, mindössze 58 perc alatt összeállított híd 
készítését az uralkodó a közelben lehorgonyzott Fiume 
nevű gőzhajóról nézte végig. A híd elkészülte után vissza-
tért a marosi partra, és megszemlélte a másfél óra alatt 
átkelő 4. hadtest katonáit. A látottakkal a király elégedett 
volt, mert az addigi osztrák-magyar hadgyakorlatokon 
hasonló méretű és ilyen gyorsan megépült pontonhíd 
elkészítésére még nem volt példa. 

A hadgyakorlat harmadik napján, szeptember 19-én a 
Balassagyarmatról délkeletre fekvő Patvarc határában a 
király kíséretében lévő Arnulf bajor herceggel és Salvator 
Ferenc főherceggel végignézte a 6. és 4. hadtest közt 
lefolytatott „védő” és „támadó” gyakorlatot. 

A két hadtest részére tervezett feladat minden egyes vo-
násában az orosz és magyar sereg 1849-es hadműveletei 
szerint készült, amikor Paskievics herceg azon hiedelem-
ben volt, hogy a magyar hadsereg zöme Budapest alatt áll, 
és Görgeit a Duna partjáról el akarta mozdítani. 

A király még további két napot, szeptember 20–21-ét 
Balassagyarmaton töltött, majd szeptember 22-én hajnali 
két 
 

 
A királyi vadászkastély (1909), Bene Vince felvétele 

 

órakor a hadgyakorlatról Nagymarosra érkezett. Csavar-
gőzössel átkelt Visegrádra, majd reggel kiment az erdőbe 
szarvasra vadászni. A következő nap szeptember 23-a 
vasárnap volt, és a király, hogy kötelességének eleget 
tegyen, a Mária-kápolnában misét hallgatott. 
(A cikket februári számunkban folytatjuk.) 
                                                                  Szőke Mátyás 

c. múzeumigazgató 
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Néhány kiegészítı adat a visegrádi Mária-kápolna 19–20. sz.-i történetéhez (II. rész) 
 

I. Ferenc József először 1888. szeptember 19-én jött Vi-
segrádra vadászni. A község számára ezt az ünnepi ese-
ménynek számító látogatást a helyi képviselő-testület 
részletesen leírva jegyzőkönyvben rögzítette. (A jegyző-
könyv szövege teljes terjedelmében Magyar Eszter Vise-
grád c. műve, Budapest, é. n., 85–88. oldalán olvasható.) 
A jegyzőkönyvből most csak a Visegrádra való érkezés 
leírását szeretném idézni: 

„Őfelsége veje, Lipót bajor herceg társaságában külön 
udvari vonaton jött Marosra, és a rendes révkompon in-
nen át Visegrádra. A kiszállás a Mária-kápolna mellett 
történt ¾ 6 órakor.” 

A leírás további részében arról olvashatunk, hogy a part-
ra szállt uralkodót, aki az összegyűlt közönség éljenzése 
közepette a szállásául szolgáló főerdészi lak (a későbbi ki-
rályi vadászkastély, Fő u. 41.) felé haladt, ki és hol fogad-
ta. 

A kikötés helyét azért is idézem fel, mert lehet, hogy ezt 
már 1984-ben megtaláltam. Ebben az évben októberben 
rendkívül alacsony volt a Duna vízállása. Ekkor kerültek 
napvilágra a kápolna előtti mederben azoknak a fenyőfa-
cölöpöknek a maradványai, amelyek esetleg azt a kikötő-
hidat tartották, amelyre az uralkodó a kompról kiszállt. A 
kápolnától 84,5 m-re a Duna medrébe 7 m hosszú és 3 m 
széles területen három sorban 19 fenyőfacölöpöt vertek 
be. A 20–30 cm között változó átmérőjű cölöpök állaga 
még jó volt, látszott rajtuk, hogy nem túl régen kerültek a 
vízbe. 

 

 
Lipót bajor királyi herceg és felsége,  

Gizella főhercegnő (1873) 
 

A király a vejével együtt érkezett Visegrádra. Lipót ba-
jor királyi herceg (1846–1930) Ferenc József legidősebb 
lányát, Gizella főhercegnőt (1856–1932) vette feleségül. 
Lipót szenvedélyes vadász volt. Az udvari vadászatok al-
kalmából évente itt volt Magyarországon, és időnként 
megfordult Visegrádon is. A visegrádi szarvasvadászatok 
idején a herceg a Mária-kápolnába járt imádkozni. 

A Visegrádi Hírek 2015. júliusi és augusztusi számában 
megjelent egy cikkem Bányák és gyárak Visegrádon 
(1685–1920) címmel. Ebben az írásomban a helyi ha-
gyományra hivatkozva felvetettem annak a lehetőségét, 

hogy Gizellatelep az ott írószergyárat és üdülőhelyet építő 
Rigler József Ede felesége nevét kapta. 

Most, hogy Lipót herceg visegrádi vadászatait hoztam 
szóba, megemlítek még egy másik lehetőséget a telep el-
nevezésének keletkezésére. Rigler, aki egyébként Auszt-
riából költözött Pestre, esetleg az uralkodóház iránti tisz-
teletből a főhercegnőről nevezte el a területet Gizellate-
lepnek, ill. lehet, hogy az ott épült Erzsébet szálloda a ki-
rályné nevét kapta. 

A visegrádi koronauradalom erdeiben vadászó Ferenc 
József személyéhez is kapcsolódik egy régebbről ismert 
történet, amelyet szeretnék most felidézni. A történet le-
írását az alábbi, Görgei Arthur által Vadnay Károly 
(1832–1902) főszerkesztőhöz írt levél másolatával kez-
dem. 

 

„Visegrád, 1892. Sept. 25. 
 

 Tisztelt Barátom! 
A „Fővárosi Lapok” mai (265) számában a követke-

zőket olvasom „Még a délután folyamán Görgei Arthur 
egy tálca pompás gyümölcsöt küldött az erdészlakba Ő 
felsége számára.” 

Ha a többi lapok akármit hazudnak rólam: fel sem 
veszem. Másképpen áll a dolog, ha a te lapod hoz vagy 
átvesz efféle lapos hazugságokat. 

Mert téged én eddig sokkal ügyesebb s különösen ve-
lem szemben sokkal tapintatosabb lapszerkesztőnek is-
mertelek, semhogy oly szellem dús ostobaságokra szo-
rulhatnál lapodnak érdekesebbé tétele czéljából. Két-
ségtelen, hogy én is szíves-örömest küldenék, ha volna 
miből. Neked, tisztelt barátom, a köztünk fennálló vi-
szonynál fogva tudnod kell, hogy e földkerekségen én, 
akár tulajdonul, akár bérben egy darabka földet sem 
bírok, tenyeremben pedig nem terem semmiféle élvez-
hető gyümölcs. 

Dixit és keserves vezeklés reményében ez egyszer 
megbocsát 

őszinte barátod Görgei Arthur” 

Azt, hogy Görgei tényleg nem rendelkezett semmilyen 
ingatlanvagyonnal, bizonyítja az ismert szövegű, Buda-
pesten 1892. május 18-án kelt végrendelete is. 

Felmerült bennem az a gyanú is, hogy a fenti történetet 
az újságíró csak kitalálta, és a király nem is tartózkodott 
Visegrádon. Átnéztem az akkori heti- és napilapok közül 
az interneten is elérhető képes ismeretterjesztő hetilap, a 
Vasárnapi Újság 1892. évi szeptember 18-án és 25-én, il-
letve október 2-án megjelent számait. Az egyébként jól 
értesült hetilap nem tudott arról, hogy a király az év 
szeptemberében Visegrádon udvari vadászaton vett volna 
részt.  

A hetilap szeptember 25-i számában arról olvashatunk, 
hogy őfelsége, a király 21-én kora reggel Bécsből Gödöl-
lőre érkezett. A király a pályaudvaron üdvözölte felséges 
hitvesét, akinek egészségére a svájci időzés nagyon jól 
hatott.  

A királyi pár három nap múlva visszatért Bécsbe, mert a 
császár Albert szász királlyal ment közös vadászatra. 
                                Szőke Mátyás c. múzeumigazgató 
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A király születésnapja Visegrádon, avagy az óvoda avatása (I. rész) 
 

A Pesti Hírlap tudósítója a lap 1888. augusztus 21-i 
számában megjelent cikkében leírja, hogy miként zajlott 
le három nappal korábban, 18-án a király, Ferenc József 
születésnapján, Visegrádon rendezett ünnepség. Először 
arra gondoltam, hogy a tudósítás tartalmát összefoglalva 
leírom a történteket, de mégis másként döntöttem. Rájöt-
tem ugyanis arra, hogy az ünnepség hangulatát akkor érzi 
igazán az olvasó, ha a cikket, ahogyan megjelent, változ-
tatás nélkül közlöm. 

 
»Visegrád, aug. 19. Visegrádon, a fővárosiak kedvelt 

nyaralóhelyén, f. hó 18-án, mint király őfelsége születés-
napján, fényes ünnepélyt rendezett a község előljárósága, 
a fáradhatatlan buzgalmú jegyzővel élén. Már hajnalban 
zenekarok ébresztették fel a lakosságot, a középületek 
fellobogózva, sürgés-forgás mindenütt: egyszóval ünnepi 
színt öltött az egész falu. Az ünnep „Te deum”-mal kez-
dődött, melyet Schneider Endre helyettes plébános tartott, 
ami Visegrádon ritkaság, a mise alatt m a g y a r u l éne-
kelt egy ez alkalomra alakult dalárda. Mise végén „Isten 
áld meg a magyart” énekelték, melyet a templomot zsúfo-
lásig megtöltő közönség állva hallgatott meg. Ezután a 
királynak Wünsche Emil visegrádi lakos által díjtalanul 
festett arcképe lepleztetett le. Az ünnepély harmadik 
pontja a magyar iskola-egyesület által létesített kisdedóvó 
megnyitása volt, melyre Visegrádon, mint német község-
ben, nagy misszió vár. Megható volt, midőn T ó t h Jó-
zsef, pestmegyei tanfelügyelő, fehér ruhás kis leánykáktól 
körülvéve, ecsetelte a kisdedóvó hazafias és katholikus 
szellemű (Visegrád kath. község) célját. Nagy hatású 
beszéde után felkérte a plébánost, hogy adja az épületre a 
szokásos egyházi áldást, melynek végeztével, a helyszí-
nén megjelent intelligencia a „Hazádnak rendületlenül”-t 
elénekelte. Az ünnepély után hangverseny volt, ez után 
bankett, melyen 80-an vettek részt. Az első poharat Tóth 
tanfelügyelő a királyra, a másodikat Mattyók Bence fő-
szolgabíró Tóthra s a harmadikat Metzker jegyző 
Gerlóczy Károlyra s az iskola-egyesületre emelte. Este 
tánc volt; a hölgyek közül részt vettek: Wallenfeld János-
né és Máténé, Latinovics Frigyesné, Pikner Ernőné, ifj. 
Ábrányi Kornélné, Metzker Károlyné, Róth Vilmosné, 
Groglott Péterné és leánya, Kontra Károlyné, Linek Fe-
rencné, Görgey Istvánné, Görgey Lenke, Ábrányi nővérek, 
Wallenfeld Irma, Schütz Irma, Pásztori nővérek stb.« 

 
A tudósítás elején „fáradhatatlan búzgalmú”-nak a ké-

sőbb név szerint is említett jegyző, Metzker Károly, a 
Bene-ház (Fő u. 36.) utcai homlokzatán elhelyezett Histó-
ria családtörténeti tábla szövege szerint 1883-ban került 
Visegrádra, és foglalta el hivatalát. 

Metzker Károly és felesége, Zoller Mariska tulajdonában 
az 1880-as évek végén – mai számozással – a Fő u. 51. sz. 
ház és telek volt. Akkoriban a jegyző birtokába került ház 
még a 600 négyszögöl nagyságú udvar hátsó, vagyis kele-
ti végében állt. A mai, az utcai fronton lévő, jelenleg 
felújítás alatt álló épület, később épült (MNL Pest Megyei 
Levéltár, Pestvidéki Törvényszéki telekkönyvi iratai, VII-
1-C, 1251 betétszámú telekjegyzőkönyvben 83. hrsz. 11. 
sz. ház és udvar). Schneider Endre (András) helyettes 
plébános személyéhez annyi magyarázatot fűznék, hogy ő 
1888-ban a kisoroszi parókián teljesített szolgálatot mint 
adminisztrátor, és onnan hívták át misézni. Visegrádon 

ugyanis ebben az évben a plébános személyét illetően 
változás történt. Az év elején a korábbi plébánost, Ulmer 
Györgyöt, áthelyezték Budaörsre. Az utód, Pórtelky Tiva-
dar csak szeptember 1-jétől foglalta el a visegrádi paróki-
át. Az átmeneti időszakban Schneider Endre misézett 
Visegrádon is. 

 

 
I. Ferenc József király 

(Wassmuth bécsi festő és fotográfus műve, 1915) 
 

Az ünnepség keretében leleplezett, a király arcmását 
ábrázoló festmény a községháza tanácstermébe került. A 
királyi arckép készítője, Wünsche Emil Károly, akadémiai 
festő volt, aki akkor már Visegrádon állandóan megtele-
pült művészként élt. Wünsche Emil 1846-ban született a 
szászországi Zittauban, ahol alap- és középfokú iskoláit 
végezte. Ezek után Drezdában előbb az iparművészeti, 
majd festészeti mesteriskolában tanult. Pályáját Odesszá-
ban, majd Konstantinápolyban kezdte, 1876-ban Pestre 
került, ahol Koller Károly tanár Harminczad u.-i műter-
mében 23 évig dolgozott. Visegrádon 1885-ben előbb 
telket, majd házat (Fő u. 68., Kalotay-ház) vásárolt, ahova 
a következő évben – megtartva pesti Szondi u.-i lakását – 
végleg kiköltözött. Halálakor, 1899-ben öt gyermeke, 
három fiú és két lány és özvegye az előbbiekkel együtt öt 
telket és két házat örökölt. A művész ugyanis 1885–1892 
között a Fő u. 68. sz. házon kívül még megvette a szom-
szédos épületet (Fő u. 70., Eisele-ház) és a két épülethez 
kapcsolódó kerteket. 

Wünsche Emil és felesége, Schmidt Amália közös sírja a 
visegrádi temetőben található. Gyermekeik közül a leg-
idősebb fiú, Emil Rudolf (1871–1940), aki inkább a Re-
zső keresztnevet használta, folytatta édesapja mesterségét, 
ő is festő lett. 

A visegrádi ünnepély legfontosabb mozzanata a „kis-
dedóvó” megnyitása volt. Tulajdonképpen ezen esemény 
miatt volt jelen Mattyók Bence főszolgabíró, Gerlóczy 
Károly, a főváros alpolgármestere és főjegyzője, valamint 
Tóth Károly, Pest megyei tanfelügyelő. Az óvodát ugyan-
is közmű- 
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velődési egyesületként az 1884-ben alakult Országos Ma-
gyar Iskolaegyesület létesítette. Ezen egyesület felügyelő-
bizottságának volt az elnöke Gerlóczy Károly (1835–
1900), aki a főváros arculatának és működésének kialakí-
tásában és megszervezésében szerzett elévülhetetlen ér-
demeket. 

Az Országos Magyar Iskolaegyesület Visegrádon nyitot-
ta meg első egyesületi kisdedóvóját, amely 1888. szept-
ember 15-től működött. Még az év novemberében nyílt 
meg Szigetszentmártonban a második óvoda. Óvoda nyílt 
vagy működött az egyesület támogatásával: 1889. Duna-
haraszti, 1892. Sződ, 1893. Szigetbecse, 1891–1900 kö-
zött Solymár, 1897–1907 között Békásmegyer, 1901. Pes-
thidegkút és Szentendre-Izbég, 1903. Pilisborosjenő I. 
számú, 1907. Pilisborosjenő II. számú. 

Két évtizeddel a visegrádi óvoda megnyitása után, 1910 
körül, a Pest megye közoktatási helyzetéről írt összefogla-
ló eredményként állapítja meg, hogy ezekben az óvodák-
ban fennállásuk óta több, mint 10.000 idegen ajkú (német, 
Izbégen szerb és tót) gyermek tanult meg magyarul be-
szélni. Az előbbiekben említett években az Országos Ma-
gyar Iskolaegyesület Pest vármegyében kilenc nemzetisé-
gi községben tartott fenn kisdedóvót. Az egyesület más 
tekintetben is nagy szolgálatot tett a magyarosítás és 
népművelés terén a vármegyében, pl. egyes községekben 
népkönyvtárakat állított fel, 1909. december havában az 
Országos Közművelődési Tanács támogatásával tanfo-
lyamokat szervezett analfabéták számára. A tanfolyamok 
tanulóit ingyenesen látta el író- és taneszközökkel, tanítóit 
tiszteletdíjban részesítette. 

Az esti táncmulatságon résztvevő hölgyek közül néhá-
nyat bemutatok, hogy lássuk, a 19. sz. végén, Visegrádon 
az előkelő társasági összejövetel kikből is állt. 

A bemutatást ifj. Ábrányi Kornél (1849–1913) író, új-
ságíró, lapszerkesztő, majd országgyűlési képviselő első 
feleségével, Schwartz Annával kezdem, aki egy budai ha-
lászmester lánya volt. Ebből a házasságból egy fiú, a leg-
ifjabb Ábrányi Kornél (1878–1923) és két lány, Jozefin és 
Riza származott. Ők azok az Ábrányi nővérek, akiket 
1886-ban az Esztergom és Vidéke c. lap tudósítója gyö-
nyörűnek nevez. Ifj. Ábrányi Kornélné 1882-ben Visegrá-
don Trieb Mihálytól egy 303 négyszögöles kertet (37. 
hrsz.) vásárolt. Házuk Róth Vilmoséknak van a hozzátar-
tozó udvarral és kerttel, ők a Fő u.-ban, mai számozással a 
24. sz. alatt (Salamon-Rácz-ház) laknak. Egyébként Róth 
Vilmos társával, Feld Edével közösen a Sziget-hegyen lé-
vő kőbánya tulajdonosa. Arról nincs adatom, hogy dr. 
Groglott Péter belgyógyásznak és feleségének (Budapest 
VII., Király u. 53.) lett volna nyaralója vagy telke Vise-
grádon.  

Mielőtt bemutatnám a Wallenfeld-család nőtagjait, 
akikhez rokonság révén hozzásorolandó Schütz Irma is, 
előbb kitérnék a legjelentősebb családtag, a családfő sze-
mélyére. Wallenfeld Károly, aki 1821 körül született 
Polnában (Csehország), fiatalon Pestre került, ahol 1850 
körül megházasodott. Felesége egy pesti lány lett, Dukát 
(Dukat) Terézia, aki férjéhez hasonlóan szintén katolikus 
vallású volt. Házasságukból négy fiú, Mátyás (Máté), Já-
nos, Gyula, Mihály és két lány, Borbála és Irma (Mária) 
született. 

Az 1860–70-es években rohamosan fejlődő városban 
Wallenfeld Károly, mivel ügyes vállalkozó volt, hamaro-
san komolyabb vagyonra tett szert. Ő volt ugyanis az 

egyik nagyvállalkozó, aki évtizedeken keresztül a főváros 
járda- és utca-, illetve útépítésekhez szükséges kocka- és 
zúzott kő egy részét szállította. A követ saját kőbányáiból 
termeltette ki, ugyanis előbb Dunabogdányban, majd Vi-
segrádon és Zebegényben is működtetett bányákat. A kö-
vön kívül folyami sódert is szállított a fővárosnak, mert az 
építkezések miatt erre is komoly kereslet volt. A dunai 
sóder kitermelése során 1867-ben előkerült vashorgonyt 
Wallenfeld a Nemzeti Múzeumnak ajándékozta. 

1869-ben Dunabogdányban már tekintélyes birtokosnak 
számított. Október 1-jén Wallenfeld díszes fogata volt az 
egyik, amellyel Szabó József püspököt, érseki helynököt 
és kíséretét Visegrádról a kisoroszi búcsúba szállították. A 
másik fogatot a visegrádi uradalmi kasznár és birtokos, 
Csehfalvay Barnabás állította ki. 

Ez év elején módomban állt a MNL Pest Megyei Levél-
tárában az 1858–1890 között keletkezett visegrádi telek-
könyvi iratokat átnézni. Wallenfeld Károly ezen időszak-
ban Visegrádon szerzett ingatlanjaira vonatkozóan nem 
végeztem teljes körű, részletes kutatást, azonban néhány 
adatot megismertem. Az első ingatlant 1869-ben vásárolta 
Visegrádon. Ugyanebben az évben egy vállalkozói cso-
port, dr. Bakody Tivadar, Lichtenstein F. Lajos lapszer-
kesztő és Görgey István ügyvéd megkezdi a Salamon-
torony u.-i zsellérházak, udvarok és kertek felvásárlását, 
majd villák építését. 

Ahhoz, hogy 1869–1889 között Wallenfeld Károly Vi-
segrádon mekkora ingatlan vagyonra tett szert, példaként 
megemlítem, hogy csak az 1243. betétszámú telekjegyző-
könyvben 13 telek (szántó, rét, szőlő stb.) tulajdonosaként 
van bejegyezve. Árverésen 1881-ben megvásárolta a vi-
segrádi királyi koronauradalomtól (Kön. Kronherschaft) a 
Malom-kertben (Mühlgarten) lévő patakmalmot a hozzá-
tartozó telkekkel együtt, összesen 1 kat. hold 1135 négy-
szögöl nagyságban. Az óbudai jószágigazgatóság bele-
egyezésével 1884-ben tulajdonosa lesz a 41–42–43. hrsz. 
telkeknek. Feltehetően ehhez a teleksorhoz kapcsolódik a 
40. hrsz. 1 kat. hold 733 négyszögöl nagyságú kert, ame-
lyet fia, Wallenfeld János és felesége, Schütz Sarolta 
1888-ban vásárolta meg. 

Az esti bálon résztvevő hölgyek között említett Schütz 
Irma valószínűleg Sarolta testvére. A bálozó hölgyek so-
rában ott van még lányuk, Irma és Máté (gyakrabban Má-
tyásként emlegetett) fiúk felesége, Rathauer Mária is. Az 
utóbbi házaspár és Mihály nevű fiúk dunabogdányi lakos-
ként van számon tartva. Mihály is birtokos Visegrádon is, 
1889-ben a Fekete-hegyen 1 kat. hold szőlőt vásárolt. 

Wallenfeld Károlyt mint helyi birtokost és bányatulajdo-
nost 1889 őszén az a megtiszteltetés éri, hogy a már má-
sodik alkalommal Visegrádon vadászó király szeptember 
26-án hajnalban az ő kocsijában foglalt helyet, így indul-
tak a diósvölgyi hegyek közé. A kíséret, vagyis a visegrá-
di fővadászmester és a főerdész Szitányi Ödön miniszteri 
tanácsos és leányfalui nagybirtokos kocsiján követte az 
uralkodót. A Pesti Napló munkatársa felemlíti, hogy a 76 
éves korában, 1897. február 12-én meghalt Wallenfeld 
Károly sokat tett Terézvárosért, amelynek egyik legbefo-
lyásosabb korteseként tartották számon (utolsó lakása Bu-
dapest VI., Eötvös u. 33.). 

(A cikk befejező részét október havi számunkban folytat-
juk.) 

                                                               Szőke Mátyás  
c. múzeumigazgató 
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A király születésnapja Visegrádon avagy az óvoda avatása (II. rész) 
 

Muzsikaszó zengett, mozsarak dörögtek 1869. július 31-én 
este a Salamon-torony környékén. A visegrádi bíró este 
hatkor a Salamon-torony u-ban két új, egy már elkészült és 
egy még épülő kastélyt, vagyis nyaralónak szánt villát ava-
tott fel. Az épületeket Pelka Lajos Antal porosz építész ter-
vezte, aki építési vállalkozó is volt, így a villákat az ő mun-
kásai építették. A mindössze három hónap alatt felhúzott 
épület (Salamon-torony u. 1.) dr. Bakody Tivadar orvos 
részére készült. A másik, akkor még épülő kastély (Salamon-
torony u. 3.) birtokosa Lichtenstein F. Lajos, a „Pester 
Correspondenz” szerkesztője volt, aki Pelka építész és mun-
kásai részére rendezte ezt a vacsorával és tánccal egybekötött 
ünnepélyt. Az est meglepetése a Salamon-torony vén falairól 
indított tűzijáték volt. 

A mozsár durrogások hangja előzte meg a néhány héttel 
később, szeptember 19-én a fellegvár alatti sziklán felállított 
Zách Klára-emlékkereszt felszenteléséhez kapcsolódó ün-
nepség kezdetét is. A vaskeret felállítását és az ünnepség 
megszervezését Viktorin József, helyi plébános kezdemé-
nyezte. Ő végezte el az emlékkereszt felszentelését. 

Lichtenstein F. Lajos szerkesztő (Pest, Király u. 43.) a fel-
épült kastélyt gazdagon berendezte. A kastélyhoz a Fő u. és a 
Salamon-torony u. közötti területen nagy és díszes előkert 
tartozott, amelynek középtengelyében lépcsősort, rajta 
díszkutat alakítottak ki. A kétemeletes kastély fölött a Vár-
hegy oldalában egy kisebb sziklaplatón egy gloriette készült, 
amelyhez viszonylag kényelmes ösvényen lehetett feljutni 
azoknak, akik a panorámában akartak gyönyörködni. A 
szerkesztő pénzügyekkel is foglalkozott, ugyanis ő volt a 
Nagymaros–Visegrádi Takarékpénztár egyik alapítója és 
ideiglenes elnöke, a másik alapító Mellyes Boldizsár nagy-
marosi jegyző és a pénztár ideiglenes jegyzője. 1871. nov-
ember 5-én a takarékpénztár megtartotta alakuló közgyűlést. 
Az alapítás elsődleges célja bizonyára az volt, hogy a kör-
nyék gazdasági fejlődését elősegítse. Lichtenstein F. Lajos 
számára előnyös volt a takarékpénztár létezése, ugyanis 
amikor az 1870-es évek második felében fizetésképtelenné 
vált, árverésre kerülő visegrádi ingatlanjainak egy részét a 
pénztár vásárolta meg. 

A Salamon-torony u.-i építkezések harmadik résztvevője 
Görgey István ügyvéd volt, aki 1870-ben építtette meg a 
villáját, két szomszédjához hasonlóan Pelka Antal tervei 
alapján és a porosz tervező munkásaival. Ügyvédként is – 
irodája Pesten, a József tér 4. alatt volt – részese a visegrádi 
építkezéseknek, mert Lichtenstein Lajos egyik első telekvá-
sárlási szerződésének elkészítésében működött közre. Gör-
gey István számára az 1869-es esztendő változást hozott, 
mert május 3-án meghalt a felesége, Mokry Emma. Az év 
végén, rövid gyászidőszak után, december 2-án feleségül 
vette Návay Sándor özvegyét, a 33 éves Dedinszky Auréliát, 
aki négy gyermeket, három lányt és egy fiút hozott az új 
házasságba. 

A Salamon-torony u. 1. alatt megépített kétszintes, hom-
lokzati erkélyes villa az utca Duna felőli oldalán állt. Kez-
detben a gőzhajóállomástól – akkor már Visegrádon is kikö-
töttek a hajójáratok – a 18. században is meglévő S alakú 
meredek gyalogút vitt fel az alsóvár déli bejáratához. Ez a 
köves gyalogút a Görgey-villa bejáratánál csatlakozott a 
Salamon-torony u.-hoz. 

Az 1869–1889 közötti két évtizedben Görgey István és fe-
lesége előbb felvásárolta a villájuk alatti zsellérházakat és 
udvarokat, és azok helyén pompás kertet alakítottak ki. Majd 
az 1880-as évek végén Görgey Istvánné az akkori tulajdo-
nostól, gróf Maldeghem Kamilltól megvette a Lichtenstein-
féle előkertet az ott álló épülettel együtt. 1889-ben a Görgey-

birtokot kettévágó régi gyalogutat megszüntetik, és helyette 
átadják a közforgalomnak a Lichtenstein-féle előkert dísz-
lépcsőjét, amely átalakított formában ma a Reneszánsz étte-
rem mellett visz fel a hajóállomástól a Salamon-torony u.-ba. 

 

 
 

Lichtenstein-villa és gloriette  
(az 1871-ben készült felvétel részlete) 

 
Görgey István 1875. augusztus 1-jén a pesti belvárosban a 

Koronaherczeg (korábban Úri, ma Petőfi Sándor) u. 9. alatt 
megnyitotta közjegyzői irodáját. A Pest Megyei Levéltárban 
őrzött, az 1858 és 1890 közötti időszakban a visegrádi ingat-
lanok tulajdonviszonyait rögzítő telekjegyzőkönyvek adatai 
alapján három házat (158., 159., 162. népsorszámú) a hozzá-
juk tartozó udvarral és kerttel négy beltelket és a Várkertben 
két szőlőt pincével vásárolt. A 162. sz.-ú ház helyén 1870-
ben épült a Salamon-torony u. 1. alatti emeletes villa. 

Visegrád község területéről 1885-ben készült két kataszteri 
térkép adatai alapján még további két ingatlanról tudjuk, 
hogy azok is Görgey István tulajdonában voltak. Az egyik 
földdarab, amelyet feleségével közösen birtokolt, a Dobos-
kertben volt. A másik ingatlan Szentgyörgypuszta határán, a 
Mogyoró-hegyen feküdt. Ez utóbbi területén ma magánhá-
zak, illetve a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának 
épületei állnak. 

Görgey István 1890 körül a visegrádi ingatlanok mellé 
megvásárolta a Budapest VI., Izabella u. 52. alatti kétemele-
tes épületet. A felsorolt ingatlanokhoz még tartozott egy 
kényelmes, pesti belvárosi lakás is, az 1880-as években a 
Régiposta u. 10. alatt. 

A Görgey-vagyon egy része feleségének, Dedinszky Auré-
liának a nevén volt. A feleség tulajdonjogának feltüntetésé-
vel jegyezték be a telekkönyvbe a 157. és 181. népsorszámú 
házakat, négy kertet és két kataszteri hold 1300 négyszögöl 
legelőt a Nagyvillámon. A Maldeghem gróftól megvett 181. 
sz. házat a férj emeletesre építtette át, vízvezetékkel, csator-
názással és új kúttal látta el. A telek köré kerítést csináltatott. 
A ház belső berendezését új bútorok vásárlásával egészítette 
ki. Az 1889–1892 közötti építkezés költségei elég tetemes 
összeget, 30.030 Ft és 80 kr-t tettek ki. Ma ez az épület (Fő 
u. 9.) Vár Hotel Kastélyszálló néven ismert. 

Még egy ház van a Görgey család birtokában a Salamon-
torony u. alatti területen. Sántha Kálmánné (született Návay 
Erzsébet, Görgey mostohalánya) csereszerződéssel hozzáju-
tott a 13. hrsz., mindössze 77 négyszögölnyi telken 1890-ben 
épült házhoz. 
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A Pest Megyei Levéltárban őrzött, 1858–1890 között kelet-
kezett Visegrád község telekkönyvi irataiban nem találtam 
annak nyomát, hogy Görgey Artúrnak lett volna ingatlana. 

A korosodó Görgey tábornok egy idő után a magyar kor-
mánytól nyugdíjat kapott. Először Tisza Kálmán miniszterel-
nök folyósíttatott évi 2.400 Ft-ot, amely összeget 1884–1888 
között kapta. 1889. január1-jétől nyugdíját évi 3.000 Ft-ra 
emelték. Végül 1902. február 1-jétől mint honvédtábornok-
nak évi 8.000 korona (vagyis 4.000 Ft) nyugdíjat állapítottak 
meg. 

Igazi anyagi biztonságát az öccse biztosította számára, 
ugyanis a tábornok a testvére jóval a százezer korona értéket 
meghaladó ingatlan és ingó vagyona egy negyed részének 
volt a haszonélvezője. 

Azt, hogy a Görgey család visegrádi vagyona az 1890 utáni 
évtizedekben miként gyarapodott, nem tudom megmondani, 
mert erre az időszakra vonatkozóan nem végeztem kutatást. 
Bizonyára fontos lenne a további kutatás, mert például nem 
ismerjük a Várkertben kialakult majorság történetét, amely 
egy neoklasszicista villaépületből, körülötte parkszerű kert-
ből és gazdasági épületekből állt (ma Latinovits-villa néven 
ismert). Hasonlóan ismeretlen a Mogyoró-hegy alatti Gör-
gey-telek további, vagyis a századforduló körüli története is. 
Talán egy gyümölcsöskert, amelyben egy kisebb ház állt, le-
hetett ezen a területen, de ez csak feltételezés, bizonyosat 
egyelőre nem tudok mondani. 

Az 1860-as évek végén az akkor még romos, nagyon elha-
nyagolt Salamon-torony közvetlen szomszédságában megin-
dult villaépítkezések egyik oka – azontúl, hogy szép a táj és 
nevezetes múltja van a romoknak – az akkori magyar kor-
mány belpolitikájában keresendő. A kiegyezést követően az 
1867-ben királlyá koronázott Ferenc József előtti hódolatát a 
kormány egy építési programmal is kifejezésre kívánta jut-
tatni. Ez a program királyi várak és kastélyok építését tervez-
te az ország különböző részein. Az indoklás az volt, hogy a 
francia királyoknak 85 fényes palotája volt, akkor legyen a 
magyar királynak is néhány. Először az 1854-ben leégett er-
délyi Vajdahunyad várát akarták a király számára lakhatóvá 
tenni. Az 1868-ban megindult helyreállítást Schulcz Ferenc 
(1838–1870) vezette. 

Ennek a programnak a keretén belül jött számításba a vi-
segrádi királyi vár romjainak megmentése is, amelynek elha-
nyagolt, pusztuló állapotára Viktorin József helyi plébános 
hívta fel eredményesen Eötvös József kultuszminiszter fi-
gyelmét. A miniszter által 1870-ben Visegrádra kiküldött ré-
gészeti bizottság szakvéleményében azt javasolta, hogy az 
alsóvár lakótornyát a király számára vadászkastélyként állít-
sák helyre, Viktorin József viszont a Salamon-torony múze-
ummá való átalakítását javasolta. A vadászkastélyként törté-
nő átépítés terveit, mivel Schulcz Ferenc 1870-ben meghalt, 
végül is Schulek Frigyes készítette el. Az 1873-ra elkészült 
tervek megvalósítására, mint tudjuk, sohasem került sor. 

A kormányprogram keretében két újonnan megépítendő 
vadászkastélyról is döntés született. Az egyiket a gödöllői ki-
rályi kastély szomszédságában, Galgamácsán, az ún. 
ecskendi vadaskertben alig több, mint egy év alatt 1869–
1870-ben Schulcz Ferenc tervei alapján építették fel. A má-
sikat, egy favázas kis vadászkastélyt 1885-ben a máramarosi 
Erdészvölgyben Rudolf trónörökös számára építette a ma-
gyar kormány. 

A Salamon-torony vadászkastéllyá alakításának ötletét bi-
zonyára támogatta az a tény is, hogy annak közvetlen kör-
nyezete a villák megépítésével és az azokhoz tartozó kertek 
létrehozásával egyre rendezettebbé vált. A barokk korban ki-
alakult Visegrád alsóvárral szomszédos zsellérházas negyede 

az 1870–80–90-es években felszámolódott. Ezekben az 
években az egyik utolsó villaépíttető Hochschild Albert és 
felesége, Fischer Terézia volt (Budapest VI., Andrássy út 
53.), akik előbb 1887-ben megvásárolták a 154. népsorszámú 
házat a hozzátartozó udvarral és kerttel (21. hrsz.) majd a 
következő évben, 1888-ban a 153. népsorszámú házat és ud-
vart (22. hrsz.) vették meg. Ez utóbbi a bikaistálló volt, tehát 
a helyi községi képviselő-testület hozzájárulása kellett ah-
hoz, hogy az épületet lebontsák és helyére új villát építhesse-
nek. Ez az új épület a Fő u. 15. alatti, ún. Mátrai-villa. 
Hochschild Albert vendéglős volt, aki 1900-ban 53 éves ko-
rában halt meg, sokat tett Visegrád szépítésért. Ő építtette a 
Kálvária-hegy oldalában a Dunára néző oldalon a ma is meg-
lévő sétautat. A korábban Ferenc Józsefnek nevezett sétaútra 
a Zách Klára közből induló lépcsőn lehet feljutni. 

Visszatérve az 1888. augusztus18-án a visegrádi kisdedóvó 
avatására rendezett táncmulatságon résztvevő hölgykoszorú 
bemutatásához, a Görgey család nőtagjaival folytatom a sort. 

Görgey István feleségéről, Dedinszky Auréliáról már ko-
rábban többször is említés történt. Az asszony előző, Návay 
Sándorral kötött házasságából származó három lány közül 
először a legfiatalabb, Jolán (1860–1928) ment férjhez 1880-
ban Latinovits Frigyes bácsborsodi és katymári földbirtokos-
hoz, akinek az uradalma 3000 kataszteri hold volt. A bálon 
édesanyján kívül ott volt Lenke is (1857–1918), akit tévesen 
Návay helyett Görgeynek neveznek. Lenke nem ment férj-
hez, ő volt az, aki talán a legtöbbet törődött az agg Görgey 
tábornokkal. Ténylegesen nem ő gondozta a tábornokot, mert 
amikor 1913-ban a 96 éves aggastyánt mentőautóval kihoz-
ták Visegrádra, két ápolónő is elkísérte, az egyik a nappali, a 
másik az éjszakai szolgálatot látta el. Lenke a tábornok halá-
la után annak hátrahagyott iratait rendezte, és tervei közt az 
is szerepelt, hogy Görgeynek a Salamon-toronyban emlék-
múzeumot létesítsen. Élete tragikus módon ért véget, mert 61 
éves korában megvakult, és ha hinni lehet a Budapesti Hírlap 
tudósítójának, ezért öngyilkos lett, 1918. február 5-én Vise-
grádon a Dunába vetette magát, és megfulladt. A testét más-
nap találták meg. 

Az avatási ünnepségét követően a község vezetősége meleg 
hangú levélben köszönte meg az Országos Iskola Egyesület-
nek, hogy Visegrádon kisdedóvót állított fel. Ez alkalommal 
is jelezték, hogy számos visegrádi lépett be az egyesületbe, 
község testületileg, és az itt nyaralók közül is többen tagok 
lettek, mint pl. Görgey Artúr, Latinovits Frigyes, Bakody Ti-
vadar, Wallenfeld János és felesége, Sarolta, Bereczky Gyu-
la, Lehr Antal, özv. Schütz Lajosné. 

A következő év, vagyis 1889 júniusában az Országos Isko-
la Egyesület tagjai számára Budapestről induló hajókirándu-
lást szervezett, hogy a visegrádi kisdedóvót meglátogassák. 
A küldöttséget a feldíszített visegrádi hajóállomáson Metzker 
Károly helyi jegyző, Pórtelky Tivadar plébános, a nyaralók 
közül Görgey István és Latinovits Frigyes földbirtokos üd-
vözölte. A látogatók felkeresték a nemzetiszínű zászlókkal és 
zöld gallyakkal feldíszített kisdedóvót, és elégedetten állapí-
tották meg, hogy az az erősödő magyarság hathatós támaszá-
vá fejlődött, ugyanis az idejáró 60 gyermek szívesen és 
kedvvel beszéli a magyar nyelvet. Az egyesület elnöksége 
üdvözlő sürgönyt küldetett Vespasiánné Mayer Amália helyi 
kisdedóvónőnek. Hasonlóan üdvözlő sürgönyt kapott 
Gerlóczy Károly, az egyesület elnöke is, aki nem tudott el-
jönni Visegrádra. A küldöttség gratulált a helyieknek az 
óvoda sikeres működéséhez.  

(Vége) 
 

                                                                       Szőke Mátyás  
c. múzeumigazgató 
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Királyi vadászok Visegrádon   

(I. rész) 
Száz éve halt meg Ferenc József 

 

A magyar kormány 1867. márc. 22-én 1.840.000 Ft-ért 
megvásárolta a Langrand-Dumonceau belga banktól a gödöl-
lői uradalmat, amelyet Ferenc Józsefnek szánt koronázási 
ajándékként. Az uradalomhoz hozzátartozott hazánk legna-
gyobb barokk kastélya, amelyet az 1740-es években a 
Grassalkovics-család építtetett. 

A gödöllői uradalom tartozéka volt Galgamácsán az 
ecskendi vadaskertben neogótikus stílusban 1869–1870-ban 
épült királyi vadászkastély is, amelynek tervezője Schulz 
Ferenc (1838–1870) volt. Az első állami építkezésként meg-
valósult kéttornyos, a külső falsíkjain többszínű nyerstégla 
burkolatú kastély kivitelezését Bergh Károly (1830–1889) 
nagykanizsai építész vezette. A nyerstégla homlokzati hasz-
nálatát részben az tette szükségessé, hogy Lónyay Menyhért 
pénzügyminiszter csekély összeget, 26.000 Ft-ot szánt az 
építkezésre. A kastély építési költségeit a parlamentben is 
tárgyalták, és ekkor történt az, hogy elhangzott egy ellenzéki 
interpelláció, amely állítólag az uralkodót kellemetlenül 
érintette. Ezért a király soha sem volt a vadászkastélyban, 
noha többször is vadászott a környéken.  

A galgamácsai kastély párja másfél évtizeddel később ké-
szült el, ugyanis 1885-ben Rudolf trónörökös számára építte-
tett a magyar kormány egy favázas kis vadászkastélyt a 
máramarosi Erdészvölgyben. 

A kiegyezést követően a magyar kormány egy építési prog-
ram megvalósítását tervezte, amelynek az volt a célja, hogy a 
király számára az ország különböző pontjain várak és kasté-
lyok álljanak rendelkezésére. Elsőként 1869-ben az erdélyi 
Vajdahunyad várának Schulz Ferenc tervei alapján történt 
átépítése kezdődött meg. 1870-ben az Akadémia régészeti 
osztályának Visegrádon járt bizottsága báró Eötvös József 
kultuszminiszterhez benyújtott előterjesztésében a helyreállí-
tandó Salamon-tornyot királyi vadászkastéllyá javasolja 
átépíteni. A visegrádi lakótorony e célra történő átalakítására 
1873-ra elkészültek Schulek Frigyes tervei, amelyek végül 
nem valósultak meg. 

Valószínűleg már a Salamon-tornyon végzett munkálatok 
megkezdésével egyidejűleg felmerült az a javaslat, hogy a 
Visegrádhoz tartozó erdőséget, hivatkozva a középkori ha-
gyományokra, ismét királyi vadászterületté nyilvánítsák. 
Erre egyelőre nem kerülhetett sor, mert Visegrád úrbérrende-
zési ügyei csak 1882-ben fejeződtek be, ugyanis az úrbéri és 
elkülönítési perek hosszan, évtizedeken át elhúzódtak. A 
hosszú pereskedés okai Visegrád földjeinek, határának sajá-
tos helyzetéből adódtak. A község lakosságának a megélhe-
tését elsősorban a nagy kiterjedésű erdők adták. A helyiek 
ugyanis a szokásosnál nagyobb faizási lehetőséggel bírtak, és 
az állataikat is a kopár sziklás domboldalak helyett az erdő-
ben legeltették.  

Visegrád szűk határa miatt – mindössze 206 holdnyi szán-
tója volt – csak igen kevés jobbágytelket lehetett kialakítani. 
Ebben az időben a községben 33 jobbágy- és 105 zsellértelek 
volt. Az úrbéri törvények viszont a teleknagyság szerint 
állapították meg, hogy a volt úrbéreseknek mekkora erdő és 
legelőilletőség jár.  

A hosszan tartó pereskedések közül előbb a faizás mennyi-
ségének megállapítását, vagyis hogy a lakosság hány szekér 
fa hazaszállítására jogosult, 1868-ban az Igazságügyi Mi-
nisztérium zárta le. A döntés szerint a telkes jobbágyoknak 
évente 15–20 szekér fa járt, és ezen felül még heti két alka-
lommal járhattak az erdőbe fáért. Az erdőilletőség és legelő-
illetmény kiadásának mértéke miatti pereskedés a korona-

uradalom és az úrbéresek között még további másfél évtize-
dig, 1882-ig elhúzódott, és csak a következő évben, 1883-
ban történt meg az elkülönítés. A megállapodás alapján az 
úrbéresek erdejének és legelőjének elkülönített területei 
felkerültek az 1884-ben Papp Zsigmond mérnök által készí-
tett Visegrád község határának térképére. Az úrbéresekkel 
történt megállapodások lehetővé tették, hogy a koronaura-
dalmi erdőket zárttá tegyék, mert megszűnt nyilvános hasz-
nálatuk. 
 

 
Visegrád község határának térképe az 1883. évben eszközölt 

erdő- és legelőelkülönítés után 
 

A főleg tölgy- és bükkerdőkkel borított 6740 kh (kataszteri 
hold) nagyságú visegrádi magyar királyi (m. k.) koronaura-
dalmat (Kön. Kronherschaft), amelyet a helyi m. királyi 
erdőhivatal kezelt, 1881-ben Gödöllőhöz csatolták, ami azt 
jelentette, hogy a helyi hivatal személyzete kicserélődött, és 
kibővült. Az új szerkezeti felépítés szerint az itteni korona-
uradalom M. Királyi Erdőgondnokság Visegrád néven a 
gödöllői m. királyi erdőhivatal kerületéhez és annak hatósága 
alá került. A gödöllői erdőhivatal az udvari vadászati terüle-
tek kezelésével megbízott részlegének felügyelete ettől 
kezdve a visegrádi koronauradalomra is kiterjedt, vagyis a 
királyi vadászterület kibővült. 

Az úrbéri rendezéssel lehetővé vált, hogy zárt kincstári te-
rületeket alakítsanak ki, amelyeken már az átvételnél a gö-
döllőiek a vadállomány kímélése miatt rögtön vadászati 
tilalmat rendeltek el. Ezt követően a vadállományt előzetesen 
felmérték, és a vadak szakszerű kezelésével és tenyésztésével 
igyekeztek a király számára élvezetet nyújtó vadászterületet 
kialakítani. A tenyésztés eredményes volt, és így néhány 
évvel később, 1888. szept. 19-én délután 6 órakor a nagyma-
rosi osztrák államvasúti állomásra befutó külön udvari vonat-
ról a vejével, Lipót bajor herceggel leszálló királynak az ott 
várakozó Kallina Károly gödöllői m. kir. erdőmester jelent-
hette, hogy Visegrádon a diósvölgyi erdőrészben öt szépen 
fejlett szarvasbika elejtésére van lehetőség. Őfelsége első 
visegrádi vadászatáról az akkori újságok többsége tudósított. 
Részletes beszámolót közölt a Vadász-lap 31. száma (1888. 
nov. 5.), amely a király Visegrádra érkezésekor történt ese-
mények és szálláshely leírásán túl beszámol Őfelsége és 
Lipót herceg két napos cserkészetéről és vadászatuk eredmé-
nyéről is. 

A helyi képviselő-testület azt a rendkívüli alkalmat, hogy a 
király Visegrádon vadászott, jegyzőkönyvben örökítette 
meg. Szövege közismert, Magyar Eszter közölte könyvében 
(Visegrád, é. n. 85–88. old). 

Az előbb említett két, a nevezetes eseményt megörökítő 
leírás  részletei  közt van ugyan némi eltérés, de jól  kiegészí-
tik 
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egymást. Ilyen eltérés pl.: a jegyzőkönyv szerint a király 
Nagymarosról révkompon jött át Visegrádra, és a Mária-
kápolnánál szállt ki. A szaklap újságírója úgy tudta, hogy 
Őfelsége a marosi oldalon mielőtt csónakba szállt, megcso-
dálta a túlpart látványát. A csónakból az erdőgondnoki ház-
zal szemközti Szt. János-kápolnánál szállt ki. A tudósító va-
lószínűleg a kápolna régebbi titulusát is ismerte, ami Nepo-
muki Szt. János volt, és ezért azt említette. 

A kápolnánál partra lépő királyt és herceget Pirkner Ernő 
m. kir. főerdész mint visegrádi erdőgondnok, valamint helyi 
és állami erdészeti tisztviselők fogadták. Őfelsége és a her-
ceg szállásául Pirkner Ernő és felesége lakása szolgált. Mai 
számozással a Fő u. 41. alatti főerdészi ház korábban, amikor 
erdőmesteri (Waldmeister) lak volt, a 7. népsorszámot visel-
te. A király érkezése előtt a lakás berendezését a budai kirá-
lyi palotából hozott bútorokkal egészítették ki. A Budapesti 
Hírlap tudósítója szerint a Minerva gőzhajóval állítólag 127 
bútort szállítottak Budáról Visegrádra. A hírlapíró azt is tud-
ni vélte, hogy a királyi vadászat hírére Visegrádon 40–50%-
kal emelkedtek a telekárak. 

Őfelsége kísérete és a kabinetiroda tisztjei részint a szom-
szédos erdőrendezői lakban (Fő u. 43.), részint a közeli épü-
letekben voltak elszállásolva. 

Másnap, azaz 1888. szept. 20-án reggel 3 órakor (a községi 
jegyzőkönyv szerint 4 órakor) a király Pettera Hubert főva-
dászmester és Pirkner Ernő főerdész kíséretében kocsin a 
dömösi úton a Diósvölgy torkolatához hajtatott. A kocsiról 
leszállva részben gyalog, részben az Ischlből külön e célra 
odahozatott hegyi lovakon Reinhart cs. k. vadászsegéd veze-
tésével megkezdődött a cserkészet. A délelőtti program vé-
gén Őfelsége a Duna-parton ismét kocsira ült, és 9 óra körül 
tért vissza Visegrádra. A délutáni vadászatra 3 ókor indultak, 
és este 8 körül jöttek vissza. A harmadik napon, vagyis szept. 
21-én, az előbbi program ismétlődött meg. 

Lipót herceg szintén kocsin indult minden reggel és délután 
Kallina Károly gödöllői m. k. erdőmester kíséretében a 
Lepence-patak völgyének torkolatáig. Itt a kocsiról leszállt, 
és lóra ülve a Császár-völgyben egészen a Kis-Som-hegy al-
ján az akkoriban épült, éjjeli szállásra is alkalmas kunyhóig, 
Királykunyhóig lovagolt. A lóról leszállva a cserkészetet Bá-
lint Lajos m. k. erdőőr vezetésével megkezdte. A cserkészet 
befejezése után minden alkalommal a Duna-parton kocsival 
tért vissza Visegrádra. Az előbbiekben leírtakhoz három ki-
egészítést is hozzáfűznék. A helyi hagyomány szerint a Csá-
szár-völgy azért kapta ezt a nevet, mert Ferenc József arrafe-
lé is vadászott. Ez a feltételezés azért nem állja meg a helyét, 
mert az Őfelsége első visegrádi vadászata előtt, 1885-ben ké-
szült községi kataszteri térképen már szerepel ez az elneve-
zés. A Királykunyhó történetéhez azt tenném hozzá, hogy 
1899-ben, az előző évben tragikus módon elhunyt Erzsébet 
királyné emlékére a kunyhó körül 0,2 kataszteri holdnyi terü-
leten az erdészek lucfenyvest telepítettek. 

Erzsébet királyné személyéhez is fűződik egy téves legen-
da, amelyet az utóbbi időben a Nagymarosról és Visegrádról 
megjelent helytörténeti munkák mint valós, megtörtént ese-
ményt írnak le. Szerzőik úgy tudják, hogy 1894-ben a király 
és királyné együtt vadászott Visegrádon. Ennek a történetnek 
nincs semmilyen valós alapja. A királyné a lányával, Mária 
Valéria főhercegnővel és udvarhölgyével 1882-ben járt Vi-
segrádon, és nem vadászni jött, hanem a vár romjait tekintet-
te meg. A Fő u. 41. alatti királyi vadászkastéllyá átminősített 
főerdészi lak (lebontották) ebédlőjének falán az ajtó fölött az 
1920–30-as években még látható volt egy fehér márványtáb-
la az alábbi szöveggel: „Erzsébet királyné Őfelsége és Mária 
Valéria királykisasszony Őfensége itt időzésének emlékére. 
1882 évi október 1.” 

A király és a herceg szept. 20–21-i négy vadászatának 
eredménye öt szépen fejlett szarvasbika volt, Őfelsége hár-

mat, két tizenkettest és egy tízest ejtett el. Megsebzett még 
egy tizenkettest is, de az átment a dömösi területre, ahol még 
a Gödöllőről hozott vérebekkel sem tudtak a nyomára akad-
ni. A Lipót herceg által elejtett két tizenhatos szarvasbika rit-
ka erős példány volt. 

A közös vadászat eredményeinek felsorolásánál a szaklap 
cikkírója rögtön meg is jegyzi, hogy az Őfelsége által elejtett 
tízes és az egyik tizenkettes trófea értékesebb, mint a herceg 
két tizenhatos trófeája. A lap szerkesztője a tárca végén még 
hozzáfűzi, hogy az 1888. évi országos agancskiállításon az 
Őfelsége által Visegrádon lőtt tizenkettes volt a legszebb 
példány. 

A király szept. 22-én reggel 6 órakor indult vissza Gödöllő-
re. Elutazása előtt közölte, hogy meg van elégedve a vadász-
terület berendezésével és a vadászat eredményével. Kifejezte 
azt az óhaját is, hogy a visegrádi kincstári erdőbirtokot kizá-
rólag az ő számára tartsák fent mint állandó udvari vadászte-
rületet. 

A király visegrádi vadászati kirándulásának emlékéül és 
elégedettségének jeléül Pirkner Ernő m. k. főerdészt és er-
dőgondnokot egy briliáns melltűvel, feleségét pedig a laká-
suk gondos berendezéséért briliáns fülbevalóval ajándékozta 
meg. 

A következő évi visegrádi vadászat a kedvezőtlen időjárás 
miatt nem volt olyan sikeres, mint az előző, az 1888. évi. A 
király kíséretével és vejével, Lipót bajor herceggel 1889. 
szept. 24-én este 6 órakor érkezett az udvari különvonattal 
Nagymarosra, ahonnan kompon ment át a Dunán. Visegrá-
don, mint az előző évben, a főerdészi lak szolgált Őfelsége 
szállásául. A visegrádi főerdész személye viszont változott, 
Pirkner Ernőt Várnay Ödön váltotta, ő és felesége szállásolta 
el. 

Szept. 25-én hajnali 4 órakor indultak szarvasvadászatra a 
vendégek. Őfelsége most is, mint az előző évben, a diósvöl-
gyi hegyek közé ment. Lipót herceg a gödöllői erdőmester 
kíséretében lóháton az apát-kúti hegyek felé vette útját. Kö-
szönhetően a nagy és kitűnő minőségű vadállománynak az 
első nap sikeres volt, a király két gyönyörű szarvasbikát terí-
tett le, Lipót herceg egy szarvast ejtett el. A következő nap, 
szept. 26. már nem volt ilyen szerencsés, mert előző délután 
köd szállt le az erdőre, éjszaka pedig erős szél fújt. A zsák-
mány mindössze egy vaddisznó volt, amelyet a király lőtt. A 
visegrádi vadászatok utolsó napján Lipót herceg fáradt volt, 
és nem ment ki vadászni. A király sem járt szerencsével, nem 
lőtt vadat. 

A vadászatok közti időben a király nagyobb kirándulást is 
tett, felment a Visegrád Dömös felőli határán emelkedő 641 
m magas Prédikálószékre, hogy a páratlan kilátásban gyö-
nyörködjön. 

Egy alkalommal a király megengedte, hogy a Visegrádon 
élő Wünsche Emil Károly művész a Mária Valéria főherceg-
nőről készült akvarellt megmutassa. A kép a művész műter-
mében (Fő u. 68. Kalotay-ház) fotó után készült. Ahhoz, 
hogy a mű teljesen kész legyen, modellt kellett volna ülnie a 
főhercegnőnek. 

A király Visegrádon a töltött napokon sem hagyott fel az 
államügyek rendszeres intézésével. Őfelségét elkísérte a ka-
binetiroda egy polgári és egy katonai tisztviselője, akik az 
ezzel járó adminisztrációs munkát látták el. A község lakos-
sága, ahogyan az illett, példásan viselkedett, amíg a királyi 
vendégek itt tartózkodtak. Az utcákat naponta kétszer felsö-
pörték és öntözték, este gondoskodtak a község díszvilágítá-
sáról. Az ablakokba gyertyákat tettek, sőt a Kálváriát is kivi-
lágították, az ott lévő keresztekre lámpákat aggattak.  

(Folytatás decemberi számunkban.) 
                                                                       
                                                                          Szőke Mátyás  

c. múzeumigazgató 
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Királyi vadászatok Visegrádon 
(II. rész) 

Száz éve halt meg Ferenc József 
 

1889. szept. 26-án, az évi vadászat utolsó estéjén a helyiek 
a fellegvár romjainak különleges kivilágítását is megoldot-
ták. A várromok közt ugyanis nagyobb mennyiségű gallyat 
égettek el, melynek izzó parazsa vörös fénnyel árasztotta el a 
falakat. Azt remélték, hogy ez a látvány Őfelségét az 
Alpesekben napnyugtakor a havasok ormán látható 
„Alpenglühen”-re emlékezteti. A vendégek másnap, szept. 
27-én fél tizenegykor hagyták el Visegrádot. A búcsútisztel-
gés az erdőmesteri lak előtt volt. A király többeket megszólí-
tott, és köszönetét fejezte ki Matyók Bence főszolgabírónak, 
Kallina Károly gödöllői erdőmesternek, Várnay Ödön viseg-
rádi főerdésznek és feleségének a szállásért, Metzker Károly 
helyi jegyzőnek az előző esti fellegvári díszvilágításért. A 
szeles idő miatt a királyt a túlpartra szállító csónak hányko-
lódott a vízen, és ez a parton álló nézelődőkben aggodalmat 
váltott ki. A minden különösebb baj nélkül a marosi partra 
átért vendégeket az állomáson várakozó udvari különvonat 
Gödöllőre vitte. 
 

 
A Várhegy és a Várkert  

(1871. évi felvétel) 
 

Királyi vadászatra Visegrádon csak három év múlva, 1892-
ben került sor. A közbeeső években az udvari vadászatok 
azért nem teljesen maradtak el, mert 1891. szept. 19–21-én 
Lipót bajor herceg féltestvérével, Ferdinánd toszkánai nagy-
herceggel vendégeskedett és vadászott Visegrádon. 1890-ben 
Visegrád vasúti megközelíthetősége jelentősen javult. 
Nagymaros községben ez év májusában Nagymaros-
Visegrád néven elkészült egy új állomás. Máj. 22-én pedig a 
Budapesti Csavargőzős Átkelési Vállalat elindította az első, 
majd ettől kezdve a két part között naponta, menetrend sze-
rint közlekedő járatát. Az első hajó a „Buda” nevű propeller-
hajó volt. 

 A Nagymaros-Visegrád állomásra 1892. szept. 23-án fél 
kettőkor futott be az udvari különvonat a királlyal, Lipót 
herceggel és a kísérettel, melynek most is tagja volt Kallina 
Károly gödöllői főerdész és a cseh-német Pettera Hubert 
fővadász. A vasútállomáson a királyt a helyiek, Nigrovics 
szobi főszolgabíró, Thuránszky esperes, Bruckner Ferenc 
jegyző és az állomásfőnök fogadták. Őfelsége az állomásról 
gyalog indult a Duna partján várakozó propeller felé. Az 
odavezető utcában a kapukban álló parasztok tisztelettudóan 
levették a kalapjukat, amikor elhaladt előttük a király, aki 
nyájasan visszaköszönt. 

A visegrádi parton már várták a királyt. Az ez alkalomra 
összegyűlt helyi közönség élén ott volt Várnay Ödön főer-
dész, Kontra Kálmán főszolgabíró, Metzker Károly jegyző, 
Pórtelky Tivadar helyi plébános és a Budapestről idevezé-
nyelt Schwarzleitner csendőrfőhadnagy. Kontra Kálmánt, aki 
a korábbi főszolgabíró, Matyók Bence utóda volt, ekkor 

mutatták be az uralkodónak. A vendégek a propeller-
állomásról kocsikon hajtottak a szállásul szolgáló főerdészi 
lakig, ahol már ebéddel várták őket. Az ebéd utáni rövid 
pihenőt követően négy óra után a fejedelmi vendégek elin-
dultak vadászni. A király Várnay főerdésszel az általa már 
ismert és kedvelt Diós-völgybe ment. A vadászszerencse 
most sem hagyta el Őfelségét, mert rövidesen egy tisztáson 
hatalmas, 16-os agancsos szarvas került elé, amelyet azonnal 
le is terített. A király nagyon megörült a sikernek, és a vadá-
szatot megszakítva szállására ment, ahova már negyed hét 
után megérkezett. Lipót herceg, aki a Lepence-völgyben 
vadászott, két 14-es szarvat ejtett el. A király a herceggel 
együtt vacsorázott, a kíséret a szomszédos Papp-vendéglőbe 
vonult, ahol meg is szálltak. 

Az uralkodó tiszteletére, mint a korábbi években is, a köz-
ség ezen az estén is ki volt világítva. Az ablakokban gyer-
tyák égtek, és a kálváriahegyi három keresztet is megvilágí-
tották. A helyiek közül sokan az erdészlak előtt le-föl sétál-
tak. 

Másnap, szept. 24-én a király két, a herceg egy szarvasbikát 
lőtt, és egyet megsebzett. A vendégek este fél nyolckor in-
dultak propelleren Visegrádról Nagymarosra. Az ottani 
Nagymaros-Visegrád nevű megállóhelyen várakozó udvari 
különvonat Bécsig vitte a királyt. Őfelsége távozása előtt 
megköszönte a község elöljáróságának és plébánosának a 
szép kivilágítást.  

A visegrádi vadászatok befejezése alkalmából Kallina Ká-
roly gödöllői koronauradalmi főfelügyelőnek, főerdőmester-
nek, aki a visegrádi vadászterületek gödöllőihez való csatolá-
sát és megfelelő kialakítását kiválóan megoldotta, érdemeiért 
a király egy nagy értékű, monogrammal díszített aranyórát és 
láncot ajándékozott. 

Kallina Károly főerdőmester 1833-ban Bizenben (Morva-
ország) született, már 1849-ben Magyarországra költözött, és 
magyar állampolgár lett. Az erdészeti akadémián végzett 
1855-ben, erdészi diplomát szerzett, és azonnal állami szol-
gálatba lépett. Több mint 43 évi szolgálat után a gödöllői 
magyar királyi (m. kir.) erdőhivataltól 1898-ban vonult 
nyugdíjba. Élénk szakmai, közéleti és szakirodalmi tevé-
kenységet is folytatott. Alapító tagja volt a Magyar Erdészek 
Országos Egyesületének és az Országos Vadászati Védegy-
letnek. Munkatársa volt a bécsi Wald- und Jagd-Zeitungnak 
és a Magyar Erdészeti és Vadászati Lapoknak. Őfelsége a 
visegrádi főerdész házaspárt is megjutalmazta. Várnay Ödön 
egy gyémántgyűrűt, a felesége, aki a király szállását beren-
dezte, gyémánt-smaragd karperecet kapott.  

Később még részletesen visszatérek a következő rövid hír-
re, amely a Budapesti Hírek 1892. szept. 25-i számában 
jelent meg. Görgey Artúr az előző nap névjegye kíséretében 
egy tálca válogatott gyümölcsöt küldött az erdészlakba Őfel-
ségének. Ezt a hírt más újságok is átvették, mint pl. a Fővá-
rosi Lapok, Pesti Hírlap és ugyancsak szept. 25-i számokban 
közölték. 

A következő évben, 1893-ban Őfelsége nem jött Visegrádra 
vadászni, az őszi szarvasvadászatnak mégis volt királyi 
vendége. Az történt ugyanis, hogy Albert szász király Lipót 
bajor herceg kíséretében Kőszegről vonattal Visegrádra jött. 
A fejedelmi vendégek szept. 26-án éjfél után érkeztek a 
Nagymaros-Visegrád vasútállomásra, ahol Robicsek Ferenc 
dr. pápai kamarás, marosi plébános és káplánja, valamint 
Homolka állami főerdész  és  Pettera  Hubert  udvari  főva-
dász  fogadta  őket. 
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A vendégek a plébános fogatán a csavargőzős-állomásra 
mentek, majd átkeltek Visegrádra. Rövid pihenő után, az 
esős idő  
ellenére, már hajnali négykor megkezdődött a vadászat a 
koronauradalmi erdőben. A királyi vendég szerencsés volt, 
egy szépen fejlett szavast lőtt. Albert király csak estig maradt 
Visegrádon, majd továbbutazott Keszthelyre, ahol vendéglá-
tója, Festetics Tasziló gróf várta. Lipót herceg tovább maradt 
Visegrádon, és folytatta a vadászatot. 

Legközelebb 1894. szept. 22–23-án vendégeskedett a király 
Visegrádon. Ezt megelőzően Őfelsége a szept. 17–21. között 
megtartott hadgyakorlat miatt Balassagyarmaton tartózko-
dott. Az udvari vadászatot Visegrádon Lipót herceg kezdte 
meg, aki már szept. 21-én délután megérkezett. Az udvari 
különvonat Balassagyarmatról még szept. 21-én éjfélkor 
befutott Nagymarosra, majd – mivel a király aludt – lassú 
menetben a Nagymaros-Visegrád megállóba ment. Őfelségét 
fél háromkor felköltötték, és a rá várakozó Hableány nevű 
propelleren Visegrádra hajózott. A király kíséretében voltak 
Pettera Hubert fővadász és Kallina Károly m. kir. 
főerdőmester. 

Szombaton (szept. 22.) hajnali négy órakor Őfelsége és a 
bajor herceg megkezdte a vadászatot. A vadászat eredménye 
ezúttal is kielégítő volt (a király két, a herceg négy szarvas-
bikát lőtt). A király és a herceg szállása most is, mint koráb-
ban, a főerdészi lakban volt, ugyanis Várnay Ödönéknél 
vendégeskedtek. Másnap, vasárnap (szept. 23.) a közeli 
Mária-kápolnában a fejedelmi vendégek jelen voltak azon a 
csendes misén, melyet Pórtelky Tivadar plébános celebrált. 

Hétfőn ismét a budapesti propeller átkelési vállalat Hable-
ány nevű hajóján keltek át a Dunán Nagymarosra. Mielőtt 
Őfelsége hajóra szállt, megköszönte a szállást a Várnay 
házaspárnak. Megszólításával tüntette ki Kontra Kálmán 
főszolgabírót, Pórtelky Tivadar plébánost és a község elöljá-
róságának megköszönte a szíves fogadtatást és a kivilágítást. 
Hasonló kitüntetésben részesült a propellert vezető Kápolnai 
Pauer Lajos hajóskapitány, akivel még beszélgetett is. Utó-
lag, a következő év elején a király a propellert vezető hajós-
kapitánynak szolgálataiért egy gyémántos melltűt ajándéko-
zott. Maroson a király kiszállt a hajóból, és az ott várakozó 
kocsikon kíséretével a vonathoz hajtatott. A 11 órakor induló 
különvonat az uralkodót Bécsbe vitte. 

Még egy, a visegrádi koronauradalmi erdőkben történt ud-
vari vadászatról van tudomásom, amely már a király részvé-
tele nélkül zajlott. A Pesti Napló 1896. szept. 24-i száma 
arról tudósított, hogy „Lipót bajor herceg, Gizella főherceg-
nő férje szept. 25-én Visegrádra érkezik, ahol néhány napot 
vadászattal tölt. Szállásul a főerdészi lak, vagyis Várnay m. 
kir. főerdész lakása fog szolgálni.”  

A felsorolt 1888., 1889., 1892. és 1894. évi visegrádi kirá-
lyi vadászatokon kívül továbbiakról nincs tudomásom. Úgy 
tűnik, hogy Gödöllőn 1895. okt.19–23. között történt az 
utolsó nagyobb udvari vadászat. Az ekkor már 65 éves ural-
kodó számára bizonyára fárasztóak lehettek a több napos 
vadászati programok. 

A visegrádi királyi vadászatokról egy korábban megjelent 
cikkemben tettem említést (Néhány kiegészítő adat a viseg-
rádi Mária-kápolna 19–20. századi történetéhez. Visegrádi 
Hírek, 2016. január, februári számok). Nem kellő alaposság-
gal készült adatgyűjtésem alapján akkor azt írtam, hogy 
1892-ben nem vadászott Ferenc József Visegrádon. Tévedé-
semet most korrigáltam, mert az előbbiekben vázlatosan 
megírtam az akkori vadászat történetét. Ennek a vadászatnak 
a történetéhez kapcsolódik az a hír, amelyet fentebb is emlí-
tettem, hogy Görgey egy tálca gyümölcsöt küldetett Őfelsé-
gének az erdészlakba. Görgey ezt a fővárosi újságok által 

felkapott hírt mint „lapos hazugságot” a Fővárosi Lapok 
szerkesztőjének, Vadnay Károlynak írt levelében cáfolta. 
Sajnos ez a kitalált hír módosulásokkal, torzulásokkal és 
átköltésekkel szinte a mai napig úgy maradt meg a nemzeti 
emlékezetben, mint Görgey tábornok életének valós mozza-
nata. A tálca gyümölcsből előbb egy kosár szőlő lett – tőkéjét 
természetesen Görgey kapálta – amelyet minden ősszel, ha 
az uralkodó Gödöllőn vagy Visegrádon tartózkodott, elküld-
tek az asztalára. Sőt még Bécsbe is ment küldemény, amely 
Ferenc Józsefnek annyira ízlett, hogy a nála vendégeskedő 
Vilmos német császárt is megkínálta.  

Az előbbi történet legkiszínezettebb változatát néhány évti-
zeddel későbbi fővárosi lap hasábjain olvashattam. Az 1896. 
évi millenniumi időszakos országos gyümölcs- és szőlőkiállí-
táson állítólag Ferenc József az ott kiállító Görgey Istvánné-
nak, akit kézcsókkal üdvözölt, személyesen köszönte meg a 
Visegrádról rendszeresen küldött gyümölcsöket és a felesé-
gének küldött gyönyörű rózsákat. E történet szerint a tavasz-
végi rózsanyíláskor a tábornok a királynénak szánt rózsákat 
minden este személyesen vitte át Nagymarosra, és ott beadta 
a bécsi hajóra, ahol rögtön jégre tették. Másnap a Bécsbe 
érkező hajóról a rózsákat felvitték a Burgba, és átadták a 
királyné komornájának. 

Megpróbáltam annak is utánakeresni, hogy a gyümölcs- 
vagy szőlőküldés történet miként keletkezhetett. Az egyik 
fővárosi lapban a következőt történetet találtam: amikor 
Ferenc József Visegrádon vadászott (esetleg 1888-ban), az 
egyik napon zöldbabfőzeléket kívánt ebédelni. Lévén szept-
ember vége, a zöldbabot a királyi konyha személyzete hely-
ben nem tudta beszerezni. Meghallotta ezt a hírt egy Nagy-
maroson üdülő zsidó asszony, és felajánlotta saját zöldbabját 
a királyi konyhának, ahol azt örömmel fogadták. Az asszony 
a zöldbab árán túl udvari sürgönyben egy köszönőlevelet is 
kapott, amelyet később mindenkinek mutogatott. A történet 
képtelenségét az újságíró is érezhette, mert rögtön feltette a 
kérdést, hogy a Nagymaroson tartózkodó hölgy miként érte-
sült a királyi ebéd egyes fogásairól. Állítólag ezen a történe-
ten felbuzdulva küldött Görgey Istvánné és lánya egy kosár 
válogatott csemegeszőlőt a főerdészi lakba. A hódolattal 
átnyújtott ajándékot az udvarmesteri hivatal örömmel fogad-
ta. A király evett a gyümölcsből, sőt az ízlett is Őfelségének. 
Ha tényleg az asszonyok küldték a gyümölcsöt a királynak 
Görgey tábornok nevében, akkor őt kellemetlen helyzetbe 
hozták, mivel önszántából ezt nem tette meg már csak azért 
sem, mert nem volt tulajdonában „egy tenyérnyi földdarab” 
sem, amelyen az megteremhetett volna. Visegrádon ugyanis 
öccse, Görgey István pesti belvárosi közjegyző és felesége, 
Dedinszky Aurélia voltak a tulajdonosok. Birtokuk a Sala-
mon-torony u. és a Fő u. által határolt területen az 1869–
1889 közötti két évtizedben fokozatosan terjeszkedett. Elő-
ször még 1869-ben Görgey István a Salamon-torony u. felső 
végében, az alsóvár akkor még romos állapotban lévő kapu-
tornyával szomszédos zsellérházat vásárolta meg a hozzá 
tartozó telekkel együtt. Ennek a háznak a helyén épült meg 
1870-ben Pelka Lajos Antal porosz építész tervei alapján a 
Dunára néző erkélyes nagy villa. A 19. századi romantikus 
építészet egyik stílusirányzatának, a félköríves 
(Rundbogenstil) stílusnak megfelelően épült villa kertjének 
további bővítésére csak hat évvel később, 1875-ben került 
sor, amikor az északi oldallal szomszédos házat és kertet 
Görgey István megvásárolta.  

(A cikk folytatását januári számunkban olvashatják.) 
Múlt havi számunkban a cikk címe helytelenül jelent meg, 

ezért Olvasóink elnézését kérjük! 
                                                                       Szőke Mátyás 

c. múzeumigazgató 
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Királyi vadászatok Visegrádon  
(III. rész) 

Száz éve halt meg Ferenc József 
1884-ben Görgey István tovább gyarapította visegrádi 

birtokát. Ekkor került a közjegyző tulajdonába az a Duna-
parti zsellérház, amelyet átépítettek, és ebben az 1930-as 
években Latinovits Flóra és férje, Radnótfáy György 
lakott. A háború utáni államosítást követően ebben az 
épületben alakították ki a Pest Megyei Idegenforgalmi 
Hivatal helyi irodáit. A zsellérház és udvar megvásárlásá-
val egyidejűleg a Görgey család megszerezte az alsóvár 
vízibás-tyájáig lefutó két kortinafal közötti, szőlővel beül-
tetett meredek hegyoldalt is. 

Az 1885-ben készült községi kataszteri térképen a Sala-
mon-torony u. és a Fő u. által határolt terület alsóvár felőli 
harmadán, egy kissé sematikusan ábrázolva, a Görgey-
villa díszes előkertjét látjuk. A nyarakat már 1871-től 
évente valószínűleg Visegrádon töltő Görgei Artúr, aki a 
hozzá fűződő legenda szerint szívesen kertészkedett, 
bizonyára kivette a részét a kert növényeinek ápolásából. 

Az alsóvár alatti Görgey-birtok nagysága tetemesen gya-
rapodott 1889-ben, mert ekkor vásárolta meg Dedinszky 
Aurélia az akkori bécsi tulajdonostól, Maldeghem Kamill 
gróftól az eredetileg Lichtenstein-villa (Salamon-torony u. 
3.) előkertjét, amely a két utca közötti terület középső 
harmadát foglalta el. Ennek a szintén sematikus ábrázolá-
sát is láthatjuk az előbb említett, 1885. évi községi katasz-
teri térképen.  

A díszkert középtengelyében egy lépcsősor készült, 
amelynek a Salamon-torony u.-tól induló felső szakasza 
kétágú volt. A középtájon kialakított pihenőn szökőkút 
állt, innen a lépcső az alsó telekhatárig folytatódott. A rajz 
szerint a négykarélyú tállal készült díszkutat valószínűleg 
a lépcsősor alsó része alatti kerek pincében lévő gépház-
ból működtették, amely ma a Reneszánsz étteremhez 
tartozik. A neogótikus stílusban épült impozáns méretű 
villát is eladta Maldeghem gróf. A vevő az özvegy gróf 
Pálffy-Daun Lipótné teánói hercegné (született Lónyai 
Olga) volt, aki 20.000 Ft-ot fizetett érte.  

A Lichtenstein-villa és előkertje az építtető eladósodása 
miatt már az 1870-es évek derekán árverése került. Előbb 
átmenetileg a nagymarosi takarékpénztár (alapítója 
Lichtenstein F. Lajos) tulajdonába került. A következő 
tulajdonos Rosenblum Szaniszló, orosz származású bécsi 
bankár lett, felesége magyar volt. Néhány év múlva egy 
újabb árverésen Maldeghem gróf birtokába került. Úgy 
tűnik, hogy Maldeghem gróf is csak befektetésnek szánta 
visegrádi tulajdonát, mert pár év múlva túladott rajta.  

A Görgey-villával szemközti, ugyancsak 1869-ben épült 
Bakody-villa (vagy szanatórium) tulajdonosa ebben az 
utcában helyhiány miatt már nem tudott terjeszkedni (ma 
Salamon-torony u. 1., Aranykor idősek otthona). A 
Bakody család az 1880-as években a Fő u. mai nagy par-
kolóval szomszédos szakaszán vett telket vagy házat. 
Előbb 1884-ben Csiky Gergely színműíró, aki dr. Bakody 
Tivadar homeopata orvos, egyetemi tanár megözvegyült 
lányát, Amandát vette feleségül, vásárolt telket és házat 
ezen a részen. A Fő u. 47. alatti villában (ma Mátyás-
tanya néven ismert) nyaraló és dolgozó Csiky Gergelynél 
vendégeskedett egy alkalommal 1885-ben Mikszáth Kál-
mán. Állítólag gyakran megfordult a Csiky-villában Gör-

gey tábornok is, aki 1891-ben jelen volt a jeles író temeté-
sén is. A következő évben, vagyis 1885-ben, a Bakody-
család a kiskorú unoka, Villecz Erna részére megvásárolta 
a mostohaapa, vagyis a Csiky Gergely villájával balról 
szomszédos kertet. Ma ezen a Fő u. 45. alatti telken az 
MTA volt üdülője áll. A Csiky-villával jobbról szomszé-
dos házat és kertet (Fő u. 49.) 1888-ban Bakody Tivadar 
doktor és felesége, Schreter Amanda vette meg. Ezzel a 
vétellel három egymás mellett fekvő telek került a 
Bakody család tulajdonába. 

Visszatérve a Görgey- és házasságok révén egymással 
rokonságba került Návay-, Latinovits- és Sántha-családok 
1890. utáni visegrádi vagyongyarapodásának történetére, 
sajnos nem tudok választ adni, mert erre az időszakra 
vonatkozóan nem végeztem levéltári kutatást. Így arra a 
kérdésre, hogy az a bizonyos legendás „Görgey-
szőlőbirtok” mikor és pontosan hol alakult ki, egyelőre 
nem tudok válaszolni. A helyrajzi számok alapján ismere-
tes, hogy Görgey István már a kezdetben, vagyis 1869-
ben a Várkertben vásárolt egy pincét, majd rövidesen a 
mellette lévőt is megvette. A telekjegyzőkönyvekből nem 
derült ki, hogy a pincékhez tartozott-e szőlő is. 
 

 
 

Görgey-, Bakody-, Maldeghem- (Lichtenstein-) villák és 
kertek. Visegrád nagyközség 1885. évi kataszteri térkép-
éhez készült felvételi előrajzok 32. lapja. Hitelesítették: 
Metzker Károly jegyző és Nádler István bíró. 1882. no-
vember 22. 

 

A filoxéra 1882-ben jelentkezett először Visegrádon, de 
pusztított távolabbi környékeken, pl. Békásmegyeren és 
Vácott is. A járványszerűen terjedő szőlőbetegség ellen 
lassan megindult a védekezés, majd néhány év múlva a 
gazdák és földbirtokosok megkezdték az elpusztult tőkék 
pótlását. A szőlők újratelepítése megnövelte a szőlőoltvá-
nyok iránti keresletet. Ezt a konjunktúrát használta ki 
Görgey Istvánné, aki 1895-ben kínált eladásra szőlővesz-
szőt, ill. a lánya, Sántha Kálmánné, aki 1896-ban szintén 
gyökeres szőlővessző előállításával foglalkozott. Azt, 
hogy ezek a szőlőtelepek Visegrád határában pontosan 
hol és mekkora területűek voltak, egyelőre pontosan nem 
tudom megmondani. Feltételezem, hogy Sántha Kálmán-
né birtoka a       
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 Várkertben feküdt. Ezt azzal tudom bizonyítani, hogy 
ismert egy valószínűleg  1900  körül  készült  képeslap, 
melyen a dombon álló, mai, neoklasszicista stílusban 
épült, ún. Latinovits-villa helyén egy kisebb ház (esetleg 
présház?) látható. A domboldalt szőlő borítja. A kép alá-
írása „Sántha Kálmánné visegrád-várkerti szőlészete”, 
Görgey Istvánné szőlőtelepe viszont a Mogyoró-hegyen 
lévő telken lehetett, amelyet az 1900-as évek elején a csa-
lád „Bulgária”-nak nevezett. Bizonyára erre a telepre ke-
restek 1913-ban újsághirdetés útján előmunkás vincellért 
havi 60 koronás fizetésért. A Visegrádon termett szőlővel 
Görgey Istvánné 1896-ban részt vett a Budapesten meg-
rendezett IV. országos őszi szőlő- és gyümölcskiállításon, 
ahol azt a millenniumi nagy érmével díjazták. 

Az 1890-es években kialakult visegrádi szőlőtelepeken 
folyó munkákba vagy azok irányításába nem tartom való-
színűnek, hogy a nyolcvanadik életéve felé közeledő 
Görgei tábornok valóban bele tudott szólni. Az 1867-es 
kiegyezést követően a Klagenfurt melletti viktringi szám-
űzetésből hazatért, országosan árulónak kikiáltott, va-
gyontalan, nehéz anyagi helyzetben lévő Görgei Artúr itt-
hon nagyon nehezen vagy egyáltalán nem jutott munká-
hoz. Klagenfurtban született két gyermeke közül csak 
Kornél (1855–1933) nevű fiáról kellett gondoskodnia, 
mert lánya, Berta (1850–1934) még hazatérése előtt, 1867 
augusztusában Viktringben férjhez ment a világosi föld-
birtokoshoz, Bohus Lászlóhoz. A tábornok francia felesé-
gétől, akivel már a száműzetés utolsó két évét sem töltöt-
ték együtt, a hazatérését követő években lassan elhidegült. 
Aubouin Adél (1822–1900), különválva a férjétől, vissza-
költözött Lőcsére, ahol a francia nyelv tanításából tartotta 
fenn magát. 

A száműzetés utolsó éveiben, 1859-től Görgei Artúr az 
osztrák kormánytól évi 4000 Ft életfenntartási járulékot 
kapott, amely a hazatérését követően, 1867-ben megszűnt. 
Ettől kezdve, ha néha munkát kapott, akkor nem, de több-
nyire vagyonosodó István öccse támogatására szorult. 
Helyzete 1884-től javult, mert a magyar kormány évi 
2400 Ft nyugdíjat utalt ki számára, amelyet 1889-től évi 
3000 Ft-ra emeltek fel. 

Az 1871-től nyarait Visegrádon töltő Görgei Artúr előbb 
öccse Salamon-torony u.-i villájában lakott, majd 1892 
után sógornője, Dedinszky Aurélia számára a Duna part-
ján épült új villába (ma: Hotel Vár) költözött. Az 1880–
90-es években a tábornok a módosabb középosztálybeliek 
életét élte. Visegrádról, ha nem is túl gyakran, de azért 
kimozdult. Öccsével, Istvánnal 1889 kora tavaszán pár 
hetes itáliai utat tettek meg, amelynek során többek között 
ellátogattak Rómába és Nápolyba is. 

A lassan egyre divatosabbá váló, Vág melletti pöstyéni 
gyógyfürdőbe először 1891-ben, ahogy a tábornok nevezi 
Latinovits Frigyesnét, „kishúgommal” együtt utazott 
gyógykezelésre. A pöstyéni fürdőt a következő évben is 
felkereste. Abban az évben Londonban is járt, ahol máso-
dik férjével, Bubna-Litić Ferenc gróffal élő Berta lányát 
látogatta meg. 

Sógornője és annak lányai kíséretében 1893-ban meg-
fordult az akkor felkapott adriai fürdőhelyen, Abbáziában 
is. A következő alkalommal 1904-ben járt ismét a horvát 
tengerparton. A saját családjától eltávolodott, feleségétől, 
gyermekeitől elzárkózó magányos tábornok visegrádi 
nya-rait  minden  bizonnyal  együtt töltötte István öccse 
nyara- 

lójában sógornője, Dedinszky Aurélia és a Návay gyerme-
kek társaságában. Az, hogy együtt laktak-e Pesten, leg-
alábbis eleinte, már nem tűnik ennyire egyértelműnek. 
Előzetes kutatásaim alapján 1875-ben Görgei Artúr Pes-
ten az István tér 2. alatt lakott. Öccse 1906-ban kelt vég-
rendelete szerint a tábornok Visegrádon is és Pesten is (az 
akkori lakáscím IV., Deák Ferenc u. 5.) az ő családjával 
együtt élt. Ennek némileg ellentmond az a tény, hogy 
1907-ben Görgei Artúr lakáscíme IV., Erzsébet tér 2. Eb-
ben a lakásban készült vele 1908-ban egy riport, amely az 
Új Idők c. lapban jelent meg. A következő évtől, vagyis 
1909-től a haláláig, 1916-ig öccse IV., Mária Valéria u. 
17. alatti lakásában, közös háztartásban élt annak család-
jával. A Mária Valéria u. 17. (ma Apáczai Csere János u. 
17.) alatti ház egyike volt azon épületeknek, amelyeket 
Weiss Manfréd (1857–1922) nagyiparos Pesten építtetett. 
A Weiss Manfréd Lőszer Acél- és Fémművek Rt. közpon-
ti irodái az épület földszintjét és első emeletét foglalták el, 
a következő szinten már lakások voltak. Valószínűleg ez 
ad alapot annak a legendának, hogy a II. emeleti lakást 
Weiss Manfréd, a gazdag gyáros, tiszteletből díjtalanul 
Görgei Artúr rendelkezésére bocsájtotta. Valójában ez a 
lakás István öccse tulajdona volt, akitől a felesége örököl-
te. A családból az utolsó lakó, a néhai közjegyző mosto-
halánya, özv. Sántha Kálmánné Návay Erzsébet volt, aki 
haláláig, 1928-ig élt itt. 

Kossuth Lajos a szabadságharc bukását követően török 
földre menekülvén, 1849. szeptember 12-én Viddinben ír-
ta meg a francia és angol követeknek azt a híres levelet, 
amelyben Görgeit árulónak nevezte. Ebben a levélben 
(amelyet talán memorandumnak is lehetne nevezni) Kos-
suth azt bizonygatja, hogy a szabadságharc bukásának 
egyszemélyes okozója Görgei katonai főparancsnok áru-
lása volt. Ez az országosan elterjedt hamis és igaztalan 
vád az 1867-ben hazatért Görgei életét ellehetetlenítette. 
A tábornok itthoni hívei mindent megpróbáltak, hogy 
felmentsék a súlyos és megalázó vád alól. A Kossuth-
pártiak, ill. az uralkodóház iránt lojálisak változatlanul ra-
gaszkodtak az árulás vádjához. Az utóbbiak még azt is ál-
lították, hogy Görgei nagyobb bűnt követett el esküszegé-
sével, mert katona volt, mint Kossuth, aki polgárként for-
dult uralkodója ellen. Ahogy az évtizedek múltak, az áru-
lás vádja lassan enyhült. A sajtó is mindent megtett, hogy 
az uralkodót és Görgeit valahogy összebékítse, pl. a sző-
lőküldés históriája. Ez valójában nem történt meg, pedig 
meg lett volna az alkalom a személyes találkozásra, ami-
kor Ferenc József 1888., 1889., 1892. és 1894. évben Vi-
segrádon vadászott. Az uralkodót és a tábornokot ezeken 
a napokon mindössze néhány száz méter távolság válasz-
totta el egymástól. A király egyetlen alkalommal sem ér-
deklődött Görgeiről, de a tábornok sem kért audienciát a 
kabinetiroda személyzetén keresztül. 

Az 1800-as évek végén, majd az 1900-as évek elején 
nagyszámú, Görgeiről szóló publikáció jelent meg, ame-
lyek jó része igyekezett őt felmenteni az árulás vádja alól. 
A tábornok ázsiója mint katonaideál, az első világháború 
kitörésekor nőtt meg nagyobb mértékben. A monarchia 
Oroszország ellen vívott háborúja idején jól jött olyan ka-
tonai példakép, aki legalábbis részben sikeresen harcolt a 
hazánkra támadó orosz csapatok ellen.  
 (A cikk folytatását februári számunkban olvashatják.)  
                                                                  Szőke Mátyás  

c. múzeumigazgató 
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Királyi vadászatok VisegrádonKirályi vadászatok VisegrádonKirályi vadászatok VisegrádonKirályi vadászatok Visegrádon    
(IV. rész) 

Száz éve halt meg Ferenc József 
 

Azt, hogy mi volt ekkor a hivatalos álláspont a Görgei-kér-
désben, azt jól mutatja gróf Tisza István miniszterelnök a tá-
bornok halálát követően, 1916. május 25-én özv. Görgey Ist-
vánnéhoz írt alábbi szövegű levele.  

„Nagyságos Asszonyom! 
Fogadja kérem Görgei Artúr elhunyta alkalmából igazi rész-

vétemnek az elhunyt nagy ember emléke iránt érzett mélységes 
tiszteletemnek kifejezését. 

Nagy ember volt Görgei Artúr úgy a cselekvés órájában, 
mint a nemes büszkeséggel elviselt néma szenvedés hosszú év-
tizedeiben. Küzdött mint egy oroszlán: s midőn a küzdelem 
folytatásának céltalan voltáról meggyőződött habozás nélkül 
vette magára a befejezés egész ódiumát és tűrte egyetlen jaj-
szó nélkül a félrevezetett nemzet átkait és gyűlöletét. 

Végzete a Habsburg-birodalom és a magyar nemzet között 
évszázadokon át vajúdott világtörténelmi probléma ütköző-
pontjára helyezte. Egymásra törtek azok az erők, a melyeknek 
az őket környező ellenségekkel szemben vállvetett küzdelem-
ben egymást kellene támogatniuk.  

Ez a harc tette híressé és élte delén ez kényszeríti tétlenségre 
azt a férfiút, a kinél a király és nemzet együttes szolgálatára 
senki sem lett volna alkalmasabb. A ki minden ízében arra lett 
volna hivatva, hogy egy hosszú, áldásos életen át bocsássa a 
királyával együtt nemzete rendelkezésére fényes tulajdonsá-
gait. 

A mai győzedelmes világháború lélekemelő, dicsőségteljes 
napjaiban hatványozott erővel érezzük, mennyi becses erőt 
emésztettek föl a múlt küzdelmei és adunk hálát az isteni gond-
viselésnek és mindazoknak, a kik a király és nemzet közötti 
végleges béke áldásainak részesévé tették a nemzetet. 

Ezt a békét erős lelke egész hevével üdvözölte Görgei Artúr 
is s ha nem vehette is ki részét a kiegyezés alapján megindult 
áldásos munkából, megengedte a Gondviselés, hogy megérje 
a személyét környező félreértések eloszlatását, az igazság di-
adalát s mint az egész nemzet hálás tiszteletétől környezett 
nagy aggastyán fejezte be életét. 

Legyen áldott emlékezete,                                 
Tisza István” 

 

A levél a Budapesti Hírlap 1916. május 25-i száma Napi hí-
rek rovatában jelent meg. 
 

Görgei Artúr 1916. május 21-én, a budai vár visszavételének 
napján hunyt el Pesten, sógornője Mária Valéria utca 17. alatti 
lakásában. Pontosan hat hónappal később, 1916. november 
21-én követte őt az öröklétbe egykori ellenfele, majd uralko-
dója, Ferenc József, akinek a halála után alig néhány évvel az 
addig hatékonyan működő államszövetség szűnt meg.  

A vesztes világháború és a trianoni trauma okozta kábulatból 
lassan magához tért országban a már meglévő Kossuth-kul-
tusz mellé felzárkózott a katonaideált megtestesítő Görgei em-
lékezete. Megszaporodtak a tábornokról szóló különböző 
szintű írások. 1930-ban megjelent Pető Sándor kötete, amely 
népszerűsítő irodalmi formában mutatta be Görgei életét. Né-
hány évvel később, 1936-ban kiadták a pályáján akkor induló 
fiatal, tehetséges történész, Kosáry Domokos doktori disszer-
tációját, amely tudományos alapossággal dolgozta fel a 
Görgei-kérdést és történetét. A Nyugat című folyóiratban egy-
mást követő három évben, 1930–1932-ben Móricz Zsigmond 
Görgeiről szóló cikkei jelentek meg. 

A lassan népszerűsödő egykori honvéd fővezér nevét 1930-
ban felvette a szentendrei laktanya. Visegrádon 1933-ban he-
lyi kezdeményezésre az egyik kisebb hegycsúcson emlékmű-
vet avattak. A budai várban 1935. május 21-én leplezték le 
Görgei Artúr lovas szobrát. Magas koruk, betegségeik, halál-
eset és egyéb okok miatt az 1930-as években megjelent egy-
egy cikk Görgei Artúr gyermekeiről a fővárosi lapok hasáb-
jain. Emlékeztetőként ideírom, hogy Görgeinek karintiai 
száműzetése alatt két gyermeke született Klagenfurtban. 
Előbb Berta (1850), majd Kornél (1855), aki nem nősült meg, 
és nem volt leszármazottja. A testvérek ugyan lemondtak 
édesapjuk vagyonából járó kötelesrészükről, de nagybátyjuk, 
Görgey István 1908-ban módosított végrendelete alapján 10-
10.000 koronát kaptak, amelyet atyjuk halála után fizettek ki 
nekik. 

A Pesti Napló 1933. november 11-i száma arról tudósít, 
hogy két nappal korábban a Horthy Miklós Közkórházban (ma 
Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Budapest X., Maglódi út) 76 éve-
sen (valójában 78 volt) szívelégtelenségben elhunyt Görgey 
Kornél. Az elhunytat senki sem látogatta, szegény volt, egyet-
len viseletes ruha maradt utána. A néhai egyébként egyik nő-
rokonánál lakott az Ybl Miklós téren. Valamikor a kultuszmi-
nisztériumban volt alkalmazásban, azután csak szerény nyug-
díjat kapott.  

Néhány hónappal később, a Budapesti Hírlap 1934. május 
6-i számában Illés Endre (1902–1986, neves író, 1957-től a 
Szépirodalmi Könyvkiadó igazgatója) tollából jelent meg egy 
tudósítás, amely Görgei lányáról, özvegy gróf Bubna-Litić Fe-
rencné Görgey Bertáról szólt. Ebből az írásból megtudjuk, 
hogy az özvegy grófné közel húsz éve Alsó-Ausztriában, 
Mödling mellett egy Gumpoldskirchen nevű falucskában él 
borzalmas körülmények között. Egy asztalosmester paraszt-
házának lyukszerű udvari szobájában lakik. A nyolcvanéves 
(valójában 84) asszony eddig a miniszterelnökségtől kapott 
szerény kegydíj mellett kerti munkából és takarításból szerzett 
keresetéből tartotta el magát. Ez a híradás nem múlt el vissz-
hangtalanul, mert a hírlap két nappal későbbi számában arról 
olvashatunk, hogy Rákosi Szidi (1852–1935) híres drámai szí-
nésznő felajánlja, hogy otthont nyújt Görgey Bertának. A ha-
zaköltözésre, ha az egyáltalán felmerült, már nem kerülhetett 
sor, mert Berta 1934. december 15-én meghalt Gumpolds-
kirchenben. 

Berta fiatalon, mindössze 17 évesen ment először férjhez 
báró Bohus Lászlóhoz (1839–1914), aki földbirtokos, ország-
gyűlési képviselő, örökös főrendiházi tag volt. Földbirtoka Vi-
lágoson volt, az ottani Bohus-kastélyban írta alá Görgei a 
fegyverletétel okmányait. Az esküvőt még Görgei hazatérése 
előtt a karintiai Viktringben tartották. Házasságukból két lány, 
Elma (1870–1943) és Margit (1876–1939) született. Berta 
1885-ben elvált Bohus bárótól, majd később férjhez ment gróf 
Bubna-Litić Ferenchez (1844–1905), akivel egy ideig Lon-
donban élt. Bár az új férj gazdag volt, költekező életmódjuk 
miatt hamarosan tönkrement a házasságuk. Ez volt Berta nyo-
morúságos öregkorának az oka. Lányai kétszer házasodtak, de 
gyermek egyik házasságban sem született. Elmondható tehát, 
hogy Görgei Artúrnak nem volt egyenesági leszármazottja.  

Görgei Artúrnak még életében felmerült, hogy van egy har-
madik személy is, aki mint „gyermek”, hozzá kötődik. Erről 
először egy, a Görgey és a Sváby nemzetség történetéről írt � 
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� kötetben olvashatunk, amely 1909-ben Iglón jelent meg. A 
kötet szerzője Görgey Albert, aki a tábornok unokaöccsének 
Görgey Kornél egykori honvéd alezredes, majd cs. kir. altá-
bornagy és főrendiházi tag és annak családjának leírásánál 
említi fiúkat, Gusztávot, akkori lőcsei főszolgabírót. Görgey 
Gusztáv (1864–1952) kétszer nősült, mert első felesége, Johny 
Euphemia (1867–1897) fiatalon meghalt. A három apró kis-
lánnyal özvegyen maradt férj másodszor 1900. február 6-án 

nősült. Feleségül vette az 1868. augusztus 8-án Pesten szüle-
tett Gambelli Klárát (meghalt 1922. április 26-án Lőcsén), aki 
az árva kislányok mellé a következő évben egy fiút szült a fér-
jének. A fiú, Görgey Ferenc (1901–1978) a háború után az 
USA-ba került, és a kaliforniai Pasadenában élt, ott is temették 
el. Gambelli Klára neve mellé, valószínűleg a nyomda hibá-
jából a következő megjegyzés került: „Görgei Artúr nevelőlá-
nya” nevelt lánya helyett. 

 

Az első visegrádi villatulajdonosok:  
 

       
                    Bakody Tivadar dr.                 Lichtenstein F. Lajos lapszerkesztő           Görgey István ügyvéd, közjegyző 
  

Metzker Károly 1883–1907-ig, nyugdíjba meneteléig Vise-
grádon községi jegyzőként dolgozott. Kortársként ismerőse 
volt az idősödő Görgei tábornoknak, és személyesen találkoz-
hatott a négy alkalommal Visegrádon vadászó uralkodóval. 
Ehhez a két jeles személyhez fűződő emlékeit a családja kéré-
sére rövid emlékiratban megírta, amely valószínűleg 1936-
ban egy kicsiny könyvecske formában nyomtatásban is meg-
jelent. Az emlékirat Görgei Artúrról szóló résznek a Klagen-
furt c. fejezetében a jegyző egy tragikusan indult történetet írt 
le.  

A történet úgy kezdődött, hogy a tábornok karintiai szám-
űzetésének végén, vagyis 1866–1867 telén, egy kegyetlenül 
hideg reggelen, az országúton tett sétája közben a hóval beta-
kart kőkupacok között egy női holttestet talált. A megfagyott 
nő mellén egy még életben lévő leánycsecsemő feküdt, akit 
Görgei felemelt és a kabátja alá tett. A közben odaérkező oszt-
rák csendőrök megpróbálták a szerencsétlen anyát életre kel-
teni, sikertelenül. Görgei a csendőrökkel együtt bement a kis-
babával a városba, ahol a hatóságoknál bejelentették a történ-
teket. Mivel abban, hogy ő mentette meg a csecsemő életét, 
Isten akaratát látta, a tábornok úgy döntött, hogy magához ve-
szi a gyermeket. A megfagyott édesanya olasz nőnek látszott, 
ezért a Klagenfurt környékén élő olaszok között leggyakrab-
ban használt nevet adták a kislánynak. Mivel az olaszok kato-
likusok, a gyermeket kezdettől fogva római katolikus vallás 
szerint nevelték (Görgei evangélikus volt). Az Ausztriából ha-
zahozott, szépen fejlődő kiváló képességű lánykát, amikor 
Görgei Visegrádon lakott, az esztergomi érseki zárdába adták 
további nevelés és oktatás céljából. 

Görgei sógornője, Dedinszky Aurelia az Esztergomból visz-
szakerült felcseperedő lányt házimunkára fogta, és kitűnő há-
ziasszonyt nevelt belőle. Később a felnőtt lánnyal az volt a 
gond, hogy nem mehetett férjhez, mert születése nem volt 
anyakönyvezhető. Ez csak akkor vált lehetővé, amikor az 
1894-es XXX. tc., amely Magyarországon is kötelezővé tette 
az állami anyakönyvezést, hatályba lépett. Ezután történt az, 
hogy Metzker jegyző, aki Visegrádon anyakönyvvezető is 
volt, a tábornok kérésére megcsinálta az anyakönyvezést. Így 

elhárult az adminisztrációs akadály a nevelt lány elől, és férj-
hez mehetett. Az, hogy az előbbi esemény mikor történt, 
Metzker nem említi. Az időpont meghatározásához talán az 
visz közelebb, hogy a jegyző az anyakönyvezés után a hálás 
tábornoktól egy dedikált arcképet, egy fotót kapott. Ennek a 
fényképnek a másolatát megtaláljuk a nyomtatott emlékirat-
ban. A fotóról, amely Görgei jobb profilban készült mellképe, 
egyértelműen megállapítható, hogy a Strelisky-műteremben 
(Pest, Dorottya u. 6.) készült, ugyanis ennek a felvételnek még 
további két másolata is ismert. A Hadtörténeti Múzeumban őr-
zött egyik fotónak a hátlapján a következő szöveg olvasható: 
„Dedinszky Istvánnak – Görgei Artúr – Visegrád, 1902. Nov-
ember 5”. A mellképpel egyidejűleg a Strelisky-műteremben 
készült Görgeiről egy másik felvétel is, amelyet a Magyar 
Nemzeti Múzeum Fotótára őriz. Ezen az 1901-ben készült 
mellképen Görgei egy fehérgalléros kisfiút ölel át. Ez a mell-
kép és az előbbi felvétel valószínűleg egy időben készült, mi-
vel a tábornok mindkét képen ugyanazt a ruhát viseli. 

Az emlékiratban a szerző nem említi a nevelt lány nevét, az 
olasz származásra való utalás alapján azonban minden bizony-
nyal Gambelli Klárára kell gondolnunk. Metzker jegyző az 
általa néhány évtizeddel később leírt romantikus történetet jó-
részt hallomásból ismerte, ezért megpróbáltam másutt is utá-
nanézni annak, hogy mennyire hiteles.  

Bíztam abban, hogy egy árva, a halálból megmentett, majd 
gondosan felnevelt lány neve és sorsa a család történetének 
leírásánál valahol szerepel. A legkézenfekvőbbnek az tűnt, 
hogy az eredeti levelek alapján a Görgey István által összeál-
lított Görgei Atrúr a száműzetésben 1849–1867 c. kötet lap-
jain, amely a tábornok halála után, 1918-ban Budapesten je-
lenhetett meg, találok említést erről a történetről. Keresésem 
eredménytelen volt, az olasz leánykáról nem találtam semmit. 
Egy kissé hasonló esetre azonban akadtam. Görgei Artúrné 
1858. július 23-án Viktringben kelt sógorának, Görgey István-
nak címzett levelében megírja, hogy a cseperedő, akkor nyolc 
éves Berta lányuk mellé fogadott nevelőnő tüdőbeteg lett. A 
szerencsétlen beteg, rokontalan nevelőnőt nincs hova vissza-
küldeni, ezért Görgei Artúr megtartotta, és gyógyíttatta.   �  
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� A beteg helyett most felesége dolgozik, és tanítja kislányu-
kat. 

A jegyző megemlítette a fogadott lány esztergomi nevelteté-
sét is. Ezen a vonalon is megpróbáltam elindulni. Keresésem 
azzal a meglepő eredménnyel végződött, hogy az Irgalmas 
Nővérek vezetése alatt álló Leánynevelde és Tanoda 1888–
89-es tanévről kiadott évkönyvében (Esztergom, 1899) az ok-
tatók között találtam egy Gambelli Klára nevű tanítónőt. 
Metzker Károly Görgeihez fűződő személyes visszaemlékezé-
seire felfigyelt az 1930-as években a sajtó is. A Budapesti Hír-
lap már akkor neves tudósítója, Innoccent (Vincze) Ernő, aki 
később híres drámaíró, dalszövegíró lett, 1935. május 20-án 
(egy nappal Görgei budavári szobrának leleplezése előtt) fel-
kereste Visegrádon az azon a napon 78. születésnapját ün-
neplő Metzket Károlyt. Az idős jegyző a beszélgetés során 
többnyire azokat a Görgeihez fűződő emlékeit mondta el, 
amelyek szerzői kiadásban év megjelölése nélkül nyomtatás-
ban megjelentek. Jóval több mint fél évszázaddal Görgei ha-
lála után váratlan fordulat következett be, a róla szóló iroda-
lomban élete más megvilágításba került. Illés Endre 1972-ben 
két kötetben megjelentette Mestereim, barátaim, szerelmeim 
c. visszaemlékezéseit. A mű első kötetében leírja, hogy annak 
idején Móricz Zsigmond biztatására beszélgetett Görgey Ber-
tával. Visszaemlékezve erre a beszélgetésre – és úgy tűnik 
utólag hitelt adva a Berta által elmondottaknak – a tábornok 
magánéletének legintimebb részleteiről számolt be. Berta 
ugyanis azt állította, hogy apja vele igazán nem törődött, bez-
zeg a klagenfurti évek alatt az ottani kapcsolatából származó 
törvénytelen leánygyermeket kiházasította. Berta szerin az ap-
jának itthon sem volt makulátlan az élete, mert előbb elsze-
rette sógornőjét, Auréliát (Rélit), majd egy idő után az anyát, 
Rélit előbb egyik lányával, Pörével (Erzsébet, későbbi Sántha 
Kálmánné) csalta. Később Pörét is megcsalta, mert még annak 
testvérével, Lenkével is viszonya volt. Az író emlékezete sze-
rint a beszélgetést követően Görgey Berta még 2-3 évig leve-
leket írt neki. 

A fentebb leírtakkal nekem két problémám is van azontúl, 
hogy azt nagyobb részt hiteltelennel tartom. Az első kérdésem 
az évszámokkal kapcsolatos, amelyeknek Illés Endre is utá-
nanézhetett volna. Ha a törvénytelen gyermek esetében 
Gambelli Kláráról van szó, akkor a klagenfurti származás 
alaptalan, mert ő Pesten született 1868-ban. Ebben az évben a 
tábornok már itthon tartózkodott. A sógornővel való viszonyt 
esetleg elképzelhetőnek tartom, mert ez a történelem folya-
mán másokkal is előfordult. Az 1870-es évek elejétől együtt 
lakott Visegrádon az öccse családjával a tábornok, aki ötvenes 
éveit taposta, a sógornője a harmincas éveinek derekán járt, 
vagyis kialakulhatott köztük egy intim viszony. A lánygyer-
mekek ebben az időszakban még csak kiskamaszok voltak. 
Mire ők úgy másfél évtized múlva asszonykorba kerültek, ad-
digra a tábornok a hetvenedik éve felé közeledett.  

Nehezen tudom elképzelni, hogy a fiatal nők az idős férfival 
viszonyt kezdtek. Az írót emlékezete is megcsalta, mert emlí-
tette, hogy Görgey Berta még évekig leveleket küldött neki. 
Az a bizonyos híradás, amelyet Illés Endre a Gumpolds-
kirchenben nyomorúságban élő Görgey Bertáról írt, a Buda-
pesti Hírlap 1934. évi május 6-i számban jelent meg. Alig 
több mint félévvel később, december 15-én meghalt Berta, te-
hát ő már nem küldhetett évekig leveleket az írónak. 

A Görgey Artúr magánéletéről szóló, mai szóval bulvár ízű 
híradást átvette egy másik jeles író, újságíró, Féja Géza is, aki 
ezeket részletként beillesztette az 1974-ben megjelent Viseg-
rádi esték c. munkájába. Talán arra gondolt az író, amikor ezt 
tette, hogy egy súlyos magánéleti problémákkal is küszködő, 
Kossuthtal vitatkozó Görgei érdekesebb lesz olvasói számára. 

Illés Endre ugyancsak 1974-ben még egyszer visszatért Gör-
gey Berta történetére. A Népszabadság 1974. április 21-i szá-
mában Magánvizsgáim (Móricz-emlékek) c. cikkében leírja, 
hogy Görgey Berta nyomorúságos sorsára tulajdonképpen 
Szekfű Gyula, a nagyhírű történész hívta fel a figyelmét. Illés 
Endre előbb röviden leírja Berta kalandos életét, két házassá-
gát, és megemlíti az osztrák szeretőket is. Szóba került Berta 
túlzottan költekező életmódja is. Amikor a pénz elfogyott, ha-
zajött, és mindenkitől pénzt kért. Az író járt is nála, a lakás 
Budapesten volt egy szűk mellékutcában, igen szerényen be-
rendezve, mert már minden értékesebb darabot eladtak. (Ed-
dig éppen az ő cikke alapján úgy tudtam, hogy Görgey Berta 
életének utolsó húsz évét Gumpoldskirchenben élte meg, és 
nem jött haza.)  

Móricz Zsigmond elolvasta Illés Endre írását erről a (való-
ságban meg nem történt) találkozásról, amelyben szó esett a 
tábornok törvénytelen gyermekéről és zűrös magánéletéről. 
Állítólag Móricz Zsigmond regényt akart írni Görgei Artúr 
életéről, valószínűleg amikor elolvasta Illés Endre írását, le-
mondott erről a tervéről. 

Végül röviden kitérnék Visegrádhoz kötődő két család, 
Metzker és Bene család történetére. Metzer Károly fiatal 
kezdő jegyző, valószínűleg 1882. végén került a visegrádi 
községházára. Jegyzői hivatalát 1883. március 30-án foglalta 
el.  

Napi hivatali munkája mellett tevékenyen kivette részét Vi-
segrád közéletéből is. Minden igyekezetével azon volt, hogy 
a község fejlődjön, felvirágozzon, és kellemes üdülőhellyé 
váljon. Zoller Máriával kötött házasságából egy lány, Mária 
származott, aki Bene Vince gyógyszerész felesége lett. Bene 
Vince (1873–1945), aki 1898-ban szerzett gyógyszerész dip-
lomát, 1900-ban Görbőről (Tolna megye) került Visegrádra. 
Görgey István közjegyző előtt a Pesten, 1900. január 26-án 
kelt letéti jegyzőkönyv szerint ugyanis Bene Vince 18.000 Ft-
ért megvette Klein Zsigmond visegrádi gyógyszerésztől a „Re-
ményhez” nevű patikáját a teljes felszereléssel együtt. A fiatal 
gyógyszerész 1903-ban Visegrádon házasságot kötött Metzker 
Máriával. Még ebben az évben megszületett első fiúgyerme-
kük, Lajos, majd 1907-ben még egy fiúk született, akit Imre 
névre kereszteltek. Bene Vince a visegrádi patikát mindössze 
egy évtizedig, 1910-ig vezette. A következő évben Budapestre 
(VIII., Röck Szilárd u. 17.) költözött családjával, és megvette 
a VII., Rákóczi u. 70. alatti Szent Rókus patikát. Ugyanakkor 
Pozsonyban is volt egy gyógyszertára. Korábban, 1905–1907 
között a dunabogdányi ,,Madonna” gyógyszertár is Bene 
Vince tulajdona volt. 

Metzker Máriával kötött házassága nem bizonyult tartósnak, 
1923-ban elváltak. A feleség egy időre visszaköltözött a szü-
leihez Visegrádra. Az elvált férj a következő évben, 1924-ben 
újra nősült, Rakytiák Emíliát vette feleségül. 

1925. októberében tragikus esemény történt Visegrádon, 
szívbénulásban meghalt a fiatalabb, mindössze 18 éves gim-
nazista Bene fiú, Imre. A kétségbeesett anya, aki napokig ab-
ban reménykedett, hogy a fia nem halt meg, csak tetszhalott, 
a hetedik nap után engedte meg eltemetését. A fiatalon meg-
halt Bene fiú emlékét a család úgy is kívánta megörökíteni, 
hogy a visegrádi plébániatemplom jobb oldali, korábban Szent 
Gyula mellékoltárát átalakíttatták, és Szent Imre tiszteletére 
szentelték. Az új, Szent Imrét ábrázoló oltárkép Wünsche Re-
zső (1871–1940) helyi festőművész alkotása.              (Vége) 

 

PS: Úgy tűnik, mintha messze elkalandoztam volna a cím su-
gallta témától, de ilyen a történelem és az élet. Minden min-
dennel összefügg. 
                             Szőke Mátyás  

c. múzeumigazgató  



 
 

 

V I S E G R Á D  V Á R O S  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A  
 
 

XXXIV. évfolyam                                                       KÜLÖNSZÁM                                                                          2018. 
 

 
E M L É K T Á B L Á I N K  

 
Drámaíró, színésznő, jogász 

 

Visegrád legrégibb és legjelentősebb emléktáblájának 
igen csekély maradványait a fellegvár belső udvarában 
az északnyugati palota homlokzati falán fedezhető fel. 
Ezt az ún. koronaőr táblát 1493-ban, akkor már halott 
két koronaőr, Nagylucsei Orbán egri püspök és Bátho-
ry István erdélyi vajda emlékezve készítették és he-
lyezték el a palotaszárny falán. 
 

Az alsóvárban, a lakótornyon és a kaputornyokon ösz-
szesen négy, a legújabb időkben készült emléktáblát 
találunk, amelyek közül a legfontosabbon hibás év-
számot olvashatunk. 
 

A továbbiakban nem áll szándékomban a városunkban 
lévő összes emléktáblát számba venni, és azokkal rész-
letesen foglalkozni, inkább arra tennék javaslatot, hogy 
kik lennének azok a jeles személyiségek, akik az utób-
bi kétszáz évben nálunk is éltek, és az emlékük méltó a 
megörökítésre. 
  

Érdemes lenne a már meglévő táblákat átvizsgálni és 
lecserélni, ha hibás vagy megtévesztő a szövegük. 
A hiányzó emléktáblák sorát Csiky Gergely, jeles drá-
maíró-műfordítóval kezdeném, aki 1881. december10-
én megvette Prindl András királyi erdőmestertől 
(Waldmeister) a Fő utca 47. alatti telket és házat 7.500 
forintért. A vétel két héttel előztem meg az özvegy 
Villecz Ernőné, szül. Bakody Amandával, Bakody Ti-
vadar, orvostanár lányával karácsonykor kötött házas-
ságát. Bakody Tivadar, aki a 19. sz. második felében a 
legismertebb hazai homeopata orvos volt, a bécsi egye-
temen (1850-1854) szerzett orvosi diplomájával 1856-
tól Galíciában, a Habsburg császárság legészakibb 
tartományában, Lembergben praktizált. Pestre 1861-
ben költözött vissza, ahol először magánorvosként 
működött.  Bakody első egészségügyi vállalkozása az 
volt, hogy a pesti német nyelvű protestáns, református 
gyülekezet számára 1866-ban megvásárolta, majd az 
egyháznak bérbe adta a Rózsa u. 5. sz. alatti épületet. A 
kórháznak berendezett Bethesdának nevezett intéz-
ményben, amelynek igazgató főorvosa Bakody volt, 
ápolónővérként a német diakonissza nővérek dolgoz-

tak. A következő vállalkozása az volt, hogy két másik 
vállalkozóval, Görgey István ügyvéddel és Lichtenstein 
F. Lajos lapszerkesztővel együtt 1868-69-ben Visegrá-
don felvásárolták a Salamontorony utca felső végében, 
vagyis az alsóvár déli kaputornyával közvetlen szom-
szédos telkeken álló zsellérházakat. A befektetők való-
színűleg arra számítottak, hogyha az alsóvár romos 
lakótornyát (Salamon-torony) rövidesen vadászkastély-
lyá építik át a nemrégen magyar királlyá koronázott 
Ferenc József számára, akkor egy királyi kastély mel-
letti telkekre tervezett villák jelentős értéket képvisel-
nek. Az elbontott zsellérházak helyére építendő villák 
terveit Pelka Antal Lajos, porosz építész készítette. 
Mivel egyúttal építési vállalkozó is volt, a kivitelezést 
munkásai végezték. Elsőként 1869. májustól júliusig 
Bakody Tivadar villája (Salamontorony u. 1.) épült 
meg. Még ebben az évben elkészült a Lichtenstein-villa 
is (Salamontorony u. 3.).  A következő évben, 1870-
ben az utca Duna felőli oldalán a másik két épülethez 
hasonló emeletes villa épült Görgey István számára 
(Salamon-torony u. 2.). Bakody doktor vízgyógyintéze-
tet rendezett be villájában, amely az akkoriban nagyon 
elterjedt és divatossá vált kezelési módot alkalmazta. A 
hideg vizes kezelést a napfény, a jó levegő és az előírt 
gyógytestgyakorlatok egészítették ki. A „sanatorium”-
nak is nevezett, családias hangulatú intézmény az 
1870-80-as években eléggé felkapott, és főleg az előke-
lőbb és művészkörökben volt népszerű. Nevesebb ven-
dégei között volt Barabás Miklós, festőművész, Wéber 
Antal, építész. 
 

Csiky Gergely, aki valószínűleg 1882 nyarán költözött 
be feleségével, Bakody Amandával és annak kislányával, 
Ernával az újonnan vásárolt Fő utcai házba, az 1885. évi 
községi kataszteri térkép szerint a telek hátsó részén álló 
épület elé egy díszes előkertet alakíttatott ki. A nyarakat 
visegrádi villájában töltő drámaíró itt is dolgozott. A 
korabeli újságok tudósítása szerint Visegrádon íródott 
1883-ban a „Cecil házassága” című színdarab, 1884-ben 
pedig „Lydia” című drámája. A hangulatos nyaralóban 
1885-ben Mikszáth Kálmán is megfordult, és Görgei 
tábornok rendszeres vendég volt. 
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Csoportkép: (balról) 
 Görgei Artúr, Gyulai Pál, Görgey István, Csiky Gergely 

 

Csiky Gergely 1891-ben váratlanul bekövetkezett halá-
la után – bár a tényleges örökös Ödön nevű fia (aki 
később Aradon ügyvédkedett) lett volna – a Bakody 
család a villát egészen 1944-ig megtartotta. Az utolsó 
tulajdonos dr. Bakody Aurél egyetemi magántanár, a 
Budapest-Lipótmezei m. kir. (magyar királyi) Állami 
Elme- és Ideggyógyintézet osztályvezető főorvosa volt, 
aki az oroszok elől nyugatra menekült.  Felesége, van 
Royen Ilona révén, akinek a családja eredetét tekintve 
németalföldi volt, előbb Hollandiában telepedtek le, 
majd onnan 1959-ben az USA-ba költöztek. 
 

A háború után 1946-ban elkobozták a „nyugatos” dr. 
Bakody Aurél visegrádi ingatlanát, és az Országos Föld-
birtokrendező Tanács üdülőtelep céljára az Újságírók 
Nyugdíjintézetének adta. Az átalakított és berendezett 24 
férőhelyes üdülőépületet 1947. december 21-én nyitották 
meg, és a továbbiakban az újságírók visegrádi üdülője-
ként működött. 
 

Csiky Gergely drámaíró emlékét, akinek 1881-91 között, 
vagyis egy évtizedig háza volt városunkban, a helyiek 
nem különösebben őrizték meg. Az talán a véletlen 
hozta, hogy Hegedüs Gézának, akinek Csiky Gergelyről 
írt tanulmánya 1953-ban önálló kötetként jelent meg, 
van emléktáblája Visegrádon. A magyar drámairodalom 
egyik jelentős alakjának, Csiky Gergelynek (1842-1891) 
a nevét jelenleg két vidéki, a kaposvári és a temesvári 
Állami Magyar Színház viseli. 
 

A magyar színházi élet egyik jelentős személyiségé-
nek, Váradi Arankának (1885-1966), a Nemzeti Szín-
ház örökös tagjának emlékezetét a Duna-parton álló, 
Rév utca 12. sz. alatti, gyakran Bánffy-Váradi villaként 
emlegetett épület őrzi. Ezt az épületet Váradi Aranka 
lányának, Katalinnak a memoár-kötetében leírtak sze-
rint édesanyja vásárolta (gróf Bánffy Katalin: Ének az 
életből, Helikon, 2014). Egy korabeli újság tudósítása 
szerint viszont gróf Bánffy Miklós, aki 1926-ban, mie-
lőtt Kolozsvárra költözött, Váradi Arankának, akitől 

házasságon kívül 1924-ben az előbb említett Katalin 
nevű lánya született, Visegrádon egy jó karban lévő, 
majdnem új villát vásárolt, amelynek tulajdonjogát 
saját javára íratta. Arról, hogy a villa mikor épült, és ki 
volt az építtetője, egyelőre nincs elég információ. 
Mindössze az az adat áll rendelkezésre, hogy egy 1910 
körül készült képeslapon az épület felett „Herzield 
villa” felirat van. Azt a kérdést, hogy 1926 után ki volt 
a villa tényleges tulajdonosa, Váradi Aranka vagy 
Bánffy Miklós, az ingatlanról készült telekjegyzőkönyv 
birtoklapján lévő bejegyzés dönthetné el, ez azonban 
egyelőre nem ismert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rév u. 12., a volt Váradi-Bánffy-villa  
 

A kiváló színésznő édesapja, Várady Antal (1854-1923) 
költő, drámaíró, a Színészeti Akadémia igazgatója volt, 
aki nyugdíjas korában a Nemzeti Színház dramaturgja-
ként dolgozott. Felesége, windsori Hickmann Gabriella 
volt, akitől Arankán kívül még három gyermek, még egy 
lány, Ilike és két fiú, Jenő és Anti született. A feleség 
'windsori' előnevéhez, azt hiszem, némi magyarázattal 
tartozom. Gabriella édesapja, Hickmann Károly, régi 
angol nemesi család sarja volt, szülei a Bécs melletti 
Kaiserebersdorfban telepedtek le, ahol gyártulajdonosok 
voltak. A Bécsben született Károly nevű fiúkat a magya-
rok iránt érzett szimpátia az 1848-as forradalom kitörése 
után hazánkba vonzotta, a bécsi halálfejes légióval, annak 
hadnagyaként küzdötte végig a szabadságharcot. A bukás 
után súlyos büntetést kapott a császáriaktól. Szabadulása 
után már nem ment vissza Ausztriába. Hazánkban telepe-
dett le, és magyar nőt, az előkelő Bihar megyei családból 
származó Selmeczy Gabriellát vette feleségül. Előbb 
főmérnökként dolgozott Nagyváradon, majd Eger városa 
választotta ugyancsak főmérnöknek. Ebben a városban 
halt meg 1892-ben, 64 éves korában. 
 

Amint már említettem, Váradi Arankának volt egy 
Jenő nevű bátyja is, aki jogot végzett, és ügyészként 
dolgozott. Váradi Jenő Visegrád közepén vett házat. A 
Millenniumi kápolna szomszédságában, a Fő utca 117. 
alatti Váradi-villát az 1970-es években lebontották, és 
helyére Visegrád egyetlen panelépületét az ELTE ven-
dégházát építették. 
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Széchenyi u. 9.,  Grosschmid Béni lakóháza 
 

Városunknak az 1920-30-as években volt olyan neves 
jogtudós lakója, akinek a nevét és munkásságát illene 
egy, a valamikori lakóházának falán elhelyezett emlék-
táblán megörökíteni. Márai Sándor, neves írónk nagy-
bátyjáról, Grosschmid Béni (1851-1938), jogász, egye-
temi tanár, az MTA levelező tagjáról van szó, aki a 
magyar magánjog megalkotója volt. Javasolnám a 
Széchenyi utca 9. alatti lakóház falán egy emléktábla 
elhelyezését, amelynek az adna aktualitást, hogy a 
professzor 80 évvel ezelőtt, 1938. szeptember 7-én 
hunyt el Visegrádon. 

 
Ferenc József és II. (Kis) Károly 

 

A következőkben ízlésesen megtervezett história táb-
lákra, illetve azok szövegének tartalmára és helyszínére 
a következőkben tennék javaslatot. 
 

Bármennyire is meglepőnek tűnik, de a 20. században 
volt Magyarországon világkiállítás. Igaz, hogy nem 
nagy, mindent felölelő kiállításnak, hanem egy szakkiál-
lításnak adott hazánk helyszínt. 1971-ben ugyanis egy 
vadászati szakkiállításnak Budapest volt a helyszíne. 
Emlékezetem szerint a világkiállítás résztvevőiből egy 
nagyobb csoport a Pilisi Parkerőgazdaság vendégeként 
Visegrádra látogatott. 
 

A magyarországi kiállítás félévszázados évfordulóján, 
2021-ben ismét hazánk lesz a rendező ország. Valószínű-
nek tartom, hogy erre az alkalomra a Parkerőgazdaság is 
készül különböző programokkal, amelyek a kiállításra 
érkező, főleg külföldi vendégek egy részét Visegrádra 
vonzzák. 
 

Bizonyára nemcsak a vadászat, hanem a helytörténet 
iránt érdeklődő vendégek számára is érdekes lenne, ha 
felhívnánk a figyelmet arra, hogy az 1880-90-es évek-
ben a visegrádi koronauradalmi erdő királyi vadászte-
rület volt. Ezért azt javasolnám, hogy a Fő u. 41. egy-
kori erdőmesteri lak, majd 1900 körül királyi vadász-
kastéllyá átnevezett barokk kori épület, amelynek a 
nagyobb részét 1974 után elbontották, utcai főfalának 
meghagyott darabján kellene elhelyezni egy táblát, 
amely a királyi vadászatok és az épület történetéről 

szólna. Ennek a táblának az elkészítését a Parkerdő-
gazdaság bizonyára szívesen vállalná. Elhelyezéséhez 
az említett faldarab kezelőjeként a Mátyás király Mú-
zeum biztosan hozzájárulna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fő u. 41., 
 korábban erdőmesteri lak, majd a magyar király „vadászkastélya” 

(Bene Vince felvétele) 
 

Röviden összefoglalom, hogy milyen tartalmú szöve-
get javasolok a táblára. Az épület történetéről annyit, 
hogy az a 18. sz. első felében épült és a visegrádi 
Starhemberg uradalom gazdasági felügyelőjének (ins-
pektor vagyis tiszttartó) lakásául szolgált. Az épületről, 
a hozzátartozó melléképületekről, udvarról alaprajzi 
illetve homlokzati felmérés készült az 1770-es években. 
Visegrád 1755 után a Starhemberg családtól visszakerült 
a királyi koronabirtokok közé. Az épület lakója ettől 
kezdve a mindenkori erdőmester lett. A főerdészi ház 
első királyi vendégei Erzsébet királyné és lánya, Mária 
Valéria főhercegnő voltak 1882. október 1-jén, tizenöt 
fős kíséretükkel a Salamon-torony és a Fellegvár megte-
kintése után itt ebédeltek. A helyes és hatékony vadgaz-
dálkodással az 1880-as évek végére a visegrádi korona-
uradalmi erdő is alkalmassá vált arra, hogy királyi va-
dászterületté minősítsék. Ferenc József, aki minden 
alkalommal a vejével, Lipót bajor herceggel jött, a kö-
vetkező négy év őszén, 1888-ban, 1889-ben, 1892-ben 
és 1894-ben vadászott szarvasra Visegrádon. Amikor a 
király nem nálunk vadászott, 1891-ben Lipót bajor her- 
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ceg Ferdinánd toszkánai herceggel, 1893-ban Albert 
szász királlyal folytatta Visegrádon a királyi vadásza-
tok hagyományát. 
 

A történeti hűség miatt azt a tényt is meg kell említeni, 
hogy Ferenc József király visegrádi tartózkodásának 
emlékét megörökítő tábla már van a vadászkastélyhoz 
közeli Mária-kápolna falán, ugyanis az 1894-es balassa-
gyarmati hadgyakorlatot követő visegrádi vadászat befe-
jezésekor szeptember 23-án, a király részt vett Portelki 
Tivadar plébános által szolgáltatott csendes misén. 
 

Az emléktáblát a király 65. születésnapján, 1895. au-
gusztus 18-án avatták fel. Az avatóbeszédet ifj. Ábrá-
nyi Kornél (1849-1913) mondta, aki nyaranta Visegrá-
don lakott, mert felesége 1882-ben vásárolt egy kertet 
Trieb Mihály erdésztől. 
 

Még egy história tábla elkészítésére tennék javaslatot. 
A táblát a Várkertben álló, jelenleg meglehetősen ro-
mos Latinovits-villa (Park-üdülő) kerítése elé lehetne 
elhelyezni. Ez a tábla elsősorban a villa alatti és előtti 
területen egykor állt, az I. András király (1046-1060) 
által alapított monostor történetének bemutatására len-
ne alkalmas. Ki lehetne emelni, hogy ez a monostor 
szolgált az 1385. december 31-től 1386. február 24-ig 
uralkodó II. Károly (Kis Károly) temetkezési helyéül, 
aki a visegrádi várban halt meg. Az elhanyagolt állapo-
tú villa történetének előzményeire kitérve megemlíthe-
tő, hogy 1900 körül Sántha Kálmánné szőlészete volt 
itt, majd 1923-26 között Latinovits Tibor megépíttette 
a neoklasszicista stílusú villát, amelyhez gazdasági 
épületek is tartoztak. 
 

Óvoda, iskola 
 

A jelenlegi história táblák közül lecserélésre javasolnám 
az óvoda (Fő utca 18.) falán lévőt, mert az nem pontos 
információt közöl. Az Országos Magyar Iskolaegyesület 
első óvodáját Visegrádon alapította. Azzal a céllal jött 
létre, hogy a helyi német (sváb) nemzetiségű gyermekek 
magyarul tanuljanak. Avatása 1888. augusztus 18-án 
volt. Az idén már 130 éve létező óvoda első óvónője 
Vespasiánné Mayer Amália volt. Tíz évvel később, 
1898-ban az akkori óvónő, Tabiczky Józsa az egyesület 
elnökségétől 20 forint jutalmat kapott azzal az indoklás-
sal, hogy szakképzettségével, a kisdedek iránt tanúsított 
nagy türelmével és tapintatos modorával elnyerte a szü-
lők bizalmát. A legfontosabb az volt, hogy a német ajkú 
gyermekek lelkének magyar szellemben való ápolásában 
és gondozásában kiváló eredményeket ért el. 1912-ben 
az egyesület Reihard Mária visegrádi óvónőnek évi 320 
korona nyugdíjat hagyott jóvá. Az óvoda fennállásának 
25 éves jubileumára 1913 augusztusában kisebb ünnep-
séget rendeztek. 
 

Remélhetőleg a jelenleg átépítés alatt lévő általános 
iskola falára az építkezés befejezésekor egy, az iskola 
történetét ismertető táblát is elhelyeznek, mivel az 
iskola régi épülete a város első barokk kori temploma 
volt. Ahhoz a már ismert tényhez, hogy azt a középkori 

városi házak falmaradványainak felhasználásával a 
Starhemberg uradalom építette, ajánlanám megemlíteni 
Werner Ferdinánd Leopold plébános nevét is, akinek 
1712. április 10. és 1714. augusztus 20. közötti szolgá-
lati ideje alatt épült fel a régi romokon az első Keresz-
telő Szent János plébániatemplom. 
 

A plébániatemplom felszentelését követően a plébáni-
ához kapcsolódva és annak felügyelete alatt bizonyára 
létrejött városunkban egy alsófokú elemi iskola, ún. 
kisiskola is. A csekély létszámú település nem túl né-
pes gyermekközössége feltehetően a mindenkori tanító 
lakásán tanulhatott, ugyanis csak a 18. sz. végén épített 
a kamara külön iskolaépületet. Visegrád lakossága még 
1817-ben is csak 915 fő volt. 
 

A királyi kamara 1755-ben 52 ezer aranyforintért visz-
szaváltotta a Starhemberg örökösöktől a visegrádi ura-
dalmat, amelyhez akkor már hozzátartozott Nagymaro-
son és Kisoroszin kívül Zebegény és Kismaros is. A 
visegrádi uradalom tulajdonosa és kezelője 1756-tól 
újra a királyi kamara lett. Önállósága 1765-ben szűnt 
meg, mert az óbudai uradalomhoz csatolták, és közös 
igazgatás alatt egyesítették. Az új uradalom központja 
természetesen Óbuda lett, tehát a további építkezéseket 
Visegrádon is az ottani hivatal vezetése hagyta jóvá. 
 

Még Mária Terézia királynő uralkodása alatt, vagyis az 
1770-es évek végén, Visegrádon megindult egy na-
gyobb, valószínűleg a mezőváros történelmi múltjára 
tekintettel módosabb kivitelű új plébániatemplom épí-
tése, 1782-ben szentelték fel. 
 

Az előző templom iskolacélú felhasználására Hacker 
Ferenc Xavér budai ácsmester 1787-ben készített ter-
vet. Az egy tantermet és egy tanítói lakást magában 
foglaló épületen a munkák a következő évben, 1788-
ban fejeződtek be, mert a tetőzet felújítása ekkor tör-
tént meg. 
 

Az iskolaépület felújítására és átépítésére majdnem egy 
évszázaddal később 1871-ben került sor. Ekkor, hogy a 
népiskolai közoktatás tárgyában hozott 1868. évi 
XXXVIII. törvénycikk rendelkezéseinek megfeleljenek 
a régi épületet egyemeletesre alakították át. A földszin-
ten két tanterem kapott helyet, az emeleten a kántortaní-
tónak és osztálytanítónak alakítottak ki egy-egy lakást. 
A következő bővítésre 1908-ban került sor, amikor a 
telek utcai frontján egy kisebb két tantermes földszintes 
épületet emeltek. Ezt az épületet bontották le 2017-ben. 
 
A romantikus építészet emlékei Visegrádon 

 

Mielőtt rátérnék a Hotel Vár (Fő utca 9.) kertjét déli 
oldalról lezáró falon elhelyezett Görgey-emléktábla 
szövegével kapcsolatos észrevételeimre, megemlíteném, 
hogy a kettős évforduló esetleg jó alkalom lenne arra, 
hogy az itteni lépcsősor tulajdonjogi helyzete rendeződ-
jön. Információim szerint a Görgey-lépcső telekkönyvi-
leg még mindig a Hotel Vár telkéhez tartozik. A szállo-
da tulajdonosai a lépcső területéről nem mondtak le, azt 
csak örökös használatra engedték át a városnak. 
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Az elmúlt két évben igyekeztem városunk 1867-es 
kiegyezés utáni évtizedeinek történetéről minél több 
részletet megismerni, és azokat a Visegrádi Hírek ha-
sábjain közreadni. Szakmai képesítésem miatt eleinte a 
vár, vagyis a Salamon-torony és a fellegvár műemléki 
helyreállításának kezdetei érdekeltek, de elég hamar 
nyilvánvalóvá vált, hogy az első villák korábban épül-
tek. A királyi vadászkastélynak szánt Salamon-torony 
közvetlen szomszédságában megépült első három villa 
tulajdonosai Bakody Tivadar, Lichtenstein F. Lajos és 
Görgey István voltak. A legdíszesebb és legnagyobb 
villát (Salamon-torony utca 3.) Lichtenstein lapszer-
kesztő építtette. A hegyoldalban álló neogótikus épület 
előtt, a Salamon-torony utca túloldalán a Duna melletti 
útig terjedően egy díszes előkertet alakítottak ki. A kert 
középtengelyében lépcsősor volt, amelynek pihenőjén 
díszkút állt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lichtenstein-villa, Salamontorony u. 3. 
 

Az épület fölötti hegyoldal egyik kisebb sziklaplatóján 
gloriett emelkedett. A hegyoldal teraszain kialakított 
kastély tervezésekor a megrendelőt valószínűleg az 
motiválta, hogy akkor már közismert volt az 1847-ben 
megjelent J. V. Häufler német nyelvű Visegrád albu-
ma, amelynek egyik lapja „Visegrád Mátyás király 
korában” c. rekonstrukciós rajz, Praher litográfiája 
volt. Ezen, a többnyire fantázia szülte rajzon közvetle-
nül a Salamon-torony melletti területen a királyi palo-
taépületekhez teraszok és lépcsők tartoznak. Feltehető, 
hogy Lichtenstein F. Lajos a rajzon látható királyi pa-
lotaépületekhez hasonlót akart építtetni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visegrád Mátyás király korában (rekonstrukciós rajz) 
– Praher litográfiája. 

Megjelent 
J.V. Häufler: Album von Visegrád entworfen und erläutert 1. tábla 

(Kiadó: Szeremley Miklós, Pest, [1847]) 
 

A villa utolsó nevesebb tulajdonosa özvegy gróf Pál-
ffy-Daun Lipótné, Lónyai Olga volt. A grófné neve 
ismertebb, mint a lapszerkesztőé, ezért mostanában 
ismét Pálffy-villaként emlegetik ezt az épületet, de 
javasolnám, hogy inkább az építtető nevét tartsuk meg. 
Lichtenstein F. Lajos, aki egy osztrák tüzérezred kadet-
ja volt, 1848 őszén átállt a honvédseregbe, a szabad-
ságharc alatt a kormány futárjaként teljesített szolgála-
tot, és főhadnagyi rangban érte meg a világosi fegyver-
letételt. Azontúl, hogy ő volt a legdíszesebb, a Mátyás-
kori palotára emlékeztető villa építtetője, pénzügyi 
szakértelme révén sokat tett a környék gazdasági fejlő-
dése érdekében is. Azzal, hogy 1871 végén a nagyma-
rosi jegyzővel, Mellyes Belizárral közösen megalapí-
tották a Nagymaros-Visegrád Takarékpénztárt, a két 
község gazdálkodóit és vállalkozóit juttatták viszony-
lag alacsony kamatú kölcsönökhöz. 
 

Görgey István és Dedinszky Aurélia villái 
 

A három villa közül utolsóként az egy évvel korábban 
megvett, majd elbontott 162 népsorszámú zsellérház 
helyén Görgey István villája épült meg 1870-ben (Sala-
montorony utca 2.). Görgey István ekkor már sikeres 
pesti belvárosi ügyvéd volt, és a József tér 4. tartott 
fenn irodát. Anyagi helyzete úgy látszik megengedte, 
hogy Visegrádon emeletes villát építtessen, amely az 
1869 decemberében kötött második házasságával ka-
pott új, népes családnak kényelmes elhelyezésére is 
alkalmas volt. A második feleség, az ekkor még csak 
33 éves Dedinszky Aurélia, Návay Sándor özvegye, 
három lányt, Erzsébet, Jolán és Lenke, és egy fiút, 
Emil, hozott a házasságba. 
 

Az ekkor már a pesti belváros módosabb polgárai közé 
tartozó ügyvédet 1875. augusztus 1-ével királyi köz-
jegyzővé neveztek ki, irodája a Koronaherceg utca 9. 
alatt volt. Ha nem is volt nyíltan kimondva, de Görgey 
István további visegrádi ingatlanvásárlásait valószínű-
leg  az  is  motiválta,  hogy  az  elvesztett  ősi görgői és 
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toporci birtokok helyett új családi birtokközpontot 
akart Visegrádon létesíteni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salamontorony u. 2., Görgey István épülő villája 1870-ben. 
Az építkezéshez szükséges tégla egy része a folyó partján látható. 

Beszédes Sándor felvétele 
 

A Pest Megyei Levéltárban őrzött, a Pestvidéki Tör-
vényszék 1859-1890 között keletkezett telekkönyvi 
iratai és a község területéről 1885-ben készült kataszteri 
térképek adatai szerint az 1869-ben megvásárolt 162 
népsorszámú házzal, udvarral és kerttel szomszédos 
házakat és kerteket veszi meg 1875-ben, 1881-ben és 
1884-ben. 1890-ig Görgey István összesen három házat 
(158, 159 és 169 népsorszámúak), az azokkal szomszé-
dos négy beltelket, a Várkertben két pincét és Nagyvil-
lámon két kataszteri hold 1300 □ öl legelőt (ezt később 
átíratja felesége nevére) vásárolt. A kataszteri térképek 
szerint a Mogyoró-hegyen egy nagyobb telke volt, és 
feleségével közösen  birtokolt a Doboskertben egy való-
színűleg Nádler Lőrinctől vásárolt földterületet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salamontorony utcai villák: 
a beállványozott épület Görgey István tulajdona, 

Lichtenstein és Bakody Tivadar villák. 
A rajz a Borsszem Jankó 1870. április 24-i számában jelent meg. 

 
Felesége, Dedinszky Aurélia, amikor 1888-89-ben gróf 
Maldeghem felszámolta visegrádi birtokát, megvette a 
Lichtenstein-féle kastély előkertjének teljes területét, 

amely a 181 és 157 népsorszámú házakat és az azok-
hoz kapcsolódó négy kertet jelentette. Így a Salamon-
torony alatti, az alsóvár két kortinafala közötti terüle-
tekkel együtt az utca és a Duna-part közötti hegyoldal 
Fő utca 11.-ig terjedő szakasza (ma a Reneszánsz Étte-
rem telkei) Görgey István és felesége birtokába került. 
Mindössze a vizibástyával szomszédos, a kortinafalak 
közötti területen álló, 160 és 160a népsorszámú ikerház 
maradt meg a visegrádi gazdák tulajdonában. 
 

A 181 népsorszámú zsellérházat előbb Latinovits Fri-
gyesné, Návay Jolán vásárolta meg Maldeghem gróftól, 
majd hamarosan, 1889 márciusában a mama, Dedinszky 
Aurélia tulajdonába került. Ezt az épületet építteti át 
emeletesre a következő években a férj, Görgey István. A 
közjegyző 1906-ban készített végrendeletének II. pontja 
szerint az új villa építési és részbeni berendezésének 
költsége 30 000 forint 80 krajcár volt. Az 1890-es évek 
elejére elkészült, a Duna partján álló új emeletes villa 
valójában Dedinszky Aurélia tulajdonát képezte, tőle fia, 
Návay Emil és felesége. Korossy Zsófia örökölte. Az 
1940-es években a villát Benedek László professzor és 
Zilahy Irén színművésznő házaspár vásárolta meg. Az 
épületet államosították, majd 1962-ben itt rendezték be 
Visegrád első szállodáját, amely jelenleg is szállóként 
működik Hotel Vár néven (Fő utca 9.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fő u. 9., Görgey Istvánné Dedinszky Aurélia villája, 
jelenleg Hotel Vár. 

 
Görgey István ingatlanvagyona ezekben az években 
nemcsak Visegrádon, hanem Pesten is gyarapodott. A 
közjegyző az 1891. november 2-án kelt adás-vételi szer- 
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ződéssel örök áron megvette a főváros pesti részének 
4066 sz. betétben 4020 hrsz. alatt nyilvántartott Iza-
bella utca 52. alatti kétemeletes házat, melyért 96 ezer 
forintot fizetett. A vásárláshoz a Pesti Hazai Első 
Takarékpénztár Egyesülettől 55 ezer forint kölcsöntő-
két vett fel. A tekintélyes méretű bérházban beszedett 
bérleti díjak lehetővé tették, hogy a közjegyző a köl-
csöntőkét gond nélkül visszafizesse. Ebben az időben 
egyébként nem volt szokatlan, hogy módosabb pesti 
polgárok, akik közé Görgey István is tartozott, vagy a 
fővárosban élő gazdag, előkelő családok befektetés-
ként bérházakat vásároltak. Ismeretes például, hogy 
özvegy Pálffy-Daun Lipótné, Lónyai Klotild Olga 
egyik résztulajdonosa volt a pesti VII. kerület István 
úti bérháznak. 
 

Az 1885. évi kataszteri térképeken a Mogyoró-hegyen 
a kántortanító, a plébánia és a római katolikus iskola 
tulajdonában lévő telkek szomszédságában fekvő 2871 
hrsz. Görgey István nevével jelzett telekről valamilyen 
ok miatt a telekjegyzőkönyvekben nem találtam be-
jegyzést. Ezért nem ismeretes, hogy ez a tekintélye-
sebb, kb. 1,5 hektár alapterületű telek mikor került 
Görgey István tulajdonába. 
 

Metzker Károly, az idős Görgei tábornok kortársa 
nyomtatásban megjelent visszaemlékezései alapján 
Görgey István felesége, Dedinszky Aurélia létesített itt 
egy igen szép telepet: lakóházat, kertet, szőlőtelepet, 
amelyet a család „Bulgáriának” nevezett. Sajnos azt, 
hogy a telep mikor készült Metzker nem említi. A sző-
lőtelep létesítése bizonyára összefügg azzal  ténnyel, 
hogy 1882-ben a filoxéra megjelent a visegrádi szőlők-
ben is. Az, hogy mekkora terjedelmű volt ennek a kár-
tevőnek a pusztítása a község határában, nem ismere-
tes. Bizonyára jelentős kár érte a gazdákat, de az is 
valószínű, hogy nem minden tőke pusztult ki. 
 

Görgey István még 1869-ben vásárolt két pincét a Vár-
kertben, amelyekhez valószínűleg szőlő is tartozott. 
1875-76-ban két részletben megvásárolta a Salamon-
torony utcai villa kertjével szomszédos 158 népsorszá-
mú házat, amelynek kertjéből 305 négyszögölnyi terület 
szőlővel volt beültetve. 
 

A filoxéra pusztítása miatt jelentősen felment a bor ára, 
tehát érdemes volt a szőlők újratelepítésével foglalkozni. 
Az ültetéshez szőlővesszőkre, lehetőleg rezisztens fajtá-
jú és gyökereztetettekre volt szükség. Ezekben az évek-
ben komoly kereslet volt a szőlővesszők iránt, tehát jó 
befektetésnek bizonyult előállításukkal foglalkozni. 
Görgey Istvánné és Erzsébet lánya, (Sántha Kálmánné) 
élt is ezzel a lehetőséggel, és bizonyára kialakítottak az 
eladásra szánt szőlővesszők nevelésére alkalmas telepet. 
Feltételezésem szerint Sántha Kálmánné, akinél 1896-
ban gyökeres szőlővessző volt kapható, a Várkertben a 
középkori kolostor romjának területén hozta létre szőlé-
szetét.  Görgey Istvánné, aki 1895-ben hirdetett eladásra 
szőlővesszőt, bizonyára a Mogyoró-hegyi telken alakí-
totta ki saját szőlőtelepét. 

1896-ban Pesten, a nagy millenniumi kiállítás mellett 
ősszel megnyílt a IV. időleges kertészeti kiállítás, ame-
lyen kiállítóként jelen volt Görgey Istvánné is. Október 
7-én a király is megtekintette a kiállítást, és külön 
megdicsérte Görgey Istvánné visegrádi szőlőválogatá-
sát. Az eseményen jelenlévő újságíró azt is tudni vélte, 
hogy minden ősszel, ha a király Gödöllőn vagy Vise-
grádon tartózkodik, a Görgey-család küld egy kosár 
szőlőt az uralkodó asztalára. A kiállításon Görgey Ist-
vánnét millenniumi nagyéremmel tüntették ki a kiváló 
szőlőtermelésért. Tudomásunk szerint Görgeyné még 
egy alkalommal, az 1899-ben megrendezett szőlőkiállí-
táson volt jelen visegrádi szőlőtermésével. 
 

Eddigi, nem teljes körű kutatásaim alapján, az bizo-
nyosnak látszik, hogy Görgey István és családja vala-
mint a velük közös háztartásban élő Görgei Artúr tá-
bornok 1870-től három különböző helyen épült villá-
ban lakott nyaranta. Előbb a Salamontorony u. 2. alatti 
Pelka A. Lajos építész által 1869-70-ben tervezett és 
kivitelezett romantikus stílusban megépült emeletes 
villában, majd az 1890-es évek elején a Duna-parton, a 
Fő u. 9. alatt megépült új, szintén emeletes villa lett a 
család nyaralója. 1900 körül megépült egy kisebb, 
földszintes villa a Mogyoró-hegyen kialakított Bulgári-
ának nevezett szőlőtelepen is, amelybe a nyári hóna-
pokra Görgey István családjának nőtagjaival és az 
unokákkal átköltözött az idős tábornok is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogyoróhegy u. 10. sz. ún. Görgey-villa, 
jelenleg idősotthon 
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Görgei Artúr visegrádi évei 

 

Mint már említettem, nem végeztem teljes körű levéltá-
ri kutatást a Görgey-család Visegrádon töltött éveinek 
részleteit illetően. Fontos lenne átvizsgálni az Országos 
Levéltárban őrzött Görgey-hagyatékot, és azt az 53 db, 
az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában őrzött 
levelet, amelyeket 1883-1904 között Görgey Artúr írt 
sógornőjének, Dedinszky Auréliának. Kutatni kellene 
az 1890-1945 közötti időszak esetlegesen megmaradt 
telekkönyvi iratait is. Ezt azért említem meg, mert a 
Görgey életével foglalkozó szakirodalom és irodalom 
csak vázlatosan ír a tábornok a klagenfurti száműzetés-
ből 1867 végén történt visszatérése utáni első évekről. 
Általában csak annyit említenek, hogy Görgei 1868-
ban Pesten kapott rövid időre állást. A következő 
években Erdélyben illetve a Felvidéken, Pozsony mel-
lett dolgozott. Az 1875-ben az akkor királyi közjegy-
zővé kinevezett István öccse irodájában írnokként volt 
alkalmazva. A tábornok lakhelyére első adatom is erre 
az évre van, lakáscíme Pest, István tér 2. Arról, hogy a 
tábornok mikortól töltötte a nyarakat Visegrádon, nem 
találtam adatot.  Görgei visegrádi éveiről szóló helytör-
téneti irodalom az 1874-es évet tartja bizonyosnak. Ez 
az évszám került fel a Hotel Vár kőkerítésfalán elhe-
lyezett emléktáblára. Inkább a tábornokot személyesen 
is ismerő visegrádi jegyzőnek, Metzker Károlynak 
adnék igazat, aki visszaemlékezésében azt írta, hogy 
Görgei 1871-től lakott városunkban. 
 

Furcsa módon az is bizonytalan, hogy melyik az utolsó 
év, amikor Görgei tábornok Visegrádon tartózkodott. 
Az eddig leírt adatok közül csak azt a változatot emlí-
tem meg, hogy 1916 áprilisában a megbetegedett tá-
bornokot szekéren szállították Budapestre. Vélemé-
nyem szerint inkább az valószínű, hogy 1916. kora 
tavaszán a család a magatehetetlen 98 éves tábornokot 
nem hozta ki Visegrádra. Görgei életének utolsó hó-
napjaiban, május 21-én bekövetkezett halála napjáig 
pesti belvárosi lakásban, a Mária Valéria u. 17.-ben 
lakott. A tábornok Visegrádon töltött utolsó éveként 
tehát az 1915. évet kell elfogadnunk. 
 

Az 1870-ben elkészült és a Salamontorony u. 2. alatti, 
ma is meglévő, akkor Görgey István tulajdonában lévő 
villáról és annak lakóiról az első híradást a Fővárosi 
Lapok 1880. június 13-i számában olvashatunk. Az 
újságíró megemlíti, hogy a közjegyző családjával 
együtt itt él a 63 éves Görgei Artúr, aki napbarnítottan, 
vászonruhában rendezi a villa kertjét, és a virágokat 
ápolja. Pihenésként olvas vagy nézelődik. Szóba került 
az is, hogy a család egyik nőtagja, Návay Jolán férjhez 
ment Latinovits Frigyes, bácsborsódi nagybirtokoshoz. 
Grove Antal fővárosi királyi közjegyző fennmaradt 
iratai közt megtalálható Latinovits Frigyes és Návay 
Jolán 1880. június 1-jén kötött házassági szerződésé-
nek eredeti példánya. A házasságkötésre a következő 
napon, június 2-án került sor. A fiatal házasok Bács-
borsódon, a férj birtokán élnek, de gyakran időznek 

Visegrádon, Réli mamánál, ahogy a család Dedinszky 
Auréliát becézi. Latinovits Frigyest, akinek Bácsborsó-
don és Katymáron 3000 kataszteri hold földbirtoka 
volt, 1910-ben a király kinevezte élethossziglan főren-
diházi tagnak. Házasságukból három gyermek, két fiú, 
Endre és Tibor valamint egy lány, Flóra, becenevén 
Dalszi született. 
 

Görgei Artúr 1891. augusztus 19-én kelt, Vadnay Ká-
roly szerkesztőhöz írt leveléből megtudjuk, hogy a 
következő nap, azaz augusztus 20-án Latinovits Fri-
gyesné „kishúgommal” együtt Pöstyénbe utaznak. Az 
ottani fürdőben a fiatalasszony csúzos fájdalmait, a 
tábornok a karjában és lábában jelentkező görcsös 
fájdalmakat szeretné gyógyíttatni. A kapott kezelések 
úgy látszik hatékonyak voltak, mert a tábornok az 
1848-49-es szabadságharc alatt használt messzelátóját - 
annak eredetiségét egy levéllel igazolta - hálája jeléül 
az ottani orvosnak ajándékozta. 
 

A nevezetes Görgey-villáról a Visegrádon nyaraló 
művészek közül ketten is rajzot készítettek. Előbb 
1882 nyarán a Visegrádon tartózkodó neves festőmű-
vész, Barabás Miklós (1810-1898) készített a Salamon-
torony alatti épületekről rajzot, amelynek egyik részle-
te a Görgey-villát ábrázolja. Az idős festő valószínűleg 
ekkor is, mint két évvel később, 1884 nyarán, a Gör-
gey-villával szemközti Bakody-szanatóriumban hideg 
víz kúrán lehetett. Az előbbi, vagyis az 1882-ben ké-
szült rajz a Magyar Nemzeti Galéria Grafikai Osztá-
lyának gyűjteményében megőrződött, azonban a mester 
1884-ben készített Visegrádot ábrázoló rajzának jelen-
legi őrzési helye ismeretlen. 
 

Feltehetően a Bakody-szanatórium vendége volt 1883-
ban Gerhardt Alajos (1837-1889) grafikus és festőmű-
vész is, aki a Görgey-villa Duna-felőli főhomlokzatáról 
készített rajzot. A rajz a Magyar Nemzeti Múzeum 
Történeti Képcsarnok gyűjteményében van. 
 

Ezekben az években nemcsak az épületről, hanem annak 
lakójáról, a tábornokról is készültek műalkotások. Paczka 
Ferenc (1856-1925) fiatal festőművészként 1887-ben 
Szemere Miklós megrendelésére készített Visegrádon egy 
olajfestményt Görgeiről. Ez a kép a művész egyik leg-
jobb alkotása, még Rómában is kiállították. 
 

1879-ből van egy Than Mór (1828-1899) Görgeit áb-
rázoló olajfestmény, de a kép készítésének helyét nem 
ismerjük. A 19. sz. utolsó évtizedeiben a magyar szob-
rászat vezető egyénisége, Stróbl Alajos (1856-1926) az 
idős tábornokról 1891-ben Visegrádon mintázott mell-
szobrot. A talpazat oldalain „Stróbl” illetve „Visegrád 
(1891)” jelzettel ellátott bronzszobrot jelenleg a Ma-
gyar Nemzeti Galéria Szobor Osztály és Éremtár gyűj-
teménye őrzi. Információim szerint dr. Baán László 
főigazgató engedélye alapján, tekintettel a kettős 
Görgei évfordulóra, a mellszoborról a város másolatot 
készíttethet. Erről a lehetőségről korábban tájékoztat-
tam a helyi Görgei emlékbizottságot. 
 

A vidéki  lapok  közül az Esztergom és Vidéke c. újság 
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számolt be egy-egy alkalommal a Visegrádon tartóz-
kodó Görgeiről. Előbb 1886-ban jár a lap tudósítója a 
Salamontorony utcai villában, és leírja, hogy Görgei a 
szépen gondozott kertben bokorfalak és nemesített 
rózsák között kertészkedik. Öltözete vitorlavászon ruha 
és angol kalap. Négy évvel később, 1890-ben Rud-
nyánszky Gyula (1858-1913) költő, hírlapíró járt Vise-
grádon, ahol a nyarat azzal töltötte, hogy Mátyás ki-
rályról készülő trilógiája hangulatához egy kis törté-
nelmi levegőt szívjon. Görgeivel történt találkozásáról 
a lap következő évi egyik februári számában közölt egy 
hosszabb beszámolót.  A galambősz, könnyed járású, 
szigorú életrendű Görgei életerős amerikai farmerre 
emlékeztette Rudnyánszkyt. A villa kertjét gondozó 
Görgeiről megemlíti, hogy társaságba nem igen jár, 
idejét többnyire zárt körben, családjával, rokonaival, 
belső barátaival tölti. Idegent alig fogad. Évente egy-
szer külföldre utazik. Az újságíró lejegyez egy megle-
pő helyi információt is, nevezetesen azt, hogy Görgei 
Klagenfurtban sokszor megfordul, mert tábornoki 
nyugdíját is ott veszi fel. Azt mondják a helyiek, hogy 
a pénzesutalványon a visegrádi plébános aláírásával 
igazolja a jogosultságot.  Görgei mindig személyesen 
viszi el az utalványát a plébániára. Állítólag az okirat-
nak csak azt a felét mutatja, ahol a plébános a nevét 
kell aláírnia, a másik fele be van hajtva. Ez azonban 
csak falusi pletyka lehetett, mert a valós helyzet az 
volt, hogy Görgei 1889. január 1-től a magyar kor-
mánytól évi 3000 forint kegydíjat kapott, amelyet havi 
részletekben fizettek ki. 
 

Latinovits Géza (1863-1914) Bács megye tiszteletbeli 
főjegyzője, jeles útirajzíró 1893 májusában járt Vise-
grádon. Az itt látottakról és hallottakról, találkozott 
Görgeivel is, vázlatos beszámolót írt, amely a Fővárosi 
Lapokban jelent meg. Ebben a beszámolóban megemlí-
ti, hogy rokona, Latinovits Frigyes nem régen a vár 
alatt fekvő „nagy terjedelmű házat” és több telket vásá-
rolt. A nagy ház ugyan nincs nevesítve, de minden 
bizonnyal Görgey István villájáról van szó. 
 

Latinovits Géza jól értesült volt, mert a Szentendrei 
Földhivatal irattárában őrzött, Visegrád 674 számú 
telekkönyvi betét birtok- és tulajdoni lapján található 
bejegyzések alapján Görgey István budapesti kir. köz-
jegyző 1892. március 12-én kelt adás-vételi szerződés-
sel eladta vejének,  Latinovits Frigyesnek a Salamon-
torony alatti területen fekvő összes telkét, házát és 
villáját.  Görgey István nevén ekkor az alsóvár kortina-
falai közötti területen egy 210 négyszögöl nagyságú 
erdő és egy 496 négyszögöles kert volt. A déli kortina-
fal és a hajóállomástól a Salamontorony utcába felve-
zető régi út közötti területen a közjegyző birtokában 
volt az 1870-ben épült, a 7 hrsz. alatti nagy villa 
(Salamontorony u. 2.) és a hozzátartozó két nagyobb 
kert, az egyikhez két pince is tartozott. A kertekkel 
szomszédos volt a Duna-partján  a 6 hrsz. alatt álló 
kisebb épület (Fő u. 3/a,  a volt Idegenforgalmi Hivatal 
épülete) és kertje, amely szintén  Görgey István tulaj-

dona volt. Még további két telket adott el, a 15/3/b 
hrsz. és a 253/1 hrsz. kertet, amelyek nem kapcsolód-
tak közvetlenül az előbbiekhez. A mindössze 55 négy-
szögöl nagyságú 253/1 hrsz. kert annak a kisebb te-
recskének a részét képezte, amelyen ma a Mátyás-
emlékmű áll. Amit nem adtak el a Görgey-birtokból, az 
a feleség, Dedinszky Aurélia nevén volt.  Görgeyné 
ugyanis 1889-ben a saját nevére vette meg gróf 
Maldeghem Kamilltól a korábban a Lichtenstein-villa 
előkertjét képező teljes területet az itt lévő két házzal 
és kertekkel. A 15 hrsz. alatti, a Duna-partján álló, 
1890 után emeletessé átépített villa (Fő u. 9., ma Hotel 
Vár) tulajdonképpen  Dedinszky Aurélia különvagyo-
nát képezte. Nem adták el a Mogyoró-hegyen lévő kb. 
1,5 hektár nagyságú kertet sem, amely eredetileg szin-
tén Görgey István nevén lehetett. Annak az oka, hogy 
Görgey István miért adta el visegrádi villáját és kertjeit 
a vejének egyszerű: pénzre volt szüksége. Ugyanis a 
közjegyző ezekben az években, azaz 1890-91-ben épít-
tette felesége számára a Duna-parti villát, illetve vásá-
rolta meg Pesten az Izabella utcai bérházat. Tehát az 
1890-es években a Salamontorony utcai villát már új 
tulajdonosáról Latinovits-villaként említik, amelynek 
lakója még legalább néhány évig Görgei volt. 
 

Arról nincs adatom, hogy mikor költözött a tábornok 
sógornője Duna mellett álló új villájába.  Egy angol 
újságíró 1896-ban valószínűleg itt készített riportot 
Görgeivel. A következő évben már arról értesülünk, 
hogy a tábornok megfázott miközben megmutatta ven-
dégeinek a Mogyoró-hegyen lévő, Bulgáriának neve-
zett szőlőtelepet. Előbb tüdőhurutot kapott, amely tü-
dőgyulladássá alakult át. A család nőtagjai a beteget a 
Duna-parti villában ápolták. A hírt közreadó újságíró 
azt is megemlíti, hogy noha augusztus van, megáradt 
Duna, és a villa pincéjében magasan áll a víz. Ebből a 
villából a Görgey-család tagjai a tábornokkal együtt 
átköltöztek a Mogyoró-hegyen a szőlőtelepen épült 
kisebb házba. Ezt a szőlővel beültetett telken álló, kert-
tel körülvett házat nevezte el Görgei Bulgáriának. Ar-
ról, hogy itt lakik, először 1903-ból van adat. Az év 
nyarán három alföldi diák járt látogatóban Görgeinél. 
A Dunántúllal ismerkedő diákok a tábornoktól fejen-
ként két-két koronát és egy-egy pohár bort kaptak. Az 
ajánlólevelükre „Bulgária, 1903. június 27, Görgei 
Arthur” aláírás került. 
 

Az 1904-05-ben zajló orosz-japán háború miatt, főleg 
mivel sorozatos vereség érte az orosz hadiflottát és a 
szárazföldi csapatokat, Görgei a sajtó érdeklődésköré-
be került. Az orosz ellenes közvélemény ugyanis még 
emlékezett arra, hogy 1849-ben a tábornok sikeresen 
harcolt Paszkievics herceg katonái ellen. Előbb 1904-
ben a Pesti Hírlap tudósítója kereste fel a tábornokot a 
Mogyoró-hegyen, és beszélgetett vele az akkor zajló 
orosz-japán háborúról. A következő évben, 1905-ben, 
Naményi Lajos (1868-1905) irodalomtörténész látogat-
ta meg Görgeit Visegrádon, a Mogyoró-hegyen lévő 
házban.  Az  Új  Idők  című  folyóirat  egyik, 1905-ben 
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megjelent számában fényképes beszámolójában 
Naményi megírta, hogy noha  Görgei sikeres vegyész-
pálya küszöbén állt, mégis a szabadságharc katonája, 
majd a honvédsereg fővezére lett. Megemlékezik 
Görgei első számú katonai tanácsadójáról, Bayer Jó-
zsefről, aki ezredesként vezérkari főnök volt a hadse-
regben. Vázlatosan leírta a kétkéményes, egyszerűbb 
házat, amelyben a tábornok élt, szobája az ebédlőből 
nyílt. Ebben az íróasztala mellett ülő 87 éves tábornok-
ról fénykép is készült, háta mögött egy vaskályha lát-
ható. A szoba berendezéséről az újságíró megemlített 
néhány darabot, és szóba kerültek a falon lévő képek 
is. A meglehetősen telepakolt íróasztalról megtudjuk, 
hogy az korábban dr. Lumniczer Sándor (1821-1892) 
sebész, egyetemi tanáré volt. Dr. Lumniczer előbb 
Görgei mellett volt törzsorvos, majd 1849-ben a had-
ügyminisztérium egészségügyi osztályának lett a veze-
tője (csak az érdekesség kedvéért említem, hogy a 
neves sebészorvos dédunokája Szentágothai János 
anatómus professzor volt). Ez a nevezetes íróasztal a 
tábornok halála után Sántha Kálmánné szül. Návay 
Erzsébet birtokába került. A bútordarab további sorsá-
ról annyi ismert, hogy azt Sántha Kálmánné 1927. 
május 12.-én kelt végrendeletének (kihirdetik 1928. 
június 14.-én) 30. pontja szerint Radnótfáy György, 
kinek nagyapja dr. Lumniczer Sándor volt, örökölte. 
Magyarázatként hozzáfűzöm, hogy az örökös felesége 
Latinovits Flóra (Dalszi), Návay Erzsébet unokahúga 
volt. Naményi a falon lévő képek közül kettőt, az egyik 
karikatúra, részletesebben leírt. Megemlíti, hogy a 
tábornok ágyának fej felőli része fölött Arany János 
képe függött a falon. Többek között ott volt báró 
Üchtritz Emil képe is, aki Görgei seregében ezredes-
ként szolgált. A porosz-szász nemesi családból szár-
mazó Üchtritz báró (1808-1886), aki Magyarországon 
nősült, porosz katona létére a világosi fegyverletételig 
végigharcolta a magyar szabadságharcot. 
 

Metzker Károly, visegrádi jegyző visszaemlékezéseiből 
tudjuk, hogy a ház közelébe, a hegy tövébe Görgei 
falécekből virágrácsot készített, amelyre kedvenc virá-
gát, a glicíniát futtatta fel. Naphosszat üldögélt a virág-
fal árnyékában, gyakran olvasott, vagy csak gyönyör-
ködött a Dunára nyíló kilátásban, és a túlparton lévő 
Kismaros és Verőce falvak látványában. Annyira meg-
szerette ezt a helyet, hogy az volt a kívánsága, hogy ha 
meghal, a glicínia falnál temessék el. 
 

Ennek a kívánságnak a teljesítésére nem került sor, 
mert később, 1914-ben Tisza István miniszterelnöksé-
ge idején, akinek a személyi titkára Latinovits Endre 
volt, az állam megvásárolta ezt a házat, Görgeit pedig, 
aki 1916. május 21-én hunyt el, a Kerepesi úti temető-
ben helyezték örök nyugalomra. 
 

Először nem 1914-ben került szóba, hogy az állam bérbe 
veszi vagy megvásárolja a Mogyoró-hegyen lévő villát. 
Már jóval korábban, 1907-ben komolyan felmerült an-
nak lehetősége, hogy az ingatlant az állam nyárra bérbe 
veszi, és ott tüdőbeteg gyermekeknek szanatóriumot 

alakítanak ki. A tulajdonossal már egy ideiglenes bérleti 
szerződést is kötöttek. A helyiek, élükön a községi bíró-
val és jegyzővel tiltakoztak a szanatórium létesítése 
ellen, mert attól tartottak, hogy a ragályos beteg gyer-
mekek ittléte elriasztja a Visegrádon nyaralni szándéko-
zó vendégeket. A tiltakozás miatt a helyszínre kilátoga-
tott ifj. Andrássy Gyula miniszter, aki megállapította, 
hogy a szükséges átalakításokra már nincs elegendő idő, 
és tudomásul vette a helyiek ellenkezését, és a tervbe 
vett bérléstől eltekintett. A tulajdonost, aki elesett ingat-
lanának nyári bérbeadásától, az országos költségvetés 
terhére 2.000 koronával kártalanították. 
 

A Bulgáriaként is ismert Görgey-villa 1925-26-ban a 
Katolikus Patronage kezelésében volt, amely elhagyott 
gyermekek otthonát rendezte be az épületben. A követ-
kező évben, 1927-ben a házat átvette a Bosco Szent 
János szalézi rend, amely a ház mellé egy emeletes épü-
letet emeltetett. Az így kialakított telepen a továbbiakban 
100-120 fővel a Mária Oltalma Fiúnevelő Intézet műkö-
dött.  (Ma a Fővárosi Önkormányzat Idősek otthona.) 
 

Mivel az 1900-as évek elején a Görgey-család a nyári 
hónapokat a Mogyoró-hegyen lévő házban töltötte, a 
községben lévő, nem használt házak hasznosításáról 
lehetett gondoskodni. Görgey Istvánné először 1900 
tavaszán hirdeti meg a Visegrádon a Görgey-villa bér-
beadó. A következő év áprilisában már úgy hirdet, 
hogy a Salamon-torony melletti saját tulajdonú két 
villája bútorozva nyaralónak kiadó. 
 

1903-ban a Görgey-villában nyaraló dr. Rényi József 
kulturális miniszteri titkárt és feleségét súlyos baleset 
érte. Az történt, hogy a feleség, Bornemissza Ottilia 
bárónő fésülködés közben celluloid fésűjét beleejtette a 
gyertya lángjába. A fellobbanó láng miatt meggyulladt 
ruházatú feleségét mentő férj is súlyos égési sérülése-
ket szenvedett. 
 

Görgey Istvánnéhoz hasonlóan járt el a Görgey-villa 
szomszédságában álló, akkor már nem működő 
Bakody-szanatórium tulajdonosa, özv. Bakody Árpád-
né, aki 1904-ben az emeletes villaépületet 450 forint 
bérleti díjért kínálta a nyaralóknak. A Duna partján álló 
(Fő u. 9.), Görgey Istvánné tulajdonában lévő villába a 
család valószínűleg 1910 körül költözött vissza. A 90-
es éveiben járó, kezdetben enyhe, később súlyosbodó 
agyvérzésben szenvedő Görgei egyre több ápolásra, 
gondoskodásra szorult, amelyet eleinte a család női 
tagjai végeztek. Később, amikor már magatehetetlen 
volt a tábornok, ápolását, gondozását két ápolónő látta 
el. Az ápolás költségeihez az állam is hozzájárult, az 
1902-től kapott évi 8000 korona kegydíjat a betegség 
miatt 1913-tól a duplájára vagyis évi 16 000 koronára 
emelték. Első értesülésünk 1911-ből van arról, hogy 
Görgei a Duna partján álló villában lakik. Ez év nyarán 
ugyanis itt kereste fel az agg tábornokot Vészi Margit 
(1885-1961) újságíró és festőművész, aki néhány évig 
Molnár Ferenc író felesége volt. Az akkor még fizikai-
lag is jó állapotban lévő Görgeivel a villa melletti gesz-
tenyefa árnyékában lévő padon ülve beszélgetett. Távo- 



XXXIV. évfolyam                                                        KÜLÖNSZÁM                                                                              11 
 

 
zásakor az újságírónőt a tábornok a karját nyújtva kikí-
sérte a Duna-partra, homlokcsókkal búcsúzott el tőle, 
amelyet a hölgy kézcsókkal viszonzott. 
 

Valószínűleg ebben az évben, azaz 1911-ben készülhe-
tett a „Görgey Arthur Budapesten és Visegrádon” c. 
2:17 perces mozgófilm is, amelyen jól látható, hogy a 
Visegrádon kikötő gőzhajóról leszálló tábornok és a 
kíséretében lévő hölgyek a hajóállomással szemben 
lévő villa kerítésajtaján léptek be. Ennek az évnek az 
őszén, október végén Görgeit Visegrádról Budapestre 
különhajó vitte vissza, amelyet az MFTR (Magyar 
Folyam- és Tengerhajózási Rt.) küldött a tábornokért. 
 

Alig két évvel később, 1913 januárjában Görgei súlyo-
san megbetegedett, nagyfokú általános gyengeséget 
érzett. A pesti Mária Valéria utcái lakásban fekvő be-
teghez még Ausztriában élő Berta lányát is hazahívták. 
A Görgey-család nőtagjai gondos ápolásának és a tá-
bornok erős szervezetének köszönhetően állapota las-
san kielégítő lett, és fokozatosan javult. Tavasszal már 
arra lehetett gondolni, hogy a beteg a nyarat Visegrá-
don töltheti. A beteg kiutazása Visegrádra hajóval 
azonban túl bonyolultnak tűnt, ezért a család örömmel 
fogadta gróf Karácsonyi Jenő, mentőegyesületi elnök 
felajánlását. 1913. június 6-án egy mentőautó jött 
Görgeiért, és egy és egynegyed óra alatt kivitte Vise-
grádra. A mentőben vele utazott két ápolónő, az egyik 
éjszakai, a másik nappali szolgálatot látott el nyaralása 
alatt. Betegszobáját a villa szalonjában rendezték be. 
Az ápolónőkön kívül a legtöbbet Sántha Kálmánné 
(Návay Erzsébet) foglalkozott a beteggel, aki nem volt 
teljesen magatehetetlen, de mosdatni és öltöztetni kel-
lett. Napközben, az időjárástól függően vagy a villa 
verandájára vagy a kertbe ültették ki. A betegség miatt 
a tábornok külvilág iránt érdeklődése is lecsökkent. 
 

A következő év, 1914 nyarát a fizikailag valamennyire 
felerősödött Görgei ismét sógornője, Dedinszky Auré-
lia visegrádi villájában töltötte. Ebben az évben, au-
gusztus 1-jén Németország hadat üzent Oroszország-
nak, és kitört az I. világháború. A központi hatalmak 
katonái, köztük a magyarok is, a háború kezdetén au-
gusztusban sikeresen és győzedelmesen harcoltak az 
oroszok ellen. A kezdeti harctéri sikerek hírei ellenére 
nem ártott, hogy a média lelkesíti a hazai közvéle-
ményt egy még élő, az oroszok ellen egy-egy alka-
lommal sikeresen harcoló szabadságharcos hőssel, az 
egykori fővezér Görgeivel, mint példaképpel. 
 

„Az Est” c. lap riportere 1914. augusztus 23-án Vise-
grádon járt Görgeinél. Élményeiről az újság következő 
napi számában jelent meg írás. Leírta, hogy a sárga 
villa ormán óriási nemzeti színű zászlót lengetett a 
szél. A tábornok a kertben takaróba burkolva egy ka-
rosszékben üldögélt. Az aggastyán, aki a győzelmi 
hírek hallatán testben szinte megifjodva, szellemben és 
lélekben felfrissülve várta, hogy hozzátartozói milyen 
új harctéri eseményekről számolnak be. Állítólag az 
újságírónak boldog és hálás sóhajjal előbb azt mondta: 
„Most legalább tudom, miért kellett ilyen sokáig él-
nem”. Később szilárd meggyőződéssel hangoztatta: 

„Megverjük az oroszt. Biztosan megverjük.”  A Gör-
gey-család nőtagjai példamutató hazafias felbuzdulás-
sal megtettek mindent, hogy harcoló katonáink segít-
ségére legyenek. A Görgey-villában és annak szom-
szédságában lévő Sántha Kálmánné és Latinovitsék 
portáin nagy volt a sürgés-forgás. A család egyik há-
zában teljes felkészültségű katonai kórházat rendeztek 
be, ahol Latinovitsné (Frigyesné) Jolánka várta a se-
besült katonákat. Testvére, Návay Lenke a Vöröske-
reszt részére gyűjtött fehérnemű- és pénzadományo-
kat. A Görgey-család többi nőtagja megszervezte, 
hogy Dunabogdányban, Kisorosziban, Tahitótfalun és 
a szigeten lévő falvakban élelmiszert gyűjtsenek, ame-
lyet a nagymarosi állomáson lehetett átadni a harctérre 
menő szerelvények katonái számára.  Az újságíró 
ottjártakor a marosi állomásra befutó katonai vonaton 
lévő, javarészt cseh tisztek amikor megtudták, hogy a 
harctérre menő katonákat bőséges vendéglátással fo-
gadó hölgyek a Görgey-család tagjai, egyikük a kö-
vetkezőt mondta Latinovitsnénak: „Méltóságos asszo-
nyom, mondja meg a tábornok úrnak, hogy ma az 
egész osztrák-magyar hadseregben az a vér él, amelyet 
valamikor Görgey Artúr gyújtott fel az ő rebellis ár-
mádiájában.” 
 

A történelmi hűség kedvéért el kell mondani, hogy a 
harcok kezdetekor lehet, hogy a csehek és magyarok 
lelkesen harcoltak a monarchia győzelméért, de a hábo-
rút együtt vesztettük el. A csehek azonban mégsem 
vesztesként, hanem győztesként kerültek ki ebből a 
háborúból, és jutalmul megkapták a tőlünk elvett teljes 
Felvidéket és Kárpátalját. Az elcsatolt országrészeinket 
megszálló cseh légió katonái Révkomáromban magya-
rokra lőttek és magyarokat gyilkoltak. Megpróbálták, 
igaz sikertelenül, elfoglalni Balassagyarmatot is. 
 

Ebben az évben a nagyon kedvező őszi időjárás miatt a 
tábornokot nem a szokásos időben, vagyis október 
elején vitték vissza a pesti lakásba, hanem november 
19-én jött érte a mentő. Az autót most dr. Szukováthy 
Imre (1888-1978) biztosította, aki 1914-15-ben a Bu-
dapesti Önkéntes Mentőegyesület igazgató főorvosa 
volt. Mivel a Mentőegyesület autója többször szállítot-
ta Görgeit Budapest és Visegrád között, 1914 szept-
emberében a Ritz szállóban Sántha Kálmánné saját 
termelésű gyümölcseiből és készítésű befőttjeiből kiál-
lítást rendezett, amelynek bevételét az egyesület javára 
ajánlotta fel. 
 

A következőt év, 1915 nyarát is sógornője villájában 
töltötte Görgei. Ekkor történt, hogy a Budapestről Vi-
segrádra hajóval kihozott német katonák tisztelgő láto-
gatást tettek Görgeinél. A villa előtt felsorakozott húsz 
katona és négy tiszt elénekelte a német császárság 
egyik nem hivatalos himnuszát, a „Die Wacht am 
Rein” (Őrség a Rajnánál) című dalt. A népszerű him-
nuszt Görgei a katonák előtt egy tolókocsiban ülve 
meghatottan hallgatta végig. Ez volt az utolsó nyár, 
amit Görgei Visegrádon töltött. A tábornok a követke-
zőt év tavaszán, 1916. május 21-én Pesten, özvegy 
sógornője Mária Valéria u. 17. alatti lakásán hunyt el. 
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Návay Emil és Korossy Zsófia 

 

A sógornő, Dedinszky Aurélia halála után Visegrádon a 
Duna mellett álló kétszintes sárgára festett villáját fia, 
Návay Emil és felesége, Korossy Zsófia örökölte. A 
Budapesti Hírlap tudósítójaként 1935-ben az akkor már 
özvegy, férje még 1925-ben meghalt, Korossy Zsófiát 
Visegrádon felkereste Innocent Vincze Ernő (1903-
1978), a későbbi híres drámaíró és librettista. Az újság-
írót Zsófia asszony végigvezette a szobákon, azaz a 
villát akkor kívülről és belülről elég részletesen be lehe-
tett mutatni. A beszélgetés során szóba került a Görgei-
relikviák sorsa is. Az özvegy elmondta, hogy legna-
gyobb részük a Radnótfáy-család birtokába került. A 
náluk maradt néhány relikvia közül Zsófia asszony 
megmutatta az egyik szobában álló nagyméretű barna 
íróasztalt, és megjegyezte, hogy az Görgeié volt. A tu-
dósító cikkében megemlítette, hogy az egyik szobában 
látott egy olajfestményt, amely a havas, téli tájban álló 
viktringi házat ábrázolja, amelyben Görgei karinthiai 
száműzetése alatt lakott. Ez a leírás azért érdekes, mert 
eddig csak egyetlen, Viktringben (Klagenfurt mellett) 
álló épületről készült olajfestmény volt ismert, amely 
eredetileg Görgey István tulajdonában volt. A közjegyző 
az 1908. június 28-án kelt végrendeletének XV. bek. 4. 
pontja szerint ezt a viktringi, nem téli tájban álló házat 
ábrázoló olajfestményt a Magyar Nemzeti Múzeumnak 
adományozta. Görgey István halála után ez a kép a 
Nemzeti Múzeum leltárába került. Feltételezhető, hogy 
az eredeti képről készült egy valamennyire megváltozta-
tott másolat is, amely a Návay-család tulajdonában volt. 
Az íróasztal és a kép további sorsáról nincs tudomásunk. 
Az özvegy először 1936-ban hirdette meg eladásra a 
Görgey-villát. Az újsághirdetés egy komfortos, tizenkét 
szobás villáról szól pincékkel, garázzsal.  
 

Latinovits Frigyes, Latinovits Flóra 
és Radnótfáy  György 

 

A Salamontorony utcában lévő 1870-ben épült Görgey-
villával kapcsolatban már korábban említettem, hogy azt 
1892-ben megvásárolta Latinovits Frigyes. Az épület 
további történetének megismeréséhez a villa második 
világháború előtti utolsó tulajdonosának unokájától 
kaptam segítséget. Az unoka Koréh Ika (Ilona), aki 
férjével és gyermekeivel Budapesten él, elmondta, hogy 
nagyszülei, Latinovits Frigyes lánya, Flóra (Dalszi) 
(1886-1956) és Radnótfáy György (1896-1945) voltak. 
A leendő férjnél tíz évvel idősebb Flóra 1923. november 
21-én kötött házasságot Visegrádon Radnótfáy György 
tartalékos huszárfőhadnaggyal, kabinetirodai fogalma-
zóval. Házasságukból 1925-ben született Katalin (Kati-
ca) lányuk, aki később Amerikában férjhez ment Koréh 
Ferenchez (1909-1997). Ennek a házaspárnak a lánya 
Koréh Ika (Ilona), jó egészségnek örvendő édesanyja 
New Yorkban él. Az Ika asszonytól megkapott 674 
számú betéttulajdonlapnak 7. pontja alatti bejegyzés 
alapján a Görgey Istvántól Latinovits Frigyes által meg-
vásárolt teljes terület öröklés jogcímen 1923. június 13-

án Latinovits Flóra nevére került. Így derült ki, hogy  
Latinovits Frigyes halála után (1921) a Görgey-villát 
nem legidősebb fia, Endre  örökölte – korábban tévesen 
én is Endrére gondoltam –  hanem a lánya, azzal a in-
dokkal, hogy Flóra határozott fellépésével 1919-ben a 
kommün alatt megmentette a villát az államosítástól. 
Endrét a bácsborsodi Latinovits-birtokból kapott na-
gyobb résszel kárpótolták. A villát tehát a Radnótfáy-
család lakta, akik saját bútoraikkal és háztartási eszköze-
ikkel rendezték be. Ide kerültek megőrzésre a felség, 
Flóra rokonsága révén a Návay-Görgey családtól örö-
költ Görgei relikviák is. 
 

A háború miatt 1944 végén dr. Radnótfáy-Nagy György 
kénytelen volt családjával elhagyni az országot, mert 
Horthy Miklós kormányzósági hivatalában kabinetirodai 
osztálytanácsosként dolgozott. Menekülés közben a 
család megállt Sopronban, ahonnan 1945. március 4-én 
a férj valamilyen okból átment Szombathelyre. Azon a 
napon Szombathely városát a szövetségesek igen súlyos 
bombatámadása érte. A számos polgári áldozat között 
volt Radnótfáy-Nagy György is. A tragédia ellenére a 
feleség, Latinovits Flóra és az akkor húsz éves Katica 
lányuk továbbmenekült, és végül kijutott az USA-ba. 
 

A gazdátlanul maradt villát és berendezését az Elhagyott 
Javak Kormánybizottsága vette birtokába, akik – ahogy 
erről a Világ c. újság 1948. július 3-i száma beszámol – 
a dohos termekben leltároznak, sőt egyes helyiségeket 
már le is pecsételtek. A bizottságnak az volt az állás-
pontja, hogy a fellelt Görgei-relikviákkal együtt a búto-
rok és a háztartási eszközök is, mint történeti értékű 
ereklyék – ugyan nem voltak Görgei tulajdona, de élhe-
tett köztük – a Magyar Nemzeti Múzeumba kerüljenek. 
Ezért a leltározás ideje alatt kint járt Visegrádon Mihalik 
Sándor, a Nemzeti Múzeum főigazgató-helyettese, és 
kijelölte a Pestre elszállítandó anyagot. 
 

A következő évben, 1949-ben a Radnótfáy-villa beren-
dezését az Elhagyott Javak Kormánybizottsága átadta a 
Magyar Nemzeti Múzeumnak. Az 1949. március 31-én 
átvett, a „Visegrádi Radnótfáji Györgyné (Görgey-
villa)”-ból származó anyag később a Nemzeti Múzeum 
leltárába került. A „Görgey ingóságok” egyik részét (1-
168 tétel: bútorok és különféle háztartási eszközök) az 
Újkori Osztályon, másik részét (1-53 tétel) a Magyar 
Történelmi Képcsarnokban leltározták fel. 
 

Az ingóságokról készült katalógust először a Magyar 
Nemzeti Múzeum kiadásában publikálták 1988-ban. Két 
évvel később, 1990-ben ez a katalógus életrajzi és szak-
irodalmi tájékoztatóval kibővítve „Görgei Artúr élete és 
működése Magyarországon” c. önálló kötetként jelent 
meg ugyancsak a Magyar Nemzeti Múzeum kiadásában 
(szerk. Simon V. Péter). 
 

Az 1951-ben elkobzás jogcímen államosított villa to-
vábbi sorsáról annyit tudunk, hogy előbb a földhivatal 
dolgozói kapták meg üdülőként, később, az 1960-70-es 
években SZOT – üdülőként használták. Később a rend-
szeres karbantartás és felújítás elmulasztása miatt az 
épület állaga nagyon megromlott, ezért a SZOT többé 
nem használta üdülőként. 
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1986-ban a Fővárosi Tanács megvásárolta SZOT-tól a 
villa kezelési jogát azzal a szándékkal, hogy felújíttatja 
és a továbbiakban üdülőként hasznosítja. A főváros 
megrendelésére a Képzőművészeti Alap leányvállalata, 
a Generalart Lázár Antal építész vezetésével 1986 
decemberére elkészítette az üdülő építési engedélyezési 
dokumentációját. Ez a teljes körű  felújítási terv a villa 
déli oldalán az emeleten lévő kisebb, mindössze 19,40 
m²-es helyiséget nevezte meg „Görgey emlékszoba”-
ként. Annak, hogy a felújítandó épületben egy emlék-
szoba kialakítása is szóba jöhetett, az a közvetlen 
előzménye, hogy 1986. május 25-én a Mátyás király 
Múzeumban tudományos konferenciát rendeztek 
Görgei halálának hetvenedik évfordulója alkalmából, 
és ezzel egyidejűleg megnyílt a „Görgei Artúr Vise-
grádon” c. július 27-ig tartó időszaki kiállítás. A széles 
körű közéleti érdeklődést kiváltó konferencia és kiállí-
tás miatt először merült fel komolyabban, hogy Vise-
grádon Görgei személyét méltó módon bemutató em-
lékhely legyen. Az emlékszoba megvalósítását kezdet-
től fogva dr. Antall József, az Országos Múzeumi Ta-
nács főtitkára, a későbbi miniszterelnök és dr. Kosáry 
Domokos professzor, akadémikus, mint a Görgey Artúr 
Múzeumi Bizottság elnöke is támogatta. Amikor nyil-
vánvalóvá vált, hogy a főváros nem valósítja meg a 
felújítási tervet, a múzeum részéről felmerült több 
olyan javaslat is, hogy ha mégsem üdülő lesz, akkor a 
község egy állandó, egész évben látogatható kiállítóhe-
lyévé kellene az épületet átalakítani. Az addig a fővá-
ros kezelésében lévő villát 1993-ban az Országos Mű-
emlékvédelmi Hivatallal való egyetértésben a Pest 
megyei Vagyonátadó Bizottság átadta a Kincstári Va-
gyonkezelő Szervezet (KVSz) kezelésébe. A helyi 
önkormányzat azzal az indoklással, hogy az épületben 
Görgei-emlékszobát és a visegrádi találkozó országai-
nak közös kulturális központját szeretné kialakítani, a 
KVSz-től megkapta a villa tulajdonjogát. Valószínűleg 
az anyagiak hiánya miatt az önkormányzat belátta, 
hogy ezt a tervet nem tudja megvalósítani, ezért a villát 
rövidesen eladásra kínálta fel. A Visegrád Nagyközség 
Önkormányzat képviseletében Ferenczi Tibor jegyző 
1994. júliusában az újságokban is megjelent hirdetés-
ben augusztus15-i jelentkezési határidővel a 
Salamontorony u. 2. alatti 1/2  hrsz.-ú az önkormányzat 
tulajdonát képező ingatlant eladásra meghirdette. 
 

Koréh Ilona asszony elmondta, a családban felmerült, 
hogy a villa jogos örökösei a kárpótlási törvény adta 
lehetőséget kihasználva esetleg visszavásárolják az épü-
letet. A fizetendő összeg számukra túl magas volt, és így 
visszaléptek. Arra nem gondoltak, hogy a nagyszülők 
bútorait és háztartási eszközeit, amelyeket „Görgey-
ingóságok” címen elvettek tőlük, visszakérjék. 
 

Latinovits Flóra tulajdonát képezte a Salamontorony 
utcai villa alatti, már a Duna partján álló, Fő utca 3/a. 
sz. épület. Ezt az ugyancsak államosított parasztházat 
jelentősen átalakítva az 1960-as évektől a Pest megyei 
Idegenforgalmi Hivatal helyi irodaként és turistaszál-
lóként használta.  

Latinovits Endre és ifj. Latinovits Endre 
 

A családi emlékezet szerint Flóra bátyja, Latinovits 
Endre (1883-1933) is kapott egy házat az alsóvár alatti 
Görgey-birtokból. Feltételezik, hogy Endre tulajdona 
lehetett a Fő u. 5. sz. ház, amelynek díszesen kiképzett 
végződésű, az épület homlokzata elé ugró tetőzete volt. 
Ezt a házat és nem a Fő utca 3/a sz. épületet nevezhet-
ték a helyiek Vadászlaknak, majd Felsőháznak, amely-
lyel utaltak a tulajdonos személyére. Az előbbi elneve-
zés onnan adódik, hogy Endre szenvedélyes vadász 
volt. A visegrádi temetőben lévő Latinovits-sírkertben 
az emléktáblán egy szarvas trófea rajza van vésve, a 
Felsőház titulust pedig azért adhatták, mert Endre 
1927-ben Bács-Bodrog vármegye választott képviselő-
jeként az országgyűlés felsőházának a tagja lett. Ezt az 
épületet, amelyet az 1950-es években Orencsák doktor 
használt nyaralóként, 1962-ben a 11-es út szélesítése 
miatt lebontották. 
 

Latinovits Endre hivatali karrierje a pénzügyminiszté-
riumban kezdődött, ahol az 1910-es években előbb 
fogalmazóként dolgozott, majd a miniszter, Lukács 
László titkárságán kapott beosztást. Rövidesen, 1912 
májusában átkerült a miniszterelnöki hivatalba, ahol 
Tisza István személyi titkára lett. Ezt a tisztséget 1917-
ig, a miniszterelnök lemondásáig töltötte be. IV. Ká-
roly királytól 1918-ban miniszteri osztálytanácsosi 
címet kapott. A háború befejezése után átkerült a par-
lamentbe, ahol 1921-től az országgyűlés jegyzője volt. 
1925-ben a Visegrádi Várbizottság egyik alapítója 
tagja. Fiatalon kötött házasságot Máder Flóra 
Ludwinával, 24 éves volt, mikor megszületett Endre 
nevű fia. Felesége Máder Rezső (Raoul Mader. 1856-
1940) zeneszerző, karnagy, karmester, majd az Opera-
ház igazgatójának lánya volt. Házasságuk néhány év 
múlva válságba került. 1910 decemberében a házastár-
sak Görgey István közjegyző irodájában kijelentették 
válási szándékukat, amelyet okiratba foglaltak. Meg-
egyeztek az anyagi javakban és a gyermek elhelyezé-
sében is. Flóra vállalta, hogy a válás kimondásáig nem 
lép fel színházban és mulatóhelyen. A válóperre 1911 
februárjában került sor. Nyolc év múlva a volt házas-
társak rájöttek, hogy  mégis jobb lenne, ha együtt élné-
nek. A Pesti Hírlap 1919. április 2-i száma rövid hírben 
közölte, hogy Latinovits Endre, a forradalmi kormány-
zótanács hivatalnoka és Máder Flóra március 28-án 
házasságot kötött. 1933. január végén a Nemzeti Ka-
szinó közgyűlésén a férj Herczeg Ferenc Széchenyi-
emlékbeszéde alatt súlyos agyvérzést kapott. A Pajor-
szanatóriumban, ahová beszállították, már nem tudtak 
segíteni rajta, és estére meghalt. Felesége, Máder Flóra 
(1889-1933) úgy látszik, nem tudta elviselni a tragédi-
át, férje halálát, és néhány hét múlva a bácsborsódi 
Latinovits-kastély padlásán egy ruhaszártókötéllel 
felakasztotta magát. 
 

Egyetlen gyermekük, a jogi végzettségű dr. Latinovits 
Endre (1907-1969) 1933-ban eljegyezte  dr. Bakody 
Aurél egyetemi magántanár és Ili van Royen lányát, Ilit. 
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Az eljegyzésből nem lett házasság, mert a következő 
évben ifj. Latinovits Endre Berzenczey Annát vezette a 
szegedi Fogadalmi Templom oltárához. Az 1940-ben 
szolgabírói és miniszteri segédtitkári tisztséget betöltő 
Latinovits Endre magánéletének részletei nem ismertek, 
csak annyi jegyeznék meg, hogy a visegrádi római kato-
likus plébánia halotti anyakönyvében az elhunyt házas-
társa neveként Fináli Klára van bejegyezve.  
 

Latinovits Tibor 
 

Latinovits Frigyes és Návay Jolán legfiatalabb gyer-
meke, Tibor (1890-1934) neve az 1920-as években 
nagyvilági élete és költekező életmódja miatt gyakran 
szerepelt különböző lapok, pl. Színházi Élet, Nemzeti 
Sport stb. hasábjain. Az utóbbi újság 1925. szeptember 
27-i száma az automobilok VI. Svábhegyi Versenyéről 
tudósított. A versenykocsik 3L (3.000 cm³) fölötti ka-
tegóriában egyetlen versenyző volt, Latinovits Tibor 
gyönyörű Alfa-Romeójával. 1928-ban New Yorkba 
utazott, mert tagja volt annak az 500 fős magyar kül-
döttségnek, amely március 15-én részt vett az Kossuth 
szobor avatásán. 
 

Visegrádon a Várkertben az egykori Szt. András mo-
nostor helye és a körülötte lévő terület, összesen 16 
holdnyi park volt Latinovits Endre birtokában. 
 

Jelen írásomban előzőleg már leírtam a Szt. András 
monostor történeti értékeinek rövid összefoglalását, 
amelyet most néhány kutatástörténeti adattal egészítek 
ki. A romokat 1890. május elején Scheili Gábor viseg-
rádi parasztgazda találta meg, aki filoxéra miatt kipusz-
tult szőlőjét szerette volna újratelepíteni. A falmarad-
ványok előkerüléséről Görgey Istvánné értesítette a 
kultuszminisztériumot, ahonnan dr. Czobor Bélát küld-
ték ki helyszíni szemlére. Czobor Béla (1852-1904), 
felszentelt pap, neves művészettörténész 1889-től a 
Műemlékek Országos Bizottságának előadója 1890 
májusában 10 napos ásatást végzett a romterületen. Az 
általa akkor még nem monostor-romnak, hanem Má-
tyás-kori főúri paloták maradványainak vélt középkori 
falak iránt Visegrádon és a környékben is nagy volt az 
érdeklődés. A Visegrádon nyaraló Rudnyánszky Gyula 
költő egy nagyobb társasággal, ott volt Görgei tábor-
nok is, meglátogatták a várkerti ásatást.  Görgeivel 
történt találkozásáról szóló cikkében Rudnyánszky 
megemlítette, hogy a régi falakra leültetett vendégek-
ről, köztük Görgeiről is, fényképfelvétel készült. 
 

Ekkor történt, hogy Görgei 43 db különböző korú ér-
mékből álló gyűjteményét átadta Czobor Bélának azzal 
a kéréssel, hogy azt juttassa el a Nemzeti Múzeumba. 
Ez a gyűjtemény, ugyan némi hiánnyal a Nemzeti Mú-
zeum Éremtárában a 46. tételszám alatt 1890. 1-26-ig 
leltári számmal a mai napig megvan. 
 

Czobor Béla 1894. április 3. és június 2. között, a két 
hónapos ásatás során feltárta az akkor már Szt. András 
monostornak azonosított romterületet, amelyről Sztehlo 
Ottó felmérést készített. Azt a kis dombot, amelynek 

platóján valaha a monostor állt, egy 1900 körüli képes-
lapon szőlővel beültetve láthatjuk. A szőlők közt egy 
kisebb ház állt. A képeslap aláírása: „Sántha Kálmánné 
visegrád-várkerti szőllészete”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Várkert, Sántha Kálmánné szőlője présházzal. 
A felvétel 1900 körül készült. 

 

Latinovits Tibor 1923-26 között a szőlészetet megszün-
tette, és helyén valamint az azzal szomszédos területen 
16 holdnyi parkot alakított ki. Az említett kisebb ház 
helyén neoklasszicista stílusban egy tornácos villát 
építtetett Dunára néző homlokzattal. A villa előkertjébe 
ritka fafajtákat, pl. amerikai fenyő, cédrus, ausztrál 
fenyő, ültettek, de telepítettek törökmogyorót és tisza-
fát is. Az előkertben létesítettek egy szökőkutat is, 
amelynek kerek medencéje melletti kőoszlopokon 
elhelyezve ott volt az a három, palmettás díszítésű, 11. 
sz-i vállkő, amelyek valószínűleg az új villa építésekor 
kerültek elő. 
 

A villát Latinovits Tibor igyekezett pazarul berendezni. 
A falakat bőrtapéta borította, és minden szobában cse-
répkályha állt, amelyeket elektromos fűtéssel láttak el. 
A cserépkályhákat különböző főúri kastélyokban vásá-
rolta, majd Visegrádra hozatta. Az előkerten túl, egy 
kicsit magasabb teraszon, melléképületek, víztorony és 
egy „villanyfejlesztő telep” épült. A melléképületekben 
különböző műhelyeket alakítottak ki, hogy az építtető 
ezermester szenvedélyének hódolhasson. 
 

A villáról és annak környezetéről az Újság c. lap 1928. 
június 10-i számában megjelent tudósítás szerzője arról 
is beszámolt, hogy Latinovits Tibor egy baromfihizlaló 
telepet is berendezett, amely valószínűleg az országban 
egyedülálló volt. A telepen lévő baromfiólakat ugyanis 
olyan automatikus vízöblítéssel látta el, amellyel a 
padozatot és a falakat bármikor pillanatok alatt lemos-
hatták. Az építkezések 1923-26 között folytak, de a 
villa berendezése nem fejeződött be, mert Latinovits 
Tibor elvesztette a kedvét a folytatástól. Tervei szerint 
ugyanis Visegrádot szerette volna nagyvilági fürdő-
hellyé fejleszteni, de ezek nem valósultak meg, és ezért 
a villát és a telket eladta az államnak. A vétel miatt, 
mivel az nem az országos költségvetés terhére történt, 
egy későbbi országgyűlésen az egyik ellenzéki képvi-
selő felszólalt, és számon kérte a kormányon, hogy 
honnan vették a pénz erre a célra. 



XXXIV. évfolyam                                                        KÜLÖNSZÁM                                                                              15 
 

 
Az állam birtokában lévő villát 1928 júniusában 
Horthy Miklós kormányzó a Magyar Hírlapírók 
Országos Nyugdíjintézetének és az Újságírók Kórház 
és Szanatórium Egyesületnek adományozta azzal, hogy 
azt jóléti célra fordítsák. 
 

Az újságíróknak egyébként ekkor már volt egy 
üdülőtelepük Visegrádon. Még 1921. elején dr. Strasser 
József, a Pester Lloyd főszerkesztő-helyettese Gizella-
telepen 1000 négyszögölnyi területet engedett át 
üdülőtelep építése céljából az Újságírók Kórház és 
Szanatórium Egyesületnek. A következő évben az 
egyesület májusi rendkívüli közgyűlésén bejelentették, 
hogy Gizella-telepen üdülőtelep céljaira megvásároltak 
egy négyholdas parkosított telket a rajta lévő két villával 
és számos melléképülettel. Ezt a Dunaszanatórium 
szomszédságában lévő üdülőt 1926-ban Rákosi Jenőről 
(1842-1929), neves író, újságíróról nevezték el.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Várkert, Latinovits Tibor villája és a gazdasági épületek. 
A felvétel 1926 után készült 

 

Két évvel később az újságírók nyugdíjintézetének 
közgyűlésén gróf Bethlen István miniszterelnök 
bejelentette a Latinovits-villa átadását. Az adományként 
megkapott épületek és a hozzájuk tartozó 16 holdnyi 
park jóval értékesebbek voltak, mint a Gizella-telepen 
lévő üdülő. A Várkertben lévő villát előbb át kellett 
alakítani üdülő céljaira. Természetesen ezt az üdülőt is, 
mint elődjét Rákosi Jenőről nevezték el. Mindössze 
annyi változás történt, hogy az egyik tulajdonos nevéből 
1929-ben törölték a kórház szót, így az módosult 
Újságírók Szanatóriumi Egyesületre. A volt Latinovits-
villa 1930. június 22-én újságíró üdülőként nyílt meg. 
Induláskor egy főre a napi panzió ár 5.50-7 pengő volt. 
 

Latinovits Tibor alig egy évvel élte túl Endre bátyát, 
mert rövid betegség után életének 44. évében 1934. 
január 10-én elhunyt. Bátyjához hasonlóan őt is a 
visegrádi családi sírkertben temették el. Az elhunyt 
Havas Jolánnal kötött házasságából két leány Éva és 
Vera született. A két lány közül csak Éva ment férjhez, 
Ábráhám István felesége lett. A háború után a lányok 
Ausztráliába, Melbourne-be kerültek, és ott is lettek 
eltemetve. A visegrádi temetőben lévő emléktáblák 
szerint az 1918-ban született Éva 1994-ben, az 1923-
ben született Veronika 1989-ben hunyt el.   

Visegrádon nemcsak a Latinovitsoknak, Görgey 
Istvánnak és feleségének volt birtokában a helyi 
viszonylatban nagyobbnak számító földterület, hanem 
pl. Wallenfeld Károly, terézvárosi vállalkozónak is, 
akinek Dunabogdányban volt háza és kőbányája. 
Wallenfeld Károly és családja visegrádi birtokairól a 
Visegrádi Hírek 2016. szeptemberi (XXXII. évf. 9. sz. 
15. old.) számában már részletesebben írtam. 
 

Rigler József Ede, Gizella-telep 
 

Jelentős nagyságú földterületet vásárolt össze a 
helyiektől a 19. sz. végén Rigler József Ede 
vállalkozó. A Dobos-hegy lábánál és a mellette lévő, 
Duna felé eső Posványosnak nevezett határrészben 
megvett földeken Rigler írószergyárat, majd 
kihasználva a terület igen kedvező természeti 
adottságait, vízgyógyintézetet is létesített.  
Rigler József Ede (1847-1909), akit a magyar ipar-
történet úttörőként tart számon, visegrádi tevékenységét 

a Visegrádi Hírek 
2015. augusztusi szá-
mában (XXXI. évf. 
8. sz. 12-13. old.) 
összefoglalóan meg-
írtam. A korábban 
leírtakat néhány a-
dattal szeretném ki-
egészíteni. A Rigler 
által Gizella-telepen 
épített fanemű, rajz, 
és írószergyárának 
alapítási évét 1892-re 
tenném. Ezt az iga-
zolja, hogy a Buda-
pesti Kereskedelmi 
és Iparkamaránál 
Rigler által 1900. ja-
nuár 5-én bejegyez-
tetett, visegrádi gyá-
ra részére készíttetett 
védjegyen ez az év-
szám olvasható. 
 

Gizella-telep, 
Rigler József Ede fanemű, rajz és írószer gyára; számolócédula, 

A rajzon a tulajdonos villája alatti részen a felirat szerint 
„munkás lakok” láthatók. 1900 körül. 

 

A 6444. kamarai sorszám alatt belajstromozott védjegy 
egy egyenlő szárú, derékszögű vonalzó átfogóján ülő 
kiterjesztett szárnyú, csőrében szablyát tartó sast 
ábrázol. Az 1892-es évszámot a vonalzóban helyezték 
el. A Rigler-féle fanemű gyárban 1910 körül 120 
visegrádi és dömösi munkást foglalkoztattak. Az 1900-
as évek elején készült rajzos számolócédulán – a 
Dömös felőli nézettel ábrázolt gyártelepen – két ház 
„munkás lakok” felirattal látható. A gyár mellett egy 
festői  fekvésű  villa, gazdasági épületek és egy pompá- 
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san kialakított kertészet létesült. A Rigler-villa kisebb 
átalakítással ugyan, de a mai napig látható a kórház te-
rületén, jelenleg lakatlan. 
 

 
 

Gizella-telep, a kórház területe, 
Rigler József Ede villája 

 

A villától Visegrád felé esően, az egyik lankás oldalú 
dombon 1903 nyarán Rigler egy emeletes, 30 szobás 
nagyszállót építtetett, amely a következő év tavaszán 
Erzsébet Szálló néven nyílt meg. A Nagymaros-
Visegrád vasútállomásra vagy az ottani hajóállomásra 
érkező vendégeket a marosi parton létesített külön ál-
lomásról eleinte csavargőzös hajó vitte át Gizella-
telepre. A komoly személyforgalmat látva a Magyar 
Királyi Folyami- és Tengerhajózási Rt. igazgatósága 
úgy döntött, hogy a szentendrei Duna-ágban Dömösig 
közlekedő menetrend szerinti járatok 1913. május 10-
tól Gizella-telepen is megállnak. 
 

A következő években Rigler a szállodaépület mellé 
vendéglőt és vízgyógyintézetet építtetett. Az 1906-ban 
kiadott elegáns kivitelű programfüzetben a Gizella-
telep fürdőt Rigler mint klimatikus gyógyhelyet és víz-
gyógyintézetet hirdette. A fürdőorvosi teendőket Hof-
mann Oszkár látta el, aki korábban kórházi, klinikai il-
letve szanatóriumi orvos volt. A telepre érkező vendé-
geknek a vízgyógyászati kezelésen kívül lehetőségük 
volt arra, hogy a Dunában szabadon vagy a folyón lévő 
pontonra épített fürdőházban fürödjenek. A dunai für-
dőzőkre úszómester ügyelt. 
 

Rigler 1909-ben utód nélkül halt meg. Özvegye. 
Feldmayer Gizella (Budapest, VI. Rózsa u. 55.) 1911-
ben úgy döntött, hogy a Gizella-telep fürdőt haszon-
bérbe adja Renner Adolf (Budapest, VIII.  Valero u. 4.) 
orvosnak. A haszonbérleti szerződés megkötésére jogot 
formálhatott volna Hofmann Oszkár orvos is, de úgy 
látszik ő ezt a jogot nem érvényesítette. Így a szerző-
dést az özvegy 1911. szeptember 19-én Renner doktor-
ral kötötte meg. Az 1912. január 1. és 1926. december 
31. közötti, tehát 15 éves időtartamra megkötött ha-
szonbérleti szerződés részletezi az évenként változó 
bérösszeget, amely az első két évben évi 6000 korona 
volt. Pontokba szedve külön felsorolja a bérbe adott 

épületeket, arról is megállapodnak, hogy azok berende-
zéseit és felszereléseit külön kiállított leltár szerint ad-
ják át. A szerződés második pontja szerint a bérbe adott 
épületek az alábbiak voltak: egy szállodaépület 56 szo-
bával, egy vendéglőépület mellékhelyiségekkel, egy 
vízgyógyászati intézet mellékhelyiségekkel. Egy nagy 
fekvőcsarnok fából, egy kis fekvőcsarnok fából, egy 
jégverem, egy tekepálya, két kertészeti üvegház és ker-
tészeti fürdőbódé a Duna mellett, egy gazdasági épület 
mosókonyhával és kocsiszínnel, fásított sétányok, ki-
kötő és parkosított terület.  A bérbe adott telek, ame-
lyen a felsorolt építmények és létesítmények állanak, 
kb. 60 000 négyszögölnyi (21,6 hektár) nagyságú volt. 
Özvegy Rigler József Edéné nem a teljes telepet adta 
bérbe, továbbra is használatában maradt a villaépület és 
az ahhoz felvezető út mellett jobbra fekvő szőlő és a 
balra fekvő rét, amelyeknek a nagysága nem ismert. A 
szerződés 9. pontja szerint a vízgyógyintézet működé-
séhez szükséges vizet a bérbeadó továbbra is díjmente-
sen saját telepéről szolgáltatja. A felek megállapodtak 
abban is, hogy a bérlő a teljes területet, azaz a bérbe 
vett és bérbe nem bocsátottakat, ha szándékában áll, 
340.000 korona értékben örök áron megvásárolhatja. 
 

A bérlő Renner Adolf doktor (1852-1925) vízgyógy-
ászati vállalkozását 1890-ben Pesten kezdte. Ekkor vet-
te meg a Valero u. 4. alatti Lyoczky-féle hideggyógy-
víz-intézetet, és azt a fővárosi közegészségügyi bizott-
ság engedélyével tovább működtette. Bár a Valero ut-
cai intézet jó nevű volt, Renner doktor nemigen gazda-
godott meg a bevételből. Ez abból is kitűnik, hogy 
1905-ben a főváros legtöbb adót fizető polgárai közt az 
évi 1032 korona adóval a legutolsó helyen állt. 
 

Renner doktor eleinte a Gizella-telepi és a Valero utcai 
vízgyógyintézetet egyidejűleg működtette. Később, 
1912-ben úgy döntött, hogy a pesti vízgyógyintézet mű-
ködését szintén orvos végzettségű fiára, Renner Árpádra 
(1883-1916) bízta, azonban sajnos 1916-ban az akkor 
mindössze 33 éves tartalékos cs. és kir. főorvosi rangban 
lévő fia  munkája közben szerzett betegségben elhunyt. 
 

Renner doktornak néhány év alatt sem sikerült Gizella-
telepet felkapott, divatos fürdőhellyé tenni, nem volt 
elegendő érdeklődés, valószínűleg ebben közrejátszot-
tak a háborús események is. A régi tulajdonos megelé-
gelte a meddő küzdelmet, és a telepet eladta egy új 
részvénytársaságnak. A gyógyfürdőtelep átvételére és 
nyári lakások építésére 600.000 korona részvénytőké-
vel alakult részvénytársaság igazgatóságának tagja lett 
Gyulay Kálmán, visegrádi jegyző is. 
 

Az idényjelleggel, azaz tavasszal és nyáron, működő 
Gizella-telepet 1922-ben már „Dunaszanatórium”-nak 
nevezik. Az 1925-ben elhunyt Renner doktor utódja a 
következő évben dr. Tausz Béla vezető főorvos lett. 
Ebben az évben még az inflációs koronával számolva a 
telepen a szállás teljes ellátással napi 120-140.000 ko-
ronába került. A következő évben, 1927-ben ugyan-
ezért napi 9,60-11,20 pengőt kértek. 



XXXIV. évfolyam                                                       KÜLÖNSZÁM                                                                               17 
 

 
Az 1928-ban megalakult OTI (Országos Társadalombiz-
tosítási Intézet) megvette Gizella-telepet, ez volt első 
szanatóriuma, és átalakította belgyógyászati betegek ré-
szére munkás-szanatóriumnak. A belügyminiszter 1929. 
november 19-én kelt engedélyével a Gizella-telep elneve-
zést Horthy Miklós-telepre változtatták. Régi nevét - 
Visegrád, Gizella-telep - 1947-ben kapta vissza. 
 

Csefalvay Barnabás, Andrássy Gyula, 
Berzeviczy Antónia 

 

Jelentősebb nagyságú birtokkal rendelkezett Csefalvay 
Barnabás is, aki az utolsó tiszttartó (kasznár, kön. 
Kronherrschaft Kastner) volt Visegrádon. Nevére a Pest 
megyei Levéltárban őrzött 173. betéti számon kiállított 
telekjegyzőkönyv birtokállási lapján 27 tételben felsorol-
va találunk szőlőt, szántót, rétet, parlagföldet, sőt egy 
telket a Várhegy Duna felőli Kospallagnak nevezett kopár 
sziklás oldalán is. Tulajdonában volt a 170-171 népsor-
számú ház (ma Fő u. 17.) udvar és kert, ezek területe 1 
hold 597 négyszögöl volt. 
 

A már nyugalmazott kincstári kasznár 1880-ban 69 éves 
korában Visegrádon meghalt. Utódja nem lévén örököse 
özvegye, Berzeviczy Antónia (1835-1910) lett, aki a 
házat is és a földeket is megörökölte. A fiatal özvegy a 
következő évben, 1881 decemberében férjhez ment 
egyházpakai Andrássy Gyulához (1835-1894). Az Esz-
tergom megyei Andrássy családból való férj a kiegyezés 
után politikai pályáját megyei szolgabíróként kezdte. 
Később két választási cikluson keresztül a párkányi kerü-
let ellenzéki képviselője volt az országgyűlésben.  And-
rássy Gyula azon kívül, hogy a felesége révén Visegrádon 
jelentős ingatlan vagyonhoz jutott, úgy tűnik, hogy a 
további években igyekezett azt gyarapítani. Nevére a 897. 
betéti számon kiállított telekjegyzőkönyv birtokállási 
lapján 19 tételben vannak felsorolva a tulajdonát képező 
ingatlanok. Nagyközségünkről és annak határáról készült, 
a tulajdonosok neveit is tartalmazó 1885. évi kataszteri 
térképen minden határrészben található egy vagy több 
Andrássy nevével jegyzet ingatlan. Előfordult, hogy a 
térképen a jelzett ingatlanhoz eddig nem találtam meg a 
hozzátartozó telekjegyzőkönyvi bejegyzést. Erre példa-
ként említhető a térképen 58. számú telek, ma Fő u. 14., a 
volt orvosi rendelő, amelyen  Andrássy Gyula neve szere-
pel. Ezzel a telekkel szemben, az utca túloldalán volt az 
52. számú ház és udvar, ma Fő u. 53, az ún. Staberecz 
ház. A 222 hrsz. számú utcai homlokzatú házhoz gazda-
sági épülete mögött, a hegy felőli részen 221 hrsz. számon 
egy kisebb kert tartozott. Ezen a házon kívül, amelynek 
birtokosai az Andrássy Gyula és Berzeviczy Antónia há-
zaspár volt, a feleség öröksége révén tulajdonukba került 
a néhai kasznár, Csefalvay Barnabás Fő utca alsó végén 
lévő háza is. A Fő u. 17. alatti ház, udvar és kert eredeti 
számozása 170-171 népsorszám, illetve 529, 533-538 
hrsz. volt, az átszámozás után a 14-es házszámot kapta. 
Az új helyrajzi szám 37-38-39 lett.  
A mindössze 59 éves korában, 13 évi házasság után 1894-
ben elhunyt Andrássy Gyulát a visegrádi temetőben he-
lyezték örök nyugalomra. A másodszor is megözvegyült 

Berzeviczy Antónia öt év múlva, 1899-ben újra férjez 
ment. Reviczky Ambrus közigazgatási bíróval kötött há-
zassága azonban nem sikerült. Négy hónap után elhagyta 
a férjét, aki válópert indított ellene. Berzeviczei 
Kakaslomnici Berzeviczy Antónia 1910-ben, 67 éves 
korában halt meg, őt is Visegrádon temették el. Temeté-
sén a megjelentek közt ott volt Görgei Artúr tábornok is. 
Az elhunytnak nem volt egyenesági leszármazottja, ezért 
vagyonát a rokonság örökölte. A Fő utca 52., ma 53. 
számú házat, udvart és kertet lánytestvére, Berzeviczy 
Anna és férje, Fischer Ferenc kapta. Fiútestvére, Berzevi-
czy József a 14. sz., ma Fő u. 17. számú házat, gazdasági 
épületet, udvart és a különálló 39. hrsz. (régi számozással 
171) díszkertet és a két legelőt örökölte. Ezt az örökséget 
adta tovább 1918-ban lányának, Berzeviczy Flórának és 
férjének az ifjabb dr. Szohner Lajosnak. Tőlük vásárolta 
meg 2800 pengőért a házat, kertet és a Várhegy nyugati 
oldalán a Kospallagban lévő két telket Zsitvay Tibor és 
felesége, Feitinger Margit. Az adás-vételi szerződést 
1927. március 9-én kötötték.  
 

Zsitvay Tibor 
 

A vevő, Zsitvay Tibor (1884-1969), aki ekkor a képvise-
lőház elnöke volt, majd 1929-től igazságügy-miniszter 
lett, a Fő utca alsó végében megvett egy nagyobb, 14. 
szám (170 népsorszámú) alatt álló épületet, amelynek a 
Duna felőli homlokzata előtt haladt el a Fő utca, amely 
egyes vonalban folytatódott a Salamontorony utcába. Ez 
az épület U alakú volt, amelynek belsőudvarát egy kü-
lönálló épület zárta le. Az épülethez tartozó háromszög 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fő u. 17., Zsitvay-villa 
 

alakú, 39. helyrajzi számú díszkert az utca túloldalán volt. 
Zsitvay Tibor a Visegrád községgel kötött szerződéssel a 
díszkertet  az  épülethez  kapcsolta, így az előkert lett. 
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Ezt a Fő utca itteni szakaszának áthelyezésével lehetett 
megoldani. Ezentúl a Fő utcából nem közvetlenül, ha-
nem az előkert megkerülésével lehet a Salamontorony 
utcába továbbjutni. A régi épületet is jelentősen átalakí-
tották. Az U alakú épület nagyobb részét elegáns vidéki 
villává építették át. A keleti, hegy felőli oldalszárny 
nagyobb részét elbontották. A megmaradt épületen ta-
lálható a Rainer herceg 1810. évi látogatását megörökítő 
márványtábla. Az új villa keleti oldala mellett egy el-
pusztult középkori városi ház falmaradványainak fel-
használásával hangulatos hátsó kertet alakítottak ki. A 
középkori épületmaradványok áthúzódnak a szomszédos 
Salamontorony u. 9. alatti épület a déli része alá (ún. 
Szukováthy-villa). Az 1930-as évek legelegánsabb vi-
segrádi nyaralóépületét, a Zsitvay-villát 1950-ben álla-
mosították. A következő években előbb szakszervezeti 
üdülőként használták, majd SZOT alkalmazottak kaptak 
az épületben szolgálati lakást.  
 

Szukováthy Imre 
 

A szomszédos villa tulajdonosai az 1920-as évektől 
egészen az államosításig dr. Szukováthy Imre és felesé-
ge, Rickl Mária voltak. Az orvos végzettségű Szuko-
váthy Imre (1888-1978) életpályája igen gazdag volt. A 
Budapesti Mentőegyesület orvosaként ő tette lehetővé 
1914. késő őszén, hogy az aggastyán Görgeit mentővel 
szállítsák Visegrádról Pestre. 
 

Második igazgatója volt a Klebesberg Kunó kultuszmi-
niszter által 1925-ben alapított Magyar Királyi Testne-
velési Főiskolának 1928-1941 között. Igazgatósága alatt 
mintaintézménnyé fejlesztette a főiskolát. 
 

A továbbiakban nem Szukováthy doktor tevékenységé-
ről teszek említést, hanem a hozzá és feleségéhez kap-
csolódó irodalomtörténeti érdekességet, Petőfi díszkard-
jának sorsát idézem fel. A történet azzal kezdődik, hogy 
Petőfi már az 1848. március 15.-én egy szép míves kivi-
telű díszkardot viselt. Ez a kard Pest leghíresebb fegy-
vergyárosának, Kirner Józsefnek a műhelyében készült. 
A forradalom napjaiban hasonló díszkardot viselt Vas-
vári Pál és Jókai Mór is. 
 

Barabás Miklós 1848. közepén Petőfiről egy térdképet 
rajzolt, amelyről Walzel Ágost Frigyes metszetet készí-
tett, így az nyomtatásban is megjelent. A képen atillát 
kokárdával és nemzetőrkarszalaggal viselő költő oldalán 
látható az említett díszkard. 
 

1849. február-márciusában Petőfi, mint honvédkapitány, 
Debrecenben tartózkodott. Szolgálatban díszkardját nem 
használhatta, ezért elcserélte Rickl József nemzetőr lovas 
főhadnagy csinos szolgálati kardjával. 
 

Az abszolutizmus alatt a Rickl-család a saját fegyvereivel 
együtt ezt a kardot is elrejtette. A kiegyezés után a család 
a díszkardot, mint értékes relikviát őrizte. Rickl József 
halála utána a kardot fia, Géza örökölte. Rickl Géza örö-
köse lánya, Mária volt, aki Szukováthy Imréhez ment 
feleségül. Így a kard Debrecenből Budapestre került.  
 

Szukováthy  Imre  és  felesége  Budapest  1944-45.  évi 

bombázásai miatt a féltett értékes díszkardot visegrádi 
villájukba menekítette, ahol az orosz megszállás alatt 
nyoma veszett. Visegrád 1944. december 28-án kezdődő 
három hónapos megszállása alatt az orosz katonák okoz-
ta anyagi károkról és a helyi lakosság körében bekövet-
kezett tragédiákról az akkori plébános készített összeg-
zést. Hell Ferenc plébános a Historia Domusban a tete-
mes anyagi károkon kívül leírta, hogy az orosz katonák 
a községben öt embert megöltek, ketten pedig feleségük 
meggyalázása és vagyonuk elrablása miatt öngyilkossá-
got követtek el. Mind a hét ártatlan civil áldozat megér-
demli, hogy a háborúban elesett katonákkal együtt róluk 
is megemlékezzünk minden évben a gyásznapon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barabás Miklós: Petőfi Sándor 
1848-ban oldalán a nevezetes díszkarddal 

 

Befejezésül szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik 
munkámban segítettek: a Magyar Nemzeti Múzeum mun-
katársainak, dr. Radnóti Klára történész-szakmuzeoló-
gusnak, dr. Torbágyi Melinda főosztályvezető numizma-
tikusnak.  Külön köszönettel tartozom Schandl Jánosné 
Szentgyörgyi Andreának (Tubi), aki rendelkezésemre 
bocsátotta a Zsitvay-villa (Fő u. 17.) telekjegyzőkönyv-
ének másolatát. Külön köszönet illeti Koréh Ika (Ilona) 
asszonyt az átadott telekjegyzőkönyv másolatáért, és több 
alkalommal, köztük visegrádi látogatása során nyújtott 
segítségéért. 

Szőke Mátyás 
c. múzeumigazgató 
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Mikor került állami tulajdonba a visegrádi Mogyoróhegyen lévő Görgey-villa? 

 
A Visegrádi Hírek ez év márciusi különszámában megjelent 
Emléktábláink című cikkem 10. oldalán rövid történeti össze-
foglalót adtam a Mogyoróhegyen fekvő körülbelül 1,5 hektár 
nagyságú „Bulgáriá”-nak nevezett szőlőtelep történetéről. Írá-
somba hiba csúszott, mert átvettem egy újsághír pontatlan ada-
tát, amely szerint a magyar állam 1914-ben vette meg a Görgey 
családtól ezt a helyet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kéziratom lezárása után módom volt átnézni az 1910-es évek 
országgyűlési dokumentumok és az országos költségvetés 
évenkénti zárszámadásainak anyagát. Az 1910. évi elszámolás-
ban a „B) Rendkívüli kiadások” főcím alatt a „B, Beruházások: 
II. fejezet” alcím alatt az indoklás szövegében a következők 
olvashatók: „... a főváros közelében lévő kies fekvésű Visegrá-
don két épületből és három holdnál nagyobb kiterjedésű kertből 
álló, mintegy 40 gyermek befogadására alkalmas ingatlan vá-
sároltatott 60.000 korona vételárban.” Az eladó ugyan nincs 
nevesítve, de az előbbiekben leírt ingatlan egyértelműen a Gör-
gey-féle szőlőteleppel azonosítható. Az 1,5 hektárnyi terület-
nagyság ugyanis három holdnak felel meg. A két épület közül 
az egyik a villa, a másik a közelében lévő cselédház volt. Az 
1914. évi zárszámadásban a Visegrádon vásárolt ingatlanok 
átírási illetéke és tűzkárbiztosítási díja fejében 1.366 korona 70 
fillért számoltak el. 
Még egy adat az 1925-1926. évi költségvetések zárszámadásá-
ból. Az „előirányzat nélküli” című rovatban a következő szere-
pel: „A Katholikus Patronage Egyesület használatába átadott 
fiúnevelő intézet céljaira szolgáló kincstári épület kibővítésére” 
200.000.000 korona került kiadásba. A kincstári épület termé-
szetesen a Görgey-villa, a szám valós, mert inflációs koronáról 
van szó. 
A Katholikus Patronage 1926. január elején nyitotta meg a 
nehezen nevelhető fiúgyermekek részére 50 fős visegrádi ott-
honát, amelynek igazgatója Bauer József volt. Egy évvel ké-
sőbb, az 1927-es év elejétől az intézet átkerült a Don Bosco 
Szalézi Társaság kezelésébe, az igazgató továbbra is, egészen 
ez év júniusáig, Bauer József maradt. Utódja Ádám László 
szelézi szerzetes pap lett. 
A Szaléziek 1950-ig, az államosításig működtették az iskolás-
korú fiúgyermekeket befogadó Mária Oltalma Fiúotthon nevű 
visegrádi intézetüket. 

A Dunántúl című lap 1927. április 17-i számá-
ban egy cikk jelent meg a néhány nappal korá-
ban a visegrádi fiúotthonban történt látogatás-
ról. A tudósításban arról olvashatunk, hogy 
Bauer József igazgató egyszerű két szobás - az 
egyik dolgozó, a másik háló - a villában lévő 
lakásában korában Görgei lakott. A villát egy 
ebédlő és egy kápolna hozzáépítésével kibőví-
tették. A kápolna tulajdonképpen Görgei foga-
dószobájának a folytatása. A cselédházat eme-
letesre építették át. Az istállóból műhelyek 
lettek. 
A bevezetőben említett márciusi különszám 
nyomtatásban nem jelent meg. Az Emléktáblá-
ink című cikkem egyelőre csak az interneten 
olvasható. Az esetleges érdeklődőknek segít-
ségként közlöm, hogy a város honlapjához 
kapcsolódó alábbi linkeken a cikk elérhető: 
http:/./www.visegrád.hu/visegradi-hírek 
http:/./www.visegrád.hu/visegrad-anno 
 

Szőke Mátyás 
c. múzeumigazgató 

 
 

 
 

A Dunakanyari 

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  

INGYENES 

BABA- GYERMEK és FELNŐTT 

RUHA BÖRZÉT RENDEZ. 
Május 15-én (kedden) 13–14.30 óráig 

a Mozi épületében. 
 

 
 

BIZTOSÍTÁSOK 
KÖTÉSE IGÉNY SZERINT 

 

- nyugdíjbiztosítások (20% adókedvezmény) 
- élet, - baleset, és egészségbiztosítások, 
- takarékossági szerződések 
- házbiztosítások, 
- vállalkozói biztosítások 
- gépjármű - kötelező, - casco, 
-  utazási biztosítás 
 

LAKÁSTAKARÉKPÉNZTÁR 
(30 % állami támogatással) 

 

KELLNER LÁSZLÓNÉ 
– AEGON Mo. Általános Biztosító Zrt. 

06 30 201 2946 
 

http://images.google.com/imgres?imgurl=www.csalad.econet.hu/text/images/fa.gif&imgrefurl=http://www.csalad.econet.hu/csaladfa/&h=396&w=360&prev=/images?q=csal%C3%A1d&start=460&svnum=10&hl=hu&lr=&ie=UTF-8&inlang=p
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Augusztus 1. szerda, 19:00 
FELHŐKARCOLÓ 
magyarul beszélő, amerikai akciófilm, 103’, 2018 
 

Augusztus 2. csütörtök, 19:00 
EGY BURKA, EGY NADRÁG 
magyarul beszélő, francia vígjáték, 88’, 2017 
Rendező: Michael Gentile 
Főszereplők: Félix Moati, William Lebghil, Camélia Jordana 
 

Mahmoud egy jemeni idénymunka után muszlim fundamen-
talistaként tér vissza Párizsba. Szent küldetése, hogy utat 
mutasson erkölcstelennek bélyegzett húgának, és eltiltja őt a 
barátjától. A szerelmesek azonban mindent elkövetnek, hogy 
láthassák egymást: a fiú burkát öltve érkezik a randevúkra. A 
terv bejön, csak van egy kis bökkenő: az álca annyira jól 
sikerül, hogy Mahmoud beleszeret. 
 

Augusztus 3. péntek, 18:00 
BARÁTOM, RÓBERT GIDA 
magyarul beszélő, amerikai családi film, 2018 
Rendező: Marc Forster 
Főszereplők: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss 
 

Felnőttként Róbert Gida, azaz Christopher Robin a munkájá-
ban túlterhelt, jövője pedig bizonytalan. Állása miatt felesé-
gére és kislányára alig jut ideje; régen elfeledte derűs gyer-
mekkorát, amit mézszerető, csacsi öreg medvéjével és társai-
val töltött. Aztán egyszer csak, a sok-sok évnyi ölelgetéstől 
és játszadozástól kissé meggyötörten, Micimackó ismét 
feltűnik életében! Megújítják barátságukat, s Christopher 
felidézi csodákkal és fantáziával telt ifjúkorát, amikor a 
semmi volt a legjobb dolog, amit csinálhatott.  
 

Augusztus 3. péntek, 20:00 
MAMMA MIA 2. SOSE HAGYJUK ABBA!  
magyarul beszélő, amerikai musical, 120’, 2018 
Rendező: Ol Parker 
Főszereplők: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth 
 

Tíz évvel azután, hogy a Mamma Mia sikert sikerre halmo-
zott, visszatérünk a varázslatos görög szigetre, Kalokairire 
ebben az új musicalben, mely szintén az ABBA dalaira épül. 
A film ide-oda ingázik az időben, és megmutatja, hogy a 
múltbéli kapcsolatok miképp hatnak a jelenre, így az eredeti 
szereplőkhöz csatlakoznak fiatal énjeik is.  
 

Augusztus 5. vasárnap, 18:00 
BARÁTOM, RÓBERT GIDA 
magyarul beszélő, amerikai családi film, 2018 
 

Augusztus 5. vasárnap, 20:00 
MAMMA MIA 2. SOSE HAGYJUK ABBA!  
magyarul beszélő, amerikai musical, 120’, 2018 
 

 

Kedves Mozilátogatók! 
 

Szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy a 
Duna mozi a Palotajátékok hétvégéjén 

zárva tart, 
2018. július 18-tól pedig 

áttérünk a nyári vetítési rendre. 
Szerdánként és csütörtökönként 19 órakor, 
pénteken és vasárnap pedig 18 és 20 órakor 

kezdődnek majd a vetítések, 
 

melyekre minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
 

Mikor épült Visegrádon 
 Görgey Istvánné 

Dedinszky Aurélia villája? 
 

A Visegrádi Hírek 2018. évi különszámaként megjelent 
Emléktábláink c. írásom 6. és 9. oldalán tévesen adtam 
meg a Duna-parton, Fő utca 9. alatt álló, egykor  Görgey 
Istvánné Dedinszky Aurélia tulajdonát képező  emeletes 
villa (ma Hotel Vár) építésének évszámát. 
A cikkem lezárása óta tovább kutattam Görgei tábornok 
visegrádi emlékét, és a 80 évvel ezelőtt megszűnt Ország-
Világ c. (1879-1938) szépirodalmi jellegű ismeretterjesztő 
képes hetilap 1895. június 23-i számában helyszíni tudósí-
tást találtam az épületről és annak lakóiról.  
Az újságíró leírja, hogy a frissen elkészült, bár az udvaron 
még folyik az építkezés, az akkori számozással Duna-part 
utca 2. alatti emeletes, sárgára festett villába most költözött 
le a Salamon-torony alatti Latinovits villából Görgei Artúr, 
aki az új épület emeletén a Dunára néző két szobát foglalta 
el. A villa többi helyiségét Görgey István közjegyző és 
családjának hölgytagjai használják. A költözés indoka az 
volt, Görgey István még 1892 márciusában eladta az 1869 
és 1890 között megvásárolt a Salamon-torony szomszédsá-
gában és telekkönyvileg a nevén lévő összes kertet és 
mindkét épületet vejének, Latinovits Frigyesnek. Így a veje 
tulajdonába került a 7. helyrajzi számon az 5 szám alatt 
lévő (ma Salamontorony u. 2.) 1870-ben épült nagy emele-
tes villa is. Görgey István valamint felesége, Dedinszky 
Aurélia és mostohalánya, Návay Lenke a velük közös ház-
tartásban élő tábornokkal együtt tehát „vendégként” töltöt-
ték a nyarakat a következő években az akkor már Latino-
vits-villának nevezett épület falai között. Ezt a felemás 
állapotot számolta fel Görgey István azzal, hogy a felesége 
által 1889-ben megvásárolt 15. helyrajzi számon lévő 181 
népsorszámú házat 1895-ben emeletes villává építette át, és 
ezután ez az épület lett a nevezetes „Görgey-villa”, amely 
valójában Dedinszky Aurélia tulajdona volt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedinszky Aurélia villája, Fő utca 9. Épült 1895-ben. 
 

Az újságíró egy rövid riportot készített az általa 73 
évesnek vélt, valójában 78 éves, tábornokkal, akitől 
arról érdeklődött, hogy vannak-e 48-as ereklyéi. Görgei 
erre a kérdésre kitérően válaszolt, mert azok a karinthiai 
száműzetés alatt sok más holmival együtt elkallódtak. 
Hasonlóan nemleges választ adott arra a kérdésre, hogy 
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dolgozik-e az emlékiratain. Szóba jött az is, hogy Görgei 
Artúr 22 éve lakik Visegrádon, ami azt jelentené, hogy 
először 1873-ban töltötte a nyarat településünkön. Az 
évszám kétséges, mert tudomásom szerint a tábornok még 
a következő évben is Erdélyben dolgozott, ugyanis 1874. 
augusztus 31-i keltezéssel egy ottani kis faluból Lunkáról 
írt levelet gróf Mikó Imrének. Egyelőre tehát nem ismert 
pontosan, hogy mikortól lakott nyaranta Visegrádon. 
A visegrádi tudósítás megírása annak a véletlennek kö-
szönhető, hogy a szerző épp akkor itt tartózkodott, amikor 
az egyik fővárosi napilapban megjelent egy álhír Görgei 
egészségi állapotáról. A „hír” arról szólt, hogy visegrádi 
remetesége alatt a tábornok elmebeteg lett, de a hozzátarto-
zók ezt titkolják. Az Ország-Világ c. hetilapban megjelent, 
két fényképpel illusztrált tudósítás mindezt cáfolta. Az 
egyik fotó Görgei jobb-profilos mellképe, amely a Koller 
utódai műteremben készült. A másik kép az akkor meg-
épült villa dunai homlokzatát mutatta. A cikk szerzője, 
Markó Miklós (1865-1933) neves újságíró volt, 1896-ban 
kiadta fényképekkel illusztrált „Czigányzenészek albuma” 
című munkáját. Ezt az egyedülálló, kuriózumnak számító 
kiadványt Erzsébet királyné is elfogadta könyvtára részére.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Görgey István villája, Salamontorony utca 2. Épült 1870-ben. 
 

A Salamontorony utcában lévő villában 1895 után csak 
Latinovits Frigyes és családja, vagyis felesége Návay Jolán 
és gyermekeik, Endre, Flóra és Tibor lakott. A gazdag 
bácskai földbirtokosnak bizonyára nem okozott különösebb 
gondot, hogy visegrádi nyaralóját saját ízlése szerint ren-
dezze be. A villa következő tulajdonosa 1923-ban Latino-
vits Flóra lett, aki édesapja halála után megörökölte a Vi-
segrádon lévő Latinovits-birtokot. Flóra asszony, becene-
vén Dalszi a férjével, Radnótfáy Györggyel bizonyára kö-
zösen, amennyire ezt szerényebb anyagi körülményeik 
megengedték, újrarendezték a nyaralót. Állítólag a nem túl 
nagyszámú, Görgei tábornok személyes tárgyait képező 
relikviák többsége Flóra asszonyhoz került, így azokat is a 
visegrádi villában őrizték. Az orosz front közeledtével 
1944 végén a házaspár mindenüket hátrahagyva, a villa 
őrzését cselédjükre bízva, nyugatra menekült.  
A háború után 1948-ban az Elhagyott Javak Kormánybiz-
tossága  a  villát  berendezésével  együtt  lefoglalta. A ház  

berendezését a Kormánybiztosság a Magyar Nemzeti Mú-
zeumnak adta át. A hivatal döntését bizonyára befolyásolta 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc száz éves év-
fordulója és az a téves feltételezés, hogy a villa berendezési 
tárgyai, bútorai között élhetett valamikor Görgei fővezér, 
tehát mint nemzeti ereklye-tárgyak megmentendők. Miha-
lik Sándor neves művészettörténész, aki 1948-ban a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum főigazgató-helyetteseként járt Vise-
grádon, a villában nemcsak Görgei személyes tárgyait 
foglalta le, hanem Radnótfáy György és felesége bútorai-
nak, berendezési tárgyainak egy részét és a család könyveit 
is. A lefoglalt tárgyakat 1949-ben beszállították a Nemzeti 
Múzeumba. Talán ha a főigazgató-helyettes egy kicsit 
jobban utánanézett volna a tényeknek, vagyis annak, hogy 
Görgei 1895 után már többé nem lakott a villában, és an-
nak bútorzata a kétszeri tulajdonosváltással már régen 
kicserélődött, nem foglalja le az akkori tulajdonostól jogta-
lanul elvett tárgyakat.  
A Radnótfáy Györgyné villájából származó, kezdetben még 
„Görgey ingóságok” címen nyilvántartott tárgyak eredete 
lassan átminősült „Görgey-villából származóknak”. Az 
igaz, hogy a tárgyak beleltározásakor, illetve két, azokról 
összeállított katalógus készítésekor a Nemzeti Múzeum 
tudományos munkatársai külön kihangsúlyozták, hogy 
azok nem képezték Görgei tábornok személyes tulajdonát, 
de élhetett köztük.  
A rövidesen elkészülő és a Magyar Nemzeti Múzeumban 
bemutatásra kerülő „Görgei 200” kiállítás előkészítése 
során talán most remény van arra, hogy az 1948-ban bíró-
sági ítélet nélkül, tehát a Radnótfáy családtól jogtalanul 
elkobzott ingóságok eredetének valós története 70 év után 
végre kiderüljön. 
Visszatérve a 1895-ben elkészült Duna-parton lévő villa 
további történetéhez, valószínű, hogy Görgey István és 
családja és velük közös háztartásban élő bátyja, Artúr, még 
egy évtizedig sem használják nyaralóként. Az 1900-as évek 
elején kifizetődőnek látszik, hogy a Duna melletti házakat 
nyaralóknak adják bérbe, mert van rá kereslet. Ez lehetett a 
valós oka annak, hogy a Görgey-család a Mogyoróhegyen 
lévő szőlőtelepen egy kisebb villát építtetett. Az Ország-
Világ szerkesztője, Falk Zsigmond (1870-1935) a lap 1904. 
július 31-i számában megjelent „Visegrád” című cikkében 
megemlíti, hogy Görgei tábornok a Duna-parti villából az 
előző évben, 1903-ban a dunabogdányi határhoz közeli 
hegyen épült új villába költözött át. Indokként azt hozza fel, 
hogy ezen a helyen a „rakoncátlan” kirándulók nem zavar-
ják a közel 90-edik évében járó, emberkerülő öregurat.  
A Mogyoróhegyen lévő szőlőtelepet, ahol az új villa meg-
épült, először 1896-ban említik „Bulgária” néven. Megpró-
báltam utánanézni annak, hogy ez az elnevezés miként 
keletkezett. Elfogadható magyarázatként azt találtam, hogy 
a „Bulgária” nevet Görgei tábornok adta a szőlőtelepnek, 
mert szomszédságukban bolgárkertészet volt, és az ott 
dolgozó bolgárok beszéde áthallatszott. Ezt a telepet 1910-
ben a család 60 ezer koronáért eladta az államnak. A kö-
vetkező években a család régi-új nyaralója ismét a Duna-
parti villa lett. Ebben a villában 1915-ban töltötte élete 
utolsó visegrádi nyarát Görgei tábornok. 
 

Szőke Mátyás 
c. múzeumigazgató 
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Egy kiállítás ürügyén 

Adatok a visegrádi iskola történetéhez 
 

2017. december 11-én a Művelődési Házban az iskola 
230 évének történetét bemutató kamarakiállítás nyílt. A 
gazdag és változatos tárgyi anyagot, köztük az utóbbi 
években az iskolaudvaron részben feltárt 18. sz.-i temető 
sírjainak legszebb leleteit is szerepeltető kiállítás megva-
lósítóit minden elismerés megilleti, mert munkájuk 
eredménye igen nívós történeti bemutató lett. 
A Visegrádi Hírek 2018. februári számában Mezei Anna 
ny. iskolaigazgató mint kurátor köszönetet mond a kiál-
lítás létrehozóinak és támogatóinak, majd arra kér min-
denkit, hogy az eddigi, az iskola történetét sikeresen 
feldolgozó munkát aki teheti, tárgyi emlékanyag felkuta-
tásával vagy írásával folytassa. Felhívásának eleget téve 
arra vállalkoztam, hogy a szakirodalom idevonatkozó 
ismeretinek újbóli felhasználásával és azokat kiegészítve 
az általam gyűjtött, eddig ismeretlen történeti adatokkal 
vázlatosan megírom az iskola 18.-19.- sz.-i történetét. 
Ezekben a századokban a településeken az alsófokú 
iskola, ún. kisiskola működése szorosan  kapcsolódott a 
katolikus plébániákhoz, mert azok felügyelete alatt állt. 
Ahhoz, hogy megismerjük a helyi iskola történetét, 
előbb a település kialakulását és annak egyházi helyzetét 
kell felvázolni. 
A törökök kiűzése után az elnéptelenedett Visegrád 
város romjain az újratelepülés a nehéz körülmények 
miatt elég lassan indult. Visegrád végérvényesen 1696-
ban lett lakott hely. Földesura a budai kamarai admi-
nisztráció volt. A településen akkor 28 házas zsellércsa-
ládot írtak össze.  
I. Lipót császár-király 40 ezer rajnai aranyforint kölcsön 
ellenében zálogként adta 1699-ben a visegrádi uradal-
mat, amelynek tartozéka volt „Maros oppidum és Kis-
Oroszfalu”, Ernst Rüdiger Starhemberg grófnak (1638-
1701), aki az 1683. évi török ostrom idején Bécs város 
védőinek volt a parancsnoka. Az uradalom elidegenítése 
előtt 1699-ben leltárt készítettek a birtokról és a róla 
várható jövedelmekről. Ebből a leírásból megtudjuk, 
hogy Visegrádon a vár, amelynek van néhány ciszterná-
ja, romos állapotú és használhatatlan. A vár alatti, Duna 
melletti ugyancsak elpusztult város romépületei közül 

megemlítik a pénzverde és két templom romjait. Az 
elpusztult középkori épületek helyén akkor 51 rossz 
minőségű házacska állt, amelyeket magyarok, németek 
és rácok lakták. 
A két középkori templom maradványainak helyei a Zách 
Klára-közben és a Széchenyi utcában már eléggé ismer-
tek városunkban. II. Lajos király idejében, 1524-1526-
ban a Visegrádon működő pénzverde helye valószínűleg 
kevésbé köztudott. A királyi kamara épülete, amelyben a 
mohácsi csata előtti években ezüst dénárokat vertek, 
valaha a Fő utcában, részben a mai plébánia alatti, rész-
ben az előtte lévő járda és úttest szakasz területén állt. A 
szennyvízcsatorna 1981-ben történt építésekor a plébá-
nia előtti árokszakaszban a pénzverde keleti főfalának 
24 m hosszú részletét lehetett dokumentálni. 
Ernst Rüdiger Starhemberg gróf meglehetősen rövid 
ideig birtokolta a visegrádi uradalmat, mert 1701. január 
4-én fiúutód nélkül meghalt. Vagyonát a lányai és má-
sodik, fiatal felesége örökölte, aki 1707-ben feleségül 
ment elhunyt férjénél 25 évvel fiatalabb féltestvéréhez, 
Gundaker Thomas Starhemberg grófhoz (1663-1745). 
Így ő lett az örökösök gyámja és a vagyon, benne a vi-
segrádi uradalom kezelője. Gundaker Thomas Starhem-
berg gróf, mint kiváló pénzügyi szakember, 1706-1715 
között a bécsi udvari kamara elnöke volt. Beleszólása 
volt az 1706-ban alapított bécsi bank, a Stadt Banco 
gazdálkodásába. Később, az 1714-ben ugyancsak Bécs-
ben létrehozott állami bank, Universal-Bancalität műkö-
dését is ellenőrizte. Szakértelmével igen nagy szívessé-
get tett egymást követő két császár-királyának, I. József-
nek és III. Károlynak, ugyanis az uralkodóház fedezni 
tudta a spanyol örökségért és nem mellékesen Rákóczi 
kurucai ellen vívott hosszan elhúzódó háborúk költsége-
it.  Gundaker Thomas Starhem-berg grófot és családjá-
nak több tagját az 1723. évi országgyűlés honosította, és 
a királytól adományként megkapták Nagyoroszit. 
A gróf 1711-ben megvette a királytól a hatvani uradal-
mat, de a korábbi igénylőkkel folytatott hosszas peres-
kedés miatt az uralkodó jóváhagyását a birtokjogra csak 
1729-ben  kapta  meg.  Starhemberg  grófban  1728-ban 
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felmerült az a gondolat, hogy magyarországi birtokaira 
szerzetesrendeket telepít. Számításba véve a költségeket 
és a szóba jöhető településeket a Nagymarosra szánt, a 
szegény gyermekeket ingyen tanító piaristák helyett 
kapucinusokat telepített Hatvanba. Az indoklás az volt, 
hogy a kapucinusok alamizsnából is el tudják tartani 
magukat. 
A Rákóczi szabadságharc eseményei nem érintették a 
gróf visegrádi uradalmát. Buda és tágabb környéke, bele-
értve Visegrádot is, ugyanis ezekben az években végig a 
császáriak kezén volt, a kuruc hadak errefelé nem jártak. 
Az véletlen, hogy az alsóvár melletti dombot Sibrik-
dombnak nevezik. Ez a domb nem Sibrik Miklós kuruc 
ezredeskapitányról, II. Rákóczi Ferenc főudvarmesteréről 
kapta a nevét, az délszláv, szerb eredetű helynév. 
Starhemberg Gundaker Tamás gróf állandóan Bécsben 
lakott, a visegrádi uradalmat valószínűleg soha nem 
látogatta meg. A gróf valójában abszentista, vagyis bir-
tokaitól távol élő, onnan csak pénzt váró földesúr volt, 
gazdálkodásának módja is ezt mutatta. A mindenkori 
tiszttartó (provisor) volt az, aki az uradalom működését 
irányította, és a gazdasági feladatokat végrehajtatta.  
A 17. sz. végén az állandó településsé vált, mindösszesen 
51 házból álló Visegrád mezőváros lakosságának szük-
sége lett egy templomra vagy legalább egy imaházra, 
ahol istentiszteletet lehetett tartani. A kis létszámú tele-
pülés lakóinak erejét messze meghaladta volna a vállal-
kozás, ha a középkori két igen jelentős méretű gótikus 
templomai közül valamelyiket megpróbálták volna hely-
reállítani. Mindkét templom romjai közt az elmúlt évti-
zedekben voltak régészeti kutatások, amelyek során 
egyik helyen sem lehetett annak nyomát észlelni, hogy 
ott a török időket követően felújítások kezdődtek volna. 
Valószínűbbnek tartom, hogy a törökök ellen vívott 
felszabadító harcok során elpusztult középkori város 
egyik kevésbé romos épületét kiválasztva, azt valameny-
nyire helyrehozva alakítottak ki egy imaházat, ahol elő-
ször 1701-ben tartottak misét. Ezt a mai a Rév utca 2. sz. 
alatti épületet felhasználva épült meg néhány év múlva a 
mezőváros első barokk kori plébániatemploma, amelyet 
1788-ban iskola céljára alakították át. 
Visegrád ikervárosában, Nagymaroson sem volt könnyű 
az élet a 17. sz. végén. Az 1680-as években a Buda és 
környékének a töröktől való visszafoglalása során ke-
letkezett harcok miatt a református hitre áttért marosiak 
Oroszi István lelkipásztorukkal együtt elmenekültek. 
Az 1690-es évek végén lelkipásztorukkal együtt lassan 
visszaköltöztek városukba, amelynek gótikus stílusban 
épült egykori plébániatemploma romos állapotban volt.  
A város Starhemberg gróf birtokába kerülésekor, 1699-
ben készült birtok- és jövedelem-összeírásban a telepü-
lésen mindössze 47 házat említenek. A következő 
években, a Rákóczi-szabadságharc idején sűrűn átvonu-
ló kuruc és császári hadak és a Hont vármegyében 
1709-10-ben pusztító pestisjárvány miatt tovább csök-
kent a mezőváros lakosainak száma. A változás 1715-
1735 között következett be, mert szervezett telepítéssel 

katolikus német lakosság került a városba. Az újonnan 
betelepültek létszáma meghaladta a már ott élőkét, ezért 
a reformátushitűek kisebbségbe kerültek. Kezdetben a 
17-18 század fordulóján és az azt követő években is a 
két mezőváros, Visegrád és Maros lakóinak csekély 
létszáma és valószínűleg a paphiány miatt is közös 
plébániája volt a két településnek. A plébánosok Maro-
son laktak.  
Az első plébános 1699-1702 között Hergovics András 
volt, aki Visegrádon is ellátta a teendőket. Két évtized-
del később, amikor Hont vármegyében is komolyabban 
megindult a protestánsoktól az általuk elfoglalt templo-
mok visszavétele, 1718-ban az akkor 70 éves Hergovics 
András plébánost is meghallgatták. Hergovics előadta, 
hogy marosi szolgálata ideje alatt, bár a városnak volt 
református lelkésze, az egyházi teendőket mégis ő vé-
gezte, és a helyiek a stólát neki fizették. 
A következő Visegráddal közös plébános 1702-1710 
között Pottmann (vagy Pottmár) Ferenc volt, aki 1710-
1715 között csak Maroson látta el papi feladatokat. Az 
előbbi öt éves időszakban ugyanis Visegrádon egymást 
követően három plébános szolgált. 1710-től 1712 elejéig 
Pesthy Péter látta el a plébánosi teendőket. Utódja 1712. 
április 10-től Werner Ferdinánd Lipót lett, aki 1714. 
augusztus 21-ig volt Visegrád plébánosa. Az ő idejében 
épült fel a régi romokon a mezőváros első, Keresztelő 
Szent János tiszteletére felszentelt plébániatemploma, és 
1712-ben ő kezdte el az anyakönyv vezetését.  
Talán a paphiány volt az oka annak, hogy Werner Fer-
dinánd távozását követően majdnem egy évtizedig nem 
volt plébános Visegrádon. 1715-ben Stranszky Ferenc 
Antal plébános csak az év második felében szolgált a 
városban. A következő plébános Paulesicz József Mi-
hály volt, aki 1716-1719 között szolgált ismét mindkét 
városban, vagyis Maroson is ellátta a papi teendőket. 
A két plébánia végleges szétválása 1720-ban követke-
zett be. Az akkor idehelyezett Lindinger Kristóf plébá-
nos és utódai csak a visegrádi plébánián gondoskodtak 
a hívekről. 
A Starhemberg grófok magyarországi birtokainak köz-
pontja (caput bonorum) Visegrád volt, mert a kezdetek-
től itt lakott a jószágkormányzó, a későbbiekben tiszttar-
tó (provisor), aki az uralom gazdasági feladatainak inté-
zője volt.  
Starhemberg Gundaker Tamás gróf, a család birtokainak 
kezelője, egyúttal Visegrád kegyura (patronus) új plébá-
niatemplomot építtetett a mezőváros számára, amely 
1712-ben lett kész. Az építkezés irányítója minden bi-
zonnyal az akkori tiszttartó, Binder Márton volt. A be-
rendezést és a miseruhákat a kegyúr ajándékozta a Ke-
resztelő Szent János tiszteletére felszentelt plébánia-
templomnak. Az 1732-ben felvett Canonica Visitatio 
(egyházlátogatási jegyzőkönyv) szerint a templom bő-
ven el volt látva minden szükséges felszereléssel. A 
kegyúr csak az épületet és annak berendezését adta, a 
fenntartásról és a plébános ellátásáról a helyi közösség-
nek kellett gondoskodnia. 
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Bél Mátyás Pest megyéről 1728-1733 között írt történeti 
földrajzi munkájában leírja, hogy Visegrád a középkori 
paloták köveiből épült szegény falu, amelyet német 
jövevények laknak.  Kezdetben Visegrád ugyan szegé-
nyes, falusias jellegű volt, de a későbbiekben folyamato-
san gyarapodott, és lakóinak igénye volt arra, hogy 
gyermekeiket taníttassák. Ebben az időben az alsófokú 
iskolák, az ún. kisiskolák, a katolikus plébániákhoz 
kapcsolódtak, azoknak a felügyelete alatt álltak. Ezek-
ben az iskolákban katekizmust, bibliai történeteket, 
egyházi énekeket és az ezekhez kapcsolódóan olvasást 
tanították. Az oktatás célja valójában vallásos emberek 
kinevelése volt. Az írás és számolás tanítása nem volt 
általános. 
Amíg Visegrádon és Nagymaroson egy plébánosnak 
kellett ellátni a papi teendőket, addig a szervezett oktatás 
megindulása nehezen volt megvalósítható. Visegrádon 
1720-ban Lindinger Kristóf lett a plébános, aki csak itt 
látta el a papi feladatokat. Nagyon valószínű, hogy ő 
hozta létre az első visegrádi iskolát, ugyanis az első 
iskolamestert (ludi magister) Baumgartner Józsefet a 
források 1721-ből említik. 
Az oktatás a település lakóinak anyanyelvén történt. A 
18. sz. elején külön tanítóképzés nem volt, a tanítást 
nagyon gyakran tanulmányaikat félbehagyó diákok 
vállalták. Az is előfordult, hogy az oktatást a napi mun-
kája mellett a helyi jegyző látta el. 
A tanító lakásáról és az iskola épületéről a községnek 
kellett gondoskodnia. A községtől, esetleg a földesúrtól 
és a szülőktől kapta a tanító fizetségként kevés kész-
pénzt és a csekély természetbeni juttatást.  
Magyar Eszter, aki kiváló ismerője Visegrád 1684-1756 
évek közötti történetének, erről az időszakról írt munká-
jában az anyakönyvi adatok alapján összeállította az 
ismert tanítók névsorát, amelyet alább közreadunk. 
 

1721 Baumgartner József iskolamester 
 (ludi magister) 
1726-1732 Fischer Jeromos iskolamester 
 (1725-ös adat: ludi magister) 
 és egy személyben jegyző is 
1732-1735 Csaby Jakab  
         -1740 Hardgasser Menyhér 
  (csak a tanító halálának időpontja ismert) 
1741-1750 Kernhofer Godefrid (jegyző is) 
1735-1755 Gebler András 
1756 Fissender János 
1758-1759 Johan Anton Zierlein 
1759 Zahorszky Mátyás  
 

Mária Terézia 1777-ben hozott tanügyi rendelete, a 
Ratio Educationis azzal, hogy állami irányítás alá he-
lyezte, egységesen szabályozta a magyar oktatásügyet. 
A rendelet megtiltotta, hogy a jegyzők tanítást vállalja-
nak. Rendelete, amelynek módosított változata 1806-ban 
jelent meg, hosszú ideig, 1868-ig volt hatályban.  
Eddig nem sikerült bizonyítékot találni arra, hogy az 
1721-ben megindult rendszeres oktatás helyszíne hol 

volt. Arra ugyanis nincs adat, hogy a következő három-
negyed század alatt külön álló iskolaépület lett volna a 
mezővárosban. Magyar Eszter feltételezte, hogy az okta-
tás ezekben az évtizedekben a mindenkori tanítók laká-
sán folyt. Az 1770-es években az akkor már összevont 
óbuda-visegrádi koronauradalom vezetése minden bi-
zonnyal a királyi kamara jóváhagyásával úgy döntött, 
hogy a két mezővárosban, Nagymaroson és  Visegrádon 
a települések rangjának megfelelő plébániatemplomok 
álljanak. Nagymaroson a részlegesen helyreállított, 
Szent Kereszt tiszteletére szentelt középkori eredetű 
templomot 1771-1772-ben Leonard Schade kamarai 
építész tervei alapján barokk stílusban alakították át. 
Visegrádon a szűknek bizonyult Rév utcai egyszerű 
kivitelű templom helyett Leonard Schade 1773-ban 
készült tervei alapján új helyszínen a Fő utcában egy 
nagyobb méretű, díszesebb, a város történeti múltjának 
inkább megfelelő templom építése kezdődött valószínű-
leg az évtized végén.  
A királyi kamara által finanszírozott építkezés 1782-ben 
befejeződött, és elkészült a templom berendezése is. A 
főoltár és a szószék igen jó minőségű munka. Az újon-
nan felszentelt második, Keresztelő Szent János temp-
lom első plébánosa Hidas László volt. A Rév utcai 
templom épületének további hasznosítására öt évvel 
később szánta rá magát a kamara, amikor megbízásából 
1787-ben Hacker Ferenc Xavér ácsmester készített ter-
vet az épület iskola céljára történő átalakítására. A to-
vábbra is földszintes épület egyik felében a tanító lakása, 
a másik felében egy tanterem kapott helyet. Az átépítés 
költségeiből csak az új tetőzet árát ismerjük. Hacker 
ácsmester 1788-ban készített költségvetési terve szerint 
az új tetőzet elkészítése 2.999.-Ft kiadást jelentett. Az 
iskola tervén kívül még egy Visegrádra készült munká-
ját ismerjük, ugyanis az Országos Levéltárban 1780-ból 
megőrződött a lelkészlak tervrajza is. 
Hacker Ferenc Xavér ácsmester, aki Buda-Újlaki esküdt 
és kerületi bíró volt, közmegbecsülésnek örvendett. A 
fővárosi levéltár budai anyagában megőrződött az ács-
mester 1801. május 28-án kelt végrendelete és az októ-
ber 22-én felvett hagyatéki leltár is. Az örökös nélkül 
elhunyt Hacker mester végrendeletében önérzetesen 
megemlíti, hogy vagyonát saját maga szerezte, és ennél 
fogva szabadon rendelkezik vele. A végrendelet és a 
hagyatéki leltár szerint ingatlanokban, arany és ezüst 
értékben, házai belső berendezésében, ruházatban, 
könyvekben az örökség értéke összesen 24.121.-Ft 20.- 
kr-t (krajcár) tett ki, amely akkor igen tekintélyes ösz-
szegnek számított. A derék mesterembernek Budán a 
Landstrassén – a mai Margit körút környékén – három 
háza volt, a Svábhegyen négy szőlő és egy szántóföld 
birtokosa volt.  Hacker Ferencet az emelte ki a korabeli 
Pest-Buda polgárai közül, hogy 180 kötetből álló könyv-
tára volt, ami abban az időben egyedülálló. Ez a mester-
ember széleskörű műveltségét is bizonyította. 
A volt plébániatemplom épületén minden bizonnyal 
1788-ban befejeződtek az átalakítási munkák, és az 
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egytantermes iskolában még ebben az évben megkez-
dődhetett az oktatás. A tanulók létszáma jelenleg nem 
ismert, de az valószínűleg nem volt túl magas, mert egy 
1817-es forrás szerint Visegrád lakossága mindössze 
915 fő, amelyből 15 fő zsidó (Hübner János által szer-
kesztett lexikon adata).  
A Mária Terézia és I. Ferenc által hozott tanulmányügyi 
szabályzatok (Ratio Educationis) elég hosszú időre, több 
évtizedre meghatározták a ország közoktatási helyzetét. 
Változás csak akkor következik be, amikor hazánk az 
európai jogállamok sorába lépett. Ez előbb rövid időre 
1848-ban, majd végleg 1867-ben, a kiegyezéssel történt 
meg.  A jogállammá lett Magyarország törvényhozó-
testülete, az országgyűlés, a népiskolai közoktatás tár-
gyában hozott 1868. évi XXXVIII. törvénycikk legfon-
tosabb rendelkezése az volt, hogy bevezette az általános 
tankötelezettséget és létrehozta az országos tanügyi 
szervezetet. A törvény 1. szakasza kimondja, hogy min-
den szülő vagy gyám gyermekeiket (ha nevelésükről a 
háznál vagy magán tanintézetben nem gondoskodtak) 
nyilvános iskolába kötelesek járatni „életidejük 6-ik 
évének betöltésétől egészen a 12-ik, illetőleg 15-ik év 
betöltéséig”. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy az 
elemi népiskolai oktatás két tanfolyamot foglalt magába: 

1. 6 évig (6-12 éveseknek) tartó mindennapi iskolát; a 
heti tanórák száma 20, esetleg maximum 25, 

2. 3 évig (12-15 éveseknek) terjedő ismétlő iskolai 
tanítás, heti tanórák száma télen 5, nyáron 2 volt. 

Az elemi iskolákban a szorgalmi idő falun 8 hónap, 
városban 9 hónap volt. 
Ez a törvény nagyon bölcsen meghagyta a hitfelekezetek 
tulajdonukban lévő valamint a saját erejükből működte-
tett, nyilvános népoktatási tanintézeteket, de azokat 
állami felügyelet alá vonta. A törvény 27. és 28. szaka-
sza az iskolaépületek építésére és átalakítására vonatko-
zó követelményeket határozta meg. A 29. és 34. továbbá 
a 133. és 141. szakaszok a fiú- és lánytanulók elkülöní-
téséről, az egy tanító által tanítandó gyermekek számáról 
és a tanító képesítéséről szóltak. A 11. szakasz 3. bekez-
dése a hitfelekezeti népiskolákban kötelezően tanítandó 
tantárgyakat sorolta fel. A szakasz 4. bekezdése arról 
intézkedik, hogy az iskola a legszükségesebb taneszkö-
zökkel (táblák, természetrajzi ábrák, térképek, föld-
gömb) legyen felszerelve.  
Ahhoz, hogy a népiskolai közoktatásról szóló törvény 
rendelkezései végrehajtásra kerüljenek, és a rendszer 
hatékonyan működjön, szükség volt egy országos tan-
ügyi szervezet kialakítására is. Ennek a részleteit a tör-
vényben a VIII. fejezet „A népiskolai hatóságok” c. alatt 
foglalta össze. A 116. szakasz kimondja, hogy „Min-
dennemű községi népoktatási intézet közvetlenül a köz-
ség hatósága alatt áll. A község a hatóságát az általa 
választott iskolaszék által gyakorolja.” Minden község-
ben létre kellett hozni egy legalább 9 főből álló iskola-
széket, amelynek tagjait 3 évre választották. A katolikus 
hitfelekezeti iskolaszék elnöke a legtöbb esetben a helyi 
plébános volt. 

Az iskolaszékek meglehetősen széleskörű jogokkal 
rendelkeztek, amely közül csak néhányat említenék. A 
legfontosabb talán az volt, hogy az iskolaszék választ-
hatta meg a tanítót. A szék tagjai kötelesek voltak heten-
te rendszeresen ellenőrizni az iskolát, szigorúan fel-
ügyeltek a tanításra és az iskolai törvények pontos vég-
rehajtására. Feladataik közé tartozott az is, hogy gon-
doskodjanak az iskolai alap kezeléséről, az épület fenn-
tartásról és az iskola tanszerekkel való ellátásáról. 
A községi és hitfelekezeti iskolaszékek fölött a tanker-
ületek, illetve az azok élén álló iskolai tanács álltak. Az 
iskolai tanács elnöke az oktatásügyi miniszter által kine-
vezett tanfelügyelő volt. Az iskolai tanács tagjait öt évre 
választották. A minden negyed évben összeülő tanács 
folyamatosan figyelemmel kísérte kerületének tanügyi 
viszonyait. Tapasztalatairól, észrevételeiről évente jelen-
tést tett a megyei bizottságnak, amelyet továbbítottak a 
közoktatási miniszterhez. A törvény IX. fejezete a taní-
tók helyzetével foglalkozik. A 133. bekezdés meghatá-
rozta, hogy a törvény hatálybalépésétől tanítói kineve-
zést csak az kaphat, aki tanítói oklevéllel vagy azzal 
azonos értékű elméleti és gyakorlati vizsgával rendelke-
zik. A községi iskolaszék által szavazással élethosszig 
megválasztott tanító halála esetén özvegye és árvái a 
halálozás napjától számítva még fél évig a teljes fizetést 
kapták, és a lakást is használhatták.  
A hároméves képzés után a jelöltek csak akkor kaptak 
tanítói oklevelet, ha minden tantárgyból írásbeli vizsgát 
tettek, és igazolták, hogy van tanítási gyakorlatuk. Az 
oklevél megszerzése előtt segédtanító az lehetett, aki a 
tanítóképző tanfolyamait elvégezte. Az állás elfoglalá-
sának feltétele itt is az iskolaszék meghívása volt. A 
142. bekezdés a tanítók fizetéséről rendelkezik annak 
ellenére, hogy azt eddig a helyi iskolaszék állapította 
meg. A törvény kimondja, hogy „tisztes lakáson és leg-
alább egy negyedholdnyi kerten kívül a fizetés nem 
lehetett kevesebb, mint 
 a. az elemi népiskolai rendes tanítóé 300 frt o.é. 

(oktatási év). 
 b. elemi népiskolai segédtanítóé 200 frt o.é.” 
A 144. bekezdés arról ugyan intézkedik, hogy ha a tanító 
korábban a 142. bekezdésben meghatározott összegnél 
magasabb fizetést kapott, akkor arra a továbbiakban is 
jogosult. Arról viszont nincs intézkedés a törvényben, 
hogy a kevesebbet keresők fizetését az iskolaszékek 
kötelesek felemelni. 
A 145. bekezdés az oktatásügyi miniszter kezelésében 
létrehozandó „segélyezési pénztár”-ról történik intézke-
dés. Az öregség vagy betegség miatt munkaképtelenné 
vált tanítók és tanítónők vagy elhalálozásuk esetén az 
özvegyek és árvák megsegítésére létrehozott pénztár 
pénzügyi alapját a tanítók éves fizetésének 2 százaléká-
ból hozták létre.  
Az 1868-ban a népiskolai közoktatás tárgyában hozott 
törvény rendelkezéseinek végrehajtása, ha lassan is, de a 
következő években országosan megindult. Ez alól Vise-
grád sem volt kivétel, ahol a katolikus hitközségnek  
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kellett gondoskodnia a törvényben előírt feltételek meg-
teremtéséről. 
Visegrádon 1869. július 11-én megalakult a katolikus 
iskolaszék (iskolabizottság), amely 12 főből állt, és el-
nöke Viktorin József plébános lett. 
Miután a törvény 34. bekezdése kimondta, hogy egy 
tanító 80 növendéknél többet nem taníthat, Visegrádon 
akkor már jóval száz fölött volt a tanulói létszám, és az 
akkor meglévő mindössze egy tantermet és egy tanítói 
lakást magában foglaló iskolaépület is meglehetősen 
elhanyagolt állapotban volt, az iskolaszéknek egy új, két 
tantermet és két lakást magába foglaló épület kialakítá-
sáról kellett döntenie. Ezt legegyszerűbben úgy lehetett 
megoldani, hogy a régebbi földszintes épületre emeletet 
húznak. A földszinten így lehetőség volt két tanterem 
kialakítására, az emeleten a tanító és a segédtanító laká-
sát lehetett létrehozni. 
Az építkezés költségeinek biztosítására az iskolaszék 
megalakulásával egyidejűleg egy „Visegrádi Iskola-
alap”-ot is létrehoztak. Az új iskola felépüléséig, 1869. 
július 11. és 1871. szeptember 24. között létező iskola-
alap pénzügyi működéséről Viktorin József plébános egy 
német nyelvű, kétoldalas, kinyomtatott elszámolást ké-
szített. Ezt az általa „számlá”-nak (Rechnung) nevezett 
 

nyilvánosságnak szánt nyomtatványt, 1871-ben meg-
küldte a Religio c. újság szerkesztőségnek. Az  elszámo-
lás A.) Bevétel II. pontjából kiderült, hogy a városnak 
kezdetben iskolafejlesztési célokra 1853.-Ft 24 kr. tőke 
állt rendelkezésre, amely különböző tételekből (pl. bor-
tizedmaradvány) tevődött össze. Az iskolaszék feltehe-
tően rendelkezett valamilyenfajta költségbecsléssel a 
tervbe vett fejlesztéseket illetően, így valószínűleg már 
az indulásnál kitűnt, hogy az előbbi összeg nem lesz 
elegendő. 
Az építkezéshez szükséges további összeg összegyűjtését 
bizonnyal az agilis természetű plébános, Viktorin József 
vállalta magára. Először a város lakóitól kért és kapott 
kisebb-nagyobb összegű támogatást. A „számla” első 
oldala két hasábban, sűrű sorközzel a helyiek neveit és az 
általuk befizetett összeget tartalmazza, a felsorolás Vikto-
rin plébános nevével kezdődik, aki 100 Ft-tal járult hoz-
zá, utána az akkor már a Salamontorony utcában villát 
építők neve következik. A listában a földbirtokosként 
megnevezett Lichtenstein F. Lajos 50 Ft, Bakody Tivadar 
30 Ft és Görgey István 10 Ft hozzájárulást fizettek. 
Prindl András erdőmester 10 Ft-ot, az ugyancsak földbir-
tokosként jelölt Cséfalvay Barnabás 30 Ft-ot jegyzett. 
Schaili Lőrinc bíró 10 Ft-tal, Rigler Ferenc jegyző 5 Ft-tal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1869. július 11. és 1871. szeptember 24. között létező iskolaalap pénzügyi működéséről készült elszámolás (Rechnung) 
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és Niedermüller József tanító ugyancsak 5 Ft-tal szere-
pelnek a listán. Viktorin állítólagos helyi kritikusa, Sze-
les Mihály királyi tanácsos viszont mindössze 1 Ft-ot 
fizetett. A városka lakói, akik szerény anyagi helyzetük 
miatt nem tudtak komolyabb összeget adni, általában 1-
2 Ft-tal, ha erre sem tellett, akkor 10-20, esetleg 50 kr-
val járultak hozzá az új iskola építéséhez. A helyiektől 
végül is 561.-Ft 36 kr-t sikerült összegyűjteni. Ez az 
összeg, hozzáadva a már meglévő tőkéhez, 2.414.-Ft 70 
kr.-t jelentett, amely még mindig kevésnek bizonyult. 
Viktorin József azontúl, hogy helyben igyekezett minél 
több pénzt összegyűjteni, más oldalról is megpróbált 
támogatást találni az új iskola építéséhez. Komoly siker-
ként említhetjük, hogy 1869-ben Simor János, eszter-
gomi érsek, Magyarország hercegprímása 200 Ft támo-
gatást nyújtott. A következő évben Erzsébet császárné és 
királyné ugyancsak 200 Ft kifizetését engedélyezte ma-
gánpénztárából a Visegrádi Iskolaalap számára. Viktorin 
József élt azzal a lehetőséggel, hogy Esztergomban élő, 
magasabb rangú paptársaitól is kérhetett hozzájárulást. 
Három püspöktől, az esztergomi esperestől, az ottani 
papi szeminárium egyházi vezetőitől és a székesegyházi 
káptalantól kapott támogatást. Sikerült azt is elérnie, 
hogy a káptalan tagjai közül 16 fő külön, személyenként 
5 vagy 10 Ft-tal támogatta az iskolaalapítványt. Fel-
használva írói és szerkesztői munkája során szerzett 
ismeretségeit, Viktorin az akkori nevesebb íróktól - 
Vajkay Károly, Török János, Országh Antal - is kért és 
kapott támogatást. Arányi Lajos orvos, patológus, aki 
régészettel is foglalkozott, és a visegrádi vár romjainak 
megmentésén is fáradozott, 10 Ft-tal járult hozzá az 
alapítvány tőkéjéhez. Az Óbudai Kamara, ahová a vi-
segrádi uradalom is tartozott, komolyabb összegű, 117 
Ft 85 kr. támogatást nyújtott. Támogatták az iskolaala-
pítványt pesti gazdag kereskedők közül ketten, Medetz 
Matild, aki Medetz József cigaretta- és szivargyáros 
felesége volt, 4 Ft-ot, Kanitz Móric kereskedő 10 Ft-ot 
adományozott. Wallenfeld Károly Pest-terézvárosi vál-
lalkozó, akinek Dunabogdányban és Visegrádon voltak 
kőbányái, ugyancsak 10 Ft-tal járult hozzá az építkezés 
költségeihez. A külső támogatók neveit és az általuk 
felajánlott összegeket „Számla” második oldalán „b.) 
Másféle hozzájárulás” alcím alatt sorolta fel. 
Az így összegyűjtött 926.-Ft 35 kr. összeget hozzáadva 
a „visegrádi bevétel” 2.414.-Ft 70 kr.-hoz az iskola 
építéséhez induláskor 3.341.-Ft 5 kr. állt rendelkezésre. 
Ugyancsak a „Számla” második oldalán „B.) Kiadások” 
főcím alatt olvashatjuk a kivitelezés főbb tételeinek 
megnevezését és az azokhoz tartozó összegeket. A tíz 
tételben felsorolt kiadások közt a VIII. tétel szerint a 46 
Ft 62 kr.-t a két tanterem felszereléséhez tartozó képek, 
térképek és táblák beszerzésére fordították. A kiadások 
végösszege 3.062.-Ft volt. Az „Egybevetés” alcím alatt 
a bevételből kivonva a kiadást látható, hogy az iskola-
alapítvány kasszájában még maradt 279.-Ft 5 kr. 
Viktorin az utolsó „Összefoglaló megjegyzés” rovatban 
megemlítette, ha a kifizetett 3.062.-Ft-hoz hozzáadjuk a 

helyiek által elvégzett 439.-Ft értékű munkát is, akkor az 
új iskola felépítésének teljes költsége 3.501.-Ft-ra rúgott. 
Azt, hogy az összeg egy emeletes épület kialakításához 
bőséges vagy nagyon szerény kiadásnak számított, nem 
tudom megmondani. Az 1869-1870-ben épült szintén 
emeletes Salamontorony utcai villák építési költségeit 
nem ismerem, mindössze egy húsz évvel későbbi adat 
áll rendelkezésemre. Görgey István közjegyző 1895-ben 
a Salamon-torony alatt a Duna-parton (Fő utca 9., ma 
Hotel Vár) egy korábbi, földszintes lakóépületet építte-
tett át emeletessé felesége számára. A tizenkét szobás 
villa építési és bútorokkal részben történő berendezése 
30 ezer Ft 81 kr-ba került. 
Az 1868. évi népiskolai közoktatásról szóló törvény 
végrehajtása a következő években, ha lassan is, de meg-
indult. Számos helyen új iskola épült, vagy a régieket 
bővítették ki. Igyekeztek megoldani a pusztákon élő 
gyermekek oktatását is. Ez a törvény adta meg az 
alsófokú népoktatás kereteit 80 esztendőn át az 1948-
ban bekövetkezett államosításig. Mint az országban 
mindenütt, Pest megye tankerületében is a negyedéven-
ként a tanfelügyelő elnökletével ülésező iskolai tanács 
rendszeresen jelentést készített. Ezek közül kettő, az 
1871. és az 1872. évi a hivatalos országos lapban, a 
Budapesti Közlönyben is megjelent.  
A Pest megyei iskolatanács 1871. december 1-i ülésről 
Szász Károly tanfelügyelő tömör összefoglaló jelentést 
készített a közoktatási törvény hatályba lépését követő 
három év alatt a megyében történt változásokról. Szá-
mos települést említ meg, ahol bővítéssel, átalakítással, 
vagy új iskola megépítésével javult az oktatás helyzete. 
Megjegyzi, hogy Visegrádon a régi, egyosztályú szűk 
iskola helyett két osztállyal új épült. A kedvező változá-
sok ellenére Szász Károly véleménye szerint a megyé-
ben még legalább 100 új tantermet kellene építeni, és 
ezekhez azonos számú tanítói állás létesítésére lenne 
szükség. A jelentésben azt is leírja, hogy az iskolai hi-
ányzásokról nem tud pontosan beszámolni, mert az 
időjárás következtében megkésett szüret és egyéb őszi 
munkák miatt az oktatás az iskolákban október helyett 
csak novemberben kezdődött, és a megye 190 községe 
közül csak 26-ból érkezett beszámoló erről a témáról. 
A Pest megyei iskolatanács 1872. november 13-án meg-
tartott negyedéves üléséről már az új tanfelügyelő, Szász 
Károly utódja, Nagy László készített jelentést, amely a 
Budapesti Közlöny 1872. évi 267. számában jelent meg. 
A beszámolóban a népiskola, ha lassan is, de kedvezően 
alakuló, helyzetéről olvashatunk. Arról is ír, hogy mun-
katársa, a másod-tanfelügyelő meglátogatta az új viseg-
rádi iskolát.  
A visegrádi iskola építési munkái valószínűleg 1871 
nyarának elejére befejeződtek, az épület földszintjén 
lévő két tantermet és az emeleten lévő két, a tanítók 
részére kialakított két szolgálati lakást használatba lehe-
tett venni. 
A közoktatási törvény rendelkezése szerint a főtaní-
tó Niedermüller József mellé, ki már kántortanítóként 
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1846 óta, vagyis negyed százada tanított Visegrádon, fel 
kellett venni egy osztálytanítót. Az iskolaszék nevében, 
annak elnökeként, Viktorin József plébános 1871. július 
5-i keltezéssel az alábbi pályázati hirdetést tette közzé a 
Néptanítók Lapja 1871. júliusi számában: 
  

„A visegrádi katholikus község részéről ezennel egy 
tanítói állomásra f. évi augusztus hó 8-ára pályázat 
hirdettetik.  
 A felfogandó tanító II-ik elemi osztály vezetésére van 
szánva; kell, hogy a német és magyar nyelvet egyformán 
tudja, mert a tanítási nyelv német ugyan, de a magyar 
nyelvre is tekintettel kell lenni.  
 Minthogy továbbá a tanító az isteni tisztelet alatt a 
főtanítónak segédkezni köteles, és e tekintetben ennek 
alárendeltetik: ezért azokra, akik az egyházi énekben és 
zenében jól jártasok, különös tekintet fog fordíttatni. 
 Évi fizetés:  
 1) 300 Ft a községtől; 
 2) egy igen szép szobából álló szabad lakás az isko-
lai épületben. 
 Az állomást elnyerni akarók folyamodványaikat, 
valamint az eddig működésükre vonatkozó bizonyítvá-
nyaikat – a helyi iskolaszékhez czimezve – alulírottnak 
minél előbb küldjék be; augusztus 8-kán pedig, mint a 
mely napon a pályázó urakkal vizsga fog tartatni, regge-
li 9 órakor Visegrádon személyesen jelenjenek meg.
   

 Visegrád, júl. 5-én 1871 
        

Az iskolaszék nevében 
V i k t o r i n József 
plébán. és elnök” 

 

Valószínűleg nem volt rögtön jelentkező, mert Viktorin 
az előbbi hirdetést egy hónappal később az újság 1871. 
augusztus 10-i számában ismét megjelentette. Két évvel 
később 1873-ban kénytelen egy újabb pályázati hirdetést 
feladni a Néptanítók Lapjában, mert Visegrádon az 
altanítói állás megüresedett. A lap július 3-i számában 
megjelent hirdetés a korábbiaktól mindössze annyiban 
különbözik, hogy a tanítói fizetés kiegészült 2 öl fával, 
amelyet a község fog megadni. A következő évben, 
1874-ben a tanév végén Visegrádra ismét altanítót ke-
resnek. Viktorin plébános július 20-án bekövetkezett 
tragikus halála miatt a lap 1874. július 31-i számában a 
hirdetés Réger Ferenc iskolaszéki jegyző neve alatt 
jelent meg. Ebben a pályázóknak már 350 Ft-ra emelt 
fizetést ígérnek. Kezdetben úgy látszik a jelentkezőknek 
a jövőt illetően nem tűnt ígéretesnek a visegrádi altanítói 
állás, mert öt év alatt négyszer kellett feladni a pályázati 
hirdetést. Kratochvil Ferenc plébános, iskolaszéki elnök 
neve alatt a lap 1876. október 31-i számában megjelent 
hirdetésben a korábbi fizetési feltételek változatlanul 
maradtak. A pályázók közül kiválasztottnak kötelessége 
lesz a második osztályt (4-5-6-ik évfolyam) és az ismét-
lő iskolát tanítani, és a kántori teendőkben is szükséges 
segédkezni. 
A következő visegrádi altanítói álláshirdetést egy évti-
zeddel később a Néptanítók Lapja 1887. január 8-i szá-

mában találjuk. A tanév közepén megüresedett állásra a 
korábbi fizetési és munkaköri feltételekkel kerestek 
jelentkezőket.  
Dr. Komlossy Ferenc (1853-1915) esztergomi kanonok, 
főtanfelügyelő 1896-ban hivatalos adatok alapján szer-
kesztette és önálló kötetként kiadta az „Esztergom Fő-
egyházmegyei római katolikus iskolák története” című 
munkáját. Minden település esetében, mielőtt a helyi 
iskola történetét leírná, a bevezetőben röviden ismerteti 
az annak helyére, lakosságára vonatkozó statisztikai 
adatokat és egyházának státuszát.  
A „Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye pomázi járásban 
fekvő történelmi nevezetességű nagyközségről”, Vise-
grádról megtudjuk, hogy anyaegyházzal rendelkezik. 
Lakóinak száma ekkor 1.300 fő (németek), akik közül 
római katolikus 1.250 fő, evangélikus 28 fő, izraelita 22 
fő volt. A tanköteles gyermekek száma 210 fő, a tanítás 
nyelve 1890 óta magyar volt. A helyi iskola történetéről 
azt leírja, hogy a 18. sz. elején betelepült németek szá-
mára 1712-ben épült első plébániatemplommal valószí-
nűleg egyidejűleg létesülhetett. A Mária Terézia ado-
mányából épült jelenlegi, 1782-ben felszentelt plébánia-
templom miatt a korábbi templomot iskolává alakították 
át. Majd ezt az épületet építették át 1871-ben úgy, hogy 
a földszintet két tanterem foglalja el, az emeleten pedig 
az osztálytanító és a kántortanító lakása volt. Az iskola 
a szükséges taneszközökkel el van látva, de nincs 
könyvtára, nem folyik kézimunka-tanítás és a tornaórák 
megtartása nem lehetséges. Nem tartozik, pedig a tör-
vény előírása szerint ez is kötelező lenne, faiskola sem 
az intézményhez. Felsorolja az 1800-as években Vise-
grádon alkalmazott kántortanítók neveit is, amelyek a 
következők: 
 

Brenner János (1812), egyúttal harangozó is volt; 
Fittereder János, egy keveset magyarul is tudott; 
Medveczky János (1836); 
Niedermüller József (1846-1894) tanítóról megjegyzi, 

hogy 1893-ban, valójában 1892-ben, fényesen 
megünnepelték 50 éves tanítói jubileumát. 

Teller Frigyes kántortanító, Niedermüller utódja, 
1895-től tanít Visegrádon, és a magyar nyelv sike-
res tanításáért ebben az évben a megyétől 25 Ft ju-
talmat kapott.  

Ibesmasser József, aki szintén 1895 óta áll alkalma-
zásban Visegrádon. 

A kántortanító évi összes jövedelme 653.-Ft 42 kr., az 
osztálytanítóé pedig 344.-Ft. Az iskolaszék elnöke Por-
telki Tivadar plébános. 
 

Komlóssy Ferenc visegrádi iskola történetéről szóló 
rövid, tömör összefoglalója még azt is megemlíti, hogy 
1888-ban az országos iskolaegyesület egy óvodát létesí-
tett a községben, amelyben az egyesület egy képesített 
óvónőt is alkalmaz és fizet. Az óvoda később állami 
kezelésbe került.  Első adatom 1914-ből van, amikor 
Abszolon Berta állami óvónőt Znióváraljáról a saját 
kérésére áthelyezték a visegrádi állami óvodába. A 
„kisdedóvó”-ban foglalkoztatott gyermekek létszámára 
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vonatkozóan csak egyetlen adatom van. 1894-ben 
Tabiczky Józsa óvónő 86 német és tót gyermek oktatását 
vezette.  
Komlóssy Ferenc által készített történeti összefoglalá-
sokhoz az iskolák anyagi helyzetét összegző táblázatok 
is tartoztak. Az esztergomi kerülethez tartozó visegrádi 
iskolával kapcsolatban a következőket találjuk. 
 

Ingatlanok cím alatt: 
Iskola, tanítói lakás –  
Értéke: 11.000 Ft. Jövedelem: 300 Ft. 
Szántóföld, rét stb. – Terület: 7 hold 721 négyszögöl. 
Értéke: 3.331 Ft 80 kr.  Jövedelem: 127 Ft 8 kr. 
 

Alapítványok cím alatt: 
Iskola vagy tanító részére –  
Értéke: 865 Ft 90 kr. Jövedelem: 38 Ft 96 kr. 
Tanulók részére –  
Értéke: 120 Ft. Jövedelem: 5 Ft 40 kr. 
 

Egyéb jövedelmek címen: 
Termények pénzértékben: 203 Ft 64 kr. 
Tandíj: 422 Ft. 
Adományok: 38 Ft 38 kr. 
Stóla: 112 Ft 16 kr.   
            

Állami segélyt a táblázatban szereplő többi iskolához 
hasonlóan a visegrádi sem kapott.  
Az osztálytanító Ibesmasser József három évvel később 
megvált visegrádi szolgálati helyétől, ezért 1898 októbe-
rében új jelentkezőt keresnek. A pályázati hirdetésben, 
eltérően a korábbi feltételektől, már magyar nyelvű 
segédtanítói állás szerepel. Lehetőleg olyan jelentkező-
ket várnak, akik ügyesen rajzolnak, és a német nyelvet 
valamilyen szinten bírják. A fizetés is változott valam-
ennyit, az első korpótlék eléréséig évi 50 Ft drágasági 
pótlékot kaptak. Úgy látszik, a segédtanítók gyakrabban 
váltogatták munkahelyüket, a visegrádi iskolába hat 
évvel később, 1904 szeptemberében kerestek új jelent-
kezőket. A pályázati feltételek ugyanazok voltak, mint 
korábban. Fizetségként majdnem hasonlót ígértek. A 
legszükségesebb bútorokkal berendezett egyszobás 
lakáson kívül a szokásos fizetést adták meg, most már 
koronában számolva. Ez azt jelentette, hogy a forint és a 
korona 1:2 átváltási arányát figyelembe véve, a 350 Ft 
helyett 700 korona ugyanaz a fizetés; a 100 korona drá-
gasági pótlék a korábbi 50 Ft-nak felelt meg. A változás 
mindössze annyi, hogy a jelentkezőknek 20 korona (10 
Ft) fűtésátalányt is ígértek. 
Az 1900-as évek elején a visegrádi tanítók nehéz 
helyzetben voltak, mert 220-ra növekedett a tanulói 
létszám. Ennyi gyermeket kellett a két tanítónak a két 
tanteremben tanítani. Az 1868. évi XXXVIII. tör-
vénycikk 34. bekezdése pedig előírta, hogy a tanító 
80 gyermeknél többet nem taníthat. Ezért a vármegye 
szolgabírája 1903-ben Visegrád nagyközség vezető-
ségének iskolabővítést írt elő, és javasolta újabb két 
tanterem építését, továbbá a tanszemélyzet létszámá-
nak emelését. Már a kezdetekben felmerült annak a 
lehetősége, ha a képviselő-testület és az egyház a 

bővítés terheit nem tudja vállalni, akkor az új épület 
építését az állam költségén végzik el, és az állam 
hozzájárul az új tanszemélyzet bérköltségeihez is. Ez 
az ajánlat a gyakorlatban a visegrádi katolikus iskola 
részleges államosítását jelentette. A helyi képviselő-
testület 1903. december elején megtartott ülésén ezt 
az ajánlatot nem fogadta el, mivel az iskolaszék el-
nöke, Portelki Tivadar plébános erélyesen tiltakozott 
ellene, sőt december 23-án az iskolaszék vállalta, 
hogy egy új, harmadik osztály indításáról gondosko-
dik. A végső döntés a képviselő-testület 1904. január 
23-i ülésén sem született. Később a helyiek az anya-
giak hiánya miatt kénytelenek voltak elfogadni az 
államosítást. Az új, két tanteremet magába foglaló 
épület 1908-ban a Rév utcával párhuzamosan, az 
utcai fronton épült meg. Ezt az épületet bontották el 
2017-ben új iskola építése miatt.  
A visegrádi iskolaügy a sajtóban is hangot kapott. Az 
Esztergom c. hetilap három számában is (1904. január 
10-i, 17-i, 24-i számok) foglalkozott „Visegrádi torzsal-
kodások” címen az iskola államosításával, mert azt a 
katolikus egyház elleni intézkedésnek vélték.  
A vármegye közigazgatási bizottságának 1902. novem-
beri ülésén Tóth József megyei kir. tanfelügyelő javasol-
ta, hogy intézzenek feliratot a hercegprímáshoz, hogy a 
visegrádi római katolikus iskola német nyelvű feliratát 
távolítsák el. Az iskola magyar nyelvű megnevezése 
Római Katholikus Elemi Népiskola Visegrád volt. 
Az új, kéttantermes iskolaépületben az oktatás 1908 
őszén kezdődött meg. A Néptanítók 1908. évi 39. szám-
ban megjelent pályázati hirdetés szerint Visegrádra két 
tanítónőt keresnek, akik „lehetőleg zenében és énekben 
jártasak legyenek”, és kívánatos a német nyelv ismerete 
is. Feladatuk a rájuk bízott osztályt önállóan vezetni, 
valamint tanítaniuk kell a gazdasági ismétlőiskolában is. 
„Fizetésük 200-200 korona a hitközség pénztárából, 
800-800 korona államsegély”. Ezen kívül még 200-200 
korona lakbért is kapnak. 
 

A visegrádi iskola további történetét nem kutattam. A 
két világháború közötti évtizedekből számos tárgyi és 
személyes emléket őriznek városunk lakói, így a további 
részletek eléggé ismertek. Egyetlen, talán eddig nem 
közismert adatot azért szeretnék közzétenni. A Szent 
Benedek Rend esztergomi Szent István Gimnáziumának 
és Általános iskolájának 1947-48-as tanévről szóló év-
könyve szerint 1947 novemberében a visegrádi r.k. álta-
lános iskola fiókiskolaként csatlakozott az esztergomi 
általános iskolához. Sajnos a csatlakozás ténylegesen 
nem valósult meg, mert a kommunisták 1948-ban álla-
mosították az ország összes egyházi iskoláját (1948. 
XXXIII. törvénycikk). 
A több mint két évszázadon keresztül működő visegrádi 
katolikus iskola számos kántortanítója közül kiemelkedő 
személyiség  Niedermüller József  tanító  volt, aki 1824. 
március 16-án született Visegrádon. A budai tanítóképző 
intézet elvégzése után 1842-ben 18 évesen Leányvárra 
került segédtanítónak, majd négy évvel később, 1846-ban 
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megválasztják Visegrádra kántortanítónak. Szülőváros-
ában tanított 48 éven át, egészen 1894-ig, nyugdíjba 
vonulásáig. 
 

Niedermüller tanító nevével először a Viktorin József 
plébános által összeállított, az iskolabővítésére 1869-
1871 között adományozók névsorában találkozunk. Az 
új iskola megépítését követően egy segédtanítót is al-
kalmaztak. 
 

Niedermüller József igazgatótanítóvá (Oberlehrer) lépett 
elő, amely tisztséget nyugdíjazásáig viselte. Nehéz élet-
körülményei miatt 1873 decemberében fizetésemelést 
kérő beadvánnyal fordult a visegrádi iskolatanácshoz. A 
beadványra 1873. december 28-i keltezéssel válaszolt az 
iskolatanács elnöke, Viktorin József plébános. Ebben a 
válaszlevélben, amelynek másolatát a Művelődési Ház-
ban megrendezett kiállításon láthattunk, az iskolatanács 
helyt adott a kérelemnek, és a tanító éves fizetését a 
korábbi 80 Ft-ról 1874. január1-től évi 120 Ft-ra emelte. 
Ez a megemelt fizetés sem volt túl magas. Összehasonlí-
tásul csak az az adat áll a rendelkezésemre, hogy 1867 
októberében a Visegrádon létesített postára a hivatali 
átalánnyal együtt ugyanekkora összegért, vagyis 120 Ft-
ért kerestek postamester. Az említett válaszlevél 2. pont-
jában az igazgatót arra kérik, hogy mindkét osztályban 
nagyobb figyelmet szenteljen a magyar nyelv oktatására, 
mert az hasznos a német anyanyelvű gyermekek számá-
ra, de egyébként is az „országos” törvény is előírja. Ez 
nem egészen így volt. Az 1868. évi XXXVIII. törvény-
cikk 58. bekezdése ugyanis kimondja: „Minden növen-
dék anyanyelvén nyerjen oktatást, a mennyiben ez a 
nyelv a községben divatozó nyelvek egyike.”  
Még egy megjegyzést tennék a válaszlevél szövegéhez. 
Ezekben az évtizedekben, amelyben a válaszlevél író-
dott, a hazai német nyelvű szövegekben nagyon gyakran 
a forint helyett a gulden szót használták, magyarra fordí-
tásakor minden esetben a forintot kell érteni alatta. 
Niedemüller tanító szerény fizetését – mint számos ha-
sonló helyzetű pályatársáét is – időnként kiegészítették 
az esztergomi főegyházmegye által kezelt iskolaalapít-
ványokból, illetve azok kamataiból az évenként odaítélt 
támogatások. A visegrádi kántortanító egy-egy alka-
lommal így kapott 30 Ft-ot 1886-ban, 1888-ban, 1889-
ben és 1891-ben, nyugdíjba vonulása előtti évben, 1893-
ban 80 Ft-ot, a következő évben pedig 50 Ft-ot.  
Az akkor már több nemzedéknyi gyermeksereget tanító, 
közszeretetnek és tiszteletnek örvendő kántortanító taní-
tói pályafutásának ötven éves jubileumát Visegrád köz-
ség lakossága 1892-ben „fényes külsőségek” között 
ünnepelte meg. A 46 éve Visegrádon tanító Nieder-
müller József 1842-ben Leányváron kezdte segédtanító-
ként pályáját, tehát a félévszázad innen számítódik. 
Amint arról a korabeli újságok híradásából lehet értesül-
ni, 1892. július 24-én az ünneplés a község lakóinak 
tömeges részvételével a templomban Portelki Tivadar 
plébános által megtartott istentisztelettel kezdődött, 
amikor méltatták az tanító érdemeit. A mise után a nép 
zeneszóval kísérte át a jubilánst az iskolába, ahol a kör-

nyékbeli tanítók élén Tóth József Pest megyei tanfelü-
gyelő üdvözölte a veteránt. Az ünneplés végül lakomá-
val zárult. A Budapesti Hírlap tudósítója még azt is 
hallotta, hogy a miniszter Niedermüller Józsefet kitünte-
tésre ajánlotta a királynak. Ez álhírnek bizonyult, mert 
királyi kitüntetésre nem került sor. A kitüntetés helyett 
viszont 1892 szeptemberében a vallás és közoktatásügyi 
miniszter adományozása révén bekerült a Széchenyi-
Kolonics-féle segélydíj alapítvány által támogatottak 
közé, évi 63 Ft-os segélydíjat kapott. Az alapítványt 
olyan katolikus vallású, lehetőleg nemesi származású, 
keresetképtelen idős férfiak részére hozták létre, akik a 
népoktatás és a közszolgálat terén „érdemesen” működ-
tek. A meggyengült egészségű Niedermüller József 
1894-ben kénytelen volt maga mellé segítséget keresni. 
A Néptanítók Lapja az évi augusztus 16-i számában 
megjelent pályázati hirdetéssel, ideiglenes megbízással, 
olyan okleveles kántortanítósegéd jelentkezését várja, 
aki a német és magyar nyelvet bírja. A jelentkező a havi 
10 Ft-os fizetésen felül Niedermüller József kántortaní-
tónál teljes ellátást kap világítással és mosással, sőt gya-
korlásra zongora is rendelkezésére áll.  
1894 végén munkaképtelenné vált visegrádi római kato-
likus 70 éves kántortanító nyugdíjba vonult, részére az 
egyházmegye évi 200 Ft nyugdíjat állapított meg. Esz-
tergom városának ma is az egyik legközismertebb és 
leginkább tisztelt személyisége, Majer István (1813-
1893) teológiai doktor, nagyprépost, aki számos kiemel-
kedő jelentőségű tevékenysége mellett színvonalas és 
olvasmányos kalendáriumot szerkesztett és adott ki 
1856-tól „István bácsi naptára” címmel főleg a közép-
osztálybeliek részére, hogy az olvasási kedvet növelje. A 
népszerű kiadvány szerkesztését 1871-1906 között Kő-
halmi (Klimstein) József vette át és végezte a naptár 
megszűnéséig. Kőhalmi, aki szintén pap volt, 1867-ben 
Nagymaroson káplánként teljesített szolgálatot, innen 
adódott személyes ismeretsége Niedermüller Józseffel. 
Kőhalmi ismerte és igen nagyra becsülte a visegrádi 
kántortanító pedagógiai munkáját. Az 1893. évre kiadott 
naptárban rövid, méltató írásban mutatta be a félévszá-
zados jubileumát ünneplő Niedermüller Józsefet. A 
bemutató íráshoz valószínűleg fotó alapján készült egy 
metszet, a tanító arcképe. 
Úgy gondolom, hogy az arcképpel ellátott méltató írás 
másolatát csatolom a cikkemhez, mert az abban leírt 
pedagógiai elvek a mai napig érvényesek. 
 
A visegrádi önkormányzat 2015-ben „Niedermüller 
József díj”-at alapított, amely Visegrád Város érdekében 
végzett közszolgálat elismeréseként adományozható. 
 
A visegrádi iskola további történetét kutatók figyelmébe 
ajánlanám: 
 

Magyar Eszter: Visegrád története 1684-1756 
Pest Megyei Levéltári Füzetek 28., Budapest, 1998. 
 

Magyar Eszter: Visegrád 
Száz magyar falu könyvesháza sorozat Budapest, 2000. 
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Mezei Anna: Oktatás, nevelés, iskolatörténet 
Cseke László szerkesztésében Visegrád ezer éve c. kötetben, 
Visegrádi Önkormányzat, 2010. 
 

Komlóssy Ferenc: Az Esztergom Főegyházmegyei 
 római katholikus iskolák története 
Esztergom, 1896. 
 

Az Esztergom Főegyházmegye Körlevelei 1851-1955. 
 

Ludovicus Némethy: Series Parochiarum et 
Parochorum Archi-Dioecesi Strigoniensi, 

Strigonii, 1894. 
 
Végül köszönettel tartozom kedves ismerősömnek, dr. 
Bassola Péter egyetemi tanárnak, professzor emeritus-
nak a német szövegek fordításáért. Barátomnak és kol-
légámnak dr. Horváth Istvánnak, az esztergomi Balassa 
Bálint Múzeum nyugalmazott igazgatójának azért tarto-
zom köszönettel, mert magánkönyvtárában meglévő 
„István bácsi Naptára” 1893-ik évi kötetéből kimásolta 
és rendelkezésemre bocsátotta a Niedermüller kántorta-
nítóról szóló írást.  
 

Szőke Mátyás 
c. múzeumigazgató
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Visegrád barokk kori emlékei után kutatva 
2015 nyarán megpróbáltam kideríteni, hogy 
a plébániatemplom korábbi, Keresztelő Szent 

Jánost ábrázoló főoltárképének mi lett a sorsa, elpusz-
tult-e vagy megőrződött valahol. A helyi idősebb lakosok 
emlékezete szerint az 1940-es években a kép még látható 
volt a templom előcsarnokában.

A legegyszerűbb az volt, hogy kérdésemmel 
megkeressem Kalász István plébános urat, aki örömmel 
fogadta érdeklődésemet, mert szerinte a legalkalmasabb 
pillanatban jelentkeztem. Elmondta ugyanis, hogy a 
plébánia tetőzetének teljes felújítása miatt a padláson 
tárolt lomokat lehordták az udvaron álló garázsba, és a 
lomok közt talált egy kb. 3 m hosszú régi vászonképet. 
Hogy a további pusztulástól mentse, egy papírhengerre 
feltekerve a plébánia egyik irodahelyiségében őrzi, és 
örömmel venné, ha megtekinteném. A meghívásnak 
eleget téve 2015. augusztus 5-én a MNM Mátyás Király 
Múzeuma restaurátor munkatársával, Grósz Zsuzsa 
kolléganővel módunkban állt a Kalász atya által őrzött 
festményt alaposabban szemügyre venni. 

Az iszonyatos állapotban lévő szakadt és gyűrött fest-
ményről már a kezdetekben megállapítható volt, hogy 
azonos a keresett barokk kori főoltárképpel, ugyanis a 
kolléganő szakszerű és óvatos tisztítómunkájával talán 
a kép legfontosabb bizonyító részlete vált újra láthatóvá. 
Előtűnt Keresztelő Szent János attribútuma, a botokból 
készült kereszt és az arra tekeredő írásszalagon az Ecce 
Agnus DEI szavak. Ezután az előzetes szemle után fontos 
volt, hogy a képet szakember, vagyis festőrestaurátor is 
lássa, és az ő véleménye után kerüljön sor a döntésre a 
kép további sorsáról. A plébános úr meghívására 2015. 
szeptember közepén Győri Lajos festőrestaurátor a fest-
mény megtekintése után megállapította, hogy az valóban 
azonos a barokk kori főoltárképpel. Az állapotát illetően 
az volt a véleménye, hogy a kép még megmenthető, ha a 
restaurátori munkafolyamatok minél előbb megkezdőd-
nek. A költségeket illetően nem nyilatkozott, de sejtette, 
hogy az újrakeretezéssel együtt valószínűleg több milliós 
kiadást jelent. 

Tekintettel a plébánia szűkös anyagi helyzetére a 
plébános úrnak azt javasoltam, hogy vegyük fel a 
kapcsolatot a Magyar Képzőművészeti Egyetem 
Restaurátor Tanszékével, és kérjünk tőlük támogatást az 
oltárkép megmentéséhez. Ahhoz, hogy ez a kapcsolat 
létrejöjjön, volt anyaintézményem, a Magyar Nemzeti 
Múzeum korábbi főigazgatójától, Csorba Lászlótól 

kértem segítséget. A főigazgató úr révén rövidesen is-
meretségbe kerültünk a Restaurátor Tanszék koráb-
bi és jelenlegi tanszékvezetőjével, Görbe Katalinnal és 
Heitler Andrással. Mindketten érdeklődést mutattak az 
oltárkép iránt, és Kalász atya meghívására 2017 január-
jában a tanszék munkatársaival kilátogattak Visegrádra, 
majd felmérték és fotódokumentációt készítettek a fest-
ményről. Plébános úr kérésére elkészítették a kép állapot-
leírását és a helyreállítás költségvetését. A rövidesen meg-
küldött dokumentációból kitűnt, hogy a Tanszék csak a 
kép helyreállításához szükséges anyag- és eszközigények 
fedezését és a hiányzó díszkeret rekonstrukciójának 
költségét kéri. Ennek az összegnek az előteremtése már 
reálisnak tűnt, és a plébános úr engedelmével itt, helyben 
megpróbáltam támogatókat találni. Fáradozásaim várat-
lanul sikeresnek bizonyultak, mert Hintenberger András 
kezdeményezésére több önkormányzati képviselő felaján-
lotta tiszteletdíja egy részét a célra. Cseke László, a Szent 
György Lovagrend kancellárja pedig jelentős adományt 
hozott a lovagrend német ágától. Anyagi támogatásáról 
biztosított Bánó László, az Utilis Kft . tulajdonosa is. 

A kezdeti sikeres pénzügyi támogatások megszerzése 
után célszerűnek tűnt, hogy a Restaurátor Tanszékkel 
a megállapodás megkötését, a pénzügyek kezelését a 
plébános úr az évek óta már sikeresen működő Keresz-
telő Szent János Visegrád Alapítványra bízta. Sajnos 2017. 
március 8-án Kalász István atya váratlanul elhunyt, és 
így nem érhette meg, hogy az általa oly gondosan őrzött 
kép további sorsát követhesse. A visegrádi alapítvány 
tevékenysége folytán a kép megmentésére a helyi hívek 
közül is számosan tettek adományt. A legnagyobb 
segítséget Áder János köztársasági elnöktől kapta az 
alapítvány. A Köztársasági Elnöki Hivatal 1 millió Ft 
támogatást nyújtott a kép restaurálási költségeihez. 
Ez a támogatás lehetővé tette, hogy a helyi képviselők 
tiszteletdíjából származó felajánlás egy részét a kálvária 
helyreállítási munkáinak fedezésére fordíthassák.

A Keresztelő Szent János Visegrád Alapítvány és a 
Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékének 
Donátor Alapítványa között létrejött megállapodás alap-
ján a 2017–2018-as tanévben megtörtént a festmény res-
taurálása és díszkerettel való ellátása. A kép 2018. július 
30-án került vissza a visegrádi Keresztelő Szent János 
plébániatemplom szentélyébe.

Budapest, 2018. augusztus 10.
Szőke Mátyás

(a Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király 
Múzeumának ny. igazgatója)

TALÁLKOZÁSOM A VISEGRÁDI 
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS OLTÁRKÉPPEL
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Aki sok éven át egy szépséges gótikus-reneszánsz 
királyi palota múzeumának sikeres igazgató-
ja, óhatatlanul elfogja a vágy, hogy mélyebben 

megértse azok lelki világát, akiknek az épített örökségét, 
tárgyi emlékeit, szellemi alkotásait őrzi, kutatja, tanítja a 
ma emberének. Ha munkája során alapos kalauzt keres, 
hamar megtalálja a középkor legnagyobb költőjének 
lenyűgöző alkotását. És már látjuk is Szőke Mátyást a 
visegrádi palota Mátyás-kori kútjának udvarában, amint 
nem a kék Duna habjait csodálja, szemben a nagyma-
rosi templom tornyával, hanem a kötettel a kezében ép-
pen a Purgatórium hegyén, a Negyedik Párkányon kissé 
elpilledő Dantét fi gyeli, aki így dünnyög magában: 

„De álmosságomból hamar kitépett

a hegyen körben rohanó csapat,

akik a hátunk mögül közeledtek.

S mint régen az Iszménosz s az Aszóposz

látott a partján őrjöngőket éjjel,

mikor Th ébában Bacchust ünepelték,

úgy rohantak itt (ha jól láttam őket)

ezek, akiket ívelt útjukon

jó szándék hajtott s helyes szeretet.”

(Nádasdy Ádám fordítása)

Útikalauza, Vergilius meg is mondta mindjárt, kikből 
áll ez a rohanó csapat:

„Ti, akik lángoló igyekezettel

teszitek jóvá most a lustaságot,

mert lanyhán cselekedtétek a jót.”

(Nádasdy Ádám fordítása)

„Mert lanyhán cselekedtétek a jót…” A túlvilági ro-
hanás tehát az evilági lustaságot hivatott ellensúly-
ozni, mégpedig a jócselekedetre való restséget – ez az 
a bűn, amelyet a holtan loholók életükben elkövettek. 
Manapság talán meglepő, hogy mintegy 1400 évvel ezelőtt 
Nagy Szent Gergely pápa a lusta viselkedést a hét főbűn 
közé sorolta – olyanok mellé, mint a paráznaság (túlzott 

nemiség, bujaság), a falánkság (torkosság, élvhajhászás), 
a kapzsiság (mohóság, pénzsóvárság), a harag (gyűlölet, 
düh), az irigység (féltékenység) és a gőg (kevélység, 
dölyf, fennhéjázás). De érthető a pszichológiailag jól mo-
tivált indoklás: ezek ugyan nem halálos bűnök (ezért is 
találkozhatott elkövetőikkel a Pokol helyett a Purgatóri-
umban a költő), ám olyan, mindenkiben meglévő negatív 
hajlamok, melyek ugyanakkor más bűnök forrásává vál-
hatnak, vagyis a keresztény emberkép szerint könnyen 
rossz cselekedetekre bujtogathatják a természetében ere-
dendően romlásra hajlamos emberfi át. 

Akik ismerik Szőke Mátyást, azt hiszem, azonnal kitalál-
ják, miért képzelem el olyan Dante-olvasóként, aki épp 
az idézett textust tanulmányozza szeretett múzeumának 
palotateraszán. Azért, mert ő az az ember Visegrád múlt-
jának kutatásában és az eredmények bemutatásában, aki 
sohasem rest a jóra. Minden ember tudja, mi a helyes, 
ám ezer okot talál rá, hogy mégsem tegye. A régész, 
történész és helytörténész Szőke Mátyás azonban – ha 
kedvenc városáról és környékéről van szó –, akkor tud-
ja és teszi. Amíg 1984–2011 között a palotamúzeumot 
vezette, nemcsak a gótikus és reneszánsz architektúra 
pompájának újjászületésében játszott kulcsszerepet, 
hanem a mellette folyó középkori város-, templom- és 
várkutatások révén igazi komplex régészeti műhellyé 
fejlesztette az intézményt. De mivel a restség helyett a 
mindig jóra törekvés nem hivatali munkájából, hanem 
az egyéniségéből fakad, amikor szembetalálkozott a 
Duna-kanyar gazdag Görgei Artúr-hagyományának 
ellentmondásaival, ugyanezzel a rá jellemző, tudományo-
san igényes, egyszerre találékony és lankadatlan szorga-
lommal eredt a nyomába és közlemények sorában tá-
jékoztatta a nyilvánosságot eredményeiről.

Amikor azután 2016 decemberében megcsörrent a 
telefon és tudós barátom részletezni kezdte a plébánia 
padlásáról előkerülő kép történetét, azonnal tud-
tam, hogy megint valami nagyon fontosat talált meg 
– és a maga jóra sosem rest lendületével fogott hozzá 
a megoldás kereséséhez, a közben adódó nehézségek le-
győzéséhez. Az esélyeket latolgatva hamar szóba került, 
hogy a Magyar Nemzeti Múzeumnak nagyon szorosak a 
kapcsolatai a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel, mi-
vel az iparművész tárgyrestaurátor szakirány hallgatóinak 
képzése a múzeum megfelelő főosztályán történik. Sőt, 
igen gyümölcsöző együttműködés zajlik a képzőművész 
festőrestaurátorokkal is, mivel a hallgatók tanulmányaik 
részeként – kellő szaktanári felügyelettel – rendszeresen 

ELFOGULT KIEGÉSZÍTÉS SZŐKE MÁTYÁS 
TALÁLKOZÁSAIHOZ
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Mielőtt bármit is papírra vetnék, köszönetet 
szeretnék mondani mindazoknak, akik köz-
reműködtek Visegrád plébániatemplomának 

egykori főoltárképének, Keresztelő Szent János-oltárkép 
újjávarázsolásában – a képre rátalálójától, a restaurálás-
ban tevőlegesen részt vevőkön keresztül egészen a temp-
lomban elhelyezett kép újraszenteléséig. 

Nagyon sajnálom, hogy Kalász István plébános úr, aki 
az oltárkép életrekeltését elindította, már nem élhette 
meg a Keresztelő Szent János-kép megáldását. 

Az egyes írások – Visegrádi Hírek, internet, a kép 
történetét, restaurálását ismertető füzetecske – elvezet-
tek ahhoz az örömhöz, amely akkor ért engemet, amikor 
magát az oltárképet is megláttam. 

Magam elé képzeltem valamennyi ősömet – a szüleimig 
bezárólag – akik Keresztelő Szent János oltárképe előtt 
áldozhattak, imádkozhattak Istenhez, élő és holt szerette-
ikért.                

Bízom abban, hogy a mellékelt kép látványa örömöt 
okoz mindazoknak, akik betegségük, öregségük mi-
att nélkülözni kénytelenek a „személyes templomi 
találkozást” a csodálatos oltárképpel.

Sok-sok szeretettel, 
Scheili Béla

EGY OLTÁRKÉP, MELYRE EGÉSZ VISEGRÁD BÜSZKE LEHET 

MIKOR KÉSZÜLT A GÖRGEIRŐL 
SZÓLÓ FILMHÍRADÓ?

Ritka, talán soha vissza nem térő alkalom volt, 
hogy az elmúlt két évben Görgei Artúr tábor-
nok személyéhez köthető két kerek évfordulóról 

is megemlékeztünk. 2016. január 30-án volt a tábornok 
születésének kétszázadik, 2018 május 21-én halálának 
századik évfordulója.

Az évfordulók által kiváltott országos érdeklődés mi-
att felkerült az internetre „Görgey Artúr Budapesten és 
Visegrádon (1908)” címen egy régi fi lmhíradó, amelynek 
digitalizált változatát a Vimeon és a YouTube-on is meg 
lehet nézni. A Vimeon látható 2:19p hosszúságú fi lmet a 
Ma gyar Nemzeti Filmalap Zrt. - Filmarchivum (mnf), a két 
másodperccel rövidebbet a 2:17p hosszúságút a Ma gyar 
Nemzeti Digitális Archivum és Filmintézet (MANDA) 
töltötte fel a YouTube-ra. A rövid fi lmhíradó négy rész-
ből áll. A fi lmrészletek előtti feliratok szövege az alábbi:

1. A katonaság Görgey Artur tábornok Kossuth Lajos le-
gendás hírű hadvezérének születésnapját ünnepli.

2. Görgey Artur lakása erkélyéről fogadja az elvonuló 
huszárok tisztelgését.

3. Hajón Visegrádra megy családjához.

4. Családja körében. (záróképsor)
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A Filmalap honlapján (vimeo görgey) a fi lmről a követ-
kező ismertető szöveget közölték: „Görgey Artur Buda-
pesten és Visegrádon (1908). Görgey 90. születésnap-
jának megünneplése, illetve képek róla a Visegrád felé 
tartó hajón, majd családja körében.”

Azt, hogy a fi lm első felében olvasható feliratok tartal-
ma és a képeken látható jelenetek nincsenek összhang-
ban, már néhány évvel ezelőtt Pálff y Lajos publicista is 
észrevette. Kritikáját a MANDA honlapján 2016. júni-
us 5-én feltett „Hová lett a perzsaszőnyeges erkélyről a 
tábornok?” c. írásában közölte. A két különböző részből 
összeállított fi lm készítője a Goldenweiser vállalat volt, és 
1916. május 21-től, a tábornok halála napjától, „Epizódok 
Görgey tábornok életéből” c. kezdték vetíteni a mozik-
ban. Nagyon valószínűnek tűnik, hogy a Görgei halála 
miatt megnőtt érdeklődést kihasználva a Goldenweiser 
vállalatnál meglévő két különböző témájú fi lmdarabot 
összeillesztették és feliratozták. Amíg a hajóútról szóló 
rész elfogadható felvételekkel készült, addig a huszárok 
felvonulását bemutató rész csapnivaló, mivel például az 
operatőr nem vette észre, hogy a katonaságot köszöntő 
tábornok és családja lemaradt a képről, az erkélyről, ahol 
a tábornok állt, csak a korlátra terített perzsaszőnyeg 
látható. A gyenge minőségű, két részből álló felvétel-
hez készített feliratok is megtévesztőek, mivel nem a 
valóságot tartalmazzák. Az első feliraton szereplő 

Múzeum körút 39.sz épület, amelynek az erkélyéről üdvözölte 
Görgei a tisztelgő huszárokat.

születésnap kapcsán mindenki a tábornok 90. születésnap-
jára gondolhatott. A tábornok ezt a születésnapot 1908. 
január 30-án, egy Erzsébet tér 2. alatti lakásban érte meg, 
ahol számos felköszöntője is volt. 

A következő feliratban „Görgey Artur a lakása erkélyéről 
fogadja ...” valótlanságot közölnek, mert a látott képsor 
alapján jól felismerhető, hogy a huszárok a Múzeum 
körúton vonulnak fel, és annak a bizonyos feldíszített 
erkélyű háznak a földszintjén a cégtábla felirata szerint 
Pfeifer Manó kereskedése látható. 

Az 1912. évi Budapesti Czím- és Lakásjegyzék sze rint 
Pfeifer Manó „ódonkönyv kereskedő” üzlete a IV. ker. 
Múzeum krt. 39. sz. alatt volt található. (Ma ugyanitt az An-
tikvár.hu, Antikvárium cég üzlete van.) Az előbbiekben em-
lítettem, hogy Görgey István és családja, akikkel közös ház-
tartásban élt a tábornok, 1908-ban még az Erzsébet-téren 
laktak. A következő évben 1909-ben a Görgey-család át-
költözött a Mária Valéria utca 17. sz. alá, ahol a ház tulaj-
donosától Weisz Zsigmondtól béreltek egy második emeleti 
lakást. Ebben a Mária Valéria utcai lakásban köszöntette fel 
a tábornokot 91. születésnapja előtt néhány nappal Kube-
lik János (1880-1940) hegedűművész, aki Mozart és Hubay 
darabokat játszott az ünnepelt tiszteletére. A cseh szár-
mazású, eredeti nevén Jan Kubelik világhírű hegedűművész, 
aki a felesége révén Polgár János néven magyarrá lett, utol-
jára 1915 februárjában látogatta meg a Mária Valéria utcai 
lakásban Görgeit. A meggyengült emlékezetű tábornok 
eleinte nehezen ismerte fel világhírű tisztelőjét. Ezen Kube-
lik úgy segített, hogy oda ült a betegágyban fekvő tábornok 
ágya szélére, és másfél órás hegedűhangversenyt adott, a 
zongoránál Haupt-Stummer Gertrud bárónő ült. Megható 
volt látni, ahogy az aggastyán játékáról egyre jobban felis-
merte tisztelőjét, barátját. A kilencvenkét éves Görgei Artúrt 
1910-ben a Mária Valéria utcai lakásban tisztelői és barátai 
kedves hangversennyel lepték meg. Előadók Bosnyákné 
Sándor Erzsi volt, aki magyar dalokat énekelt, és Jászai Mari, 
aki Petőfi  verseket szavalt.

Ez év tavaszán a korábbi tulajdonostól a Mária Valéria u. 
17. sz. házat május 9-én kelt un. adásvevési szerződéssel 
366.000 koronáért megvette a csepeli Wiesz Manfréd. Az 
új háziúr a házat renováltatta, és az időközben Visegrádra 
kiköltözött Görgey-család lakását is teljesen felújította. A fes-
tés és mázolás után lassan száradó lakásba csak késő ősszel, 
november közepén tudott a Görgey-család visszaköltözni. 
Azért, hogy ez a költözés az agg tábornok számára a leg-
kevésbé kényelmetlen legyen, a dunai hajóstársaság, mi-
vel a menetrendszerű járatok már leálltak, különjáratként 
Visegrádra érte küldte a Leányfalu nevű gőzhajót. A felújí-
tott lakásba a tábornok öccse, Görgey István nem költözött 
vissza, a következő évben, 1911-ben a tulajdonában lévő 
Iza bella u. 52. alatti ház egyik lakásában élt egyedül.
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Az 1911-es esztendő rosszul kezdődött Görgei Artúr 
számára, mert januárban és februárban heteken át 
betegeske dett. Tavaszra meggyógyult, és kiköltözhetett a 
család visegrádi nyaralójába, amely ismét a Duna partján 
álló Dedinszky-villa lett. A korábbi években a Visegrád-Mo-
gyoróhegyen, a szőlőtelepen lévő nyaralóként is használt 
„Bulgária”-nak nevezett villát ugyanis 1910-ben a család 
eladta a magyar államnak.

A családtól különvált testvéröcs, Görgey István közjegy ző 
1912. január 13-án meghalt. A Mária Valéria utca 17. szám 
alatti lakásban január végén a tábornok 94. születésnapját 
köszöntők az elhunyt testvérről is megemlékeztek.

Ennek az évnek az elején Móricz Zsigmond és felesége 
meglátogatta Görgeit a Mária Valéria utcai lakásban, ahol 
Návay Lenke fogadta a házaspárt. Móricz azzal a kéréssel 
indokolta látogatást, hogy a tábornokról cikket szeretne 
írni a Nyugat című folyóiratba. A beszélgetés végén állítólag 
Görgei meghívta Móriczékat, hogy Visegrádon is látogassák 
meg őt, de erre nem került sor. A búcsúzáskor az író felesége 
tiszteletből és a meghatottságtól a megcsókolta a tábornok 
kezét. Az ígért cikk végül meg is jelent „Görgey Artúr” 
címmel a Nyugat 1930/13. számában. Az, hogy 1912 után 
Móriczék többször is vendégeskedtek a visegrádi Görgei 
villában, az író családja által utólag gyártott legendák közé 
tartozik. 

Az 1913-as esztendő február és március hónapjaiban 
Görgei ismét betegeskedett. Tavasz végére, nyár elejére 
egészsége részben helyreállt, és a 96. életévében járó Gör-
geit június 6-án mentővel kihozták Visegrádra. A magate-
hetetlen tábornokot két ápolónő kísérte, az egyik éjszaka, a 
másik nappal teljesített szolgálatot. 

Ennek az évnek a tavaszán a Mária Valéria u. 17. alatti 
lakásban látogatta meg Görgeit gróf Tisza István, aki régi 
tisztelője volt a tábornoknak. A lakásban tartózkodott Koz-
ma Andor (1861-1933) költő, író, országgyűlési képviselő, 
aki közelebbről ismerte a Görgey-család gondjait. Kozma 
Andor elmondta a grófnak, hogy a család az utóbbi időben 
komoly anyagi gondokkal küzd, mert a tábornok foko-
zatosan romló egészségi állapota miatt állandó ápolósze-
mélyzetet kénytelenek alkalmazni. A jelentős vagyont 
hátrahagyó, 1912-ben elhunyt Görgey István közjegyzőtől 
származó örökséghez egyelőre nem lehet hozzájutni, mert 
a bonyolult szövegű végrendelet miatt az örökösök még 
mindig nem tudták, hogy mikor kapják meg a rájuk eső 
hagyatékrészt. A nehéz anyagi helyzetbe került család már 
azon gondolkozott, hogy a kiadások csökkentése érdeké-
ben felmondják a Mária Valéria utcai lakást, és kiköltöznek 
Visegrádra. 

Tisza István a nagybeteg Görgei állapotáról és a család 
anyagi helyzetéről tájékoztatta Lukács László miniszterel-

nököt, akitől olyan intézkedést kért, hogy a tábornok ak-
kora  összegű segélyt kapjon, amelyből hátralévő napjaira 
minden kényelem biztosítható legyen szánára. Lukács 
László, aki támogatta a kérést, a minisztertanács elé ter-
jesztette az ügyet, amely úgy határozott, hogy május 1-től 
havi 1000 korona segélyt utaljanak ki Görgei számára, 
amely összeg ből az ápolása, gyógyíttatása és a költözködés 
költségei fedezhetők. Görgei nyugdíja 1902. február 1-től 
évi 8000 korona volt. Állítólag a gróf ezt a segély-ügyet úgy 
intézte, hogy Görgeit és a családtagokat előzetesen nem tá-
jékoztatta. Ezt kétségesnek tartom, mert a család egyik il-
lusztris tagja, Latinovits Endre, Frigyes idősebb fi a, a néhai 
Görgey István mostohaunokája, ekkor Tisza István sze-
mélyi titkára volt. Latinovits Endre korábban Lukács László 
pénzügy miniszter titkárságán dolgozott, és onnan került 
át a miniszterelnökségre. Lukács László (1850-1932) rövid 
ideig, 1912. április 22. és 1913. június 10. között miniszterel-
nöki, belügyminiszteri és a király személye körüli miniszteri 
tisztséget viselte. Támogatásának megszerzésében bizonyára 
szerepe volt Latinovits Endrének is.

Görgei évjáradéka felemelésének hírét azzal a változattal, 
hogy az gróf Tisza István közbenjárásának volt köszönhető, 
a Pesti Hírlap 1913. június 3-i száma közölte. Érdekes mó-
don az ugyanezen a napon megjelenő Az Újság című hír-
lapban viszont arról olvashatunk, hogy a betegség miatt 
megnövekedett költségekre való tekintettel a család kérésére 
Görgei 8000 koronás nyugdíját a duplájára, vagyis évi 16.000 
koronára emelték. Ennek az emelt nyugdíjnak első részletét 
Görgei saját kezű aláírással ellátott nyugtája alapján június 
2-án a család már megkapta.

Arra a kérdésre visszatérve, hogy a Görgei tiszteletére 
meg rendezett huszár felvonulás mikor és hol történt, a 
választ Az Újság című napilap 1912. március 23-i számában 
a rövid hírek között találjuk meg. A tudósításban arról ol-
vashatunk, hogy azon a napon, vagyis szombaton 11 órakor 
a Galíciából (Dél-Lengyelország) Tolna megyébe áthelyezett 
császári és királyi 13. huszárezred három százada vonult vé-
gig a Múzeum körúton, hogy a tábornok előtt tisztelegjen. 
Görgei és családja a huszárokat Latinovits Frigyesné a körút 
39. sz. ház emeleti lakásának perzsaszőnyeggel díszített 
erkélyén várta. Az agg tábornok lelkesen üdvözölte a haza-
tért katonákat, az erkélyen társágában lévők virágokat szór-
tak a huszárok elé.

A tudósító szerint a 13. huszárezred három százada Ko-
rossy Albert kapitány vezetésével azért vonult végig a 
Múzeum körúton és tisztelgett Görgei előtt, mert a tábornok 
ebben az ezredben kezdte tényleges katonai pályafutását, és 
akkor éppen két Görgei is szolgált, Görgei György és Görgei 
József főhadnagyok. 
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A rövid tudósításból kiderült, hogy a fi lmhíradó feliratai 
tévesek, mert a felvonuló huszárok nem a tábornok 
születésnapját ünnepelték, az január 30-án volt. Az 1908-
as évszám sem helyes, mert az esemény 1912-ben történt, 
tehát a fi lmfelvétel is ekkor készült. 

Az sem helytálló, hogy Görgei a lakása erkélyéről nézte 
végig a katonák felvonulását. A tábornok ekkor a Mária 
Valéria u. 17. alatt lakott. Görgeit öccsének, Istvánnak az 
egyik mostohalánya, Návay Jolán, Latinovits Endréné látta 
vendégül a lakásán. Jolán férje, a bácsborsodi földbirtokos 
ekkor a Bristol szállóban (Mária Valéria u. 4.) lakott.

Latinovits Frigyest, aki az előző évben az országgyűlés 
felsőházában Bács-Bodrog vármegyét választott tag-
ként képviselte, 1912-ben a király örökös felsőházi tagnak 
nevezte ki. Az nagyon valószínűnek tűnik, hogy a huszárok 
felvonulása a Belvárosban és a 92 éves tábornok nyilvános 
szerepeltetése nem állami keretek között, hanem csalá-
di szervezésben történt. Az ötlet feltehetően Korossy Al-
bert kapitánytól származott, aki vette a bátorságot, hogy a 
korábban „árulónak” bélyegzett tábornokra a honvédek 
ismét egykori fővezérként tekintsenek. Korossy egyébként 
rokonságban állt a Návay és Görgey családokkal. Görgey 
István mostohafi a, Návay Emil ugyanis feleségül vette Ko-
rossy Zsófi át, akinek testvére volt Korossy Albert kapitány.

A Görgey, Návay és Latinovits családokból álló rokonság 
1908-ban tovább bővült a Pest vármegyei nemes Gulner 
családdal. Szeptember 19-én ugyanis a bátaszéki plébáni-
atemplomban esküdött örök hűséget Gulner Pál fi a, Elemér, 
Návay Katusnak, Návay Emil és Korossy Zsófi a lányának. 
A vőlegény részéről Gulner Gyula, Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye és Kecskemét szabad királyi. város főispánja, 
nyugalmazott államtitkár volt a násznagy, a menyasszony 
részéről Korossy Albert, a 13. számú császári és királyi 
ezred kapitánya. A vendégek között természetesen ott volt 
a nagymama, Dedinszky Aurélia és férje, Görgey István is. 
A névsorból viszont valami ok miatt hiányzott Görgei Artúr 
és Latinovits Frigyes neve. 

A pontosság kedvéért ki kell igazítanom a hírlapírónak 
azt a tévedését is, hogy a 13. huszárezredben szolgált Gör-
gei Artúr is. A valóság az volt, hogy 1842-ben Görgei a 12. 
(Nádor) huszárezredhez került főhadnagyi rendfokozat-
ban, innen szerelt le 1845-ben, és ment Prágába egyetemre 
vegyészetet tanulni.

A fi lmhíradó második felének harmadik és negyedik 
része a feliratok szerint Görgei „Hajón Visegrádra megy a 
családjához” és „Családja körében” eseménysort mutatja. 
Azt, hogy ezt a fi lmhíradó részletet mikor készítették, nem

Görgei egy rokon hölgy társaságában a hajón.
 

tudtam megállapítani. A fi lmen jól látható, ahogyan a hajó 
Visegrádon történt kikötése után Görgei a vele együtt utazó 
hölgyek társaságában a hajóállomással szemközti villa 
kerítéskapuján lép be. 

Dedinszki Aurélia Duna partján álló villáját (Fő u. 9. ma 
Hotel Vár) a család újra nyaralóként csak 1910 után kezdte 
használni, ugyanis a korábbi években a nyarakat a Mo-
gyoró-hegyen, az ottani szőlőtelepen, („Bulgária”) álló 
villában töltötték. Görgey István 1910-ben az előbbi terüle-
tet eladta a magyar államnak, ezért a következő években az 
agg tábornokkal együtt a hölgyek nyári lakhelye a hajóál-
lomással szemben álló emeletes villa volt.

A fi lmhíradó részlete feltehetően 1910 után készült. 
A pontos évet nehéz lenne meghatározni. Esetleg az meg-
kockáztatható, hogy mivel a záróképen („Családja köré-
ben”) nincs jelen a tábornok öccse, István, aki 1912 
januárjában meghalt, a felvétel az év tavaszán készült. 
Ez természetesen csak feltételezés, mert az is lehet, hogy a 
közjegyző nem utazott a hajón, és ezért nem szerepel a csalá-
di képen. Végül, hogy a címben feltett kérdésre választ adjak, 
a fi lmhíradó első fele 1912. március 23-án délelőtt tizenegy 
órakor készült a Múzeum körút 39. előtti utcaszakaszon. 
A huszárok felvonulása tehát nem Görgei születésnapján, és 
nem a tábornok lakása előtt történt. 

A visegrádi hajóútról látható felvételek készítésének időpont-
járól csak annyit tudok biztosan állítani, hogy az 1910 után, 
esetleg 1912-ben lehetett.

Szőke Mátyás

 
c. igazgató
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Görgei és a tordai vasútállomás 

 
Egy osztrák katonatisztnek, aki történészként vált is-

mertté Anatole Wacquant (1858-1914) írói néven, va-

lódi neve Ferdinand Strobl von Ravelsberg volt, 1900-

ban Breslauban megjelent a „Die ungarische Donau-

Armee 1848/49” c. műve. Ebben a munkájában a szer-

ző érdekes részleteket mond el Görgei klagenfurti in-

ternálásáról és további életéről. 

Sebők Zsigmond (1861-1916), aki egyike volt a kiváló 

ifjúsági íróknak, újságíróként is dolgozott az Új Idők 

1900. 6. évfolyam 1-26 számában, a „Vihar után” c. 

tárcájában azontúl, hogy ismerteti  Anatole Wacquant 

munkáját, röviden összefoglalja, hogy az addigi évtize-

dekben miként alakult hazánkban Görgei személyének 

és tettének megítélése a közvéleményben, vagyis haza-

áruló volt-e vagy sem. Azt is megemlíti, hogy Görgei 

1867-es hazatérését követően személyének negatív 

megítélése miatt nagyon nehezen kapott munkát, vagy-

is nem volt alapja megélhetésének. Sebők úgy tudta, 

hogy Görgei előbb a Lánchíd Rt.-nél dolgozott, majd 

1871-ben a pesti téglagyár részvénytársaságnál volt 

alkalmazásban. Miután innen is elbocsájtották, Erdély-

be utazott, ahol vasútépítésnél dolgozott munkafelü-

gyelőként. Ekkor történt az a eset, amelyet  Wacquant 

is leír, hogy Görgei a tordai vasútállomáson várakozva 

szóba elegyedett az állomásfőnökkel, aki nem ismerte 

őt. Az állomásfőnök gyanútlanul megkérdezte az isme-

retlen úrtól, hogy igaz-e, hogy Görgei már megérke-

zett. „Igen, megérkezett” - válaszolta az úr, majd azt 

kérdezte -„Ön ugye nem ismeri?” „Sajnos nem” - felel-

te az állomásfőnök, „mert ha ismerném, már akkor 

régen bevertem volna a fejét.” „Nos, a helyzet az, hogy 

Görgei én vagyok” - válaszolta az úr. Ettől a választól 

az állomásfőnök teljesen megzavarodott, elsietett, és 

többet nem is jött elő.  Az újságíró a tárcáját azzal 

fejezte be, hogy a Görgei iránt érzett gyűlölet úgy tű-

nik, hogy csökken, és a visegrádi magányában élő 

tábornok már egyre több elismerést kap. 

Görgey István nyugalmazott közjegyző 1912. január 

13-án meghalt. Néhány nappal később, január 18-án a 

Pesti Naplóban ifj. Ábrányi Kornél (1849-1913) írónak 

„Az utolsó gránátos” c. cikke, amely részben az öcs-

nek, vagyis Istvánnak, a bátyja érdemeinek és emberi 

nagyságának elismertetése érdekében tett fáradozásai-

ról szól, emellett a tábornok száműzetés utáni itthoni 

éveiről ad összefoglalást. Ábrányi elmeséli, hogy a 

Klagenfurtból hazatért Görgei szeretett volna munká-

jával szerzett keresetéből megélni, és ezért egy bánya-

társaságnál helyezkedett el vegyészként. A társaság 

Erdélybe küldte, ahol huzamosabb ideig dolgozott. 

Ekkor történt, hogy a tordai vasútállomáson, ahol órá-

kat kellett várnia a következő vonat érkezésére, többen 

felismerték, és durván tüntetni kezdtek ellene. Az ál-

lomásfőnök figyelmeztette Görgeit, hogy merényletet 

terveznek ellene, és menedékül felajánlotta lakását. 

Görgei nem fogadta el az ajánlatot, hanem a peronon, 

ahol sétált, egy idő után lefeküdt egy lócára, és a tünte-

tők fenyegetőzése és szidalmazásai ellenére nyugodtan 

elaludt. A békésen alvó ember láttán az agyonverés 

szándékával érkező tüntetők annyira meghökkentek, 

hogy zavartan elsompolyogtak. Öt nappal később, 

1912. január 23-án ugyanennek az újságnak, vagyis a 

Pesti Napló 19. számában megjelent egy Tordáról kül-

dött levél, amelyben annak szerzője cáfolja az Ábrányi 
által leírt történet valódiságát. A levél írója, Nagy 

Albert tordai pénzügyi számtanácsos szerint az eset 

azért sem történhetett meg, mert Görgei ottjártakor 

még nem volt kiépítve az Aranyosgyéres-Torda  közöt-

ti szárnyvonal. Ezt a vonalat jóval később, 1883-ban 

építették meg. Erre a levélre valószínűleg kevesen 

figyelhettek fel, a többség inkább az Ábrányi-féle tör-

ténetnek adott hitelt, mivel ő neves író, szerkesztő, 

országgyűlési képviselő volt. A tordai esetnek ez a 

változata még a Görgei életéről szóló szakirodalomba 

is bekerült. A számtanácsos az újságban közzétett leve-

lében azt is leírja, hogy mi történt valójában, amikor 

Görgei Tordán járt. A Görgeit ért inzultusról, amely 

1872. április 3-án történt, néhány nagyobb újság (A 

Hon, Fővárosi Lapok) hat nappal később részletesen 

beszámolt. A számtanácsos leírása és a lapok tudósítá-

sa közt alig van eltérés, így a történet a részleteket 

illetően hitelesen rekonstruálható. 

Görgei a vele utazó Szilvássy Sándor, Küküllő megyei 
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főispánnal Kolozsvárról jövet „a Biasani-féle 

delizsánccal” (csukott postakocsi) 1872. április 3-án 

este Tordára érkezett. A kocsi a Czifra nevű vendégfo-

gadónál állt meg, ahol lovakat váltott. Görgei útitársá-

val betért a vendégfogadóba vacsorázni. Hozzájuk 

társult Görgei egy régi ismerősének, a Nemzeti Szín-

ház egykori intendánsának, a néhai Radnótfáy Nagy 

Sámuelnek Tordán huszárfőhadnagyi rangban katonai 

szolgálatot teljesítő Gábor nevű fia. 

A városban percek alatt elterjedt a hír, hogy itt van 

Görgei, és főleg a kíváncsi és egyre inkább dühös he-

lyiek tömegesen tódultak a fogadóhoz. Többen bemen-

tek az ebédlőbe, sokan az udvaron gyülekeztek, ahol 

egy zenekar folyamatosan a Világos után született 

szomorú nótát húzta, amely így szólt: 
 

 „Honnan jössz te oly leverten bús pajtás, 

 Miért sír egyik szemed jobban, mint a más?  

 Világostól hozom én e bánatot 

 Hol hazámnak ott örök sír ásatott.” 
 

Görgei vacsora közben igyekezett nyugalmat erőltetni 

magára, csak akkor reagált a körülötte történtekre, 

amikor egy helyi ügyvéd azt kérdezte a vacsorázó ven-

dégektől: „Uraim, ki önök között Görgei Arthur? 

Óhajtjuk látni.” Görgei előbb hallgatott, majd az ismé-

telt felszólításra válaszolt: „Én vagyok Görgei, itt va-

gyok.” Erre a válaszra az étteremben többen „vesszen a 

hazaáruló”-t kiáltottak, amely az udvaron összegyűlt 

tömegben is visszhangra talált. A kínos vacsorajelenet-

nek az vetett véget, hogy a kocsi vezetője bejelentette: 

„A Biasini kocsi indul”. A postakocsi felé menő tábor-

nokot a tömeg „vesszen Görgei” kiáltásai és szidalma-

zásai kísérték. Állítólag a postakocsi ajtaját többen fel 

akarták tépni, hogy Görgeit bántalmazzák, de erre nem 

került sor, mert csendőri kísérettel Torda piacterén 

keresztül bántatlanul sikerült elhagyni a várost. 

Majdnem negyedszázaddal később a Tordán történt 

incidensnek volt egy utózöngéje is. 1896. április 13-án 

48 éves korában Meránban (Merano, Dél-Tirol) el-

hunyt Radnótfay Nagy Gábor honvédhuszárőrnagy a 

Ludovika akadémia tanára. A kiváló képességű katona 

haláláról tudósító újságcikkben érdemeként megemlí-

tették, hogy mikor főhadnagyként Tordán állomásozott 

milyen bátran sietett Görgei védelmére. A Görgeivel 
együtt vacsorázó főhadnagy a tábornokot szidalmazó, 

már-már bántalmazó több száz főből álló tömeg elé 

kivont karddal egymaga állt ki, és kijelentette, aki tá-

mad, annak vele gyűlik meg a baja. A bátor fellépés 

annyira meghökkentette a tömeget, hogy Görgei bán-

tatlanul eltávozhatott.  A valóság viszont, ahogy a ko-

rabeli újságcikkek leírásából tudjuk, más volt. 

Radnótfáy főhadnagynak nem kellett kivont karddal 

kiállni a tömeg elé, mert a postakocsi a csendőrök vé-

delme alatt sértetlenül elhagyhatta Tordát. 

Metzker Károly, aki 1883-1908 között Visegrád jegy-

zője volt, személyesen ismerte az idős Görgeit. Alkal-

ma volt a visegrádi vadászatok idején és az uralkodótól 

kapott audienciák során Ferenc József királyról be-

nyomásokat szerezni. E két jeles személyről nyert él-

ményeit és a hozzájuk kapcsolódó történeteket a jegyző 

megírta, és az 1930-as évek derekán a „Néhány jellem-

vonás Görgei Arthur és I. Ferenc József életéből” című, 

magánkiadású könyvének bevezetőjében megemlítette, 

hogy a Görgeiről hallott történeteket igyekezett szó 

szerint visszaadni.  

Egyik megőrzött történet arról szólt, hogy a klagenfurti 

száműzetésből hazatért Görgei miként jutott első ittho-

ni állásához a Lánchíd Rt.-nél. Ennek az akkor még 

magán-részvénytársaságnál megszerzett állásnak az 

előzménye a szabadságharc idejére volt visszavezethe-

tő. A győri ütközet (1848. december 26.) előestéjén a 

tábort ellenőrző és azt körbelovagoló Görgei találko-

zott két huszárral, akik elpanaszolták, hogy ehetetlen, 

ragacsos kenyeret kapnak ellátásként. Miután Görgei 

meggyőződött az huszárok igazáról, azonnal intézke-

dett, és kivizsgáltatta az ügyet. A katonái élelmezését 

súlyosan megkárosító szállítót a vétkéért még azon az 

éjjelen egy órakor felköttette. Ennek híre gyorsan elter-

jedt az országban, és ettől kezdve a katonák másutt is 

kifogástalan, jó kenyeret és élelmet kaptak. A két pana-

szos huszár közül az egyik az Rt. főrészvényese lett. Ő 

volt az, aki a tábornok benyújtott álláspályázatára, 

amelyet azzal indokolt, hogy kenyeret akar keresni, azt 

válaszolta: „Görgei kenyeret kér? Adni kell neki. 1848-

ban ő adott nekem.” Állítólag így kapott  Görgei iroda-

tiszti állomást, amely évi 600 forint javadalmazással 

járt. Ez bizony elég kicsiny darabka kenyérre való volt, 

ugyanis a havi 50 forint csak nagyon szűkös megélhe-

tést biztosított. 

Metzker jegyző úr közreadott még egy történetet, 

amelynek eredetét eddig nem sikerült megtalálnom. E 

történet szerint a Magyarországra visszatért Görgei a 

megélhetéséért a pozsonyi vasúti alagútfúrásnál, mint 

földmunkás-csapatvezető dolgozott. A munkásai közül 

az egyik alföldi kubikos ásójával az „áruló” Görgei 

feje felé suhintott. Görgei elkapta a feléje suhintott 

ásót, majd azt mondta a munkásnak, miközben azt 

visszaadta: „Megbocsátok magának, mert nem tudja 

mit csinál.” Ez a munkás később ragaszkodó és hűsé-

ges embere lett Görgeinek. 

Sebők Zsigmond a már idézett tárcacikkében Görgeinek 

a Lánchíd Rt.-nél betöltött állását egészen más módon 

írja le, amint azt Metzker könyvében olvashatjuk. Állí-

tólag Görgei hosszas utánajárás után, mivel mindenütt 

elutasították, a Lánchíd Rt.-nél kapott egy nagyon 

„alantas” hivatalnoki állást. A Lánchíd hídfőjénél állt 

szemébe húzott kalappal, hogy ne ismerjék fel, és a 

jegyszedőket ellenőrizte. A „Görgei Artúr élete és 

működése Magyarországon” 1990-ben a Magyar Nem-

zeti Múzeum által megjelentetett katalógusban viszont 

az a változat olvasható, hogy hazatérése után Görgeit 

először a Lánchíd Rt.-nél a társaság titkáraként alkal-

mazták. A Magyar Nemzeti Múzeumban 2019. janu-

ár  5-én megnyílt „Az ismeretlen Görgei” c. kiállítás 
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egyik tablószövege és a kiállításvezető (szerzője dr. 

Radnóti Klára) is így említi azzal a kiegészítéssel, hogy 

amikor az Rt. állami tulajdonba került, azonnal fel-

mondtak Görgeinek. A baj ezzel az, hogy a Lánchíd Rt. 

csak 1870. július 1-jével került állami tulajdonba, ezek 

szerint Görgei két és fél évig a magántársaság alkalma-

zottja volt, ami nem valószínű.  

Arról, hogy miként alakult a száműzetésből hazatért 

Görgei élete a következő években, a Lánchíd-példához 

hasonlóan a történeti és népszerűsítő irodalomban szá-

mos ellentmondást vagy pontatlanságot olvashatunk. 

A rendelkezésemre álló, nem teljes körű adatgyűjtésem 

alapján a továbbiakban megkísérlem hiteles vázlatát 

adni az 1870-es évek közepéig tartó időszakban történ-

teknek. 

Az első hazai állásajánlatot Görgei 1868. január 4-én 

Bánffy Béla gróftól kapta, aki táviratban tette fel a 

kérdést, hogy esetleges megválasztása esetén elfogad-

ja-e az Erdélyi Gazdasági Egyesület titkárságát évi 

1200 forint fizetésért. Görgei rögtön, már másnap igen-

lő választ küldött. Alig több mint két héttel később, 

január 21-én felkereste Görgeit egy jóbarátja és lelkes 

híve, Assermann Ferenc (1821-1893), aki Kolozsváron 

hallotta a hírt, hogy mire vállalkozna a tábornok. 

Assermann, aki 1877-től Vendreire magyarosította a 

nevét, elmondta Görgeinek, hogy ő 1866-67 között az  

Erdélyi Gazdasági Egyesület titkára volt, és saját bőrén 

tapasztalta, hogy a felajánlott évi 1200 forint fizetésből 

a különböző járulékos kiadások miatt alig vagy egyál-

talán nem lehet megélni.  Görgeit tehát meggyőzte, 

hogy rosszul dönt, ha mégis elfogadja a felajánlott 

állást.  

A tábornok a következő napon, január 22-én, egy hosz-

szabb, tételes költségvetést is tartalmazó mentegetőző 

levélben megírta a lemondását, amit Mikó Imre grófnak 

küldött, aki miniszteri megbízatása mellett sok más 

tisztséget is betöltött, többek között az Erdélyi Gazda-

sági Egyesület elnöke (1854-1876) is volt. Az állás 

nélkül maradt Görgeinek ismét megélhetését biztosító 

munkahely után kellett néznie azért is, mert ahogy 

Mikó grófnak megírta „testvéröcsém gondjait, pénzbeli 

áldozatait csökkenteni” szándékozott.  

Arra, hogy az 1868-as esztendő első felében Görgeinek 

állása lett volna, eddig nem találtam meggyőző bizo-

nyítékot. Feltételezhető, hogy esetleg ebben az idő-

szakban tudott a Lánchíd Rt.-nél elhelyezkedni. A 

Lánchíd építéstörténete és az azt létrehozó és fenntartó 

részvénytársaság története feldolgozott és közismert. 

Az erről szóló történeti leírásokban említést, sőt utalást 

sem találtam arra, hogy Görgei az Rt.-nél titkári állást 

töltött volna be. A Lánchíd, amely tulajdonképpen az 

Rt. tulajdona, vagyis magántulajdon volt, állami tulaj-

donba-vételét az 1870. évi XXX. tc. tette lehetővé. Az 

állam a megállapodás során minden egyes részvényért 

609 forintot ajánlott fel. Az Rt. utolsó közgyűlése ezt 

jóváhagyta, és 1870. július 1-jén a Lánchíd a magyar 

állam tulajdonába került.  

Utánanéztem annak is, hogy a korabeli sajtóban talá-

lok-e híradást Görgei és a Lánchíd Rt. kapcsolatáról. 

Eddig mindössze egyetlen rövid hírt találtam a 

Nefelejts című hetilapban. A nívós kiadású, színvona-

las írásokat is tartalmazó, nők számára készült hetilap 

1868. május 31-i számában a Mi újság? c. rovatban: 

„Görgei Artur egy újabb hír szerint a Lánchíd társulat 

igazgatójává van megválasztva”. Két hónappal később 

ugyanennek a hetilapnak az 1868. július 26-i száma 

viszont arról értesít, hogy Görgei Artúr kinevezéséről 

szóló korábbi hírek „nem voltak való”, mivel utóbbi hír 

szerint a „Drasche-féle téglaégető részvénytársaság 

igazgatója lett”.  Azt már csak a teljesség kedvéért 

fűzöm az előbbiekhez, hogy négy évvel később az Egri 

Hetilap 1872. április 25-i számában a hírek közt a kö-

vetkező volt olvasható: „Görgei Arturt a kormány a 

Lánchíd főigazgatójává szándékozik kinevezni”. 

Mielőtt Görgei első, a rangjához méltó állását említe-

ném, a XIX. sz. derekán a Kelet-Pesten, Kőbányán 

működő téglagyárak történetének egy rövid részletét 

ismertetném. Az 1838-as árvíz a három város, Buda, 

Óbuda és Pest közül az utóbbiban okozta a legnagyobb 

kárt. Az újjáépítéshez jelentős mennyiségű, gyorsan 

előállítható építőanyagra, főleg téglára volt szükség. A 

város tehát szerződést kötött Alois Miesbach bécsi 

téglagyárossal, hogy Pesten is létesítsen egy nagy telje-

sítményű téglagyárat. A bécsi vállalkozó Kőbányán, a 

Jászberényi úton kapott a várostól 40 holdnyi területet, 

ahol rövid idő alatt felépítette a gyárát. A tégla gyártá-

sához az agyagot helyben, az égetéshez szükséges 

szenet a Dorog környékén megvásárolt bányákból 

szerezte be  Miesbach, akit bécsi gyárainak működteté-

se úgy lefoglalt, hogy egy idő után a kőbányai gyár 

vezetését átadta unokaöccsének, Drasche Henriknek, 

aki 1847-ben ezt a posztot öccsére, Drasche Gusztávra 

ruházta át. 1857-ben Miesbach meghalt, bécsi és pesti 

téglagyárainak és a Dorog környéki szénbányáknak az 

örököse Drasche Henrik lett. A Drasche-féle téglagyá-

rak és szénbányák új tulajdonosa egy 1868-ban a Ma-

gyar Általános Hitelbank támogatásával alapított rész-

vénytársaság lett, amelyet 1868 augusztusában a pesti 

királyi váltótörvényszéknél az alábbi néven vették a 

társaságok jegyzékébe: „Kőszénbánya 's téglagyár 

Pesten” németül „Steinkohlen- und Ziegelwerks-

Gesellschaft in Pest”. Székhelye Pest, Erzsébet tér 2. 

Időtartama 50 évre szólt. Tevékenységi köreként meg-

határozta bányák és téglagyárak vásárlását, létesítését 

és mindenféle építkezési vállalkozások beindítását 

Magyarországon és a társországokban. Alaptőkeként 

két millió (osztrák értékű) forintot állapítottak meg, 

amely 10.000 db, egyenként 200 forint értékű rész-

vényt jelentett. A társaság ún. kormányzótanácsa 12 

tagból állt, ami az elnökből, alelnökből, három igazga-

tó és hét kormányzótanácsosból tevődött össze. Vezér-

igazgatója (Leitender Direktor) Görgei Artúr volt. A 

társulat vezetőségéből három személyt külön is érde-

mes megemlíteni. Az elnök Somssich Pál (1811-1888) 
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a képviselőház alelnöke volt. A cég alelnöki tisztségét 

Kochmeister Frigyes (1816-1907) viselte, aki 1864-ben 

a Pesti Áru- és Értéktőzsde első elnöke lett, 1867-ben 

részt vett a Magyar Általános Hitelbank megalapításá-

ban és vezetésében. Az igazgatótanácsosok között ott 

volt Zsigmondy Vilmos (1821-1888) bányamérnök, a 

hazai artézi kutak fúrásának kialakítója és elterjesztője. 

Zsigmondy, aki egyébként kiváló képzettségű bánya-

mérnök volt, 1850-1860 között kilenc évig dolgozott a 

Sárisáp melletti Anna-völgyi kőszénbányánál, amely 

akkor Sándor Móric gróf tulajdona volt. Ezt a bányát 

1857-ben Drasche Henrik megvette. Az Anna-völgyi 

bánya működtetése mellett Zsigmondy kutatásainak 

eredményeként Dorog környékén számos új széntele-

pet tártak fel. Ma Zsigmondy Vilmosnak, mint bánya-

mérnöknek emlékét Dorogon a lakótelep, itt mellszo-

bor látható, és egy gimnázium elnevezése őrzi. 

A Drasche-féle Kőszén- és Téglagyár Rt. működése 

Görgei igazgatósága alatt eleinte sikeresen, nyeresége-

sen indult. Az 1870-es esztendő eredményeinek ösz-

szegzésekor viszont kitűnt, hogy a téglagyár és a kő-

szénbányák termelése lecsökkent, és ebből adódóan a 

vállalat tiszta nyeresége is jóval kisebb lett. Amíg a 

társulatnak 1869-ben 201.000 forint tiszta jövedelme 

volt, ez a nyereség 1870-ben már csak 62.000 forintot 

tett ki. A cég kritikussá vált anyagi helyzete miatt 

1871. május elején a társaság vezetőségi tagjaiból álló 

választmányi ülésén Görgeit felmentették az állásából, 

és helyére Lőwy Sámuelt nevezték ki. A válaszmányi 

ülés határozatait május 31-én a részvénytársaság évi 

rendes közgyűlése is jóváhagyta. A Somssich Pál el-

nöklete alatt megtartott közgyűlés érvényes volt, mert 

azon 67 részvényes, akik 2135 részvényt bírtak, jelent 

meg. Az üzleti jelentést Görgei Artúr olvasta fel német 

nyelven, egyébként is a tanácskozás ezen a nyelven 

folyt. A kedvezőtlen üzleti eredmény miatt, a leltár- és 

számvizsgáló bizottság elnöke egy bizottság felállítását 

javasolta, amely kivizsgálná az eredménytelenség oka-

it. A javaslatot a részvényesek többsége leszavazta, 

mert Görgei felmentésével a jövőben a cég kedvezőbb 

eredményre számíthat.  Görgei miután meggyőződött 

arról, hogy a többoldalú ismereteket megkívánó üzleti 

vezetésre képtelen, igazgatói állásáról lemondott, he-

lyére a szakképzett Lőwy Sámuelt szerződtették.  

Görgei leghosszabb ideig, majdnem három évig tartó 

állása megszűnésének okát a jelenkori életrajzi iroda-

lom a válaszmányi tagok elégedetlenségével indokolta. 

Valójában Görgei békésen vált meg a cégtől. Még 

évtizedekkel később is számon tartották, hogy ő volt a 

társulat első vezérigazgatója. A Drasche-féle kőbánya 

és téglagyár részvénytársaság választmánya, vagyis 

tisztikara élén Lőwy Sámuel vezérigazgatóval, 1909. 

augusztus 2-án egy jubileumi ülés keretében meleg 

ünneplésben részesítette Oesterreicher Miksát, a ko-

rábbi igazgatót a társulatnál töltött működésének 40. 

évfordulója alkalmából. Az ünnepeltet köszöntő be-

szédet mondó Lukács József igazgató javaslatára üd-

vözlő sürgönyt küldtek Visegrádra Görgei Artúr tá-

bornoknak. 

Az 1870-es években az egymás után alakuló részvény-

társaságok egyikében nemcsak Görgei Artúr tábornok, 

fővezér kapott rangjához méltó vezérigazgatói állást. 

Jó nevű pesti belvárosi ügyvédi irodát vivő István öcs-

csét ugyancsak a Magyar Általános Hitelbank érdekelt-

séghez tartozó Pesti Hengermalom részvénytársaság 

igazgatóságába tagként választották. Ennek a társaság-

nak a vezetésében természetesen ott volt Kochmeister 
Frigyes is. A jogi végzettségű Görgei Istvánról tudjuk, 

hogy évekkel később, még 1876-ban is ellátta a rész-

vénytársaság képviseletét. Az elképzelhető, hogy 

Görgei Artúr a Drasche-féle téglagyárnál megszűnt 

állás után, erre 1872 áprilisából van adat, az akkor már 

állami tulajdonba került Lánchíd Társulatnál kapott 

igazgatói megbízást, amely valószínűleg csak átmeneti 

volt. Ennek az évnek a tavaszán a tábornok Erdélybe 

indult, és további támogatásért és anyagi segítségért 

Mikó Imre grófhoz fordult. A hálás utókor által „Erdély 

Széchenyije”-ként emlegetett gróf Mikó Imre (1805-

1876), aki művelődés-, gazdaságpolitikus és történész 

volt, 1867-1870 között az első magyar kormányban, 

közmunka- és közlekedésügyi miniszteri tisztséget is 

viselt. Tekintettel arra, hogy a kiegyezésig, vagyis 

1867-ig Erdélyben nem épült vasútvonal, Mikó volt az, 

aki a Magyar Keleti Vasút építésének megindításával 

összekötötte Magyarországot a visszacsatolt ország-

résszel. Kezdetben a magánvállalkozások bevonásával 

történt a vasútfejlesztés, de a sok korrupció miatt Mikó 

is lemondott a miniszterségről, mert ezeket az ügyeket 

nem tudta kezelni, és így az lassan állami finanszírozá-

sú lett, és az állam tulajdonába került. Előbb, 1868-tól 

az Arad, Temesvár, Déva, Alvinc, Gyulafehérvár, Tö-

vis, Aranyosgyéres, Kolozsvár, Dés vonal épült meg. 

Az eredeti tervek szerint a vasútnak Tordán kellett 

volna áthaladnia. A Tordától 8-9 kilométernyire fekvő 

kicsiny, nem túl jelentős település, Aranyosgyéres 

birtokosai viszont olyan ügyesen „lobbiztak” a vasút-

társaságnál, hogy tervmódosítással a vasútvonal a falu-

jukat érintve épült meg. Jóval később, csak 1883-ban 

készült egy szárnyvonal, amely Tordát összekötötte 

Aranyosgyéressel. A vasútvonal Kolozsvár felé átha-

ladt Gyulafehérváron és az alatt lévő Alvincon, ahon-

nan kelet felé kiindulva Nagyszebenen Fogarason ke-

resztül megépült egy Brassóig tartó vasúti pálya, amely 

1872. november 12-én nyílt meg. Az előbbi vonaltól, a 

Gyulafehérvár fölött lévő Tövis településről kiindulva 

épült egy másik, ugyancsak Brassóig tartó vonal. Ez a 

részben az Erked patak völgyében épült vasúti pálya 

Tövisnél kezdődött, áthaladt Balázsfalván, Medgyesen, 

Segesváron, Erkeden, a Kőhalom mellett fekvő 

Homoródbenén, és Földvár érintésével ért Brassóba. 

Ezen a vasútvonalon épült meg Erked és Homoródbene 

között egy 635 m hosszú alagút. Ennek a vasútvonal-

nak a Tövis-Segesvár közötti szakaszát 1872. július 18-

án nyitották meg. A Segesvár-Brassó közötti részen a 
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munkák egy évvel később fejeződtek be, az átadásra 

1873. július 1-jén került sor.  Görgei 1872 tavaszán 

indult el Erdélybe feltehetően Mikó Imre tanácsára, 

hogy az ottani vasútépítéseknél munkát találjon. 

Görgei Erdélybe indulásakor minden bizonnyal elég 

nehéz anyagi helyzetben volt, mert ekkor történhetett, 

hogy Mikótól 2000 forintot kért kölcsön. Előbb 1872. 

április 3-án Tordán tűnik fel, ahol a Czifra vendéglő-

ben a bevezetőben leírt inzultus történik vele. Április 

6-án már Marosvásárhelyen van, ahol a Magyar Keleti 

Vasút ügyében kiküldött vegyészmérnökként tartózko-

dott pár napig. Ezek szerint már 1872-ben a vasútépí-

tésnél dolgozott. Azt, hogy hol, a Brassóban kiadott 

magyar nyelvű politikai, közgazdasági és társadalmi 

lapnak, a Nemerének 1873. január 7-én megjelent szá-

mában közölt rövid hírben olvashattuk. E hír szerint 

Görgei a segesvár-kőhalmi (valójában Homoródbene) 

vasút építésénél van alkalmazásban havi 150 forint 

ellenében. Az építési vállalkozó 1849-ben Görgei tábo-

rában százados volt. 

Görgei 1873 januárjának vége felé Lunkán (Hunyad 

megye) az ottani Gyulai grófi kastélyban vendégeske-

dett. Onnan átment a közeli Brádra, ahol beült egy 

vendéglőbe ebédelni. Rövidesen megjelentek a helyi 

muzsikus cigányok, akik szó szerint kimuzsikálták  

Görgeit a vendéglőből, ugyanis elkezdték játszani a 

„Honnan jössz te ...” világosi dalt. Görgei ebédjét fél-

behagyva fizetett, majd visszahajtatott Lunkára.  

Erdély első nagyobb vasúthálózatának, az ún. Magyar 

Keleti Vasút építése azzal, hogy 1873. július 1-jén 

átadták a forgalomnak a Segesvár-Brassó szakaszt, 

befejeződött. Ez Görgei számára azt jelentette, hogy új 

munkahely után kell néznie.  A Görgei élettörténetét 

mostanában megjelent írásokban és kiállításon is azt 

találjuk, hogy a vasútépítési munkákban való részvétel 

után egy bécsi osztrák bank erdélyi birtokán helyezke-

dett el munkafelügyelőként, azaz gazdatisztként. Állí-

tólag ez az állás is rövid ideig (egy évig?) tartott, mert 

a bank eladta a birtokot. Azt, hogy hol volt ez a birtok, 

és ott pontosan mikor dolgozott Görgei, nem közlik a 

szerzők.  

Megpróbáltam megtalálni ennek a részleteit is. Eddigi 

kutatásaim során egyetlen egyetlen adatra sem akadtam 

Görgei ilyen fajta tevékenységéről. Mindössze ennyit 

merek feltételezni, hogy a helyszín Lunkán lehetett, 

mert Görgei itteni keltezéssel írt levelet 1874. augusz-

tus 31-én „Hálásan tisztelt barátom!” megszólítással 

Mikó Imrének. Görgei leírja, hogy Sáromberkére Teleki 

Samu grófhoz utazván betért Marosújvárra, ahol szere-

tett volna vele is találkozni, ami nem sikerült a gróf 

távolléte miatt. Levelében Görgei beszámol arról, hogy 

váratlanul megjavult az anyagi helyzete, mert egy ré-

gebben meghalt rokonától végrendeletileg 4.000 forin-

tot örökölt, amely összeget nem rég kapott meg. Meg-

bízta Dedinszky Kálmánt, ügyvédbarátját, hogy az 

örökségből fizesse vissza a 2.000 forintnyi tartozást 

Mikó Imrének, akitől ezt az összeget kölcsönként kapta 

két és fél évvel korábban. Arról, hogy Görgei valójá-

ban mit csinált, és hol lakott 1874-ben Lukán, ebben a 

kis román falucskában, egyelőre nincs adatom. 

A Hunyad megyében fekvő falu a gróf Gyulay-család 

birtoka volt. Az itteni birtokán gazdálkodó gróf Gyulay 
Ferenc (1765-1807) egy kisebb, földszintes, alacsony 

kerítőfallal ellátott kastélyt építtetett. Ezt a kastélyt 

1784-ben a Hora lázadás során a románok elpusztítot-

ták, Gencsy Antal gazdatisztet kivégezték. A felújított 

kastélyt a XIX. sz. második felében a tulajdonos csak 

időnként használta. Az épület végső pusztulásáról egy 

baloldali, kommunista beállítottságú neves erdélyi 

történész és közíró, Bányai László (1907-1981) az 

1919-es esztendő történéseiről írt önéletrajzi jegyzetei-

ből értesülünk. Bányai elmeséli, hogy 1919. július 

közepén, tizenkét évesen, második gimnáziumot vég-

zettként, a kalocsai a jezsuita kollégiumból miként 

került a Nemzetközi Vörös Kereszt segítségével a 

szerbek által megszállt Délvidéken át Erdélybe, 

Körösbányára, ott lakó szüleihez. Kénytelen volt egye-

dül megoldani a hazajutást, mert az Erdélyt már meg-

szálló románok ügyvéd édesapját, aki egyébként ro-

mánbarát volt, lakhelyelhagyási tilalommal sújtották. 

Hazaérkezése után a kíváncsiság átvitte az alig néhány 

kilométerre lévő szomszéd faluba, Lunkára, mert hal-

lotta, hogy az ottani kastély leégett. Bányai emlékezete 

szerint ezt a barokk épületet a közeli nagyalmágyi 

román parasztok fosztották ki és égették fel. 

Egy emlékezetes esetről, amely Erdélyben vele történt 

meg, Görgei is beszámolt Mikszáth Kálmánnak, akit 

1908 februárjában a lakásán keresett fel. Görgei elmé-

lete, hogy az erdélyi vállalatnál, ahol elhelyezkedett, a 

magyar munkások eleinte ellenségesen viselkedtek 

vele, majd később megszerették és ragaszkodtak hozzá. 

Állásáról való lemondása egy nagyobb ünnep idején 

történt a vállalatnál, így a vele azonos irányba tartó 

munkások közül többen is elkísérték. Görgei az egyik 

erdélyi falu vendéglőjéhez tartott, ahol a Návay roko-

nok vártak rá. A faluban gyorsan elterjedt a hír, hogy a 

hazaáruló Görgei a vendéglőben tartózkodik, és a he-

lyiek közül sokan kaszára, kapára kapva elkezdtek 

tüntetni a vendéglő előtt. A kocsmáros, mivel attól 

tartott, hogy a tömeg megostromolja a vendéglőt, fé-

lelmében gyorsan bezáratta a kapukat. Görgei megőriz-

te a nyugalmát, és nem zavarta, hogy ellene tüntetnek. 

A dühös helyiek elkezdték szidni a tábornokkal együtt 

érkezett munkásokat is, hogy ők milyen emberek, mert 

egy hazaárulóval dolgoznak. A tüntetésnek az vetett 

véget, hogy a munkások közül a legtekintélyesebb azt 

mondta az egyik nagyszájú falusi legénynek, hogy 

„csak egyszer néznél te bele annak a Görgeinek szeme-

ibe, tudom, hogy még a lélek is megreszketne benned a 

rémülettől.” 

Mikszáth, aki a Görgeivel folytatott beszélgetést leírta 

és közreadta (Az öreg diktátor, Az Újság 1908. február 

16. VI. évf. 42.sz.), a történethez annyit fűzött hozzá, 

hogy a tábornok távozásakor belepillantott annak sze- 
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meibe, de azokban nem látott semmi rendkívülit, csak 

szelíd, nyájas derűt. 

1872 áprilisában az Erdélybe érkezett Görgeiről elter-

jedt egy hír, amely minden bizonnyal csak álhír volt. A 

Magyar Újság 1872. április 13-án megjelent számában 

a lap belső munkatársának, Holló Lászlónak (1845-

1876) „Görgei cultusz” címen jelent egy meg publi-

cisztikája, amelyben azt állítja, hogy Görgeit a kor-

mánypárt (Deák-párt) képviselői, köztük olyan jeles 

személyiségek, mint gróf Forgách Antal, Nehrebeczky 
György, Pulszky Ferenc rehabilitálni akarják. A urak 

ugyanis azt szeretnék, hogy  Görgei Kolozsváron kép-

viselői székhez jutna, amely biztos megélhetést jelen-

tene számára. Holló a cikkében azt is leírja, ha az „áru-

ló” Görgei előbb Kolozsváron, majd Tordán csak beül 

egy vendéglőbe, már akkor is tüntetnek ellene a helyi-

ek, és bízik benne, hogy nem lesz kormánypárti képvi-

selő. A hírlapíróról megjegyezném, hogy a kiegyezést 

ellenző, szélsőbaloldali beállítottságú volt. A Magyar 

Újság, amely a 48-as, a kiegyezést elutasító független-

ségi párt lapja volt, természetesen helyt adott az írás-

nak. A 48-as párt és annak utódja, a Függetlenségi Párt 

hívei ugyanis Görgeit a haláláig árulónak tartották. Ez 

a cikk, amely valójában az áruló Görgei támogatásával 

megvádolt Deák-párt ellen irányult, az 1872. június 12. 

és július 9. között megtartott országgyűlési választáso-

kat megelőző kampány része volt. Egyébként nem 

szerepelt rosszul a 48-as párt, ezen a választáson 38 

mandátumot szerzett.  

A Magyar Újságot, ezt a politikai és nemzetgazdászati 

napilapot 1871-1872 között Helfy (Helfer) Ignác a 48-

as párt országgyűlési képviselője szerkesztette. Helfy 

Ignác (1830-1897) író, aki egyébként Kossuth barátja 

volt, évekig élt Itáliában, ahol újságíróként is dolgo-

zott. Utódja a főszerkesztői székben egy évig, 1873-

ban Irányi (Halbschuh) Dániel (1822-1892) lett, aki 

szintén Kossuth szorosabb baráti köréhez tartozott. 

Helfy Ignác az általa szerkesztett lapban Talján Náczi 

írói álnéven Giardinetto rovat cím alatt rendszeresen 

megjelentetett gunyoros hangnemben írt rövid híreket, 

amelyekhez kritikus megjegyzéseket is fűzött. A Ma-

gyar Újság 1871. július 29-i és augusztus 15-i számai-

ban két részletben lehozta Henszlmann Imre igen rész-

letes beszámolóját az általa július 10-től a visegrádi 

fellegvárban indított ásatások eredményeiről. A viseg-

rádi ásatások híréhez kapcsolódva előbb a lap augusz-

tus 13-i számában a Giardinetto c. rovatban Talján 
Náczi, helyi tudósítóra hivatkozva közli, hogy augusz-

tus 12-én Görgei Artúrt látták a várromok alatt sétál-

gatni. A lap augusztus 15-i számában Talján Náczi már 

ironikusan azt a gyanúját közli, hogy  állítólag a felleg-

vár romjainak megtekintésére Visegrádra érkezett Pau-
ler Tivadar kultuszminiszter, Szalay és Hegedüs mi-

niszteri tanácsosok nem véletlenül jöttek egy nappal a 

világosi évforduló (augusztus 13.) előtt, mert valószí-

nűleg  Görgeivel is találkoztak. Ebből a kormánypárti 

és Görgei ellenes cikkecskéből talán ennyi lehet az 

igaz, hogy 1871-ben még Pesten lakó tábornok kiláto-

gathatott az ásatások hírére az öccse 1870-ben a Sala-

mon-torony közelében felépült villájába. Az időponto-

kat, hogy az 1872. április elejétől Erdélyben tartózkodó 

Görgei mikor jött vissza Pestre, majd költözött ki Vi-

segrádra, a pontosan még nem tudom meghatározni. 

Egyelőre csak arra van adatom, hogy Görgei 1875 

novemberében Pesten, az István tér 2. (ma Erzsébetvá-

ros, Klauzál tér) alatt lakott. Feltehetően 1874 végén 

vagy a következő év elején már Pesten tartózkodott. A 

tábornok életrajzával foglalkozó szakirodalomban 

említés történik arról, hogy a Pestre való visszatérést 

követően előbb István öccse ügyvédi, majd közjegyzői 

irodájában dolgozott írnokként. Istvánt ugyanis 1875. 

augusztus 1-jével királyi közjegyzőnek nevezték ki. 

Közjegyzői irodája a pesti Belvárosban, a Koronaher-

ceg u. 9. (mai Petőfi Sándor utca) volt. Eddig arról sem 

találtam újabb adatot, hogy Görgei mikor és valójában 

dolgozott-e írnokként István testvére irodájában. Való-

színűleg az öccse kérésére és javaslatára 1875-ben, 

legalábbis a nyári időszakban, kiköltözött Visegrádra. 

Erre  Görgeinek az 1876. július 20-án Visegrádon kelt 

Zichy Mihályhoz írt levélben említettekből következ-

tethetünk. Az történt ugyanis, hogy a sógornője, 

Dedinszky Aurélia becsalta Görgeit Pestre ennek laká-

sába, hogy modellt üljön Zichy Mihálynak és tanítvá-

nyának. A sógornő hiúságának úgy látszik tetszett, 

hogy a tábornokról az orosz cár híres festője, Zichy 
Mihály készítsen rajzot vagy festményt. Végül is egy 

félalakos kép készült el, amely nem Zichy Mihály 

munkája volt, hanem azt Mary Etlinger rajzolta meg, 

aki a mester tanítványa, valójában élettársa is volt, aki 

egy ideig együtt is élt a Zichyvel, feleségével és család-

jával. A sötét ruhás félalakot ábrázoló, papíron készült 

krétarajzot „Mary 1876 Budapest” jelzettel jelenleg a 

Hadtörténeti Múzeum gyűjteménye őrzi. 

Görgei István ügyvéd és két vállalkozótársa, Bakody 

Tivadar homeopata orvos és Lichtenstein F. Lajos hír-

lapszerkesztő 1869-ben a Salamon-toronyhoz közel 

zsellérházakat vásárolt az azokhoz tartozó udvarokkal és 

kertekkel, majd a lebontott házak helyén villákat épített. 

Utoljára 1870-ben Görgey István kétszintes, Dunára 

néző, homlokzati erkélyes villája épült meg. Ehhez a 

162 népsorszámú zsellérház helyére emelt villához egy 

mindössze 675 négyszögöles telek tartozott. A villát 

1874-ben telekkönyvileg is emeletes házzá nyilvánítot-

ták.  Görgey István csak öt évvel később tudta bővíteni 

visegrádi tulajdonát. Két részletben, előbb 1875 márciu-

sában, majd 1876 júliusában megvette a 158 népsorszá-

mú házat udvarral és kerttel, amelyek északi oldalról 

voltak szomszédosak. A villa kertje ezzel a vásárlással 

újabb 675 négyszögölnyi területtel gyarapodott. A mun-

kája miatt nagyon elfoglalt közjegyző hetente csak két-

szer egy-egy napra tudott Visegrádra menni, és így ka-

póra jött a lehetőség, hogy kiküldheti bátyját, aki majd a 

már meglévő mindennapos gondokkal való törődés 

mellett a bővítéssel járó problémákat is megoldja. 



XXXV. évfolyam különszám                              VISEGRÁDI HÍREK                                                                             7 
 

 
Visegrád határában, a szigeten fekvő Kisoroszival 

szemben, a Mogyoróhegyen is van Görgey Istvánnak 

egy kb. három és fél holdas telke, amelyről nem tudtam 

megállapítani, hogy kitől és mikor vásárolta. Erre a 

család által Bulgáriának nevezett földdarabra ugyanis a 

Pest Megyei Levéltárban őrzött, 1859-1890 között 

készült visegrádi telekjegyzőkönyvekben semmilyen 

bejegyzést nem találtam. Mindössze annyit tudunk, 

hogy Visegrád nagyközség területéről 1885-ben Rácz 

István mérnök és Ikolics Sándor felmérő által készített 

egyik kataszteri térképen a Mogyoróhegyen a 2871. 

hrsz. telken Görgey István neve mint tulajdonos van 

feltüntetve. Az a feltételezésem, hogy ezt a telket Gör-

gey István az akkori helyi plébános, Viktorin József 

1874. évi halála előtt vásárolhatta. Nem tartom teljesen 

véletlennek, hogy Görgey telekének szomszédai a ró-

mai katolikus tanító, a plébánia és a katolikus iskola 

földjei. Hasonlóan nem lehet csak véletlen, hogy a 

másik villatulajdonos Bakody Tivadar orvosprofesszor 

Alsó-Lepencén lévő 3176-3777 hrsz. telkének egyik 

szomszédja a plébánia földje. Az 1869-1870-ben villá-

kat építtetők, Lichtenstein, Bakody, Görgey ugyanis 

elég tisztes összegekkel támogatták előbb a helyi iskola 

bővítésén, majd a Salamon-toronytól a fellegvárba 

vezető turistaút építésén fáradozó plébánost. A villatu-

lajdonosok igyekeztek nemcsak a Salamon-torony 

környékén, hanem a község területén másutt is telket 

vagy szőlőt szerezni. Viktorin Józseftől úgy látszik 

ebben a törekvésükben támogatást kaptak. A plébános 

ugyanis 1870 novemberében Bakody Tivadarnak eladta 

a plébánia tulajdonában lévő svábhegyi 600 négyszög-

ölnyi szőlőt. Elképzelhetőnek tartom, hogy Görgey 

István ha nem is a plébániától, de Viktorin támogatásá-

val, vagyis 1874 előtt, szerezhette meg a Mogyoróhe-

gyen fekvő telket, tehát bátyjának, Artúrnak ezzel is 

kellett törődnie. 

Görgei Artúr már karinthiai száműzetése alatt a Kla-

genfurt melletti Viktringben vásárolt ház és kert rend-

behozatalával és fenntartásával komoly gyakorlatot 

szerzett, vagyis a visegrádi villa, kert és néhány hold-

nyi szántó fenntartása nem jelentett gondot. 

Azt, hogy miként teltek a Visegrádra költözése utáni 

években a tábornok napjai, öccséhez és sógornőjé-

hez, Dedinszky Auréliához 1883 és 1904 között írt 53 

db., az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában 

őrzött levelekből ismerhetjük meg. Függetlenül attól, 

hogy az összes ingatlan öccse vagy sógornője tulaj-

donát képezte, és semmi nem volt a sajátja, igyeke-

zett apró részletekbe menően is mindenről gondos-

kodni. Arról, hogy egy-egy esztendőből mennyit 

töltött Visegrádon, nincsenek adataink. Ha bement 

Pestre a téli hónapokra, akkor öccse lakásában lakott, 

amely 1879-ben az Újbécsi u. 6. (ma V. ker. Bécsi 

utca) alatt volt. Az is előfordult, hogy 1881 február-

jában és áprilisában Visegrádon keltez leveleket, 

amelyeket a Budapesti Szemle szerkesztőségébe 

küldött. Idősebb korában a tábornokot a család min-

den ősszel bevitte Pestre, csak a tél elmúltával, ta-

vasszal költöztek ki Visegrádra.  

A száműzetésből hazatért Görgeinek 1868-1875 közöt-

ti években itthon és Erdélyben tett azon kísérletei, hogy 

megfelelő polgári foglalkozást és biztos megélhetést 

jelentő állást találjon, nem jártak sikerrel. Minden 

igyekezete ellenére sem tudott állandó megélhetést 

biztosító állást szereznie, ezért kénytelen volt öccse 

anyagi támogatására szorulni. Az egyetlen ésszerű 

megoldás tehát az volt, hogy az öccsétől kapott támo-

gatás ellenében a visegrádi villa, a kertek és a szántó-

föld napi gondjainak intézését elvállalta. A visegrádi 

birtok fenntartásáról és annak gyarapításáról István 

öccse gondoskodott. Úgy tűnik, hogy a komolyabb 

gazdasági döntéseket a sógornő, Dedinszky Aurélia 

mint gazdaasszony hozta. Azzal, hogy 1875-ben 

Görgei nyárra kiköltözött Visegrádra, és a következő 

években is az év nagyobb részét ott töltötte, legalább 

részben megszabadult a mindennapokban gyakran 

ellene irányuló gyalázkodó megjegyzésektől.  

Az árulónak tartott Görgei megítélése még az 1848-49-

es honvédek körében is, természetesen volt kivétel, 

szinte általánosan negatív volt. A kiegyezés időpontjá-

val egyidejűleg mindenütt honvédegyletek alakultak, 

amelyek az első országos honvédgyűlést 1867. október 

28-án tartották. Ezen a gyűlésen központi választmányt 

választottak, és jegyzőkönyvileg rögzítették a honvéd-

egyletek küldöttei által elfogadott alapszabály pontjait. 

Ezen a honvédgyűlésen úgy határoztak, hogy az összes 

1848-49-es honvédtábornokot a központi választmány 

tiszteletbeli tagjának nevezik ki. Alig egy évvel ké-

sőbb, 1868. augusztus 21-én a honvédegyletek orszá-

gos honvédgyűlésén a küldöttek többsége úgy szava-

zott, hogy a központi választmány tiszteletbeli tagjai-

nak továbbra is a összes volt  honvédtábornokot, 

Görgei kivételével nevezzék ki. Ez a gyakorlatban azt 

jelentette, hogy Görgeit nem ismerték el 48-as hon-

védnek, tehát ezen a címen nem kapott az államtól 

járandóságot. Több mint negyedszázaddal később gróf 
Tisza Kálmán miniszterelnök döntött úgy, hogy 

Görgeinek 1884. január 1-től évi 2400 forint nyugdíjat 

utaljanak ki. Ezt a járandóságot 1889. január 1-től évi 

3000 forintra emelte báró Bánffy Dezső miniszterel-

nök. Ez az emelt összeg is kevesebb volt annál is, am-

ennyit 1859-1867 között az osztrákok a Klágenfurtba 

száműzött Görgeinek adtak, akkor évi 4000 forint volt 

a járandósága. 

Az 1880-as évek elején a köztudatban lassú fordulat 

kezdődött Görgei forradalom alatt betöltött szerepének 

megítélésében. Visegrádon a Görgey-villa szomszéd-

ságában álló, szanatóriumként működő villa tulajdono-

sa, dr. Bakody Tivadar két társával együtt 1884-ben 

aláírásgyűjtést kezdeményezett a volt 48-49-es honvé-

dek között egy olyan szövegű „Nyilatkozvány”-hoz, 

amely a világosi fegyverletételt nem árulásnak tartja, 

hanem a további reménytelen és céltalan háború tisz-

tességes befejezésének. Az aláírásokat gyűjtő Bakody 
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Tivadar (1825-1911) Görgei főhadiszállásán szolgált 

századosi rangban mint parancsőrtiszt (ordonánc). 

Társai, Vadnai Károly (1882-1902) a Fővárosi Lapok 

szerkesztője, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, 

országgyűlési képviselő főhadnagyként, Visontai Ko-
vács László (1827-1889) országgyűlési képviselő szá-

zadosi rangban érte meg a szabadságharc bukását. Az 

íveket 207 aláírással, amely még 66-tal gyarapodott, 

1884. november 22-én, pesti lakásán adták át 

Görgeinek. 

Úgy látszik, Görgei hosszú évekig tartózkodott a köz-

ügyektől, először 1886-ban Visegrádon vetette fel ma-

gát a képviselő-választók jegyzékébe. A véletlen úgy 

hozta, hogy a babonás 13-as számot kapta. 

A századforduló után már matuzsálemi korúnak számí-

tó Görgei ellenfelei lassan kihaltak, és megszaporodott 

a tábornok személyéhez kötődő legendák gyártása is. 

Ha a legendát neves közéleti személyiség írta, pl. ifj. 
Ábrányi Kornél, akkor azt kritika nélkül átvette a törté-

neti irodalom is. Az is előfordult, hogy a legenda gyár-

tásában Görgei is közreműködött, ahogy az a nevezetes 

'átható tekintetű szemek' esetében is történt.  

Az 1910-es évek elején a köztudatban Görgei már 

egyre ritkábban szerepelt nemzetárulóként. Valamiféle 

kiengesztelődés kezdett iránta megnyilvánulni. Ez a 

váltás, hogy mégsem volt áruló, hanem józan döntés-

hozó, nem volt végleges, mert néha váratlanul előtört a 

régi igaztalan vád. Így történt a gróf Tisza István ellen 

elkövetett merénylet esetében is. Kovács Gyula, Justh-

párti képviselő 1912. június 7-én a képviselőház ülésén 

háromszor rálőtt az elnöklő Tisza Istvánra, de a golyók 

célt tévesztettek. Néhány nappal később, június 11-én 

Visegrádról Görgei egy saját kezűleg írt, a grófnak 

küldött kétsoros levélkében fejezte ki együttérzését. A 

dühödten Tisza-ellenes baloldali politikai napilap, a 

Népszava 1912. június 19-i számában - ebben az évben 

Ady Endre is a lap munkatársa volt - Görgei levelével 

kapcsolatosan igen éles hangú írás jelent meg. A cikk 

írója ugyanis kijelenti, ha Görgei valóban egyéni elha-

tározásból írta az együtt érző tartalmú levelet, akkor ő 

tényleg a világosi áruló, és Tiszával egymáshoz illenek, 

és a „fekete átok fogja kísérni emlékezetüket”. 

Görgei 1916. május 21-én hajnali egy órakor sógornő-

je, Dedinszky Aurélia pesti, Mária Valéria u. 17. alatti 

lakásában meghalt. A Magyar Nemzeti Múzeum elő-

csarnokában felravatalozott Görgei koporsójánál a 

május 25-én megtartott temetési szertartáson a nagy-

számú jeles közéleti személyiségen kívül gróf Tisza 

István kíséretében a kormánytagok is részt vettek. 

Görgei haláláról a képviselőház június 7-én Beöthy Pál 

elnök emlékezett meg, és indítványozta, hogy az or-

szággyűlés elhunyt iránti részvétét „jegyzőkönyvileg 

iktassák”. A javaslatot több ellenzéki képviselő tiltako-

zása ellenére elfogadták, és kimondták a határozatot.   
 

Görgei születése 200. évfordulójának kapcsán a Ma-

gyar Nemzeti Múzeumban 2019. január 15-től 2019. 

június 23-ig tartó „Az ismeretlen Görgei” c. időszaki 

kiállítást rendeztek. A kiállítás szakértőjének és rende-

zőjének az volt az elsődleges célja, hogy a vitatott és 

gyakran méltatlanul megalázott személyiségű 

Görgeinek az 1848-1849-es szabadságharcban betöltött 

szerepét tisztázza. Arra, hogy mi a legfontosabb mon-

danivalója legutóbbi évtizedek történeti kutatásainak 

eredményeit felhasználó, nagyszabású modern kiállí-

tásnak, válaszként Görgei egykori szavait idézném. 

Heutaller Lajos, aki szintén írt könyvet Görgeiről, 

munkájában a tábornokot árulónak minősítette. Ké-

sőbb, idősebb korában, amikor Heutaller belátta, hogy 

igaztalan vádakkal illette Görgeit, bocsánatot kért tőle.  

Görgei szerényen, kissé talán tréfásan azt válaszolta: 

„Haragszom Önre, mert ezzel a bocsánatkéréssel telje-

sen megfosztott egyetlen pozíciómtól a magyar köz-

életben, a hazaáruló-rangtól”. Görgei mondatát úgy 

időszerűsíteném, hogy a kiállítás legfontosabb monda-

nivalója az, hogy Görgeit örök időkre felmentse az 

árulás vádja alól, és mint a szabadságharc legkiválóbb 

katonáját mutassa be. Sajnálatos, hogy a kiállítás ren-

dezőjének arra nem volt lehetősége, hogy Görgei éle-

tében az 1868-1916 közötti, majdnem félévszázadnyi 

időszakban történteket újabb kutatások eredményei 

alapján vázolja fel, mert ezek jelenleg hiányosak. Ezért 

kénytelen volt az évtizedekkel korábbi pontatlan, he-

lyenként a bulvár újságírás színvonalán megírt Görgei 
életrajzok adatait felhasználni. Ez utóbbira példaként a 

kiállítás egyik tablójának a szövegéből emelek ki egy 

mondatot.  Görgei „ ... az erdélyi vasútépítésben vállalt 

szerepet az Alvinc – Bene közti alagút építésénél”. 

Ezzel a mondattal az a gondom, hogy Alvinc és Bene 

(pontosabban Homoródbene) nem azonos vasútvona-

lon található. A két település közt még légvonalban is 

legalább száz kilométer távolság van. A vasúti alagút 

valójában Erkend és Homoródbene közt épült meg a 

Tövis-Segesvár közti vonalon. 

Görgei Visegrádon töltött éveit is sajátos módon 

mutatta be a kiállítás. Már a Visegrádra való kiköltözés 

évének megadott 1874-es évszámot sem tartom 

pontosnak, valósnak inkább az 1875-ös évet lehet 

elfogadni. Bizonyára a tábornok közvetlen környezetét 

kívánták jelezni azzal a néhány bútorral és háztartási 

eszközzel, amelyeket Visegrádon, a Salamontorony u. 

2. alatti Radnótfay György és felesége, Latinovits Flóra 
tulajdonában lévő villa lefoglalt berendezéséből 

kiválogatva szállították a Magyar Nemzeti Múzeumba. 

A ingóságokat azért nyilvánították Görgeihez 

kapcsolódó ”ereklyetárgyak”-nak, mert abból a villából 

kerültek ki, amelyet valaha Görgey István építtetett, és 

legalább húsz évig, az 1875-1895 közötti években a 

nyarakat Artúr is itt töltötte. A baj csak az, hogy 1949-

ben Radnótfayék már a harmadik tulajdonosai voltak a 

villának, és azt a saját bútoraikkal és háztartási 

eszközeikkel rendezték be, azokhoz már Görgeinek 

nem lehetett személyes kötődése. 
 

A Visegrádon élő Görgeit a korabeli sajtó, mint 

kertészkedő öregurat vitte be a köztudatba.  Ezt a sémát 
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a kiállítás rendezője is elfogadta, és bemutatásra került 

az a fotó, amely valószínűleg Koller Károly pesti 

műtermében készült az 1890-es évek körül. A festett 

fás, bokros vászon háttér előtt áll Görgei nyári 

kalapban, rövid köpenyben, amely alatt zsebes 

kertészkötény van, kezeiben kapát és szerszámokkal 

megrakott fonott vesszőkosarat tart. A kertészjelmezbe 
 

 
 

Görgei Artúr kertész jelmezben. A felvétel valószínűleg 
Koller Károly műtermében készült 1889 előtt. 

 

öltöztetett Görgeihez, talán, hogy hitelesebb legyen a 

kép, hozzátartozik a kiállításon bemutatott nyolc 

darabból álló szerszámkészlet is. A csavarkulcsból, 

fúróból, reszelőből, egy egyenespengéjű, egy 

görbepengéjű ún., két vargakésből, két kacorból és egy 

nyeles kampószerű eszközből álló szerszámkészlet 

azért került a kiállításra, mert a hagyomány szerint az 

idős Görgei ezekkel a szerszámokkal kertészkedett 

visegrádi kertjében. Ezek a kerti szerszámok, a két 

kacor és a vargakés, amelyeket valójában a vincellérek 

használták a szőlő metszésekor, már korábban is 

szerepeltek kiállításon. Ezeket a kiegyezés 120. 

évfordulója alkalmából 1987. szeptember-december 

hónapokban a Magyar Nemzeti Múzeumban volt 

látható egy időszaki kiállítás, amelyen a Visegrádra 

elvonult kertészkedő Görgei kerti szerszámaiként 

állították ki. Ezt a nyolc darabból álló szerszámeggyüt- 

 
 

Hagyomány szerint Görgei Artúr kerti szerszámai. A 
valóság az, hogy ezekkel az 1910 körül használt 

szerszámokkal a Latinovits-család kertészeti munkát is 

végző vincellérje dolgozott. 
 

test a Magyar Nemzeti Múzeum Újkori Osztályán a 

Görgey hagyaték tárgyai közt 1961-ben leltározták be, 

azzal a meghatározással, hogy „Görgey Artúr 

szerszámai, amelyekkel öreg korában a visegrádi villa 

kertjében dolgozott”. Kár, hogy sem a beleltározáskor, 

sem most, hogy újra kiállításra kerültek, senki sem 

vette alaposabban szemügyre ezeket a tárgyakat. A 

szerszámok között van egy kakukktojás, amely segít 

közelebbről meghatározni azok használati idejét. A 

lapos reszelő nyelére nyomott kör alakú embléma 

közepén Szent Kristóf alakja látható, felirata pedig 

„Koller Gyógyszertár Nagy Kristófhoz, Budapest”, 

elárulja, hogy a szerszám valószínűleg 1907 és 1909 

között készült. Ehhez a megállapításhoz a következő a 

magyarázatot tudom fűzni. A Váci utca és a Kristóf tér 

sarkán álló modern épület (a volt Masped székház) 

elődjében nyílt meg 1791-ben Pest egyik patikája. Ezt 

az épületet 1827-ben Birly Ede Flórián orvos 

megvette, és átépíttette. Az 1833-ban elkészült épület 

saroküzletében gyógyszertár nyílt, amelyet a bejárati 

ajtónál álló hatalmas, 8 méteres homokkő tömbből 

faragott, a gyermek Jézust vivő Szent Kristóf szobor 

díszített. Egyébként a teret erről a „Nagy Kristóf ” 

szoborról nevezték el Kristóf térnek. A gyógyszertárat 

1907-től Koller Norbert bérelte, akinek az emblémája a 

reszelő nyelén látható. Az épületet a tulajdonos, 

Rothberger Jakab nagykereskedő, 1909-ben lebontatta, 

a gyógyszertár ekkor szűnt meg. Az épület bontásakor 

Szent Kristóf hatalmas kőszobrát feldarabolva a 

városháza udvarára vitték. 

A reszelőnyél alapján úgy tűnik, hogy ezeket a 

szerszámokat 1910 körül használhatták. Azt nehezen 

tudom elképzelni, hogy az akkor már 90-es éveiben 

járó aggastyán Görgei ezekkel a szerszámokkal 

dolgozott. Azt valószínűbbnek tartom, hogy azok 

inkább valamelyik Görgey-villában dolgozó kerti 

munkás munkaeszközei  voltak.  Azt,  hogy  volt  ilyen  
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alkalmazott, egy 1913-ból való újsághirdetés is 

bizonyítja, amely szerint havi 60 korona fizetésért 

vincellért keresnek Visegrádra. 

A kiállítás látogatói számára készült leporelló bevezető 

szövegének azon mondatával sem értek egyet, amely 

szerint a magyar vitézség utolsó hőse, a 30 évesen már 

tábornok Görgei, az orosz túlerő előtt feltétel nélkül 

leteszi a fegyvert, kegyelmet kap, és „árulónak 

bélyegezve tengeti napjait ezután még 67 évig 

kegyelemkenyéren”. 

Görgei Klagenfurtban töltött tizenhét-éves 

száműzetésének részletesebb történetét nem ismerem. 

Miután munkát nem vállalhatott, kénytelen volt az 

osztrák kormány által kiutalt járandóságából 

fenntartani családját és magát. 1867 végén a 

száműzetésből hazatérhetett. A következő néhány 

évben, ahogy azt a fentiekben vázlatosan megírtam, 

számos próbálkozást tett, hogy tisztes megélhetést 

biztosító álláshoz jusson, vagyis hogy anyagilag 

független legyen, és ne szoruljon öccse támogatására. 

Végül úgy tett, ahogy a sok ezernyi középosztálybeli 

szabadságharcos magyar hozzáhasonló sorstársa 

döntött. Visszament gazdálkodni, ha volt egy kisebb 

birtoka, vagy elfogadott egy alacsonyabb hivatalt. Az 

1850-es években az előbb lassú, az 1867-es kiegyezést 

követően felgyorsult gazdasági fejlődés kínálta 

lehetőségeket a középosztálybeliek közül csak az 

igazán vállalkozó kedvűek tudták kihasználni.  

A két Görgei testvér közül Artúr azt vállalta, amihez 

valójában értett, a visegrádi villával, kertekkel, 

szántókkal, kaszálóval való mindennapos törődést. Ez a 

korabeli középosztály életszínvonalával azonos szintű 

megélhetést biztosított számára, amelyet nem hiszem, 

hogy kegyelemkenyérként érezhetett. Az öccse, István 

viszont a kor tipikus, vállalkozó, feltörekvő polgára 

volt. Az elvesztett görgöi és toporci birtokokat a 

Visegrádon megszerzett Görgey-birtok pótolta, azt 

hiszem, István számára az igazi cél az volt, hogy Pest 

módosabb polgárai közé tartozzon. Azzal, hogy 

megvette a kétemeletes, tekintélyes méretű Izabella 

utca 52. alatti bérházat, elérte a célját. 

Minden elismerésem a kiállítás kurátorának és 

szakértőjének, hogy 1848-1849-es szabadságharcunk 

egyik főszereplője végre elfoglalhatta az őt igazán 

megillető helyet a nemzeti panteonban. Azt nagyon 

sajnálom, hogy Görgei életének száműzetés utáni 

félévszázadát a régi, rossz sablonok alapján mutatták 

be, mivel az újabb kutatások hiányosak. Remélem, 

hogy ez a kiállítás felkelti egy olyan történész kolléga 

figyelmét, aki ezt a munkát elvégzi. 

Szőke Mátyás 

c. múzeumigazgató

 

 

 

 

 

A cikkhez tartozó képgaléria a 11. oldalon található meg. 
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1. Görgey István villája. Visegrád, Salamontorony u. 2. 

Az 1870-ben épült villa tervezője és kivitelezője Pelka 

A. Lajos porosz építész és építési vállalkozó volt. A 

villát 1892-ben Görgey  István eladta a mostohavejé-

nek, Latinovits Frigyesnek, akitől 1923-ban a lánya 

Latinovits Flóra örökölte. Az orosz megszállás elől 

1944-ben nyugatra menekült házaspár, Latinovits Flóra 

és Radnótfay György villáját 1951-ben a magyar állam 

elkobozta. Az Elhagyott Javak Kormánybiztossága a 

ház bútorait és különféle háztartási eszközöket 1949-

ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak adta át.  Görgei 

Artúr a villában 1875 és 1894 között lakott. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

2. Dedinszky Aurélia villája, Visegrád, Fő u. 9. A 

Duna-parton álló, Dedinszky Aurélia által 1889-ben 

megvett épületet 1895-ben férje, Görgey István emele-

tesre építtette át, és a berendezés egy részének a 

költségeit is fizette. Az emeletes villát vízvezetékkel, 

csatornázással, új kúttal, a telket kerítéssel látták el. A 

teljes bekerülési összeg 30 ezer forint 80 krajcár volt. 

Görgei Artúr az 1895-1902 és 1910-1915 közötti 

években töltötte a nyarakat a villában. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Görgey István villája. Visegrád, Mogyoróhegy u. 10. 

A Mogyoróhegyen lévő szőlőtelepen („Bulgária”) az 

1900-as évek elején épült a villa. A kb. 3 kataszteri 

holdon (1,5 hektár) lévő  épületet a melléképülettel és 

telekkel együtt 1910-ben a magyar állam 60 ezer 

koronáért megvásárolta. Görgei Artúr ebben a villában 

1903 és 1909 között tartózkodott nyaranta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Görgey István bérháza. Budapest, VI. ker. Izabella u. 

52. A kétemeletes bérházat Görgey István 1891-ben 96 

ezer forintért vásárolta meg. A közjegyző 1911-ben 

elköltözött a családjától és Artúr bátyjától, és ebben az 

esztendőben a bérház egyik lakásában lakott. 
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Adalékok Visegrád újabb kori történetéhez 

 
A Visegrádi hegység vulkánikus kőzete nehezen és 

lassan engedi át a lehullott csapadékvizet, ezért a 

területe alkalmas források és a patakok kialakulásá-

ra. A város kül- és belterületén lévő számos forrás és 

kisebb patak közül a két jelentősebb az egész évben 

állandó vízhozamú Lepence- és Malom- (vagy Apát-

kúti) patak volt. 

Karpe Mihály kamarai földmérő (geometra) mérnök 

által 1777 körül Visegrád mezőváros területéről 

készített úrbéri térképen mindkét patakon vízimal-

mokat ábrázolt. A város belterületén átfolyó Apát-

kúti patakon lévőt Mola Inferiornak, vagyis alsó 

malomnak nevezi. Ennek a valamikori, a katolikus 

temető közelében álló malomnak a működéséhez 

szükséges vizet biztosító malomárkot is megrajzol-

ták. A térképen Mühl Gaben felirattal jelezték. A 

Lepence-patakon lévőt Mola Superior, vagyis felső 

malom felirattal látták el. Az ábrázolás itt is eléggé 

részletes, a patak vizét összegyűjtő tavacskát és az 

abból kiinduló malomcsatornán kívül megrajzolták a 

malom melletti kertet és az azzal szomszédos közös 

rétet is. 

A magyar királyi udvari kamara óbudai uradalmának 

tulajdonát képező patakmalmokat a hozzájuk tartozó 

szántófölddel, réttel, kerttel együtt rendszeresen 

haszonbérbe adták, és azok működtetése a minden-

kori bérlők feladata volt. 

Néhány évvel ezelőtt, 2015-ben írtam egy rövid 

tanulmányt „Bányák, gyárak Visegrádon (1685-

1920)” címmel, amely a Visegrádi Hírek az évi júli-

usi és augusztusi számaiban jelent meg. Ebben a 

cikkben Magyar Eszter kutatási eredményét átvéve 

leírtam, hogy 1792-ben Visegrád határában a 

Lepence-patak völgyében timsókőbányát fedeztek 

fel. A timsó gyártása már a következő évben, 1793-

ban megkezdődött. A bányát és a gyárat főleg budai 

polgárok bérelték. A gyártás néhány évtized múlva 

megszűnt, valószínűleg a bánya kimerülése miatt. 

Magyar Eszter előbbi rövid összefoglalója egy 2000-

ben kiadott Visegrád történetéről írott kötetben je-

lent meg. Az általa leírtakhoz csak annyit tudtam 

hozzáfűzni, hogy a timsókőbánya feltehetően a 19. 

sz. végén a Lepence-völgyben működő kőbánya 

helyén lehetett. Cikkemhez mellékletként közöltem 

a Magyar Országos Levéltár Térképtárában a Kama-

rai térképek közt őrzött 1804-ben Visegrád külterü-

letén lévő Lepence-völgyről készült helyszínrajz 

1821. évi másolatát. Ezen a helyszínrajzon a malom 

állandó és biztonságos működését szolgáló tavacskát 

elhagyó Lepence-patak és a malomcsatorna által 

határolt területen a közös rétnek a kerttel szomszé-

dos harmadán a timsófőző épületét ábrázolták. 

A megszüntetett lepencei strand területén 2008-ban 

a visegrádi Mátyás Király Múzeum munkatársai 

régészeti kutatásokat végeztek. Kováts István régész 

megtalálta és feltárta a malomépület maradványait. 

Ezzel lehetővé vált, hogy az 1804. évi helyszínrajz 

segítségével nagyjából meghatározzuk a timsófőző 

telep helyét. 

A 2015-ben írt tanulmányom szűkös keretei nem 

tették lehetővé, hogy a visegrádi timsógyártás törté-

netével bővebben foglakozzak. Jelen cikkemmel az 

a célom, hogy az elmúlt években végzett helytörté-

neti kutatásaim újabb eredményeinek segítségével 

felvázoljam a visegrádi timsógyártás részletesebb 

történetét. 

A történelmi Magyarországon az újkorban, a 16.-19. 

században működő manufaktúrák történetében a 

korai vegyipar egyik legjelentősebb képviselője a 

timsófőzés volt. Egy 1850. évi osztrák statisztikai 

adat szerint a Habsburg birodalom országainak 

40.000 bécsi mázsa össztermeléséből a magyaror-

szági timsófőzők 16.000 bécsi mázsa timsót, vagyis 

a termelés 40%-át állították elő. A Pest-Buda és 

Selmecbánya környéki hegyek geológiájának legki-

válóbb szakértője, Szabó József (1822-1894) bá-

nyamérnök, geológus 1853-ban megjelent „Timsókő 

és  timsógyártás  korunkban” c. tanulmányában rész-                                          
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letesen leírja, hogy az alunitos trachitból, vagyis 

timsókőből hogyan készül a timsó. A magyar geoló-

gus iskola megteremtője, a tudományos kőzettanban 

a trachitrendszer kifejtője, aki később a Magyar Tu-

dományos Akadémia tagja lett, cikkében felsorolja 

az akkor, vagyis 1853-ban hazánkban működő öt 

timsógyárat is, amelyek közt Visegrád nincs említve. 

 

Timsó kilúgozása kőzetből a 16. században. 

Metszet Agricola, Georgius (1494-1555) 

De Re Mettelica Libri, 1556. c. könyvéből 

 

A hazai timsógyártás történetének legalaposabb és 

legrészletesebb feldolgozását Csiffáry Gergely tör-

ténész, levéltáros végezte el. A közelmúltban, 2004-

ben megjelent „Timsógyártás a régi Magyarorszá-

gon” c. tanulmányában részletesen ismertette a timsó 

felhasználásának különböző területeit, majd leírta a 

gyártás menetét. Dolgozatának nagyobb részét a hazai 

timsógyártás történetének leírása tette ki. A nagyon 

alapos kutatómunkával elkészült fejezetekben a 16.-

19. század során Magyarországon létesült 18 timsófő-

ző fabrika működéséről számolt be. A 18. században 

kibontakozott ipari forradalom megnövelte a timsó 

iránti keresletet, mert azt egyre több területen szinte 

már ipari méretekben használták fel. Így érthető, hogy 

az említett 18 üzem közül 15 a 18.-19. században 

állított elő timsót.  

Csiffáry Gergely a visegrádi timsókő bányászatra az 

első adatot Vályi András országleírásában találta. 

Vályi ugyanis az 1796-1799-ben megjelent művének 

III. kötetében Visegrád mezőváros leírásánál meg-

jegyzi, hogy „vagynak timsóbányái” (Vályi András: 

Magyar Országnak leírása, III. kötete 640. old. Buda 

1799.)  Csiffáry irodalmi forrásokra hivatkozva 

megemlíti, hogy a visegrádi timsógyár termeléséről 

1804-ből ismerünk adatot, majd további működésé-

ről az 1817-1819-es évekből is van tudomásunk. 

Arra, hogy ezt a telepet ki és hol működtette, nincs 

utalás. A Magyar Eszter által említett adatokat, a 

Visegrád mellett a Lepence-patak völgyében 1792-

ben nyitott bányát és az 1793-tól működő 

timsófőzőtelepet, a tanulmány szerzője vagy nem 

ismerte, vagy azokat nem tartotta hitelesnek, és ezért 

nem használta fel 

A továbbiakban megkísérlem az általam ismert ada-

tok alapján felvázolni a visegrádi timsógyártás törté-

netét. A Magyar Kurír 1804. június 15-i számában 

megjelent egy hirdetés arról, hogy a Visegrád hatá-

rában lévő timsókőbánya tulajdonának 1/20 részét a 

tulajdonos, aki kora miatt már nem tud ezzel törődni, 

árverésre bocsájtja. A hirdető szerint a timsókőbánya 

„igen jó és gazdag haszonvételű”. Minden bizonnyal 

ezt a bányarészt vette meg Márton István orvos, aki 

még ebben az évben a Lepence-patakon timsógyárat 

alapított. Ezzel a gyáralapítással függhet össze az, 

hogy az udvari kamara mérnökei által 1804-ben a 

Lepence-völgyről készített helyszíni rajzon már a 

tényleges helyzetet, vagyis a malom és a kert szom-

szédságában a közös réttől elvett területen a timsó-

főző telepet rajzolták meg. Ehhez a térképhez műve-

lési ágazatokként kimutatás is készült táblázat for-

májában. Ennek a térképnek van egy valamennyire 

egyszerűsített 1821. évi másolata is.  

A timsógyárat alapító Márton István orvos 1756-

ban Csetneken (Gömör megye, ma Szlovákia) szü-

letett. Egyetemi tanulmányokat, előbb teológiát, 

majd orvosi tanulmányokat Göttingenben, Bécsben 

és Pesten folytatott. Orvos-doktori diplomát a pesti 

egyetemen szerzett. Visegrádon a Lepence-pataknál 

létesített timsógyár szomszédságában telepedett le, 

és 1827. szeptember 27-én bekövetkezett haláláig itt 

is lakott.  

Miután Márton doktor végrendelete szerint elhunyta 

után a timsógyárat nyilvános árverésen kellett elad-

ni, a következő évben a királyi kamara a „Hazai ’s 

Külföldi Tudósítások” c. lap 1828. május 31-i, júni-

us 4-i és 7-i számában hirdetést jelentetett meg. Az 

árverési hirdetés szövege a következő: 
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A hirdetésben említett, a fabrikához közel fekvő, jó 

állapotban lévő, kimeríthetetlen timsóbánya valószí-

nűleg azonos azzal a bányával, amelynek 1/20 részét 

1804-ben árulták. Úgy tűnik Márton doktor a többi 

részt is megszerezte, és a bánya egyedüli tulajdonosa 

volt. Arról nem találtam adatot, hogy az 1828. szep-

tember 29-én megtartott árverés sikeres volt-e, ha 

igen, ki lett az új tulajdonos, és tovább működtette-e a 

gyárat és ha igen, meddig. 

A kamara 1841-ben Götzl József bányamérnökkel 

felmérette a Visegrádon lévő „Kalspath und Gipps” 

bányákat és a hozzájuk tartozó területet. A Sziget he-

gyen és a vele szomszédos Zsidó hegy alján egy-egy 

tárnát jelöl a térkép. A Lepencéhez közelebb fekvő, a 

térképen Mihály tárnának (Michaeli Stollen) megne-

vezett bánya volt minden bizonnyal az, ahol a gyártás-

hoz szükséges timsókövet kibányászták. Az előbbi, 

vagyis az 1841. évi kamrai térkép, amelyet a Magyar 

Országos Levéltár térképtárában őriznek, német nyel-

vű feliratokkal készült. A térkép leltárba vételekor a 

magyarra fordítás során a főcímben szereplő 

Kalkspath szónak a kalcit jelentését használták. Való-

jában a káliumos földpát lett volna megfelelőbb. Arra 

nincs adatom, hogy a kamara 1841-ben miért mérette 

fel a Visegrádon lévő bányák helyét. Felmerülhet az a 

lehetőség, hogy talán újra akarták indítani Lepencén a 

timsófőzdét, amelyre végül is nem került sor. 

A magyar udvari kamara 1825-ben úgy határozott, 

hogy a visegrádi koronauradalomban a Lepence-

patakon működő malom melletti 1 5/8 hold nagyságú 

urasági gyümölcsöst árverésen haszonbérbe adja. A 

bérlő a minden bizonnyal a timsógyárat működtető dr. 

Márton István lett, ugyanis a doktor halála után az 

uradalom az 1837. évi árverésen „úgynevezett 

Martony gyümölcsös kertként” hirdette meg. A Már-

ton (vagy Martony) elnevezés öröklődött, mert az 

1843. évi haszonbérleti árveréshirdetésben is így em-

legetik. A kamara 1864-ben eladásra kínálta fel a 

„Martony-féle” kertet, amelynek az árverésen a kiki-

áltási árát 32 forint 82 krajcár értékben jelölték meg. 

Úgy látszik, nem akadt vevő a kertre, és továbbra is 

az uradalom kezelésében maradt. Tulajdonosváltásra 

végül 1885-ben kerülhetett sor, mert az az évi költ-

ségvetésben az eladásra felkínált, Pest megyében lévő 

állami javak és ingatlanok közt említik a visegrádi 

„Márton-féle” 1 hold 20 négyszögöl nagyságú gyü-

mölcsöst 968 forint becsértékben.  

Korábban már említettem, hogy a királyi kamara 

mindkét visegrádi patakmalmot a hozzájuk tartozó 

szántófölddel és réttel együtt korlátozott időtartamra 

haszonbérbe adta. A bérleti idő lejárta után, vagy ha a 

bérlő felmondta a bérletet, újra árverésre került az 

ingatlan kezelői joga. A haszonbérletek árveréséről 

szóló hirdetések a korabeli lapokban jelentek meg 

(Hazai ’s Külföldi Tudósítások, Hírnök, Sürgöny, 

Jelenkor, Budapesti Híradó). A visegrádi patakmal-

mok haszonbérleti jogát általában ugyanazon az árve-

résen lehetett megvásárolni, a hirdetésekben is együtt 

jelentek meg. Hazai ’s Külföldi Tudósításokban 

1823-ban jelent meg az első közös árverési hirdetés, 

amely szerint Visegrád mezővárosban a belső egyke-

rekű malomra és a külső úgynevezett Lepence-pataki 

malomra lehetett licitálni. Ezt követően az említett 

lapokban az 1834, 1839, 1842, 1845 évekből találunk 

árverési hirdetést. 

A belső patakmalmot 1864 végén még évi 173 forint 

25 krajcár bérleti díjért kínálja a kamara az érdeklő-

dőknek. Úgy látszik nem akadt bérlő, mert 1865-ben 

a kamara árverésen akar túladni a malmon. A meg-

hirdetett árverésen a malom és a hozzátartozó 4 1/16 

hold szántó kikiáltási ára 90 forint volt. 

Végül a 906, 907, 909 hrsz.-on lévő malmot és a hoz-

zátartozó telkeket 1881-ben egy árverésen Wallenfeld 

Károly terézvárosi vállalkozó vette meg, akinek Du-

nabogdányban és Visegrádon voltak kőbányái. 

A másik Lepencén lévő patakmalmot, amelyhez 1 

hold 1135 négyszögöl szántó is tartozott, a korona-

uradalom először 1881-ben, majd 1882-ben kínálta 

eladásra 920 forint becsáron. Talán a kért összeg lehe-

tett túl magas, mert nem akadt vevő, ezért az urada-

lom 1885-ben ismételten eladásra kínálta a malmot és 

a hozzátartozó szántót, de most a becsértéket csak 100 

forintban állapították meg. A malom további története 

egyelőre  nem  ismert.  Valószínűleg  a  patakmalom 

a koronauradalom  tulajdona maradt, és a használaton 
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kívüli épületet a következő években elbontották. A 

Lepencén lévő „Timsó Fabrika” 1828. szeptember 

29-i helyszínen történő árveréséről szóló hirdetésben 

felhívták az érdeklődők figyelmét arra, hogy a manu-

faktúra és a királyi uradalom közötti szerződési vi-

szonyról Visegrádon Szeles György uradalmi kasz-

nárnál lehetett érdeklődni.  

A visegrádi koronauradalom kasznárjai közül kiemel-

kedő személyiségű Szeles György (1788-?) több éves 

katonai szolgálat után a m. kir. udvari kancelláriánál 

fogalmazóként kezdte polgári pályafutását. Innen 

átkerült a kamarához, és a visegrádi uradalom kasz-

nárjának nevezték ki. Bizonyára részben az ő felügye-

lete alatt épült meg a visegrádi hajóvontató útnak a 

Várkert és az alsóvár vizibástyája közti szakasza.  

A korábbi századokban ugyanis a Sibrik-domb sziklái 

miatt a Duna partján ezen a szakaszon nem volt út. A 

Budáról jövő Esztergomba vivő út bekanyarodott a 

Várkert-völgybe és az alsóváron át, a Salamon-torony 

mellett elhaladva tért vissza a Duna partjára. A hajó-

vontatás megkönnyítése miatt 1819-1820 között As-

bóth Mihály mérnök tervei alapján a Sibrik-domb 

szikláit lerobbantva építették meg ezt az útszakaszt. 

Az építkezés költségeit, 10.921 forint 37 krajcárt, Pest 

vármegye házipénztára előlegezte. A kiadások megté-

rüléséig az utat használók minden vontató ló után 15 

krajcárt fizettek az óbudai koronauradalomnak. Az 

útépítés befejezésekor a függőleges sziklafalon 9 m 

magasan 2 m hosszú és 90 cm széles vörös márvány 

táblát helyeztek el. Az emléktábla latin nyelvű 

kronosztikus szövegében az 1820-as évszám találha-

tó. Ez a tábla ma a 11-es műút 41-es számú kilomé-

terköve felett látható. A tábla latin nyelvű szövege és 

magyar fordítása az alábbi: 

„Viator! En, saxa superba iam pervia tibi. Quisquis 

es, vade felix, ac conatibus generosis fave.” 

„Utazó! Nézd, e hatalmas szikla néked már járható. 

Bárki vagy, járj szerencsével, és a nagylelkű vállal-

kozókat támogasd.” 

Szeles György 1815-ben megnősült, az akkor még 

csak 16 éves erdélyi származású boni Horváth Annát 

vette feleségül. Házasságukból három fiú, Mihály, 

László és Péter származott, a fiatalasszony 1820-

ban, 21 évesen a negyedik szülésben meghalt. A 

gyászoló férj elhunyt felesége sírjára egy három-

szögalapú, enyhén sudarasodó csonka gúla formájú 

vörös márványból faragott 208 cm magas obeliszket 

állíttatott a visegrádi temetőben. A klasszicista sír-

emléket a MNM Mátyás Király Múzeum őrzi, a 

királyi palota bejáratánál a fogadóépület végénél 

lévő kicsiny teraszon van felállítva.  

Szeles Györgyöt 1832. március 21-én felkereste gróf 

Széchenyi István, aki átadta a kasznárnak a magyar 

udvari kamara elnökétől, gróf Zichy Károlytól 

(1779-1834) hozott levelet. Zichy gróf, aki 1825-től 

volt a kamara elnöke, ebben a levélben valószínűleg 

arra hatalmazta fel Széchenyi grófot, hogy Visegrá-

don, amely kamarai birtok, ha talál arra alkalmas 

helyet, magának „tusculanum”-ot építtethessen. Szé-

chenyi gróf a kiváló vendéglátó Szeles Györggyel 

együtt megnézte az egész környéket, de építésre 

alkalmas helyet nem talált. A gróf, aki „Napló”-

jában leírta visegrádi látogatását, megemlíti, nagyon 

elszomorodott azon, hogy nem talált csinos helyet a 

„tusculanum”-ja számára, és franciául megjegyezte 

„A természet nem sokat tett Magyarországért”.  

A „tusculanum” szó alatt a régi időkben kies, magá-

nyos, békés helyet értettek, de volt olyan jelentése is, 

hogy kellemes helyen fekvő vidéki lak vagy villa. 

Az 1830-as években a hazai sajtóban megszaporod-

tak a budai helyek természeti szépségeit, egészség-

ügyi jótéteményeit magasztaló cikkek. Az ilyen té-

májú írások megjelenésének okát egyrészt az 1831-

es pestis járvány pszichikai hatásában, másrészt a 

városi élet egészségügyi ártalmainak felismerésében 

kereshetjük.  

A városlakókat tehát a budai hegyekben való nyara-

lásra vagy legalább kirándulásra biztatták. A termé-

szetes az volt, ha a zöldben kertes házat vagy villát 

tudtak maguknak építeni a budai polgárok. A Budá-

hoz tartozó hegyvidéken, a mai Zugliget területén, a 

Hunyad-orom lejtőjén építette fel a 19. sz. elején 

„tusculanum”-ját Laszlovszky József, a város egyik 

leggazdagabb polgára, aki 1795-1800 között budai 

polgármester volt. A hegyvidék egyik legkorábbi 

klasszicista villája a Zugligeti út 58. alatt, a mai is 

meglévő Laszlovszky-major épületeinek szomszéd-

ságában állt. Az 1836-ban még létező villát később 

elbontották. 

A Visegrádi-hegység lábánál Eger Magdolnának, 

akivel 1808-ban Pollack Mihály kötött házasságot, 

Tahiban és Tótfaluban volt szőlőbirtoka és más in-

gatlanjai. Pollack Mihály (1773-1855), a német 

származású magyar építész, a hazai klasszicista épí-

tészet nagymestere – fő műve az 1837-1847 között 

épült Magyar Nemzeti Múzeum – a Tahiban lévő 

szőlőben présházat az 1810-es évek elején egész 

évben lakható villává építette át. A Tahi, Pataksor 

50. alatt álló klasszicista villát Pollack annyira meg-

kedvelte, hogy öregkorában egész évben ebben az 

épületben lakott. Tahiban halt meg, a község temető-

jében lévő 1857-ben romantikus stílusban készült 

síremlékét Ybl Miklós tervei alapján készítették. 

Széchenyi, aki visegrádi látogatása után Tahiban 

Pollack anyósához, Eger asszonyhoz igyekezett lá-

togatóba, valószínűleg az ottanihoz hasonló villát 

szeretett volna magának építtetni, ha talált volna az 

ízlésének megfelelő helyet. 

Említettem, hogy Széchenyi Zichy Károly levelével, 

aki  a  magyar  udvari  kamara  elnöke  volt, érkezett 
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Visegrádra. A két gróf különleges kapcsolatban volt 

egymással. Széchenyi, aki hírhedt szoknyavadász 

volt, csapodársága ellenére tizenegy éven át kitartó 

hűséggel udvarolt Károly gróf nagyon csinos felsé-

gének, Seilern Crescentia (1799-1875) osztrák gróf-

nőnek. A grófnő, nem utasította el teljesen Széche-

nyi udvarlását, azt olyan plátói szerelemnek minősí-

tette. Férje haláláig hűségesen kitartott mellette. 

Házasságukból hét gyermek született. Zichy gróf 

1834-ben meghalt. Az özvegyre mégis hatott Szé-

chenyi hosszú éveken át tartó szenvedélyes szerel-

me, a vonzalom kölcsönös volt, és a gyászév letelte 

után 1836. február 4-én férjhez ment hozzá. 

Crescentia második házasságában három gyermeket 

szült, két fiút, Bélát és Ödönt és egy lányt, aki mind-

össze két hétig élt. Igazi társa volt Széchenyinek, 

minden közéleti tevékenységében támogatta. 

A visegrádi uradalom gabonaraktárát a 18. sz. dere-

kán, 1762 előtt a középkori királyi palota ÉNy-i 

épületszárnya maradványainak részbeni felhasználá-

sával építették. Az emeletes magtárépületről 1773-

ban Schade Lénárd építőmester készített felmérést. 

A részletes felmérési rajz szerint az épület nyugati, 

Dunára néző utcai negyedében az emeleten volt a 

kasznár három szobás lakása. Alatta a földszinten a 

fonómester (Binder) lakott. Ez a volt gabonaraktár a 

Fő utca 25. alatti épület ma a MNM Mátyás Király 

Múzeum restaurátor műhelyét és gyűjteményi raktá-

rait foglalja magába.  

Valószínűleg hivatali ideje alatt Szeles György 

megvásárolta a kasznárház kertjével északról szom-

szédos telket és az egyik, az utca túloldalán lévő, a 

Duna melletti telket. Ezeknek a telkeknek az örökö-

sei Szeles György fia, Mihály és annak gyermekei, 

Zsigmond, Etelka és Adorján voltak. Azon a bizo-

nyos északról szomszédos telken, ma a Fő utca 23. 

alatt a Mátyás Király Múzeum irodái találhatók. A 

mai épületek nagyobb része már 1869-ben állt, azok 

egy korabeli fényképfelvételen láthatóak. Amand 

Helm bécsi fotográfus ugyanis 1868-1870 között 

végigfotózta a Duna-menti jelentősebb települések 

nevezetességeit. A Visegrádról készült fotón a kép 

előterében Maros település házai és a gótikus temp-

lomtorony láthatók. A magtárépület jellegzetes épü-

lettömbjének szomszédságában a Szeles-család háza 

és melléképülete jól kivehető. A nagyobb épület 

nyugati, Dunára néző végén, a toronyszerűen kikép-

zett rész tetején 1869-ben fedett kilátóterasz volt, 

amelyet mára megszüntettek. Jelenleg ezen a tor-

nyon palalemezzel fedett tetőt alakítottak ki.  

A jogi végzettségű Szeles Mihály (1816-?), aki 

1841-ben Pest megye tiszti alügyészeként kezdte 

hivatali pályáját, 1862-től előbb a vármegye másod, 

majd első alispánja volt. Fizely Elizával kötött há-

zasságából két fiú és egy lány származott.  

A királyi tanácsosi címet viselő Szeles Mihály ko-

rán, fiatalon elhunyt édesanyja iránti kegyeletből 

annak vallását követve katolikus hitben nevelődött, 

így jól ismerte a község hitéletét. Úgy tűnik, hogy a 

Budáról 1864-ben Visegrádra helyezett, magát szlo-

váknak valló, egyébként cseh-morva származású 

Viktorin Józseffel nem volt felhőtlen a viszonya. 

Ellentétük nagyobb nyilvánosságot is kapott, 1871 

őszén a Fővárosi Lapok hasábjain egymást vádoló 

írásaik jelentek meg. A lap különböző számaiban 

publikált polémia tulajdonképpen egy félreértéssel 

kezdődött. Az történt, hogy a lap munkatársa az 

újság 224. számában (1871 szeptember 30.) rövid 

tudósítást írt a Viktorin által építtetett, a Salamon-

toronytól a fellegvárig vezető sétaút elkészültéről. 

Ezzel az általa nem túl kényelmesnek tartott úttal az 

volt a problémája, hogy az útjelző oszlopokon a 

magyar nyelvű feliratok mellé német nyelvűek is 

kerültek. A tudósító felemlegeti azt is, hogy a plébá-

nos ritkán tart magyar nyelvű misét, pedig a helyiek 

közül sokan tudnak magyarul is. Sőt felrója a plébá-

nosnak azt is, hogy a magyar történelmet a szláv 

érdekeknek megfelelően elferdítve ismerteti. A szer-

kesztőség ugyan tájékoztatta Viktorint arról, hogy az 

írás szerzője a munkatársuk volt, de ezt a plébános 

úgy tűnik, nem hitte el, és a választ már visegrádi 

„személyes jóakarójának” címezve tiltakozott a fel-

hozott vádak ellen. A szerpentinút német nyelvű 

feliratait az idegen turisták igényével indokolta. 

Cáfolta, hogy a magyar történelmet szláv szempon-

tok szerint ferdíti el. Egyébként jelenleg, írta, min-

den energiáját az új iskola építésére fordítja, ahol 

majd az oktatás során a magyar nyelvre is kellő fi-

gyelmet fordítanak. 

Szeles Mihály, aki megszólítva érezte magát, vá-

laszként a lapnak küldött írásában megerősítette, sőt 

kiegészítette az újságíró Viktorin ellen felhozott 

vádjait. Leírja, hogy a korona, mint kegyúr, aki a 

visegrádi lelkészség javadalmait biztosítja, köteles-

ségévé tette a plébánosnak, hogy bár a hívek többsé-

ge német anyanyelvű, minden negyedik vasárnap 

magyarul tartson misét. A hitszónoklat, az ének, sőt 

a litánia is ezen a nyelven legyen. Ez 1848 előtt, sőt 

a Bach-korszakban is így volt. Viktorin, aki már 

ötödik éve plébános Visegrádon, még egyszer sem 

tartott magyarul misét, pedig az idősek értenek ezen 

a nyelven. Elismeréssel szólt a plébános azon fára-

dozásáról, amelyet 1868-ban a kálvária felújítása 

érdekében tett. Bár itt is voltak ellentétek a kápolná-

ra kihelyezett feliratok miatt. Viktorin ugyanis a 

kálvária kápolnára német, magyar és szlovák nyelvű 

feliratot helyezett. Főleg az utóbbi miatt ebből vita 

lett, mert Visegrádnak akkor sem volt szlovák lakos-

sága. Egy zeneművész a szlovák feliratot rajzirónjá-

val  kitörölte. Később  ezt  a problémát a lelkész úgy 
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„korrigálta”, hogy a magyar nyelvű felirat helyett 

latin nyelvűt készített, a németet meghagyta. A 

szlovák helyére pedig olajfestékkel készült címert 

helyeztetett, amely egy kerek pajzson vörös mező-

ben három zöld hegyet, csúcsukon arany kereszttel 

ábrázolt. (Ehhez annyit megjegyzést fűznék hozzá, 

hogy ez a címer a mai szlovák állami címer egyik 

első változata lenne?) 

Szeles Mihály családját 1873-ban szörnyű tragédia 

érte. Az történt, hogy a királyi tanácsos Zsigmond 

nevű ügyvéd fia menyasszonyával, Prindl uradalmi 

erdőmester Etelka nevű lányával elindult Visegrád-

ról Dunabogdány felé. Az odavezető út melletti 

kőbányánál egy hatalmas szikladarab zuhant rájuk, 

amely mindkettőjüket halálra sújtotta. A tragédiáról 

a Politikai Újdonságok c. lap 1873. október 1-i 

számában megjelent tudósítás szerint a fiatalember 

azonnal meghalt, a lány még fél órát élt. A hírlapok 

beszámoltak visegrádi temetésükről is. Az elhunyt 

Zsigmond édesapja azt szerette volna, hogy a fiatal 

párt egymás mellé temessék, de ebbe a lány szülei 

nem egyeztek bele. Így a temetések különböző idő-

pontokban és különböző helyen történtek. 

Úgy tűnik, hogy az 1880-as évek derekán az akkor 

49. hrsz.-on lévő 189 népsorszámú ház és a hozzá 

tartozó 540 négyszögöles telek (ma Fő u. 23.) és az 

azzal átellenben fekvő Duna parti 38. hrsz.-ú 473 

négyszögölnyi nagyságú kert (ma Fő u. 6.) egyedü-

li tulajdonosa Szeles Etelka volt. A hölgy ezekben 

az években elég súlyos, több ezer forintos adós-

ságba keveredett, és ezért a pestvidéki királyi tör-

vényszék, mint telekkönyvi hatóság elrendelte a 

visegrádi ingatlanok elárverezését. A visegrádi 

községházánál 1886. április 20-ra kitűzött árverés 

érvénytelen volt, pedig igen alacsony kikiáltási 

árak voltak, sőt még az alatti összegért is megvásá-

rolhatók lettek volna az ingatlanok. Így Szeles 

Etelka az akkoriban kialakult piaci áron tudta el-

adni az ingatlanjait. Előbb az 1886. november 20-

án megkötött adásvételi szerződéssel a 38. hrsz.-on 

(ma Fő u. 6.) lévő kertnek lett új tulajdonosa. A 

vevő, dr. Szohner Lajos ügyvéd (Budapest, VI. 

ker. Andrássy út 10.) 400 forintot fizetett a kertért. 

Az ügyvéd felesége Naugle Mary, aki neve alapján 

angol származású lehetett, az előbbi vásárlással 

szinte egyidejűleg megvette a kerttel délről szom-

szédos 39. hrsz.-on lévő 740 négyszögöl nagyságú 

telket. A 49. hrsz.-on lévő házat és kertet (ma Fő u. 

23.) Szeles Etelka csak néhány évvel később adta 

el. Az 1890. október 25-én kelt adásvételi szerző-

déssel az új tulajdonos dr. Fülöp Károly ügyvéd és 

felesége, Mandel Dóra lett (Budapest, VI. ker. Ki-

rályudvar 8.).  

Dr. Szohner Lajos, aki Heves megyei (Göngyös-

halmai) birtokos családból származott, 1875-ben az 

Andrássy úton nyitott ügyvédi irodát, amely az 

egyik legtekintélyesebb lett. Ügyvédi munkája mel-

lett, bár vézna, sovány testalkatú volt, vízi (evezős) 

sportokkal foglalkozott. Amikor 1895-ben megala-

kult az első Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 

tisztikara, az elnök Berzeviczy Albert közoktatási 

miniszter mellett ő lett az egyik tag. Szohner a bi-

zottságban a Nemzeti Hajós Egyletet (NHE) elnök-

ként képviselte.  

Dr. Szohner Visegrádon Görgeivel és személyes 

kapcsolatba került. A tábornok 1892-ben kelt vég-

rendeletének ő volt az egyik tanúja.  

A Visegrádon megvásárolt két telekre rövidesen öt 

szobát, két konyhát, kamrát és pincét magába fogla-

ló villát építettek, amelyhez egy gyümölcsöskert is 

tartozott. Ez a villa valójában az ügyvéd édesapja, 

dr. Szohner József (1819-1896) orvos részére épült. 

A villa 1887 áprilisában már elkészült, Szohner 

doktor ekkor helyezte át ide, Visegrád kitűnő klima-

tikus viszonyai és pormentes levegője miatt, az ad-

dig Budapesten, a IV. ker. Gránátos utca 14. alatt 

működő pneumatikus és légenybelégzési (légeny 

azaz nitrogén) gyógyintézetét. Úgy tűnik, a fővá-

rosban sem szűnt meg teljesen a Szohner-féle 

gyógyintézet, a Budapesti Cím- és Lakjegyzékben 

még 1888-, 1890- és 1891-ben említik. A mindössze 

12 ágyas minikórház 1896-ban a Visegrádon el-

hunyt és itt eltemetett Szohner doktor halálával 

megszűnt. (Szohner József doktor életéről és viseg-

rádi működéséről bővebben: Szőke Mátyás „Viseg-

rádi szanatóriumok I. Visegrádi Hírek, 2014. XXX. 

Évf. 6. sz. 15. old.) 

Szohner Lajos ügyvéd 1910-ben bekövetkezett halá-

la után a villát fia, ifjabb Szohner Lajos örökölte, 

aki szintén ügyvéd volt. Az ifjabb Szohner 1904-

ben kötött házasságot Berzeviczy József lányával, 

Flórával. A fiatal házasok a család a Heves megyei 

Karácsondon lévő birtokán éltek. 1904-1910 között 

egy vadászházat építtettek a ma már Pásztóhoz tar-

tozó Mátrakeresztesen a Templomvölgyben.  

A Fő utca 17. alatti kúria tulajdonosa 1910 és 1918 

között Berzeviczy József volt, halála után lánya, 

Berzeviczy Flóra és férje, Szohner Lajos örökölték. 

Így ezekben az években két egymáshoz közel fekvő 

épület volt a Szohner család birtokában. A Fő utca 

végén lévő 17. szám alatti kúria 1927-ben cserélt 

tulajdonost. A vevők dr. Zsitvay Tibor és felesége 

Feichtinger Margit voltak.  

Eddig nem sikerült kiderítenem ennek a kúriának 

hiteles és részletes építéstörténetét. Ez azért sajnála-

tos, mert ez az épület volt a Zsitvay-féle átépítés 

előtt Visegrád egyetlen későklasszicista kúriája. Ezt 

egy, az épületről 1927-ben készült fotó bizonyítja, 

amely az egyik Zsitvay örökös, Bugár-Mészáros 

Károly építész tulajdona. 
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Fő utca 17. 

Egy nemesi közbirtokosi kúria a 19. sz. közepéről. 

A későklasszicista épület utcai homlokzata. 

 
Karpe Mihály földmérő által 1777-ben Visegrád 

területéről készített úrbéri felmérési térképén a Fő 

utca alsó végén lévő telek ÉNy-i negyedében egy 

kisebb épület van. A néhány évtizeddel későbbi, 

1821. keltezésű Asbóth Mihály mérnök a Visegrádot 

Szentgyörgy-pusztával összekötő útszakaszt ábrázoló 

térképén már a telek keleti felében egy nagyobb, É-

D-i tájolású épület látható. Ennek az épületnek egy 

része ma is áll, ezen van elhelyezve Rainer főherceg 

1810. évi visegrádi látogatásának emlékét megörökí-

tő vörös márvány tábla. Az, hogy 1810-ben ki volt az 

épület tulajdonosa, akinek módjában állt meghívni 

egy királyi főherceget és kíséretét, továbbra is isme-

retlen. (Rainer főherceg látogatásáról bővebben Sző-

ke Mátyás: „Hol ebédelt Rainer főherceg?” Visegrádi 

Hírek, 2014. XXX. Évf. 3. sz. 21. old.)  

A Visegrád mezőváros területéről 1863-ban és 1883-

ban készült felmérésekhez tartozó, részletes utcahá-

lózat, házakat és telkeket tartalmazó belterületi tér-

képeken már egy nagyobb, fordított U-alakú épület 

látható. Az épület utcai szárnyának homlokzata az 

1927-ben készült fotó szerint szép későklasszicista 

kiképzésű volt. Az 1885. évi községi kataszteri tér-

képeken a telek beépítettsége a déli telekhatárra 

épített különálló, ma is meglévő épülettel bővült. 

A településről készült térképek alapján tehát a Fő 

utca alsó végében álló kúria utcai homlokzatú szár-

nya 1821 és 1863 között épült. Arról, hogy ki építte-

tett a korábbi épülethez további két épületszárnyat, 

és alakított ki egy későklasszicista kúriát, egyelőre 

csak feltételezésünk van. 

Szeles György kasznár 1847 márciusában nyuga-

lomba vonult. Utódja Csefalvay (Csehfalvy) Barna-

bás lett, aki korábban az Óbudai Kamarai igazgató-

ságnál első írnok volt 1844 óta, ugyanakkor az Esz-

tergom vármegye táblabírája tisztséget is viselte. 

Májusban már bizonyosan szolgálatban volt, mert őt 

kereste fel az Akadémia két küldötte, Kiss Károly és 

Tasner Antal. Azért jöttek Visegrádra, mert elterjedt 

a hír, hogy az ottani „királyi romok”, azaz a felleg-

vár köveiből serházat építenek. A küldötteket 

Csefalvy (sic!) uradalmi kasznár a hír valótlanságá-

ról tájékoztatta. Sőt azt is elmondta, hogy a helyiek-

nek tilos a vár romjainak köveiből építkezni. Jelen-

tésükben a küldöttek arra is tesznek javaslatot, hogy 

nem ártana, ha a királyi kincstár évente néhány száz 

forintot a visegrádi romok fenntartására és őrzésére 

fordítana, mert ezzel megmenthetné azokat a teljes 

pusztulástól. 

A Csefalvay család (Cséfalvay, Cséfalvy, Cséfay) a 

csallóközi Cséfalváról (Cséfa is!) származott. Ez a 

14. századi eredetű, legalább négy – Esztergom, 

Pest, Fejér, Nógrád – megyére szétágazó, Csefalván 

máig is élő családnak Tinnyén is birtokos ágából 

származhatott Barnabás. A 18. században Tinnye, 

Úny és Jászfalu földjeinek nagyobb részét birtokló 

Miskey családba több tucat nemesi család házaso-

dott be, köztük a Pozsgaiak, Friebeisz család Ferenc 

ága, Csefalvayak, Nedeczkyek. Az egymással vala-

milyen fokon rokonságban álló családok alkotta 

nemesi közbirtokosság lett tehát az előbbi három 

falu földjei, erdei, kaszálói nagyobb részének birto-

kosa. A Tinnyére és Únyba költözött nemesek ter-

mészetesen megpróbálták megtartani a család másutt 

lévő, korábban szerzett birtokait, de igyekeztek úja-

kat is szerezni. A 18. században Miskey I. István a 

Tolna vármegyében fekvő Görbőn (1930 óta Pince-

helyhez tartozik) szerez birtokot. A Miskeyekkel 

rokonságban lévő Csefalvay, Nedeczky, Huszár 

családok is Görbőn jutottak birtokhoz, és házassága-

ikkal mindinkább elvegyültek Tolna megye közne-

mesi társadalmában. 

A görbői közbirtokos nemesek közül nevezetes volt 

Csefalvay Ferenc, aki a Tolna vármegye táblabírája 

tisztséget viselte. Jó és szorgalmas gazdaként görbői 

birtokain túl Tinnyén, Únyon és Jászfalun összesen 

109 hold szántót, 20 hold szőlőt és 1 hold rétet is 

birtokolt. Únyon kúriája is volt, amelyet 230 forint-

ért adott ki éves bérletbe. Csefalvay Ferencnek 

Pozsgay Teréziával (meghalt 1780-ban) kötött há-

zasságából származó három lány és egy fiú, Ferenc 

érte meg a felnőttkort.  

Az ifjabb Ferenc (meghalt 1824-ben) édesapjához 

hasonlóan igyekezett megtartani a családi birtoko-

kat. Tinnyén, Únyon és Jászfalun 155.789 négy-

szögöl volt a tulajdonában, Görbőn 250 holdnyi 

földet birtokolt, amelyből jelentős nagyságú, 11 

holdnyi beltelke volt. Családi hagyományként élete 

során ő is Tolna vármegye jelentős tisztségviselői 

közé tartozott. Előbb 1804-1813 között a vármegye 

másodalispánja, majd 1813-1824 között az első alis-

páni  tisztséget  viselte.  Alispáni  hivatala a saját kú- 
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riájában működött. Görbőn ezt az L-alakú épületet a 

18. sz. végén édesapja építtette. Ez a tinnyei és únyi 

kúriák korai formájához hasonló épület 1822-1823-

ban Csefalvay alispán patvaristájának (joggyakor-

nok), Vörösmarty Mihálynak is otthonául szolgált. 

Ebben a csinos, homlokzatán ötablakos épületben 

kezdte megírni a jurátus-poéta a Zalán futását, és 

hozzákezdett Zsigmond király c. drámájához is.  

Hazánk történetében az 1825-1848 közötti reform-

kornak nevezett időszakban az országos politikai 

köztudat formálásában jelentős volt a Pest vármegyei 

nemesek szerepe. Az 1830-as években fellépő Kos-

suth Lajos, hogy politikai jogait itt is gyakorolhassa, 

és a közéletben is részt vehessen, igyekszik a megyé-

ben nemesi birtokot szerezni. Tinnyén és Únyon 

vásárolt birtokot, és 1843-1846 között családostól 

egy tinnyei közbirtokosi kúriában telepedett le. 

Az 18. sz. második felében a falun élő birtokos ne-

mesek igényei még nem kívánták a reprezentatív 

kuriális otthonokat. Azok ugyanis a parasztházak 

közt álltak, gyakran vályogból épültek, és zsuppal 

vagy zsindelytetővel voltak fedve. 

A köznemesi kúriák építési formáiban a változás a 

napoleoni háború idején kezdődött. A megindult 

gazdasági konjunktúra, amely kedvező terményérté-

kesítést tett lehetővé, a korábbiaknál nagyobb jöve-

delmet biztosított a közbirtokos nemesek számára. 

Ez lehetővé tette, hogy a parasztházaktól eltérő, 

azoknál nagyobb alapterületű, gazdagabb kivitelezé-

sű épületeket emeljenek. 

Kiváló történészünk, Kiss Ákos kutatásai alapján 

tudjuk, hogy az 1807-1860 közötti félévszázadban 

Tinnyén és Únyban felépült 30 közbirtokos nemesi 

kúriáknak két típusa volt. 

A gazdagabb, módosabb, nagyobb méretű belte-

lekkel rendelkező nemes a tornácos kétsoros vagyis 

a kétmenetes zárt alaprajzú kúriát építette meg. E 

típusok közül az egyik első, az 1808-ban épült 

Csefalvay-kúria volt. Az épület az úttól kissé távo-

labb egy enyhe emelkedőn állt, és előtte díszkertet 

alakítottak ki. 

A másik alapvető típus az L-alaprajzú kúria volt. Ezt 

a típust a kisebb alapterületű telkek miatt tervezték 

így. Az épület rövidebb, utcai szárnyában három he-

lyiség volt egy sorban, amelyek közül a középsőt, a 

nagyobb alapterületűt, használták ebédlőként. Az 

udvari csatlakozó részben a konyhát, kamrát, esetleg a 

cselédszobát és egyéb célokra szolgáló helyiségeket 

alakították ki. Előfordult az is, hogy a szögletükkel az 

udvar belseje felé forduló épületeket az udvar felől, 

többnyire az első részükben tornácosra építették. 

A cikk előző részében említettem, hogy ma a Fő 

utca 17. alatti villa 1821 és 1863 között épült elődjé-

nek, vagyis az akkori 170 és 171 népsorszámú kúria 

építtetőjéről nincs konkrét adatom, tehát csak feltéte-

lezésem lehet. Az nagyon valószínűnek tűnik, hogy 

1847-ben az Óbudai Kamara hivatalból kasznárként 

a visegrádi uradalomhoz Csefalvay Barnabás a Tiny-

nyén L-alaprajzú köznemesi kúriatípushoz hasonlót 

építtetett. Az új épülethez csatlakozott a már koráb-

ban meglévő, a telek keleti részében álló É-D tájolá-

sú épület. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 1927-

ben a kúria akkor új tulajdonosa, Zsitvay Tibor, a 

képviselőház elnöke, Bernárd Géza építésztől meg-

rendelte az épület átalakítási terveit, amelyek meg-

maradtak. A terveket a Zsitvay-család egyik leszár-

mazottja, Bugár-Mészáros Károly őrizte meg, aki 

volt szíves és szóban részletesen tájékoztatott arról, 

hogy az alaprajzon mi látható. Bernárd Géza ugyanis 

felmérte a régi épület alaprajzát, amelyen megjelöl-

te, hogy az átalakítás során mely részeket bontják el, 

és milyen új részeket építenek.  

A szóban ismertetett alaprajz úgy tűnik részleteiben 

is megegyezik az L-alaprajzú köznemesi kúriatípus-

sal. Nyugati rövidebb, utcai szárnyában itt is három 

helyiség volt. A beforduló hosszabb szárnyban újabb 

szoba, konyha és kamra volt eredetileg. A keleti 

szárnyban, amelynek déli fele emeletes volt, előbb 

egy présházat alakítottak ki, majd az erkélyszerűen 

kiugró, az emeletre vezető lépcsőház alól egy tágas, 

nagyméretű, becsült mérete legalább 30 m hosszú és 

3-4 m széles pince indult. Ehhez a kúriához, ha nem 

is közvetlenül, mert az úttest elválasztotta, az utca 

túl oldalán 171 hrsz.-ú (újabb 39 hrsz.) 158 négy-

szögöles díszkert tartozott. A Bernard-féle 1927. évi 

átalakítás során az egyik jelentősebb változás az 

volt, hogy a keleti szárnyban, hogy közvetlen kap-

csolat legyen a hátsó kerttel, a présházat elbontották. 

Helyére egy garázs került. A Visegrád község elöljá-

róságának engedélyével a Fő utca és a Salamon-

torony utca csatlakozását módosították, így a három-

szög alakú díszkert közvetlenül a villa elé került.  

Zsitvay Tibor a kúriát rövid idő alatt 1927-ben Viseg-

rád egyik legelegánsabb villájává alakította át. A 

kertben Krausz Lajos szobrászművésszel két szobrot 

állíttatott fel. Az egyik szobor Mátyás király gyűrűs 

hollóját, a másik a házelnök szülővárosára emlékez-

tetve a pozsonyi várat ábrázolja. Mindkét szobor ta-

lapzatára Zsitvay által írt versek sorait vésték fel. 

Zsitvay 1927-ben a kúriával együtt megvett a Vár-

hegy Kospallagnak nevezett oldalában közel hét 

holdnyi erdőrészletet, amely közvetlenül a hátsó kert-

hez kapcsolódott. A Trianonban elcsatolt Felvidékre 

emlékeztetve Zsitvay a saját erdőbirtokán a várig tartó 

szerpentin utat vágatott, amelyen kilátóhelyeket is 

kialakítottak. Ezek a kilátóhelyek egyúttal pihenőhe-

lyek is voltak, amelyeken fehér padokat helyeztek el. 

A legmagasabb ponton a vár alatti sziklacsúcson lévő 

pihenőhelyet Lomnici kilátónak nevezték el. 
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A Pest Megyei Levéltárban őrzött Pestvidéki Tör-

vényszék Visegrádra vonatkozó telekkönyvi 1-1312 

sorszámú iratai 1859-1890 között íródtak. A 173. 

sorszámú Csefalvay Barnabás nevére kiállított 

telekjegyzőköny birtokállási lapjának első tétele sze-

rint a 170-171 népsorszámú ház és udvar a kasznár 

tulajdonát képezte. Ez az adat is azt bizonyítja, hogy a 

köznemesi kúria építtetője is Csefalvay lehetett. 

Felkeltette érdeklődésemet, hogy a kúria keleti szár-

nya alatti igen tekintélyes méretű pincére miért volt 

szüksége a kasznárnak. Visegrád község telekköny-

veiből kigyűjtöttem azt, hogy a helyiektől Csefalvay 

Barnabás mikor és mekkora területű szőlőt vásárolt. 

Gyűjtésem eredménye az volt, hogy 1859 és 1876 

között Csefalvaynak a Várkert dűlőben 4162 négy-

szögöl, a Feketehegyen 3100 négyszögöl, a Kis-

Villámon 700 négyszögöl, összesen 7962 négyszög-

öl, vagyis majdnem 7 hold szőlő került a birtokába. 

Ekkora nagyságú szőlőbirtok miatt érthető, miért 

építették meg a nagyobb méretű pincét. Ezen kívül 

volt még a Várkertben is egy pincéje a kasznárnak. 

Az 1870-es években az Óbudai-Visegrádi kamarai 

hivatalt átszervezték. Visegrádon Erdőhivatalt létesí-

tettek, amelynek vezetője Prindl András erdőmester 

lett. Az itteni kasznári hivatal átkerült Dunabogdány-

ba. Csefalvay Barnabást áthelyezték Zsámbékra, ahol 

1873-ban és 1875-ben is kasznárként említették. 

Az Óbudai m. kir. Jószágigazgatóság a nem jöve-

delmező visegrádi kasznári épületet (Fő utca 25.) a 

hozzátartozó kerttel és udvarral együtt megpróbálta 

nyilvános árverés keretében eladni. Az első árverés-

re 1872. október 28-án Óbudán került sor. Az 1. sz. 

telekjegyzőkönyvbe bejegyzett 53. hrsz.-on lévő 1 

népsorszámú épületre, a hozzá tartozó nagy udvarra 

és kertre akkor nem akadt vevő. Ezért a következő 

évben, 1873-ban a kincstár újra meghirdette eladás-

ra. Ez a kísérlet is sikertelen volt. A következő árve-

résen, amelyet 1874. február 10-én Óbudán tartottak 

meg, a jószágigazgatóság a pénzügyminisztérium 

engedélyével megpróbálta a kasznárlakot, az udvart 

és a gyümölcsöskertet három részletre bontva össze-

sen 15.000 forint kikiáltási áron eladni. A kedvezőbb 

feltételek ellenére most sem akadt vevő. A kincstár 

utoljára 1878-ban hirdette meg 15.000 forint eladási 

árért a kasznári épületet a hozzátartozó 3384 négy-

szögölnyi telekkel együtt. Vevő továbbra sem akadt, 

így az épület és a kertek megmaradtak a visegrádi 

Erdőhivatal kezelésében. 

Ebben az évben, vagyis 1878-ban hirdették meg 

10.000 forint eladási árért a dunabogdányi kasznárla-

kot és présházat. A visegrádi Erdőhivatal kevés önál-

lósága 1881-ben végleg megszűnt, mert azt a gödöllői 

uradalom, vagyis az ottani m. királyi erdőhivatal alá 

rendelték. A továbbiakban Visegrádon a magyar ko-

rona birtokát az ún. Erdőgondnokság kezelte. 

Csefalvay Barnabás (1811-1880) valamikor 1860-as 

évek elején elvette feleségül a nála huszonkét évvel 

fiatalabb Berzeviczy Antóniát (1843-1910). A há-

zasság gyermektelen maradt, így 1880-ban a férj 

halála után minden ingatlant, köztük a Fő utca alsó 

végében álló kúriát is, feleség örökölte. 

Fiatalon, mindössze harminckét évesen megözve-

gyült Antónia egy évnyi várakozás után 1881-ben 

férjhez ment egy únyi közbirtokos nemeshez, 

egyházpakai Andrássy Gyulához. Második férjével, 

aki országgyűlési képviselői tisztséget is viselt, ti-

zenhárom évet töltött házasságban, amelyből szintén 

nem származott gyermek. Így a férj halálakor, 1894-

ben az ingatlanok örököse Berzeviczy Antónia volt. 

A hatvanhét éves korában gyermektelenül 1910-ben 

Visegrádon meghalt Antónia után a Berzeviczy ro-

konság örökölt. A kúria tulajdonos így Berzeviczy 

Flóra és férje dr. Szohner Lajos ügyvéd lett. Tőlük 

vásárolta meg 1927-ben Zsitvay Tibor és felesége, 

Feichtinger Margit budapesti lakosok.  

A visegrádi műemlékek 19. századi történetének 

egyik kiemelkedő eseménye volt, hogy nyilvános-

ságra került egy, a királyi palota kápolnájából szár-

mazó, a Madonnát és a kis Jézust ábrázoló, vörös 

márványból készült félkör alakú relief létezése. A 

hazai márványból faragott lunettadombormű, mely-

nek készítője Gregorio di Lorenzo mester volt, a 

Mátyás-kori reneszánsz szobrászművészet egyik 

kiemelkedő alkotása, ma az esztergomi Keresztény 

Múzeum letétjeként a visegrádi Mátyás Király Mú-

zeum kiállításán látható. 

 

 
 

Visegrádi Madonna 

a Mátyás Király Múzeum kiállításán. 

A vörös márvány lunettadombormű készítője 

az 1480-as években Gregorio di Lorenzo (1436 k.-1504 k.) 

itáliai szobrászmester 
 

A domborművet felfedezte és arra a közfigyelmet 

felhívta Majer István (1813-1893), nagy tudású és 

óriási munkabírású és szervezőkészségű pap, aki 

később megszerezte a teológiai doktori címet, és 

esztergomi kanonok, majd nagyprépost lett. Majer 

István, akkor még Kürtön volt plébános, tagként részt 
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vett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 

Egyesülete Archeológiai Szakosztályának 1863. 

szeptember 23-án a Magyar Nemzeti Múzeumban 

megtartott ülésén. Felszólalásában elmondta, hogy 

tudomására jutott, hogy a visegrádi királyi kápolná-

nak volt egy Boldogságos Szüzet ábrázoló márvány 

domborműve, amely Karván Nedeczky Imre házá-

ban van befalazva. A szakosztály a dombormű kü-

lönleges értékére való tekintettel olyan határozatot 

hozott, hogy Nedeczky urat szólítsák fel, hogy en-

gedje át a becses műtárgyat a Nemzeti Múzeumnak.  

A Majer István által szerkesztett és kiadott, főleg a 

középosztálybeliek számára készült nívós és tartal-

mas írásokat közlő „István bácsi Naptára” kiadvány 

1864. évi kötetében „Fölfedezett emlék Visegrád 

fénykorából” c. cikkében röviden ismerteti a későb-

biekben „Visegrádi Madonna” néven ismertté vált 

lunetta-dombormű előkerülésének vázlatos történe-

tét. Írásának nagyobb része ugyanis Oláh Miklós 

(1493-1568) esztergomi érsek, aki Brüsszelben Má-

ria királynő titkára volt, 1536-ban megjelent Hunga-

ria c. könyvének a visegrádi királyi palotáról és an-

nak kápolnájáról szóló leírását ismerteti. 

Majer István, aki a cikkéhez mellékelte az általa 

1855-ban Karván a domborműről készítetett rajzot 

is, valószínűleg a Nedeczky családban meglévő ha-

gyományt elfogadva leírta, hogy ez a 19. sz. elején a 

kincskeresők által szétdúlt visegrádi vár (valójában a 

palota) romjai közül került elő. Ekkor az ottani plé-

bános, Nedeczky Imre, hogy mentse az értékes 

domborművet a család karvai birtokára vitette. Je-

lenleg is Nedeczky Imre háza udvarfelőli egyik ajtó-

ja fölé van befalazva. Kár, hogy az most bemeszelt 

állapotban van. 
 

 
 

Visegrádi Madonna 

A rajzot Majer István készítette 

1855. szeptember 23-án Karván 

 

Sajnos Majer István kritika nélkül elfogadta, sőt le is 

írta a hallottakat. Előbb ott volt a tévedése, hogy 

Visegrádon Nedeczky Imre plébános soha nem telje-

sített szolgálatot. Ha ragaszkodunk a névhez és a 

hivatáshoz, sőt időben is megfelelő, akkor arra a 

Nedeczky Imrére (1748-1808) gondolhatunk, aki 

1784-1794 között volt az esztergomi belvárosi temp-

lom plébánosa, majd 1794-1796 között Dunamocson 

alesperesként teljesített szolgálatot. Az esztergomi 

főszékesegyházi káptalanban 1801-1808 között volt 

kanonok. Ha tényleg Nedeczky kanonok volt, aki a 

visegrádi kincskeresők által kibányászott dombor-

művet megszerezte, akkor miért Karvára vitette, ő 

egyébként Virten született. Azt, hogy a 19. sz. köze-

pén Karván élt Nedeczky Imre földbirtokos tulajdo-

nába miként került a dombormű, egyelőre nem tu-

dom kideríteni. 

Az Archeológia Szakosztály 1863 szeptemberében 

hozott határozatának nem lett foganatja, mert a Vi-

segrádi Madonna akkor Karván maradt. További 

sorsáról a Majer István tulajdonában lévő 1864. évi 

naptár 75. oldalán a saját cikke végéhez kapcsolódva 

a lap alján tollal írt három soros, aláírásával hitelesí-

tett bejegyzésből értesülünk: „Ezen márványfarag-

ványt 1877-ben az illető család szívességéből meg-

nyertem, s azt az érseki múzeum számára Simor Já-

nos hercegprímásnak ajándékoztam. Majer István.”  

Simor János érsek gazdag műgyűjteményéből meg-

alapította, és 1887-ben végrendeltében a főszékes-

egyházra hagyta a Keresztény Múzeumot. 

A Visegrádi Madonna az első országos nyilvánossá-

got a millennium évében, az 1896. évi ezredéves 

kiállításon kapta, ahol a budai királyi palota rene-

szánsz töredékeivel együtt mutatták be. Úgy látszik, 

hogy a 19. sz. első felében a visegrádi királyi palota 

romja közt a kápolna területén a kincskeresők más-

kor is eredményesen kutattak. Az 1840-es években 

ugyanis egy vörös márványból faragott nyitott 

könyvet tartó puttót ábrázoló dombormű töredék 

került a váci piarista rendház gyűjteményébe. Ez a 

dombormű eredetileg hozzátartozott a Madonnát 

ábrázoló reliefhez. 
 

Végül szeretném megköszönni Bugár-Mészáros 

Károly építésznek, a Magyar Építészeti Múzeum 

volt igazgatójának a Zsitvay-villa építéstörténeti 

kutatásához nyújtott szóbeli segítségét, és az épület 

utcai homlokzatáról 1927-ben készült fényképfelvé-

tel közlésének engedélyezését. 

Köszönettel tartozom barátomnak és kollégámnak, 

Horváth Istvánnak, az esztergomi Balassa Bálint 

Múzeum nyugdíjas igazgatójának, hogy egykor Ma-

jer István tulajdonát képező „István bácsi Naptára” 

1864. évi kötetéből a Visegrádi Madonnáról szóló 

cikk másolatát megküldte nekem. A 11-es műút 41. 

km-t jelző táblánál a Sibrik-domb Dunára néző szik-

lafalán az 1821. évi útépítés emlékét megörökítő 

vörös márvány emléktábla latin nyelvű szövegének 

fordításáért Romhányi Beatrixnak, a Károli Gáspár 

Egyetem tanárának tartozom köszönettel. 
 

Szőke Mátyás 

c. múzeumigazgató 
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