KEDVES
KIRÁNDULNI
VÁGYÓ!
B

ármerre is kirándulunk Magyarországon, előbb-utóbb biztosan
rátalálunk egy várra vagy egy kastélyra,
történelmi múltunk fontos darabjára.
Kiszakadva a rohanó hétköznapokból
jólesik, ha megpihenhetünk egy-egy
több száz éves várfal árnyékában.
Hétvégenként rendszeresen felmerül a kérdés, hogy milyen programra
induljon a család, kényelmesen, vonatra
szállva. A gyermekek különösen fogékonyak a várkapitányok, a magyar huszárok és vitézek hőstetteire, de felnőttként
a mi szívünket is megdobogtatja őseink
hagyatéka, történelmi emlékeink felfedezésének izgalma.
Ahhoz, hogy ezeket a helyeket jobban megismerhessük, hozzásegít ez a
tematikus kiadvány, amely – a teljesség
igénye nélkül – hazánk 50 várát és kastélyát mutatja be.
Ezt a zsebkönyvet bármikor kézbe
vehetjük és segítségével megtudhatjuk,
hogy a kiválasztott úti célt hogyan tudjuk elérni vonattal. Mindenki megtalálhatja benne azt a szabadidős tevékenységet, amely leginkább kedvére való: a
kalandos kirándulástól kezdve a városnéző programokig. Régiókra osztott tér-

képekkel, a vasútállomástól az úti célig
tartó sétatávolság feltüntetésével is segítünk, hogy a kirándulás jól tervezhető
és kiszámítható legyen.
Kívánom, hogy ebbe a különleges,
látnivalókkal, érdekes információkkal
és tudnivalókkal kiegészített válogatásba belelapozva minél többen kedvet
kapjanak ahhoz, hogy megnézzék ezeket az impozáns várakat, kastélyokat!
Az utazásban segítségükre leszünk a
MÁV-START vonataival, legyen szó akár
egy emeletes KISS-ről az esztergomi–
váci vonalon, vagy a minden kényelemmel felszerelt IC+ prémiumosztályú kocsikról Szolnok, Miskolc, Nyíregyháza
vagy Szombathely térségében.
Családommal Magyarország 7 természeti csodájának egyikével, a meszsze földön híres Füzéri várral kezdtük
hazánk nevezetességeinek felkutatását.
Kirándultunk a Zempléni-hegységben
is, és nem állunk meg, folytatjuk a kalandozást. Jöjjenek, és Önök is fedezzék
fel országunk, történelmünk mérföldköveit!
Keresztes Péter,
a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója
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A lapot a kiadói jog tulajdonosa,
a MÁV-START Zrt. megbízásából
a Hamu és Gyémánt Média Kft. készíti.
 Szerkesztőség: 1024 Budapest, Margit
körút 5. A. Telefon: +36 20 516 9448
 A kiadó vezetői: Csetényi Csaba,
Krskó Tibor
 Felelős kiadó: Keresztes Péter
vezérigazgató
 Lapmenedzser: Simon Izabella
 Szerkesztő: Orcifalvi Anna Nóra
 Tördelés: Petrányi Réka
 Képszerkesztő: Sándor Emese,
Fotógyár Kft.
 Térképek: MÁV-START Zrt., Árendás
Nikolett
 Olvasószerkesztő: Sebes Katalin
 Korrektor: Dudás Márta
 Szerző: Simon Izabella
 Fotók: Cultiris, Getty Images
Hungary, MTI, NÖF – Kovács Zoltán,
Profimedia-Red Dot, Shutterstock,
Vass Péter Bexter, Wikipedia
 Nyomdai előkészítés: Studio Hamu és
Gyémánt Kft.
 Nyomda: Pátria Nyomda Zrt.
Észrevételeiket az alábbi e-mail-címre
várjuk: szerkesztoseg.icmagazin@
mav-start.hu
Fotóink, írásaink és grafikáink,
a szerkesztési és tördelési megoldások
önálló szerzői jogi védelem alatt állnak.
Engedély nélküli másolásuk, felhasználásuk és utánzásuk jogszabályba
ütközik és büntetőjogi felelősséggel jár.
Bár gondosan ügyelünk a közölt adatok
pontosságára, a lap hasábjain és hirdetéseiben olvasható időpontok, árak és
nyitvatartási idők esetleges változásáért
a vonatra! magazin kiadója nem vállal
felelősséget.

3

PALÓCFÖLD
BÁSTYÁI
NÓGRÁD MEGYE

Nógrád megye igazi kincsesbánya a várak rajongóinak, ezt
már a megye elnevezése is sejteti, hisz a szláv grad szó magyarul várat jelent. Lássuk Palócföld vonattal legkényelmesebben megközelíthető és legjobb állapotban megmaradt épületeit!

ÉS KÖRNYÉKE

1. DRÉGELY VÁRA
Infó
A belépés ingyenes,
a vár egész évben
szabadon látogatható.
dregelypalank.hu

Szondi védte két apródjával. Arany János
balladája óta az egyik leghíresebb magyar vár. „Felhőbe hanyatlott a drégeli rom, Rá visszasüt a nap, ádáz
tusa napja…” A történet szerint 1552ben a magyarok tízszeres török túlerővel szemben védték Drégely várát, mígnem az ostrom harmadik napján Szondi
György várkapitány kirontott, és csapatával együtt hősi halált halt. A vár azóta
romként őrködik Drégelypalánk község
felett – mondhatni szó szerint, mert aki
ide a faluból felkaptat, megérdemelten
tűzheti ki győzelmi zászlaját.
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Megközelítés
Sáferkút megállóhelyről
A vár a Vác–Balassagyarmat között közlekedő vonattal Drégelyvár és Sáferkút
település felől is megközelíthető, Drégelyvár vasúti megállótól kb. 5 km-es túrával érhetjük el. Legkevesebbet akkor
kell gyalogolnunk, ha a vonatról Sáferkút ideiglenes megállónál szállunk le.
Innen a P+ jelzésen kb. 40 perces séta
vár ránk. A vonat Sáferkúton csak március 12. és november 1. között áll meg.

2. NÓGRÁDI VÁR
Infó
A belépés ingyenes,
a vár egész évben
szabadon látogatható.
nograd.hu

Már ezer éve itt áll. Tudta, hogy Nógrád
megye egy Nógrád nevű településről
kapta a nevét, ahol már a 11. században is egy Novi grád, magyarul Újvár
nevű földvár állott? A tatárjárás után
kővárrá erősítették, hogy a Vácról a felső-magyarországi városokba vezető utat
védje. Romossá akkor vált, amikor pár
száz év múlva villám csapott épp abba
a toronyba, ahol a lőport tárolták. A
torony csonkja most is megvan, ezenkívül néhány fal, illetve egy nemrégiben
felújított bástya áll még, amelyről a
Börzsöny vonulatai zavartalanul megcsodálhatók.
Megközelítés
Nógrád vasútállomásról
Nógrád település vasútállomása egyben
az Országos Kéktúra pecsételőhelye is.
Ide Vác és Drégelypalánk, illetve Balassagyarmat felől érkeznek vonatok.

Budapestről váci átszállással juthatunk
el a legkönnyebben a Börzsöny erdeiben kanyargó, gyönyörű vasútvonalon.
A vasútállomástól a KL turistajelzés mutatja az irányt a falu közepén lévő dombon álló várhoz.

Miért van errefelé ennyi vár?
A legtöbb kővárunk a tatárjárás
után épült, méghozzá egyenesen
IV. Béla király parancsára, akit
a pusztítás ráébresztett arra,
hogy a tatárok győzelméhez
a várak hiánya vezetett. Ennek
eredményeként az 1200-as évek
végétől igazi várépítő hullám
indult el. A nógrádi várak az
északi bányavárosokat védték
a támadóktól.
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3. ACSAÚJLAKI
KASTÉLY

KIRÁNDULJON VONATTAL!
Menetrendek és jegyvásárlás itt:
jegy.mav.hu.

Infó

Saroktornyos várkastély. Reneszánsz várakat
idéző, belül barokkos díszítésű kastély
még a múlt század elején épült báró
Prónay Iphigéne és férje, Patay Tibor
főispán számára. Azóta sok lakója volt:
német, majd orosz katonák használták,
később fizetővendégek. A saroktornyos
várkastélyt 2010-ben méltó módon, eredeti szépségének megőrzésével, korhű
bútorokkal és elegáns berendezési tárgyakkal újították fel. Jelenleg magántulajdonban van, és kastélyszállóként
üzemel, de vezetővel bármikor megtekinthető.
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A kastély a nagyközönség számára
megnyitott épületrésze
és parkja az év minden
napján látogatható,
kivéve zártkörű rendezvények ideje alatt.
acsaikastely.hu

Megközelítés
Acsa–Erdőkürt vasútállomásról
Acsaújlakra az Aszód–Balassagyarmat
között közlekedő személyvonattal juthatunk el, Budapestről aszódi átszállással. Az Acsa–Erdőkürt vasútállomás 2,8
kilométerre (gyalog fél órára) található a
kastély bejáratától.

4. SOMOSKŐI VÁR
Vulkanikus emlékek őre. Salgótarján településrésze, Somoskő,
közvetlenül a szlovák–magyar határnál fekszik. Látványos, vulkáni csúcsra épült
középkori vára a trianoni
határhúzás óta Szlovákiához
tartozik. A történelem nemigen talál fogást rajta, hiszen
a vár már az 1300-as évek óta
itt őrködik. Hatalmas ágyútornyából pazar kilátás nyílik
a Cseres-hegységre, amelyet
még Petőfi is megcsodált.
A vár északi, szlovák oldalán
látható egy geológiai ritkaság
is, a bazaltömlés, pár perc sétára a bejárattól.

Megközelítés
Somoskőújfalu vasútállomásról
Infó
A vár mindennap
látogatható belépőjeggyel, amelyet
euróban és forintban
is fizethetünk.
somoskoujfalu.hu

Somoskőújfaluba a Hatvan–Somoskőújfalu között
közlekedő személyvonattal
juthatunk el, Budapestről
hatvani átszállással. Innen
vagy gyalogolunk úgy 4 kilométert, vagy busszal megyünk tovább Somoskőre.

Nógrád megye igazi zarándokhely. Mátraverebély, Mátrafüred és Szurdokpüspöki a keresztény híveket vonzza,
míg Becske, Tar, Garáb a buddhista vallás követőinek kínál lelki nyugalmat. A Hatvan–Somoskőújfalu vasútvonalon a Szurdokpüspöki és a Mátraverebély-Szentkút, valamint a tari Buddha Park könnyen elérhető. A mátrafüredi
zarándoklathoz a nemrég felújított erdei kisvasúton is eljuthatunk akár a legendás gőzössel, Gyöngyivel is. De
nemcsak a fantasztikus erdei látvány, hanem a világ legédesebb utaskísérője, Zsömi miatt is érdemes felkeresni
a mátrai vasutat. A Mátravasút menetrendje itt található: gyongyos-matra.hu
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5. GRASSALKOVICH-KASTÉLY,
HATVAN
Infó
A kastély és a múzeum
belépődíj fejében hétfőt
kivéve mindennap
látogatható. Rengeteg
interaktív és múzeumpedagógiai program
közül lehet választani.
vadaszatimuzeum.hu
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Vendégfogadóból kastély. Hatvan már Heves

Megközelítés

megyéhez tartozik ugyan, de miután a
nógrádi látnivalók nagy része a Hatvanból induló vonatokkal közelíthető meg,
ezért nem hagyhatjuk ki a felsorolásból
a város főterének meghatározó épületét, a Grassalkovich-kastélyt. Helyén
a 18. század elején vendégfogadó állt,
részben ezt építtette át Grassalkovich
Antal kastéllyá, amelyben 32 szoba és
egy nagy díszterem is található. A kastély ad otthont a Széchenyi Zsigmond
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeumnak is.

Hatvanba könnyen eljuthatunk vonattal Budapest felől átszállás nélkül
óránként, Szolnokról kétóránként, míg
Miskolc felől füzesabonyi átszállással
óránként.

50 vár és kastély vonattal

Mi van a közelben?
 Csehvár, Diósjenő
 Megvilágosodás-sztúpa, Becske
 Somoskői Vadaspark
 Ipolytarnóci Ősmaradványok
 Hollókő
 Turai Schossberger-kastély
 Podmaniczky-kastély
 Bazaltorgonák
 Boszorkánykő
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MAGA A
TÖRTÉNELEM
MISKOLC
ÉS KÖRNYÉKE

6. EGRI VÁR

Kalandos és szép hely, csodás
várakkal, remek programokkal,
ahol észrevétlenül beszippant
a történelem? Ha ezt keressük,
irány a Bükk, mert Eger és Miskolc környéke felejthetetlen élményeket kínál.

Infó
A vár és a múzeumi
kiállítások belépőjeggyel látogathatók,
de állami és nemzeti
ünnepnapokon itt is
ingyenes a belépés.
egrivar.hu

Kalandok kisvasúttal
Ha a környéken járunk, ki ne
hagyjuk az erdei kisvasutakat!
Az Egerből közlekedő szilvásváradi vonattal könnyen eljuthatunk
a szarvaskői várromhoz, de
leszállhatunk Bélapátfalvánál is,
és kis séta után körbejárhatjuk
a kísérteties ciszterci apátsági
kolostort. A végállomás a festői
szépségű Szalajka-völgy, ahonnan
erdei kisvasúton roboghatunk
tovább a híres Fátyol-vízesésig.

12

50 vár és kastély vonattal

Ragyogó egri csillagok. Ha a regényből csak
Dobó István és Jumurdzsák neve maradt
meg, akkor ideje újra ellátogatni a csata színhelyére, már csak azért is, mert
a várat szépen felújították, és onnan a
magasból remek fotók készíthetők Eger
belvárosáról. Újdonság, hogy a megújult
Zárkándy-bástyáról le lehet sétálni a Kazamata-rendszerbe, ahonnan a vizes aknafigyelő folyosón keresztül fedezhetjük
fel a vár föld alatti járatait. A múzeumi
belépőjeggyel megtekinthető a 30 perces
fegyverbemutató is.

Megközelítés
Eger vagy Egervár vasútállomástól
Budapestről átszállás nélkül, óránként
juthatunk el Egerbe, míg Miskolc és
Debrecen felől füzesabonyi átszállással.
Füzesabonyból alig 20 perc a menetidő
Egerbe. A vasútállomásról az Érsek-

kerten átsétálva hamar elérjük a városközpontban magasodó várat. Ennyi
gyaloglást is megspórolhatunk, ha Eger
vasútállomásról a szilvásváradi vonattal
Egervár megállóig utazunk – a vonat ott
tesz le a vár lábánál.

7. DIÓSGYŐRI VÁR

Infó

Királynék vára. A Miskolc városközpontjától 7,5 km-re fekvő várkastélyt „lovagkirályunk”, Nagy Lajos építtette
1364-ben itáliai mintára, reneszánsz
várkastélyként négy saroktoronnyal,
vizesárokkal körülvéve, csapóhíddal.
A diósgyőri vár az egyik legszebb erődítmény volt – és meglehet, ismét az
lesz, hiszen a „királynék várát” hamarosan sikerül szinte teljesen újjáépíteni. A várral szomszédos Lovagi Tornák
Tere számos lovas várjátéknak és sportprogramnak ad otthont.

A várat jelenleg is felújítják,
ezért egyelőre nem látogatható, a lovagi játékokról
és egyéb programokról
itt található információ:
diosgyorivar.hu

Megközelítés
Miskolc-Tiszai pályaudvarról
Budapestről, Debrecenből és Nyíregyházáról legkényelmesebben IC+ 1. és
prémiumosztályú kocsikkal közlekedő
Tokaj IC járataival juthatunk el Miskolcra. A pályaudvarról a Felső-Majláth
felé közlekedő villamossal utazzunk
Diósgyőr városközpontig.
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8. EDELÉNYI
KASTÉLYSZIGET
Barokk gyöngyszem a folyóparton. A kastély
megálmodója, a Lotaringiai Hercegségben született Jean-François L’Huillier a
Habsburg-hadseregben futott be katonai
karriert. A Bódva folyó völgyébe a 18.
század elején épült kastélyhoz első tulajdonosai még narancsot termő, üvegházas franciakertet is kialakítottak. Száz év
múlva a Coburg családé lett, majd a 20.
század elején állami tulajdonba került.
Évszázados Csipkerózsika-álmából néhány éve ébredt fel egy alapos felújításnak köszönhetően, így mára a kastély és
parkja is korhűen felújítva, teljes pompájában várja látogatóit.
14
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Infó
Az állandó kiállítás
tárlatvezetéssel –
belépődíj ellenében
– tekinthető meg.
Hétfő szünnap.
edeleny-kastely.hu

Megközelítés
Edelény vasútállomásról
Edelénybe Miskolcról juthatunk el a
Miskolc–Tornanádaska között közlekedő személyvonattal. A kastély a központban, a vasútállomástól könnyű
sétatávolságra található.

Mi van a közelben?
 Lillafüredi Palota
 Noszvaj, barlanglakások
 Szilvásváradi várkastély
 Szalajka-völgy
 Felsőtárkányi kisvasút
 Egerszalóki mésztufadomb

9. SZARVASKŐI
VÁRROM
Postaállomásként is működött. A szarvaskői
vár már az egri törökverés idején is
romos volt. Gárdonyi az Egri csillagokban azt írta róla, hogy olyasféle kis vár
volt, mint Drégely. Valamikor az 1260as években épült Eger előváraként, és
bizony nincs jó híre az emlékezetben,
mert a szomszédos Akasztó-domb valóban kivégzések színhelyéül szolgált. Ha
túrázni szeretnénk, kövessük „A törökök nyomában” című tematikus útvonalat: a kék stilizált bástya és félhold jelzés
egészen Diósgyőrig vezet.

Miskolc Pass turisztikai kártyával
33%-os vasúti kedvezménnyel utazhatunk Miskolcra, ahol számos látnivalót
ingyenesen látogathatunk.
Infók itt: miskolcpass.com

Megközelítés
Szarvaskő vasútállomástól
Szarvaskőre az Eger és Szilvásvárad
között közlekedő kis piros motorvonattal juthatunk el, Egerből mindössze 25
perc alatt. A rom egy meredek, 300 méter magas sziklaszirt tetején található,
amelyre a (K) Kék „sáv” jelzésen juthatunk fel leggyorsabban.

Erdei tengerszem
Edelénytől alig 45 percnyi
vonatozással érjük el az elragadó,
tornácos parasztházakkal, víznyelőkkel tarkított, patakparti kis
falut, Jósvafőt és a káprázatos,
smaragdzöld színéről híres
jósvafői tengerszemet. Sokan csak
azért zarándokolnak el ide, hogy
a tavat lencsevégre kapják, de a
föld alatt is rengeteg a látnivaló.
Jósvafő–Aggtelek állomáson
szálljunk le a vonatról, és a helyközi busszal menjünk tovább az
Aggteleki Cseppkőbarlang-rendszer leghíresebb barlangjához,
a Baradla-barlanghoz.
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RÁKÓCZIAK
VIDÉKE
SÁROSPATAK KÖRNYÉKE

Boldogkő vára méltán pályázhatna a magyarok kedvence címre.
Télen-nyáron turisták százainak
kínál jó fotótémát, de van a környéken más is: értékes kulturális örökségünk, a vizsolyi Biblia,
természetimádóknak pedig az
ország egyik természeti csodája,
a Megyer-hegyi tengerszem.

ÉS A NYÍRSÉG

10. BOLDOGKŐ VÁRA
Infó

Lovagvár a fellegekben. Hivatalos elnevezése
erődített vár, hegyi kilátással. A meredek sziklára épített romantikus lovagvár
maga az újjáéledt középkor. A több mint
700 éves vár helyreállított palotaszárnynyal, ciszternaudvarral és berendezett
középkori konyhával, működő csapóhíddal, díszkivilágítással üzen hadat az időnek. De a legnépszerűbb az Oroszlánszikla, végén az őrbódéval, amelyhez egy
fapalló vezet. Gyilokjárónak is nevezik,
de nem kell aggódni, neve ellenére ma
már biztonságosan végigjárható a páratlan kilátást nyújtó sziklagerinc.
18
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Belépődíj ellenében egész
évben látogatható. Áprilistól
október végéig hétvégente
színes programokkal (lovagi
torna, fegyversimogató)
várják a látogatókat.
boldogkovara.hu

Megközelítés
Boldogkőváralja vasútállomásról
Boldogkőváraljára vonattal a Szerencs–
Hidasnémeti vasútvonalon juthatunk
el abaújszántói átszállással. A vasútállomástól kb. 2 km-es túrával érhetjük el a
várat.

Infó
A kastélyban jelenleg
gyermekotthon
működik, de előzetes
egyeztetés után
látogatható.
boldogkovaralja.hu

11. PÉCHYZICHY KASTÉLY
Őspark pettyes gőtével. Boldogkőváralja
másik látnivalóját, a barokk stílusú kastélyt 1768-ban építtette Péchy Gábor, mely
később a Zichy család tulajdonába került.
A megye harmadik legnagyobb kastélya,
és talán még az épületnél is híresebb az itteni ősfás kastélypark. Igazi kuriózum, hogy
a védett kastélykert területén átfolyik a Tekeres-patak, amely még egy tavat is táplál,
benne folyami rákkal és pettyes gőtével.

Főúri kényelem
az IC+ Prémium kocsiban
A kiemelt kényelmi fokozatú,
bisztrószakasszal, csendes és
prémiumfülkével is közlekedő IC+ 1.
és prémiumosztályú kocsi már több
járatunkon is elérhető – Miskolc,
Szerencs, Nyíregyháza, Debrecen és
Szombathely felé is. A prémiumfülke
utasainak ajándék kávéval vagy
teával kedveskedik az Utasellátó a
bisztrószakaszban.

Megközelítés
Boldogkőváralja vasútállomásról
Boldogkőváraljára vonattal a Szerencs–
Hidasnémeti vasútvonalon juthatunk el
abaújszántói átszállással, vagy Szerencsről busszal. A kastélyhoz jó félórás séta
után érünk el a vasútállomástól.
19

12. SZERENCSI VÁR
Egymillió képeslap a múltból. A hangulatos,
tavakkal és hidakkal ékesített park közepén található vár helyén régen kolostor állt. Erőddé egy tokaji várnagy
építtette, miután kiűzte belőle a szerzeteseket. Egyszer a Habsburgok is
elfoglalták, azután Rákóczi Zsigmond
tulajdonába került 1580-ban. A várkastélyt késő reneszánsz stílusban
újították fel az 1990-es években, ekkor
kapott helyet az épületben a Zempléni
Múzeum. Állandó kiállításain nemcsak Rákóczi korát ismerhetjük meg,
hanem a szerencsi csokigyár történetét is. Legérdekesebb kiállítása a meszsze földön híres képeslapgyűjtemény:

Infó
A vár és a kiállítások belépődíj ellenében látogathatók.
Egész évben nyitva tart,
hétfő szünnap.
szerencsivar.com
zemplenimuzeum.hu

több mint egymillió darab képes- és
levelezőlappal.

Megközelítés
Szerencs vasútállomásról
Szerencsre átszállás nélkül, kényelmesen, InterCity vonattal juthatunk el a
[Budapest–] Hatvan–Miskolc–Szerencs–
Sátoraljaújhely vonalon. A vár a település központjában található, a vasútállomástól kb. 1 km-re.

13. FÜZÉRI VÁR
Infó
Egész évben, mindennap látogatható
belépődíj ellenében.
fuzervara.hu

Legszebb fekvésű attrakció. A Zempléni-hegység koronája, a füzéri várhegy
Magyarország hét természeti csodájának egyike. A majd 800 éves vár egy
20
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meredek oldalú vulkáni hegy tetején
épült, ahonnan páratlan kilátás nyílik
a Nagy-Milicre. Az egyik legszebben
helyreállított várunkban van farkas-

verem, felvonóhidas várkapu, gótikus
stílusú várkápolna, tájház és egy interaktív látogatóközpont is – nem csoda,
hogy nemrég elnyerte az „Év turisztikai
attrakciója” címet. Ha itt vagyunk, érdemes megnézni a közeli füzérradványi
Károlyi-kastélyt is.

639 méter magasan. Európa legbátrabb asszonya, Zrínyi Ilona
itt nevelte gyermekét, II. Rákóczi Ferencet. Később a vár
a kurucok egyik fontos bázisa
lett, ám az őrséget a császáriak
egy alkalommal kicselezték,
és a várat 1686-ban lerombolták. Mára nagy részét, például a keleti palotaszárnyat, az
öregtornyot sikerült újjáépíteni, így élményalapú, interaktív kiállításokat, sőt még egy
reneszánsz babaházat is kialakítottak. A faluban látogatóközpont is várja az érdeklődőket, többek között a várban
talált régészeti leletekkel.

Megközelítés
Sátoraljaújhely vasútállomásról
Vonattal a [Budapest–] Hatvan–Miskolc–
Szerencs–Sátoraljaújhely vonalon, Sátoraljaújhelyig utazva, onnan busszal Füzér községházáig, majd némi emelkedős
sétával közelíthetjük meg a várat.

14. REGÉCI VÁR

Megközelítés
Korlát-Vizsoly vasútállomásról
Regécet vonattal Boldogkőváralja felől is megközelíthetjük, ha továbbutazunk a
Szerencs–Hidasnémeti vasútvonalon Korlát–Vizsoly megállóig, innen pedig busszal
megyünk tovább. Budapestről
InterCityvel Novajidrányig
utazzunk, onnan pedig buszszal Regécig.

Infó
A vár belépőjeggyel látogatható.
Március és április hónapban minden nap
9:00–17:00 óra között, májusban 18:00
óráig, nyáron 19:00 óráig.
regec.hu
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15. SÁROSPATAKI VÁR
Rákóczi kultuszhely. Hogy honnan ismerős ez a vár? Fordítsuk csak meg a
papír ötszázforintost! De a másik oldalon szereplő II. Rákóczi Ferenc portréja sem véletlen, hiszen a vár másik
neve Rákóczi-vár, amely a hatalmas
Rákóczi-birtok része volt. Az épület
I. Rákóczi György feleségének, Lorántffy Zsuzsannának a hozománya,
amelyet 1616-ban kezdett el férjével
közösen reneszánsz várkastéllyá csinosítani. A Rómeó és Júlia-stílusú Lorántffy-loggia, az épület legértékesebb
része. Állandó kiállítások, a Magyar
Nemzeti Múzeum Rákóczi-múzeuma
és még egy ágyúöntő műhely is várja a
látogatókat.
22
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Megközelítés
Sárospatak vasútállomásról
Sárospatakra átszállás nélkül, kényelmesen, InterCity vonattal juthatunk el a
[Budapest–] Hatvan–Miskolc–Szerencs–
Sátoraljaújhely vonalon. A vár a település központjában található a vasútállomás közelében.

Infó
A múzeum és a vár
belépődíj fejében egész
évben látogatható,
hétfőn zárva.
rakoczimuzeum.hu

16. KÁLLAY-KÚRIA
Iskolai szervezett
csoportok az országos
múzeumokba, nemzeti
emlékhelyekhez és műemlékekhez díjmentesen
utazhatnak a vasúton.
Menetrendek itt:
jegy.mav.hu.

Infó

Miniszterelnöki nyaraló. Átugorva a Tisza
túloldalára, Nyíregyháza közelében,
Kállósemjénben találjuk a Kállay-kúriát. A kastélyt az ősi magyar nemesi Kállay család használta, az 1920-as években
például Kállay Miklós miniszterelnök
nyaralt itt gyakran a családjával. A kastélyhoz tartozó gyönyörű parkban tett
séta után nézzük meg a kicsiknek és nagyoknak egyaránt élményt nyújtó játékkiállítást és a nagy attrakciót, az egykori
miniszterelnök által is használt Ford A
modell egyik működőképes és kipróbálható példányát.

A kastély belépődíj
ellenében hétfőtől
vasárnapig 9:00–17:00
óra között, a park mindennap 8:00–20:00 óra
között, látogatható.
kallaykuria.hu

Megközelítés
Kállósemjén vasútállomásról
Kállósemjénbe vonattal Nyíregyházáról
mindössze 40 percnyi utazással juthatunk el a Nyíregyháza–Mátészalka–Zajta
vasútvonalon. A kúria a település központjában található, a vasútállomástól
alig 1 km-re.
23

Infó

17. VAY-KASTÉLY
Kurucok találkozóhelye. Az egyik legrégebbi nemesi család, a Vay família reneszánsz stílusú várkastélya a nyírségi
Vaján található. Vay Ádám a kurucok
legendás vezére volt, akit a kastélyban
II. Rákóczi Ferenc többször is felkeresett. Az épület szép állapotú, gyönyörű
ősparkkal körülvéve. A kertben érdemes megnézni az óriási platánfát, a várkastélyban pedig a Vay Ádám Múzeum
kiállításait.
Megközelítés
Vaja-Rohod állomástól
Vajára vonattal Nyíregyházáról juthatunk el a Nyíregyháza–Vásárosnamény
24
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Egész évben nyitva tart,
április 1-jétől október
31-ig, a hétfő szünnap.
Belépődíj ellenében
látogatható.
vajavar.hu

vasútvonalon, Vaja-Rohod állomáson
leszállva. A kastély a település központjában található, a vasútállomástól alig
1 km-re.

Mi van a közelben?
 Pálos kolostorrom, Gönc
 Károlyi-kastély, Füzérradvány
 Kőkapu Vadászkastély, Nagyhuta
 Vizsolyi Biblia Látogatóközpont, Vizsoly
 Mágóchy-kastély, Pácin
 Sárospatak, Református Kollégium
 Pálházi kisvasút
 Andrássy-kastély, Tiszadob
 Báthory-várkastély, Nyírbátor
 Kisvárdai vár, Kisvárda
 Téglási Degenfeld-Schomburg-kastély

25
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MÚLT ÉS
ROMANTIKA
BUDAPEST

Ha a fővárosban vagy a környékén lakunk, és csak rövid
kirándulásra van időnk, akkor
az alábbi várak és kastélyok látogatását ajánljunk, mert akár
egy félnapos kiruccanáshoz is
remek programnak ígérkeznek.
Sisi-rajongók és főúri pompára
vágyók most figyeljenek!

ÉS KÖRNYÉKE

18. BUDAVÁRI
PALOTA
Reneszánsz életérzés. A Várnegyed – a Mátyás-templommal és a Halászbástyával
– az UNESCO Világörökség része. A reneszánsz hangulatot a macskaköves,
ódon utcák, a páratlan panoráma, na és
a Ruszwurm Cukrászdából kiszálló süteményillat teszi teljessé. A palota a 13. század óta a magyar királyok lakhelye volt,
bár a mai, reneszánsz stílusjegyeket Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi Mátyás
uralkodása alatt, míg a barokkra jellemző elemeket a második világháború utáni újjáépítés során nyerte el. A palotában
kapott helyet a Magyar Nemzeti Galéria,
28
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Infó
Belépődíj ellenében
egész évben látogatható, a hétfő szünnap.
A Szent István-terem
látogatása időpontfoglaláshoz kötött.
varmuzeum.hu

az Országos Széchenyi Könyvtár és a Budapesti Történeti Múzeum is, lebilincselő állandó és időszakos kiállításokkal.

Megközelítés
Budapest bármelyik pályaudvaráról
A BTM Vármúzeum a Budavári Palota
legdélebbi részén, az E épületben található. Főbejárata az Oroszlános udvarból

Infó
A kastélyban működő
múzeum mindennap
nyitva tart, belépődíj
ellenében látogatható.
Jegyek már online,
elővételben is válthatók.
kiralyikastely.hu

nyílik, de a Duna-partról, a Várkert Bazár
felől is megközelíthető. Vonattal a Déli
pályaudvarig utazunk, villamossal pedig
a Várkert bazár megállóhelytől érhető el
a palota.

19. GÖDÖLLŐI
GRASSALKOVICHKASTÉLY
Királyi rezidencia. A Gödöllői Királyi Kastély
Magyarország egyik legnagyobb barokk
kastélya. I. Ferenc József császár és Erzsébet királyné (Sisi) egykori pihenőrezidenciáján az eredeti források alapján
korhűen helyreállított királyi lakosztályok és díszterem, a lovarda, a barokk istálló és a gyönyörű kastélypark nemcsak
a Monarchia Magyarországáról mesél,
hanem egykori lakóiról is. Sisi-rajongók
ki ne hagyják az Erzsébet királyné emlékkiállítást, és ha nem sietünk haza, akkor
még a barokk Kastélyszínház aktuális darabját is megnézhetjük.

Királyi Váró Budapesten a Keleti
és Nyugati pályaudvaron is épült,
de egyik sem olyan önálló épület, mint a neoreneszánsz stílust
elegánsan képviselő gödöllői.
Menetrendek és jegyvásárlás itt:
jegy.mav.hu.

Megközelítés
Gödöllő vasútállomásról és HÉV-állomástól
Gödöllő könnyen elérhető vonattal Budapestről, illetve Aszód és Hatvan felől,
valamint Budapestről a H8-as HÉV-vel.
A kastély a Szabadság téri HÉV-megálló
túloldalán található. A vasútállomáson
kihagyhatatlan a Királyi Váró, amelyben
anno az uralkodópár várta a vonatot.
29

Infó
A kastélyt jelenleg
felújítják, remélhetőleg nemsokára
a nagyközönség
számára is látogatható lesz.
imm.hu
facebook.com
/nagytetenyikastely

20. NAGYTÉTÉNYI KASTÉLY
Barokk bútormúzeum. Az egyik legismertebb magyar barokk műemlékünk, a
Száraz-Rudnyánszky-kastély Budapest
XXII. kerületében található. Száraz Julianna férje, báró Rudnyánszky József építtette a 18. század közepén. Aki nemcsak a kastélyokat szereti, hanem a lakberendezés
iránt is érdeklődik, feltétlenül látogasson
ide, hiszen a kastélyban az Iparművészeti
Múzeum bútormúzeuma kapott helyet

– hazai és külföldi bútorművességet bemutató korhű berendezési tárgyakkal,
szőnyegekkel, kályhákkal és kerámiákkal.

Megközelítés
Kastélypark megállóhelyről
Legkényelmesebben, átszállás nélkül
a Déli pályaudvarról közelíthető meg a
kastély – a személyvonat szinte a kastély
kertjében tesz le.

21. SOLYMÁRI VÁR

Szarkavárnak is hívják. A pilisi hegyek gyűrűjében egy kisebb, meredek oldalú
dombon emelkedik Solymár középkori
erődítménye. A Lackfi család építtette
az 1300-as évek derekán, később több
tulajdonosa is volt, például Hunyadi
János, vagy Mátyás király törvénytelen
30
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fia, Corvin János lipóti herceg. A mohácsi csata után török és tatár csapatok
rongálták meg, de végső pusztulásnak
Buda elfoglalása után indult. 2005-ben
egy nagyobb felújítás keretében megerősítették a várfalat, így az építmény
ma már látogatható.

Megközelítés
Solymár vasútállomásról
Budapest-Nyugati pályaudvarról az esztergomi vonalon félóránként indul vonat
Solymárra Esztergom felé és vissza. A vár
a vasútállomástól néhány percnyi sétával
elérhető.

Infó
Kora tavasztól hétvégenként
tart nyitva, májustól szeptember végéig keddtől vasárnapig
látogatható jelképes belépődíj
fejében.
solymarivar.com

22. BRUNSZVIK-KASTÉLY

Beethoven járt ide udvarolni. A nyomokban
a Downton Abbey hangulatát árasztó,
hófehér falú, angolosan neogótikus kastélyhoz paradicsomi angolkert tartozik,
közepén egy kis tóval és szigettel. Az
építtető Brunszvik Antalnál már csak a
két Brunszvik lány híresebb: az óvodaalapító Teréz, és Jozefin, akit Beethoven
titkos szerelmeként tart számon a történelem. A zeneszerző sok időt töltött
a kastélyban, aminek állandó kiállítás
és szabadtéri Beethoven-koncertek ál-

lítanak emléket. A kultúra mellett a tudomány is helyet kap a parkban, hiszen
itt van az Agroverzum Tudományos
Élményközpont, amely megismerteti
velünk a kutatói munka szépségeit.

Megközelítés
Martonvásár vasútállomásról
A kastély kényelmesen, átszállás nélkül
érhető el vonattal Budapest és Székesfehérvár felől. A vasútállomástól mindössze
néhány percnyi séta a kastély bejárata.

Infó
A Beethoven Emlékmúzeumot, az
Agroverzumot és a Kastélyparkot
egy belépővel, de akár külön-külön is megnézhetjük.
A múzeumok március 31-től
október 31-ig mindennap
látogathatók, míg a Kastélypark
az év minden napján nyitva áll a
látogatók előtt.
agroverzum.hu
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23. VISEGRÁDI VÁR
Királyok székhelye. A Dunakanyar gyöngyszeme hajdan
az ország központja, sőt egy ideig a magyar Szent Korona lakhelye is volt. A várkomplexumhoz tartozik
az Alsóvár a Salamon-toronnyal és a Fellegvár, azaz
a citadella. Innen lenyűgöző kilátás nyílik a Dunakanyarra, és ha kigyönyörködtük magunkat, érdemes bent is körülnézni. A Szent Korona Kiállítást, a
Panoptikumot és a középkori hadieszköz-bemutatót
még a gyerekek is élvezni fogják. Ha nem láttunk
még korhű bajvívást, a látogatást célszerű a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok idejére tervezni, idén
július 8–10-ig.

Aki nem ült még emeletes
KISS vonaton, Visegrád
felé a Budapest–Vác–Szob
vonalon kipróbálhatja!
Menetrendek és
jegyvásárlás itt:
jegy.mav.hu.

Infó
A vár március 1-jétől mindennap
nyitva tart, a kiállítások belépődíj ellenében látogathatók.
visitvisegrad.hu

Reggeli kilátással
Ha a Báthory EuroCity
vonattal utazunk, akkor
Nagymaros–Visegrádig
meg is reggelizhetünk
az Utasellátó étkezőkocsijában. A baconös
tükörtojás isteni, de a
reggeli kávéhoz sem
kell a Dunakanyarnál
szebb kísérő. Az
EC-t belföldön felár
nélkül, személyvonatra
érvényes jeggyel lehet
igénybe venni.
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Megközelítés
Nagymaros–Visegrád vasútállomásról
Visegrádra nem közlekedik vonat, de
könnyen idejuthatunk, ha a Duna túloldalán, Nagymaros–Visegrád vasútállo-

máson szállunk le, és komppal átkelünk
a folyón. A révállomástól a Kálvárián
keresztül kb. 45 perces túrával érhetjük
el a várat.

24. BOTANIQ TURAI
KASTÉLY

Infó

Szerelmi fészek. Ha azt mondanák, hogy
Hamupipőke ezeken a lépcsőkön vesztette el a cipellőjét, mi bizony elhinnénk. Amúgy a valóság nem sokban tér
el a mesétől, hiszen a kastély varázsát
nemcsak a neoreneszánsz és neobarokk
stíluselemek adják, hanem az a szerelmi történet is, amely az épület minden szegletében érezhető. A kastélyt
ugyanis báró Schossberger Zsigmond
termény-nagykereskedő mágnás építtette feleségének, Mayer von Gunthof
Teréznek szerelme jeléül. Az Operaház
kistestvéreként is emlegetett kastély jelenleg kastélyhotelként üzemel.

A kastély és parkja csak szobavagy asztalfoglalással rendelkező vendégek számára, illetve
előre egyeztetett időpontokban
látogatható.
botaniqkastely.hu

Megközelítés
Tura vasútállomásról
Tura Hatvantól mindössze 10 km-re
fekszik. A kastélyhoz könnyen, átszállás
nélkül juthatunk el vonattal Hatvan,
Aszód és Budapest felől is, illetve hatvani átszállással Szolnok, Miskolc, Salgótarján felől is. A turai vasútállomástól
körülbelül félórás gyaloglással érhetjük
el a kastélyt.
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25. ESZTERGOMI VÁR

Infó
Itt született István király. Ez azt jelenti, hogy
az esztergomi vár már több mint 1000
éves, azaz abszolút rekorder a legrégebbi várak rangsorában. Géza fejedelem
építtette valamikor trónra lépése, 971
után, és fia, Szent István király uralkodásának is központi helyszíne volt. Nem
sokkal később 1010-ben kezdték el építeni az első székesegyházat – ennek utódja
a Szent Adalbert tiszteletére elnevezett
bazilika, az Árpád-házi királyok székesfővárosának fő látványossága.
Megközelítés
Esztergom vasútállomásról
Vonattal leggyorsabban a BudapestNyugati–Piliscsaba–Esztergom vonalon
közlekedő zónázó és gyorsított személyvonatokkal juthatunk el Esztergomba.
A várat a vasútállomástól félórás sétával
érjük el.
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A Magyar Nemzeti Múzeum
Esztergomi Vármúzeuma egész
évben nyitva tart, hétfő kivételével. A kiállításokra belépőt
kell fizetni, kivéve nemzeti
ünnepnapokon és minden hónap utolsó vasárnapján, amikor
a 26 év alattiak, illetve 18 év
alatti gyermekek, két kísérő
hozzátartozóval ingyenesen
látogathatják a múzeumot.

Mi van a közelben?
 Andrássy-kastély, Tóalmás
 Ráday-kastély, Pécel
 Károlyi-kastély, Fót
 Kiscelli kastély, Óbuda
 Vajdahunyad vára, Budapest

VELÜNK ÉLŐ
ÖRÖKSÉG

Fedezd fel a hazai kastélyokat,
és barangolj ezerszínű parkjaikban!

FERTŐD

csodasmagyarorszag.hu

35

36

50 vár és kastély vonattal

37

ESTERHÁZYURADALOM
SZÉKESFEHÉRVÁR
ÉS KÖRNYÉKE

Az Esterházy családnak köszönhetően Tata és környéke is bővelkedik ugyan látnivalóban, de
az igazi kastélyarzenál a Székesfehérvár–Komárom vasútvonalon vár minket, ahol annyi a
látogatható épület, hogy akár
egy teljes hétvégét is érdemes
a környéken töltenünk.

26. TATAI VÁR
Vízi vár óriás platánnal. A város köze-

Infó
A vár a Kuny Domokos
Múzeum belépőjével
látogatható, hétfő
szünnap.
kunymuzeum.hu
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pén elterülő, festői Öreg-tó partján
álló várunk elődjét még Luxemburgi Zsigmond építtette jó 700 évvel
ezelőtt, ezután az itáliai vízi várak
mintájára Mátyás király varázsolt
belőle reneszánsz várkastélyt. A 18.
században került az Esterházy család tulajdonába, akik felújították,
és több új helyiséget és épületet is
kialakítottak. A várat nemrég teljesen felújították, így a híres festett
„római szobát” eredeti állapotában
nézhetjük meg a helyi illetőségű
keramikusról, Kuny Domokosról
elnevezett múzeum kiállítása keretében. Ha erre járunk, ne csak a
tavat és az „Év fája” díjas, 230 éves
platánfát járjuk körbe, hanem az
elragadó hangulatú, középkori romokat és a Cseke-tó partján kialakított Angolkertet is!

27. TATAI
ESTERHÁZY-KASTÉLY
Vendégségben „hercegéknél”. A vártól néhány méterre találjuk a nemrég gyönyörűen felújított Esterházy-kastélyt, amely
nemegyszer fogadott királyi vendégeket. Tata 1727-ben került Magyarország
egyik legjelentősebb főnemesi famíliája, a grófi, bárói és hercegi rangra emelt
Esterházy család birtokába. A kastélyt
ötven évvel később gróf Esterházy Ferenc építtette a kor és a rang kívánalmai
szerinti főúri pompával. Később a monarchia társasági életének és lovassportjának központja lett. A kastély minden
helyiségét teljeskörűen felújították,
még a főúri gyerekek játszószobáit is –
így úgy érezhetjük, mintha a családhoz
jöttünk volna vendégségbe.
Megközelítés
Tata vagy Tóvároskert vasútállomásról
Tatára a Budapest-Déli pályaudvarról
induló személyvonattal alig egy óra alatt
el lehet jutni a Budapest–Tatabánya–Ko-

Infó
A kastély egész
évben nyitva tart
10:00–18:00 óra között, a hétfő szünnap.
A Szalon Kávézó, amely
önmagában is nagy
élményt nyújt, belépő
nélkül látogatható.
A kastély Kajla-kedvezményhely!

márom–Győr vonalon. Tóvároskert megállónál szálljunk le, innen nyílegyenes út
vezet a tóhoz, onnan pedig csak néhány
perc a vár és a kastély bejárata.
Alsó tagozatos diákok nemcsak
pecsétet és kedvezményt
kaphatnak a programban részt
vevő látnivalók belépődíjaiból,
ha felmutatják a Kajla útlevelüket, hanem a tanszünetekben
a MÁV-Volán járatain is
ingyenesen utazhatnak.
Részletek itt:
kajla.hu; mavcsoport.hu
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28. BORY-VÁR
Szerelmi ajándék. Székesfehérvár Öreghegy városrészében a Bory-vár Magyarország legromantikusabb vára.
Bory Jenő helyi építész, szobrászművész húsz éven át a két kezével
építette és díszítette felesége, Komócsin Ilona festőművész iránti szerelmének emléket állítva. A vár végül
1934-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Az épületben több száz
szobor és festmény található, és a
legváratlanabb helyeken tűnnek fel
a kis lépcsők, mozaikok, üvegfestmények, csobogók, no meg persze kőbe
vájt szerelmes versek.
Megközelítés
Székesfehérvár vasútállomásról
Vonattal Székesfehérvárig utazzunk, majd a vasútállomáson szálljunk fel a 32-es jelzésű helyi buszra.
A Vágújhelyi utcai megálló a vártól
néhány méterre található.

Infó
Egész évben mindennap nyitva tart,
belépődíj ellenében
látogatható.
bory-var.hu

29. CSÓKAKŐ VÁRA
Túrázóknak ideális úti cél. Fejér megye egyetlen
épen maradt középkori vára már meszsziről szembetűnik a híres, „Fehérvárra
menő hadi út”-ról („feheruuaru rea meneh hodu utu rea”), ahogyan a Tihanyi
Bencés Apátság alapítólevele említi. A tatárjárás után épült a stratégiailag rendkívül fontos út ellenőrzésére. Néhány éve
40
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a vár nagy része újjáépült, elkészült a felvonóhíd, valamint a toronyhoz kapcsolódó délnyugati várfalszakasz a pártázattal,
fa gyilokjáró folyosóval, ahonnan csodás
kilátás nyílik a Móri-árokra. A várnál talán
már csak a csókakői kolbászleves híresebb
helyi nevezetesség, ha látjuk valahol az étlapon, ki ne hagyjuk!

Megközelítés
Csókakő vasútállomásról
Személyvonattal Székesfehérvár és Komárom felől is eljuthatunk Csókakőre.
A vár a Csókakői vasútállomástól jó
egyórás túrával érhető el. Kényelme-

sebb és gyorsabb, ha Székesfehérvárig
megyünk vonattal, a buszpályaudvaron
pedig átszállunk a Mór felé közlekedő autóbuszra, amelyről Csókakő községházánál szállunk le. Egész évben ingyenesen
látogatható.

Infó

30. MAJKI
ESTERHÁZY-KASTÉLY
A kamalduli remeteség. A kastélyt a szótlansági fogadalomban élő remeték cellaházai mellett találjuk az Oroszlány melletti Majkpusztán. A kamalduli barátokat
a 18. században telepítette be Esterházy
József, ekkor épült meg a foresteriából,
azaz a remeték vendégeinek szálláshelyéből átalakított vadászkastély is.
A gyönyörűen felújított kastély gyöngyszeme a refektórium, az ünnepi ebédlő,
de idén tavasztól már a különös hangulatú remetenegyed és az angolpark is
megújulva várja látogatóit.

A kastély minden
egész órában induló
tárlatvezetéssel
látogatható, hétfő
kivételével naponta
10:00–18:00 óra
között.
majkiremeteseg.hu

Megközelítés
Tatabánya vasútállomásról
Majkra vonattal Tatabánya és Székesfehérvár felől is eljuthatunk, ha a vasútállomás mellett, az autóbusz-pályaudvaron átszállunk a Majkpusztára közlekedő
buszra. Budapestről a leggyorsabb, ha
InterCity vagy EuroCity vonattal utazunk Tatabányáig, ott átszállunk a
Székesfehérvár felé közlekedő buszra,
amellyel mindössze 18 perc alatt érünk
Majkpusztára. A busz a remeteségtől pár
perc sétára tesz le.
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31. THURY-VÁR
A leghíresebb törökverő védte. Várpalotára
kell eljönni ahhoz, hogy megtudjuk,
ki is volt a magyar történelem leghíresebb törökverő vitéze. Nem, nem Dobó
István, hanem Thury György, akiről
méltatlanul kevés alkotásunk emlékezik meg, holott párbajban senki sem
tudta legyőzni és emberei is rajongásig
szerették. A várban jártunkban nemcsak az ő hőstetteit ismerhetjük meg,
hanem a középkor ínyenc fogásait is a
középkori konyhában. De van itt egyen-

ruha- és fegyverkiállítás, sőt válogatott
kínzóeszközökkel berendezett kínzókamra is.

Megközelítés
Várpalota vasútállomásról
Várpalota Budapest–Székesfehérvár és
Veszprém felől is gyorsan megközelíthető, a fővárosból alig több mint 1 óra alatt
juthatunk el InterCityvel vagy gyorsvonattal. A vár a központban található,
húszperces sétára a vasútállomástól.

Két keréken vonattal
Ha a Velencei-tó környékén járunk, érdemes
végignézni a Kincsestáj Program állomásait:
a lovasberényi Cziráky-kastélyt, a Csókakői
várat, a fehérvárcsurgói Károlyi-kastélyt, a
kápolnásnyéki Halász-kastélyt és a Bodajki
Vadászkastélyt. A látnivalók biciklivel is
könnyen megközelíthetők. A kerékpárunkat
már az ország legtöbb turisztikai régiójába
vonaton is magunkkal vihetjük, infók itt:
mavcsoport.hu/kerekpar
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32. NÁDASDY-KASTÉLY
Legendák kastélya. Hazánk egyik legszebb
neogótikus, Tudor-stílusú kastélya a
frissen felújított nádasdladányi kastély, melyet 24 hektáros gyönyörű kert
övez, közepén tóval. A legendás szerelmespár, Nádasdy Ferenc és felesége,
gróf Zichy Ilona építtette 1873-ban, a
Nádasdy család dicsőségére. Az ősök
arcképei mellett azért a vadászat és a
lovak iránti rajongás relikviái is helyet
kaptak. Vezetéssel, de egyénileg, tabletre vagy okostelefonra letölthető visual
guide-dal is végigjárhatjuk a minden
ízében, teljeskörűen megújult épületet.

Infó
A kastély hétfő kivételével
mindennap látogatható,
belépő ellenében. A park,
hétfő és zártkörű rendezvények
kivételével, egész évben ingyen
megtekinthető.
nadasdladanyikastely.hu

Megközelítés
Nádasdladány buszmegállóból
Nádasdladányra Székesfehérvárról vagy
Várpalotáról busszal juthatunk el. Ha
Várpalotán megnézzük a Thury-várat,
akkor a tőle pár percre lévő buszmegállóban szálljunk fel a Jenő vagy Nádasdladány felé közlekedő buszra, amely 25
perc alatt ér a nádasdladányi Arany János
utcai megállóhoz – innen már csak 5 perc
séta a kastély bejárata.

Mi van még a közelben?
 Sándor–Metternich-kastély, Bajna
 Károlyi-kastély, Fehérvárcsurgó
 Lamberg-kastély, Mór
 Halász-kastély, Kápolnásnyék
 Cziráky-kastély, Lovasberény
 Bodajki Vadászkastély
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BALATONI
KITÉRŐ
VESZPRÉM ÉS KÖRNYÉKE

A Királynék városából északra
indulva a Bakony erdeiben és
szurdokaiban, míg délre tartva
a Balaton kékjében gyönyörködhet a vonattal útnak induló felfedező. A Balaton-felvidék
mandulavirágzástól a Garda
Fesztiválig egész évben meganynyi programot kínál – ha itt járunk, akkor az alábbi, tó környéki látnivalókat se hagyjuk ki.

Infó
A veszprémi várnegyed
az év minden napján
látogatható. A várban
található látnivalók,
kiállítóhelyek nyitvatartása és jegyárai az adott
attrakció weboldalán
olvashatók.

33. VESZPRÉMI VÁR

Királynék koronázóhelye. A veszprémi vár
valójában egy több látnivalóból álló
várnegyed, amely egy meredek sziklagerinc tetején, a Várhegyen épült ki.
Szent István a mindenkori királyné
koronázását a veszprémi püspök kezébe adta, ezért nevezik Veszprémet a
királynék városának. A Szent Mihály46
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székesegyházat, a Vármúzeumot és a
Szent György-kápolnát is felvonultató
Vár utca a kevés épen maradt barokk
utcáink egyike. A végén álló kettős kőszobor, Szent István és felesége Gizella
emlékműve ugyanúgy Veszprém jelképévé vált, mint az innen nyíló mindig
szeles, ám páratlan kilátás.

Megközelítés
Veszprém vasútállomásról
Veszprémbe vonattal Budapest–Székesfehérvár, valamint Zalaegerszeg és
Szombathely felől is eljuthatunk átszál-

lás nélkül InterCity vonattal, míg Győr
felől a kétóránként közlekedő személyvonattal. A vasútállomástól helyi buszra
szállva érhetjük el a legkényelmesebben
a Várhegyet.

34. CSESZNEKI
VÁR
Infó
A vár egész
évben nyitva
tart, hétfő szünnap, jelképes
belépődíj fejében
látogatható.

Túrázók kedvence. A Cseszneki vár és a páratlan szépségű

A Bakonyszentlászló
és Veszprém közötti
Bakonyvasút Magyarország
egyetlen műemléki védettségű vasútvonala, erdőben,
a Cuha-patak mellett
alagutakon és viaduktokon
halad keresztül.
Menetrend és infó itt:
bakonyvasut.eu

Cuha-völgy felfedezését azoknak ajánljuk, akik gyakorlott túrázók és/vagy szeretnének egy életnagyságú vasúti terepasztalon utazni, az erdei Bakonyvasút kis piros
motorvonatán ugyanis ez lesz az érzésünk. A Bakony
legfontosabb észak–déli átjáróját 700 éve vigyázó várat a
történelem viharai éppúgy sújtották, mint földrengés és
villámcsapás. Felújítása folyamatos. Kedvelt úti cél leginkább a Bakony látványa, illetve a környékbeli lélegzetelállító Ördög-árok és a Kőmosó-szurdok közelsége miatt.

Megközelítés
Vinye vasúti megállóhelyről
Személyvonattal Veszprémből vagy Győrből egyórányi
szemet gyönyörködtető erdei vonatozás után jutunk el
Vinyére. Innen a sárga jelzésű túraútvonalon át legalább
kétórás túrával jutunk el a várba.
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35. PÁPAI ESTERHÁZYKASTÉLY
Barokk pompa kékfestővel. Esterházy Ferenc a 18. század közepén lett Pápa ura,
ő kezdte el a kastély építését a korabeli
vár helyére. A barokk kastély a versailles-i
kastélytípusba tartozik, és ezt az eredetet az itt működő kiállítások és programok hűen őrzik, kiváltképp a hölgy látogatók körében népszerű barokk ruhás
fotózkodás. Néhány éve szépen felújították, ebből az alkalomból készült el egy
igazi attrakció, a marionett-bábszínház.
Az épület jelenleg a Gróf Esterházy Károly Múzeumnak ad otthont.
Megközelítés
Pápa vasútállomásról
Vonattal Pápa a Győr–Celldömölk és a
Csorna–Pápa vasútvonalon közelíthető
meg. Budapestről InterCityvel menjünk
48
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Infó
A kastély hétfő és kedd kivételével naponta 9:00—17:00 óra
között látogatható, belépővel.
Sokféle interaktív csoportos
és egyéni program közül
válogathatunk, a kombinált
belépőjeggyel a pápai Kékfestő
Múzeumot is megnézhetjük.
esterhazykastely.papa.hu

Győrig, és ott szálljunk át a Pápáig közlekedő személyvonatra. A kastély a város
központjában található, a vasútállomástól 500 méterre.

36. SÜMEGI VÁR
Lovagi torna és középkori lakomák színhelye. Az
ország egyik legszebb középkori erődjéhez csúszós, kockaköves kaptató vezet
fel. Nem lehetett könnyű bevenni, talán
ennek is köszönheti, hogy jó állapotban
maradt meg, na meg hogy 1552-ben,
amikor Veszprém török kézre került, a
püspökség a sümegi várba menekült.
Jelenleg felújítják, de a munkálatok közben is látogatható. A bajvívás és a sült liInfó
A vár belépőjeggyel
egész évben, mindennap
látogatható. A Történelmi
Élményparkban tartandó
lovagi tornán és a lakomán
külön jeggyel lehet részt
venni.
sumegvar.hu.

bacomb kedvelőit a szomszédos élményparkban egész évben várják történelmi
lovasjátékra és lakomára.

Megközelítés
Sümeg vasútállomásról
Sümegre vonattal Kaposvár, Pécs, valamint Szombathely és Győr felől is eljuthatunk a Balatonszentgyörgy–Tapolca–
Ukk vasútvonalon. InterRégió vonattal
Keszthelyről 50 perc, Tapolcáról 20 perc
alatt érhetünk Sümegre. A vasútállomástól a vár lábáig körülbelül 25 perces
sétával jutunk el.
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37. SZIGLIGETI VÁR

Infó
A Balaton vára. Vagy inkább a Balaton legnépszerűbb vára, hisz a bástyákról lélegzetelállító kilátás nyílik a Balatonra
és a Tapolcai-medence tanúhegyeire.
Több mint 700 évvel ezelőtt építtette a
Pannonhalmi Főapátság, majd királyi
birtok lett. Végvárként védte a Balatont, a török seregek sohasem tudták
elfoglalni, bezzeg a puskaporos toronyba becsapó villám gyorsan elintézte.
A kegyelemdöfést 1702-ben a császár
adta meg, aki felrobbantatta azt, ami
a várból megmaradt. Nemrég zárult
az a nagyszabású felújítás, amelynek
köszönhetően szinte minden falon,
bástyán gyilokjárón (lőrésekkel tagolt
folyosón) sétálhatunk végig. Új kiállítások, így a barokk konyha és a korabeli
fegyverek bemutatója is helyet kapott a
várépületben.
50
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Jelképes belépődíj
fejében egész évben,
mindennap látogatható.
szigligeti-var.hu

Megközelítés
Badacsonytördemic–Szigliget vasútállomásról
Budapest felől átszállás nélkül a kétóránként közlekedő sebesvonattal
juthatunk el a Szigligeti várhoz. Badacsonytördemic–Szigliget megállótól 45
perc alatt gyalog is eljuthatunk a várba,
de a Tapolca irányába tartó távolsági buszokra is felszállhatunk.

38. SOMLÓI VÁR
Bakancsos turisták terepe. A Balatontól
legmesszebb található tanúhegyen az
erdő közepéből emelkedik ki Somló
vára. Bakócz Tamás egri püspök 1495ben vette meg 12 ezer aranyforintért. Ő
alakíttatta át reneszánsz várkastéllyá,
amely azonban a Rákóczi-szabadságharc után erős romlásnak indult. A frissen helyreállított várban megújult a
délnyugati kaszárnyaszárny, a híd, a
sütőház és a falak között interaktív kiállítást rendeztek be.

Megközelítés
Somlóvásárhely vasútállomásról
A Somlói vár Doba külterületén található, vasúton Somlóvásárhelyig tudjuk
megközelíteni a Budapest—Celldömölk
között közlekedő személyvonattal. A vasútállomástól vagy gyalogolunk 6 kilométert fel a várig, vagy helyközi buszra
szállunk, és Doba, Három diófa megállóig utazunk. A hegy lábától átlagos
tempóban fél-háromnegyed óra alatt
érhetünk fel a várhoz.

Infó
A vár egész évben,
mindennap ingyenesen
látogatható.
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Infó

39. KESZTHELYI
FESTETICS-KASTÉLY

A Helikon Kastélymúzeum keddtől vasárnapig 10:00–17:00
óra között tart nyitva,
a nyári szezonban
hétfőn is látogatható
belépődíj ellenében.
helikonkastely.hu

Főúri enteriőr kívül-belül. A 18. század közepétől folyamatosan épülő, bővülő kastély
200 éven keresztül a grófi, majd hercegi
rangra emelt Festetics család tulajdona
volt. Építését még Festetics Kristóf kezdte el 1745-ben, és mintha azóta megállt
volna az idő: húsz szobán át csodálhatjuk
a kastély eredeti berendezését, de a múzeum legértékesebb része mégis a ritkaságokban bővelkedő klasszicista stílusú
könyvtár. A kastély parkja természetvédelmi terület, a bejárására szánjunk időt,
mert a pálmaház és madárpark, a hintókiállítás és a park hátsó részében lévő
vadászati kiállítás minden korosztály
figyelmére érdemes. Szívünknek mégis a Történelmi modellvasút-kiállítás a
legkedvesebb, amely a magyar, osztrák
és német vasútvonalakat mutatja be a
pályaudvarok, a vonatok korhű másával.
52
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Megközelítés
Keszthely vasútállomásról
Budapestről a legkényelmesebben a kétóránként közlekedő InterCityvel juthatunk el Keszthelyre. A vonaton a nyári szezonban étkezőkocsit is találunk. A kastély a
vasútállomástól gyalog 25 perc, helyi buszra szállva 10 perc alatt közelíthető meg.

Mi van még a közelben?
 Kinizsi-vár, Nagyvázsony
 Rezi vár
 Csillagvár, Balatonszentgyörgy
 Fekete-kastély, Balatonederics
 Jókai Mór Emlékház, Balatonfüred
 Deák-kúria, Kehidakustány
 Zádorvár, Barnag

www.bahart.hu

Az élményhez
hajó visz!

Vedd meg
jegyed online!
jegy.bahart.hu
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DUNÁNTÚL
TORNYAI
BAKONYTÓL FERTŐDIG

Kastélyokból és várakból a Dunántúlon sincs hiány. A fővárosból indulva a Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely
vasútvonalról megközelíthető
látnivalókat vesszük sorra, de
azt is megmutatjuk, melyik erdőben robognak gőzösök, mekkora a legmagasabb mamutfenyő és hol nyílik 8 ezer tő rózsa.

40.BATTHYÁNYSTRATTMANN-KASTÉLY
Infó
November 1-jétől április
30-ig vasárnap és hétfő
kivételével naponta
10:00–16:00 óra között,
május 1-jétől vasárnap is
nyitva tart.
muzeumkormend.hu

Körmend ékessége. A Rába partjára épült
hercegi Batthyány-Strattmann-kastély
az 1600-as évek óta áll a Batthyány család tulajdonában, amelynek tagjai az
uralkodó stílusirányzat szerint folyamatosan alakították-csinosítgatták az épületet. A legutolsó sarj, dr. Batthyány-Stratt56
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mann II. László szemészorvos a második
világháború végén kényszerült elhagyni
a családi fészket. A helyreállításnak köszönhetően a főépület dísztermében
korhűen berendezett szalon és ebédlő,
illetve az ország egyetlen cipőtörténeti
gyűjteménye várja a látogatókat.

Megközelítés
Körmend vasútállomástól
Körmendre vonattal a Szombathelyről
ütemesen közlekedő személyvonatok-

kal, illetve legkényelmesebben InterCityvel juthatunk el, mindössze 22 perc
alatt. A kastély a vasútállomástól alig
egy kilométerre található.

41. SZOMBATHELYI
FESTETICH-KASTÉLY
Fényűző termek. A Szentkirály-Bogát uradalom területén álló kúriát 1856-ban Festetich Dénes kezdte el átépíteni, és mindössze négy évbe telt, hogy elkészüljön
a még mindig csodaszép, romantikus
angol gótikus stílusú kastély. Fényűző
termei rendszeresen adtak otthont báloknak, vadászatoknak, szinte pezsgett
itt a társasági élet. Később hadikórház és
pártfőiskola székhelye volt, ma idősek
otthona működik benne. A kastély park-

ja természetvédelmi terület, az Őrségi
Nemzeti Parkhoz tartozik. A 11 hektáros
parkban található a megye legnagyobb,
32 méter magas mamutfenyője.

Megközelítés
Szombathely vasútállomásról
Szombathelyre kényelmesen eljuthatunk vonattal: Budapestről Győrön és
Veszprémen át kétóránként jár InterCity,
míg Sopronból óránként személyvonat.

Infó
A park engedéllyel látogatható, de az
épületet az idősek nyugalma érdekében
csak kívülről lehet megtekinteni.

Szombathely környékén
a GYSEV–Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút –
zöld-sárga színű vonataival
utazhatunk, akár a határ
menti osztrák településekre
is. A Fertő tó körüli kiránduláshoz Fertőszentmiklóstól
Neusiedl am See (Nezsider)
megállóig utazzunk.
Menetrend és infó:
gysev.hu
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42. TARÓDI-VÁR
Infó
Mindennap nyitva
tart, április 1-jétől
10:00–18:00 óra között
látogatható.
tarodivar.business.site

Valóra vált álom. A helyiek Bolondvárként
is emlegetik a Lővérek ékességét, amelyet Taródi István, egy megszállott soproni várépítő polgár álmodott és épített
meg, méghozzá Sopron védelmére.
A középkori lovagvár építéséhez – amely
1951-től ötven éven át tartott – 200 vasúti
kocsira való követ használt fel. Jelenleg
gyermekei, valamint azok leszármazottai kezelik a várat, amelyet vezetett séta
keretében is megtekinthetünk.
Megközelítés
Sopron vasútállomásról
Győrön át Budapestről kényelmesen,
átszállás nélkül juthatunk el Sopronba
a kétóránként közlekedő InterCityvel.
A vár a vasútállomástól körülbelül 40
perces sétára található.
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43. NÁDASDYVÁR
Sárvár központja. Károly Róbert királyi birtokát és az azon található várat a 15. században a Nádasdy család kapta meg, akik
védművekkel erődített várrá bővítették
ki. Később a török rablóportyák ellen öt
bástyát és vizesárkot is kiépítettek. 1945ig folyamatosan lakták, így a sárvári vár
az egyetlen, amely szinte teljes épségben
fennmaradt. Itt működik a Nádasdy Ferenc Múzeum, amely állandó kiállításával
a huszárok és a katonaélet előtt tiszteleg.

Infó

Megközelítés
Sárvár vasútállomástól
Sárvárra a fővárosból, illetve Szombathely
felől is eljuthatunk vonattal. A legkényelmesebben és a leggyorsabban átszállás nélkül
InterCityvel. A várat a vasútállomástól alig
negyedórányi sétával érhetjük el.

Egész évben nyitva tart keddtőlvasárnapig. Minden hónap második
vasárnapján ingyenesen látogathatják a 26 éven aluliak és a 18 éven
aluliak két felnőtt kísérővel.
nadasdymuzeum.hu

Infó

44. KŐSZEGI VÁR

Hétfő kivételével
naponta látogatható, egész évben.
jurisicsvar.hu

Jurisics védte. Állítólag már 802-ben is állt
a jelenlegi óváros közepén egy vár, amit
a korabeli krónikák is megemlítettek.
Ha a Kőszegi várnak lenne tulajdoni
lapja, az alábbi nevek szerepelnének
rajta: Albert herceg, Károly Róbert, a
Garai család, Habsburgok, Hunyadi
Mátyás. Az osztrák és a török betörés
ellen is nagy csatákat vívtak itt, a leghíresebb várvédő Jurisics Miklós volt,
aki 1532-ben a százszoros túlerővel támadó törököknek kerek három hétig is
ellenállt. Hősies vitézségéért Habsburg
Ferdinánd a várat Jurisicsnek adományozta, ám fiúörökös híján végül az Es-

terházy-családé lett. Nemrég felújított
épületében múzeum, modern művelődési központ és a Kőszegi Várszínház
működik.

Megközelítés
Kőszeg vasútállomásról
Kőszegre vonattal Szombathelyről juthatunk el a GYSEV óránként közlekedő
személyvonataival. A várat az óváros
közepén találjuk, jó 20 perces sétára a
vasútállomástól.
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45. NAGYCENKI
SZÉCHENYI-KASTÉLY
Múzeum – vasúton. A kúria 1678-ban került
a Széchényi család birtokába. Az eredetileg barokk stílusban megépült kastély
többszöri átépítés után, Széchenyi István gróf idején nyerte el ma is látható
arculatát. Jelenleg felújítják, amelynek
célja, hogy méltó nemzeti emlékhelyet
alakítsanak ki benne a gróf életéről és
munkásságáról. Előzetes bejelentkezés
alapján azonban látogatható a nagycenki plébániatemplom közelében, a temetőkertben található Széchenyi-mauzóleum és a természetvédelmi jelentőségű
300 éves hársfasor.

Megközelítés
Nagycenk vasútállomásról
Nagycenkre vasúton a Sopronból óránként közlekedő személyvonattal juthatunk el, mindössze 10 perc alatt. A kastély a vasútállomástól gyalog negyedóra
alatt elérhető. Igazi kuriózum a kastély
mellől induló Széchenyi Múzeumvasút.
A pöfögő gőzmozdony vontatta nosztalgiaszerelvény április 16-tól októberig
menetrend szerint közlekedik a kastély
és a fertőbozi vasútállomás között.

Infó
A kastély a felújítás alatt zárva tart,
de a kastélykert és a mauzóleum
látogatható.
szechenyiorokseg.hu
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46. FERTŐDI
ESTERHÁZY-KASTÉLY
„Magyar Versailles”. Magyarország legimpozánsabb barokk–rokokó kastélyegyüttese. Mai formáját a 18. század második
felében nyerte el Esterházy „Fényes” Miklós tervei alapján. A bécsi Schönbrunn és
a francia Versailles méltó párja. Az Esterházy hercegek művészetpártoló tevékenysége révén a kastély az ország fő kulturális központja volt, még Joseph Haydn is
zenélt itt. Parkja is egyedülálló, különösen júniusban, amikor a kertben 8 ezer
virágzó rózsa ontja illatát. Jelenleg a
kastély egyes részeit felújítják, így megújulnak a középrész keleti és nyugati
szárnyainak kiállítási terei, a barokk
lépcső, a Belvedere és az óratorony.
Mi van még a közelben?
 Szelestei Festetich-kastély
 Pannonhalmi Bencés Főapátság
 Jáki templom
 Sibrik-kastély, Bozsok
 Felsőbüki Nagy Pál kastélyegyüttes, Sitke

Infó
A felújítás alatt látogatható
négy díszterem, a kápolna és
az Esterházy-kiállítás, valamint
– egész évben ingyenesen –
az angolpark. Rózsavirágzás
idején a rózsakertet külön
belépővel lehet megcsodálni.
A kastély a nyári szezonig
kedd—vasárnap 9:00—17:00
óra között tart nyitva.
eszterhaza.hu

Megközelítés
Fertőszéplak-Fertőd vasútállomásról
Vasúton Budapest felől át kell szállnunk
az InterCityről Fertőszentmiklóson a
Neusiedl am See (Nezsider) – Wien (Bécs)
felé közlekedő GYSEV járatra. Fertőszéplak-Fertőd állomás mindössze egy megálló, amit 4 perc alatt tesz meg a vonat.
Az állomástól 20 perces sétával érjük el a
kastélyt.
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RITKA
GYÖNGYSZEMEK
SZIGETVÁRTÓL KENDERESIG
Az ország déli részén már jóval kevesebb várat találunk. A magyarázat egyszerű: az Alföldön nincs elegendő várépítésre alkalmas kő. Az a néhány erődítmény, ami van, kevésbé tartós palánkvár vagy tégla,
mint a gyulai, amely iszonyú erőfeszítés árán készült el. Kastélyok, kúriák persze a déli régiókban is
épültek, kiadványunk végén ezekből szemezgetünk.

47. SZIGETVÁRI VÁR

Infó
A várban lévő kiállítások
egész évben nyitva
tartanak, április 30-ig
a hétfő szünnap, május
1-jétől már mindennap
látogatható belépődíj
ellenében.
varszigetvar.hu
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A leghősiesebb vár. Castrum, azaz vár néven már
1449-ben is emlegetnek egy várral körülvett
kőtornyot Zygeth településen. Az igazi erődrendszerré kiépített építményt csupa neves
személyiség lakta, például az Egri csillagokból
is ismert Török Bálint, vagy éppen a kor ünnepelt énekmondója, Tinódi Lantos Sebestyén.
1566-ban Zrínyi Miklós utolsó leheletéig védte
a török túlerővel szemben, mígnem szeptem-

ber 7-én hősi halált halt a rommá lőtt
Szigetvárból kirohanó védők élén. Az Országgyűlés 2011-ben a „Civitas Invicta”,
azaz „Leghősiesebb Város” címet adományozta Szigetvárnak, a vár pedig 2016 óta
Nemzeti Emlékhely.

Megközelítés
Szigetvár vasútállomásról
Szigetvárra Pécsről InterRégió vonattal
vagy személyvonattal juthatunk el a
Nagykanizsa–Pécs vasútvonalon. A vár
a vasútállomástól 800 méterre található.

48. GYULAI VÁR
Infó
Jelenleg múzeumként működik. Hétfő
kivételével mindennap
nyitva tart, belépővel
látogatható.
gyulavara.hu

Európa egyetlen középkori téglavára. Az erős
vár hegytetőn, kőből épül, és jól védhető. De miből készüljön sík vidéken,
ha több száz kilométeres körzetben
nincs alapanyag? Épüljön téglából!
Ez járhatott Maróti János macsói bán
fejében is, aki 1403-ban égetett agyagtéglából építtette fel a gyulai várat.
Az elhelyezkedés és az építőanyag
ellenére a 16. század második felében Gyula az ország egyik legerősebb
végvárának számított. Az egyetlen teljesen ép középkori várunkban még a
Zsigmond-korabeli termek is fennmaradtak. A törökök elleni 1566-os küz-

delmet minden évben, július utolsó
hétvégéjén kétszáz vitéz játssza újra a
végvári játékokon. Ha Gyulán járunk,
a gyönyörű, folyópartra épült Almásy-kastélyt is nézzük meg, amely 24
kiállítóteremmel, várbörtönnel, kápolnával és borozóval várja a látogatókat.

Megközelítés
Gyula vasútállomásról
Gyulára vasúton békéscsabai átszállással juthatunk el, személyvonaton
mindössze 15 perc alatt. A várat és az
Almásy-kastélyt a vasútállomástól 20
perces sétával érjük el.
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Infó
A frissen felújított kastély
csak vezetéssel látogatható, a nagy érdeklődés
miatt hosszabb várakozási
idő előfordulhat.
szabadkigyosikastely.hu

49. WENCKHEIM-KASTÉLY
365 ablaka van. Valamint 52 szobája, 12
bejárata és 4 épületrésze. A szabadkígyósi neoreneszánsz stílusú alföldi kastélyt Ybl Miklós tervei alapján
építtette a kor egyik leggazdagabb
földesura, gróf Wenckheim Frigyes és
felesége. Átadásakor korának legfényesebb, legkorszerűbb kastélya volt, káprázatos belső berendezéssel. A Dél-Alföld legszebb főúri palotáját – benne a
Wenckheim család egykori babaházát
is – teljesen felújították. A rekonstrukció során kávézó és ajándékbolt is kapott helyett, illetve a kastélyparkban
még egy játszóteret is kialakítottak.
Ha kerékpárral jövünk, tekerjünk végig a pazar Wenckheim-kerékpárúton,
amely négy Wenckheim-kastélyt, a szabadkígyósi mellett a póstelekit, a gyu66
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lait és a gerlait köti össze. Részletek itt:
wenckheimkerekparut.hu

Megközelítés
Gyula vagy Békéscsaba vasútállomásról
Szabadkígyósra Gyuláról és Békéscsabáról is eljuthatunk az Újkígyósra közlekedő autóbusszal. A kastélyhoz a Nefelejcs
utcai megállónál szálljunk le.

Egyéb látnivalók:
 Siklósi vár
 Bocskai-várkastély, Nagykereki
 Semsey-kastély, Balmazújváros
 Degenfeld-Schomburg-kastély, Téglás
 Orczy-kastély, Újszász
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50. HALASYHORTHY-KASTÉLY
Az egykori nyári lak. Nagybányai Horthy
István (a későbbi kormányzó, Horthy
Miklós édesapja) és felesége, Halasy
Paula családi fészke volt az alföldi tájon megbúvó kenderesi kúria. A kastély építészeti érdekessége, hogy a késő
barokk stílust egy korábbi irányzat,
a bécsi barokk jegyeivel egészítették
ki. 1925-től, amikor már Horthy Miklós lakott itt a családjával, a kastélyt
teljesen átépítették. Kormányzóvá
választása után a kastélyt nyári lakként használták, itt ünnepelte a család
Horthy születésnapját, mielőtt az aratás befejeztével hazatértek Budapestre.

AZ ORSZÁG LEGSZEBB
VASÚTÁLLOMÁSA

Horthy Miklós kormányzó gyakran
érkezett vasúton kenderesi kastélyába. A különvonatokat fogadó
kenderesi vasútállomás a kastélyhoz hasonló neobarokk stílusban
épült, 1931-ben még kormányzói
váróval is kibővült. A műemléki
védelem alatt álló épületet és
környezetét a MÁV néhány éve
teljeskörűen felújította.
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50 vár és kastély vonattal

Infó
A kastélyt jelenleg felújítják, de
kívülről megcsodálhatjuk, illetve
a Horthy-séta keretében a kripta, a Horthy-liget és a tengerészeti kiállítóterem látogatható.
Érdemes a településen sétálni,
mert a Horthy-hagyatéki épületeket is felújították.
kenderes.hu

Megközelítés
Kenderes vasútállomásról
Kenderesre személyvonattal a Kisújszállás–Kál-Kápolna vasútvonalon juthatunk
el, Kisújszállásról mindössze 8 perc alatt.
Kisújszállásra Budapest és Szolnok, valamint Debrecen–Nyíregyháza–Záhony felől
sebesvonattal és nemzetközi IC- és EC-vonatokkal utazhatunk. A kastély a vasútállomástól néhány perc sétára található.

