
1

A Három Folyó Régiójának
vízhez kapcsolódó 

kulturális örökségei

TEMATIKUS 
ÚTVONALAK 

AZ ISTER-GRANUM 
EURORÉGIÓ TERÜLETÉN



1

Köszöntő

Üdvözöljük Önt a Három Folyó Régiójában! A Duna, a Garam és az Ipoly folyók 
nemcsak a tájképet határozzák meg az Ister-Granum eurorégióban, hanem 
gazdag kulturális örökséget is eredményeztek, melynek szellemi és tárgyi emlékei 
a mai napig fellelhetőek a térségben. Az eurorégió fejlesztésére 86 magyarországi 
és szlovákiai önkormányzat által alapított, azonos nevű európai területi társulás 
(ETT) az Európai Unió támogatásával kezdett hozzá ennek a kulturális örökségnek 
a feldolgozásához. 
Az Interreg Europe program támogatásával 2020-ban és 2021-ben 15 kiválasztott 
tagtelepülés vízhez kapcsolódó kulturális örökségét tártuk fel. Ennek eredménye-
ként alakítottuk azt az öt tematikus útvonalat, amelyet az Önök figyelmébe aján-
lunk. Reméljük, hogy akár online, akár személyesen látogatja meg az eurorégiót, 
számos érdekességgel, új ismerettel, kellemes élményekkel lephetjük meg Önt, és 
ezen élmények hatására később barátaival, rokonaival is visszatér majd hozzánk.

Érezze jól magát nálunk!
az Ister-Granum ETT csapata

További információkat, és  
online tartalmakat (kisfilmek,  

online térkép, kerékpáros térkép, 
GPS-adatok) talál a projekt honlapján:

https://wave.hmikft.hu/
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„Navigare necesse est”, vagyis: hajózni muszáj – tartja a római Pompeius hadve-
zértől eredő mondás, és valóban, a vízhez kapcsolódó kulturális örökség legmeg-
határozóbb elemeit a folyókon történő személy- és áruszállítás tárgyi és szellemi 
emlékei jelentik. A legősibb kultúrák emberei is készítettek csónakokat, és a folyóvíz 
erejét kihasználva akár hosszú utakat is meg tudtak tenni. A Dunát és mellékfolyóit 
is az őskor óta használják ilyen célra. 
A folyamot a történelem során egyaránt használták békés és katonai célokra. 
Az Ister-Granum eurorégió területén húzódott az ókori limes, amelynek erődjei 
között nemcsak szárazföldön, hanem vízen is lehetett mozgatni a csapatokat. 
Gizella királyné is hajón érkezett Szent István királyhoz Esztergomba, az esküvőt 
követően. Mátyás király visegrádi palotájának is külön kikötője volt, amelyet a közel-
jövőben kívánnak rekonstruálni. A király szívesen utazott Visegrádra Bucentaoro 
nevű, velencei mintára kiépített, hálófülkékkel és ebédlővel is ellátott bárkáján.
A szobiak, damásdiak és letkésiek a középkorban külön királyi kiváltságlevéllel 
hajóztak, egészen Szalánkeménig, ahol a Tiszán leúsztatott sót rakodták át, és szál-
lították fel a Dunán. A sószállításban betöltött szerepük miatt királyi hajósoknak, 
ún. sajkásoknak számítottak, vámmentességet élveztek, peres ügyeikben a király 
személyes jelenléti bírósága döntött. Külön temetőjük volt a Helemba-szigeten. 
Munkájuk jelentőségét emeli, hogy a gőzhajózás feltalálásáig a dunai szállítás von-
tatással zajlott. Lefelé ugyan a víz sodrásának erejét használhatták, de az sem volt 
veszélytelen művelet, hiszen a Duna akkor még nem volt szabályozva, a medret 
nem kotorták, és a zátonyok helyét, természetét kiválóan kellett ismerni a bizton-
ságos hajózáshoz. Visszafelé pedig, sóval megrakottan az árral is meg kellett bir-
kózni. Ennek érdekében már a XIII. századra kiépült a vontatóút a Duna mentén, 
amelyet folyamatosan karban is kellett tartani. 
Vontatásra eredetileg bivalyokat használtak, de egyes korszakokban emberi erővel 
(főként rabokkal) is mozgatták a hajókat. Utóbbi esetben 20-30 ember is kellett 
egy hajó mozgásban tartásához. Később a lóvontatás terjedt el, amire külön 
szekeresgazdák specializálódtak. A hajóvontatás külön tudománynak számított, 
hiszen a parthoz túl közeli vontatás esetén a zátonyra futást kockáztatták, míg a 
folyó közepére beengedett hajó az erős sodrás miatt túl nagy erőkifejtést igényelt 

az állatoktól. További akadályt jelentettek a mellékfolyók torkolatai, a hajómalmok 
és a vízimalmok, valamint ha az adott település gazdái beültették a folyópartot is. 
A vontatókat egy-egy útra szerződtették, de a dunamocsiak például általában csak 
Komáromig vontatták fel a hajókat. Mocson és Karván több család is foglalkozott 
ezzel a mesterséggel, akik közül aztán később tengeri hajósok is kikerültek. Az 
állatokkal történő vontatás egyébként meglehetősen nagy zajjal járt, Szinán pasa 
csapatát is így vették észre a győri magyar vitézek, amikor a ködben felfelé hajózott 
a Dunán – vesztére.
A hajózáshoz kapcsolódó mesterségek széles körben elterjedtek az eurorégió 
területén: a vontatókon kívül hajótulajdonosok, hajósok (révészek, hajósinasok, 
kormányosok) is éltek itt, meghatározó részét képezve a régió társadalmának. 
Életükről szemléletes képet kaphatunk a zebegényi hajózási gyűjtemény és az esz-
tergomi Duna Múzeum kiállításának megtekintése révén. Speciális mesterség volt 
a hajóácsoké, akik Visegrádon a török időkben már biztosan jelen voltak, és egé-
szen a XX. század második feléig űzték itt mesterségüket. A Visegrádi Hajóműhely 
nevű vállalat 1968-ban szűnt meg.
A dunai hajózás jelentős fejlődésnek indult a XVIII-XIX. század fordulójától, amikor 
a magyarországi gabonát nagy mennyiségben kezdték el szállítani a Dunán. Ehhez 
az ún. bőgőshajókat használták, amelyek valószínűleg a nagybőgőhöz hasonló 
orrdíszről kapták a nevüket (más vélemények szerint a hajózás biztonsága érde-
kében használt tülkök hangja a névadás eredete). A fedett rakterű hajókat főként 
német származású hajóépítő mesterek készítették. A bőgőshajókat aztán a század 
második felétől fokozatosan a gőzhajók, majd a XX. században a motoros hajók 
váltották fel. Az utolsó bőgőshajót, amely ’Szabadság’ névre hallgatott, az 1960-as 
években semmisítették meg. A gőzhajózás teremtette meg a lehetőségét a tömeges 
utazásnak és a nagyobb értékű szállításnak. Ettől kezdve a magyar főváros pol-
gári közönsége előszeretettel sétahajózott a Dunakanyarban. Napjainkban ezt a 
Dunakanyar napijegy segíti, amellyel a szárazföldi és vízi közlekedési eszközöket 
használva akár több napot is el lehet tölteni a régióban.

A folyami tengerészek útja
Hajózás az Ister-Granum eurorégió folyóin
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A Duna Múzeum 
hajózástörténeti emlékei
Az esztergomi Duna Múzeum átfogó 
képet ad a Dunához kapcsolódó 
ismeretekről, beleértve a hajózást 
is. A Vízeum elnevezésű kiállításon 
megtekinthetőek a hajózáshoz kap-
csolódó használati tárgyak (hajózási 
kitűzési zászló, hajózási jel, horgony), 
hajómakettek és hajómodellek (pl. 
az egészen 1983-ig üzemelő Petőfi 
gőzösé és a Wesselényi jégtörőé, 
vagy például egy bőgőshajóé és egy 
ulmi skatulyáé), amit gazdag doku-
mentumtár egészít ki. A jégtöréssel 
kapcsolatban egy dokumentumfilm 
is megtekinthető az interaktív kiállí-
táson.

Helyszín: Esztergom, Magyar 
Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Az esztergomi szénrakodó
A dunai vízhez kapcsolódó kulturális 
örökség egyik legérdekesebb eleme 
az Esztergom mellett álló egykori 
szénrakodó, amely mind monumen-
talitásával, mind kísérteties látvá-
nyával vonzza az ipartörténeti műem-
lékek iránt érdeklődő zarándokokat.
Maga a szénrakodó a XIX. század 
közepén megindult dorogi nagyüzemi 
szénbányászat szállítási igényeinek 
kielégítése céljából épült, 1927-ben. A 
létesítményt közel 6 km hosszú kötél-
pálya kötötte össze a bánya osztályo-
zójával, ahonnan csillék szállították a 
szenet a Dunáig. A rakodóban uszá-
lyokba öntötték át a szenet, amit 
elsősorban a fővárosi ipari létesítmé-
nyekbe és hőerőművekbe szállítottak, 
naponta akár 1000 tonnát.
A személyzetnek csónakon kellett 
megközelíteni a rakodót, amelyet 
1963-ban zártak be. Ekkor szerelték 
le a kötélpályát is, majd 1970-ben az 
épületet teljesen kiürítették. Azóta 
elhagyatottan áll, állapota folyama-
tosan romlik.

Helyszín: Esztergom, Szénrakodó

A világhírű karvai lepény
Karván tartja magát az a legenda, 
hogy az itt sütött lepényből maga az 
Afrikát elsőként körbehajózó Vasco 
de Gama, portugál hajós is ehetett. 
Ezt a legendát arra alapozzák, hogy 
egy helyi földbirtokos, egy bizonyos 
Kosztics Labud da Gama családjába 
nősült be, és a telekkönyvek tanúsága 
szerint a portugál eredetű család a 
mai napig rendelkezik földdel Karva 
területén. 
A lepényt mindenesetre bárki meg-
kóstolhatja, aki arrafelé jár valamelyik 
helyi rendezvény idején.

Helyszín: Karva, Kilátó (További infor-
mációk a helyszínről az Egyéb látni-
valók között)

A karvai bőgőscsónak
A XIX. század első felében, a gőzha-
józás elterjedése előtt a dunai szál-
lítás (elsősorban a gabonaszállítás) 
legfőbb eszköze az ún. bőgőshajó 
volt. A hajó elnevezését feltehetően 
a nagybőgőhöz hasonló orrdísz 
nyomán kapta. A gőzhajók, majd az 
uszályok és a vasút rohamos fejlődése 
háttérbe szorította ezt a szállítóesz-
közt, amelynek utolsó példányai a XX. 
század második felében tűntek el. 
Karván viszont őrzik a korábbi hagyo-
mányokat, és kisebb változatban, de 
a mai napig használnak bőgőscsóna-
kokat, például minden évben ezeken 
eveznek le Esztergomba, a Mária út 
zarándoklat keretében.

Helyszín: Karva, Tanösvény 
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A zebegényi hajózási gyűjte-
mény
Az eurorégió egyik legérdekesebb 
látnivalója a zebegényi hajózási gyűj-
temény, amelyet 1984. július 12-én 
Farkas Vince hajóskapitány alapí-
tott, több évtizedes saját gyűjtő-
munka nyomán. A kapitány a világ 
minden pontjáról, minden útjáról 
hozott magával különböző relikviákat. 
Ezekből, valamint saját készítésű tár-
gyakból állt össze az egyedi gyűjte-
mény. A kiállítási tárgyak között vitor-
láshajók, XX. századi világháborús 
csatahajók, repülőgép-anyahajók 
modelljei és aprólékos munkával 
készült papírhajók éppúgy megta-
lálhatóak, mint az egyes világrészek 
sajátos hagyományait megörökítő 
kultikus szobrok, a hajók orrát díszítő, 
ún. Gallion-figurák, vagy hajózási fel-
szerelések (térképek, zászlók, navigá-
ciós eszközök).
A gyűjtemény különlegességét növeli, 
hogy azt a hajóskapitány lánya működ-
teti a mai napig, megmutatva, hogy a 
tengerpartok nélküli Magyarország 
hajósai milyen sok helyre jutottak el, 
s hogyan éltek.

Helyszín: Zebegény, Hajózási Múzeum

Az ulmi skatulya
A nagymarosi Duna-parton áll egy 
nagy méretű hajómakett, az ún. ’ulmi 
statulya’ (ulmer schachtel). Az épít-
mény arra emlékeztet, hogy a törökök 
kiűzése után a rengeteg elpusztult 
magyar településre a királyi udvar 
részben Németországból hozott 
be telepeseket. A Dunakanyarba 
érkező svábok az utazáshoz ezeket 
a kis hajókat használták, amelyeket 
Ulmban készítettek, és amelyek 
tetején egy kis doboz szerű kabinban 
utaztak a családok, míg az úti holmik 
és az esetleges jószágok a tutajszerű 
hajó hátuljában kaptak helyet.
A csíkosra festett hajók haladását a 
Duna sodrása biztosította, a benne 
utazók négy hosszabb rúddal kormá-
nyozták a skatulyát, amelyet a megér-
kezés után szétszedtek, és anyagukat 
építkezéshez használták. A skatulya 
a Magyarországra áttelepült svábok 
szimbólumává vált.

Helyszín: Nagymaros, Hajóállomás

A nagymarosi kofahajók
Nagymaros már a római korban is 
fontos szőlő- és gyümölcstermesztő 
vidéknek számított, és ez a hagyo-
mány visszatért a középkorban is. 
Hunyadi Mátyás szőlőt, felesége, 
Beatrix királynő gesztenyefákat tele-
pített a déli fekvésű lejtőkre.
A XIX. században a magyar és az 
osztrák főváros piacaira ún. kofaha-
jókon szállították innen a gyümöl-
csöket. A hajók előző este indultak, és 
a közbenső állomásokon is felvették 
az árusokat. Így értek hajnalban a 
vásárcsarnokokba, ahonnan még dél 
előtt indultak vissza.

Helyszín: Nagymaros, Hajóállomás

Fénylik, mint Salamon töke
Mint minden ország történetében, 
a középkor a Magyar Királyságban is 
tele volt udvari intrikákkal és trónviszá-
lyokkal. A XI. század második felében 
Salamon király két unokatestvérével 
vívott fordulatos háborút, amelyet 
1074-ben elveszített. Ekkor a győztes 
unokatestvérek (a későbbi I. Géza és 
Szent László királyok) Visegrádon, a 
Sibrik-dombon található vár tornyába 
záratták, amelynek ajtóit is befalazták. 
A hagyomány szerint a torony abla-
kait töklámpákkal világították ki, 
amiket a hajósok messziről láttak, 
segítve a tájékozódásukat. Ekkorra 
datálják azt a mondást, hogy „fénylik, 
mint Salamon töke”. Manapság akkor 
használjuk ezt a mondást, ha valahol 
nagyon alaposan ki kell takarítani. A 
későbbi korok hibásan azonosították 
be az érintett tornyot a ma Salamon-
toronynak nevezett épülettel, ugyanis 
ez utóbbi csak a XIII. századi tatárjárás 
után épült meg.
Salamon király bebörtönzése egyéb-
ként széles körű rosszallást váltott 
ki, így mikor 1083-ban az akkori ural-
kodó, Szent László király kezdemé-
nyezésére megkezdődött I. István, fia, 
Imre, Gellért püspök és két remete 
szentté avatása, a pápa kérésére sza-
badon engedte unokatestvérét.

Helyszín: Visegrád, Salamon-torony
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A dömösi hajóállomás
A dömösi Duna-part meghatározó 
épülete az 1910-es évekből származó 
hajóállomás, amely a folyó mellett 
egyedüliként őrzi ennek a korszaknak 
az építészeti stílusjegyeit. Az állomást 
a Magyar Folyam- és Tengerhajózási 
Rt. vasbetonból építette, hogy ellen-
álljon az árvizeknek. A személy-, illetve 
áruszállítást irányító két épületrészt 
egy fedett átjáró kapcsolja össze. 
A harmonikus megjelenésű épület 
oromzatán a kikötő neve és a magyar 
hajózási társaság címere található.
Az első világháború előtt számos 
hasonló stílusú állomás fogadta a 
Dunakanyar sétahajós kirándulóit, de 
ezek mára eltűntek. A dunakanyari 
napijeggyel bejárható az országrész, 
amelynek keretében Dömösre is el 
lehet jutni sétahajóval, ahonnan festői 
szépségű túraútvonalakon érhető 
el a Rám-szakadék, Dobogó-kő és a 
Prédikálószék. A Dömösi-átkelés kis-
hajója szintén innen indul a Szent 
Mihály-hegy és a remetebarlangok 
irányában.

Helyszín: Dömös, Hajóállomás

A letkési bödönhajó
Az egyik legősibb vízi közlekedési 
eszköz a bödönhajó (vagy bodonhajó), 
amelyet egy kivágott fa törzsének 
kimélyítésével lehetett előállítani. Már 
a római korból is maradt fenn utalás 
arra vonatkozóan, hogy ilyen hajókkal 
közlekedtek az itt élő népek.
2009-ben az Ipolyból is előkerült egy 
5 méter hosszú bödönhajó, amelyet a 
XVII. század végén készíthettek, tölgy-
fából. Oldalfalait nem hagyták meg 
kerekdednek, mint a korábbi évszáza-
dokban, hanem egyenesre vágták. Az 
Ipolyból kiemelt hajó, amely jelenleg 
konzerválás céljából egy bányatóba 
süllyesztve várja sorsát, világosan 
utal rá, hogy ezen a folyón is zajlott 
vízi szállítás már a török időkben is, 
ha nem is olyan mértékben, mint a 
Dunán.
Az idők folyamán a bödönhajókat fel-
váltották a deszkákból készült ladikok, 
ezért is értékes lelet a letkési, amely 
bemutathatóvá teszi a korábbi hajó-
zástechnikai megoldásokat.

Helyszín: Letkés, Trianoni-csatorna
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Az Ister-Granum eurorégió területe igen gazdag a fürdőkultúra hagyományaiban, 
és ma is számos településén lehet hódolni ennek a kedvtelésnek.
A legrégebbi emlékeink e téren a római korból maradtak fenn. Az ókori rómaiak 
alakították ki azt a háromelemű fürdő modellt, amelyet aztán a reneszánsz idején 
is alkalmaztak a főúri udvarokban. Ezek a fürdők három részből álltak: a tepida-
riumból (meleg vizes fürdő), a frigidariumból (hideg vizes fürdő), valamint a cal-
dariumból (izzasztókamra), amelynek forró, páradús levegőjét már az ókorban 
is a falakba és a padló alá vezetett forró levegővel biztosították (hypocaustum). 
Mind a római, mind a reneszánsz korból maradtak fenn ilyen fürdők Visegrádon 
és Esztergomban. 
Az előkelő réteg mellett a királyi székhelyen a XII. század végétől a szegényebb sor-
súak is fürödhettek. Esztergomban ugyanis a Szent Tamás-hegy alatti hőforrások 
egy kis tavacskát tápláltak, e köré épült ki a Hévíz városrész. III. Béla király francia 
származású felesége, Châtillon Anna királyné valamikor 1170 és 1184 között nyit-
tatott itt egy közfürdőt, amely mellett 1238-tól működött a keresztes lovagok ispo-
tálya, vagyis kórháza. Itt a hévíz gyógyító erejét is használták.
A török időkben, a XVI-XVII. században a közel-keleti fürdőhagyományok terjedtek 
el a térségben. A római és bizánci hagyományokat továbbfejlesztő oszmán törökök 
számára a fürdésnek rituális és higiéniai szerepe is volt, a hamamnak nevezett 
fürdők pedig építészetileg a paradicsomot jelenítették meg. Ezért minden „igaz-
hitűnek” lehetősége és kötelessége is volt a rendszeres tisztálkodás a fürdőkben, 
ahol számos szolgáltatást igénybe lehetett venni, a masszázstól a borotváláson át 
a hennafestésig. Esztergom területén hat ilyen fürdő bizonyosan létezett, több-
ségük a Hévíz városrész területén létesült, és ezek közül olyan is volt, amit később 
is ilyen céllal használtak. Az egyik fürdő szinte eredeti formájában maradt fent 
a Vízivárosban eltemetve, egy másikat egészen 1963-ig használtak (megváltozott 
formában).

A fürdőzés újabb reneszánszát a polgári életforma elterjedése hozta el. A XIX. 
század második felében sorra épültek a fürdők a Magyar Királyság területén is, 
amelyek nem pusztán gyógyító vagy wellness szolgáltatásaikkal vonzották a ven-
dégeket, hanem egyben a társasági élet helyszíneivé is váltak. Ekkoriban a hölgyek 
és az urak még külön fürdőkbe jártak, vagy ugyanazt a fürdőt eltérő idősávban 
látogatták, a közös fürdőzés csak a XX. században vált általánossá. Míg a kiépített, 
gyógyvizes fürdők inkább a tehetősebbek számára kínáltak felüdülést, a szegé-
nyebbek a dunai szabadstrandokon, valamint a folyó sodrásának és az úszástudás 
hiányának veszélyeit mérséklő, ún. kosaras fürdőkben frissülhettek fel. Utóbbiak 
a vízre fából épített épületek voltak, amelyeknek a középső része lyukas volt, de 
az itt átfolyó vízbe egy nagy kosarat engedtek le, hogy senki ne merüljön el. Ebben 
az időben már rendszeresen szerveztek úszóversenyeket, és a XX. század elején 
széles körben elterjedt a vízipólózás is. A térség balneológiai jelentőségét jelzi, 
hogy a két világháború között „Budapest Baden”-jeként emlegett Esztergomban 
épült Magyarország első fedett uszodája, 1912-ben.
Az Ipolyon való fürdőzésnek az illegális határátlépések szempontjából is megvolt 
a jelentősége. Mivel maga a folyó meglehetősen keskeny, az egymással szemben 
található falvak gyermekei könnyen megtöltötték a medret, és nehéz volt elle-
nőrizni, hogy a fürdőruhás gyermekek közül ki melyik oldalról ugrott először a 
vízbe. Így aztán akár egy-két hétre is át lehetett szökni a túloldali rokonokhoz a 
fürdés ürügyén.
Az eurorégió ma is népszerű célpontja a fürdeni vágyóknak, különösen a párkányi 
Vadas fürdőt látogatják minden nyáron rengetegen. Itt két kútra alapozva 1952-
ben, valamint 1978-ban nyílt meg a két fürdő, amelyek a város megélhetésének 
legfőbb forrásaivá váltak. A 2000-es években Esztergomban és Visegrádon zaj-
lottak jelentős wellnessfejlesztések, míg a dunai szabadstrandok felújítására az 
utóbbi években került sor. A jeles hagyományokat ma számos létesítmény őrzi, 
amelyek érdemesek a meglátogatásra.

Az ispotályoktól a wellnessközpontokig
A fürdők útja
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A gizellamajori 
római kori fürdő
A Duna kanyarulatában elhelyezkedő, 
és a római korban a folyó felügyeletét 
biztosító gizellamajori római erőd 
emléket állít a limes mentén élő római 
kolóniák fürdőhagyományának is. A 
330-as években épült, négyzet alap-
rajzú erődítmény északnyugati sarok-
tornyában római kori fürdőhelyiséget 
tártak fel a régészek. A ma már csak 
romos épületben két ólomcsöves 
fürdőkád maradványát találták meg, 
melyek lefolyócsővel rendelkeztek. 
A fürdőt föld alatti fűtőszerkezettel 
(hypocaustum) tartották melegen, az 
épület falába a forró füstöt bevezető 
üreges téglák (tubulusok) pedig mind 
a mai napig megőrződtek. 

Helyszín: Visegrád, Quadriburgium

A dömösi források legendái
Dömös forrásokban gazdag település, 
így nem meglepő, hogy a helyiek 
kötődnek a vízhez, és regényes tör-
téneteket és legendákat párosítanak 
a földből előbukkanó forrásokhoz. 
A Szőke-forrást egy aranyhajú tün-
dérhez kötik, ki a forrás vizében für-
dőzik. Azonban a rá leselkedőkön 
bosszút áll: a férfiakat elcsábítja, és 
többé nem ereszti el őket, míg a kíván-
csiskodó asszonyokat és lányokat örök 
némaságra kárhoztatja, hogy titkát ki 
ne fecsegjék. A Fényes-forráshoz ked-
vesebb legenda társul, hiszen a forrás 
vize állítólag szépítő hatással rendel-
kezik: elég csak belenézni a feltörő 
vízbe, a szemlélődő rögtön szebbé 
válik. Akin netán ez sem segít, annak 
érdemes a forrásvízben egy fürdőt is 
venni. A Három-forrást három leány 
őrzi, kik nappal tündérként tűnnek el, 
de éjjelente lidércként szállják meg 
a forrás közelébe tévedő embert. Az 
Aranyos-forrás pedig bőséget és gaz-
dagságot ígérő aranyat rejt, azonban 
eddig senki sem tudta megszerezni a 
kincset, mert minden kapzsi aranyásó 
lelkét az ördög vitte el.

Helyszín: Dömös, Szőke-forrás pihe-
nőhely

Vitéz János gőzfürdője
IV. Béla 1249-ben az esztergomi várat átadta az esztergomi érseknek, így a vár-
hegy az ország egyházi központjává vált. A középkori alapokon nyugvó királyi erő-
dítmény Vitéz János (1465-1472) munkája által nyerte el reneszánsz arculatát. 
Az érseki palota egyik legnagyobb nevezetessége a fürdő volt, melynek vizét a 
Veprech-toronyban álló vízemelőgép juttatta fel a palotába. 
A középkori fürdőkultúrának világszinten is jelentős öröksége a Vitéz János által 
kialakított fürdő, hiszen a helyiségek nagy része mind a mai napig megtalálható 
a vár földszintjén, a konyha és a lakótorony között. Antonio Bonfini meleg (calda-
rium) és hideg (frigidarium) vizes kamrákat említ, míg Galeotto Marzio egy izzasz-
tófülkét jegyzett fel. A fürdő feltehetőleg három helyiségből állt: egy belső izzasztó-
kamrából, egy külső kádfürdőből és egy öltözőszobából. Az izzasztókamra fűtését 
a szomszédos konyhából oldották meg hypocaustum (földalatti fűtőkészülék) 
segítségével. A kamra boltozatán szellőzőnyílások voltak kialakítva, amelyek elve-
zették a felgyülemlett gőzt, oldalát pedig vörösmárvány lapok díszítették. Az izzasz-
tókamrából nyíló ajtó a kádfürdőbe vezetett, melynek mennyezete fából készült, 
ezért mára csak a falak maradtak meg. A helyiség déli ajtaján keresztül lehet a 
középoszlopos terembe eljutni, amely öltözőszobaként összeköttetést teremtett 
a fürdő és a lakótorony között.

Helyszín: Esztergom, Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúzeuma
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Visegrádi palota középkori fürdője
A dunakanyari fürdőkultúra egyik bölcsője Esztergom mellett az egykori királyi szék-
hely, Visegrád. A királyi palotában kiépült reneszánsz fürdő egyik fő különlegességét 
az adja, hogy a középkorban ritkaságszámba menő, egy antik fürdőkultúrából ere-
deztethető úgynevezett izzasztókamrát is magába foglalt. Magyarországon ehhez 
hasonló középkori fürdőszobát mindössze az óbudai királyi vár, az esztergomi vár 
és a budai királyi palota területén tártak fel. Visegrádon megtekinthetők azok a 
műszaki berendezések (kemence, víztartály, vízvezetés), melyek Esztergomban 
elpusztultak. 
A palota Zsigmond-kori fürdője a középkori fürdőépítményeknek egy sajátos 
összetett típusát képviseli. A fürdő három részből állt: előtér, a fürdőkamra, vala-
mint a ma is látogatható izzasztókamra. Az izzasztókamrát alulról egy külön helyi-
ségben lévő padlófűtő kemencéből melegítették, illetve láthatták el gőzzel. 
Visegrádon a fürdőszoba-együttes és az azt ellátó kiterjedt vízvezetékrendszer 
igen fejlett mérnöki technikára utal. Az izzasztókamrában elhelyezett mosdó hideg 
vizes csapja közvetlenül a kamra mögött futó vízvezetékhez, meleg vizes csapja 
pedig a kerek fűtőkemencére épített vízmelegítő tartályhoz kapcsolódhatott. Így a 
falon lévő csapokból lehetett kiengedni a vizet, mint egy modern fürdőszobában. 
Mátyás király maga is itt fürödhetett a szomszédos lakosztályából átsétálva; a für-
dővizet ehhez a napjainkban a turisták által is kedvelt Apátkúti-völgyi Kaán-forrás 
biztosította.

Helyszín: Visegrád, Királyi palota

Rüsztem pasa fürdője
A mohácsi csatát követően az oszmán 
törökök a Magyar Királyság nagy 
részét elfoglalták. A megszállt telepü-
léseken nemcsak muzulmán vallásuk 
szent helyeit építették ki, hanem 
például fürdőket is létesítettek. 
Esztergomban féltucat ilyen fürdőről 
tudunk. A legjelentősebbet Güzeldzse 
Rüsztem budai pasa 1559 és 1563 
között építtette. Ez egy kétkupolás, 
két nagy és több kisebb, kőlapokból 
épített medencét magába foglaló 
fürdő volt, udvarát vörös márvány-
lappal burkolták, faragott szökőkúttal 
díszítették. Esztergom 1594-95-ös 
felszabadításkor a fürdő megsemmi-
sülhetett, hiszen a későbbi metsze-
teken már nem szerepelt. A romokra 
végül lakóházat építettek, így a fürdő 
maradványai nem látogathatóak.

Helyszín: Esztergom, Katona István 
utca

A Mattyasovszky-fürdő
Esztergom újbóli török kézre kerülé-
sével a várfalon kívül egy másik fürdőt 
emeltek, amely később a Kis fürdő és 
a Mattyasovszky-fürdő nevet kapta. 
Evlia Cselebi török utazó 1663-ban 
ittjártakor említést tett a fürdőhelyről, 
kiemelve, hogy a helyiség „az ide-
genek és a szolgaféle népek” fürdését 
szolgálta. A törökök kiűzését követően 
a városba visszaköltöző ferencesek 
használták. A későbbiekben a négy-
zetes alaprajzú kupolával fedett épü-
letet betemették, ezért szinte teljes 
épségében megtalálták a régészek, 
amikor a 2000-es években feltárták.

Helyszín: Mattyasovszky-bástya
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Kosárfürdők a Dunán
A dunai fürdőzés kezdete a 19. században megnyílt fauszodák (más néven kosár-
fürdők) megjelenéséig nyúlik vissza. A kiépítetlen szabadstrandok, a folyó kiszámít-
hatatlan sodrása és az úszástudás hiánya nagyban akadályozta a szabadvizek ilyen 
jellegű hasznosítását. Ezen akadályok leküzdésében jelentett változást a kosár-
fürdők elterjedése. A szabadvíz felszínén úszó, fából épült uszoda egy vízbe lógó 
kosárral rendelkezett, amely meggátolta a tapasztalatlan fürdőzők elsüllyedését, 
elsodródását. A fürdés kényelmének fokozása érdekében kabinnal, járdával és 
korláttal is ellátták a vízen lebegő uszodákat. A késő tavasztól kora őszig üzemelő 
fürdők lehetővé tették, hogy biztonságos körülmények között úszásoktatásokat és 
úszóversenyeket rendezzenek, de a fürdőző urak és hölgyek térbeli vagy időbeli 
elkülönítésére is nagy figyelmet fordítottak. A fauszodák nagy előnye, hogy bizto-
sított volt a medence természetes és friss vízellátása (ekkoriban a Duna vize még 
annyira tiszta volt, hogy inni is lehetett belőle), de szükség esetén az uszodát át 
is lehetett helyezni máshova. Telente például fagymentes és védett folyóágakba 
vontathatták az úszó szerkezetet, hogy az a következő szezonig minél kevesebb 
sérülést szenvedjen el.
Esztergom első fauszodáját Korányi József gimnáziumi tanár hozta létre 1863-ban 
a Kis-Dunán, amely 1907-ig működött. A létesítmény a fürdőzés mellett szana-
tóriumként is funkcionált, de a katonatiszti képzés és az úszásoktatás igényeit is 
kiszolgálta. Hasonló szerkezet nyílt az Esztergommal szembeni Kovácspatakon, 
amely kedvelt üdülőhelyként számos esztergomi lakost csábított át a túlpartra 
(őket a propeller szállította át a festői környezetben kialakított fürdőhöz). 1907-
ben az akkori megyeszékhely újabb kosárfürdővel gazdagodott, amelynek tulaj-
donosa Kósi Ferenc vállalkozó volt. A Nagy-Dunán lévő új uszoda – amely gaz-
daságilag ellehetetlenítette a Korányi-féle uszoda működését – a város társasági 
életének központjává vált: úszóversenyeknek és a Hajós Egyesület csónakbázi-
sának adott otthont. A város külön támogatásban részesítette az uszodát, mivel 
az a szegény sorsú gyermekek úszáslehetőségét biztosította. Azonban a vetélytárs 
nélkül maradt Kósi-uszoda sem működhetett sokáig, mert 1912-ben leégett.

Helyszín: Esztergom, Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

A Szent István fürdő és a Mala-alagút
Esztergom fürdőkultúrájának alapját a Szent Tamás-hegy alján fakadó forrásvizek 
és az azt egykoron összegyűjtő Hévíz-tó vízbázisa adja. A tó feltöltése 1838-ban 
kezdődött meg, helyére fenyőcölöpökre épített klasszicista szállodát emeltek, 
melynek tervezői Gramling Ignác és Zofahl Lőrinc voltak. Az épület jelentőségét 
igazolja, hogy vendégei között olyan személyek fordultak meg, mint gróf Széchenyi 
István, Kossuth Lajos és Liszt Ferenc. A Fürdő Szálló szomszédságában egy XIX. 
század eleji sikertelen kísérletet követően a század második felében építették fel 
az első polgári közfürdőt. 
Esztergom az első világháborút követően vált igen népszerű fürdőhellyé, amikor 
„Budapest Baden”-jeként is emlegették. Az ekkori fejlesztések alapját a Zsigmondy 
József által irányított Szent István artézi kút kialakítása adta, 1910-ben. A 323,5 
méter mélységbe nyúló kútból 29,6 Celsius-fokos víz tört a felszínre, melynek vas-, 
kén- és magnéziumtartalma miatt gyógyvízzé nyilvánítottak, és palackozott gyó-
gyvízként is értékesítették. A vizet egy ma is látogatható, szerteágazó, az egykori 
fürdőüzemeltetőről Malának elnevezett, összesen 473 méter hosszú alagútrend-
szeren keresztül vezették a fürdőbe. Az ország első fedett uszodája 1912. április 
18-án került itt átadásra, melynek terveit Váczy Hübschl Kálmán dolgozta ki, sze-
cessziós stílusban. A fedett fürdő kuriózumát tovább növelte az épület nyitható 
teteje, amely lehetővé tette nyaranta a szabad ég alatti fürdőzést. Az 50 méteres 
versenymedencét a különleges építészeti értékű art deco kabinsorral 1927-ben 
adták át. Ezzel párhuzamosan a szomszédos Fürdő Szállót vigadóvá alakították 
át, amely színházi és irodalmi estek, mozivetítések és kulturális rendezvények szá-
mára biztosított festői környezetet.
A dorogi szénbányák miatt azonban a század második felére a karsztvíz szintje oly-
annyira elapadt, hogy a medencékhez szükséges víz biztosítása is veszélybe került. 
Amióta a szénbányászat megszűnt, a víz szintje folyamatosan emelkedik.

Helyszín: Esztergom, Szent István fürdő
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A nagymarosi szabadstrand
Részben a visegrádi fellegvár látké-
pének köszönhetően Nagymaroson 
található az egyik legkedveltebb sza-
badstrand a Dunakanyarban. A nagy-
marosi strand már a századfordulón 
is a fővárosiak egyik kedvelt nyaraló-
helye volt. A források szerint 1924-ben 
két strand működött Nagymaroson: 
egy ingyenes és egy fizetős. Utóbbi 
természetesen kevésbé volt for-
galmas, és csak vasárnaponként volt 
tele. Ugyanezen évben tartották meg 
az első Nagymarosi Strand Szépe 
választást, annak reményében, hogy 
még többen látogatnak ki a Duna 
partjára. 1928-ra a Színház Élet című 
lap már nyári szerkesztőséget állított 
fel a nagymarosi strandon, melynek 
célja új programok és előadások szer-
vezése volt, úgymint táncverseny, 
zsákfutás, szépségverseny vagy pró-
baházasság. Estére fővárosi színészek 
és művészek látogattak el a strandra, 
és kabaré-előadásokkal mulattatták 
az egybegyűlteket. 
Kétszáz méter hosszan elterülő 
partja, a közelben lévő öltözők, a ját-
szótér és a kedvelt strandételeket 
kínáló minőségi büféhelyiségek ma 
is vonzzák a fürdeni vágyókat. A 
strandfejlesztéseknek köszönhetően 
az utóbbi években hajómodellt imi-
táló játszótér, ingyenes WIFI-hálózat, 
kerékpártárolók és szervizek, fitne-
szpark és új utcabútorok is várják a 
marosi partra érkező pihenni szándé-
kozókat.

Helyszín: Nagymaros, Szabadstrand

A zebegényi szabadstrand
A zebegényi szabadstrand a XX. 
század első fele óta népszerű kikap-
csolódási helyszín. Egy 1938-ban 
készült fotón Szőnyi István több más 
festő (Berény Róbert, Kirchner Jenő, 
Szobotka Imre, Pohárnok Zoltán és 
Vass Elemér) társaságában látható 
fürdőzés közben.
A helyi gyermekek jótevője, Apponyi 
Franciska grófnő többek között úszni 
is tanította a kicsiket. Különleges ese-
mény volt az 1934-es Mikulás-est. 
A grófnő december 6-án közösségi 
estet szervezett a zebegényi gyere-
keknek a folyóparton, ahol együtt 
várták a Dunán csónakkal érkező 
mikulást. A mikulás Pilismaróton szállt 
csónakjába, hol tűzijátékkal jelezték 
indulását. A lámpákkal kivilágított, 
csomagokkal megrakodott és feldíszí-
tett csónak nagy ünnepély közepette 
kötött ki Zebegényben. A gyermekek 
imával és kisebb köszöntővel fogadták 
az ajándékokkal érkező vendéget.
Az egyenletesen mélyülő zebegényi 
strand megfelelő választás a gyer-
mekes családoknak. A csupán száz 
méteres partszakasz nagy fürdőzőkö-
zönséget nem tud kiszolgálni, de a fej-
lesztéseknek köszönhetően öltözők, 
raktárak, új utcabútorok, napvitorlák, 
WIFI-hálózat, tetőterasz és kamera-
rendszer teszi kényelmessé és biz-
tonságossá az itteni fürdőzést. Nem 
mellesleg a vonat- és buszállomás 
csak pár száz méterre található a 
strandtól.

Helyszín: Zebegény, Szabadstrand

A zebegényi Békafalva
A Pesti Hírlap igen különleges új tele-
pülés születéséről adott hírt 1911-
ben. A nagy nyári szárazság miatt 
egy új dunai sziget emelkedett ki a 
folyóból. A lelkes és jókedvű zebe-
gényi nyaralóközönség csónakba 
szállt és rögtönzött sátorfalut ala-
kított ki a zátonyon. A vízből kibújó 
földsávon minden szabályt mellőző, 
rögtönzött sátorfalut Békafalvának 
nevezték el, melynek azon nyomban 
új vezetőséget akartak választani. Az 
egy estét megélő új település meg is 
választotta képviselőtestületét, bíró-
jának pedig Dr. Bartóky József szabad-
ságos államtitkárt; de hogy az ünne-
pélyt és a mulatságot még nagyobbá 
tegyék, megszöktették Nagymarosról 
Radics Józsi muzsikust, ki végül egész 
este biztosította a zenét Békafalva 
lakói számára. A muzsikaszó mellett 
fürdés, tánc és gulyás szórakoztatta 
a mulatságban résztvevőket, így telt 
Békafalva alapításának és fennállá-
sának egyetlen estéje.

Helyszín: Zebegény, Zebegényi-sziget
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A párkányi Vadas fürdő
Párkány modernkori fürdőkultúrája 
az Öreg Fürdő kiépítésével vette kez-
detét. Az 1949-es kútfúrás során 97 
méter mélységből 41 Celsius-fokos 
termálvíz tört a felszínre. A fürdő 
1952-ben nyitotta meg kapuit, amely 
ma is működik, és főleg a város lakos-
ságának az igényeit elégíti ki. Párkány 
hírnevét azonban nem ez a fürdő, 
hanem az 1972-es mélyfúrásra épülő 
Vadas Termálfürdő adja. A százhúsz 
méter mélységből feltörő, szintén 41 
Celsius-fokos víz értékére és poten-
ciáljára Bartusz Gyula figyelt fel, aki 
a Vadas fürdő egyik alapítójának 
számít. 1976-ban két medence meg-
építésével indult a beruházás, ame-
lyek közül az elsőt 1978. július 14-én 
nyitották meg a nagyközönségnek. A 
ma már közel 25 hektár kiterjedésű 
Vadas Szlovákia egyik legnagyobb 
termálfürdőjévé vált, melynek kalci-
um-karbonátos vize mellett a város 
déli fekvése és kellemes klímája is 
fontos vonzóerőnek számít.
A fürdő összesen 7 kültéri és 2 bel-
téri medencével (köztük egy hul-
lámmedencével) rendelkezik, vize 
39 fokos, ami egész Szlovákiából, de 
Csehországból és Lengyelországból is 
vonzza a turistákat. 

Helyszín: Párkány, Vadas Thermal 
Resort

A visegrádi fürdőhagyomá-
nyokat őrző Lepence
Visegrád és Lepence fürdőkultúrája 
a Zsigmondy Vilmos bányamérnök 
által felfedezett Lepence-völgyi for-
rásnak köszönhetően fejlődött ki. Az 
artézi kutak nagymestere 39 Celsius-
fokos termálvízre bukkant, melynek 
felhasználására 1977-ben egy tera-
szos strandfürdő, majd a Lepence 
Spa épült ki, de vizét a gizellatelepi 
gyógykórház is igénybe veszi: balneo-
lógiai kezeléseket biztosít betegeinek. 
A több mint 1300 méter mélyből fel-
törő, kalciumot, hidrogénkarbonátot 
és magnéziumot tartalmazó vizet 
1994-ben ásványvízzé nyilvánították, 
1997-től „Visegrádi ásványvízként” 
palackozzák, 2002-ben pedig gyulla-
dáscsökkentő hatását elismerve, gyó-
gyvízként regisztrálták.
A visegrádi Thermal Hotelben 
működő Lepence Spa a térség múlt-
jához illeszkedő római és török arcu-
lattal rendelkezik: tepidáriumával, 
szaunaparkjával, hideg vizes merülő 
medencéjével, aromakamrájával, 
gőzfürdőjével eleveníti fel az ókori 
és középkori fürdőkultúra hagyo-
mányait. A fürdés élményét fokozza, 
hogy a gyógykezelések mellett lehe-
tőség adódik a fürdő mellett feltörő 
gyógyvíz megkóstolására is.

Helyszín: Visegrád, Thermal Hotel 
Visegrád

Az esztergomi Aquasziget 
wellnessfürdő
Esztergom fürdőkultúrájába illesz-
kedő új fürdőkomplexum az 
Aquasziget, mely 2006-ban nyitotta 
meg kapuit a strandolásra vágyó 
nagyközönség előtt. A merész épület-
formát Finta József Ybl- és Kossuth-
díjas építész álmodta meg. Összesen 
tíz medence várja az érdeklődőket, 
melyek közül öt beltéri, öt pedig sza-
badtéri fürdőzési lehetőséget biz-
tosít. A fedett medencék között az 
élménymedence tartogatja a legna-
gyobb meglepetéseket: barlang, sod-
rófolyosó, buzgárok és gejzírek bizto-
sítják a pihentető szórakozást; míg a 
csúszdamedence időmérője számon 
tartja a nap leggyorsabb csúszását. 
Azonban a nyugodtabb vizeket ked-
velők is megtalálják a saját kedvükre 
való medencét jacuzzi és termálme-
dence formájában, a gyermekeket 
pedig egy külön pancsoló várja. 
Kültéren hullámmedencét magába 
foglaló élménymedence, két csúsz-
dával rendelkező csúszdamedence, 
úszómedence és egy várat tartalmazó 
gyermekmedence található, ame-
lyeket pluszban kiegészít egy télen is 
működő pihenőmedence. A wellness-
részleg és a szaunavilág feleleveníti 
Esztergom török kori fürdőkultúráját, 
a 20 méteres üvegfal mögül pedig 
páratlan látványt kínál a Várhegy épü-
letegyüttese.

Helyszín: Esztergom, Aquasziget

A Párkányi Fagyos Kakasok 
és a karvai rekorderek
A helyi régi gyógymódok között sze-
replő dunai hideg vizes kúra hagyo-
mányát a párkányiak ma is őrzik. 
Az újévkor a jeges Dunába merülő 
csapat korábban a rozmárok és a 
párkányi jegesmedvék nevet viselte. 
2018-ban vették fel a Fagyos Kakasok 
nevet, utalva a város eredeti nevére. 
2019 óta kakastaréjos, a helyi címer 
színeiben pompázó úszósapkában 
mártóznak meg újév napján a jég-
hideg vízben.
Ebben a sportágban a rekorder mégis 
Karva, ahol 2015 óta gyűlnek össze 
Szlovákia minden tájáról a legbát-
rabbak egy téli fürdőzésre. 2019-ben 
összesen 92-en vettek jeges fürdőt, 
amivel országos rekordot állítottak 
fel. A mazochizmuson kívül ezeknek 
az akcióknak figyelemfelhívó funkci-
ójuk is van: az egészséges életmódot 
népszerűsítik.

Helyszín: Párkány, Mária Valéria híd 
párkányi hídfője + Karva, Kikötő
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Ahogy más nagyobb folyók, a Duna is természetes védvonalként működött már a 
Római Birodalom idejében is. A barbár betörések ellen a Duna mentét erődrend-
szerrel biztosították, így alakítva ki a dunai limes védvonalat. A pannoniai limes 
(a Ripa Pannonica) dunakanyari szakaszán különösen nagy sűrűséggel álltak az 
erődítmények. Pannonia erődítése a Kr. u. 1. század második felében kezdődött 
meg, kezdetben fából és földből emelt védművek formájában, majd a fokozatosan 
növekedő barbár betörések hatására a kőből épült erődítmények terjedtek el. 
Ezek kialakítása főleg a 4. századra tehető. A Visegrád környéki kvád betörések 
miatt a táboron kívül erődöt is építettek a Sibrik-dombon. A Duna kanyarulatának 
stratégiai jelentőségét látva I. Valentinus császár 370 körül a katonai táborok közé 
kisebb őrtornyok (burgusok) építését rendelte el a Duna vonalában. Az őrtornyok 
funkciója a táborok közötti mozgás biztosítása, az ellenséges csapatok érkezé-
sének jelzése (fény- vagy füstjelekkel), és a felmentő csapatok megérkezéséig az 
ellenséges hadak feltartóztatása volt.
Ezen erődítményrendszer több őrtornya is megőrződött a Dunakanyarban, ame-
lyek közül a szentgyörgypusztai, visegrád-kőbányai, dömösi és a lepencei tornyok 
az eddig feltárt legértékesebb leletek. Dömösön két téglaégető kemence is talál-
ható a katolikus templom mögött.
A középkorban a királyi székhely sokáig a térségben működött (Esztergomban, 
majd Visegrádon), ezért itt komoly erődített helyek jöttek létre. Esztergom várát 
a tatároknak nem is sikerült elfoglalniuk, és a törökök kezére is csak árulás révén 

jutott. Visegrád pedig több alkalommal fogadta be a magyar királyi koronát, ami 
szintén könnyű védhetőségére utal. A Pilisben és a Visegrádi-hegységben több 
helyütt királyi udvarházak, vadászkastélyok épültek, amelyek többsége később 
egyházi funkciót kapott (pl. a dömösi palota helyén létesült a prépostság). 
A védelmi funkció mellett a középkori várak a folyóvölgyekben futó kereskedelmi 
utakat is ellenőrizték, mint például a damásdi vár a Lengyelország felé vezető utat. 
A folyókat ugyanakkor nemcsak szállításra, hanem a hadak mozgatására is igénybe 
vették. 
A török háborúk idején (1541-1686) mind a várak, mind a szomszédságukban 
található települések komoly pusztításokat szenvedtek el. Jóllehet az oszmánok 
véglegesnek tekintették uralmukat a meghódított területek felett, és számos új 
épülettel gazdagították a várakat, a folyton kiújuló fegyveres összetűzéseknek ezek 
is áldozatul estek. A XVIII. századra a haditechnikai fejlődésével párhuzamosan 
ezek az erődítések elveszítették hadászati szerepüket, állapotuk leromlott, köve-
iket a helyi lakosság előszeretettel használta fel saját építkezéseihez.
Az eurorégió területén található várakat és erődített helyeket szinte kivétel nélkül 
meg lehet tekinteni, Visegrádon és Esztergomban interaktív kiállítás is várja a ven-
dégeket.

A hadak útja
Vízparti erődítmények az Ister-Granum eurorégióban
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Quadriburgium, a gizellamajori római erőd 
A Dunakanyar görbületében, Visegrád és Dömös települések között helyezkedik el 
a gizellamajori római erőd, amely a Duna egyik legfontosabb pontján felügyelte a 
határt, és közel kétszáz katona befogadására volt képes. A folyókanyarulatban lévő 
erődítmény biztosította az őrtornyok közötti információcserét, fény- és füstjel-
zéssel. A 330-as években épült erőd négyzet alaprajzú (ezért Quadriburgium-nak 
is nevezik), 50 x 50 méter alapterületű, melynek falai 165 cm vastagok és kilenc 
méter magasak voltak. A sarkokon lévő négy legyezőszerű torony mérete a falak 
magasságát is meghaladhatta. Az erőd, amelynek bejárata a Dunára nézett, így 
közvetlen kapcsolatban állt a folyóval, a IV. század végére elveszítette katonai sze-
repét. 
Az épület érdekessége az erőddel azonos korú római temető. Az erődítménytől 
délnyugatra elterülő temetkezési hely 226 sírhelyet tartalmaz, főleg katonák és 
családtagjaik földi maradványaival. Kőből készült sírkamrák is a napvilágra kerültek, 
melyek közül az egyik vakolt, boltozott és piros festéssel díszített. A sírrablók ugyan 
feltörték a kriptát, azonban még így is több ékszer maradt hátra.

Helyszín: Visegrád, Quadriburgium

A Sibrik-dombi erőd
Visegrád római kori erődítményrendszerének legfontosabb eleme a 176 méter 
magas Sibrik-dombon helyezkedik el. 1700 évvel ezelőtt Nagy Konstantin császár 
építette az erődöt, amely a térségben futó dunai limes vonalát és őrtornyait fel-
ügyelte, ezáltal Pannonia és a Római Birodalom északkeleti szegletének egyik leg-
nagyobb erődjévé vált. A környék legjelentősebb római romjának számító épület-
komplexum Visegrád első várának nevezhető, mely deltoid alakjával és tornyaival 
feltűnő látványosság volt. Alapterülete 114 x 130 méter, melynek sarkait legye-
zőszerű tornyok védték, a saroktornyok közötti falakat pedig 11 darab U-alakú 
torony erősítette (ezekből tíznek az alapjai még láthatóak). Építésének idejét 325 
és 330 közé teszik, s fénykorában közel hatszáz katona állomásozott a falai között. 
A Pone Navata névre hallgató erődítményt a rómaiak a 4. század végén hagyták fel. 
Az ezt követő átmeneti időszakban barbárok lakták a dombot, majd Szent István itt 
hozta létre az első várispánságot 1009-ben, és itt építette meg a város első temp-
lomát. A tatárjárás idejéig itt volt a város központja, azonban a mongol támadás 
után a dombra emelt erődítmény teljesen elpusztult, és ma már csak 40-50 cm 
magas romok emlékeztetnek a múltra.

Helyszín: Visegrád, Sibrik-domb
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Az esztergomi Várhegy
A történelem során a Duna és Garam találkozásánál elterülő Várhegy folyamatos 
hadakozásoknak volt a szemtanúja. Az I. században a területen élő keltákat a 
rómaiak igázták le, és a Duna mentén felépített védelmi vonal (Ripa Pannonica) 
egyik katonai táborát a Várhegyen hozták létre, amellyel kezdetét vette az akkori 
Solva (ma Esztergom) hadtörténete. Solva fontos dunai átkelőhellyé vált, mely kap-
csolatot teremtett Salvio Mansio (a mai Víziváros) és Anavum (Párkány) között. A 
rómaiak által a Várhegyen hátrahagyott négytornyos erődítmény újbóli felfede-
zése 1820-ig váratott magára, melynek romjai a bazilika építése során kerültek 
felszínre.
A rómaiak által hátrahagyott épületek az új állam, a Magyar Királyság legelső 
erődítményeivé váltak. Géza fejedelem által a Várhegyre épített királyi vár a 13. 
századig a magyar királyok székhelyéül szolgált. Itt született és keresztelkedett 
Szent István, és itt is koronázták királlyá. A ma is megtekinthető vár legkorábbi 
épületrészeit III. Béla emeltette a 12. század végén. A Várhegy szemtanúja volt a 
Duna mentén a Szentföld irányába elvonuló hadaknak, s falai között szállt meg 
csapataival 1147-ben III. Konrád német császár és VII. Lajos francia király, majd 
1189-ben (Barbarossa) Frigyes német császár. A spanyol Simon ispán és íjászainak 
köszönhetően a vár túlélte az 1241-42-es tatárjárást, és menedéket adott a feldúlt 
és kifosztott királyi város lakóinak. IV. Béla 1249-ben az érsek javára lemondott a 
királyi palotáról, s ettől fogva a Várhegy egyházi központtá vált. A legjelentősebb 
építkezés időszakát a reneszánsz érsekek hozták el, akik a kor legújabb technoló-
giáit felhasználva bővítették a vár épületegyüttesét. 

Mária királyné kincse
Az 1526-os mohácsi csata után a 
Magyar Királyság elveszítette ural-
kodóját, és az egész ország kiszol-
gáltatottá vált az oszmán hadakkal 
szemben. A legenda szerint a frissen 
megözvegyült Mária királyné a 
támadó török seregek elől menekülve 
hajóra rakodta a budai vár kincseit, és 
több hajó kíséretében a biztonságot 
nyújtó Pozsony felé tartott. Brodarics 
István akkori kancellár feljegyzései 
tanúskodnak a királyi kincsek mene-
kítéséről és az út során bekövetkező 
szerencsétlenségről. Az esztergomi 
várkapitányt helyettesítő, lázadó 
szándékú Orbánczy András ugyanis 
ágyúival a város közelébe érő flot-
tába lövetett, és a királyné hajóinak 
egy része a Dunába veszett. Az elsüly-
lyedt hajóroncsok mind a mai napig 
nem kerültek felszínre, ezért a közép-
kori magyar királyi udvar értékeinek 
egy része jó eséllyel még mindig a 
Duna alján hever. A szerencsétlenség 
konkrét helyszínét, és a mélybe vesző 
kincsesládák pontos tartalmát mind 
a mai napig rejtély fedi, bár megke-
resésére már több búvárrégész és 
kutatócsoport is vállalkozott – eddig 
sikertelenül.

Helyszín: Szob, Luczenbacher-kastély 
(További információk a helyszínről az 
Egyéb látnivalók között)

A török korban a királyi palota több 
ostromot is túlélt: 1543-ban török, 
1595-ben magyar királyi fennhatóság 
alá került, majd az 1605-ös ostrom 
során ismét a törökök vették be a 
várat, és 1683-ig ez így is maradt. A 
török csapatok elvonulásával azonban 
nem fejeződött be a Várhegy viharos 
sorsa, hiszen 1706-ban Rákóczi ost-
roma is jelentős károkat okozott az 
erődítményben.
Mára a vár a Magyar Nemzeti Múzeum 
Esztergomi Vármúzeumának ad ott-
hont, melynek legreprezentatívabb 
látványosságai között a 2014-ben 
felújított királyi kápolna, a 12. századi 
Szent István terem és a lovagterem 
említhető. A múzeum hírnevét tovább 
növeli a Fehér-toronyból elénk táruló 
kilátás.

Helyszín: Esztergom, Magyar Nemzeti 
Múzeum Esztergomi Vármúzeum
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A Malom-bástya, 
az esztergomi vár éltetője és végzete
Az esztergomi Víziváros északi végében található a Malom-bástya, amelyben 
valóban malom működött egykor. Erre egy malomkerék ma is emlékezteti a láto-
gatókat. Ez a bástya védte azt a forrást is, ahonnan a vár vízellátását biztosították, 
ahol egy rendkívül mély kút mindössze néhány napra való vízutánpótlást tett lehe-
tővé, azt is fáradságos munkával. Vitéz János érsek idején egy ötletes szerkezetet 
építettek, amely a víz erejét felhasználva pumpálta fel az ivóvizet az Északi-bástyára. 
Rekonstruált változata megtekinthető az újjáépített vízivárosi Veprech-toronyban.
A török háborúk idején a Malom-bástya bizonyult az esztergomi Várhegy Achilles-
sarkának: ha ugyanis az ostromlók elfoglalták a bástyát, és elzárták a víz útját, a 
várvédők rövid időn belül megadták magukat. Az első alkalommal, 1543-ban 
csellel elfoglalt erősség falán a török betörés emlékét és Szulejmán szultánnak 
a várba bevonulását mai napig megörökíti egy emléktábla. Ekkor a 24 ezres ost-
romló török sereget egy olasz zsoldos katona értesítette a Malom-bástya jelen-
tőségéről, az ottani vízgépről. A Garam torkolatánál horgonyzó török naszádok 
irányából ezért az oszmánok többször is kísérletet tettek a bástya bevételére, de a 
védők nemcsak hősiesen ellenálltak, hanem ki is törtek, és több hadihajót el is süly-
lyesztettek. Egy sikertelen ostrom utáni csöndben néhány török katona észrevét-
lenül átmászott a falon, és a pihenésükből felocsúdó őrséget hamarosan levágták. 
A spanyol parancsnok a szabad elvonulás fejében néhány napon belül át is adta 
a várat. 1595-ben a keresztény hadak elsősorban szintén annak köszönhetően 
tudták visszafoglalni, hogy elsőként a Vízivárost vették be. Egy évvel korábban egy 
ilyen ostrom sikertelen volt. Az első magyar nyelven író költő, Balassa Bálint ennek 
az ostromnak a során kapott halálos lövést.

Helyszín: Esztergom, Malom-bástya

Az izniki tálak regényes története
A Balassa Múzeum Látványtárának legér-
tékesebb darabjai között olyan török kori 
fajansztálak is találhatóak, amelyekhez 
hasonlót csak a New York-i Metropolitan 
Művészeti Múzeum birtokol.
A híres leletanyag az esztergomi Szent 
Erzsébet Középiskolánál végzett 2012-es 
ásatások során került felszínre. Összesen 
hét darab, faládába helyezett, gondosan 
becsomagolt, és egymásba rakott, belse-
jükkel lefelé fordított török kori fajansztál 
került elő a földből. Az edények ugyan 
eltörtek, de hiánytalanul az eredeti helyükön 
maradtak. Készítésük idejét 1560 és 1580 
közé teszik, nevüket a korábban Iznikben 
talált tányérokról kapták, melyekkel bizo-
nyos fokú rokonságot mutatnak.
A faládát és értékes tartalmát 1590 után 
ásta el a birtokosa, feltehetőleg a két nagy 
esztergomi ostrom (1594-1595) idején. 
Ekkoriban a Víziváros területén a mecset 
és a fürdő mellett török lakóházak álltak, 
s a tálakat nagy valószínűséggel a házak 
között lévő szabad parcellában hantolták el. 
Feljegyzések alapján az 1595-ös keresztény 
ostrom nagy károkat okozott a Vízivárosban, 
a törökök hamar feladták a városrészt, és a 
várba menekültek. A menekülésre kénysze-
rült táltulajdonos értékes ingóságainak az 
elszállításáról már nem tudott gondoskodni, 
így bizonyosan abban a hitben ásta el féltett 
tárgyait, hogy az ostrom elmúltával később 
kiássa azokat, amire végül nem volt lehetős-
sége. Hogy a gazdag török tulajdonosnak 
mi lett a sorsa, az kérdéses, de a tálak itt 
maradtak, s a Balassa Múzeum Látványtárát 
díszítik.

Helyszín: Esztergom, MNM Balassa Bálint 
Múzeuma

Balassa Bálint hősi 
halála
A Habsburgok által vezetett 
birodalmi sereg 1593-ban 
támadást indított az Oszmán 
Birodalom ellen, ami később 
15 éves háború néven híresült 
el. Esztergom vára stratégiai 
fontosságú helyen állt, s az 
egykori érseki székhely felsza-
badítására 1594-ben tettek 
kísérletet. A Mátyás főherceg 
által irányított 50 ezer főből 
álló sereg 1594. május 4-én ért 
Esztergom alá, amelyet körül-
zártak és lőni kezdték a várat. 
Az első rohamokat május 
14-én indították, melynek fő 
helyszíne a Víziváros volt, ahol 
sikerült a városfal déli részén 
egy 15 lépés széles lyukat ütni. 
Május 19-én, a híres végvári 
harcos és katonaköltő, Balassa 
Bálint ezen a falszakaszon pró-
bált bejutni, de a roham siker-
telenül zárult, s a Hévíz-fürdő 
tornya mellett halálos sebe-
sülést szenvedett: mindkét 
combját golyó vitte át, melynek 
következtében május 30-án 
életét vesztette.
Esztergom két emlékművet 
is szentelt a költő emlékének, 
teljes alakos szobra a Várhegy 
lábánál áll, míg a Kis-Duna 
sétány és a Katona István utca 
sarkánál (sebesülésének hely-
színénél) márványtábla őrzi 
nevét. 

Helyszín: Esztergom, Balassa 
Bálint szobor
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A visegrádi királyi palota és a 
Herkules-kút
A tatárjárást követően IV. Béla alakí-
totta ki a mai visegrádi várat, I. Károly 
1323-ban pedig ide helyezte székhe-
lyét, s a várhegy tövében alakította ki 
uralkodói rezidenciáját. Az építkezést 
csupán fia, I. Lajos fejezte be, majd 
Zsigmond király és Hunyadi Mátyás 
tovább bővítette a palotát. Az 1544-es 
oszmán hatalomátvétel és a tér-
ségben zajló hadakozások megpecsé-
telték az épületegyüttes sorsát, amely 
a török időkben rommá vált. A hadak 
elvonultával és Visegrád visszafoglalá-
sával később új település keletkezett 
a palota közelében, melynek lakói 
kőbányának tekintették az egykori 
királyi rezidenciát. A hegyről lezúduló 
esővíz és hordalék pedig a maradék 
romokat is eltemette.
A palota talán legnagyobb értékét 
a kutak jelentik, melyből összesen 
hat darab volt, de jelenleg csak négy 
tekinthető meg. Ezek közül a legje-
lentősebb kút az 1484-ben vörös-
márványból készült, legteljesebben 
megmaradt Mátyás-kori, reneszánsz 
Herkules-kút. Alkotója a korban 
méltán híres Giovanni Dalmata (Ivan 
Duknovic) római szobrász volt. A 
szökőkútban forrásvíz csobogott, 
melyet a közeli hegyekből vezettek 
a palotába. A kút oldallapjait Mátyás 
király címerei díszítették, központi 
figurája pedig a lernai hydrával küzdő 
gyermek Herkules volt. A gyermek-
ként ábrázolt Herkules személye 
allegorikus, hiszen az Mátyás király 
törvénytelen fiára (Corvin Jánosra) 
utalhat, akit a kút építésekor nevezett 
ki Mátyás törvényes örökösének. 

Helyszín: Visegrád, Királyi palota

A visegrádi Mária-kápolna
A visegrádi Duna-parton magányosan 
álló kápolna a XVIII. század első felétől 
fogva hirdeti a keresztény seregek 
győzelmét a török hadak felett, 
Visegrád 1684-es felszabadulását az 
Oszmán Birodalom elnyomása alól. A 
kápolna állítóinak személye kérdéses. 
Feltételezések szerint vagy a Visegrádot 
visszafoglaló csapatok emelték a győ-
zelem emlékére, vagy pedig a Dunán 
lehajózó német telepesek, akik új 
hazájukba érve Szűz Máriának adtak 
hálát sikeres útjuk és letelepedésük 
után. A barokk kápolnát 1788-ban és 
1873-ban felújították, szentélyében 
pedig a passaui Madonna festmény-
másolatát helyezték el. A kápolna 
emléket állít Ferenc József visegrádi 
tartózkodásának is, melyről kőtábla 
tanúskodik. Búcsúja szeptember 8-án, 
Kisboldogasszony ünnepén (Szűz 
Mária születésének napján) van, amely 
a község hagyományos ünnepe.

Helyszín: Visegrád, Mária-kápolna

A visegrádi Vízibástya 
A Duna szerves részét képezte a 
visegrádi vár és palota épületrend-
szerének. A Vízibástyát a palota előtt 
elterülő kikötő védőerőműveként 
emelték a 13. században, amely fekvé-
séből adódóan alkalmasnak bizonyult 
a Duna forgalmának az ellenőrzésére. 
A bástya a hajóállomás közvetlen 
közelében helyezkedett el, s vastag 
falak kapcsolták az Alsóvárhoz, ami 
közvetlen összeköttetést jelentett 
a fellegvár és a Duna között. Az idő 
múlásával a bástya funkcióját elvesz-
tette, s lassan a Duna menti közle-
kedés akadályává vált, így időközben 
feltöltötték, és az útvonal szintjét 
megemelték. Jelenlegi formáját 
Schulek János alakította ki az 1930-as 
években. Lépcsőjén a várrendszer 
alkotójának, IV. Bélának a szobra áll, 
míg a vaskorláton az Árpád-, Anjou- 
és Luxemburgi-ház, valamint Hunyadi 
Mátyás címerei találhatók.

Helyszín: Visegrád, Vízibástya
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Luigi Ferdinando Marsigli 
Duna-monográfiája
Luigi Ferdinando Marsigli 1683-ban 
hadászati tudósként személyesen 
vett részt a török hadak kiűzésében, s 
hadmérnökként jelentős szerepet vál-
lalt a visegrádi vár megerősítésében. 
A Magyar Királyságban tett látoga-
tása kapcsán írta meg a Dunáról 
szóló monográfiáját, melyet 1726-
ban Amszterdamban jelentetett meg. 
Összesen hat kötetben, tizennyolc 
térképszelvényen mutatta be a Bécs 
környéki Kahlenbergtől a havasalföldi 
Gyurgyevóig (Giurgiu) a Duna menti 
tájat. A több mint kétszáz rézmetszet 
megfelelő korképet ad az oszmán 
elnyomás alól felszabadult területek 
elvadult vízrendszeréről, épületál-
lományáról, régészeti emlékeiről, a 
térségben élő népekről és a föld-
rajzi viszonyokról. A monográfiának 
köszönhetően Európa megismer-
hette a Magyar Királyság területét, s 
tudatosíthatta a közgondolkodásban, 
hogy a Duna Esztergomot követően 
– a korábbi térképekkel ellentétben – 
észak-déli irányt vesz fel.

Helyszín: Visegrád, Salamon-torony

A Salamon-torony (Alsóvár) 
A visegrádi Alsóvár elsősorban katonai és 
védelmi célokat látott el, emellett ispáni lakhely 
és királyi szálláshely is volt. Építtetése IV. Bélához 
kötődik, aki egy újbóli tatár támadástól tartva a 
királynénak egy „puszta hegyet” ajándékozott 
a pilisi erdőben, amely az özvegyek és árvák 
védelmét szolgálná baj esetén. Ennek alsóvára 
stratégiai szempontból különleges jelentőséggel 
rendelkezett, hiszen a kor két fontos városát, 
Budát és Esztergomot összekötő útvonal mel-
lett helyezkedett el, amely lehetővé tette, hogy 
az országút és a dunai forgalom ellenőrzését 
egyszerre biztosítsa.  Az erődítményt kaputo-
ronnyal, őrtoronnyal, védfalakkal és lakótorony-
nyal látták el. Az Alsóvárat völgyzárófal kötötte 
össze a Fellegvárral, így a hegytetőre épült vár 
közvetlen összeköttetésben állt a Duna partján 
álló őrtornyokkal. Az épület sebezhetőségét 
a tatár támadás elhárítására fókuszáló egyol-
dalú erődítés adta. A Duna felől várt támadás 
miatt az Alsóvár északi irányban sokkal erőtelje-
sebb erődítéssel rendelkezik (lőréses pártázat, 
csapórács, kitörőkapu), míg déli oldalának meg-
erősítése elmaradt. Emiatt a vele szinte egyvo-
nalban lévő szomszédos Sibrik-dombról köny-
nyen bevehető volt.
A torony elnevezése (tévesen) Salamon magyar 
királyra utal, akit unokatestvérei, I. Géza és Szent 
László 1074-ben vetettek fogságba. Az a torony 
azonban, amelyről a krónikák szólnak, feltehe-
tőleg a Sibrik-dombon található egykori királyi 
várban állhatott, maga az Alsóvár másfél évszá-
zaddal később épült. Ennek a toronynak is volt 
azonban híres foglya, Vlad Ţepeş, akit Drakula 
grófjaként ismer a nagyvilág. Hunyadi Mátyás 
fogatta el 1462-ben, amikor a havasalföldi vajda 
a törökkel szövetkezett. Egyes források szerint a 
szélsőséges kegyetlenségeiről ismert vajda itt, a 
fogságban megtért.

Helyszín: Visegrád, Salamon-torony
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A vízfakasztó Szent László 
király emlékezete Szobon
A csodás vízfakasztó biblikus sze-
mélyek és szentek (Mózes, Szent 
Pál, Szent Tamás, Szent György stb.) 
sorába illeszkedik Szent László király 
is. A király vízfakasztásának történetét 
Temesvári Pelbárt említi először a XV. 
században egyik prédikációjában. Ha 
az írott források nem is, de a népha-
gyomány már régóta, a középkortól 
őrizte a Szent Lászlónak tulajdoní-
tott vízfakasztási csoda történetét és 
az ehhez köthető szent kutakat, for-
rásokat. A vízzel kapcsolatos Szent 
László-történetek számtalan vari-
ációban élnek az egyes vidékeken 
szerte a Kárpát-medencében. Hol a 
király imádságára, hol lovának patkója 
nyomán, hol lándzsájával, kardjával 
vagy bárdjával érintve a sziklát, hol 
szorult helyzetben, hol már a győztes 
csata után szomjazva történik a 
csoda. 
Az eurorégió területén a szobi Szent 
László templom őrzi a szent király 
emlékét. Az egyhajós, barokk stílusje-
gyeket viselő templom 1775 és 1778 
között épült. A templom egyik legna-
gyobb értéke a fából készült, Szent 
Istvánt és Szent Imrét ábrázoló szo-
borpár. A Dunaiszky Lőrinc mester 
által készített alkotások a magyar-
országi klasszicista szobrászat első 
történelmi tárgyú szoborkettősét 
alkotják. A templomot díszítő oltár-
képet, a sziklából vizet fakasztó Szent 
Lászlót Lohr Ferenc festette meg 
1927-ben. A két nagyharang közül 
az egyiket szintén Szent Lászlóról 
nevezték el.

Helyszín: Szob, Szent László-templom

Damásd vára
Az eredetileg lakótoronyként épült vár 1339 és 1342 között már bizonyíthatóan 
állt, mivel oklevelek tanúsága szerint Károly Róbert király ötször is ott tartózkodott 
ezen időszakban. A vár főként stratégiai szerepet látott el: innen ellenőrizték az 
Ipoly mentén haladó, a bányavárosok felé tartó kereskedelmi utakat. 
Az eredeti vár pusztulása Esztergom (1543) vagy Vác (1544) török közre kerülé-
séhez kötődik, amikor Damásdot is bevették a támadó csapatok. Azért, hogy meg-
akadályozzák a magyar katonák betöréseit a hódoltsági területekre, a törökök 
1581-ben Damásdon is építkezésbe fogtak. Ekkor a lakótorony mellé kisebb épü-
leteket emeltek, falakat húztak fel. A vár a végvári harcok idején gyakran cserélt 
gazdát, mivel nehezen védhető helyen állt. 1641-ben a várkapitány távollétében a 
váci törökök az Ipolyon felhajózva rohanták meg és foglalták el.
Damásd vára ma romokban áll, amely mellé 2013-14-ben ismertető táblákat, 
és piknikpadot helyeztek el. A vár tágabb környezetét immár nem hadak járják, 
hanem békés kirándulók: a térség vonzó célpontja a bakancsos és vízi turistáknak 
az Ipoly és a Börzsöny közelségéből adódóan.

Helyszín: Ipolydamásd, Damásd vára
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A párkányi csata
Esztergom 1683-as visszafoglalásához a Duna bal partján haladó keresztény 
seregnek mindenképpen előbb Párkány török erődítményét kellett bevenni, hogy 
aztán az esztergomi vár ágyúinak lőtávolságán túl készítendő hajóhídon átkelhes-
senek a túlsó partra. A törökök a végvári harcok idején az egykori Kakat erődjét 
megerősítették. Ebből az időből származik a település újabb kori elnevezése is: a 
törökök hívták Dzsigerdelen Parkaninak, ami ’májlyukasztó erőd’-öt jelent, utalva 
arra, hogy innen lőni lehetett a Vízivárost, Esztergom „gyomrát”.
A párkányi csataként elhíresült, a törökökre megsemmisítő vereséget mérő ütkö-
zetre 1683. október 9-én került sor. A csata előzménye kedvezőtlen volt: a Kara 
Musztafa vezényelte török túlerő ellen Sobieski János lengyel király hada vereséggel 
felérő kétezer fős emberáldozatot szenvedett el két nappal korábban. Csaknem 
maga a király is odaveszett a török cselvetés következtében. 8-án azonban meg-
érkezett Lotaringiai Károly és az általa vezetett felmentő sereg. Így a keresztények 
immáron három-négyszeres túlerővel rendelkeztek. Az új erőre kapó lengyelek és 
a friss hadak egyesült erővel megfutamították a törököket, akik közül sokan a hajó-
hídon keresztül próbáltak meg Esztergomba visszamenekülni. Olyan sokan zsúfo-
lódtak össze a hajóhídon, hogy az középen ketté szakadt, és a keresztény seregek 
folyamatos ágyúzása az építményt teljesen lerombolta; sok száz török katona lelte 
ekkor a halálát a Dunában.
A jeles lengyel uralkodó emlékét Esztergomban és Párkányban is emlékmű őrzi. Az 
esztergomi emlékmű az Erzsébet parkban található, a lengyel királyi sast ábrázolja, 
míg Párkányban egy monumentális, egész alakos bronz lovas szobor őrzi a had-
vezér emlékét, aki valahol a szobor környékén aratott fényes győzelmet az oszmán 
hódítók felett, megnyitva ezzel az utat Buda, majd az egész Magyar Királyság felsza-
badítása előtt. A süttői mészkő talapzaton olvasható latin felirat fordítása: „Jöttünk, 
láttunk és az Isten győzött.”

Helyszín: Párkány, Sobieski János lengyel király emlékműve

Vak Bottyán 
esztergomi kúriája
Bottyán János feltehetőleg az 1640-es 
években született a török kori 
Esztergomban. 1683. október 9-én 
a párkányi csatában Sobieski János 
lengyel király seregeivel együtt har-
colt szülővárosa felszabadításáért. 
Bottyán harctéri érdemeit igazolja, 
hogy az esztergomi lovassereg főhad-
nagyává nevezték ki. A felszabadulást 
követően a város főterén nagy lakó-
házat épített, amely 1698-ban már 
biztosan állt. A hagyomány szerint egy 
Ocskay László kuruc brigadérossal 
vívott párbajt követően lett Rákóczi 
Ferenc fejedelem híve. 1706 február-
jában a befagyott Dunán átkelve ost-
romolta meg és foglalta el a Vízivárost, 
de a várat már nem sikerült bevennie, 
arra fél évvel később került sor, a feje-
delem vezetésével. 
A szabadságharcban vállalt szerepe 
miatt Kuckländer Ferenc császári 
tábornok az esztergomi Bottyán-
palotát kisajátította. Kuckländer 
1719-es halálát követően az épülete-
gyüttes a budai királyi kamara kezébe 
került, onnan pedig Esztergom városa 
vásárolta meg 1728-ban. Az egykori 
Bottyán-kúriát városházává alakí-
tották, ahol 1773. április 24-én meg is 
tartották az első közgyűlést, és azóta 
is erre a célra használják.

Helyszín: Esztergom, Városháza

A Kossuth-nóta 
harmadik versszaka
Az 1848-49-es szabadságharc idején 
Kossuth Lajos 1848. október 18-án 
Esztergomban is megfordult, tobor-
zási szándékkal. A feljegyzések alapján 
este hat óra tájban hajóval érkezett 
meg egy honvéddandár kíséretében, 
s a parton lelkes esztergomiak fák-
lyákkal és énekszóval fogadták és 
kísérték a Fürdő Szállóba. Másnap a 
Mészáros Lázár hadügyminiszterről 
elnevezett hadihajón utazott tovább 
Komárom felé, amelynek makettja 
megtalálható a Duna Múzeumban.
A hagyomány szerint ekkori látoga-
tása során keletkezett a Kossuth-
nóta harmadik versszaka, az „Esik eső 
karikára” kezdetű szakasz, amelyet 
egyesek szerint az esztergomi Hulényi 
György írt, mások szerint a Kossuthot 
fogadó lelkes tömeg spontán alkotá-
sáról van szó.

Helyszín: Esztergom, Magyar 
Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum
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A nagyobb folyók és folyamok egyszerre jelentenek fizikai határt és kapcsolódási 
felületet a szomszédos térségek között, és ez a kettősség felértékeli az átkelési 
pontokat, amelyek a történelem folyamán mindig az árucsere fontos helyszínei 
voltak. Nem véletlen, hogy a városiasodási folyamatoknak is egyik fő feltétele volt 
a vízi átkelés biztosítása. Ezt kezdetben a révek biztosították, és csak a techno-
lógiai fejlődésnek köszönhetően jelentek meg fokozatosan a különféle hidak. 
Ugyanakkor a mai napig is sok helyütt a révészek látják el a vízi szállítás feladatait.
Az Ister-Granum eurorégió területén is számos rév működött a középkor elejétől 
fogva. Írásos emlékek tanúskodnak ilyen átkelő létezéséről Esztergom, Szob és 
Visegrád térségében is. Hasonlóképpen létesültek kisebb révek az Ipolyon (pl. 
Ipolytölgyesnél, egy időben Damásdnál is) és a Garamon. Később a két kisebb 
folyón sorra épültek a fahidak (az Ipolyon a XIII. században már biztosan álltak 
ilyenek), amelyeket azonban időről időre elvitt az árvíz. A folyó mentén megépült 
malmoknál szintén volt lehetőség az átkelésre. A legkorábbi kőhíd Ságnál épült, 
már a tatárjárást követően. Az idők folyamán szinte minden Ipoly menti telepü-
lésnek saját hídja lett, így a folyón átlagosan 3 kilométerenként lehetett átkelni.
Az első jelentősebb hidat a Dunán az Esztergomot 1543-ban elfoglaló oszmán 
törökök építették. Az 1585-ben Szinán budai pasa rendeletére megépített hajóhíd 
az 1683-as párkányi csatáig és Esztergom visszafoglalásáig szolgálta az átkelési 
szükségleteket. Ekkor (ahogy az korabeli metszeteken is látható) a csata közben a 
császári sereg szétágyúzta a menekülő törökök alatt az alkotmányt.
A XVIII. században repülőhíd létesült a Dunán. Ez a technikai újítás a folyam 
közepén egymás mögé kötött, lehorgonyzott hét ladikot jelentett, a komp elven 
működő hajó ezekhez volt hozzákötve folyásirányban lefelé, és a folyó sodrását 
kihasználva, egy ügyes kormányos segítségével (mint egy inga) szállította át az uta-
sokat az egyik oldalról a másikra. A hajóhídhoz képest a repülőhíd előnye az volt, 
hogy a Dunán elhaladó hajók mozgását nem zavarta.

Újabb hajóhíd 1842-től üzemelt Esztergom és Párkány között. A 40 hajóból álló 
szerkezet már egy olyan korszakban létesült, amikor a Dunán egyre jelentősebb 
gőzhajóforgalom bonyolódott, ezért gondoskodni kellett a hajóhíd nyithatóságáról 
és éjszakai megvilágításáról is. A hajóhíd kisebb megszakításokkal a Mária Valéria 
híd megépítéséig látta el feladatát. 
A vasútvonalak fejlesztése újabb ösztönzést jelentett a révek építéséhez. 
Visegrádnak 1890-ben létesült rendkívül népszerű vasútállomása Nagymaroson, 
amelynek köszönhetően egy kompot és egy csavargőzöst is munkába kellett állí-
tani. Dömössel átellenben a Szent Mihály-hegy lábánál alakították ki a Dömösi-
átkelés megállót. Esztergom vasútállomása 1895-ig szintén a Duna bal partján, 
Kovácspataknál volt, ahova ugyancsak egy csavargőzös szállította az utasokat a 
szigetcsúcstól. Ezzel szemben Dunamocs lakossága a Süttő-Felső megállóhoz 
kompozott a mai csárda épületétől, míg Karva számára Piszke biztosította a vasúti 
kapcsolatot.
A Duna és az Ipoly átkelőinek történetét alapvetően határozta meg az első világhá-
ború utáni békeszerződés, aminek következtében ezek az átkelők nemzetközivé 
váltak. A második világháború végén ráadásul a visszavonuló német csapatok a 
hidak jó részét felrobbantotta. A kommunizmus idején az se kedvezett az átjá-
rásnak, hogy a két ország pártvezetése rendkívül szigorúan szabályozta a határát-
kelés és az útlevélhez jutás feltételeit. Ennek megfelelően a felrobbantott hidak 
nem épültek újjá, és révek is inkább az adott országon belül működtek.
A rendszerváltás és főként az uniós csatlakozás hozta el az átkelők reneszánszát. 
Míg 1990-ben az egész eurorégió területén egy folyami komp (Esztergom-Párkány) 
és egy vasúti híd (Szob-Helemba) volt használatban, 2023-tól további három híd és 
három révkapcsolat szolgálja a két ország közötti forgalmat.

Ki fizeti a révészt?
Átkelés a folyókon az Ister-Granum eurorégió területén
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Az ipolydamásdi híd
Damásd és Helemba között az első 
világháborút megelőzően, a többi 46 
helyszínhez hasonlóan, híd ívelte át az 
Ipoly folyót. Később kompkapcsolat 
biztosította az átkelést, majd 1989-
ben a Bős-Nagymarosi vízlépcső épí-
tése kapcsán létesült a kavicsszállítást 
a szlovák oldalról lehetővé tévő új híd. 
A két település önkormányzata ekkor 
kezdeményezte a közös farsangi 
ünnepséget, amelynek keretében a 
két falu lakossága jelmezekbe öltözve 
(maskarázás) a hídnál találkozott, 
ahonnan a kiszebábut meggyújtva a 
vízbe dobták, ezzel temetve a telet. 
Bár az építkezés felfüggesztése elő-
ször a rendszeres átkelés lehető-
ségét szüntette meg, majd 2000-ben 
a jeges árvíz a hidat is lerombolta, a 
közös farsangolás szokása azóta is 
megmaradt, igaz, az átjutást csóna-
kokkal biztosították.
2023-tól a szlovák-magyar Interreg 
program jóvoltából új híd szolgálja a 
két parton élőket és a messzebbről 
érkezőket, akik akár az EuroVelo 
6-os útvonalon Pozsony és Budapest 
között haladva is átléphetik itt az 
országhatárt. A híd egyben a gya-
logos turisták számára is biztosítja 
a Börzsöny és a Burda túraösvényei 
között az átjárást.

Helyszín: Ipolydamásd, Új híd

A Visegrád és Nagymaros 
közötti alagút
A KGST országai 1956-ban dön-
töttek a Duna Dévény (Szlovákia) és a 
Fekete-tenger közötti komplex hasz-
nosításáról, amelynek részét képezte 
egy-egy vízlépcső megépítése a cseh-
szlovákiai Bősnél és a magyarországi 
Nagymarosnál. A létesítmény meg-
építéséről szóló államközi szerződést 
1977-ben írták alá, a munkálatok 
1984-ben kezdődtek meg Visegrád és 
Nagymaros között. Ennek keretében 
épült meg egy közműalagút, a terve-
zett duzzasztómű nyomvonalában. 
Az 55 méter hosszú közműalagút 3 
méter átmérőjű betongyűrűkből áll, 
és a felszín alatt 17 méterrel található.
Jóllehet az építkezést a magyar kor-
mány 1989-ben felfüggesztette, a 
közműalagutat nem bontották el, 
és évente egy-két alkalommal, elő-
zetes regisztráció alapján megnyitják 
a nagyközönség előtt is. Mivel köz-
műalagútról van szó, túrázásra a hely-
szín nem igazán alkalmas (közműve-
zetékek futnak benne, és egy meder 
alatti vízbázis kútja is található itt), de 
látványként izgalmas, és egy kisebb 
kiállítást is magába foglal, az erőmű-
építéssel és a vízi élővilággal kapcso-
latos információkkal.

Helyszín: Nagymaros és Visegrád, 
a közműalagút lejáratai

A visegrádi pontonhíd
Ferenc József császár és király két 
alkalommal látogatott el Visegrádra, 
mindkét alkalommal vonattal érkezett 
Nagymarosra, ahonnan a rév segít-
ségével jutott át Visegrádra. 1888-as 
első látogatásakor csak vadászni 
érkezett a Visegrádi-hegységbe, Lipót 
bajor herceg társaságában.
1892-ben egy hadgyakorlat kapcsán 
járt Magyarországon, Balassagyarmat 
környékén. Innen utazott le 
Nagymarosra, ahol a katonaság mind-
össze 79 perc alatt épített fel egy pon-
tonhidat, amelyen aztán a visegrádi 
oldalról a 4. hadtest át is kelt a nagy-
marosi oldalra. Előzőleg a császár a 
Hableány nevű csavargőzös fedél-
zetén szemlét tartott Visegrádon, 
majd az építkezést és az átkelést a 
Fiume gőzhajó fedélzetéről nézte 
végig. A Monarchia hadseregének tör-
ténetében nem volt addig arra példa, 
hogy ilyen gyorsan elkészült volna egy 
pontonhíd. A hadgyakorlatot köve-
tően a hidat visszabontották, így a 
nagymarosi vasútállomás továbbra 
is rév segítségével volt elérhető a 
lakosság számára.

Helyszín: Visegrád, Mária-kápolna
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A Mária Valéria híd
Esztergom térségében mindig is működött átkelő a Dunán, a XI. századból írásos 
emlékünk is van az ún. kakati (Párkány korábbi neve) rév létezéséről. Az állandó 
kőhíd építésére a XIX. század végéig azonban várni kellett, addig révkapcsolat, 
hajóhíd, repülőhíd, illetve cölöphíd biztosította az átkelést.
A Ferenc József császár legkisebb lányáról elnevezett, közel 500 méter hosszú 
hidat 1893 és 1895 között építették, Feketeházy János tervei alapján. A kőből 
készült pillérekre épített 2500 tonnás acélszerkezetet kézi szegecseléssel állították 
össze a Cathry Szaléz is Fia cég munkásai, 490 ezer szegecset felhasználva. A híd 
ünnepélyes átadására 1895. szeptember 28-án került sor. Az átadót követő 105 
év során a híd mindössze 42 évig szolgálta a két part lakosságát, mivel először 
1919-ben robbant fel a Párkány felőli utolsó hídív, amelyet 1927-ben tudtak csak 
kijavítani, majd 1944 karácsonyának másnapján a visszavonuló német csapatok 
robbantották fel a három középső ívet.
Esztergom és Párkány között 1963-tól egy komp biztosította az átkelést, de az 
itt élők mindig is abban bíztak, hogy a híd újjáépül. Erre végül az Európai Unió 
támogatásával 2000–2001-ben került sor: a beruházás 19,7 millió eurós költségeit 
felerészben állta az Unió, a másik felét egyenlő mértékben a magyar és a szlovák 
kormány. A 2001. október 11-i átadó ünnepség a két miniszterelnök és az EU bőví-
tési biztosa, valamint több tízezer érdeklődő jelenlétében, euforikus hangulatban 
telt, és a létesítmény a magyar-szlovák történelmi megbékélés szimbólumává vált. 

Helyszín: Esztergom és Párkány, Mária Valéria híd

Az Aquaphone fesztivál
Az Esztergom és Párkány környékén 
élők a második világháborút követő 
fizikai szétszakítottság éveiben 
sajátos módon tartották egymással 
a kapcsolatot. Mivel a hidat felrob-
bantották, és a kommunista országok 
között a hatóságok a határon át tör-
ténő közlekedést radikálisan korlá-
tozták, csendes estéken a rokonok a 
Duna-partra sétáltak le, és a víz fölé 
hajolva beszélgettek egymással.
A víznek ezt az üzenetközvetítő és 
kapcsolatépítő sajátosságát használja 
ki a 2005 óta minden évben megren-
dezésre kerülő Aquaphone rendez-
vény, amelyet a Párkányból elszárma-
zott Frühauf Károly felesége, Hanneke 
Frühauf kezdeményezett. Az évről 
évre megismétlődő performanszot a 
Párkány és Vidéke Kulturális Társulás 
és a badeni Štefan und Viera Frühauf 
Alapítvány szervezi. Az előadás kere-
tében szlovák, magyar és német 
nyelven hangzik el zenei kísérettel 
egy szöveg, amelyet a magyar és a 
szlovák irodalmi élet kiemelkedő sze-
replői írnak kimondottan erre az alka-
lomra. Az előadás a párkányi és az 
esztergomi hídfőnél zajlik, párbeszéd-
szerűen, felidézve a jelképes átkelés 
időszakát, tartalmában is utalva az 
összetartozásra.

Helyszín: Esztergom és Párkány,  
a Mária Valéria híd hídfői

A Hídőr projekt
A sok történelmi viszontagságon 
átesett Esztergom és Párkány közötti 
Mária Valéria híd 2001-es átadása 
történelmi jelentőségű esemény volt. 
Maga a létesítmény mára az egyik 
legforgalmasabb határátkelővé vált 
a két ország között, amely a rokoni, 
baráti és szakmai kapcsolatokon kívül 
egyszerre szolgálja a Dél-Szlovákiából 
Magyarországra ingázó több ezer 
embert, a bevásárló és kulturális turiz-
must, valamint azokat a szlovákiai 
pácienseket, akik az esztergomi kór-
házban gyógyíttatják magukat.
A híd története ugyanakkor arra is 
figyelmeztet, hogy mennyire veszé-
lyeztetett minden hasonló építmény: 
a híd csonkjai 57 éven keresztül 
várták, hogy újra az itt élők átke-
lését, kölcsönös közeledését szolgál-
hassák. Erre a törékenységre hívja fel 
a figyelmet a 2004-ben a Párkány és 
Vidéke Kulturális Társulás és a badeni 
Štefan und Viera Frühauf Alapítvány 
által elindított Hídőr projekt. Ennek 
keretében a két szervezet 3-6 hónapos 
ösztöndíjakat hirdet meg a világ bár-
mely pontján élő művészek számára, 
akik a párkányi önkormányzat által biz-
tosított alkotóházban a hídépítők szel-
lemiségéhez igazodó, a kapcsolatok 
erősítését, megőrzését célzó alkotó 
tevékenységet folytatnak. A projekt 
elindítása óta több mint 50 művész 
tevékenykedett már Párkányban, 
őrizve a hidat az újabb rombolástól 
– szellemi értelemben. Néhány éve 
a projekt keretében közös magyar-
szlovák könyvvásárt és irodalmi talál-
kozót is rendeznek a kezdeményezők, 
az Aquaphone-hoz kapcsolódóan.

Helyszín: Párkány, Városi Múzeum
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A tatárok Esztergomban
A tatárok (mongolok) alig 20 év lefor-
gása alatt Ázsia jelentős részét meg-
hódítva érték el a Magyar Királyság 
területét, 1241 márciusában. Az 
ország keleti részét feldúlták, a tele-
pülések jelentős részét elpusztították, 
de a tél beálltáig nem merészkedtek 
át a Dunán, mivel tartottak tőle, hogy 
az átkelés során veszélyes ellentáma-
dást kaphatnak. Egyes beszámolók 
szerint erre végül Esztergomnál került 
sor, a rendkívül kemény hidegnek 
köszönhetően. A Duna is befagyott, 
viszont a jobb parton a magyarok 
folyamatosan törték a jeget, ami koc-
kázatossá tette a tatárok számára az 
átkelést. Ezért cselhez folyamodtak: 
úgy tettek, mintha eltávoztak volna, 
de számos állatot ott hagytak a Duna 
mellett. Mikor már három napja nem 
mutatkoztak, a magyarok átmentek 
a jégen, és áthajtották a barmokat. 
A tatárok elrejtőzött őrszemei ekkor 
értesítették a fősereget, és azok át is 
keltek a Dunántúlra. Esztergom várát 
így sem sikerült elfoglalniuk, de a 
várost feldúlták és leégették.

Helyszín: Esztergom, Várhegy

A szobi vasúti híd (Sávoly híd)
A Magyar Királyság egyik első vasút-
vonala Pest-Buda és Pozsony között 
épült ki, 1851 őszére. A vonatok 
számára a Duna bal partja mentén 
építették meg a pályát Szobig, ahol 
ebben az időben az ország legna-
gyobb (közel 60 méteres) ívnyílású 
vasúti hídja biztosította az Ipolyon 
az átkelést. Az 1859-ben kétvágá-
nyúra átépített hidat műszaki álla-
pota miatt a századfordulón kellett 
lecserélni egy új szerkezetre. Az első 
világháborút követően Magyarország 
és Csehszlovákia között a vasúti for-
galom megszűnt. Ebben az ellenséges 
időszakban az a gondolat is felmerült, 
hogy Zebegény és Dömös között léte-
süljön új vasúti híd vagy alagút, és a 
pályát ezen keresztül hosszabbítsák 
meg Esztergomig, így oldva fel a szobi 
vonal zsákutca jellegét.
A második világháborúban a szobi 
vasúti híd is a harcok áldozata lett. 
Újjáépítéséhez a terveket Sávoly Pál 
mérnök készítette el, amelyeknek 
köszönhetően 1949 óta újra biztosítja 
a vonatok áthaladását, immár nem 
csak Budapest és Pozsony, hanem 
Hamburg, Berlin, Varsó, Prága irá-
nyában is.
A hídon gyalogos járda is található, 
így Szobról akár Helembára is át lehet 
rajta keresztül sétálni, és a Burda 
hegységben folytatni a túrát.

Helyszín: Szob, Sávoly híd

A letkési Ipoly-híd
Egykor szinte minden falunak saját hídja volt az Ipolyon. Az első világháború után 
a hidak többsége használatban maradt, az ún. ’kettős birtokosság’ intézményének 
köszönhetően. Azok a magyar és szlovák állampolgárok ugyanis, akiknek a tria-
noni béke nyomán a művelendő földjeik egy része a határon túlra került, átjár-
hattak ezeken az átkelőpontokon. A második világháborúban azonban ezeknek a 
hidaknak a nagy része elpusztult, s mivel a kettős birtokosság megszűnt, a szigorú 
határőrizet miatt általában újjá sem építették őket. 
Letkés és a szomszédos Ipolyszalka között is a történelmi idők óta létezett hídkap-
csolat, azonban az építmény maga nem a mai helyén állt, hanem Letkés központját 
kötötte össze a szomszédos, korábban mezővárosi rangú településsel. A második 
világháború idején a túlparti települések is visszakerültek Magyarországhoz, és 
a magyar kormány folytatta az Ipoly folyó előző század végén elkezdett szabá-
lyozását, számos kanyarulatot átvágva, a medert átalakítva. A munkálatok több 
ütemben zajlottak, a második világháború alatti mederátvágásoktól az ezredfor-
duló környékén létesített hallépcsőkig. Ennek során az Ipoly eredeti meande-
rező folyását esetenként jelentős mértékben változtatták meg, és Ipolytölgyesnél 
kisebb duzzasztómű is épült. Az egyes építkezések során egyes beruházások fél-
bemaradtak, így keletkezett Letkésnél az ún. ’Trianoni-csatorna’, amely az Ipoly új, 
kiegyenesített medre lett volna, de végül ezt az átalakítást nem fejezték be. A csa-
tornaág azóta a horgászok paradicsomává vált.
Az időközben lebontott régi híd helyett a község északi végében épült új átkelő. A 
folyó itt eredetileg a magyar oldali hídív alatt folyt, de ezt is átterelték a szabályozás 
során a szlovák oldali hídszerkezet alá. A második világháború végén felrobbantott 
letkési híd helyreállítására 1952 és 1954 között került sor. Nem sokkal később 
azonban a közlekedést a hídon keresztül betiltották, és csak a rendszerváltást 
követően, 1994 augusztusában adták át újra a forgalomnak. Ma három acélszer-
kezetű híd biztosítja az ártéren és a folyón az átjutást.

Helyszín: Letkés, Ipoly-híd
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A Dömösi-átkelés
Dömös a XIX. század második felében vált kedvelt kirándulóhellyé, ahova a fővá-
rosból vonattal utaztak a túrázni vágyók. Anno Kőrösy László, Dömösön élő tanár 
kezdeményezte, hogy a Budapest-Pozsony vasútvonal mentén, Dömössel átel-
lenben, a Szent Mihály-hegy lábánál, a híres remetebarlangok alatt létesítsenek 
egy megállóhelyet. Innen kezdetekben egy kézi hajtású, később egy motoros 
ladikkal szállították át az érkezőket a túlpartra. Korabeli tudósítások vitás helyze-
tekről is beszámolnak, amikor a kirándulók a szemközti oldalon megálló vonathoz 
igyekezve emelt viteldíjakkal szembesültek a révnél.
Kemény telek idején akár a befagyott Dunán is át lehetett itt kelni. 1931-ben a 
vasúton Zebegényig szállított lélekharangot is így hozták át Dömösre. 
A rendszerváltást követően több kísérlet is történt a kishajóforgalom újraindítá-
sára. Jelenleg előzetes telefonos bejelentést követően van lehetőség a révszolgál-
tatást igénybe venni, a maximum 26 fő átszállítására alkalmas kishajón.

Helyszín: Dömös és Nagymaros, révkikötő

A karvai (határon átnyúló) 
révkapcsolat
Piszke és Lábatlan között a XVIII. szá-
zadban már biztosan létezett rév-
kapcsolat. 1863-ban a lábatlani fej-
lesztéseket elindító Gerenday Antal 
építtetett hajóállomást a Duna jobb 
partján, elsősorban azzal a céllal, 
hogy az itteni kőfaragó műhely termé-
keit könnyen tudja eljuttatni a magyar 
fővárosba. A hajóállomást ugyanakkor 
révátkelésre is használták, aminek a 
vonzerejét növelte, hogy Lábatlanban 
át lehetett szállni az Esztergom–
Komárom vasútvonalra is.
A két település között egyre erősödő 
kapcsolatok eredményeként 1868-
ban alakult meg szintén Gerenday 
Antal kezdeményezésére a Piszke–
karvai Olvasókör, amely egyben az úri 
kaszinó funkcióját is ellátta. Tagjai a 
két településről verbuválódtak, és a 
szervezet fontos szerepet játszott a 
polgári életforma elterjesztésében is.
A Karva és Lábatlan közötti révkap-
csolatot a trianoni béke szüntette 
meg, és az európai uniós és schen-
geni övezeti csatlakozás tette lehe-
tővé az újraindítását, 2013-ban.

Helyszín: Karva, Kikötő

A Hídverő Napok
A Hídverő Napokat 1996 óta ren-
dezik meg minden évben a Komárom 
/ Észak-Komárom és Esztergom / 
Párkány ikervárosok között fekvő 
önkormányzatok. Mint a kezde-
ményezés neve is mutatja, a cél 
az átkelőhiányos két határtérség 
közötti kapcsolatok erősítése. A ren-
dezvény hídszerepet tölt be a két 
ország, a határ menti közösségek 
és az ott élő emberek között egya-
ránt. Csúcspontját a mécsesúsztatás 
jelenti, amikor (1000-től indulva) 
minden évben eggyel több kis világító 
mécsest bocsátanak a vízre, emlékez-
tetendő az itt élők igényére az össze-
köttetés iránt.
A jelképes rendezvénynek ma már 
két kézzel fogható eredménye is van: 
a Karva és Lábatlan között 2013-ban 
újraindított révkapcsolat, valamint 
a Neszmély és Dunaradvány között 
éppen az Ister-Granum ETT részvé-
telével megépített komp. A hídverés 
sikeres.

Helyszín: Karva, Kilátó
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A vízikerék útja
Malmok az Ister-Granum eurorégióban

A mindennapi kenyérhez szükséges gabonamagvak őrlésére már az őskorban 
is léteztek megoldások. Kezdetben őrlőkövet használtak: egy lapos kövön egy 
marokba fogott másik kővel dörzsölték-törték szét, vagy famozsarakban zúzták 
össze a magvakat. Igazi változást jelentett, amikor két hengerdedre faragott kő 
közé téve a gabonát, a felső követ az alsó kövön forgatva őrölték meg a mag-
vakat, s ezzel ugrásszerűen megnőtt az őrlés hatékonysága. Kézimalom haszná-
latáról Szent Gellért legendájában is olvashatunk. Ezek kicsi, 30-40 cm átmérőjű 
őrlőeszközök voltak. Az idők folyamán a két kő közé szórt magok őrléséhez az 
emberi erőn kívül sokféle energiaforrást használtak, az állatoktól (lovak, szamarak, 
ökrök) kezdve a szélen keresztül a villanyáramig. Az energiaigény kiszolgálása és 
az emberi és állati erő kiváltása érdekében a kora középkorban terjedt el a vízi-
kerék használata. A folyó vagy patak vizének sodrása és súlya ilyenkor a vízikerék 
hajtószerkezetébe (lapátjába vagy kanalába) ütközve forgó mozgásra kényszeríti 
a kereket, amely – a hajtó nyomatékot továbbítva – működésbe hozza a hozzá 
kapcsolódó erőgépeket. A gabonaőrlésen kívül vízikerék hajtotta a gyapjúszövet 
tömörítésére szolgáló kallómalmokat, a fűrészmalmokat, a kovácsműhelyek fújta-
tóit, a bányák szivattyúit vagy a hámorok kalapácsait is.
A vízikerekek meghajtástól függően három típusúak lehetnek. A legegyszerűbb, 
és korábbi változat az alulcsapott kerék, ahol a víz áramlása a kerék alsó (vízben 
álló) lapátjait hajtja meg. Ezt a technológiát követi minden hajómalom. A felülcsa-
pott kerék két oldalkoszorúja közé kialakított cellákban fogja fel a felülről rá eső 

víz súlyát és részben erejét, s használja azt a forgó mozgás előállítására. Ehhez a 
patakból a vizet valahol feljebb ki kell terelni, egy malomcsatornába, s ezt a csa-
tornát kisebb eséssel, mint az eredeti patak esése, rá kell vezetni a vízikerékre. 
Később (késő középkor) mindenféle egyéb vízikerekeket - hátoncsapott, derék-
bacsapott - építettek, ebbe már a hadimérnökök, vízépítő mérnökök munkája is 
belejátszott.
A vízikerekek mellett a malmok típusa is különbözött, a földrajzi körülmények, az 
esésviszonyok függvénye volt, hogy mikor milyen vízikereket választották. A nagy, 
hajózható folyókra inkább hajótestre rögzíthető hajómalmokat úsztattak ki, míg a 
gyors folyású kis patakok mellé gáttal és zsilippel rendelkező patakmalmokat épí-
tettek. Az eurorégió területén mindkét típusra találunk példákat.
A Dunán főként a hajómalmok használata terjedt el, akkora ugyanis a folyók víz-
szint-ingadozása, hogy parti malmot nem lehet a Dunára építeni. Jelenlétükre már 
a középkorban is vannak okleveles bizonyítékok. A hajómalmok egy házhajóból és 
egy völgyhajóból álltak, s a két faépület között az alulcsapott vízkereket a folyó sod-
rása hajtotta meg. A hajómalmok kétségtelen előnye, hogy helyzetüket könnyen 
lehetett változtatni, viszont a hajóvontatást biztosítani kellett, ráadásul a vihar, az 
áradás vagy a jégzajlás igen veszélyes volt a szerkezet számára. Emiatt a kedve-
zőtlen idő beállta előtt partra, vagy a folyó mellékágába kellett vontatni a hajómal-
mokat. Tavasszal József-napot követően kezdődhetett meg a munka, és egészen 
november végéig, András napjáig maradhattak a malmok a nyílt vízen, ahogy erre 
a közmondás is emlékeztet: „András, hazaláss!” 
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A folyami hajózás fejlődése és a gőzhajók elterjedése megkövetelte a hajózás szi-
gorúbb szabályozását és a vízi útvonalak biztosítását. A megnövekedett hajófor-
galom által keltett hullámok amúgy is nehezítették a hajómalmok működtetését. 
A folyószabályozások lecsökkentették a folyók hosszát, így a hajómalmok számára 
igénybe vehető terület nagysága is lecsökkent. A kommunizmus idején pedig az 
államosítás az utolsó hajómalmokat is eltüntette a régióból. Az egykori dunamocsi 
hajómalmok múzeumi példányát a szlovákiai Gútán lehet megtekinteni.
Az Ipoly és a Garam völgyében elhelyezkedő települések szinte mindegyike rendel-
kezett legalább egy malommal (a XVI. századból 25 alsó-Ipoly menti malom létezé-
séről léteznek levéltári források, míg az eurorégió területén 7 Garam menti tele-
pülésen tudunk ilyen építmény létezéséről). A malmok nagy számának két oka volt: 
a térség vízrajza szinte mindenhol lehetővé tette a malomépítést, másodsorban 
mindenki arra törekedett, hogy a lisztet a lehető legközelebbi helyen állítsa elő. 
A Garam és az Ipoly között folydogáló Szikince-patakon egykor Lévától számítva 
tizenegy malom működött. A kis vízhozamú patak molnárjainak egyezségre kellett 
jutniuk egymással, hogy a patak mindenkinek meg tudja őrölni az aznapra szánt 
gabonamennyiséget. Emiatt a Szikince menti molnárok nem dolgoztak egész nap, 
csak meghatározott időpontokban működtették malmaikat. A hagyományok sze-
rint a zselízi Esterházy-kastélyban házi tanítóskodó Franz Schubert egy szikincei 
(feltehetőleg a tergenyei) molnár lányának írta ’A szép molnárlány’ című dalcik-
lusát, itteni tartózkodása idején.

A csodálatos esztergomi vízgép 
A Víziváros részét képező Malom-bástya 
Esztergom védvonalának egyik straté-
giai pontja volt a török háborúk végéig. E 
helyen meleg vizű forrás tört a felszínre, 
amelynek hasznosítására a 14. században 
gabonaőrlésre alkalmas malmot emeltek. 
A forrás védelme érdekében bástyával 
vették körül a malmot, ami ezért a Malom-
bástya nevet kapta. Vitéz János érsek egy 
különleges vízgépet építtetett itt, amely a 
hatvanhárom méterrel magasabban talál-
ható Északi-bástyához emelte fel az ivó- és 
fürdővizet. A szerkezet tervezője a firenzei 
Chimenti Camicia mester volt, akinek 
köszönhetőn a vár lakói több mint 200 
éven át friss vízhez juthattak, ott ugyanis 
egy mély kútból csak korlátozottan lehe-
tett vízhez jutni. A szerkezet, amelynek 
a várost elfoglaló törökök krónikásai is a 
csodájára jártak, a 2019-es rekonstruk-
ciónak köszönhetően megtekinthető az 
újjáépített Veprech-toronyban. A vízemelő 
szerkezet ugyan nem eredeti formájában 
született újjá, hiszen a forrás felhajtó 
erejét motorral váltották ki, és a csőben 
mozgó golyók bemutathatósága érde-
kében átlátszó csővezetéket is használtak, 
azonban az építmény működési logikáját 
a rekonstrukció jól szemlélteti. A magasba 
emelt víz nem jut el egészen a Várhegyre, 
hanem csak a torony felső részében elhe-
lyezett szökőkútig, de a mérnöki csoda 
még így is elismerésre készteti a látogatót.
A vízgép és a forrás megnövelte a bástya 
stratégiai szerepét, hiszen a várvédők 
vízellátását az itt elhelyezett szerkezet 
biztosította. Szulejmán szultán ezt kihasz-
nálva 1543-ban itt tört be a várba, és így 
az ivóvízkészletétől megfosztott véderő 
hamarosan kénytelen volt feladni a várat.

Helyszín: Esztergom, Malom-bástya

Szintén a szikincei hagyományokhoz tartozik, hogy a térségben élő leányanyák, a 
szégyent elkerülendő, kosarakba tették újszülöttjeiket, és a patakon leeresztették. 
A patak alsóbb folyásánál aztán a molnárok fogták ki ezeket a kosarakat. Nekik 
mindig szükségük volt segéd munkaerőre, így ők nevelték fel a gyerekeket, akik 
később segíteni tudtak a malom körüli munkában.
A XIX. század második felétől kezdtek elterjedni a gőzmalmok, amelyek veszélyt 
jelentettek a vízi molnárok megélhetésére, ezért több „tüzes malmot” (ahogy a nép 
nevezte őket) is felgyújtottak ekkoriban az országban.
Az eurorégió egykori malmai ma jórészt romos épületek, turisztikailag nem bírnak 
vonzerővel, de felújításuk és bemutathatóságuk biztosítása tervbe van véve. 
Egyedül a nagybörzsönyi Antal-féle vízimalom működése ismerhető meg részle-
tesen, az ottani kiállításnak köszönhetően. A régió ugyanakkor rendelkezik egy 
különleges látnivalóval is, ami szintén használta a víz felhajtó erejét: az esztergomi 
reneszánsz vízgép pumpálta fel a Duna melletti Vízivárosból a Várhegyre az ivó- 
és fürdővizet. A csodálatos masina rekonstruált változata ma is megtekinthető 
Esztergomban.
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A dömösi malmok
Dömös fekvéséből adódóan mind 
a patakmalmok, mind pedig a hajó-
malmok építésére megfelelő hely-
színnek bizonyult. A település legidő-
sebb patakmalma már jóval a török 
invázió előtt működött, épülete mind 
a mai napig megtekinthető. A helyiek 
által csak török kori malomnak neve-
zett épület a 20. században elveszí-
tette eredeti funkcióját, és magtárnak 
használták. Később helytörténeti 
gyűjteményt rendeztek be itt, így jött 
létre a Malom Galéria. A helyi kötő-
désű festők műveit bemutató kiállítás 
az egykori prépostság maradványai 
közül kiemelt oszlopfő másolatának 
is otthont ad. A másik megmaradt 
patakmalom a Szőke-forrás-völgy 
mentén szálláshelyként üzemel, de 
malom jellegét elvesztette, és múltja 
csak nevében él tovább. 
A malmok másik válfaját képviselő 
hajómalmok a dömösi Duna-parton 
helyezkedtek el, azonban sérülékeny-
ségükből fakadóan nem őrződtek 
meg. Az utolsó hajómalmok viharban 
sérültek meg. Az egyik hajómalomnak 
a rögzítő kötele elszakadt, ami pusz-
tulásra ítélte a malmot és a benne 
tartózkodó molnárt és a gabonát 
egyaránt. A legutolsó hajómalom 
1944-ben ment tökre, melynek tulaj-
donosa a háborús fejadagok Vácra 
és Nagymarosra tervezett kiszállítása 
során veszítette életét fiával együtt, a 
rossz szélviszonyok miatt.

Helyszín: Dömös, Malom Galéria

A nagybörzsönyi Antal-féle 
vízimalom
A települést átszelő Börzsöny-
patak vízerejének kihasználására 
több patakmalom is épült a telepü-
lésen, amelyek létezéséről 1570-es 
török adóügyi iratok tanúskodnak.  
Akkoriban három malom működött, 
melyek molnárjai Lőrinc Márton, Kis 
Petre és Pencse Jakab voltak. Mind a 
hárman egykerekű malmot tartottak 
fenn 50 akcse adó fejében. 1664-re 
csak egy malom maradt meg, de a 
török kiűzését követően a számuk 
fokozatosan nőtt: az 1782-es első 
katonai felmérésen négy, az 1860-as 
összeíráson hat darab malmot 
regisztráltak. 

Az ipolytölgyesi Cserge-malom
Ipolytölgyesen egykor hajómalom és 
patakmalom is működött. Legelső emlí-
tésük egy 1237-es oklevélben szerepelt. A 
török összeírás 1570-ben Győrök Mátyás 
háromkerekű malmát említi, amelynek 
gazdáját 150 akcse adó befizetésére 
kényszerítették. A köztudatban ma két 
malom emléke él: a Cserge-patak mentén 
álló Cserge-malom és az Ipoly egykori 
kanyarulatában állt az Egyeg hajómalom. 
A kettő közül csak a Cserge-malom romjai 
maradtak meg. Ez utóbbi felülcsapott víz-
kerékkel rendelkezett: a kerék fölé egy 
fából készített csatornát hoztak létre, 
amely a kerék legfelső lapátjaira irányí-
totta a vizet. Maga a kerék fedett volt, 
egy tető védte az időjárási elemektől. A 
malomhoz két kerék tartozott, egy közel 
három méter átmérőjű felülcsapott 
kerék, és egy kis átmérőjű tengelykerék. 
Utóbbinak a hatásfoka ugyan kisebb volt, 
de nagyobb fordulatszáma alkalmasabbá 
tette egy fűrész működtetésére. 
A Cserge-patak vizét háromszáz méterrel 
feljebb terelték át a malomcsatornába, 
ami egészen a malom mellvédjéig veze-
tett, majd visszafolyt a patak medrébe. 
Napi öt mázsa gabonájával kis teljesít-
ményű malomnak számított, azonban 
arra alkalmas volt – a nagyobb malmokkal 
ellentétben –, hogy mindenki a saját gabo-
nájából készült lisztet kaphassa vissza. A 
malom első említése 1769-ből származik, 
és benne egészen 1946-ig őrölhettek 
gabonát, utána már csak fűrészelésre 
használták. Az 1930-as években fekvőhen-
geres robbanómotorral hajtották meg, a 
kereket pedig a háború idején elégették. 
A malom utolsó molnárja Verbóka János 
volt, aki egészen a második világháború 
végéig szolgálta ki a környék igényeit.

Helyszín: Ipolytölgyes, Cserge-malom

A 20. század elején négy malom 
üzemelt Nagybörzsönyben. A mai 
is álló Antal György-féle felülcsa-
pott vízimalom az 1847-es tűz-
vészt követően épült, és elkészülte 
1851-re tehető. A Börzsöny-patak 
vizét kétszáz méterrel feljebb 
felduzzasztották, és egy kisebb 
árok segítségével a malomhoz 
vezették. A vízikerék a malom pin-
ceszintjén tetővel védett helyen 
található, amelynek lapátjaira a 
víz felülről érkezik, ezáltal – az 
alulcsapott malmokhoz képest 
– nagyobb teljesítményre képes. 
Végül a felhasznált „üzemvíz” egy 
alagúton keresztül jut vissza a 
patakmederbe. A csak helybeli 
igényeket kiszolgáló malom napi 
teljesítménye 12 és 16 mázsa 
között változott, és a nyári idő-
szakban egész nap működött. 
Az építmény értékét növeli, hogy 
működőképes állapotban őrző-
dött meg, ami kivételes az Ipoly 
menti malomipari műemlékek 
körében. 
A malomporta lakóházból, két-
szintes vízimalomból, kocsi-
színből és istállóból áll. A régi 
köves őrlést az 1930-as években 
hengerszékkel váltották fel, ezért 
a malomköveket – a 160 éves 
kenyérsütő kemencével együtt – 
az épület udvarán lehet megszem-
lélni, míg a hengerszék, a daráló 
és a tisztító az épületben talál-
ható. A malom rendbetétele és a 
benne lévő kiállítás létrehozása a 
Pest Megyei Gabonaforgalmi és 
Malomipari Vállalat 1980-as köz-
benjárásának köszönhető.

Helyszín: Nagybörzsöny, 
Vízimalom 
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A zalabai malom
Zalaba egyik legfőbb látnivalója a nagy 
sürgésforgásnak, kulturális esemé-
nyeknek helyet adó rendezvénytér 
mellett álló, az 1791-re visszanyúló 
történettel rendelkező vízimalom. A 
sokat látott malom többször is gazdát 
cserélt. Építtetője a Schubertet is meg-
hívó zselízi Esterházy család volt. 1901-
ben a malom özvegy gróf Pongrácz 
Vilmosné tulajdonában volt. A malom 
engedélyokiratából és a műszaki leírá-
sokból tudjuk, hogy két alulcsapott, 
fából ácsolt vízikerékkel rendelkezett, 
amelyek közül a felső átmérője 4,2 
méter, az alsóé 3,9 méter volt. Két pár 
egy méter átmérőjű őrlőkővel dolgo-
zott a malom, amelynek meghajtá-
sához másodpercenként 1300 liter víz-
mennyiségre volt szükség. 
Árvíz esetén a malomzsilipet és az 
árapasztó zsilipet egyaránt nyitva kel-
lett tartani, hogy az ár szabadon levo-
nulhasson. Az ’50-es évekig a malom 
melletti duzzasztógát a nyári melegben 
a falusi gyerekek strandjaként is szol-
gált, ahol a malomkerékről ugráltak 
a fiatalok a vízbe. A szocialista beren-
dezkedés alatt, az államosítást köve-
tően az 1950-es években az Egységes 
Földműves Szövetkezet vásárolta meg 
az épületet; innentől kezdve a malmot 
nem a patak, hanem villanyáram haj-
totta, és búzaőrlés helyett takarmá-
nyozási célra, darálásra használták. A 
később elhagyatottá váló, leromlott 
állapotú épületet a helyi önkormányzat 
2017-ben az utolsó molnár, Pál István 
unokájától megvette. Napjainkra sike-
rült megóvni az ipartörténeti jelentő-
ségű emléket az enyészettől, melynek 
fejlesztése is napirenden van. 

Helyszín: Zalaba, egykori malom

A kisgyarmati malom
A kisgyarmati malom építése a 
Zalabáról az 1870-es években átte-
lepült Mészáros családhoz köthető. 
Kiemelendő, hogy a malomban dol-
gozó legutolsó molnár már malo-
mipari végzettséggel is rendelkezett. 
A Mészáros János kisgyarmati malom-
tulajdonos számára kiállított 1902-es 
engedélyokirat alapján lehet tudni, 
hogy a malomzsilip három nyílásból 
állt, melyek közül a bal parti és a 
középső nyílás a kerekekre terelte 
a vizet, míg a jobb parti szabadzú-
góként üzemelt. A kiadott engedély 
alapján a Szikince-patakot legfeljebb 
98,2 méter tengerszint feletti magas-
ságra szabadott felduzzasztani. A 
felesleges vizet az árapasztó csatorna 
vezette le, 178 méter hosszúságban. 
A malom két alulcsapott kerékkel ren-
delkezett, melyek közül a felső kerék 
a nagyobb (átmérője 4,48 méter), az 
alsó kerék átmérője pedig közel fél 
méterrel elmarad tőle (4,03 méter).

A belső szerkezetet tekintve a felső 
kerék két pár hengert, a kisebb pedig 
egy egy méter átmérőjű malomkövet 
forgatott. A malom szerkezetének 
karbantartása mellett a molnár fele-
lőssége volt a patak és az árapasztó 
csatornák karbantartása és az eset-
leges partomlásokból és partmosá-
sokból okozott kár kompenzálása is.
A malom jelentős fejlesztése 1938-
ban történt, amikor a víz energiáját 
villanymotorra cserélték le, majd a 
térségben egyedülálló módon az 
1960-as években a patakot is elte-
relték a malomtól. Az idő elteltével 
az épület tulajdonviszonya is válto-
zott: 1945-ben a szövetkezet birto-
kába került, 1964-ben államosították, 
majd a rendszerváltást követően újra 
az eredeti tulajdonosához került az 
épület. A jelenleg rossz állapotban 
lévő malom új tetőszerkezetet kapott, 
és a régi berendezésének egy része 
még mindig megmaradt. 

Helyszín: Kisgyarmat, egykori malom

A kisgyarmati molnár csusza
Kisgyarmat és a Szikince Fesztivál 
különleges helyi specialitása a molnár 
csusza, amelyet a hajómolnárok 
lisztből és halból készítettek el, és 
mindig utolsó fogásként fogyasz-
tottak. A Duna vizén dolgozó molnár 
kénytelen volt saját magára főzni, így 
egy olyan ételre volt szükség, amely 
gyorsan, minimális alapanyagokból 
készül el, és nem utolsó sorban ele-
gendő energiát ad a fizikai munkához. 
Ezen igények szülték a ropogósra 
sütött, és zsírral leöntött molnár 
csuszát, melynek tésztáját a hagyo-
mányok szerint csak tépni szabad. A 
tésztája tojás nélkül, lisztből, vízből és 
sóból áll, melyet forrásban lévő sós 
vízbe szaggatnak. A tepsibe helyezett 
tésztát paprikás hal levével kell leön-
teni, és haldarabokkal megszórni.
A hagyomány szerint az első molnár 
csusza az előző napról megmaradt 
túrós tésztából készült. A pazarlás 
elkerülése végett a megmaradt 
ételt egy tepsibe helyezték, pirított 
hagymát és szalonnát helyeztek rá, 
majd azt tejföllel leöntve a sütőben 
ropogósra sütötték.

Helyszín: Kisgyarmat, egykori malom
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A párkányi gőzmalom
Párkányban nagy múltra tekint vissza a molnárság: száraz- és vízimalmok egyaránt 
működtek a településen. A technológiai és gazdasági fejlődés azonban gyökeres 
változásokat hozott a 19. század végére. A szén mint tüzelőanyag használata a 
szállítás fejlesztését igényelte; ezt szolgáltatták a kiépülő vasútvonalak. Párkány a 
Vác és Pozsony közötti vasút átadásával 1850-re közvetlen összeköttetésbe került 
Béccsel és Budapesttel, 1887-re megépült a vasút Léváig és Ipolyságig. A század-
fordulóra minden feltétel adott volt ahhoz, hogy a korszerű őrléstechnikára ala-
pozott modern malomipar meghonosodjon Párkányban is. 1917-ben fel is épült a 
Tímár testvérek gőzmalma. A malom az I. világháború alatt rohamos fejlődésnek 
indult, állami támogatást is kapott, melynek köszönhetően a korszak legmoder-
nebb malomipari berendezése érkezett Párkányba. 
1944-ben a németek fel akarták robbantani a stratégiai fontosságú létesítményt. 
A robbantást Lettang János üzemfejlesztőnek, valamint Párkány akkori polgármes-
terének és egyben az üzem igazgatójának, Dlouhý Lászlónak sikerült megakadá-
lyozni, az ide érkező német katonákat dúsan megvendégelve. Ugyancsak Lettang 
védte meg a malom néhány dolgozóját attól, hogy az 1945 januárjában megérkező 
szovjet katonák sztrájk vádjával kivégezzék őket. A II. világháború végjátékában 38 
ágyúlövedék és bombatalálat érte a malmot, de már a harcok elülését követően 
egy hónap múlva ismét teljes kapacitáson működött. 
1976-ban Csehszlovákia első és legnagyobb zabpehelygyártó egysége a malomban 
jött létre. Az üzem a mai napig e technológia segítségével tisztítja, gőzöli, zúzza, 
majd szárítja a zabot. Ezen feldolgozási módnak köszönhetően a pelyhekben 
megmaradnak a fontos tápanyagok, és takarékosabb az előállítás is, mint ha a 
szemek keményen kerülnének a zúzóba. A búzaőrlés 1986-ban szűnt meg. Az 
épület felújítása után nagyobb, 30 tonna teljesítményű zabpehelygyárat hoztak itt 
létre. 1998-ban egy szlovák-cseh-luxemburgi konszern vette meg a céget, amely 
Párkányi Malom név alatt ma is a tulajdonukat képezi. A gyártás az utóbbi években 
ismét nőtt. A malom évi 3500 tonna zab, 500 tonna egyéb gabonaféle feldolgo-
zását végzi, valamint biotermékeket is előállítanak itt. Az előállított termékeket 
Magyarországra, Csehországba és Romániába exportálják.

Helyszín: Párkány, Párkányi malom

A dunamocsi révház és a dunai 
hajómalmok 
A Duna természetföldrajzi adottságaiból 
adódóan alkalmas volt a hajómalmok 
működtetésére. A 18. és 19. században a 
térség ipari fellendülése a malomiparhoz 
és azon belül a hajómalmok elterjedé-
séhez köthető. Ugyan Dunamocson 
hajómalmot már nem találunk, de az 
1857-es feljegyzés szerint 14 darab is 
működött a falu partján. A település mol-
nárságának központi épülete az egykori 
révház volt, amely raktár funkciója mel-
lett kapcsolatot biztosított a molnárok és 
a gabonával rendelkező gazdák között. 
Itt fizették ki az őrlés díját, itt várakoztak 
az emberek az őrlés idején, és itt tárolták 
a beérkezett gabonát, amíg azok a hajó-
malomba nem jutottak. A malomtulajdo-
nosok mindig a révház közelében tartóz-
kodtak, hogy fogadni tudják az érkező 
gazdákat, felügyeljék az üzletkötést, és 
ott legyenek a liszt kiadásánál. Az őrlendő 
gabonával érkező gazda először a rév-
házban felkereste a számára szimpatikus 
malomtulajdonost, majd ide pakoltatta 
le zsákjait. A molnársegédek csónakkal 
hordták a teli zsákokat a hajómalomba, 
fordulónként 2-3 mázsát. A gazda jelen-
léte nélkül mérték le a malomban a zsá-
kokat, és annak 10%-ára vámot vetettek 
ki. Ez a vám biztosította az inasok és 
segédek fizetségét. Az őrlést követően a 
lisztet a partra szállították, ahol a gazda 
átvehette az őrleményt. A molnármes-
terség, a hajómalmok eltűnésével a 
révház szerepe is megváltozott, és végül 
csárda lett belőle, de egyik legfontosabb 
szerepét így is megtartotta: találkozóhe-
lyül szolgál a helyiek és a messziről érke-
zettek számára.

Helyszín: Dunamocs, Dunamocsi Csárda

A boszorkányos vadlibák 
legendája
A szokás úgy tartotta, hogy ten-
nivalójuk befejeztével a duna-
mocsi molnárok a révház mellett 
pihenték ki az aznapi munkájukat. 
A legenda szerint egy alkalommal 
a molnárok pihenését a Dunán 
úszó vadlibák csoportja zavarta 
meg. A molnárok arra az elhatá-
rozásra jutottak, hogy befogják 
őket. Csónakba szálltak, és kellő 
óvatossággal megközelítették a 
vadlibákat. Egy madarat sikeresen 
el is kaptak, de a többiek azonnal 
elrepültek. Ekkor azonban a mol-
nárok kezébe került vadliba két-
ségbeesésében menekülő tár-
saihoz női hangon így kiáltott: 
„Ágota, Dorottya jöttök-e vissza 
valaha?” A molnárok ráeszméltek, 
hogy az üldözőbe vett dunai 
vadlibák mind boszorkányok, és 
soha többet nem mertek rájuk 
vadászni.

Helyszín: Dunamocs, Dunamocsi 
Csárda
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Esztergom Visegrád

Párkány

Karva
• A karvai kilátó
• A román kori karvai 

templom

• A párkányi Duna korzó

• A Babits Mihály Emlékház az 
esztergomi Előhegyen

• A Szent Anna-templom 
(„Kerek templom”)

• Az esztergomi Bazilika
• Az esztergomi Bibliotheca
• Az esztergomi Keresztény Múzeum
• Az esztergomi Kis-Duna sétány
• Az esztergomi Szent Tamás-hegy
• Az esztergomi zsinagóga • A dömösi prépostság 

romjai
• A Prédikálószék-kilátó
• A Rám-szakadék

Dömös

• A Viktorin-emlékmű a 
visegrádi vár alatt

• A visegrádi Fellegvár
• A visegrádi 

plébániatemplom és 
virágszőnyege

• A Zsitvay-kilátó 
Visegrádon

• A Julianus-kilátó
• A nagymarosi 

kálvária
• A nagymarosi 

plébániatemplom
• Kittenberger Kálmán 

villája

Nagymaros

Egyéb látnivalók a térségben

A tematikus útvonalak 
látnivalói

Egyéb látnivalók a 
térségben

Javasolt gépjármű 
útvonal

Javasolt kerékpáros 
útvonal

Letkés
• A liliompusztai 

kúria

Szob
• A Luczenbacher-

kápolna
• A szobi kálvária
• A szobi 

Luczenbacher-
kastély

Ipolytölgyes
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Dömös

A dömösi prépostság romjai
A Vörös-hegy tövében, a falu szélén 
állnak a XII. század elején Álmos herceg 
által épített kolostor és templom 
romjai. Az épületegyüttes egy királyi 
központ helyén létesült, ahol a feljegy-
zések szerint 1063-ban I. Béla királyra 
omlott a trón, amely halálát okozta. 
Könyves Kálmán király itt vakíttatta 
meg a kolostoralapító Álmos her-
ceget és annak fiát, a későbbi II. (Vak) 
Béla királyt. Az Antiochiai Szent Margit 
tiszteletére szentelt templom és a 
kolostor a török időkben elpusztult, 
altemplomát azonban rekonstruálták, 
és az a mai napig látogatható, isten-
tiszteletek és kulturális rendezvények 
helyszíneként funkcionál.

A Prédikálószék-kilátó
A Dunakanyar egyik legmagasabb 
pontja a Prédikálószék nevű hegycsúcs, 
ahonnan páratlan látványban van része 
az ide a különleges formájú Vadálló-
kövek mellett felkapaszkodó turis-
tának. A hegycsúcson 2016-ban Koller 
József tervei szerint természetes anya-
gokból megépített kilátóból látható a 
Visegrádi-szoros, a teljes Börzsöny, 
de tiszta időben még a Magas-Tátra 
hófödte csúcsai is. A háromszintes 
kilátó egyben egy középkori történelmi 
kiállításnak is helyet ad. 

A Rám-szakadék
A Rám-hegy mellett található, vulkáni 
eredetű szurdok az egyik legnép-
szerűbb Budapest környéki kirán-
dulóhely, évente több mint 60 ezer 
látogatóval. A meredek, esetenként 
a kirándulók fölé visszahajló szikla-
falak magassága eléri a 35 métert, 
míg a patakvölgy néhol 3 méternél is 
keskenyebb. A Dömös irányából egy-
irányúvá tett turistaúton több helyen 
létrák segítik a haladást.

Esztergom

Az esztergomi Bibliotheca
Magyarország legrégibb könyvtára 
az Esztergomi Főszékesegyházi 
Könyvtár, amely a Hild József tervei 
szerint 1853-ban átadott épületben 
nyert elhelyezést. A díszes lépcső-
házzal rendelkező Bibliotheca hom-
lokzatának tetején a Bibliát latinra 
fordító Szent Jeromos látható a jel-
képének számító oroszlánnal. A 
könyvtár számos könyvritkaságnak, 
több mint 300 ősnyomtatványnak 
(1500 előtti nyomdai termék), vala-
mint a Fugger-család könyvgyűjte-
ményének is helyt ad. A virtuálisan is 
bejárható gyűjteményben időszakos 
kiállításokat és kulturális rendezvé-
nyeket is szerveznek. 

Az esztergomi Bazilika
Az esztergomi Várhegyen, a török 
időkben elpusztult középkori kated-
rális helyén 1822 és 1869 között 
épült fel az esztergomi Bazilika, amely 
több szempontból is csúcstartó. Ez 
Magyarország legnagyobb, Európa 
harmadik legnagyobb temploma, 
amelynek magassága az altemplom 
talapzatától a kupola tetején talál-
ható kereszt csúcsáig éppen 100 
méter. Itt található a világ legna-
gyobb egy vászonra festett oltárképe, 
amelynek mérete eléri egy 3 szobás 
lakás alapterületét. Itt hallgatható 
meg Magyarország legnagyobb orgo-
nája, amelyen Liszt Ferenc játszotta 
és vezényelte 1856-ban a felszente-
lési misét. A templom déli oldalában 
látható a kis híján pápává választott 
érsek, Bakócz Tamás kápolnája, amely 
az egyetlen teljes egészében meg-
maradt reneszánsz egyházi épület 
Magyarországon. A Bazilika kon-
cepciójának megtartása érdekében 
a kápolnát az eredeti helyén 1600 
darabra vágták, majd új tájolással 
építették újra, köré építve a Szent 
Adalbert és Szűz Mária tiszteletére 
felszentelt neoklasszicista katedrálist. 
A Bazilika emeleti helyiségében Közép-
Európa egyik leggazdagabb egyházi 
kegytárgygyűjteménye található.

Az esztergomi Keresztény Múzeum
Közép-Európa legnagyobb egy-
házi gyűjteményegyüttesét a 
Főszékesegyházi Könyvtár (mintegy 
200 ezer kötettel, félszáz kódexszel és 
számos ősnyomtatvánnyal), valamint a 
Bazilikában található Főszékesegyházi 
Kincstár (az egyházi szertartásokhoz 
használt több száz középkori és újkori 
kegytárggyal és miseruhákkal) és a 
Keresztény Múzeum alkotja. Utóbbi az 
eredetileg jezsuita rendháznak épített, 
majd a XIXI. század második felében 
érseki palotának átalakított épü-
letben nyert elhelyezést. A múzeum 
Magyarország harmadik legnagyobb 
festészeti gyűjteménye, ahol magyar, 
osztrák, itáliai, németalföldi és német 
művészek vallásos tárgyú alkotásai 
tekinthetőek meg, a XI. századtól egé-
szen napjainkig. A Keresztény Múzeum 
híres a páratlan iparművészeti és 
grafikai gyűjteményéről is. 

Az esztergomi Kis-Duna sétány
A Kis-Duna sétány Esztergom királyi 
városrészén halad mintegy 2 km hosz-
szan, észak-déli irányban, a Duna 
Prímás-szigeti mellékága mellett, egé-
szen a Vízivárosig, ahol az Erzsébet 
királynéról, Ferenc József Sissijéről elne-
vezett parkba torkollik. A sétány köti 
össze a város turisztikai szempontból 
legfontosabb látványosságait. 1913-
ban az Esztergomi Sétahelyszépítő 
Egylet kezdeményezésére korzóvá ala-
kították. Ekkor ültették a városképet ma 
is meghatározó platánsort. Innen nyílik 
a műemléki Szent István Strandfürdő, 
az ország első fedett uszodájával. A 
műemléki vízivárosi erődrendszer egyes 
részei a Kis-Duna parton húzódnak. A 
sétány mellvédje az árvizek elleni véd-
műként is funkcionál. 

Egyéb látnivalók a térségben
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A Babits Mihály Emlékház az esztergomi 
Előhegyen
Babits Mihály a XX. századi magyar 
irodalom egyik legjelentősebb alakja, 
mind műfordítóként, mind költőként, 
mind íróként, mind irodalomszerve-
zőként (pl. a Nyugat című folyóirat 
főszerkesztőjeként). A Dunán sétaha-
józva 1923-ban választották ki nyári 
lakjuk helyszíneként Esztergomot, és 
vásárolták meg feleségével, a szintén 
költő Tanner Ilonával (irodalmi nevén: 
Török Sophie-val) azt az Előhegyen 
álló kis házat, amelyben ma az emlé-
küket múzeum őrzi. Az épület számos 
érdekességet tartalmaz, leghíresebb 
része az aláírásfal, ahol a kor irodalmi, 
művészeti életének legjelesebb képvi-
selői hagyták ott kézjegyüket látoga-
tásaik idején. Babitsék a nyarakat töl-
tötték Esztergomban, a helyi polgári 
életbe is bekapcsolódva, egészen a 
költő 1941-ben bekövetkezett halá-
láig.

Az esztergomi Szent Tamás-hegy
A Várheggyel szemben magasodó 
homokkő magaslat tetején a XII. 
század végén Bánffy Lukács érsek 
építtetett kápolnát az 1170-ben 
Canterburyben meggyilkolt Becket 
Szent Tamás tiszteletére, akivel 
együtt tanult Párizsban. A kápolnát a 
törökök lerombolták, és a helyén egy 
erődöt építettek, Tepedelen Parkani 
(„Fejlyukasztó erőd”) néven, ahonnan 
a várat lehetett ágyúval lőni. A mai 
kápolna és az előtte található klasz-
szicista kálvária a XVIII-XIX. század for-
dulóján épült. A kápolna elől páratlan 
kilátás nyílik a Várhegyre, a Vízivárosra 
és az egykori királyi városon kívül a 
szomszédos Párkányra is.

A Szent Anna-templom („Kerek 
templom”)
A mohácsi csatát követően az eszter-
gomi érsekség Pozsonyba, majd onnan 
Nagyszombatba költözött. Rudnay 
Sándor érsek csak 1820-ban költözött 
vissza véglegesen Esztergomba. A város 
lakossága és elöljárói a királyi város déli 
végén, a táti úton ünnepélyes keretek 
között fogadták. Ezen a helyen Rudnay 
egy kerek alakú templomot építtetett. 
Egyrészt tisztában volt vele, hogy a 
Bazilika 1822-ben elindított építkezése 
az ő életében már nem fog befejeződni, 
miközben az egyre népesebb déli város-
résznek nem volt temploma. Másrészt 
a tervező Packh János, a Bazilika épí-
tésze volt, aki itt próbálta ki kicsiben a 
kupolaépítés technológiáját, amelynek 
tanulságait később a várhegyi építke-
zésnél is fel kívánta használni. 1839-ben 
azonban rablógyilkosság áldozata lett – 
két évvel a Kerek templom befejezését 
követően, de 30 évvel a Bazilika zárókö-
vének elhelyezése előtt.

Az esztergomi zsinagóga
A Szent Tamás-hegy tövében áll az esz-
tergomi zsidóság egykori imaháza. A 
zsidók meghatározó szerepet játszottak 
a város életében, az első magyarországi 
zsidó emlék, egy Kr. u. 3. századból 
származó sírkő is az esztergomi Duna-
szakaszból került elő. A közösség tagjai 
az államalapítástól kezdve jelen voltak 
a városban, a táti út mellett ma is őrzi 
letelepedésük emlékét a ’zsidódi híd’. A 
romantikus stílusú zsinagógát Baumhorn 
Lipót tervezte, és 1888-ban avatták fel. 
Az épület előtti holokauszt emlékművet 
az 1944 májusában deportált mintegy 
500 esztergomi zsidó emlékére 1985-
ben állították. Az egykori zsinagógában 
ma a városi művelődési ház működik.

Ipolytölgyes

Az ipolytölgyesi Szentlélek templom
Az elpusztult középkori templom 
helyén 1794-ben építették a mai barokk 
templomot. Az épület falában kisebb 
falmaradványok még utalnak az eredeti 
épületre. A torony keresztje 1986-ban 
lezuhant, a helyére újat kellett helyezni.

Karva

A karvai kilátó
A karvai Duna korzó mentén alakí-
tották ki a falu főterét, Schmidt Tamás 
szőgyéni építész tervei alapján. A sza-
badtéri színpad és a település ren-
dezvénytere mellett 2014-ben egy 
16 méteres kilátó is épült. A torony 
alapja egy 6 méter sugarú kör, amely 
fokozatosan szűkül. Tetejéről szép 
kilátás nyílik a településre és környé-
kére, a Duna túlsó partjára. A kilátó 
korlátján 30 főváros légvonalban mért 
távolsága is feltüntetésre került. Az 
Eurovelo6 kerékpárúton ide érkező 
turisták szívesen látogatják a tornyot.

A román kori karvai templom
Karva főterén áll az eredetileg Szent 
Lőrinc tiszteletére 1232-ben emelt, 
román stílusú templom. 1712-ben 
barokk stílusban felújították, de a szen-
télye a mai napig őrzi az egykori stílus-
jegyeket. A felújításkor egy az 1400-as 
évekből származó vörösmárvány sír-
követ, a Lábatlany-család emlékművét 
kibontottak a padlózatból, és az most 
a falba építve látható. Abban az időben 
a falu birtokosa a Lábatlany család volt, 
a Duna túlpartján fekvő Lábatlan urai. 
A templom előtti harangláb 1926-ban 
készült.

Kisgyarmat

A kisgyarmati Szent Márton templom
Szent Márton tours-i püspök a hagyo-
mányok szerint a Kárpát-medencében 
született. Ennek megfelelően a szent 
tisztelete a mai napig széles körben 
elterjedt a régióban. Kisgyarmaton a 
XIII. században épült az első szakrális 
épület, egy Szent Márton tiszteletére 
felszentelt rotunda, amelyet az évszá-
zadok folyamán kibővítettek és több 
alkalommal átépítettek. Még a XX. 
században is átesett két felújításon, 
így nyerte el mai formáját. A domb-
tetőre épült templom messzire ellát-
szik, karcsú tornya uralja a tájat.

Letkés

A liliompusztai kúria
Liliompuszta a szlovákiai Leléddel 
átellenben található, Letkés hatá-
rában. Kétszintes kúriáját 1920 körül 
építette Szántó Ernő, akitől a Ganz 
majd a Theörey család vásárolta meg. 
Jelenleg vadászházként és szállásként 
üzemeltetik.

Nagybörzsöny

A nagybörzsönyi Szent István templom
Az egykori aranybányájáról híres 
Nagybörzsönynek négy temploma 
is van. Ezek közül a legrégebbi a falu 
határában álló, XII. századi Szent 
István templom, amely az egyik legé-
pebben megmaradt középkori épület 
Magyarországon. A román stílusban 
épült, körítőfalas épület, amely hosszú 
századok óta használaton kívül volt, az 
1990-es években esett át egy jelentő-
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sebb rekonstrukción, mivel a falai meg-
süllyedtek, és félő volt, hogy összedől. 
A templom apszisának külső felén 19 
tatárfej található. A legenda szerint a 
tatárjárás idején az ide betörő tatá-
rokat a nagybörzsönyiek megfutamí-
tották, és közülük 20-at el is fogtak. 
19-nek levágták a fejét, de egynek 
sikerült elmenekülnie. A helyiek szerint 
az apszison található fejek ennek a 19 
tatárnak a portréi.

A nagybörzsönyi bányász templom
A XIII. században német telepesek 
építették Szent Miklós tiszteletére 
a mai bányász templomot, ame-
lyet a XV. század elején gótikus stí-
lusban kibővítettek. Ebben az időben 
a két (magyar és német) katolikus 
közösség párhuzamosan élte val-
lási életét a falu két templomában. 
Később az itteni magyarság beolvadt 
a német közösségbe, és ezért is volt 
szükség a bányász templom bővíté-
sére. Ez az egyetlen egyházi épület 
Magyarországon, amelynek nyugati 
kapuja felett a bányászok jelképe, 
az ék és a kalapács megtalálható. A 
jelképek arra utalnak, hogy az itt élő 
németség egyik fő megélhetési for-
mája az aranybányászat volt, amely a 
község gazdagságának alapjául szol-
gált a XV. századig, amikor a bányá-
szatnak vége szakadt.

A nagybörzsönyi Bányász Múzeum és 
Tájház
A Bányász templom mellett álló 
Bányász Múzeum és Tájház átfogóan 
mutatja be Nagybörzsöny (németül: 
Deutschpilsen) korábbi hétköznapjait, 
a nagybörzsönyiek életét: a bányász-
kodás, a sütés-főzés, a ház körüli 
munkák hagyományait és az ehhez 
kapcsolódó viseleteket.

A nagybörzsönyi erdei kisvasút
Az 1908-ben létesített nagybörzsönyi 
kisvasúttal egészen az 1990-es évek 
elejéig szállították a fát a Börzsönyből. 
A vasútnak egykor közvetlen kapcso-
lata is volt a ma Szlovákiában található 
Ipolypásztó vasútállomásával, ahová 
egy Ipoly-hídon jutott el a fa. 2002-
ben már turisztikai célokkal indították 
újra a Nagybörzsöny-Nagyirtáspuszta 
vonalat, amelynek különlegessége az 
ún. „csúcsfordító”, ahol a szerelvény 
egy Y alakú csatlakozásban fordul 
vissza. 2016-ban adták át a felújított 
Nagyirtáspuszta-Márianosztra sza-
kaszt, így most már Nagybörzsönytől 
akár Szobig el lehet jutni kisvonattal. 
A festői környezetben kanyargó, 22 
km-es vasútvonalon Nagyirtáspusztán 
át kell szállni, ahol nemcsak frissítőt 
lehet magunkhoz venni, de akár 
kerékpárt is bérelhetünk a Börzsöny 
erdeinek felfedezéséhez.

Nagymaros

A nagymarosi plébániatemplom
Az eurorégió egyik legimpozánsabb 
épülete a nagymarosi plébánia-
templom, amely három korszak, a 
román, a gótikus és a barokk stílusje-
gyeit is magán viseli. A XIII. században 
a német ajkú telepesek által épített 
templomot a XIV. és XV. században 
jelentősen átépítették. A törökök 
kiűzésének idejét romos állapotban 
érte meg, ez után kapta a barokkos 
külsőt, de a gótika jegyeit a mai napig 
őrzi. A templom előtt 2001 óta Szent 
István és Gizella szobra látható, ame-
lyet Lukács István helybeli szobrász-
művész alkotott.

A Julianus-kilátó
A 482 méter magas Hegyes-tetőn 
áll a Dunakanyar legrégebbi kilátója. 
Az Encián Turista Egyesület tagjai 
1938–39-ben építették, egy kísér-
leti turisztikai kezdeményezés kere-
tében. 1932-től ugyanis a Nagymaros 
és Zebegény fölé magasodó Szent 
Mihály-hegy térségében kísérleti jel-
leggel alakítottak ki jelzéssel ellátott 
és pihenőhelyekkel felszerelt turis-
taútvonal-rendszert. Az erődítmény-
szerű kilátóról páratlan kilátás nyílik a 
teljes Dunakanyarra, a Börzsönyre, a 
Visegrádi-hegységre és a Cserhátra is.

A nagymarosi kálvária
Nagymaroson a város fölé magasodó 
Sváb-hegy oldalában, meredek kaptatón 
található a kálvária. A kápolnát 1773-
ban építették, az egyes lépcsőfokokat 
egy-egy helybéli család adományozta a 
városnak, csakúgy, mint a stációkat.

Kittenberger Kálmán villája
A jeles Afrika-kutató Kittenberger 
Kálmán (1881-1958) Nagymaroson 
lakott. Afrikai útjai során több mint 
300 új állatfajt fedezett fel, és számos 
útleírásban örökítette meg az akko-
riban még kevéssé ismert kontinenst. 
Nagymarosi villája 1890-ben épült, 
és ma a jeles kutató, természetíró és 
utazó emlékét őrző kiállító- és ren-
dezvényközpontnak ad helyet.

Párkány

A párkányi Duna korzó
Párkány legnagyobb látványossága az 
Esztergomi Bazilika – tartja a közvéle-
kedés, és valóban, a legszebb látványt 
Esztergom a szlovákiai város turistá-
inak nyújtja. A dunai panoráma legin-
kább az ezredforduló táján kiépített 
párkányi korzóról csodálható meg.

Szob

A szobi Luczenbacher-kastély
A belga származású Luczenbacher 
család a XVII. század végén telepedett 
le Szobon, és halászattal foglalkoztak. 
Bár a helyi rossznyelvek szerint Mária 
királyné elsüllyesztett hajóinak kincseit 
találták meg a Dunában, és ebből gaz-
dagodtak meg, a valóság jóval prózaibb: 
a család fa- és kőkereskedéssel foglal-
kozott, később a folyami hajózásba is 
beszállt. Luczenbacher Pál a Magyar 
Vontató és Gőzhajózási Társaság alapí-
tója volt. Számos fővárosi építkezéshez 
(pl. a Keleti pályaudvarhoz) ők szállí-
tották a nyersanyagot. A Pál utcai fiúk 
című Molnár Ferenc-regényben sze-
replő fatelep is a család tulajdonában 
működött. A neoklasszicista és neoba-
rokk jegyeket viselő kastélyukat 1904 
és 1907 között építették egy középkori 
templom helyén, és ők létesítették a 
kisvárosban a Lujza lánynevelő inté-
zetet, ahova Kodály Emilia, a világhírű 
zeneszerző testvére is járt. A család 
a nagy gazdasági világválság idején 
csődbe jutott, ekkor a kastélyt eladták a 
lazarista rendnek, akik a szocialista álla-
mosítás évtizedei után az 1990-es évek 
óta újra birtokolják. Az épület előzetes 
bejelentkezés után látogatható.
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A szobi kálvária
A kör alakú kálváriakápolna Luczen-
bacher Pál és felesége temetkezési 
helyéül épült az 1880-as években. 
Sajnos az 1970-es években kincs-
keresők feldúlták a családi sírboltot, 
és ekkor pusztult el az oltáron álló, 
Krisztust ábrázoló festmény is. A kál-
vária tetejéről szép kilátás nyílik a 
Duna Esztergom és Dömös közötti 
szakaszára.

A Luczenbacher-kápolna
A régi temetőben áll a neogótikus stí-
lusú kápolna, amely a Luczenbacher 
család temetkezési helye. A kápolnát 
1852-ben emelték.

Visegrád

A Viktorin-emlékmű a visegrádi vár alatt
A magyarországi természetjárás kez-
detét szokás ahhoz az eseményhez 
kapcsolni, amikor Viktorin József 
visegrádi plébános az 1770-ben épült 
kálváriakápolna és a Fellegvár között 
egy túraösvényt alakított ki, és 1869 
szeptemberében országos ünnepség 
keretében adta át a turistáknak. A „V” 
alakú emlékművet a kezdeményező 
tiszteletére 100 évvel később, 1969-
ben állították.

A visegrádi plébániatemplom és virág-
szőnyege
A Keresztelő Szent János tiszteletére 
emelt templom 1773 és 1782 között 
épült, egy ferences kolostor romjain. 
A harmonikus összképet mutató 
templombelsőt pünkösdkor a padlóra 
kihelyezett, egyedi virágszőnyeggel 
díszítik, amelynek messze földről cso-
dájára járnak az érdeklődők.

A Zsitvay-kilátó Visegrádon
A visegrádi Nagy-Villám-hegy csúcsán 
a szemközti Julianus barát kilátóhoz 
hasonlóan egy erődszerű építmény 
található, amelyet Zsitvay Tiborról, a 
Magyar Turista Szövetség elnökéről 
neveztek el. A kétszintes kőépület 
a szövetség alapításának huszadik 
évfordulója alkalmából, 1933-ban 
nyílt meg.

A visegrádi Fellegvár
A Duna fölé magasodó ormon álló vár 
a Dunakanyar szimbóluma. Építése 
a tatárjárást követően indult meg, 
amikor IV. Béla király bizánci szárma-
zású feleségének, Laszkarisz Mária 
királynénak adományozta a várhegyet 
és környékét. Károly Róbert uralko-
dása alatt egy ideig királyi székhely-
ként funkcionált, ekkor az épülete-
gyüttes jelentősen bővült. Itt került 
sor 1335-ben arra a királytalálko-
zóra, amely a visegrádi négyek mai 
együttműködésének előképe volt. 
A Fellegvárban több alkalommal is 
őrizték a magyar királyi koronát, amit 
a gazdag kiállítás is megörökít.

Zalaba

A zalabai református templom
Az eurorégió egyik legharmoniku-
sabb épülete a kicsiny református 
templom Zalabán. A templomhajó 
1789-ben épült, tornyát 1845-ben 
építették hozzá. A puritánságában is 
vonzó épületben rendszeresen szer-
veznek koncerteket, ünnepségeket, 
irodalmi műsorokat is.

A zalabai rendezvénytér
A 2000-es évek első évtizedének 
végétől kezdte el a falu kialakítani a 
Szikince-patak partján azt a rendez-
vényteret, amely már számos neves 
fellépőnek adott otthont. Az idilli 
környezetben található szabadtéri 
színpad és környéke (benne a vízi-
malom épületével) biztosítja a han-
gulatos környezetet a minden nyáron 
megrendezésre kerülő Szikince fesz-
tiválnak is.

Csontos Vilmos Emlékház
A szlovákiai magyar költő, az egy-
szerű munkások és parasztok világát 
megéneklő asztalosmester, Csontos 
Vilmos (1908-2000) 1948-tól halá-
láig Zalabán élt és alkotott. Bár a falu 
mindig is a legkisebbek közé tartozott 
a térségben, saját olvasóköre már 
1898-ben létezett, amiről a kultúr-
házban található emléktábla is tanús-
kodik. Csontos Vilmost értő közeg 
fogadta ideköltözésekor, amely egy, a 
községre hagyott házat halála után az 
ő emlékére rendezett be.

Zebegény

A zebegényi katolikus templom
Kós Károly és Jánszky Béla tervei 
alapján 1908 és 1910 között épült 
fel közadakozásból a Zebegény jelké-
pének számító Havas Boldogasszony-
templom. A magyar népi motívu-
mokból és az erdélyi építészeti 
hagyományokból táplálkozó szecesz-
sziós háromhajós templom belső 
terei egyszerre idézik a középkor 
hangulatát, és képviselik a századfor-
dulós modernitást. A belső díszítés 
Kőrösfői-Kriesch Aladár és tanítványai 
munkáját dicséri.

A trianoni emlékmű és a Kós Károly-ki-
látó
Az első világháborút lezáró béke alá-
írása után Magyarországon számos 
helyen emeltek emlékműveket a régi 
Magyarország iránti nosztalgiából. 
A zebegényi dalkör kezdeményezé-
sére Maróti Géza építész-szobrász 
tervei alapján így létesült az 1930-as 
években a Kopasz-hegyen a kilátót 
is magába foglaló hősi emlékmű és 
országzászló is Zebegényben. A helyi 
tanács a második világháború után 
ezt nevezte át Kós Károly-kilátónak, 
ezzel óvva meg a megsemmisítéstől. 
2014-ben aztán új Kós Károly-kilátó 
épült, Csóka Árpád tervei alapján, 
ezúttal fából, az 1853-ban átadott kál-
váriakápolna szomszédságában.

A zebegényi napraforgós házak
Gróf Apponyi Franciska 1936-ban 
építtette meg egységes stílusban 
a Napraforgó-házakat gyermekek 
üdültetése és nevelése céljával. Az 
épületegyüttes részét képezte annak 
a programnak, amelynek keretében 
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több mint 300 gyermeket neveltek 
környezettudatosságra a grófnő veze-
tésével. A Virág Egylet Zebegény által 
koordinált programba bekapcsolódó 
gyermekek egy-egy virág, fa, madár 
stb. nevét viselték. 

A zebegényi Dőry-villa
A zebegényi Duna-partot uraló, eklek-
tikus stílusú villát 1917-ben építtette 
özvegy Jobaházi Dőry Vilmosné, aki 
1940-ben bekövetkezett haláláig 
lakta is az épületet. A később szak-
szervezeti üdülőként üzemelő villát a 
2000-es években új tulajdonosa fel-
újíttatta.

A Millenniumi Dohánypavilon
1896-ban a Magyar Királyság látvá-
nyos ünnepségekkel emlékezett meg 
az ország 1000 évvel korábbi meghó-
dításáról. A világkiállítás színvonalú 
millenniumi rendezvénysorozat kere-
tében a főváros számos új épülettel 
gazdagodott (pl. a Hősök terével és 
a Vajdahunyadvárral vagy éppen a 
Millenniumi Földalatti Vasúttal, a kon-
tinens első metrójával). A tematikus 

kiállítóhelyek között volt megtalálható 
a dohánypavilon is, ahol a dohány-
termékek készítését mutatták be. A 
könnyű szerkezetű épületet a kiál-
lítást követően lebontották, majd a 
Szent Mihály-hegy zebegényi lejtőjén 
építették újjá. Jelenleg elhagyatottan 
áll, miután évtizedeken keresztül 
gyermeküdülőként működött.

Szőnyi István Emlékmúzeum
Az egykori Bartóky-villa 1967 óta ad 
otthont a Dunakanyar festőjeként 
emlegetett Szőnyi István életművét 
bemutató múzeumnak. A felesége 
(Bartóky Melinda) révén 1924-ben 
zebegényivé lett Szőnyi 1960-ban 
bekövetkezett haláláig itt élt és alko-
tott. Művészetének ihletőjeként a 
Dunakanyart, Zebegényt és annak 
lakóit szokták leggyakrabban megem-
líteni. Többek között megörökítette 
Heiszler Pál révészt, Pali bácsit is, 
Dunai hajós című képén. A múzeum 
kertje fogadta be a Szőnyiről elneve-
zett művészeti szabadiskolát és nyári 
tábort.

A zebegényi Szepessy-villa
Szepessy Lajosné egykori villájában 
rendszeresen alkotott a világhírű indi-
ai-magyar festőnő, Amrita Sher-Gil. Az 
indiai Frida Kahlóként is emlegetett 
művésznő nemcsak nagynénjét láto-
gatta meg itt, hanem személyesen 
ismerte a településen alkotó Szőnyi 
Istvánt is. A villa a kommunizmus 
idején üdülőként működött. Jelenleg 
két képzőművész, Csilléry Orsolya és 
Fenyvesi Gábor él és alkot itt, akik itt 
rendezik meg évente a Zebegényi 
Festészeti Szabadiskola kurzusait.

A kiadványban felhasznált illusztrációk
Az illusztrációk a megjelenés sorrendjében kerültek listá-
zásra az alábbi információk feltüntetésével:   
Oldalszám: A kép címe, forrása. 
Rövidítések a jegyzékben: BGY = Balázs György; BG = 
Búzás Gergely; DM = Duna Múzeum; EA = Esztergom 
Anno; MP = Menner Petra; SF = Saját fotó.
Címlap: Garamkövesd környékén, Eck András; 
0: Árvízi vízállás Nagymaroson,SF; 2: Bója a Dunán 
Nagymarosnál, SF; 6a: Petőfi gőzhajó makettje, Duna 
Múzeum; 6b: Petőfi gőzhajó Nagymarosnál, https://for-
tepan.hu/hu/photos/?id=149520; 6c: Esztergomi szén-
rakodó, SF; 7ab: Karvai lepénysütés (2×), Faluakadémia, 
Duka Gábor diasora; http://www.faluakademia.hu/
files/Duka_Gabor__Pazmand___2020.februar_27..pdf; 
7c: Bőgőshajó szerkezete, Sulinet; https://www.sulinet.
hu/oroksegtar/data/telepulesek_ertekei/szeged/szeged_
es_nepe/pages/023_foglalkozasok.htm; 7d: Bőgőscsónak 
fotója, Új Nő; https://www.ujno.sk/dunamente-ta-
jaink; 8a: Vitrin a zebegényi Hajózási Múzeumban, 
SF; 8b: Ulmi skatulya makettje, Duna Múzeum, 
Vízmérce Blog; https://vizmerce.blog.hu/2020/06/05/
vizek_hatan_uj_hazaba_az_ulmi_skatulya_tortenete; 
8c: Ulmi skatulya emlékműve, SF; 9a: Nagymarosi 
hajóállomás, Duna Múzeum; 9b: Nagymarosi árus, 
Dunakanyarkult; https://dunakanyarkult.blog.
hu/2021/05/17/kofak_es_termeloi_piacok_a_dunaka-
nyarban; 10: Dömösi hajóállomás, SF; 11: Dunakanyari 
panoráma Dömösnél, SF; 12: A visegrádi palota 
középkori fürdője, SF; 16a: Quadriburgium, SF; 16b: 
Szőke-forrás pihenő, MP; 16c: Kaintz György-forrás, MP; 
17a: Vitéz János gőzfürdője, Sulinet: https://tudasbazis.
sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/
keso-kozepkori-magyar-kiralysag-emlekei/esztergom/
az-esztergomi-var-vitez-janos-gozfurdoje; 17b: Az esz-
tergomi vár Vitéz János kori állapota (keresztmetszet a 
fürdőn át), BG; 18: A visegrádi palota középkori fürdője, 
SF; 19a: J. Aminger látképének részlete — a Hévíz tóval 
és a Vízivárossal (1834), EA; 19b: Mattyasovszky-fürdő 
feltárása, SF; 19c: Mattyasovszky-fürdő rekonstrukciója, 
SF; 20a: Fauszoda, Propeller-állomás, DM; 20b: Korányi 
uszoda az eszergomi Kis-Dunán, Szeretgom: https://
www.szeretgom.hu/content/87420-jaj-ugy-elvezem-
en-a-strandot-avagy-furdozestortenet-az-esztergomi-
uszo-uszodak-korul-; 21a: Szent István Fürdő (1925), EA; 
21b: Szent István Fürdő napjainkban, SF; 22a: Képeslap 
Nagymarosról, Dunakanyarkult: https://m.blog.hu/du/
dunakanyarkult/image/uszo.jpg; 22b: Dunai Strandok 
oszlop Nagymaroson, SF; 23: Zebegényi strand új épü-
lete, SF; 24a: Vadas Fürdő csúszdái, Vadas Thermal 
Resort honlapja: https://www.vadasthermal.sk/hu/
gallery/csuszdapark/; 24b: Thermál Hotel Visegrád, 
SF; 25: Aquasziget medencéi, Aquasziget Esztergom 
Facebook: https://www.facebook.com/aquaszigetesz-
tergom/photos/a.385342931629941/20249383610037
15/?type=3&theater; 26: Visegrádi vár Nagymarosról, SF; 
20a: Quadriburgium rekonstrukció 1., PPKE: https://btk.
ppke.hu/uploads/articles/2407980/image/1_Visegrád-
Gizellamajor.jpg; 30b: Quadriburgium rekonstrukció 
2., Visegrád Honlapja, Pazirik Informatikai Kft.: https://
www.visegrad.hu/aktualis/gizellamajori-romai-erod; 
30c: Quadriburgium, SF; 31ab: Sibrik domb (2×), SF; 

31c: Sibrik domb rekonstrukció, Visegrád Honlapja, 
Pazirik Informatikai Kft.: https://www.visegrad.hu/aktu-
alis/helyneveink-eredete-sibrik-domb; 32: Vigh Tamás: 
A városalapító, SF; 33: Esztergomi Vármúzeum, SF; 
34a: Malom-bástya, SF;  34b: Esztergomi edénylelet, 
fajansztányér, Tari Edit (2016): Az esztergom-vízivá-
rosi oszmán fajanszedény kincslelet: http://real.mtak.
hu/43015/1/0208.2016.141.10.pdf; 36a: Visegrádi 
Királyi Palota, SF; 36b: Herkules-kút rekonstrukció 
a kerengőben, SF; 36c: Herkules-kút eredeti töre-
dékei, BG; 37a: Mária-kápolna, MP; 37b: IV. Béla 
szobra, SF; 38ab: Salamon torony (2×), SF; 39: Részlet 
Marsigli Duna-atlaszából (1726), Arcanum: https://
static-cdn.arcanum.com/nfo-resources/pannon/
panfopic/2_13.jpg; 40a: Szent László templom, MP; 
40b: Szent László szobor, MP; 41a: Légifelvetél 
Damásd várának romjairól, Varak.hu: https://varak.
hu/latnivalo/index/231-Ipolydamasd-Damasdivar/; 
37bc: Pihenő Damásd váránál (2×), SF; 42a: Metszet 
a párkányi csatáról, DM; 42b: Sobieski János szobra, 
MP; 43: Esztergomi városháza, SF; 44: A Mária Valéria 
híd tövében, SF; 48a: Az épülő ipolydamásdi híd 
(2021), SF; 48b: A közműalagút nagymarosi bejárata, 
SF; 48c: A közműalagútban, SF; 48d: Vízvezeték a 
közműalagútban, SF; 49a: Az épülő közműalagút a 
nagymarosi oldalról, Dunai Szigetek Blog: https://
dunaiszigetek.blogspot.com/search/label/alagút a 
Duna alatt; 49b: Képeslap a pontonhíd építéséről, 
Egykor.hu: http://siofok.egykor.hu/sites/default/files/
styles/wide/public/images/2010/visegrad-visgrad-nagy-
maros-hid-_3.jpg?itok=UrfxPeVn; 50a: Aquaphone, 
Sturovo-Parkan.sk: https://sturovo-parkan.sk/hu/
aqua_phone-2021.html; 50b: Hangzászlók a hídkor-
láton (2013), Bridgeguard: http://www.bridgeguard.
org/hu/kronika/kronika-2013/; 50c: Mária Valéria híd, 
SF; 51: Aquaphone, Magyar Interaktív Televízió: www.
televizio.sk/wp-content/uploads/2017/06/DSCN4871.
jpg; 52: Sávoly híd, Supergranat0820 (CC BY 3.0): 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vasúti_híd_az_
Ipoly_felett_-_panoramio.jpg; 53: Letkési Ipoly-híd, SF; 
54a: Szent Mihály-hegy a Dunáról, SF; 54b: Átkelőhajó 
Dömösnél, I love Dunakanyar: https://ilovedunakanyar.
hu/wp-content/uploads/2018/08/domosi-atkeles.
jpg; 54c: Dömösi átkelés vasútállomás, PBase: https://
pbase.com/acepilot7/image/165829801; 55a: Karvai 
révkikötő, SF; 55b: Hídverő Napok (2016), Felvidék 
Ma: https://felvidek.ma/wp-content/uploads/2016/07/
Hídverő-Napok-2o16-017.jpg; 56: Nagybörzsönyi vízi-
malom, SF; 60: Kottarészlet (A molnár vígan vándorol), 
https://azvagy.files.wordpress.com/2009/09/vandorjpg.
jpg; 61a: Veprech-torony, SF; 61b: Reneszánsz vízgép 
rekonstrukciója, Esztergomi Dzsámi és Veprech-
torony Facebook oldala: https://www.facebook.com/
Dzsami.Veprech.torony/photos/3914745891927519; 
62a: Nagybörzsönyi vízimalom, SF; 62b: Dömösi Malom 
Galéria, MP; 64a: Zalabai malom, MP; 65a: Kisgyarmati 
malom, BGY; 65b: Molnár csusza, BGY; 66: Egykori 
hajómalom átnézeti képe, DM; 67: Párkányi malom, SF; 
70: Téli kilátás a Prédikálószékről, SF; 71: Esztergomi 
Bazilika, SF; 75: Kilátás a Julianus-kilátóból, SF; 
76: Visegrádi fellegvár, MP; 77: Csontos Vilmos 
Emlékház, MP; 78: Napraforgó-házak, funiQ: https://
funiq.hu/2887-napraforgó-házak-zebegény
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További információk a projektről: 
https://www.interregeurope.eu/wave/

A kiadvány online verziója: 
https://wave.hmikft.hu/

A tematikus útvonalak 
online térképe:  

https://www.google.com/maps/d/u/3/
zrz0s1lVAEyuGSLT81809f&usp=sharing

A kiadvány a WaVE rövidítésű, 
WAter-linked heritage Valorization by 
developing an Ecosystemic approach  

című projektet keretében, 
az Interreg Europe program 

támogatásával készült el.
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