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A Visegrádi Hírek 2021. júniusi lapszámában Mikesy 
Tamás képes beszámolóban mutatta be a Salamon-
torony felett talált feliratos emlékkő „feltárásának” és 
felújításának folyamatát. 

Most arra vállalkozunk, hogy a sok-sok további 
kérdőjel ellenére megosszuk a lap olvasóival az 
eddigi eredményeket, remélve, hogy felkeltjük sokak 
érdeklődését. Ezáltal is szeretnénk ösztönözni, hogy az 
esetleg általunk nem ismert további adatok, források 
közkinccsé váljanak, hogy minél teljesebb képet 
kaphassunk az emlékkő történetéről és a felállításában 
közreműködők személyéről. 

Az emberiség története során számos tényező: 
élelemszerzés, hadjáratok, hódítások stb. késztették 
az adott kor emberét a helyváltoztatásra. De már az 
görög-római korban találkozunk olyan utazókkal, akik 
más tájak, népek, szokások megismerése érdekében 
vállalkoztak az egyáltalán nem veszélytelen szárazföldi 
vagy vízi utakra. A középkortól kezdve követek, katonák, 
térítőpapok, zarándokok, kereskedők rótták az utakat, s 
többen közülük írásban is megörökítették élményeiket. 
A 18. századtól már találkozunk konkrétan a természeti 
szépségek iránt érdeklődő utazókkal, majd a 19. században 
létrejönnek a turistaegyesületek. Magyarországon a 
legkorábbi turista szervezet az 1873-ban megalakult 
Magyarországi Kárpát Egyesület, amelynek célja a 
Tátra feltárása és megismertetése. 1889-ben megindul a 
Turisták Lapja c. folyóirat, majd 1891-ben alakult meg 
az egész ország területére kiterjedő túra-mozgalmat 
támogató szervezet a Magyar Turista Egyesület, Eötvös 
Loránd elnöklete alatt. 

Visegrád természeti értékeit és a vár és a királyi palota 
szépségeit szintén a középkortól kezdve örökítették 
meg írásban az erre járók. Követek, mint Bartolomeo 
de Marschi pápai követ, Mátyás humanista tudósai, 
Galeotto Marzio, Bonfi ni, majd Oláh Miklós, de a török 
világutazó Evlia Cselebi is megemlékezett Visegrádról. A 
19. században a közlekedés fejlődésével számosan, írók, 
művészek emlékeztek meg városunkról. Az J. Häufl er 
által 1847-ben kiadott Visegrád Albuma már szinte 
útikönyvként is szolgált az idelátogatóknak. Ezek után 
nem véletlen, hogy Viktorin József (1822-1874) Visegrád 
plébánosa, aki számos jótéteménye mellett a visegrádi vár 
helyreállításért is eredményes lépeseket tett a kormánynál.  
A legelső feladat, hogy a fellegvárba a látogatók számára 
és a meginduló munkálatok szempontjából is megfelelő 
út vezessen. Viktorin 1869-ben a Kálvárián keresztül 
alakított ki utat a fellegvárba, majd 1871-ben Türr István 

tábornok és a visegrádi villatulajdonosok támogatásával 
a Salamon-torony ÉK-i kaputornya után az összekötő 
várfal mellett épített új utat, amelyről így írt: 

 „Ezen 420 ölnyi hosszú út kezdődik az alsó várnál, 
vagyis az ugy nevezett Salamontorony keleti kapujánál. 
Az út kezdetén egy mutató oszlop ily felirással: ‘Uj út 
a várromokhoz. Neuer Weg zu den Burgruinen. 1871.’ 
látható. Néhány lépésnyire pedig egy sziklába helyezett 
márványtáblán ez olvasható: ‘Üdvözlégy Vándor. 
Willkommen Wanderer. 1871. A közönség kényelmére 
egyesek költségén. Azután meredek hegyen, a hol eddig 
soha út nem létezett, sűrű erdei bokrok között, 25 
csavarodás kivágásával a fellegvár csúcsához húzódik 
a feljárás, legszebb kilátásoknál árnyékot vető fák 
alatt elhelyezett padokkal, s az idegent útba igazitásra 
vonatkozó felirásokkal ellátva.”1

Az út az 1885-ben készült kataszteri térképen (1. kép) 
is jól látható, sőt Ernyey József és Lux Kálmán által 1923-
ban kiadott „A visegrádi vár” c. könyvének 5. oldalán 
levő képen is (2. kép) szerepel a derék szlovák plébános 
által készíttetett út cikk-cakkos nyomvonala.

Az általunk felújított emlékkövet a később Viktorin-
út vagy Viktorin-szerpentin névvel is illetett turistaút 
mentén kialakított kis téren állították fel 1884-ben, és 
ahogy az 1885-ben készült kataszteri térképen is látható, 
a helyet - talán éppen az emlékoszlopnak köszönhetően 
- Mátyás-térnek nevezték el, amint ezt Zsitvay Tibor 
(1884-1969), politikus, turistavezető, Visegrád mecénása, 
1933-as cikkében is olvashatjuk. 2  

 Az helyi andezitből készült obeliszken az alábbi szöveg 
olvasható a kör alakú, eredetileg festett koronás magyar 
címer alatt (3. kép):
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Ugyan az eddig rendelkezésünkre álló forrásokból 
szerzett adatok – Csanády István kivételével – nem 
sokat árulnak el az emlékkövön szereplő emberek 
személyéről és életútjáról, egy dolog azonban biztosnak 
tűnik. Magyarország tiszti cím- és névtára 1884., ill. 
1886. évi kiadását böngészve azt láthatjuk, hogy a 

feliraton szereplő személyek közül négyen - Csanády 
István járásbíróként, Kovács Rezső aljegyzőként, 
Toppiczer Kálmán joggyakornokként, Dezső Ákos 
pedig írnokként - ebben az időszakban a Szentendrei 
Királyi Járásbíróságon dolgoztak. Vörös József és Bellus 
Béla személyét illetően az eddig talált kevés adat, ill. 
a többiekkel való kapcsolódási pont hiánya miatt 
még sok a bizonytalanság, így egyelőre nem lenne 
célravezető találgatásokba bocsátkozni. A legtöbbet 
Csanády Istvánról tudjuk, aki 1888-ban a Régészeti és 
Embertani Társulatnak, valamint ugyanettől az évtől 
az első hazai turistaegyesület, a Magyarországi Kárpát-
egyesület Budapesti Osztálya vidéki választmányának 
is tagja lett. Az emlékkő készítője Eckstein Antal volt, 
aki a Magyarország iparosainak és kerekedőinek cím- és 
lakjegyzéke (1892) szerint Visegrádon volt bejegyezve, 
mint kőfaragó mester.

Természetesen felmerül a kérdés, hogy mi ösztönözhette 
ezeket az embereket arra, hogy valószínűleg saját 
költségükön felállítassák az emlékművet. Viktorin 
József tevékenységének köszönhetően az 1870-es 
évektől megindult régészeti kutatómunka és műemléki 
helyreállítás elősegítése érdekében Viktorin nemcsak a 
politikusokat és szakembereket kereste meg, de a korabeli 
sajtót is felhasználta a célok eléréséhez. Mindemellett 
nagy hangsúlyt fektetett arra, ahogy a korábbiakból 
is kitűnik, hogy a műemlékek a kirándulók számára is 
minél kényelmesebben megközelíthetőek legyenek, így 
mai szóhasználattal élve a műemlékvédelem mellett 
a helyi turizmusfejlesztés egyik kezdeményezőjének 
is tekinthetjük. S ugyan az emlékkövet felállítók 
motivációit – forrás hiányában – nem ismerhetjük, de 
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feltehető, hogy ismerték a megelőző évtizedben elindult 
kezdeményezéseket és azok addigi eredményeit. Itt 
érdemes még megemlíteni, hogy akár Viktorin József 
Visegrád hajdan és most című könyvének függelékében 
szereplő Türr Istvánhoz írt levelében maga írja le, hogy 
tervei között szerepelt „Korvin Mátyás tiszteletére a 
visegrádi romok alatt egy szerény emlék”3 felállítása, 
melyre végül nem került sor. Érdekes, hogy amíg az 1885-
ös kataszteri térképen, az 1923-as Ernyey - Lux kötetben 
és Zsitvay Tibor írásában is szerepel a Viktorin-út, ill. a 
Mátyás-tér, egy feltehetően az emlékoszlopot megjelenítő 
rajzzal, addig az emlékműről – felállítását követően – 
jelen tudásunk szerint nincs adatunk. Héjj Miklós a 
visegrádi múzeum néhai igazgatójának hagyatékában 
került elő egy cédula, rajzzal és felirattal, ami arra utal, 
hogy a 60-as, 70-es években még állt a kőoszlop. 

Az emlékkő feledésbe merülésének egyik oka az 
lehet, hogy a későbbiekben Fellegvárba vezető kijelölt 
turistautak elkerülték, elkerülik az eróziónak igen erősen 
kitett korábbi szakaszokat. 

Ahogy a bevezetőben is írtuk, reméljük felkeltettük 
érdeklődésüket, így abban bízva, hogy eddigi 
ismereteinket bővíteni tudjuk, arra bíztatunk mindenkit, 
hogy kutatómunkánkat segítve az esetleg rendelkezésükre 
álló képeket, adatokat osszák meg velünk. Köszönjük!  

Grósz Zsuzsanna,
Molnár Erzsébet,

 Gróf Péter

1. Viktorin József: Visegrád hajdan és most Pest, 1872. 55. o.

2. Zsitvay Tibor: Nagyvillám (Turistaság és Alpinizmus, 1933. 23. évf.     
1. sz. 4. old.)

3. Viktorin 1872. 81. 
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