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Történelmi örökségünk ezerszínû
elemei korunk sarokpontjai. E sa-
rokpontok kõbe faragott formáival
erdeink mélyét járva gyakran talál-
kozhatunk.  Az elsõ pillantásra je-
lentéktelenek tûnõ faltöredékek, fal-
csonkok, beszédes tanúk, amelyek
megszólaltathatóak. Amíg állnak! 

De meddig dacolhatnak az élet-
utakat, eseményeket, történelmi
személyiségeket felidézõ falmarad-
ványok az idõ acélkemény szorítá-
sával szemben? Lassan elenyész-
nek és kitörlõdnek a kollektív tár-
sadalmi emlékezetbõl, a hazatuda-
tunkból. Pótolhatatlan veszteséggé
válnak.

A lapos tetõfelszínek, mészkõ- és
dolomitplatók sorozatából álló Vér-
tes rendkívül gazdag éltetõ gyöke-
reinek emlékeiben. Õseink építette
udvarházak, templomok, kolosto-
rok és várak romjai teszik változa-
tossá az erre vetõdõ vándorok útját.

Vértessomlótól keletre, az alig
400 méter magasságú Nyerges-
hegy gerincén, szokatlanul impo-
záns tömegû várfalak emelkednek
a környezõ erdõ fái fölé. Vitány vá-
rának fehéren világító romjai. Ritka-
ságnak számít hazánkban, hogy kö-
zépkori hegyvidéki erõdítménye-
ink ilyen méretekben maradjanak
fenn. Többségüknél még az alapfa-
lak futása is nehezen követhetõ. Vitány így a korabeli várépí-
tészetünk kimeríthetetlen kincsesbányája. Amíg állnak erõ-
sen omladozó kövei. 

Pontos építési idejét nem is-
merjük, valószínûleg a 13.-14.
század fordulóján, vagyis
az Árpád-kor legvégén
kezdhették el emelni a
falait. Okleveles emlí-

tése ebbõl a korszakból nem isme-
retes, de a Vértest nemzetségi bir-
tokként birtokló Csákok tulajdo-
nában lehetett, mígnem a Károly
Róberttel szembekerülõ fõnemesi
család el nem vesztette a hatalmát. 

Vitány királyi vár lett, melyet ki-
rályi várnagyok irányítottak, épí-
tettek tovább. Késõbb számos al-
kalommal cserélt gazdát, mint el-
zálogosított királyi birtok. Hohen-
zollerek, Rozgonyiak, Egerváriak,
Kanizsaiak, Héderváryak a gazdái,
hosszú a birtokló országurak sora.
Volt, hogy innen prédálták a kör-
nyék falvait, pusztították népét,
volt, hogy innen füstölték ki a vér-
tesi rengetegben megbúvó zsivá-
nyokat. 

A török korban a végvári har-
cok elsõ frontvonalában feküdt,
így a félhold gyakran lengett a vár
falain. 1597-ben Pállfy hadai
visszafoglalták, majd a pincéket
teletömték puskaporral és a leve-
gõbe repítették Vitány több száz
éves falait. Maradékait a környék
lakossága hordta el a Hódoltság
utáni újjáépítéshez.

De hála néhány elhivatott szak-
embernek és a modern digitális
térinformatikai, geodéziai eszkö-
zöknek, ha a hagyományos értel-
mû régészetnek nincs módja lega-

lább a konzerválásra, a technika rekonstruált örökségünk-
ként õrzi meg számunkra. Lehetõvé téve, hogy visszatér-
jünk múltunk emlékei közé. Kvázi akkor is, ha már fizikai

értelemben megsemmisültek.  Így a vár története a
virtuális térben és a szellemünkben élhet to-

vább. És ez még mindig több mint egy lassan
eltûnõ kõhalom.
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Rekonstruált örökségünk

ÉRTÉKEINK ERDEINK MÉLYÉN

Zaklatott, állandóan változó jelenünkben múl-
tunk biztos alapokon nyugvó értékei egyre na-
gyobb megbecsülést érdemelnek. Támaszkod-
hatunk rájuk a mindennapok küzdelmei, helyt-
állásai során, követendõ példaként emelhet-
jük fel magunk és mások elé. Ha ismerjük és
megismerhetjük õket.


