
Tudomásunk szerint eddig két alkalommal akarták szállodává alakítani a gyalui várkas-
télyt. Az 1940-es évek elején utolsó tulajdonosaikat, a Barcsai-Bánffy házaspárt foglalkoztatta 
ae a gondolat, de „közbeszólt" a II. világháború. Az 1970-es évek legelején ismét szóba került 
a gyalui várkastély szállodává való átalakítása. Akkor Kolozsvárról mérnökök jöttek ide, ter-
veket és javaslatokat készítettek és állítottak össze, de a tervezgetések csak papíron maradtak, 
a gyakorlatban nem valósultak meg. Lehet, hogy nagyon sok pénz kellett volna az átalakítá-
sokhoz, de az is lehetséges, hogy nem került más, megfelelő épület a kisegítő iskola részére. 

Még az a szerencse, hogy a várkastélyban működő kisegítő iskolának az 1970-es évek fo-
lyamán olyan igazgatója volt, §erban Alexandru személyében, aki szenvedélyes műemlék-
pártoló és ápoló is volt. Gondoskodott a fedélszerkezet, a falépcsők, a korlátok, az ajtók stb. ja-
vításáról, ebédlőtermet és dísztermet alakított ki és az épületet kifestette. §erban Alexandru 
előzőleg Válaszúton óvta, szépítette és építgette az ottani műemlékkastélyt, amelyikben szin-
tén kisegítő iskola működik. 

A több évszázados gyalui vár (kastély) része mozgalmas és viharos része erdélyi történel-
münknek. Számtalan történelmi esemény, tragédia, visszaemlékezés, regényes elképzelés 
színhelye volt ez a nagyméretű, zömök, négy sarokbástyás, most már csak kétszintes épület-
tömb, parkjában évszázados fákkal, melyek közül nem hiányzik a néphagyomány által nyil-
vántartott Rákóczi-fája sem. De történelmünk tanúja is ez a várkastély, melynek gazdag és re-
gényes múltját ismernünk és ápolnunk kell. 

Ricci József 

Vajdahuny ad 
Vajdahunyad - „a várak királya". Legalábbis Mikszáth Kálmán szerint. Ám, azt hiszem, 

mindenki, aki megpillantja, - ahogy fenségesen trónol a Zalasd patakának partján lévő szik-
lán; - igazat ad nagy írónknak: ez valóban fejedelmi vár\ 

Ha az utazó Déváról kelet felé haladva néhány kilométer megtétele után dél felé fordul a 
Cserna völgyébe, egy rettenetes állapotú iparvidék mellett vezet az útja. S hamarosan eléri en-
nek központját, a 80 000 lakosú Vajdahunyadot (Hunedoara). Jobb, ha egyenesen áthajt a panel-
házak között és amikor már majdnem eléri a város végét, egy tábla jelzésére jobbra fordul. Né-
mi kanyargás után a családi házak közül kiérve egyszerre csak meglátja a gyönyörű épít-
ményt. 

Félelmes lovagvár vagy tündöklő várkastély? Mindkét leírás illik a nagyszerű erődítményre. 
Mai, nem túlságosan szívderítő állapotában is gyönyörű. A szó szoros értelmében tornyosul, 
hiszen az első pillantásban éppen a tornyok, a bástyák, a kó'csipkék tobzódása ragadja meg az em-
bert. Mesebeli vár! 

„Hunyad várát viszonylag későn, csak 1364-ben említi először oklevél - királyi vár-
ként. N e m tudjuk, hogy Hunyad vármegye, melynek a vár első központja és névadója 
volt, mikor alakult. Feltehetően már a 11. században állnia kellett a várnak, amely első is-
pánja nevét viselte - sok más erősséghez hasonlóan. Azt, hogy helyileg a ma látható vár-
nak mi köze Árpád-kori előzményéhez, nem tudjuk. Az a Hunyad, amely a 14. század-
ban mindvégig királyi vár, nagyon egyszerű, jellegzetes helyi építmény: a meredek szik-
lás hegy peremén körbefutó falból és a nyugati sarkon elhelyezkedő toronyból állt." 

(Csorba Csaba: Regélő váraink 113. oldal Magyar Könyvklub, Budapest 1997) 

Hát, még, amikor belépünk! Szédítő mélység fölött vezet át a patak fölött a híd, mely a ka-
puhoz visz. Átmenvén a kaputorony vaskos falai alatt mindjárt jobbra van a kaszabörtön. Mély 
üreg ez, ahol - ma - nincs semmi. Gyermekkori meséinkből azonban feldereng a csillagszemű 
juhász meséje, akit a király a kaszakútban akart elveszejteni. Lehet, hogy valaha sok, az üreg-
be belökött rab tényleg itt lelte halálát, ahogy az üreg falába erősített, kifent kaszák szétszab-
dalták a testét. A kaputoronyban balra pedig a beszédes nevű Kínzó bástyához vezet a folyosó. 

A vár udvarára lépve először az tűnik fel, hogy az nem is olyan nagy. Ennek oka, hogy 
Vajdahunyad várában szinte nincs is csupaszon álló várfal, az udvart belülről mindenüt t épü-
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letek, termek veszik körül. Helyi népművelők nemrég fedezték fel, hogy a térnek remek 
akusztikája van. Azóta nyaranta hangversenyeket rendeznek itt. 

Induljunk el jobbra a várudvaron. Az első kaput mindjárt meg is csodálhatjuk: a bejárat fa-
ragványai között örömmel fedezzük fel a Corvin-címert. Mi azonban a mellette lévő ajtón lép-
jünk be. S már bent is vagyunk a vörös márványoszlopos, gyönyörű gótikus lovagteremben. 
Szerény kiállítás látható itt korabeli fegyverekből és dokumentumok másolatából. A terem 
azonban szépen rendbe van téve. Kutató tekintetünk az egyik oszlopon írást fedez fel: 
„Magnificus Johannes de Hunyad regni Hungarii gubernátor anno Domini 1452 hoc opus fecit fieri" .* 
Nem kell nagy képzelőerő, hogy magunk elé képzelhessük a súlyos léptű lovagokat, a szépen 
öltözött kisasszonyokat, a sürgő-forgó szolgákat, a fali tartókba helyezett sercegő fáklyákat. Talán 
még a korabeli zenét is halljuk. 

De nincs idő az ábrándozásra. Hagyjuk el a lovagtermet és menjünk be a Corvin-címeres 
kapun. Egy csigalépcső a lovagterem fölötti terembe vezet bennünket: ez a diéta, más néven or-
szágház. Azaz, ez a tanácsülés terme. Nem kevésbé nagyszerű látvány, mint az előbbi, de ez a 
terem most üres, dísztelen, hiszen átépítés alatt áll. Ha ebből kimegyünk és felhágunk egy 
lépcsőn, egy titkos ajtót mutatnak a helyiek. Emögött van egy kis fülke, amelyben a vár ura 
hallgatta ki, hogy mit beszélnek az ülésteremben a vendégek. 

S máris a Kapisztrán toronyban vagyunk. Innen nyílik Vajdahunyad várának egyik különle-
gessége. Egy széles falról van szó, amelynek nincs más rendeltetése, mint az, hogy egy jól jár-
ható, fedett menekülő/o/yosóf hordoz a hátán. Ez a Nyebojsza (Ne félj!)/o/yosó. A vár és a folyo-
sófal között mintegy 2-3 méter a távolság. Kis fedett hídon lehet átjutni a folyosóra, amely a 
Nyebojsza toronyhoz vezet. Arra az esetre építették, ha a várbéliek már nem tudnák tartani ma-
gukat, akkor ide menekülhetnek, ahová az ellenség egy darabig nem tudta volna követni 
őket, mert az átjáró hidat felhúzták volna, ezzel zárva le a folyosó bejáratát. S persze a mene-
külők nem szorultak volna benn a Nyebojsza toronyban, hiszen innen titkos alagút vezetett ki 
a várból. Ma már senki sem tudja, hol is lehetett az a bizonyos alagút. A folyosó és a torony, 
szerb nevét egyébként a Mátyás királyunk által a várba helyezett rác helyőrségtől kapta. 

De hogyan kerültek ide a Hunyadiak? Nos, ennek igen szép története van. Az írás ezt 
mondja: „Tekintetbe véve Voicunak, §erbu fiának, a királyi udvar vitézének dicső hűségét és érdemeit, 
Hunyad várát, a mi birtokunkat úgy a Voicunak nevezett vitéznek ... fiának és utódainak adományoz-
tam." (Zsigmond király 1409. október 18-án kelt okleveléből.) 

No igen, de hát ki is volt ez a bizonyos Voicu, magyarul Vajk? Annyi biztos, hogy Zsig-
mond király vitéze. S neve után lehetett román is, magyar is. A legenda így szól: Zsigmond ki-
rályunknak - egyszer erre járván - szerelemre gyulladt egy szép magyar lány, bizonyos Marzsinai Er-
zsébet iránt. Persze a rangbéli különbség miatt házasság nem lehetett a dologból. így a románcból szüle-
tett gyermeknek - aki anyai nagyapja után a János (Jankula) nevet kapta - egy másik férfi, Buth (Both) 
Vajk örülhetett, akihez időközben Erzsébet nőül ment. A fiatal férj azonban egy ütközetben hamarosan 
meghalt. Erzsébetnek pedig eszébe jutott az a gyűrű, amelyet régi kedvese ajándékozott neki. S felpakol-
va kisfiát elindult a budai várba. Útközben a gyermek játszott a gyűrűvel, s azt egy holló kiragadta a ke-
zéből. A kislegény felkapta íját és lelőtte a hollót. így, a meglőtt, a gyűrűt a csőrében tartó hollóval érkez-
tek meg Zsigmond udvarába, aki nem is volt hálátlan. (Talán azért is, hogy fátyol boruljon a múltra.) 
Nemcsak birtokot, de nemességet is ajándékozott Erzsébet férjének és - saját - gyermekének. S a nemesi 
címerre a gyűrűt tartó hollót festették. 

Nos, lehetett akár így is. Sokat tudó nagy költó'nk, Arany János mindenestre elfogadja ezt a 
változatot. Ezt írja Szibinyáni Jank című balladájában: 

Szála Zsigmond: „Istenemre!..." 
Tartom a just e fiúhoz! 
Enyim a fa, az gyümölcse; 
Visszakérem. 

A Vajdahunyad várának, a bejárattól balra eső ún. Mátyás-loggiának falán egy négy képből 
álló freskó látható. Ezt valószínűleg Hunyadi János felesége, Szilágyi Erzsébet festtette. Az első 
képen egy fiatal nő almát (a szerelem jelképét) ajánlj fel egy díszesen öltözött fiatalembernek. 
A másodikon a férfi gyűrűt nyújt át a nőnek. A harmadik képen a fiatal anya a gyűrűt mutatja 
a férfinak, aki kissé elfordítja fejét. A negyediken a gyermek almát tart a kezében (az alma itt a 
királyi hatalom jelképe), felette felirat - valószínűleg Johannes - mellette holló... 

* „E művet nagyságos Hunyadi János, Magyarország kormányzója emeltette 1452-ben" 
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„Hunyadi János az 1440-es években fogott a családi birtokközpont, Vajdahunyad ki-
építéséhez. Az 1409-ben a család birtokába jutott 13. századi erődítményt két nagyobb 
ütemben alakították át. Az első szakasz munkálatainak célja a védelem korszerűsítése 
volt: a korábbi falakon kívül új falgyűrűt emeltek, kapu- és védőtornyokkal, kőpillérre 
helyezett hidakkal és egyéb védművekkel. 

Az építkezés második szakasza során készültek a család megnövekedett hatalmához 
méltó lakóépületek: Hunyadi a belső udvar keleti oldalán várkápolnát emeltetett, a vár-
udvar t pedig a kápolnától a kaputoronyig palotaépületekkel vetette körül. 

A kaputoronytól délre épült fel a kétszintes, a nagytermet magába foglaló palota-
szárny, melynek nagyszabású emeleti lovagtermébe díszes bejáratú lépcsőtornyon ke-
resztül lehet feljutni." 

(A magyarok krónikája Szerk. Glatz Ferenc 177. oldal Magyar Könyvklub, év nélkül) 

S mennyi érdekesség van még a várban! Például az úgynevezett medveárok. Valóban med-
véket tartottak itt? Vagy a sziklába vájt kút. A legenda szerint három török rabnak szabadságot 
ígértek, ha vizet találnak. Tizenöt esztendeig vésték a sziklát, míg forrásra bukkantak. Sza-
badságukat azonban nem kapták vissza. S ők a kőbe belevéstek valamit. A török betűket 
egyesek a három szerencsétlen neveként olvassák: ali, ibrahim, mehmet; mások viszont így for-
dítják: Vizetek van, lelketek nincs. 

A látogató azt sem tudja, hova induljon. Feltétlenül el kell még mennie az összes toronyba, 
hiszen több is van: a Régi kaputorony, a Fehér vagy Király torony, a Liliom-Janka torony, a Dobosok 
tornya és a Hímes vagy Buzogány torony, amelyiknek a tetejét 1873 óta bronzlovag díszíti. 

S akkor még hátra van az Aranyház, amelyben a konyha is működött; aztán a nagyasszony, 
Szilágyi Erzsébet lakosztálya meg a Bethlen-szárny, melynek egyik termében egy helyi képzőmű-
vész, Fazakas Tibor kiállítása látható. Aki erre jár, feltétlenül keresse meg Ot. Nemcsak rajzait 
csodálhatja meg, de hallgathatja kifogyhatatlan meséit is a várról. 

És még mindig nincs vége! Hiszen belépésünk óta orrunk előtt van a várudvar egyik büsz-
kesége, a neogótikus folyosó. S bár egy kicsit keresni kell, de meg kell néznünk a kápolnát is, ahol 
Hunyadi János Gyulafehérvárról idehozott töredékes síremlékét láthatjuk. Lehetetlenség felderí-
teni a vár minden titkát. Részint nincs rá elég idő, részint azért, mert sokfelé felújítási munká-
latok folynak. 

Pedig már önmagában is érdekes dolog: időrendben feltérképezni, hogy egy kis erődít-
ményből hogyan is született, gyarapodott a vár. Különböző tulajdonosai mely elemekkel bő-
vítették azt. 

Mert hát Vajdahunyadnak az idők során gazdája volt számos. Hunyadi János u tán Mátyás 
királyra, majd annak fiára, Korvin (Corvin) Jánosra szállt. Ennek özvegye révén Brandenburgi 
György birtokába ment át, aki Török Bálintnak adta el. (Ekkor nevelkedett itt Tinódi Lantos Se-
bestyén.) Majd Bethlen Gábor lett a vár ura, őt követték a Bethlen-örökösök. Második fénykorát 
Thököly Imre alatt élte. Utána az idősebb, majd a fiatalabb Apafi Mihály fennhatósága alá került. 
Innentől kezdve lényegében állami tulajdon, s mint ilyen, hol van rá pénz, hol nincs. Inkább 
nincs... 

Az évszázadok alatt sok mindent ki kellett állnia. Mert tulajdonosai többnyire nem gazdái 
voltak; elsősorban hasznot akartak húzni belőle. Már Bethlen Gábor sem a vár építészeti értéke-
ire volt tekintettel, az általa elrendelt építkezés inkább gyakorlati, mint művészi célokat köve-
tett. A Thököly Imre által elrendelt felmérés a vár siralmas állapotát tárja elénk. Szinte minde-
nütt az épületrészek romló - néhol életveszélyes - állapotáról számol be. A diéta-termet mag-
tárnak használták. A bástyákban savanyú káposztát tároltak. A fejedelmi lakosztályok értékei 
szétszórva, a könyvtár megmaradt darabjai ládába behányva. A Thököly alatti átmeneti fellen-
dülés u tán sorsa újra rosszra fordult. Állami kézre kerülése után vasraktárrá és lakásokká alakít-
ják át, a kápolna gabonahombárként funkcionál. Az ipari fejlődés számára hasznosíthatatlan 
épületrészeket sorsukra hagyják, a felhalmozott értékek nyomtalanul tűnnek el a várból. Később a 
lovagteremben kovácsműhely működik. A vár többször is a tűz martaléka lesz. Helyreállítására 
alig van pénz. 

S mégis, dacolva az idővel és az emberi gyarlósággal, szinte önmaga tartalékait felhasznál-
va áll a vár ma is. S önnön látványán túl még mást is adott a hazának! A Millennium dicsőséges 
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Engloner Attila felvétele 

időszakában a Hunyadi János által emelt szárny ihlette meg Alpár Ignác építészt, aki ennek 
motívumait használta fel a városligeti Vajdahunyad-vára tervezésénél. 

Nem teljes az élmény, ha várlátogatás után nem járjuk körül az ezt a nagyszerű erősséget. 
Megcsodálhatjuk tornyait, ablakait, bástyáit, kőcsipkéit. Erőt meríthetünk múltjából, elgon-
dolkodhatunk jelenéről és reménykedhetünk jövőjében. 

Az élmény mélyen belénk vésődik. Nem tudjuk feledni. S újra látni vágyjuk közös kin-
csünket, Vajdahunyadot - a várak királyát. 

Romhányi András 
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