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Pozdrav čitateľom

Vítame vás v regióne troch riek! Toky Dunaja, Hronu a Ipľa tvarujú prírodnú scenériu 
euroregiónu Ister-Granum a zároveň sú bohatým žriedlom kultúrneho dedičstva, 
ktorého nehmotné i hmotné pamiatky na tomto území dodnes nachádzame. Na 
spracovanie tohto kultúrneho dedičstva sa s finančnou podporou Európskej únie 
podujalo európske územné zoskupenie (EÚZ) rovnakého názvu, ktoré bolo zalo-
žené 86 samosprávami z Maďarska a Slovenskej republiky, za účelom rozvíjania 
euroregiónu.
V rokoch 2020 a 2021 sme vďaka dotácii v rámci programu Interreg Europe 
objavovali vodné a vodárenské kultúrne dedičstvo 15 vybraných členských obcí. 
Výsledkom našej práce je päť tematických turistických trás, ktoré odporúčame 
do Vašej pozornosti. Veríme, že či už euroregión navštívite virtuálne a či osobne, 
prekvapíme Vás mnohými zaujímavosťami, obohatíme Vás o nové poznatky a prí-
jemné zážitky, vďaka ktorým sa k nám neskôr budete radi vracať a privediete so 
sebou aj svojich priateľov i príbuzných.

Cíťte sa u nás ako doma! 
tím EÚZ Ister-Granum

Ďalšie informácie a online obsah 
(krátke filmy, online mapa, 

cyklistická mapa, GPS údaje) 
nájdete na webovej stránke projektu:

https://wave.hmikft.hu/
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„Navigare necesse est”, teda: plaviť sa je nutné – hovorí úslovie pochádzajúce od 
rímskeho vojvodcu Pompeia. A skutočne: najvýznamnejšími prvkami kultúrneho 
dedičstva spojeného s vodnými tokmi sú práve vecné a duševné pamiatky riečnej 
osobnej a nákladnej dopravy. Člny stavali už príslušníci najstarších kultúr, a využí-
vajúc vodnú silu dokázali prekonať aj veľké vzdialenosti. Na tento účel už od pra-
veku využívali aj Dunaj a jeho prítoky.
V histórii rieku využívali tak na mierové ako aj na vojenské účely. Na území eurore-
giónu Ister-Granum sa tiahol staroveký limes, medzi pevnosťami ktorého sa vojská 
mohli pohybovať na suchu i po vode. Dokonca aj kráľovná Gizela sa po sobáši pla-
vila ku kráľovi Svätému Štefanovi do Esztergomu loďou. Aj visgrádsky palác kráľa 
Mateja Korvína mala samostatný prístav, ktorý bude v blízkej budúcnosti zrekon-
štruovaný. Kráľ sa na Visegrád rád plavil svoju bárkou Bucentaoro, postavenou 
podľa benátskeho vzoru, vybavenou kajutami na spanie a jedálňou.
Obyvatelia obcí Szob, Damásd a Letkés sa v stredoveku plavili s osobitnou krá-
ľovskou výsadou až po Szalánkémén, kde prekladali soľ splavovanú po rieke Tisa 
a prevážali ju ďalej po Dunaji. Vďaka svojim službám pri preprave soli boli kráľov-
skými lodníkmi, tzv. šajkášmi, boli oslobodení od platenia daní a o ich súdnych 
sporoch rozhodoval kráľovský personálny súd. Mali aj svoj samostatný cintorín na 
Chľabanskom ostrove. Význam ich práce vyzdvihuje aj skutočnosť, že až do vyná-
lezu parníkov sa na Dunaji sa prepravovalo vlečením. Pri plavbe po prúde využívali 
síce silu vody, ale cesta obnášala aj nebezpečenstvá, veď v tom čase ešte tok rieky 
nebol regulovaný, koryto nehĺbili, a v záujme bezpečnej plavby museli dokonale 
poznať polohu i povahu plytčín. A cestou späť sa plavidlá naložené soľou museli 
popasovať aj s prúdom. Práve z tohto dôvodu vybudovali už v XIII. storočí v povodí 
Dunaja vlečnú cestu, ktorú bolo potrebné neustále udržiavať.
Na vlečenie používali pôvodne byvoly, ale v určitých obdobiach využívali pri 
pohybe lodí aj ľudskú silu (najmä väzňov). K vlečeniu lode bolo potrebných až 
20-30 osôb. Neskôr sa rozšírilo vlečenie koňmi, na ktoré sa špecializovali najmä 
vozotaji. Vlečenie lodí bolo považované za osobitnú vedu, veď príliš blízko brehu 
hrozilo stroskotanie, a ak sa loď ocitla blízko stredu toku, zdolanie silného prúdu 

si vyžadovalo veľmi veľkú silu a vyčerpávalo zvieratá. Ďalšou prekážkou boli ústia 
prítokov, lodné a vodné mlyny, ako aj to, keď gazdovia danej obce vysadili na brehu 
rieky príliš veľa stromov a rastlín. Vlekárov si objednávali vždy na jednu cestu, ale 
napríklad tí z Moče vliekli lode spravidla iba po Komárno. V obciach Moča a Kravany 
nad Dunajom sa tejto profesii venovalo viac rodín, z ktorých neskôr pochádzali aj 
námorníci. Vlečenie zvieratami bolo mimochodom dosť hlučné – maďarskí boha-
tieri z Győru si práve vďaka tomuto hluku všimli a zničili vojsko pašu Sinana, ktoré 
sa plavilo po Dunaji.
Na území euroregiónu sa rozvinulo mnoho remesiel spojených s plavbou a lod-
níctvom: okrem vlekárov tu žili majitelia lodí a lodiari (prievozníci, plavčíci a kor-
midelníci), ktorí boli významnou vrstvou spoločnosti tohto regiónu. O ich živote 
sa môžeme mnoho dozvedieť počas prehliadky Lodného múzea v Zebegényi a 
Dunajského múzea v Esztergome. Špeciálnym majstrovstvom bola práca lodných 
tesárov, o ktorých prítomnosti vo Visegráde s určitosťou vieme už v tureckých 
časoch, a ktorí tu zotrvali až do druhej polovice XX. storočia. Podnik Visegrádska 
lodná dielňa zavrel svoje brány v roku 1968.
Rozmach plavby po Dunaji nastal na prelome XVIII. a XIX. storočia, keď po tejto 
rieke začali prepravovať vo veľkom pšenicu vypestovanú v Maďarsku. Používali k 
tomu tzv. basové lode, ktoré pravdepodobne pomenovali po ich ozdobnej prove 
podobnej kontrabasu (podľa iného názoru dostali tieto lode meno po zvuku 
rohov používaných v záujme bezpečnej plavby). Lode s uzavretým nakladacím 
priestorom stavali najmä nemeckí stavitelia lodí. Basové lode v druhej polovici 
19. storočia postupne nahrádzali parníky, a v XX. storočí potom motorové lode. 
Poslednú basovú loď pomenovanú „Sloboda“ („Szabadság“) zlikvidovali v 60-tych 
rokoch minulého storočia. Parníky umožnili hromadné cestovanie a prepravu väč-
šieho množstva tovaru. Od tých čias si meštianstvo maďarského hlavného mesta 
obľúbilo výletné plavby v ohybe Dunaja. V súčasnosti túto možnosť poskytuje 
denný lístok Ohyb Dunaja, vďaka ktorému možno využívať suchozemské i vodné 
dopravné prostriedky a pobudnúť v regióne aj niekoľko dní.

Cesta riečnych lodníkov
Plavba po riekach euroregiónu Ister-Granum
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Esztergom
Visegrád

Kravany nad 
Dunajom

Zebegény

• Svetoznámy 
kraviansky osúch

• Basová loď v 
Kravanoch nad 
Dunajom

• Lodiarenské 
pamätihodnosti 
Dunajského múzea

• Esztergomská 
vykládka uhlia

• Prístavisko v 
Dömösi

Dömös
• Svieti, ako 

Šalamúnova tekvica

• Lodná zbierka v 
Zebegényi

• Ulmer Schachtel 
– ulmská krabica

• Člny trhovníčok 
v Nagymarosi

Nagymaros

Cesta riečnych lodníkov (Plavba po riekach euroregiónu Ister-Granum)

Atrakcie 
iných tematických trás

Atrakcie  
tematickej trasy

Ďalšie atrakcie 
v okolí

Odporúčaná 
trasa pre vozidlá

Odporúčaná 
cyklotrasa

Letkés
• Monoxyl v 

Letkési
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Lodiarenské pamätihodnosti 
Dunajského múzea
Dunajské múzeum v Esztergome 
poskytuje ucelený prehľad poznatkov 
o Dunaji, vrátane lodníctva. Výstava 
nazvaná Vodzeum prezentuje úžit-
kové predmety spojené s lodníctvom 
(lodná vlajka, lodná značka, kotva), 
makety a modely lodí (napr. parníka 
Petőfi, ktorý premával až do roku 
1983, ľadoborca Wesselényi, alebo 
basovej lode, či lode Ulmer Schachtel 
– ulmská krabica), ktoré dopĺňa 
bohatá dokumentácia. V rámci inte-
raktívnej výstavy si možno pozrieť aj 
dokumentárny film o lámaní ľadov.

Miesto: Esztergom, Maďarské 
múzeum vodného hospodárstva a 
ochrany životného prostredia

Esztergomská vykládka uhlia
Jednou z najzaujímavejších prvkov 
podunajského kultúrneho dedič-
stva je bývalá vykládka uhlia pri 
Esztergome, ktorá svojou monumen-
talitou a strašidelným výzorom láka 
pozornosť návštevníkov so záujmom 
o priemyselné pamiatky.
Samotná vykládka bola postavená v 
roku 1927 za účelom prepravy uhlia, 
ktorého sa začalo v Dorogu ťažiť vo 
veľkom v polovici XIX. storočia. Stavbu 
spájala s banskými triedičmi 6 km 
dlhá ľanová dráha, po ktorej banské 
vozíky prevážali uhlie až k Dunaju. Z 
vykládky prelievali uhlie do vlečných 
remorkérov, ktorými ho prepravovali 
do priemyselných objektov hlavného 
mesta a tepelných elektrárni – denne 
v objeme aj 1000 ton.
Personál sa musel k vykládke doplaviť 
na člne. Vykládku zatvorili v roku 
1963, v tom istom roku demontovali 
aj ľanovú dráhu a budovu v roku 1970 
úplne vyprázdnili. Odvtedy stojí opus-
tená, jej stav sa sústavne zhoršuje.

Miesto: Esztergom, vykládka uhlia

Svetoznámy kraviansky 
osúch
V Kravanoch nad Dunajom koluje 
legenda, že z osúcha upečeného v 
tejto dedine si zajedol aj Vasco da 
Gama, portugalský moreplavec, ktorý 
prvýkrát oboplával Afriku. Legenda je 
založená na tom, že miestny zemepán 
Labud Kosztics sa priženil do rodiny 
da Gama, a podľa svedectva pozem-
kových kníh táto portugalská rodina 
dodnes vlastní pôdu v katastri obce.
Na osúchu, si každopádne, môže 
pochutnať každý, kto do tejto dediny 
zavíta pri príležitosti akéhokoľvek 
miestneho podujatia.

MIesto: Kravany nad Dunajom, 
Vyhliadková veža

Basová loď v  
Kravanoch nad Dunajom
V prvej polovici XIX. storočia, pred 
rozšírením parníkov sa v dunajskej 
preprave (predovšetkým na pre-
pravu obilnín) používali najmä tzv. 
basové lode. Svoj názov pravdepo-
dobne dostali podľa tvaru ozdobnej 
provy podobnej kontrabasu. Parníky, 
vlečné remorkéry a rozmach železníc 
odsunul tento prepravný prostriedok 
do úzadia – posledné exempláre 
vymizli v druhej polovici XX. sto-
ročia. V Kravanoch nad Dunajom sú 
však verní tradíciám – síce v menšej 
podobe, ale dodnes používajú basové 
člny. Každoročne v týchto plavidlách 
veslujú do Esztergomu v rámci vodnej 
púte Via Mariae (Máriinej cesty).

Miesto: Kravany nad Dunajom, 
Náučný chodník
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Lodná zbierka v Zebegényi
Jednou z najzaujímavejších atrakcií 
regiónu je lodná zbierka v Zebegényi, 
založená 12. júla 1984 lodným kapi-
tánom Vince Farkasom vďaka jeho 
mnohoročnej zberateľskej vášni. 
Kapitán si z každého kúta sveta, z 
každej svojej cesty priniesol rôzne 
relikvie. Jeho jedinečná zbierka pozo-
stáva z týchto kusov, ako aj z pred-
metov, ktoré vyrobil vlastnými rukami. 
Medzi vystavenými relikviami náj-
deme modely plachetníc, vojenských 
lodí z čias svetových vojen, mater-
ských lodí a detailne vypracované 
papierové lode chváliace prácu jeho 
rúk, ako aj kultové sošky prezentujúce 
tradície rôznych kontinentov, galióny 
zdobiace provy lodí, či lodné nástroje 
(mapy, vlajky, navigačné zariadenia).
Zbierke na význame pridáva skutoč-
nosť, že sa o ňu dodnes stará kapitá-
nova dcéra, ako aj to, že nám rozpráva 
o tom, kam všade sa doplavili a akým 
spôsobom žili maďarskí mornári z 
krajiny, ktorá s morom nehraničí.

Miesto: Zebegény, Námorné múzeum

Ulmer Schachtel –  
ulmská krabica
Na brehu Dunaja v obci Nagymaros 
stojí veľkorozmerná maketa lode, tzv. 
ulmská škatuľa (Ulmer Schachtel). 
Pripomína nám, že po vyhnaní Turkov 
kráľovský dvor osídlil časť vypliene-
ných maďarských obcí osídlencami 
prichádzajúcimi z Nemecka. Švábi pri-
chádzajúci do ohybu Dunaja používali 
na cestovanie práve tieto malé loďky 
vyrobené v meste Ulm, a rodiny v nich 
cestovali v kabínkach umiestnených v 
hornej časti lode. Batožina a zvieratá 
boli umiestnené v zadnej časti pla-
vidla.
Prúžkované lode sa plavili po prúde 
Dunaja, cestujúci usmerňovali škatuľu 
štyrmi dlhými tyčami. Po príchode na 
určené miesto loď rozobrali a mate-
riál použili k výstavbe domov. Škatuľa 
sa stala symbolom Švábov presídle-
ných do Maďarska.

Miesto: Nagymaros, Lodná stanica

Člny trhovníčok v 
Nagymarosi
Nagymaros bol už rímskych časoch 
významným miestom pestovania 
viniča a ovocia, a táto tradícia sa do 
regiónu navrátila aj v stredoveku. 
Matej Korvín vysadil na južných sva-
hoch v okolí obce vinič, jeho žena, 
kráľovná Beatrix zas gaštany.
V XIX. storočí prevážali odtiaľto ovocie 
na trhy maďarského a rakúskeho hlav-
ného mesta na tzv. člnoch trhovníčok. 
Člny sa vyberali do hlavných miest 
predchádzajúci večer a cestou pri-
berali trhovníčky. Nadránom potom 
dorazili na veľké trhoviská, odkiaľ sa 
vracali hneď predpoludním.

Miesto: Nagymaros, Lodná stanica

Svieti, ako 
Šalamúnova tekvica
Podobne, ako každý stredoveký štát, 
aj Uhorské kráľovstvo bolo plné dvor-
ných intríg a bojov o trón. V druhej 
polovici XI. storočia zvádzal takéto boje 
kráľ Šalamún so svojimi dvomi bra-
tancami, až ho v roku 1074 premohli. 
Víťazní bratanci (budúci králi Gejza I. 
a Svätý Ladislav) Šalamúna uväznili a 
zamurovali vo veži hradu stojacom na 
vrchu Sibrik pri Visegráde.
Podľa tradície okná veže osveco-
vali tekvicové lampáše, ktoré lodníci 
zďaleka videli, a ktoré im pomáhali 
v orientácii. Od toho času datujú 
úslovie: „svieti, ako Šalamúnova tek-
vica“.
Dnes používame tento výraz, ak 
chceme povedať, že niekde treba 
poriadne vyupratovať. V neskorších 
dobách danú vežu nesprávne identi-
fikovali, a nazvali Šalamúnovou vežou 
budovu, ktorá bola postavená až po 
tatárskych vpádoch v XIII. storočí.
Uväznenie kráľa Šalamúna mimo-
chodom vyvolalo veľké pohoršenie, 
a v roku 1083, keď na návrh vtedaj-
šieho vládcu, Svätého Ladislava začal 
proces kanonizácie princa Imricha, 
syna Štefana I., biskupa Gellérta a 
dvoch pustovníkov, na žiadosť pápeža 
svojho bratanca prepustil.

Miesto: Visegrád, Šalamúnova veža
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Prístavisko v Dömösi
Dominantnou budovou brehu Dunaja 
v obci Dömös je prístavisko vybudo-
vané v druhom okolo roku 1910, ktoré 
ako jediná stavba na brehu veľkej 
rieky zachováva stavebný štýl daného 
obdobia. Prístavisko dala vybu-
dovať spoločnosť Maďarská riečna a 
morská plavba a.s. (Magyar Folyam- 
és Tengerhajózási Rt.) zo železobe-
tónu, aby odolala povodniam. Dve 
časti budovy – z ktorých jedna riadila 
osobnú a druhá nákladnú dopravu 
– spája zastrešený priechod. Na cim-
burí harmonickej budovy je uvedený 
názov prístaviska a erb maďarskej 
plavebnej spoločnosti.
Pred prvou svetovou vojnou sa na 
ohybe Dunaja nachádzalo množstvo 
podobných prístavísk pre výletníkov, 
avšak dnes už neexistujú. S denným 
lístkom Ohyb Dunaja možno výletnou 
loďou navštíviť aj Dömös, odkiaľ sa 
malebne krásnymi turistickými tra-
sami dostaneme k priepasti Rám, či 
k vyhliadkovým bodom Dobogó-kő 
a Prédikálószék. Odtiaľto odchádza 
loďka Dömösského priechodu, ktorá 
mieri k vrchu Svätého Michala k pus-
tovníckymi jaskyniam.

Miesto: Dömös, Lodná stanica

Monoxyl v Letkési
Jedným z najstarších vodných doprav-
ných prostriedkov boli monoxyly, člny 
vydlabané z jediného kmeňa stromu. 
Zachovali sa pramene až z rímskych 
časov, ktoré odkazujú na to, že tunajší 
ľudia sa po vode premávali práve v 
takýchto člnoch.
V roku 2009 aj v Ipli našli takýto 5 
metrov dlhý monoxyl, ktorý bol prav-
depodobne vyrobený koncom XVII. 
storočia z dubového dreva. Bočné 
steny má rovné, nemá ich zaguľa-
tené, ako tomu bolo v prípade star-
ších monoxylov. Čln vytiahnutý z Ipľa, 
ktorý je v súčasnosti za účelom kon-
zervácie ponorený do vody štrkového 
jazera a čaká na svoj ďalší osud, jasne 
odkazuje na to, že aj na tejto rieke – aj 
keď menej intenzívne, ako na Dunaji – 
fungovala lodná preprava už v turec-
kých časoch.
Monoxyly časom úplne nahradili člny 
vyrábané z dosiek – práve preto je 
nález v Letkési taký vzácny, pretože 
ním možno prezentovať staršie tech-
niky výroby plavidiel.

Miesto: Letkés, Trianonský kanál
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Euroregión Ister-Granum má bohaté kúpeľné tradície, a aj v súčasnosti možno 
týmto chúťkam holdovať v mnohých tunajších mestách a obciach.
Najstaršie kúpeľné pamiatky pochádzajú z rímskych čias. Trojdielny model kúpeľov, 
ktorí v období renesancie využívali aj príslušníci vysokej šľachty, vytvorili práve 
Rimania. Ich kúpele pozostával z troch častí: tepidárium (horúci kúpeľ), frigidá-
rium (studený kúpeľ) a caldarium (parný kúpeľ), ktorého horúce a vlhké prostredie 
zabezpečovali už aj v staroveku horúcim vzduchom (hypocaustum), zavedeným 
do stien a podlahy. Vo Visegráde a v Esztergome sa takéto kúpele zachovali tak z 
rímskych, ako aj z renesančných čias.
Okrem vysokej šľachty sa od konca XII. storočia mohli v kráľovskom sídle kúpať 
aj chudobnejšie vrstvy. V Esztergome totiž horúce pramene pod horou Svätého 
Tomáša zásobovali vodou jazierko, okolo ktorého postavili mestskú časť Hévíz. 
Francúzska manželka kráľa Bela III., kráľovná Anna Châtillon tu niekedy v rozmedzí 
rokov 1170 až 1184 otvorila verejné kúpele, pri ktorých od roku 1238 fungoval aj 
špitáľ, tj. nemocnica križiackych rytierov. Využívali v nej aj liečivú silu prameňa.
V tureckých časoch, v XVI.-XVII. storočí sa v regióne rozšírili kúpeľné tradície 
Blízkeho východu. Pre osmanských Turkov, ktorí v kúpeľníctve nasledovali a rozví-
jali rímske a byzantské tradície, mali kúpele rituálny i hygienický význam – architek-
túra ich hamamov symbolizovala samotný raj. Práve preto mal každý „pravoverný“ 
možnosť a povinnosť pravidelne sa v kúpeľoch očistiť. Mohol si v nich užívať rôzne 
služby od masáží až po holenie či maľovanie hennou. S určitosťou vieme, že na 
území Esztergomu existovalo šesť takýchto kúpeľov, väčšina z nich sa nachádzala 
v mestskej časti Hévíz, a boli medzi nimi aj také, ktoré svojmu pôvodnému účelu 
slúžili aj v neskorších časoch. Jeden z kúpeľov – pochovaný vo Vízivárosi (Vodnom 
meste) sa zachoval v takmer pôvodnej podobe, druhé takéto zariadenie používali 
(v zmenenej forme) až do roku 1963.

Renesanciu kúpeľov prinieslo rozšírenie meštiactva. V druhej polovici XIX. storočia 
aj v Uhorskom kráľovstve stavali jedny kúpele za druhými, a tieto inštitúcie sa okrem 
toho, že hostí lákali svojimi liečebnými a wellness-službami, stali aj dejiskom spo-
ločenského života. V tom čase chodili dámy a páni do kúpeľov oddelene, spoločné 
kúpele pre príslušníkov oboch pohlaví sa zaužívali až v XX. storočí. Kým budované 
kúpele s liečivou vodou ponúkali občerstvenie pre tých bohatších, chudobnejší si 
mohli užívať pobyt na prírodných kúpaliskách pri Dunaji, a v tzv. košíkových pla-
várňach, ktoré eliminovali nebezpečenstvá silného prúdu rieky a mohli sa v nich 
vykúpať aj neplavci. Košíkové plavárne boli v podstate drevené vodné stavby, ktoré 
mali v strede dieru, cez ktorú do vody spustili veľký košík, aby sa nikto nepotopil. 
V tom čase už pravidelne usporadúvali plavecké súťaže, a na začiatku XX. storočia 
bolo už veľmi obľúbené aj vodné pólo. Balneologický význam tohto územia pod-
čiarkuje aj skutočnosť, že v roku 1912 vybudovali prvú krytú plaváreň v Maďarsku 
práve v Esztergome, v meste nazývanom v období medzi dvoma svetovými voj-
nami „Budapeštianskym Baden“-om.
Kúpanie v Ipli malo svoj význam aj z hľadiska ilegálneho prechodu cez štátnu hra-
nicu. Samotná rieka je pomerne úzka, deti z náprotivných obcí jej koryto poľahky 
zaplnili, a bolo veľmi ťažké rozoznať a kontrolovať, ktorí zo šarvancov oblečených 
v plavkách skočili do rieky z tej či onej strany. Pod zámienkou kúpania teda mohli 
utiecť na prázdniny k príbuzným na druhej strane hraníc hoci aj na jeden-dva 
týždne.
Euroregión je aj v súčasnosti obľúbenou destináciou milovníkov kúpeľov, obrovský 
počet z nich navštevuje predovšetkým štúrovské kúpalisko Vadaš, kde na báze 
dvoch studní otvorili v rokoch 1952 a 1978 dve kúpaliská, ktoré sa stali hlavným 
zdrojom príjmov mesta a jeho obyvateľov. V prvých rokoch 21. storočia sa v 
Esztergome i Visegráde uskutočnili významné investície v oblasti výstavby wellness 
centier, prírodné kúpaliská a voľné pláže pri Dunaji zas zrekonštruovali v posled-
ných rokoch. Vynikajúce kúpeľné tradície regiónu zachováva a pestuje množstvo 
zariadení, ktoré sa oplatí navštíviť.

Kúpeľný chodní
Od špitáľov po wellnes centrá
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Rímske kúpele v 
Gizellamajori
Rímska pevnosť v Gizellamajori, 
ktorá kedysi stála v ohybe Dunaja a 
kontrolovala rieku, nám približuje aj 
kúpeľné tradície rímskych kolónií žijú-
cich pozdĺž limesu. V severozápadnej 
rohovej veži pevnosti so štvorcovým 
pôdorysom vybudovanej okolo roku 
330 odhalili archeológovia kúpeľnú 
miestnosť z rímskych čias. V ruinách 
našli pozostatky dvoch vaní s olove-
nými trúbkami a odtokovou rúrou. 
Teplo v kúpeľoch udržiavali pod-
zemným vykurovaním (hypocaustum), 
a duté tehly (tubulusy), ktorými horúci 
dym prechádzal stenami budovy, 
zostali dodnes zachované. 

Miesto: Visegrád, Quadriburgium

Legenda dömöšských pra-
meňov
Dömös je obec bohatá na pramene, 
niet sa teda čo čudovať, že miestne 
obyvateľstvo je späté s vodou, a s 
prameňmi vyvierajúcimi zo zeme 
sa spájajú romantické príbehy a 
legendy. V prameni Szőke (Plavý) sa 
vraj kúpe zlatovlasá víla. Tým, ktorí 
po nej sliedia, sa však kruto pomstí: 
mužov zvábi, a nikdy viac ich nepustí, 
a zvedavé devy a ženy onemejú, aby 
jej tajomstvo nikomu nemohli pre-
zradiť. S prameňom Fényes (Jasný) sa 
spája milšia legenda – tento prameň 
vraj skrášľuje. Stačí, ak sa niekto 
zahľadí do vyvierajúcej vody, a už aj 
opeknie. Ak niekomu pohľad nestačí, 
mal by sa v prameni omočiť. Prameň 
Három (Tri) strážia tri devy, ktoré sa 
vo dne objavujú v podobe víl, v noci 
sa však menia na bludičky a tých, 
ktorí sa k prameňu v tomto čase 
priblížia, posadnú. Prameň Aranyos 
(Zlatonosný) zas ukrýva zlato sľu-
bujúce blahobyt a bohatstvo – jeho 
pokladu sa však ešte nikto nezmocnil, 
pretože dušu každého chamtivého 
zlatokopa si vzal čert.

Miesto: Dömös, Prameň Szőke (Plavý), 
miesto na odpočinok

Parné kúpele Jánosa Vitéza (Jána zo Zredny)
Kráľ Belo IV. odovzdal v roku 1249 esztergomský hrad esztergomskému arcibis-
kupovi, Hradné návršie sa tak stalo celoštátnym cirkevným centrom. Kráľovská 
pevnosť na stredovekých základoch dostala renesančný charakter vďaka práci 
Jánosa Vitéza (Jána zo Zredny) (1465-1472). Jednou z najväčších atrakcií arcibis-
kupského paláca boli kúpele, do ktorých pumpoval vodu hydrofor umiestnený vo 
veži Veprech.
Kúpele vybudované Jánosom Vitézom (Jánom zo Zredny) sú významnou pamiatkou 
stredovekých kúpeľov aj v celosvetovom meradle, veď väčšina miestností medzi 
kuchyňou a obytnou vežou v prízemí hradu je dodnes zachovaná. Antonio Bonfini 
spomína komory s teplou (caldarium) a studenou (frigidarium) vodou, kým 
Galeotto Marzio zaznamenal existenciu parnej kabínky. Kúpele pravdepodobne 
pozostávali z troch miestností: z vnútornej parnej komory, vonkajšej kúpeľne s 
vaňou a šatne. Vykurovanie parnej komory riešili zo susednej kuchyne pomocou 
zariadenia hypocaustum (podzemné vykurovacie zariadenie). V strope komory 
boli vetracie otvory, ktoré odvádzali nahromadenú paru, boky miestnosti zdobili 
dosky z červeného mramoru. Dvere z parnej komory viedli do kúpeľne vybavenej 
vaňou, ktorej strop bol z dreva a preto sa zachovali len jej steny. Južnými dverami 
miestnosti sa možno dostať do sály so stredovým stĺpom, ktorá slúžila ako šatňa a 
zároveň spájala kúpele s obytnou vežou.

Miesto: Esztergom, Ostrihomské hradné múzeum Maďarského národného múzea
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Stredoveké kúpele visegrádskeho paláca
Popri Esztergome je druhou kolískou kúpeľných tradícií v ohybe Dunaja bývalé krá-
ľovské sídlo Visegrád. Hlavnou atrakciou renesančných kúpeľov nachádzajúcich sa 
v kráľovskom paláci bolo, že ich súčasťou bola aj parná komora, ktorá bola v stre-
doveku skutočnou raritou a jej tradície pochádzajú z antických kúpeľov. Podobné 
stredoveké kúpeľne v Maďarsku odhalili len na starobudínskom hrade, na eszter-
gomskom hrade a v budínskom kráľovskom paláci. Na Visegráde môžeme vidieť 
technické zariadenia (pec, vodná nádrž, vodovody), ktoré sa v Esztergome neza-
chovali.
Kúpeľňa paláca z čias panovania kráľa Žigmunda predstavuje svojrázny komplex 
stredovekých kúpeľov. Pozostáva z troch častí: predsieň, kúpeľná komora a parná 
komora, ktorá je prístupná dodnes. Parnú komoru vyhrievali, resp. púšťali do nej 
paru zospodu, z pece umiestnenej v osobitnej miestnosti pod ňou.
Visegrádsky kúpeľný komplex a rozvetvený vodovodný systém predpokladá 
veľmi pokročilú inžiniersku techniku. Kohútik na studenú vodu umývadla v parnej 
komore je priamo napojený na vodovodné potrubie za komorou, kohútik na teplú 
vodu zase na nádrž na ohrievanie vody postavenej na okrúhlej peci. Vodu teda 
mohli púšťať z kohútikov na stenách, presne tak, ako v moderných kúpeľniach. Tu 
sa mohol kúpať aj sám Matej Korvín, ak sem prešiel zo svojho susedného apart-
mánu. Vodu na kúpanie mu zabezpečil prameň Kaán z údolia Apátkúti, lokality, 
ktorá sa v súčasnosti teší obľube turistov.

Miesto: Visegrád, Kráľovský palác

Kúpele pašu Rüstema
Po bitke na Moháči obsadili Turci 
veľkú časť Uhorského kráľovstva. Na 
dobytých územiach vybudovali okrem 
svätýň mohamedánskej viery aj množ-
stvo kúpeľov. Len v Esztergome vieme 
o šiestich. Najvýznamnejšie z nich 
dal postaviť budínsky paša Güzeldže 
Rüstem v rokoch 1559 až 1563. V 
budove s dvoma kupolami boli dva 
veľké a viacero malých bazénov z 
kamenných dosiek, dvor pokrývali 
dosky z červeného mramoru a zdobila 
ho vyrezávaná fontána. Počas oslobo-
denia Esztergomu v rokoch 1594-95 
boli tieto kúpele pravdepodobne zni-
čené, na neskorších rytinách ich totiž 
nevidíme. Nad ich ruinami vybudovali 
napokon obytný dom, zbytky kúpeľov 
teda nie sú prístupné.

Miesto: Esztergom, ulica Katona 
Istvána

Mattyasovszkého kúpele
Keď sa Esztergom opäť dostal do 
rúk Turkov, vybudovali mimo hrad-
ného múru druhé kúpele, ktoré 
neskôr nazývali Malými kúpeľmi či 
Mattyasovszkého kúpeľmi. Turecký 
cestovateľ Evlia Čelebi počas svojho 
tunajšieho pobytu kúpele spomína 
a vyzdvihuje, že miestnosť slúžila 
na kúpanie „cudzincov a služob-
níctva“. Po vyhnaní Turkov ich pou-
žívali františkáni, ktorí sa do mesta 
vrátili. Neskôr budovu štvorcového 
pôdorysu s kupolou zasypali – vďaka 
tomu sa takmer celá zachovala. 
Archeológovia ju takto našli v roku 
2000, keď ju odhalili.

Miesto: Bašta Mattyasovszky
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Drevené „košíkové” plavárne na Dunaji
Kúpanie na Dunaji siaha až do 19. storočia, keď sa na vode objavili drevené (iným 
menom: košíkové) plavárne. Neupravené voľné pláže, nevyspytateľný prúd rieky 
a skutočnosť, že mnohí nevedeli plávať, bránila využívaniu prírodných vôd na 
kúpanie. Zmenu priniesli košíkové kúpele. Drevené plavárne voľne položené na 
hladinu vody mali v spodnej časti košík ponorený do vody, ktorý zabránil tomu, aby 
sa neskúsení plavci či neplavci ponorili pod vodu alebo ich strhol prúd. V záujme 
väčšieho komfortu vybavili tieto plavárne kabínkou, chodníkom a zábradlím. Tieto 
kúpele prevádzkované od neskorej jari do skorej jesene umožňovali organizo-
vanie bezpečných plaveckých kurzov i súťaží. Veľkú pozornosť venovali aj tomu, 
aby priestorovo alebo časovo od seba oddelili kúpajúce sa dámy a pánov. Veľkou 
výhodou drevených plavární bolo, že v bazéne bola vždy prírodná a čerstvá voda 
(Dunaj bol v tom čase ešte taký čistý, že sa z neho dalo aj piť), a v prípade potreby 
bolo možné plaváreň aj premiestniť. Na zimu mohli tieto plávajúce konštrukcie 
vlekmi previesť do nezamŕzajúcich a chránených ramien, aby sa do nástupu nasle-
dujúcej sezóny nepoškodili.
Prvú drevenú plaváreň v Esztergome skonštruoval na Malom Dunaji v roku 1863 
gymnaziálny profesor József Korányi – fungovala do roku 1907. Okrem plávania 
bola táto konštrukcia aj sanatóriom, a slúžila aj na účely vojenských a plaveckých 
výcvikov. Podobná ustanovizeň fungovala aj v Kováčove, a bola obľúbeným rekre-
ačným miestom, ktoré lákalo mnoho návštevníkov z náprotivného Esztergomu (do 
kúpeľov nachádzajúcich sa v malebnom prostredí ich prevážal propeler). V roku 
1907 inštalovali vo vtedajšom župnom sídle ďalšie košíkové kúpele, ktorých maji-
teľom bol podnikateľ Ferenc Kósi. Plaváreň na Veľkom Dunaji – ktorá ekonomicky 
zruinovala prevádzku Korányiho plavárne – sa stala centrom spoločenského života 
mesta: našli tu svoj domov rôzne plavecké súťaže a člny Spolku lodiarov. Mesto 
túto plaváreň finančne podporovalo, nakoľko poskytovala možnosť plávania pre 
chudobné deti. Avšak napriek tomu, že zostala bez konkurencie, ani Kósiho pla-
váreň neexistovala dlho – v roku 1912 vyhorela.

Miesto: Esztergom, Maďarské múzeum vodného hospodárstva a ochrany životného 
prostredia

Kúpele svätého Štefana a tunel Mala
Základom kúpeľných tradícií v Esztergome sú pramene vyvierajúce pri úpätí 
hory svätého Tomáša a voda jazera Hévíz, do ktorého tieto pramene ústili. V 
roku 1838 začali jazero zasypávať, a na jeho mieste vybudovali hotel na koloch 
v klasicistickom štýle. Projektantmi budovy boli Ignác Gramling a Lőrinc Zofahl. O 
význame budovy svedčí skutočnosť, že medzi jej hosťami nájdeme grófa Istvána 
Széchenyiho, Lajosa Kossutha a Franza Liszta. V susedstve hotela Fürdő (Kúpeľ) po 
prvom neúspešnom pokuse, ktorý uskutočnili na začiatku XIX. storočia, vybudovali 
napokon v druhej polovici storočia prvé občianske verejné kúpele.
Esztergom sa stal veľmi obľúbeným kúpeľným mestom po prvej svetovej vojne, 
keď ho spomínali ako „Budapeštiansky Baden“. Základom vtedajších investícií bolo 
vytvorenie artézskej studne svätého Štefana pod vedením Józsefa Zsigmondyho 
v roku 1910. Zo studne hlbokej 323,5 metrov vyrazila na povrch voda s teplotou 
29,6 stupňov Celzia, ktorú vďaka obsahu železa, síry a magnézia vyhlásili za lie-
čivú, a plnili do fliaš. Vodu odvádzali do kúpeľov cez 473 metrov dlhý rozvetvený 
tunelový systém, ktorý po bývalom prevádzkovateľovi kúpeľov nazvali Mala, a ktorý 
je dodnes prístupný. Prvú krytú plaváreň krajiny odovzdali do užívania 18. apríla 
1912. V secesnom štýle ju postavili podľa projektov Kálmána Váczyho Hübschla. 
Na kuriozite krytej plavárne pridávala aj otvárateľná strecha, ktorá v lete umož-
ňovala kúpanie bol holým nebom. 50-metrový pretekársky bazén s radom kabín 
mimoriadnej architektonickej hodnoty v štýle art deco uviedli do prevádzky v roku 
1927. Zároveň susedný hotel Fürdő (Kúpeľ) prestavali na redutu, ktorá poskyto-
vala malebné prostredie pre divadelné predstavenia, literárne večery, premietania 
filmov a kultúrne podujatia.
Kvôli dorogským uhoľným baniam však úroveň krasových vôd v druhej polovici 
storočia natoľko opadla, že dodávka vody potrebnej na prevádzku bazénov bola 
ohrozená. Po zániku uhoľných baní úroveň vody sústavne stúpa.

Miesto:  Esztergom,
 Kúpele svätého Štefana
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Prírodné kúpalisko 
a voľná pláž v Nagymarosi
Medzi najpopulárnejšie prírodné 
kúpaliská a voľné pláže v ohybe 
Dunaja patrí lokalita pri Nagymarosi 
– svojej obľube sčasti vďačí za krásny 
výhľad na visegrádsky Horný hrad. 
Táto pláž bola už na prelome minu-
lého storočia obľúbeným rekre-
ačným miestom obyvateľov hlavného 
mesta. Podľa prameňov fungovali v 
Nagymarosi v roku 1924 dve pláže: 
jedna voľná a jedna za poplatok. Tá 
za poplatok bola, samozrejme, menej 
frekventovaná, a zaplnila sa iba v 
nedeľu. V uvedenom roku po prvýkrát 
zorganizovali voľbu Kráľovnej krásy 
pláže v Nagymarosi v nádeji, že na 
breh Dunaja prilákajú viac návštev-
níkov. V roku 1928 týždenník Színház 
Élet (Divadlo Život) zriadilo na nagy-
marošskej pláži letnú redakciu, ktorej 
cieľom bolo organizovanie podujatí a 
predstavení, napríklad tanečnú súťaž, 
skákanie vo vreci, voľbu kráľovnej 
krásy alebo manželstvo na skúšku. Po 
večeroch zišli na pláž herci a umelci z 
hlavného mesta, a prítomných zabá-
vali veselými kabaretmi.
Dvesto metrov dlhý breh, blízke šatne, 
ihrisko a bufety ponúkajúce kvalitné a 
obľúbené plážové jedlá dodnes lákajú 
milovníkov kúpania. Vďaka investí-
ciám tu v uplynulých rokoch inštalovali 
ihrisko v podobe modelu lode, voľné 
WIFI, stojany a opravovne bicyklov, 
fitness park a nový pouličný nábytok 
– to všetko očakáva rekreantov na 
brehu Dunaja pri Nagymarosi.

Miesto: Nagymaros, Verejná pláž

Prírodné kúpalisko  
a voľná pláž v Zebegényi
Prírodné kúpalisko a voľná pláž v 
Zebegényi je od prvej polovice XX. sto-
ročia obľúbenou rekreačnou lokalitou. 
Na fotografii z roku 1938 tu môžeme 
vidieť Istvána Szőnyiho v spoločnosti 
ďalších výtvarníkov a maliarov (Róbert 
Berény, Jenő Kirchner, Imre Szobotka, 
Zoltán Pohárnok a Elemér Vass) pri 
kúpaní.
Grófka Franciska Apponyi, dobrodin-
kyňa miestnych detí, popri iných akti-
vitách učila malých obyvateľov obce aj 
plávať. Mikulášsky večer v roku 1934 
bol mimoriadnou udalosťou. Pani 
grófka zorganizovala 6. decembra 
pre miestne deti spoločenský večer 
na brehu rieky, kde spoločne čakali 
na Mikuláša prichádzajúceho po 
Dunaji na člne. Mikuláš do svojho člna 
nasadol v Pilismaróte, odkiaľ ho vypre-
vádzal ohňostroj. Lampami osvietený, 
vyzdobený a balíkmi naložený čln 
zakotvil v Zebegénye uprostred veľkej 
oslavy. Deti privítali vzácneho hosťa 
naloženého darčekmi modlitbou a 
krátkym pozdravom.
Postupne sa zvažujúca pláž pri 
Zebegényi je vhodným výberom pre 
rodiny s deťmi. Úsek rieky dlhý len 
sto metrov nemôže pojať veľký počet 
návštevníkov, ale vďaka investíciám 
slúži ich komfortu a bezpečnosti celý 
rad služieb: šatne, sklady, nový pou-
ličný nábytok, slnečné plachty, WIFI, 
strešná terasa a kamerový systém. 
Mimochodom: železničná a autobu-
sová stanica sa nachádzajú len vo 
vzdialenosti niekoľko sto metrov od 
pláže.

Miesto: Zebegény, Verejná pláž

Békafalva (Žabia Osada) 
v Zebegényi
Denník Pesti Hírlap priniesol v roku 
1911 správu o vzniku veľmi zvláštnej 
novej obce. Uprostred veľkého let-
ného sucha sa z Dunaja vynoril nový 
ostrov. Nadšení a veselí rekreanti v 
Zebegényi nasadli do člnov, a na plyt-
čine vytvorili improvizovanú stanovú 
dedinku. Osadu rozkladajúcu sa na 
páse zeme uprostred rieky bez akých-
koľvek formalít pomenovali Békafalva 
(Žabia Osada), a okamžite chceli zvoliť 
aj jej nové vedenie. Aj sa tak stalo, 
nová usadlosť, ktorá existovala po 
dobu jedného večera, si zvolila svoje 
zastupiteľstvo a za starostu si vybrali 
dovolenkujúceho štátneho tajom-
níka Dr. Józsefa Bartókyho. V záujme 
ešte väčšej oslavy a zábavy ukradli 
z Nagymarosu muzikanta Józsiho 
Radicsa, ktorý potom celý večer 
vyhrával obyvateľom Žabej Osady do 
tanca. Okrem muziky sa spoločnosť 
zabávala kúpaním, tancom a pochut-
návaním si na guláši – takto uplynul 
jediný večer existencie Žabej Osady.

Miesto: Zebegény, Ostrov Zebegény
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Kúpalisko Vadaš v Štúrove
Základ moderného kúpeľníctva v 
Štúrove položili vybudovaním Starých 
kúpeľov. Počas vŕtania studne v roku 
1949 vytryskla v hĺbky 97 metrov ter-
málna voda s teplotou 41 stupňov 
Celzia. Dodnes fungujúce kúpalisko 
otvorilo svoje brány v roku 1952, 
a slúži predovšetkým obyvateľom 
mesta. Dobé meno a chýr Štúrova sa 
však odvíja od druhej rekreačnej inšti-
túcie, od Termálneho kúpaliska Vadaš 
vybudovaného na hĺbkovom vrte v 
roku 1972. Na hodnotu a potenciál 
vody vyvierajúcej z hĺbky stodvadsať 
metrov a teploty 41 stupňov upo-
zornil Gyula Bartusz, zakladateľ kúpa-
liska Vadaš. Investícia sa rozbehla v 
roku 1976 výstavbou dvoch bazénov 
– prvý z nich odovzdali do užívania 
14. júla 1978. V súčasnosti je komplex 
Vadaš, rozprestierajúci sa na 25-hek-
tárovom území, jedným v najväč-
ších termálnych kúpalísk Slovenska 
– okrem tunajšej vody s obsahom 
uhličitanu vápenatého priťahuje náv-
števníkov aj južná poloha a príjemné 
podnebie mesta.
Kúpalisko má 7 externých a 2 kryté 
bazény (medzi nimi jeden s vlnobitím), 
voda má teplotu 39 stupňov a láka 
turistov z celého Slovenska, Česka i 
Poľska.

Miesto: Štúrovo, Vadaš Thermal 
Resort

Lepence – strážca visegrád-
skych kúpeľných tradícií
Kúpeľná kultúra Visegrádu a obce 
Lepence sa rozvíjala vďaka prameňu 
Lepeneckého údolia, ktorý objavil 
banský inžinier Vilmos Zsigmondy. 
Majster artézskych studní tu naďabil 
na termálnu vodu s teplotou 39 
stupňov Celzia, pri prameni ktorej 
v roku 1977 vybudovali terasovité 
kúpalisko, potom neskôr celý kom-
plex Lepence Spa, a vodu prameňa 
využíva aj nemocnica v Gizellatelep: 
svojim pacientom poskytuje balneo-
logické služby. Voda s obsahom váp-
nika, hydrogénuhličitanov a magnézia, 
vyvierajúca z hĺbky 1300 metrov, bola 
v roku 1994 vyhlásená za minerálnu 
vodu, od roku 1997 ju plnia do fliaš 
pod názvom „Visegrádska minerálka“ 
(Visegrádi ásványvíz), a v roku 2002 
ju vďaka jej protizápalovým účinkom 
zaregistrovali ako liečivú vodu.
Komplex Lepence Spa nachádzajúci 
sa vo visegrádskom Hotel Thermal 
nesie – v súlade s tunajšou históriou – 
znaky rímskych i tureckých kúpeľných 
tradícií: tepidárium, saunový svet, 
ponorný bazén so studenou vodou, 
aromatické komory a parné kúpele 
oživujú tradície starovekých a stre-
dovekých kúpeľov. Zážitok z kúpania 
umocňuje popri procedúrach aj mož-
nosť ochutnania liečivej vody, ktorej 
prameň vyviera v bezprostrednej blíz-
kosti kúpeľov.

Miesto: Visegrád, Thermal Hotel 
Visegrád

Wellnes kúpele Aquasziget  
v Esztergome
Novým kúpeľným komplexom, zapada-
júcim do kúpeľnej kultúry Esztergomu, 
je Aquasziget, ktorý svoje brány otvoril 
pre kúpaniachtivých návštevníkov v 
roku 2006. Pod odvážny tvar budovy 
sa podpísal architekt József Finta, 
laureát Yblovej a Kossuthovej ceny. 
Návštevníkov očakáva celkom desať 
bazénov – päť krytých a päť externých. 
Spomedzi krytých bazénov poskytuje 
najväčšie prekvapenia zážitkový bazén: 
oddych a zábavu zabezpečuje jaskyňa, 
protiprúdová chodba, chrliče vody a 
gejzíry. Časomiera bazéna s toboganom 
zas eviduje najrýchlejšie skĺznutie. Na 
svoje si prídu aj milovníci pokojných 
vôd: užívať si môžu jacuzzi a termálny 
bazén, a najmenší sa môžu čľapotať v 
detskom bazéne. Medzi exteriérnymi 
bazénmi sa nachádza zážitkový s vlno-
bitím, dva bazény s toboganmi, plavecký 
bazén a detský bazén s hradom. Rad 
externých bazénov dopĺňa relaxačný 
bazén, ktorý je v prevádzke aj v zimných 
mesiacoch. Oddelenie wellness a sau-
nový svet oživuje esztergomskú kúpeľnú 
kultúru tureckých čias, a spoza 20-met-
rovej sklenenej steny ponúka jedinečný 
výhľad na budov Hradného návršia.

Miesto: Esztergom, Aquasziget

Štúrovskí Ľadoví kohúti 
a držitelia rekordov 
z Kravian nad Dunajom
Tradíciu kúpania v studenej vode 
Dunaja, ktorou v minulosti liečili 
rôzne neduhy, Štúrovčania dodnes 
zachovávajú. Skupina otužilcov 
ponárajúcich sa na Nový rok do 
ľadových vôd rieky, sa v minulosti 
nazývala Mrože či Štúrovské ľadové 
medvede. V roku 2018 si zvolili nový 
názov: Ľadoví kohúti, odkazujúc tak 
na pôvodný názov svojho mesta. 
Od roku 2019 sa v prvý deň nového 
roka ponárajú do ľadových vôd 
ovenčení kúpacími čiapkami zdobe-
nými kohútím hrebeňom vo farbách 
mestského erbu.
V tomto extrémnom športe je 
však skutočným rekordérom obec 
Kravany nad Dunajom, kde sa od 
roku 2015 pri príležitosti zimného 
kúpania schádzajú odvážlivci z 
celého Slovenska. V roku 2019 sa ich 
do ľadových vĺn ponorilo celkom 92, 
čím vznikol nový celoštátny rekord. 
Okrem masochizmu majú tieto 
podujatia aj veľmi užitočné poslanie: 
popularizujú zdravý spôsob života.

Miesto: Štúrovo, štúrovské pred-
mostie Mostu Mária Valéria + 
Kravany nad Dunajom, Prístav
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Podobne ako mnoho veľtokov, aj Dunaj bol už v časoch Rímskej ríše prirodzenou 
obrannou líniou. Proti nájazdom barbarov bránili Rimania Podunajsko pev-
nostným systémom, vytvoriac tak obrannú líniu podunajského limesu. Na úseku 
pri ohybe Dunaja (a Ripa Pannonica) stáli pevnosti Panónskeho limesu v obzvlášť 
hustom rade. Opevnenie Panónie začali budovať v druhej polovici 1. storočia n.l., 
spočiatku formou drevených a zemných, neskôr, v dôsledku stále intenzívnejších 
barbarských nájazdov, už kamenných fortifikačných stavieb, ktorých výstavba 
začala v 4. storočí. Kvôli útokom bojovných Kvádov vybudovali pri Visegráde na 
hore Sibrik dokonca aj pevnosť mimo tábora. Vidiac strategický význam ohybu 
Dunaja, nariadil cisár Valentinus I. okolo roku 370 výstavbu menších strážnych veží 
(burgusov) medzi jednotlivými vojenskými tábormi v línii rieky. Tieto strážne veže 
zabezpečovali pohyb medzi tábormi, (svetelnými alebo dymovými signálmi) ozna-
movali príchod nepriateľských vojsk, a odolávali nepriateľom do príchodu posíl.
V ohybe Dunaja zostala zachovaná nejedna strážna veža tohto obranného sys-
tému; z doposiaľ preskúmaných sú najhodnotnejšími archeologické nálezy veží v 
Szentgyörgypuszta, Visegrád-Kőbánya, Dömös a Lepence. V Dömösi sa za kato-
líckym kostolom nachádzajú aj dve pece na vypaľovanie tehál.
V stredoveku bol tento región dlhý čas sídlom kráľov (v Esztergome, neskôr vo 
Visegráde), vznikali tu preto významné opevnené miesta. Esztergomský hrad 

Tatári nikdy nedobyli, a aj Turci ho ovládli len vďaka zrade. Na Visegráde bola viac-
krát uložená maďarská kráľovská korunu, čo len dokazuje, že miesto bolo takmer 
nedobytné. V Pilisi (Vyšehradských vrchoch) na nejednom mieste vyrástli kráľovské 
kúrie a lovecké kaštiele, väčšina ktorých neskôr slúžila na cirkevné účely (napr. na 
mieste dömöšského paláca postavili prepošstvo).
Okrem svojej obrannej funkcie kontrolovali stredoveké hrady aj obchodné cesty 
vinúce sa v údolí riek – damášsky hrad napríklad dohliadal na cestu do Poľska. 
Rieky využívali na prepravu, a dôležitú funkciu zohrávali aj pri pohybe vojsk.
V čase tureckých vojen (1541-1686) bolo mnoho hradov i podhradných osád 
spustošených. Osmani sa domnievali, že dobyté územia zostanú definitívne pod 
ich nadvládou, hrady teda obohatili mnohými novými budovami. Avšak stále sa 
opakujúce prestrelky a ozbrojené konflikty aj tieto stavby zničili. Rozvojom vojen-
skej techniky pevnosti stratili svoj strategický význam, postupne pustli, kamene, 
z ktorých boli postavené, okolité obyvateľstvo s obľubou používalo na výstavbu 
svojich príbytkov.
Hrady a opevnené body na území euroregiónu možno takmer bez výnimky dodnes 
navštevovať, na Visegráde a v Esztergome je inštalovaná aj interaktívna výstava.

Vojnový chodník
Pevnosti na brehoch vôd v euroregióne Ister-Granum
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Esztergom

Visegrád

Štúrovo

Szob

• Parkanská bitka

• Esztergomské Hradné návršie
• Mlynská bašta, životodarná i osudová 

časť esztergomského hradu
• Romantický príbeh iznických misiek
• Hrdinská smrť Bálina Balassu 

(Valentína Balašu)
• Esztergomská kúria Vak Bottyána 

(Jána Boťána)
• Tretia sloha Kossuthovej piesne

• Quadriburgium, rímska pevnosť v 
Gizellamajore

• Pevnosť na vrchu Sibrik
• Visegrádsky kráľovský palác a 

Herkulesova studňa
• Visegrádska kaplnka Panny Márie
• Visegrádska Vodná bašta
• Šalamúnova veža (Dolný hrad)
• Dunajská monografia z pera Luigiho 

Ferdinanda Marsigliho

• Poklad kráľovnej 
Márie

• Pamiatka kráľa 
Svätého Ladislava, 
ktorý vyrazil vodu zo 
skaly v Szobe

Vojnový chodník (Pevnosti na brehoch vôd v euroregióne Ister-Granum)

Ipolydamás
• Hrad Damásd

Atrakcie 
iných tematických trás

Atrakcie  
tematickej trasy

Ďalšie atrakcie 
v okolí

Odporúčaná 
trasa pre vozidlá

Odporúčaná 
cyklotrasa
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Quadriburgium, rímska pevnosť v Gizellamajore
V ohybe Dunaja, medzi obcami Visegrád a Dömös sa nachádza gizellamajorská 
rímska pevnosť, ktorá strážila hranicu na jednom z najdôležitejších bodov rieky, a 
mala kapacitu takmer dvesto vojakov. Pevnosť v ohybe vodného toku zabezpečo-
vala svetelnými a dymovými signálmi výmenu informácií medzi strážnymi vežami. 
Bola vybudovaná v 30-tych rokoch IV. storočia mala štvorcový pôdorys (nazývajú 
ju preto aj Quadriburgium) o rozmeroch 50x50 m, jej múry boli hrubé 165 cm 
a vysoké deväť metrov. Výška štyroch vejárovitých rohových veží presahovala aj 
výšku múrov. Pevnosť, do ktorej sa vchádzalo od Dunaja, a tým pádom bola v 
priamom kontakte s riekou, stratila svoju vojenskú funkciu koncom IV. storočia.
Zaujímavosťou tejto stavby je rímsky cintorín pochádzajúci z rovnakého obdobia, 
ako samotná pevnosť. Na pohrebisku ležiacom na juhozápad od pevnosti sa 
nachádza 226 hrobov s pozostatkami vojakov a ich rodinných príslušníkov. Boli 
tu odkryté aj kamenné krypty, z ktorých jedna je omietnutá, oblúkovitá a zdobená 
červenou maľbou. Napriek tomu, že sa do krypty vlámali vykrádači hrobov, zacho-
valo sa v nej viacero šperkov.

Miesto: Visegrád, Quadriburgium

Pevnosť na vrchu Sibrik
Najvýznamnejším prvkom visegrádskeho pevnostného systému z rímskych čias je 
pevnosť stojaca na 176 metrov vysokom vrchu Sibrik, ktorú dal pred 1700 rokmi 
postaviť cisár Konštantín Veľký, a ktorá dozerala na dunajskú líniu a strážne veže 
limesu – tým pádom sa stala jednou z najväčších pevností severovýchodného cípu 
Panónie a Rímskej ríše. Komplex budov považovaný za najvýznamnejšie rímske 
ruiny okolia možno nazvať aj prvým visegrádskym hradom, ktorý svojím deltovým 
tvarom a vežami bol určite neprehliadnuteľnou atrakciou. Pevnosť mala rozmery 
114x130 metrov, jej rohy chránili vejárovité veže, a múry medzi rohovými vežami 
boli posilnené jedenástimi vežami v tvare „U“ (základy desiatich z nich sú dodnes 
viditeľné). Jej vybudovanie kladú do obdobia rokov 325 až 330, a v dobe jej naj-
väčšej slávy medzi jej múrmi prebývalo takmer šesťsto vojakov. Pevnosť Pone 
Navata opustili Rimania koncom 4. storočia.
V nasledujúcom prechodnom období obývali vrch barbari, neskôr tu Svätý Štefan 
v roku 1009 zriadil prvé hradné županstvo, a tu dal postaviť prvý kostol mesta. Až 
do obdobia tatárskych vpádov sa tu nachádzalo centrum mesta, avšak po mon-
golskom nájazde bola pevnosť na vrchole vrchu úplne zničená, a dnes jej slávnu 
minulosť pripomínajú už len 40-50 cm vysoké ruiny.

Miesto: Visegrád, vrch Sibrik 
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Esztergomské Hradné návršie
Hradné návršie ležiace sa pri sútoku riek Dunaj a Hron bolo počas stáročí svedkom 
sústavných zápasov a bitiek. V I. storočí tu Keltov, žijúcich na tomto území, pre-
mohli Rimania, a jeden zo svojich vojenských táborov podunajskej obrannej línie 
(Ripa Pannonica) založili práve na Hradnom návrší – tým započali vojenskú históriu 
vtedajšej osady Solva (dnes Esztergom). Solva sa stala významným priechodom cez 
rieku Dunaj a zabezpečovala styk medzi osadami Salvio Mansio (dnešné Víziváros, 
Vodné mesto) a Anavum (Štúrovo). Na znovuobjavenie štvorvežovej pevnosti vybu-
dovanej Rimanmi na Hradnom návrší bolo treba čakať až do roku 1820 – jej ruiny 
objavili počas výstavby baziliky.
Stavby, ktoré tu Rimania zanechali, sa stali vôbec prvými pevnosťami nového štátu, 
Uhorského kráľovstva. Kráľovský hrad vybudovaný kniežaťom Gejzom na Hradnom 
návrší slúžil ako sídlo maďarských kráľov až do 13. storočia. Tu sa narodil a bol 
pokrstený Svätý Štefan, a tu bol korunovaný za kráľa. Najstaršie časti dodnes sto-
jaceho hradu dal postaviť kráľ Belo III. na konci 12. storočia. Hradné návršie bolo 
svedkom pochodu vojenských oddielov, ktoré popri Dunaji tiahli do Svätej zeme, 
v  sálach hradu sa v roku 1147 ubytoval so svojou armádou nemecký cisár Konrád 
III. a francúzsky kráľ Ľudovít VII., v roku 1189 zas rímsko-nemecký cisár Fridrich 
I. (Barbarossa). Vďaka španielskemu županovi Šimonovi a jeho lukostrelcom hrad 
prežil obdobie tatárskych vpádov v rokoch 1241-42, a poskytol útočisko obyva-
teľom spustošeného a vyrabovaného kráľovského mesta. Kráľ Belo IV. sa v roku 
1249 kráľovského paláca zriekol v prospech arcibiskupa, a Hradné návršie sa stalo 
cirkevným centrom. Zo hľadiska ďalšej výstavby urobili najviac arcibiskupi rene-

Poklad kráľovnej Márie
Uhorské kráľovstvo stratilo v roku 
1526 v bitke pri Moháči svojho vládcu, 
a celá krajina bola vydaná napospas 
osmanským vojskám. Podľa legendy 
ovdovená kráľovná Mária, unikajúc 
pred útočiacimi Turkami, naložila 
poklady budínskeho hradu na loď a 
vydala sa na cestu do bezpečného 
Prešporku. O záchrane kráľovského 
pokladu a o nešťastí, ktoré ich cestou 
postretlo, hovoria záznamy vtedaj-
šieho dvorného kancelára Istvána 
Brodaricsa (Stephanusa Brodericusa). 
András Orbánczy, zástupca esz-
tergomského hradného kapitána s 
rebelantskými úmyslami totiž dal na 
blížiacu sa flotilu strieľať z kanónov, 
a časť kráľovských lodí sa potopila. 
Potopené vraky dodnes neboli z 
rieky vyzdvihnuté, časť drahocenností 
stredovekého maďarského kráľov-
ského dvora teda s veľkou pravde-
podobnosťou dodnes leží na dne 
Dunaja. Presné miesto nešťastia a 
presný obsah pokladníc je dodnes 
záhadou aj napriek tomu, že sa ich 
pokúsil nájsť nejeden archeológ-po-
tápač či výskumná skupina – doposiaľ 
neúspešne.

Miesto: Szob, Kaštieľ 
Luczenbacherovcov (Viac informácií v 
sekcii Ďalšie atrakcie v regióne)

sančného obdobia, keď hradný kom-
plex rozširovali využívajúc najnovšie 
výdobytky techniky. V čase tureckej 
nadvlády prežil kráľovský palác via-
cero obliehaní: v roku 1543 sa dostal 
do tureckých rúk, v roku 1595 sa vrátil 
do uhorskej pôsobnosti, potom po 
obliehaní v roku 1605 hrad opäť padol 
do rúk Turkom, a tak to zostalo až do 
roku 1683. Odchodom tureckých vojsk 
však pohnuté časy Hradného návršia 
neskončili, pretože v roku 1706 spô-
sobilo v opevnení veľké škody oblie-
hanie Rákócziho vojsk.
V súčasnosti v hrade sídli Esztergomské 
hradné múzeum Maďarského národ-
ného múzea, a medzi jeho najpôsobi-
vejšie atrakcie patrí kráľovská kaplnka 
zreštaurovaná v roku 2014, ako aj 
sála Svätého Štefana z 12. storočia a 
rytierska sála. Na hodnote a povesti 
múzeu pridáva prekrásny výhľad, 
ktorý sa naskytuje z Bielej veže.

Miesto: „Esztergom, Esztergomské 
hradné múzeum Maďarského národ-
ného múzea „
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Mlynská bašta,  
životodarná i osudová časť esztergomského hradu
Na severnom konci esztergomského Víziváros (Vodného mesta) sa nachádza 
Mlynská bašta, v ktorej kedysi skutočne fungoval mlyn. Návštevníkom túto sku-
točnosť dodnes pripomína mlynské koleso. Táto bašta chránila aj prameň, ktorý 
zásoboval vodou hrad, ktorého mimoriadne hlboká studňa umožňovala nahro-
madiť zásoby vody len na niekoľko dní – aj to len za cenu úmornej práce. V čase 
arcibiskupstva Jánosa Vitéza (Jána zo Zredny) tu vybudovali dômyselný stroj, ktorý 
využívajúc silu vody, pumpoval pitnú vodu do Severnej bašty. V zrekonštruovanej 
podobe sa nachádza vo veži Veprech vo Vízivárose (Vodnom meste).
V čase tureckých vojen sa Mlynská bašta stala achilovkou esztergomského 
Hradného návršia: ak totiž obliehajúce vojská baštu obsadili a zahatali prísun 
vody, obrancovia hradu sa zakrátko vzdali. Na stene bašty, ktorú po prvýkrát dobyli 
lesťou v roku 1543, sa nachádza pamätná tabuľa pripomínajúca turecký vpád a 
príchod sultána Sulejmana do hradu. Vtedy dvadsaťštyri tisícovú tureckú armádu 
informoval o význame Mlynskej bašty a o tamojšom vodnom stroji taliansky žold-
nier. Od tureckých člnov kotviacich pri ústí Hrona sa preto Osmani viackrát pokú-
sili baštu dobyť, ale obrancovia im nielenže hrdinsky odolávali, ale dokonca pre-
lomili rady útočníkov a potopili viacero ich vojenských plavidiel. Po neúspešnom 
obliehaní niekoľko tureckých vojakov v tichosti preliezlo múr a pobili stráže, ktoré 
sa práve prebrali zo spánku. Španielsky veliteľ výmenou za možnosť slobodného 
odchodu o niekoľko dní hrad odovzdal nepriateľovi. V roku 1595 dokázali kres-
ťanské vojská obsadiť hrad opäť vďaka tomu, že ako prvé získali Víziváros (Vodné 
mesto). Obliehanie rok predtým nebolo úspešné. Bálint Balassa (Valentín Balaša), 
prvý básnik, ktorý tvoril v maďarčine, bol smrteľne postrelený práve počas tohto 
obliehania.

Miesto: Esztergom, Mlynská bašta

Romantický príbeh 
iznických misiek
Medzi najcennejšie exponáty Múzea Bálinta 
Balassu patria fajansové misky z turec-
kých čias, ktorým podobné nájdeme len v 
Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku.
Slávne nálezy boli odhalené počas vyko-
pávok pri budove Strednej škole Svätej 
Alžbety v Esztergome v roku 2012. Spod 
zeme vyniesli na povrch sedem fajanso-
vých misiek z tureckých čias, ktoré boli sta-
rostlivo zabalené, vložené jedna do druhej, 
spodkom nahor a uložené v drevenej truh-
lici. Nádoby sa síce polámali, ale žiadna ich 
časť sa nestratila a všetky zostali na svojom 
mieste. Ich vznik kladú medzi roku 1560 až 
1580 a svoj názov dostali po tanieroch obja-
vených v Izniku, na ktoré sa do určitej miery 
podobajú.
Drevenú truhlicu so vzácnym obsahom 
zakopal jej majiteľ niekedy po roku 1590, 
pravdepodobne v čase dvoch veľkých oblie-
haní Esztergomu (1594-1595). Vo Vízivárose 
(Vodnom meste) stáli v tom čase pri mešite 
a kúpeľoch turecké obytné domy, a misky 
s veľkou pravdepodobnosťou zakopali na 
voľnej parcele, ktorá sa medzi nimi nachá-
dzala. Z prameňov vieme, že obliehanie 
mesta Kresťanmi v roku 1595 spôsobilo 
vo Vízivárose (Vodnom meste) veľké škody, 
Turci sa tejto mestskej časti rýchlo vzdali a 
utiekli do hradu. Majiteľ misiek, ktorý bol 
nútený utekať, sa už nevedel postarať o 
odvoz svojich cenností, vzácne predmety a 
hnuteľnosti teda pravdepodobne zakopal 
dúfajúc, že po skončení obliehania ich 
opäť vykope – táto možnosť sa mu však 
už nenaskytla. Nevieme aký osud postihol 
bohatého tureckého majiteľa misiek, ale 
tieto vzácne predmety zostali tu, a oboha-
cujú zbierku Múzea Bálinta Balassu.

Miesto: Esztergom, Maďarské národné 
múzeum Bálinta Balassu

Hrdinská smrť  
Bálinta Balassu 
(Valentína Balašu)
V roku 1593 vytiahla cisárska 
armáda pod vedením 
Habsburgovcov proti 
Osmanskej ríši – toto ťaženie 
sa stalo známym ako 15-ročná 
vojna. Esztergomský hrad stál 
na strategicky významnom 
mieste, a bývalé arcibiskupské 
sídlo sa pokúsili oslobodiť v 
roku 1594. Päťdesiattisícová 
armáda pod vedením arci-
vojvodu Mateja dorazila pod 
Esztergom 4. mája 1594, mesto 
obkľúčili a zahájili paľbu na 
hrad. Prvé nájazdy spustili 14. 
mája, útočili najmä na Víziváros 
(Vodné mesto), kde sa im na 
južnej strane mestského múru 
podarilo vybiť otvor široký 
15 krokov. Slávny bojovník a 
vojenský básnik Bálint Balassa 
(Valentín Balaša) sa dňa 19. 
mája pokúsil dostať do mesta 
práve cez tento otvor, ale 
výpad bol neúspešný, a pri veži 
kúpeľov Hévíz utrpel smrteľné 
zranenie: oboma stehnami mu 
prenikla guľka, a zraneniam 30. 
mája podľahol.
Esztergom venoval pamiatke 
básnika dva pamätníky: jeho 
socha v životnej veľkosti stojí 
pri úpätí Hradného vrchu, a na 
rohu Malodunajského korza 
a Ulice Istvána Katonu (na 
mieste, kde zranenie utrpel) je 
umiestnená mramorová tabuľa 
s jeho menom.

Miesto: Esztergom, Socha 
Bálinta Balassu
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Visegrádsky kráľovský palác a 
Herkulesova studňa
Visegrádsky hrad dal po tatárskych 
pádoch postaviť kráľ Belo IV., Karol I. 
sem v roku 1323 preniesol svoje sídlo a 
na úpätí hradného vrchu dal vybudovať 
svoju kráľovskú rezidenciu. Stavebné 
práce boli dokončené až v čase vlády 
jeho syna Ľudovíta I., a neskôr palác 
ďalej rozširovali aj králi Žigmund a Matej 
Korvín. Osud komplexu budov pozna-
menalo obsadenie územia Turkami v 
roku 1544, ako aj boje a vpády, ktoré sa 
na tomto území konali, a v čase Turkov 
zostala z hradu len troska. Po odchode 
vojska a oslobodení Visegrádu tu, v blíz-
kosti hradu časom vznikla nová osada, 
ktorej obyvatelia považovali niekdajšiu 
kráľovskú rezidenciu za kameňolom. 
Dažďová voda a nánosy padajúce z hory 
zakrátko pochovali aj zvyšky ruín.
Najväčšou hodnotou paláca sú prav-
depodobne studne. Pôvodne ich bolo 
šesť, avšak návštevníci si môžu v súčas-
nosti pozrieť len štyri. Najvýznamnejšia z 
nich je renesančná Herkulesova studňa 
z čias Mateja Korvína, presnejšie z roku 
1484, vyrobená z červeného mramoru, 
ktorá sa zachovala v najlepšom stave. 
Je dielom slávneho rímskeho sochára 
Giovanniho Dalmatu (Ivana Duknoviča). 
Vo fontáne žblnkala voda z prameňa, 
ktorý priviedli do paláca z neďalekých 
hôr. Bočné steny studne zdobili erby 
kráľa Mateja, jej ústrednou postavou 
je dieťa Herkules zápasiaci s lernskou 
hydrou. Zobrazenie Herkula v detskom 
veku je alegorické, môže totiž odkazovať 
na nemanželského syna Mateja Korvína 
(Jána Corvina), ktorého v čase výstavby 
studne vymenoval kráľ Matej za svojho 
zákonného nástupcu.

Miesto: Visegrád, Kráľovský palác

Visegrádska kaplnka 
Panny Márie
Osamotená kaplnka na brehu Dunaja 
pri Visegráde hlása od prvej polovice 
XVIII. storočia víťazstvo kresťanských 
vojsk na tureckou armádou a oslobo-
denie Visegrádu spod osmanskej nad-
vlády v roku 1684. To, kto dal kaplnku 
postaviť, nevieme s určitosťou zistiť. 
Podľa jednej verzie ju postavili vojaci, 
ktorí oslobodili Visegrád na pamiatku 
svojho víťazstva, iní zase tvrdia, že ju 
vybudovali nemeckí osídlenci, ktorí po 
príchode do svojej novej vlasti vzdali 
takouto formou vďaku Panne Márii za 
to, že mali šťastnú cestu a že sa mohli 
usadiť v novej domovine. Barokovú 
kaplnku zrekonštruovali v rokoch 1788 
a 1873, a v presbytériu umiestnili kópiu 
maľby Madony z Passau. Pamätná 
tabuľa umiestnená v kaplnke pripo-
mína pobyt cisára Františka Jozefa vo 
Visegráde. Hody sa v nej konajú 8. sep-
tembra na sviatok Narodenia Panny 
Márie, ktorý je tradičným sviatkom 
tejto obce.

Miesto: Visegrád, Kaplnka Márie

Visegrádska Vodná bašta 
Dunaj bol neoddeliteľnou súčasťou 
komplexu budov visegrádskeho 
hradu a paláca. Vodnú baštu posta-
vili v 13. storočí za účelom ochrany 
a opevnenia prístavu rozprestierajú-
ceho sa pred palácom, a táto budova 
vďaka svojej polohe umožnila aj 
kontrolu dopravy na rieke. Bašta sa 
nachádzala v bezprostrednej blízkosti 
prístavu a s Dolným hradom ju spájali 
hrubé múry – to znamená, že Horný 
hrad bol priamo spojený s Dunajom. 
Časom bašta stratila na význame a 
pomaly sa stala prekážkou podu-
najskej dopravy, preto po nejakej 
dobe sem nanosili zeminu a úroveň 
cesty zdvihli. Súčasnú podobu zís-
kala bašta v 30-tych rokoch minu-
lého storočia vďaka práci Jánosa 
Schuleka. Na schodoch stojí socha 
kráľa Belu IV., autora hradného sys-
tému, a železné zábradlie zdobia erby 
dynastie Arpádovcov, Anjouovcov, 
Luxemburgovcov a Mateja Korvína.

Miesto: Visegrád, Vodná bašta
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Dunajská monografia 
z pera Luigiho Ferdinanda 
Marsigliho
Luigi Ferdinando Marsigli sa v roku 
1683 ako stratég osobne zúčastnil 
vyhnania tureckých vojsk a z 
pozície vojenského inžiniera zohral 
významnú úlohu pri opevnení vise-
grádskeho hradu. O svojej návšteve 
Uhorského kráľovstva napísal mono-
grafiu o Dunaji, ktorá vyšla v roku 
1726 v Amsterdame. Podunajskú kra-
jinu opísal v šiestich zväzkoch a pre-
zentoval na osemnástich mapových 
sekčných listoch od Kahlenbergu pri 
Viedni po valašskú Giurgiu. Viac ako 
dvesto medených rytín poskytuje 
ucelený obraz o zdivenom vodnom 
systéme, stave budov, archeologic-
kých pamiatkach, ľuďoch žijúcich na 
tomto území a zemepisných pome-
roch v krajoch, ktoré sa vymanili spod 
tureckého útlaku. Vďaka monografii 
mohla celá Európa spoznať územie 
Uhorského kráľovstva a uvedomiť si, 
že Dunaj za Esztergomom – v rozpore 
so staršími mapami – naberá sever-
no-južný smer.

Miesto: Visegrád, Šalamúnova veža

Šalamúnova veža (Dolný hrad)
Visegrádsky Dolný hrad slúžil predovšetkým 
na vojenské a obranné účely, okrem toho bol 
bydliskom župana a kráľovským sídlom. Jeho 
výstavba sa spája s menom Bela IV., ktorý v 
obave pred ďalším tatárskym vpádom daroval 
kráľovnej „holú skalu“ v pilišskom lese, ktorá 
by v ťažkých časoch slúžila ako útočisko pre 
vdovy a siroty. Dolný hrad na tejto skale bol 
strategicky mimoriadne významný, pretože 
stál pri ceste spájajúcej dve dôležité mestá 
danej doby: Budín a Esztergom, a umož-
ňoval kontrolu tejto trasy i dopravy na Dunaji. 
Pevnosť mala bránovú vežu, strážnu vežu, 
ochranné múry a obytnú vežu. Dolný hrad 
spájal s  Horným hradom údolný múr, hrad 
postavený na vrchole skaly teda bol priamo 
spojený so strážnymi vežami na brehu Dunaja. 
Stavbu robilo zraniteľnou jednostranné opev-
nenie, sústreďujúce sa na obranu pred tatár-
skym vpádom. Nakoľko útok očakávali od 
Dunaja, severná strana Dolného hradu je 
oveľa silnejšie opevnená (kordónová rímsa so 
strieľňami, padacia mreža, výpadová brána), 
kým južnú stranu neupevnili. Z toho dôvodu 
bol zo susedného vrchu Sibrik, ktorý s ním bol 
takmer v jednej rovine, ľahko dobytný.
Veža je (nesprávne) pomenovaná po maďar-
skom kráľovi Šalamúnovi, ktorého bratanci 
Gejza I. a Svätý Ladislav uvrhli do zajatia v 
roku 1074. Veža, o ktorej kroniky hovoria, 
však pravdepodobne stála v bývalom kráľov-
skom hrade na vrchu Sibrik. Dolný hrad bol 
vybudovaný o poldruha storočia neskôr. Aj 
táto veža však mala svojho slávneho zajatca 
– bol ním Vlad Ţepeş, ktorého svet pozná ako 
grófa Drakulu. Zajať ho nechal Matej Korvín 
v roku 1462, keď sa valašský vajda spolčil s 
Turkami. Podľa niektorých zdrojov vajda, ktorý 
bol známy mimoriadnou krutosťou, sa v zajatí 
obrátil na vieru.

Miesto: Visegrád, Šalamúnova veža
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Pamiatka kráľa Svätého 
Ladislava, ktorý vyrazil vodu 
zo skaly v Szobe
Rady zázračných biblických osôb a 
svätcov (Mojžiš, Svätý Pavol, Svätý 
Tomáš, Svätý Juraj, atď.), ktorí vyrazili 
vodu zo skaly, rozširuje aj kráľ Svätý 
Ladislav. Túto zázračnú schopnosť 
kráľa spomína ako prvý v XV. sto-
ročí Pelbárt Temesvári (Pelbartus de 
Themesvar) v jednej zo svojich svojej 
kázní. Písomné pramene túto zázračnú 
schopnosť Svätého Ladislava síce 
nedokladajú, ale ľudová slovesnosť už 
od dávnych vekov zachovávala príbeh 
zázračného vyvedenia vody zo skaly a s 
ním spojené sväté studne a pramene. 
Príbehy o vode a Svätom Ladislavovi 
žijú v nespočetných variáciách v jed-
notlivých regiónoch celej Karpatskej 
kotliny. Zázrak privodí buď kráľova 
modlitba, buď vyviera voda v stopách 
podkov jeho koňa, inokedy sa oštepom, 
mečom alebo toporom dotkol skaly či 
už v núdzi, alebo prahnúc po životo-
darnej vode po víťaznej bitke.
Na území euroregiónu zachováva 
pamiatku svätého kráľa Kostol Svätého 
Ladislava v obci Szob. Jednoloďový 
kostol s barokovými prvkami bol 
vybudovaný v rokoch 1775 až 1778. 
Jednou z jeho najväčších hodnôt je 
drevený pár sôch Svätého Štefana a 
Svätého Imricha. Diela majstra Lőrinca 
Dunaiszkého sú historicky prvou dvo-
jicou sôch maďarského sochárskeho 
klasicizmu. Oltárny obraz Svätého 
Ladislava vyrážajúceho vodu zo skaly 
namaľoval Ferenc Lohr v roku 1927. 
Jeden z dvoch zvonov kostola nazvali 
tiež po Svätom Ladislavovi.

Miesto: Szob, Kostol svätého Ladislava

Hrad Damásd
Hrad pôvodne postavený ako obytná veža už v rokoch 1339 až 1342 preukáza-
teľne stál, nakoľko podľa dobových listín sa tu kráľ Karol Róbert v tomto období 
zdržiaval až päťkrát. Hrad bol predovšetkým strategickým bodom: odtiaľto sledo-
vali a kontrolovali obchodné cesty vedúce do banských miest popri rieke Ipeľ.
Zničenie pôvodného hradu sa spája s dobytím Esztergomu (1543) alebo Vácu 
(1544) Turkami, keď útočiace vojská obsadili aj Damásd. Turci, aby zabránili prenik-
nutiu maďarských vojakov na nimi dobyté územie, začali v roku 1581 s výstavbou 
aj v Damásde. V tom čase postavili pri obytnej veži menšie budovy a vytiahli múry. 
Hrad počas bojov na pomedznej tvŕdzi často menil držiteľa, pretože stál na ťažko 
brániteľnom mieste. V roku 1641 v neprítomnosti hradného kapitána na hrad zaú-
točili Turci prichádzajúci loďami po Ipli a dobyli ho.
Hrad Damásd je dnes zrúcaninou, pri ktorej v rokoch 2013-14 umiestnili infor-
mačné tabule a lavičky na piknik. V širokom okolí hradu už netiahnu vojská, len 
mierumilovní výletníci: lokalita – pre blízkosť Ipľa a Novohradských vrchov – láka 
najmä peších a vodných turistov.

Miesto: Ipolydamásd, Hrad Damásd
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Parkanská bitka
K tomu, aby v roku 1683 mohli Esztergom získať späť, museli kresťanské vojská 
postupujúce po ľavom brehu Dunaja najprv dobyť parkanskú tureckú pevnosť, 
aby potom mohli prejsť na druhý breh cez lodný most postavený mimo dosahu 
kanónov esztergomského hradu. V časoch bojov na pomedznej tvŕdzi Turci pev-
nosť niekdajšej osady Kakat posilnili. Z tohto obdobia pochádza aj novšie meno 
osady: Turci ju volali Džigerdelen Parkani, čo v preklade znamená „pevnosť trha-
júca pečeň“, odkazujúc na to, že odtiaľto mohli strelami zasiahnuť Vodné mesto, 
teda „útroby“ Esztergomu.
Bitka známa ako parkanská, ktorá priniesla zničujúcu porážku Turkov, sa odohrá-
vala 9. októbra 1683. Bitke predchádzali nepriaznivé udalosti: dva dni predtým 
v bojoch proti tureckej presile bojujúcej pod vedením Karu Mustafu padlo dve-
tisíc mužov z vojska poľského kráľa Jána Sobieského, čo sa rovnalo takmer istej 
porážke. Turci svojou ľsťou takmer pripravili o život aj samotného kráľa. Ôsmeho 
však na miesto bojov so svojou armádou dorazil Karol Lotrinský. Kresťania tak zís-
kali troj- až štvornásobnú presilu. Vzpružení Poliaci a čerstvé prichádzajúce vojsko 
spoločnými silami premohli Turkov, z ktorých sa mnohí pokúšali uniknúť späť do 
Esztergomu cez lodný most. Na lodnom moste sa tiesnili toľkí, že sa v strede pre-
trhol, a sústavná paľba z kanónov, ktorú kresťanské vojská na most spustili, ho 
nakoniec celkom zničila. Vo vodách Dunaja vtedy našli svoju smrť stovky tureckých 
vojakov.
Pamiatku vynikajúceho poľského kráľa pripomínajú v Esztergome i v Štúrove 
pomníky. Ten esztergomský sa nachádza v Alžbetinom parku a zobrazuje poľ-
ského kráľovského orla, kým v Štúrove stojí monumentálna jazdecká socha vládcu 
v životnej veľkosti, a stráži jeho pamiatku na mieste, v blízkosti ktorého premohol 
osmanských dobyvateľov, otvoriac tak cestu pre oslobodenie Budína a následne 
i celého Uhorského kráľovstva. Preklad latinského názvu na podstavci vytesanom 
z vápenca pochádzajúceho z blízkeho Süttő znie: „Prišli sme, videli sme, a Boh 
zvíťazil.“

Miesto: Štúrovo, Pamätník poľského kráľa Jána Sobieskeho

Esztergomská kúria  
Vak Bottyána (Jána Boťána)
János Bottyán (Ján Boťán) sa pravde-
podobne narodil v 40-tych rokoch 
XVII. storočia v Esztergome počas 
tureckej nadvlády. Dňa 9. októbra 
1683 v parkanskej bitke bojoval 
s vojskami poľského kráľa Jána 
Sobieského za oslobodenie svojho 
rodného mesta. Jeho zásluhy na 
bojisku dokazuje skutočnosť, že bol 
vymenovaný za nadporučíka eszter-
gomského jazdectva. Po oslobodení 
mesta si postavil na hlavnom námestí 
veľký dom, o ktorom s určitosťou 
vieme, že už v roku 1698 stál. Podľa 
tradície sa stal prívržencom Františka 
Rákócziho po súboji s kuruckým bri-
gádnikom Ladislavom Ocskaym. Vo 
februári 1706 prešiel cez zamrznutý 
Dunaj, začal obliehať a dobyl Víziváros 
(Vodné mesto), ale hrad sa mu už 
dobyť nepodarilo. Hrad obsadili až o 
pol roka neskôr pod vedením knie-
žaťa Rákócziho.
Kvôli jeho účasti v národnooslobodzo-
vacom boji mu cisársky generál Franz 
Kuckländer esztergomský Bottyánov 
palác zhabal. Po Kuckländerovej smrti 
v roku 1719 pripadol komplex budov 
Budínskej kráľovskej komore, od 
ktorej ho mesto Esztergom odkúpilo v 
roku 1728. Niekdajší Bottyánov palác 
prestavali na radnicu, v ktorej sa dňa 
24. apríla 1773 konalo prvé plenárne 
zhromaždenie a slúži tomuto účelu 
dodnes.

Miesto: Esztergom, Radnica

Tretia sloha  
Kossuthovej piesne
V období národnooslobodzovacích 
bojov v meruôsmom roku Lajos 
Kossuth (Ľudovít Košút) navštívil dňa 
18. októbra 1848 aj Esztergom, aby 
tu verboval vojakov. Podľa písomných 
pamiatok dorazil do mesta okolo 
šiestej hodiny večer loďou v sprievode 
vojenskej brigády. Na brehu rieky ho 
nadšení Esztergomčania vítali fakľami 
a spevom, a sprevádzali ho do hotela 
Fürdő. Na druhý deň pokračoval v 
ceste do Komáromu vojenskou loďou 
pomenovanou po ministrovi obrany 
Lázárovi Mészárosovi, ktorej maketa 
sa nachádza v Dunajskom múzeu.
Traduje sa, že počas jeho vtedajšej 
návštevy vznikla tretia sloha známej 
Kossuthovej piesne, začínajúca slo-
vami „Esik eső karikára“, ktorú podľa 
niektorých dejateľov napísal György 
Hulényi z Esztergomu, iní tvrdia, že sa 
táto strofa zrodila spontánne v radoch 
nadšencov vítajúcich Kossutha.

Miesto: Esztergom, Maďarské 
múzeum vodného hospodárstva a 
ochrany životného prostredia
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Väčšie rieky a vodné toky boli jednak prirodzenými hranicami, a zároveň spo-
jivom medzi susednými regiónmi – a práve táto dvojakosť pridáva na hodnote 
priechodom a brodom cez rieky, ktoré boli počas celej histórie dôležitou loka-
litou výmeny tovaru a obchodovania. Nie náhodou bolo jedným z hlavných pod-
mienok pri zakladaní miest zabezpečenie priechodu cez vodné toky. Spočiatku na 
tento účel slúžili prievozy. Rôzne typy mostov sa postupne objavovali až rozvojom 
nových technológií. Napriek tomu na mnohých miestach dodnes zabezpečujú pre-
pravu cez rieku práve prievozníci.
Už od počiatkov stredoveku fungovalo mnoho prievozov aj na území euroregiónu 
Ister-Granum. Písomné pamiatky dokladajú existenciu takýchto prechodov cez 
rieku pri Esztergome, Szobe a Visegráde. Menšie prievozy vznikli aj na Ipli (napr. pri 
obciach Ipolytölgyes a v určitej dobe aj pri Damásde) a na Hrone. Neskôr na týchto 
dvoch menších riekach postavili nejeden drevený most (v XIII. storočí už na Ipli 
takéto mosty určite stáli), ktoré však z času na čas vzala povodeň. Prechádzať cez 
rieku sa dalo aj pri vodných mlynoch vybudovaných na brehoch vodných tokov. 
Prvý kamenný most vybudovali po tatárskych vpádoch pri Šahách. Časom si každá 
obec v Poiplí vybudovala svoj vlastný most cez rieku, cez ktorú tým pádom mohli 
prechádzať priemerne na každom treťom kilometri.
Prvý významnejší most na Dunaju postavili Osmani, ktorí obsadili Esztergom v roku 
1543. Lodný most vybudovaný v roku 1585 na príkaz budínskeho pašu Sinana 
slúžil až do parkanskej bitky roku 1683, keď z Esztergomu Turkov vyhnali. Počas 
bitky (ako to vidíme na dobových rytinách) cisárske vojská delostreľbou zničil most 
pod unikajúcimi tureckými vojakmi.
V XVIII. storočí skonštruovali na Dunaji lietajúci most. Táto technická inovácia zna-
menala v podstate dva, za sebou priviazané člny zakotvené v strede toku – loď fun-
gujúca ako kompa bola k nim lanom pripevnená dolu po prúde, a využívajúc silu 
prúdu rieky a s pomocou šikovného kormidelníka (ako kyvadlo) prevážala cestujú-

cich z jedného brehu na druhý. V porovnaní s lodným mostom spočívala výhoda 
lietajúceho mostu v tom, že neprekážal lodiam plaviacim sa po Dunaji.
Ďalší lodný most medzi Esztergomom a Štúrovom uviedli do prevádzky v roku 
1842. Konštrukcia tvorená 40 loďami bola inštalovaná v období, keď sa po Dunaji 
premávalo zo dňa na deň viac parníkov, museli sa teda postarať o to, aby most 
mohli otvoriť a v noci aj osvetliť. Lodný most s menšími prestávkami fungoval až do 
vybudovania mosta Márie Valérie.
Rozvoj železničnej dopravy bol ďalším impulzom k zriaďovaniu prievozov. V roku 
1890 vznikla veľmi populárna visegrádska železničná stanica v Nagymarosi, vďaka 
ktorej začala premávať kompa a skrutkový parník. Oproti obce Dömös, pri úpätí 
vrchu Svätého Michala vybudovali zastávku Dömöšského priechodu. Esztergomská 
železničná stanica bola až do roku 1895 tiež na ľavom brehu Dunaja, pri Kováčove 
– cestujúcich z ostrovného výbežku sem privážal skrutkový parník. A naopak: oby-
vatelia obce Moča sa od budovy dnešnej čárdy preplavili kompou na stanicu Süttő-
Felső, a pre Kravany nad Dunajom zabezpečovala styk so železničnou sieťou sta-
nica v dedinke Piszke.
Príbeh priechodov cez Dunaj a Ipeľ zásadne ovplyvnila mierová zmluva uzatvára-
júca prvú svetovú vojnu, v dôsledku ktorej sa tieto priechody stali medzinárodnými. 
Na konci druhej svetovej vojny potom ustupujúce nemecké vojská väčšinu mostov 
vyhodili do vzduchu. V komunistických časoch priechodom neprospievala ani sku-
točnosť, že stranícke vedenie oboch krajín mimoriadne prísne upravovalo mož-
nosť prechodu cez hranice a podmienky vydávania cestovných dokladov. Zničené 
mosty teda neopravili a prievozy fungovali len vo vnútri toho-ktorého štátu.
Renesanciu priechodov priniesli spoločenské zmeny a najmä vstup do Európskej 
únie. Kým v roku 1990 fungovala na území celého euroregiónu jedna kompa 
(Esztergom-Štúrovo) a jeden železničný most (Szob-Chľaba), od roku 2023 slúžia 
doprave a preprave medzi dvoma krajinami ďalšie tri mosty a tri prievozy.

Kto zaplatí prievozníka? 
Priechody cez rieky na území euroregiónu Ister-Granum
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Most v obci Damásd
Pred prvou svetovou vojnou sa medzi 
obcami Damásd a Chľaba – podobne, 
ako na ďalších 46 miestach – klenul 
most. Neskôr zabezpečovala priechod 
cez rieku kompa, a v roku 1989 bol v 
súvislosti s výstavbou vodného diela 
Gabčíkovo-Nagymaros vybudovaný nový 
most zabezpečujúci prepravu štrku zo 
slovenskej strany. Samosprávy oboch 
obcí v tom čase iniciovali spoločnú 
fašiangovú slávnosť, v rámci ktorej sa 
obyvatelia týchto dvoch dedín obliekli 
do masiek (maškaráda) a stretli sa pri 
moste, kde zapálili Kyselicu/Morenu a 
hodili ju do vody, aby sa zima už nevrátila. 
Napriek tomu, že prerušenie výstavby 
vodného diela zrušilo možnosť pravidel-
ného prechádzania, a ľadová povodeň v 
roku 2000 zbúrala aj samotný most, spo-
ločné fašiangovanie zostalo zachované, v 
trochu zmenenej podobe: prechod cez 
rieku zabezpečujú člny.
Od roku 2023 slúži obyvateľom na oboch 
brehoch Ipľa vďaka Programu sloven-
sko-maďarskej spolupráce Interreg nový 
most. Turisti prechádzajúci cez región 
cyklotrasou EuroVelo 6 medzi hlavnými 
mestami Bratislava a Budapešť môžu 
prejsť štátnou hranicou aj v tomto bode. 
Most zároveň zabezpečuje možnosť pre-
chodu aj pre peších turistov objavujúcich 
turistické chodníky spájajúce Börzsöny 
(Novohradské vrchy) a pohorie Burda.

Miesto: Ipolydamásd, Nový most

Tunel medzi  
Visegrádom a Nagymarosom
Členské štáty RVHP rozhodli v roku 
1956 o komplexnom využití Dunaja 
od Devína (Slovensko) až po Čierne 
more, ktorého súčasťou bolo vybu-
dovanie po jednom vodnom diele: na 
československej strane pri Gabčíkove 
a v Maďarsku pri obci Nagymaros. 
Medzištátnu zmluvu o vybudovaní 
týchto vodných diel podpísali v roku 
1977, práce medzi Visegrádom a 
Nagymarosom začali v roku 1984. V 
rámci týchto prác bol vybudovaný na 
trase plánovanej priehrady úžitkový/
pracovný tunel dlhý 55 metrov, ktorý 
pozostáva z betónových prstencov o 
priemere 3 metrov a tiahne sa v hĺbke 
17 metrov pod zemským povrchom.
Napriek tomu, že maďarská vláda 
výstavbu v roku 1989 prerušila, tunel 
nezbúrali, a raz-dvakrát do roka na 
základe predchádzajúcej registrácie 
ho sprístupnia aj pre širokú verejnosť. 
Nakoľko ide o úžitkový/pracovný tunel, 
na turistické ciele nie je práve vhodný 
(prechádzajú ním vedenia, nachádza 
sa tu aj podkorytová studňa), ale ako 
atrakcia je zaujímavý, a nachádza sa v 
ňom aj menšia výstava s informáciami 
o výstavbe vodného diela a o tunajšej 
vodnej živočíšnej ríši.

Miesto: Nagymaros a Visegrád, 
vchody do tunela

Visegrádsky pontónový most
Cisár a kráľ František Jozef navštívil 
Visegrád dvakrát, v oboch prípadoch 
pricestoval do Nagymarosu vlakom, 
odkiaľ sa prievozom preplavil do 
Visegrádu. Pri príležitosti svojej prvej 
návštevy v roku 1888 si v spoloč-
nosti bavorského princa Leopolda 
len zapoľoval v Pilisi (Vyšehradských 
vrchoch).
V roku 1892 navštívil Maďarsko, kon-
krétne okolie Balašských Ďarmôt 
pri príležitosti vojenského cvičenia. 
Odtiaľ precestoval do Nagymarosu, 
kde vojsko vybudovalo pontónový 
most za krátkych 79 minút, cez ktorý 
potom príslušníci 4. vojenského 
oddielu prešli z visegrádskej strany 
na druhý breh. Krátko predtým 
cisár z paluby skrutkového parníka 
Morská panna vykonal vo Visegráde 
prehliadku vojsk. Inštalovanie mosta 
a samotný prechod cezeň sledoval 
potom z paluby parníka Fiume. V 
histórii vojska Monarchie sa dovtedy 
nikdy nestalo, že by pontónový most 
vybudovali za tak krátky čas. Po vojen-
skom cvičení most rozobrali, na sta-
nicu v Nagymarosi sa teda obyvatelia 
naďalej plavili prievozom.

Miesto: Visegrád, Kaplnka Márie
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Most Márie Valérie
V okolí Esztergomu vždy fungoval prechod cez Dunaj. Z XI. storočia máme aj 
písomnú pamiatku o existencii tzv. kakatského (starobylý názov Štúrova) prievozu. 
Výstavba stáleho kamenného mosta však musela počkať až do konca XIX. storočia 
– do toho času prechod cez rieku zabezpečoval prievoz, lodný most, lietajúci most, 
resp. most na koloch.
Most dlhý 500 metrov nazvaný po najmladšej dcére cisára Františka Jozefa vybu-
dovali v rokoch 1893 až 1895 podľa projektu Jánosa Feketeházyho. Oceľovú kon-
štrukciu vážiacu 2500 ton spojili s kamennými piliermi ručným nitovaním robotníci 
spoločnosti Cathry Szaléz a syn s použitím 490 tisíc nitov. Slávnostné otvorenie 
mostu sa konalo 28. septembra 1895. Počas 105 rokov, ktoré od jeho odovzdania 
do užívania uplynuli, slúžil most obyvateľom oboch brehov len počas 42 rokov 
– najprv, v roku 1919 vybuchol posledný mostový oblúk na strane od Štúrova, 
ktorý opravili až v roku 1927, a potom v roku 1944 deň po Vianociach ustupujúce 
nemecké vojská odpálili tri stredné oblúky.
Medzi Esztergomom a Štúrovom od roku 1963 síce premávala kompa, ale obyva-
telia oboch miest stále dúfali, že most raz bude opravený. Stalo sa tak s finančnou 
podporou Európskej únie v rokoch 2000-2001, keď polovicu investičných nákladov 
vo výške 19,7 miliónov eur poskytla Únia a druhú polovicu sumy vlády Maďarska a 
Slovenskej republiky. Slávnostné otvorenie zrekonštruovaného mosta sa dňa 11. 
októbra 2001 konalo za prítomnosti premiérov oboch štátov, komisára pre rozší-
renie EÚ a desiatok tisíc nadšených občanov v euforickej atmosfére. Most sa stal 
symbolom historického slovensko-maďarského zmierenia

Miesto: Esztergom a Štúrovo, Most Márie Valérie

Festival Aquaphone
Obyvatelia z Esztergomu, Štúrova a 
okolia udržiavali medzi sebou kontakty 
v období po druhej svetovej vojne, 
keď sa fyzicky nemohli stretávať, svoj-
ráznym spôsobom. Keďže most Nemci 
vyhodili do vzduchu, a úrady radikálne 
obmedzili možnosť prechodu cez hra-
nice medzi dvoma komunistickými 
krajinami, počas tichých večerov prí-
buzní zišli na breh Dunaja a zhovárali 
sa naklonení nad vodou.
Túto sprostredkovateľskú a kontaktnú 
vlastnosť vody využíva od roku 2005 
každoročne aj podujatie Aquaphone, 
ktoré iniciovala Hanneke Frühauf, 
manželka Károlya Frünhaufa, rodáka 
zo Štúrova. Každoročný performance 
organizuje Kultúrne združenie Štúrovo 
a okolie a Nadácia Štefan und Viera 
Frühauf z Badenu. V rámci predsta-
venia zaznie hudbou podfarbený text v 
slovenskom, maďarskom a nemeckom 
jazyku, ktorého autormi sú významné 
osobnosti maďarského a slovenského 
literárneho života a vytvoria ho vyslo-
vene na túto príležitosť. Predstavenie 
sa koná na štúrovskom a esztergom-
skom predmostí formou dialógu, pri-
pomínajúc obdobie symbolického 
prechodu cez rieku a svojím obsahom 
odkazujúc na spolupatričnosť.

Miesto: Esztergom a Štúrovo, pri 
Moste Márie Valérie

Projekt Strážca mosta
Po mnohých peripetiách, ktorými 
most Márie-Valérie spájajúci mestá 
Esztergom a Štúrovo prešiel, bolo 
slávnostné otvorenie mosta v roku 
2001 historickou udalosťou. Samotný 
most sa stal jedným z najfrekventova-
nejších hraničných priechodov medzi 
dvoma štátmi, ktorý okrem rozvíjania 
príbuzenských, priateľských a pra-
covných kontaktov slúži zároveň aj 
tisíckam zamestnancov, ktorí z juž-
ného Slovenska denne migrujú za 
prácou do Maďarska, nákupnému a 
kultúrnemu cestovnému ruchu, ako 
aj tým slovenským pacientom, ktorí sa 
liečia v esztergomskej nemocnici.
Príbeh tohto mosta však zároveň 
upozorňuje na to, aké krehké sú tieto 
stavby: zvyšky mosta čakali celých 
57 rokov na to, aby mohli opäť slúžiť 
doprave cez Dunaj. Na túto krehkosť 
upozorňuje aj projekt nazvaný Strážca 
mosta, organizovaný Kultúrnym zdru-
žením Štúrovo a okolie a Nadáciou 
Štefan und Viera Frühauf z Badenu, 
v rámci ktorého tieto dve organizácie 
vyhlasujú 3-6-mesačné štipendiá pre 
umelcov žijúcich kdekoľvek na svete, 
ktorí v umeleckom dome poskyt-
nutom štúrovskou samosprávou vyví-
jajú tvorivú činnosť v duchu stráženia 
mosta, posilňovania a udržiavania vzá-
jomných vzťahov. Od spustenia pro-
jektu pracovalo v Štúrove už viac ako 
50 umelcov, chrániac tak most pred 
opätovným zničením – samozrejme 
symbolicky. V posledných rokoch 
organizujú v rámci projektu aj knižný 
trh a literárne stretnutie v spojení s 
festivalom Aquaphone.

Miesto: Štúrovo, Mestské múzeum
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Tatári v Esztergome
Tatári (Mongoli) dobyli za krátkych 
20 rokov väčšinu Ázie a v marci roku 
1241 vpadli na územie Uhorského 
kráľovstva. Východnú časť krajiny 
vyplienili, väčšinu osád a dedín zni-
čili, avšak až do zimy sa neodvážili 
prejsť cez Dunaj – báli sa, že počas 
prechodu cez rieku ich dostihne 
nebezpečná ofenzíva. Podľa určitých 
prameňov nakoniec prešli cez rieku 
vďaka mimoriadne studenej zime pri 
Esztergome. Dunaj zamrzol, avšak na 
jeho pravom brehu Maďari sústavne 
lámali ľad, čo Tatárom sťažovalo pre-
chod. Uchýlili sa preto ku ľsti: tvárili 
sa, že odchádzajú, ale na brehu rieky 
nechali množstvo zvierat. Keď sa už tri 
dni neukazovali, Maďari prešli po ľade 
a prehnali dobytok na svoju stranu. 
Ukrytí tatárski strážcovia zburco-
vali armádu, a aj tí prešli cez Dunaj. 
Esztergomský hrad sa im síce dobyť 
nepodarilo, ale mesto vyplienili a pod-
pálili.

Miesto: Esztergom, Hradný vrch

Železničný most v obci Szob 
(Sávolyho most)
Jedna z prvých železničných trás 
Uhorského kráľovstva bola vybu-
dovaná medzi Pešť-Budínom a 
Prešporkom na jeseň v roku 1851. 
Železničnú trať vybudovali na ľavom 
brehu Dunaja až po obec Szob, 
kde prechod cez Ipeľ zabezpečoval 
železničný most, ktorý mal v tom 
čase najväčšie (takmer 60-metrové) 
oblúkové rozpätie. Most, ktorý v 
roku 1859 prestavali na dvojkoľa-
jový, museli kvôli zlému technic-
kému stavu nahradiť novou kon-
štrukciou. Železničná doprava medzi 
Maďarskom a Československom po 
prvej svetovej vojne zanikla. V tomto 
nepriateľskom období sa vynorila 
myšlienka, aby medzi Zebegényom a 
Dömösom postavili nový železničný 
most alebo tunel, trasu predĺžili až po 
Esztergom a tak eliminovali charakter 
slepej uličky szobského úseku.
Za obeť bojov druhej svetovej vojny 
padol aj železničný most v obci Szob. 
Projekty k jeho znovuvybudovaniu 
vypracoval Pál Sávoly a vďaka tomu 
od roku 1949 opäť slúži železničnej 
doprave smerujúcej už nielen do 
Budapešti a Bratislavy, ale aj do 
Hamburgu, Berlína, Varšavy a Prahy.
Na moste sa nachádza aj chodník pre 
peších, možno teda cez neho prejsť 
zo Szobu do Chľaby, a v túre pokra-
čovať v pohorí Burda.

Miesto: Szob, Sávolyho most

Most cez Ipeľ v Letkési
Kedysi takmer v každej dedine stál most cez Ipeľ. Väčšinu z nich využívali aj po 
prvej svetovej vojne vďaka tomu, že v dôsledku trianonskej dohody časť pôdy 
maďarských a československých štátnych občanov prešla do druhej krajiny, a tí, 
ktorí vlastnili pôdu aj na československej aj na maďarskej strane, mohli prechádzať 
cez hranicu na týchto prechodoch v rámci malého pohraničného styku. Väčšina 
týchto mostov však bola počas druhej svetovej vojny zničená, zakrátko zanikol aj 
inštitút vlastníctva pôdy v oboch štátoch, a kvôli prísnemu stráženiu hraníc ani 
neboli znovu vybudované.
Most stál odpradávna aj medzi obcami Letkés a Salka. Nestál však na tom mieste, 
ako dnes – spájal centrum Letkésa so susednou obcou, ktorá mala kedysi pozíciu 
oppida, tj. mestečka s trhovým právom. V čase druhej svetovej vojny boli obce 
na druhom brehu opäť pripojené k Maďarsku, a maďarská vláda pokračovala v 
regulácii rieky Ipeľ, začatej koncom minulého storočia, pretnúc mnoho ohybov a 
pretvárajúc tak koryto rieky. Práce vykonávali vo viacerých fázach, počnúc pretí-
naním koryta počas druhej svetovej vojny až po rybie kaskády vytvorené na pre-
lome tisícročí. Týmito zásahmi významne zmenili tok rieky vytvárajúci meandre, a 
pri Ipolytölgyesi vybudovali aj menšiu priehradu. Niektoré investície zostali nedo-
končené –pri Letkési tak vznikol tzv. „trianonský kanál“, ktorý mal byť novým, vyrov-
naným korytom Ipľa, avšak nebol dokončený. Kanál sa odvtedy stal rajom rybárov.

Namiesto medzičasom zbúraného starého mosta bol na severe obce vybudovaný 
nový prechod. Rieka tu pôvodne tiekla pod mostovým oblúkom na maďarskej 
strane, ale počas regulácie bol aj tento tok odklonený pod mostnú konštrukciu 
na slovenskej strane. Most pri Letkési vyhodený do vzduchu na konci druhej sve-
tovej vojny bol zrekonštruovaný v rokoch 1952 až 1954. Zakrátko však dopravu 
cez most zakázali, a opäť sa mohla rozbehnúť až po spoločenských zmenách v 
auguste 1994. Dnes môžeme cez záplavové územie rieky prejsť tromi oceľovými 
mostmi.

Miesto: Letkés, Ipeľský most
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Dömöšský priechod
Obec Dömös sa stala obľúbeným výletným miestom v druhej polovici XIX. sto-
ročia – milovníci turistiky sem prichádzali z hlavného mesta vlakom. László Kőrösi, 
dömöšský učiteľ onoho času navrhol, aby na železničnej trase Budapešť-Prešporok 
oproti Dömösu pri úpätí vrchu Svätého Michala pod slávnymi pustovníckymi 
jaskyňami vybudovali stanicu. Na druhý breh odtiaľto prevážali cestujúcich spo-
čiatku člnom na ručný pohon, neskôr motorovým. Dobové spravodajstvo uvádza 
aj sporné situácie, keď výletníci, ponáhľajúci sa na vlak zastavujúci na opačnom 
brehu, boli konfrontovaní so zvýšenými cenami za prievoz.
Počas tuhých zím bolo možné prejsť aj po zamrznutom Dunaji. V roku 1931 takto 
preniesli do Dömösu aj umieráčik, ktorý po Zebegény prepravili vlakom.
Po spoločenských zmenách sa viackrát pokúsili o opätovné spustenie lodnej pre-
pravy. V súčasnosti možno na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru 
použiť prievoz v podobe malej lode s kapacitou 26 osôb.

Miesto: Dömös a Nagymaros, Prievoz

(Cezhraničný) prievoz  
v Kravanoch nad Dunajom
S istotou vieme, že medzi obcami 
Piszke a Lábatlan už v XVIII. storočí 
existoval prievoz. V roku 1863 dal 
vybudovať prístav na pravom brehu 
Dunaja Antal Gerenday, iniciátor 
investícií v Lábatlane, za účelom, aby 
tamojšia kamenárska dielňa mohla 
svoje produkty ľahšie prepraviť do 
maďarského hlavného mesta. Prístav 
používali zároveň aj na účely prie-
vozu, ktorého atraktivitu znásobovala 
skutočnosť, že v Lábatlane mohli ces-
tujúci prestúpiť aj na železničnú trasu 
Esztergom-Komárom.
Vďaka čoraz užším vzťahom medzi 
oboma obcami – taktiež z iniciatívy 
Antala Gerendayho – založili v roku 
1868 Čitateľský klub Piszke-Kravany, 
ktorý zároveň plnil funkciu pánskeho 
kasína. Jeho členmi boli obyvatelia 
oboch obcí, a klub zohral významnú 
úlohu v procese rozšírenia mešťan-
ského spôsobu života.
Prievoz medzi obcami Kravany 
nad Dunajom a Lábatlan zanikol v 
dôsledku trianonskej mierovej zmluvy. 
Jeho opätovné spustenie v roku 2013 
umožnilo pripojenie k Európskej únii 
a k Schengenskému priestoru.

Miesto: Kravany nad Dunajom, 
Prievoz

Dni mostu priateľstva
Dni mostu priateľstva organizujú 
od roku 1996 každoročne samo-
správy družobných miest Komárom-
Komárno a Esztergom-Štúrovo. Ako 
nám prezrádza aj názov, jeho cieľom 
je posilnenie vzájomných vzťahov 
medzi dvoma pohraničnými úze-
miami s nízkym počtom prechodov 
cez Dunaj. Podujatie stavia mosty 
medzi dvoma štátmi, pohraničnými 
komunitami, i ľuďmi žijúcimi v blízkosti 
hraníc. Jeho vyvrcholením je púšťanie 
kahancov na vodu, keď (počínajúc 
1000 kusmi) každý rok spustia na 
vodu o jeden viac svietiacich kahan-
čekov, pripomínajúc túžbu tunajších 
ľudí po vzájomnom spojení.
Symbolické podujatie má dnes už aj 
rukolapné výsledky: medzi obcami 
Kravany nad Dunajom a Lábatlan 
spustili v roku 2013 opäť prievoz, 
a obce Neszmély a Radvaň nad 
Dunajom spája kompa, na ktorej 
výstavbe sa podieľalo aj EÚZ Ister-
Granum. Budovanie mostov priateľ-
stva je teda úspešné.

Miesto: Kravany nad Dunajom, 
Vyhliadková veža



5756

Chodník vodného kolesa
Mlyny v euroregióne Ister-Granum

Ľudia už v praveku dokázali rozdrviť obilné zrná, aby ich potom ako múku používali 
na prípravu každodenného chleba. Spočiatku používali drviče: zrná treli-drvili na 
plochom kameni druhým kameňom, ktorý držali v hrsti, alebo rozbíjali v drevených 
mažiaroch. Veľkú zmenu priniesol vynález, keď medzi dva valcovité kamene uložili 
obilie, a otáčaním horného kolesa zrná rozdrvili – týmto spôsobom sa efektivita 
práce zviacnásobila. O používaní ručných mlynčekov sa dočítame aj v legende 
svätého Gerarda (Szent Gellért). Boli to malé mlynčeky s priemerom 30-40 cm. 
Časom k drveniu zŕn medzi dvoma kameňmi využívali okrem ľudskej sily mnoho-
rakú energiu – počnúc zvieratami (kone, somáre, voly) cez vietor až po elektrickú 
energiu. V záujme uspokojenia energetických nárokov bez ľudskej či zvieracej sily 
sa v ranom stredoveku rozšírilo používanie vodného kolesa. Prúd a váha tečúcej 
vody rieky alebo potoka narážala do hnacieho mechanizmu (lopaty alebo lyžice) 
a rozkrútila vodného koleso, ktoré potom – prenosom momentu sily – uvádzalo 
do pohybu hnacie stroje. Okrem mletia obilia poháňali vodné kamene aj valchy 
na splstenie vlnenej tkaniny, píly, dúchadlá kováčskych dielní, banské čerpadlá a 
kladivá hámrov.
Podľa pohonu rozlišujeme tri typy vodných kameňov. Najjednoduchším a naj-
starším je koleso sa spodnú vodu, keď prúd vody poháňa spodné (vo vode sto-
jace) lopaty. Na tomto princípe pracujú všetky lodné mlyny. Koleso na vrchnú vodu 
v bunkách medzi dvoma bočnými vencami zachytáva vodu padajúcu zhora, a jej 
váhu – a sčasti aj silu – využíva na výrobu otáčavého pohybu. Pre dosiahnutie 

tohto efektu bolo treba potok odkloniť do mlynského žľabu, a týmto kanálom 
potom vodu, so spádom menším ako bol pôvodný spád potoka, nahnať na vodné 
koleso. Neskôr (v neskorom stredoveku) budovali rôzne iné vodné kolesá – na 
zadnú vodu, na strednú vodu - , tu zohrávala svoju úlohu už aj práca vojenských 
inžinierov a inžinierov vodných stavieb.
Nelíšili sa len typy vodných kolies, ale aj mlynov – výber typu vodného kolesa závisel 
od zemepisných pomerov a spádu vodného toku. Na veľkých, splavných riekach 
radšej spúšťali na vodu lodné mlyny, ktoré mohli pripojiť na lodný trup, kým pri 
malých rýchlo tečúcich potokoch stavali potočné mlyny s hrádzami a komorami. 
Na území euroregiónu nachádzame oba typy vodných mlynov.
Na Dunaji boli rozšírené najmä lodné mlyny. Kolísanie vodnej hladiny rieky bolo 
totiž tak veľké, že na brehu nebolo možné mlyny stavať. Ich prítomnosť dokazujú 
už aj stredoveké listiny. Lodné mlyny sa skladali z dvoch plavidiel: medzi dvoma 
drevenými konštrukciami sa točilo vodné koleso na spodnú vodu poháňané 
prúdom rieky. Nespornou prednosťou lodných mlynov bola skutočnosť, že ich 
poloha sa dala ľahko meniť. Na druhej strane však bolo treba zabezpečiť ich vle-
čenie, a búrky, povodne či odplavovanie ľadov bolo pre tieto konštrukcie veľmi 
nebezpečné. Preto museli byť lodné mlyny pred príchodom nepriaznivého počasia 
odvlečené na breh alebo na vedľajšie rameno rieky. Na jar mohli lodné mlyny začať 
pracovať na Jozefa, a na vode mohli zostať do konca novembra, ich práca skončila 
na Ondreja, ako hovorí aj porekadlo: „Ondrej, domov sa ber!“
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Rozvoj riečnej dopravy a čoraz väčší počet parníkov si vyžadovali prísnejšiu regu-
láciu plavieb a zabezpečenie vodných trás. Vlnobitie vyvolané hustou lodnou 
dopravou komplikovalo prevádzku lodných mlynov. Vplyvom regulácie vodných 
tokov sa dĺžka riek skrátila, tým pádom sa zmenšila plocha, ktorú mohli lodné 
mlyny využívať. V dôsledku zoštátnenia v komunistických časoch zmizli z regiónu 
aj posledné takéto konštrukcie. Muzeálny exemplár niekdajších močianskych lod-
ných mlynov môžeme dnes vidieť v slovenskom meste Kolárovo.
V Poiplí a v Pohroní sa takmer v každej obci nachádzal aspoň jeden mlyn (archívne 
pramene zo XVI. storočia dokladajú existenciu 25 mlynov v dolnom Poiplí, kým na 
území euroregiónu vieme o 7 pohronských obciach, v ktorých takéto stavby stáli). 
Veľký počet mlynov vybudovali z dvoch dôvodov: vodopis územia ich výstavbu 
takmer všade umožňoval, a na druhej strane sa každý snažil o to, aby múku vypro-
dukoval čo najbližšie k svojmu domovu.
Na potoku Sikenička, pretekajúcom medzi Hronom a Ipľom, pracovalo kedysi 
smerom od Levíc jedenásť mlynov. Mlynári, pôsobiaci na potoku s nízkym prie-
tokom, sa medzi sebou museli dohodnúť, aby potok dokázal pre každého z nich 
zomlieť potrebnú dennú dávku obilia. Preto mlynári na Sikeničke nepracovali celý 
deň, ich mlyny mleli len v dohodnutom čase. Traduje sa, že Franz Schubert, ktorý 
pôsobil ako učiteľ v želiezovskom kaštieli Esterházyovcov, skomponoval cyklus 
piesní „Krásna mlynárka“ jednej mlynárskej dcére od Sikeničky (pravdepodobne 
z Trhyne).

Obdivuhodný 
esztergomský vodný stroj
Mlynská bašta vo Vízivárosi (Vodnom meste) 
bola jednou zo strategických bodov eszter-
gomskej obrannej línie až do konca turec-
kých vojen. Na tomto mieste vyvieral zo zeme 
teplovodný prameň, na ktorom v 14. storočí 
vybudovali mlyn na mletie obilia. V záujme 
ochrany prameňa obklopili mlyn baštou, 
ktorú pomenovali Mlynská bašta. Arcibiskup 
Vitéz János (Ján zo Zredny) tu dal zostrojiť 
zvláštny vodný stroj, ktorý dvíhal pitnú vodu a 
vodu na kúpanie až do Severnej bašty, ktorá 
bola položená o šesťdesiattri metrov vyššie. 
Projektantom zariadenia, vďaka ktorému 
mali obyvatelia hradu počas viac ako 200 
rokov k dispozícii čerstvú vodu, bol majster 
Chimenti Camicia z Florencie. Bez tohto stroja 
by sa na hrade z tamojšej hlbokej studne 
dostali k vode len v obmedzenom množ-
stve. Konštrukciu, ktorú obdivovali aj kroni-
kári tureckých dobyvateľov, zrekonštruovali v 
roku 2019, a vďaka tomu ju môžeme dodnes 
obdivovať v novovybudovanej veži Veprech. 
Hydrofor síce po rekonštrukcii nenadobudol 
úplne svoju pôvodnú podobu, veď vztlakovú 
vodu prameňa nahradil motor, a v záujme 
prezentácie gúľ pohybujúcich sa v trubici 
použili aj priehľadné potrubie, avšak logiku 
fungovania zrekonštruované zariadenie vyni-
kajúco demonštruje. Zdvihnutá voda nesiaha 
až po Hradné návršie, vystupuje len po fon-
tánu v hornej časti veže, ale tento inžiniersky 
zázrak je aj v takejto podobe obdivuhodný.
Vodný stroj a prameň pridali na strategickej 
hodnote bašty; obrancov hradu totiž záso-
bovalo pitnou vodou práve toto zariadenie. 
Sultán Sulejman využil práve túto okolnosť, v 
roku 1543 vnikol do hradu na tomto mieste, 
a  posádka hradu sa bez zásob pitnej vody 
musela zakrátko vzdať.

Miesto: Esztergom, Mlynská bašta

Ďalšou tradíciou, spájajúcou sa s potokom Sikenička, bolo, že slobodné matky, aby 
v hanbe nezostali, položili novorodeniatka v košíku na vodu a spustili po potoku. 
Nižšie, v dolnej časti toku potom mlynári tieto košíky pochytali – im sa vždy zišli 
pracovité pomocné ruky, vychovali teda tieto deti, a ony im potom pomáhali v 
práci okolo mlyna.
Počnúc druhou polovicou XIX. storočia začal rozmach parných mlynov, ktoré ohro-
zovali živobytie vodných mlynárov, a preto nejeden „ohnivý mlyn“ (ako sa im v 
ľudovej slovesnosti hovorilo) v tom čase podpálili. 
Väčšina niekdajších mlynov euroregiónu je v súčasnosti už len ruinou, nelákajú 
turistov, ale príslušné inštitúcie plánujú ich rekonštrukciu a sprístupnenie pre verej-
nosť. Podrobnejšie môžeme – vďaka tamojšej výstave – spoznať jedine Antalovský 
vodný mlyn v Nagybörzsönyi. Región však disponuje aj jednou výnimočnou atrak-
ciou, ktorá taktiež využívala vztlakovú silu vody: esztergomský renesančný vodný 
stroj pumpoval z podunajského Vízivárosu (Vodného mesta) na Hradné návršie 
pitnú vodu i vodu na kúpanie. Zrekonštruovaný model tejto obdivuhodnej mašiny 
si môžeme dodnes pozrieť v Esztergome.
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Dömöšské mlyny
Vďaka svojej polohe bola obec Dömös 
vhodným miestom pre výstavbu 
potočných i lodných mlynov. Najstarší 
potočný mlyn fungoval už dávno pred 
tureckým vpádom, jeho budovu možno 
dodnes navštíviť. Stavba, ktorú miestni 
obyvatelia nazývajú mlynom z tureckých 
čias, stratila v 20. storočí svoju pôvodnú 
funkciu a používali ju ako sýpku. Neskôr 
tu inštalovali zbierku miestnej histórie, 
vznikla tu Mlynská galéria. Súčasťou 
výstavy, prezentujúcej diela výtvar-
níkov spätých s obcou, je aj kópia hla-
vice stĺpa nájdeného v ruinách býva-
lého prepošstva. V budove druhého 
zachovaného potočného mlyna v údolí 
prameňa Szőke je dnes ubytovňa, už 
dávno nefunguje ako mlyn, a jej minu-
losť pripomína už len jej názov.
Druhý typ tunajších mlynov, tj. lodné 
mlyny stáli v Dömösi na dunajskom 
brehu, boli však príliš zraniteľné a tým 
pádom sa nezachovali. Posledné lodné 
mlyny poškodila búrka. Lano jedného 
z nich sa pretrhlo, zabilo mlynára, zni-
čilo mlyn i všetok obilia v ňom. Úplne 
posledný lodný mlyn padol v roku 1944, 
keď jeho majiteľ i jeho syn prišli o život 
počas prepravy vojnových prídelov do 
Vácu a Nagymarosu v dôsledku zlých 
poveternostných podmienok.

Miesto: Dömös, Mlynská galéria

Antalovský vodný mlyn  
v Nagybörzsönyi
Silu vodného toku potoka Börzsöny 
využívalo v obci viac mlynov, exis-
tenciu ktorých dokazujú turecké 
daňové súpisy z roku 1570. V tých 
časoch pracovali v dedine tri mlyny, 
ktorých mlynármi boli Márton 
Lőrinc, Petre Kis a Jakab Pencse. 
Každý z nich viedol jednokolesový 
mlyn a platil daň vo výške 50 akče. 
V roku 1664 fungoval už len jeden 
mlyn, avšak po vyhnaní Turkov sa 
ich počet začal postupne zvyšovať: 
v roku 1782 počas vojenského 
prieskumu registrovali štyri, v súpise 
z roku 1860 figuruje šesť mlynov.
Začiatkom 20. storočia pracovali v 
Nagybörzsönyi štyri mlyny. Dodnes 
stojaci vodný mlyn Györgya Anatala 
na vrchnú vodu bol vybudovaný po 

Mlyn na potoku Cserge  
v Ipolytölgyesi
V obci Ipolytölgyes kedysi fungoval lodný 
i potočný mlyn. Prvá zmienka o nich sa 
nachádza v listine z roku 1237. Turecký 
súpis z roku 1570 uvádza trojkolesový 
mlyn Mátyása Győröka, ktorého zaviazali 
zaplatiť daň vo výške 150 akče. V povedomí 
tunajšej komunity sa dodnes zachovala 
pamiatka dvoch mlynov: na brehu potoka 
Cserge stál mlyn s rovnakým názvom, a v 
niekdajšom ohybe rieky Ipeľ sa nachádzal 
lodný mlyn Egyegovcov. Z Csergovského 
mlyna sa zachovali len ruiny. Mal koleso 
na vrchnú vodu - umiestnili nad ním dre-
vený žľab, ktorý nasmeroval vodu na naj-
vyššie položené lopaty kolesa. Pred pove-
ternostnými podmienkami bolo koleso 
chránené strechou. K mlynu patrili dve 
kolesá – jedno na vrchnú vodu o priemere 
takmer troch metrov a druhé menšie na 
hriadeli. Menšie koleso bolo síce menej 
výkonné, ale vďaka vyššiemu počtu otáčok 
dokázalo prevádzkovať pílu.
Vodu z potoka Cserge o tristo metrov 
vyššie odklonili do mlynského žľabu, ktorý 
viedol až k parapetu mlyna a potom sa 
vrátil do koryta potoka. S denným spra-
covaním piatich metrických centov obilia 
patril medzi mlyny s malým výkonom, 
oproti veľkým mlynom však umožňoval, 
aby každý dostal múku zo svojho vlast-
ného obilia. Prvá zmienka o tomto mlyne 
pochádza z roku 1769. Obilie v ňom mleli 
až do roku 1946, potom používali už len 
pílu. V 30-tych rokoch XX. storočia ho 
poháňali ležatým výbušným motorom, 
koleso počas vojny spálili. Posledným mly-
nárom tu bol János Verbóka, ktorý uspo-
kojoval potreby okolitého obyvateľstva až 
do konca druhej svetovej vojny.

Miesto: Ipolytölgyes, Mlyn Cserge

požiari v roku 1847, jeho dokon-
čenie kladú do roku 1851. Tok 
potoka Börzsöny o dvesto metrov 
vyššie vzduli, a vodu pomocou 
menšieho žľabu privádzali až k 
mlynu. Vodné koleso sa nachádza 
na úrovni pivnice a je chránené 
strechou – na jeho lopaty dopadá 
voda zvrchu, tým pádom – v 
porovnaní s mlynmi na spodnú 
vodu – má väčší výkon. Napokon 
sa použitá „prevádzková voda“ 
dostáva cez tunel späť do potoka. 
Denný výkon mlyna, ktorý uspo-
kojoval miestny dopyt, sa pohy-
boval medzi 12 a 16 metrákmi, v 
lete fungoval počas celého dňa. 
Hodnotu stavby znásobuje sku-
točnosť, že sa zachovala v pre-
vádzkyschopnom stave, a to je v 
prípade mlynárskych pamiatok 
v Poiplí skutočne výnimočné. 
Mlynica pozostávala z obytného 
domu, dvojúrovňového vod-
ného mlyna, vozovne a stajne. 
Zastarané drvenie zrna kameňmi 
vystriedala v roku 1930 valco-
vacia stolica, preto je v súčas-
nosti mlynský kameň – spolu so 
160-ročnou pecou na pečenie 
chleba – umiestnený na dvore, 
kým valcovacia stolica, mlynček a 
čistička sa nachádzajú v budove. 
O rekonštrukciu mlyna a inšta-
lovanie výstavy v jeho budove sa 
zaslúžila spoločnosť Pest Megyei 
Gabonaforgalmi és Malomipari 
Vállalat (Obilninová a mlynárska 
spoločnosť Peštianskej župy) v 
80-tych rokoch XX. storočia.

Miesto: Nagybörzsöny, Vodný 
mlyn
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Mlyn v Zalabe
Jednou z hlavných atrakcií obce 
Zalaba je vodný mlyn z roku 1791, 
nachádzajúci sa pri rušnom námestí, 
dejiskom kultúrnych podujatí. V sta-
ručkom mlyne sa vystriedalo viac 
majiteľov. Vybudovať ho dala želie-
zovská rodina Esterházyová, v ktorej 
pôsobil aj hudobný skladateľ Franz 
Schubert. V roku 1901 vlastnila mlyn 
vdova po Vilmosovi Pongráczovi. Z 
povolenia na prevádzku a technic-
kého popisu mlyna vieme, že bol 
vybavený dvoma drevenými vodnými 
kolesami na spodnú vodu – priemer 
horného bol 4,2 metre, spodného 3,9 
metrov. Mlyn pracoval dvoma pármi 
drvičov o priemere jedného metra, 
na ich pohon potrebovali 1300 litrov 
vody za sekundu.
V prípade povodne museli mlynskú i 
odvodovú hať nechať otvorenú, aby 
mohla voda voľné prúdiť. Do 50-tych 
rokov XX. storočia sa v mlynskom 
vzdúvadle v lete kúpavali dedinské 
deti, ktoré skákali do vody z mlynského 
kolesa. V socialistických časoch po 
zoštátnení v 50-tych rokoch budovu 
mlyna odkúpilo Jednotné roľnícke 
družstvo – od tých čias pracoval na 
elektrický pohon, a namiesto mletia 
obilia v ňom šrotovali krmivo pre zvie-
ratá. Opustenú budovu mlyna v zlom 
stave odkúpila miestna samospráva v 
roku 2017 od vnuka posledného mly-
nára Istvána Pála. V súčasnosti sa túto 
významnú priemyselnú pamiatku 
podarilo uchrániť pred schátraním, a 
plánujú jej ďalšiu rekonštrukciu.

Miesto: Zalaba, Starý mlyn

Mlyn v Sikeničke
Výstavba sikeničského mlyna sa spája 
s rodinou Mészárosovou, ktorá sa do 
obce presídlila zo Zalaby v 70-tych 
rokoch XIX. storočia. Treba zdôrazniť, 
že posledný mlynár, ktorý v mlyne 
pôsobil, získal už mlynárske odborné 
vzdelanie.
Z povolenia na činnosť vydaného na 
meno Jánosa Mészárosa, majiteľa sike-
ničského mlyna v roku 1902 sa dozve-
dáme, že mlynská hať mala tri otvory, 
spomedzi ktorých ľavý a stredný 
viedol vodu na kolesá, kým pravý bol 
voľným spustom. Na základe vyda-
ného povolenia mohli potok Sikenička 
vzduť len do výšky 98,2 metrov nad-
morskej výšky. Prebytočnú vodu 
odvádzal 178 metrov dlhý žľab. Mlyn 
mal dve kolesá na spodnú vodu, z kto-
rých horné bolo väčšie (s priemerom 
4,48 metrov), kým priemer dolného 
kolesa bol o takmer pol metra menší 
(4,03 metrov). Z hľadiska vnútornej 
konštrukcie točilo horné koleso dva 

páry hriadeľov, kým menšie pôsobilo 
na mlynské koleso o priemere jed-
ného metra. Okrem údržby samot-
ného mlyna zodpovedal mlynár aj za 
údržbu potoka a odvodných žľabov, 
ako aj za kompenzáciu škôd spôsobe-
ných prepadnutím alebo vymývaním 
brehu.
K väčšej rekonštrukcii mlyna došlo v 
roku 1938, keď silu vody vystriedal 
elektrický motor, a v 60-tych rokoch 
minulého storočia dokonca –na tomto 
jedinom mieste v  regióne – odviedli 
od mlyna aj koryto rieky. Časom sa 
zmenili aj vlastnícke pomery budovy: 
v roku 1945 sa stala majetkom druž-
stva, v roku 1964 bola zoštátnená, 
a po spoločenských zmenách ju 
napokon vrátili pôvodnému majite-
ľovi. Mlyn v zúboženom stave dostal 
novú strešnú konštrukciu a zachovala 
sa aj časť jeho pôvodného zariadenia.

Miesto: Sikenička, Starý mlyn

Sikeničské 
mlynárske trhance
Gurmánskou miestnou špecialitou 
Festivalu Sikenička sú mlynárske 
trhance, ktoré lodní mlynári pripra-
vovali z múky a rybaciny. Jedli sa vždy 
ako posledný chod. Mlynár pracu-
júci na Dunaji bol nútený si na seba 
uvariť. Potreboval jedlo, ktoré možno 
pripraviť rýchlo, z minimálneho 
počtu ingrediencií, a v neposlednom 
rade mu dodá dostatok energie pre 
fyzickú prácu. Vďaka týmto nárokom 
napokon uzreli svetlo sveta chrum-
kavé mlynárske trhance poliate 
masťou, ktorých cesto sa podľa tra-
dícií muselo trhať. Cesto je bezva-
ječné, pripravované z múky, vody a 
soli, a natrhajú ho do vriacej vody. 
Vyvarené cestoviny uložené na plech 
treba poliať šťavou z rybacieho papri-
kášu a posypať kúskami rybaciny.
Traduje sa, že prvé mlynárske trhance 
pripravili zo zbytkov tvarohových 
rezancov z predchádzajúceho dňa. 
Kuchári nechceli plytvať, preto zvyšok 
jedla uložili na plech, naložili naň opra-
ženú cibuľku a slaninu, poliali smo-
tanou a v rúre upiekli do chrumkava.

Miesto: Sikenička, Starý mlyn
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Štúrovský parný mlyn
Mlynárstvo má v Štúrove bohatú tradíciu: v meste fungovali suchozemské i vodné 
mlyny. Technický a hospodársky rozvoj však ku koncu 19. storočia priniesol 
zásadné zmeny. Používanie uhlia ako paliva si vyžadovalo rozvoj prepravy; tomuto 
účelu slúžili novovybudované železnice. Odovzdaním železničnej trasy medzi 
mestami Vác a Prešporok v roku 1850 získalo Štúrovo priame spojenie s Viedňou 
a Budapešťou, a do roku 1887 vybudovali železničnú trať až po Levice a Šahy. Na 
prelome storočí boli dané všetky podmienky k tomu, aby sa v Štúrove udomácnilo 
moderné mlynárstvo založené na nových technických výdobytkoch. V roku 1917 
vybudovali parný mlyn bratov Tímárovcov. Počas prvej svetovej vojny prešiel mlyn 
prudkým rozmachom, a vďaka štátnej dotácii do Štúrova dorazilo najmodernejšie 
mlynárske zariadenie tých čias.
V roku 1944 chceli Nemci strategicky významnú budovu vyhodiť do vzduchu. 
Výbuchu sa však vďaka úsiliu závodného vyvíjača Jánosa Lettanga a vtedajšieho 
primátora mesta Ladislava Dlouhého, ktorý bol zároveň riaditeľom závodu, poda-
rilo zabrániť. Títo dvaja vynaliezaví muži totiž prichádzajúcich nemeckých vojakov 
hojne pohostili. Lettang zachránil aj viacerých pracovníkov mlyna, keď ich sovietski 
vojaci v januári 1945 obvinili zo štrajku a chceli ich popraviť. Počas posledných dní 
II. svetovej vojny budovu zasiahla kanonáda a bombardovanie – budova dostala 
38 zásahov -, avšak už mesiac po ukončení bojov pracoval mlyn s plnou kapacitou.
V roku 1976 spustili v mlyne prvú a najväčšiu prevádzku na výrobu ovsených vlo-
čiek. V závode ovos dodnes čistia, naparujú, drvia a sušia rovnakou technológiou 
ako na začiatku. Vďaka tomuto spracovaniu zostanú v ovse zachované dôležité 
živiny, a výroba je v porovnaní s postupom, keď sa zrná dostávajú do drviča tvrdé, 
aj lacnejšia. Pšenicu tu mleli do roku 1986. Po rekonštrukcii budovy tu zriadili 
väčší závod na výrobu ovsených vločiek s výkonom 30 ton. V roku 1998 závod 
odkúpil slovensko-česko-luxemburský koncern, a pod názvom Štúrovský mlyn je 
dodnes ich vlastníctvom. Objem výroby v posledných rokoch opäť narástol. Mlyn 
ročne spracúva 3500 ton ovsa a 500 ton iných obilnín, vyrábajú tu aj bioprodukty. 
Výrobky exportujú do Maďarska, Česka a Rumunska.

Miesto: Štúrovo, Štúrovský mlyn

Prievoznícky dom a dunajského 
vodné mlyny v obci Moča
Vďaka svojim prírodným a zemepisným 
danostiam bol Dunaj vhodným miestom 
na prevádzkovanie lodných mlynov. 
Priemyselný rozmach regiónu v 18. a 
19. storočí sa spája s mlynárstvom, kon-
krétne s budovaním lodných mlynov. 
V obci Moča už síce lodný mlyn nenáj-
deme, ale podľa záznamu z roku 1857 
fungovalo na brehu rieky až 14 takýchto 
zariadení. Centrom mlynárov obce 
bol bývalý prievoznícky dom, ktorý bol 
skladom a zároveň slúžil ako kontaktné 
miesto mlynárov a gazdov, ktorí obilie 
pestovali. Tu platili za mletie, tu čakali 
na zomletie svojho obilia, a tu sklado-
vali dovezené obilie, kým sa nedostalo 
do mlyna. Majitelia mlynov sa sústavne 
zdržiavali v blízkosti prievozníckeho 
domu, aby mohli privítať prichádzajú-
cich gazdov, dozerať na uzatvorenie 
obchodu a byť prítomní aj pri vydávaní 
múky. Gazda privážajúci obilie najprv v 
prievozníckom dome vyhľadal mlynára, 
ktorý mu bol sympatický, a zložil tu svoje 
vrecia s obilím, ktoré potom mlynárski 
pomocníci člnom previezli do lodného 
mlyna – na jednu otočku zvládli 2-3 met-
ráky. Vrecia vážili v mlyne bez prítom-
nosti gazdu, a uvalili naň 10%-né clo. Z 
tohto cla platili učňov a pomocníkov. Po 
zomletí previezli múku na breh, kde si ju 
gazda prevzal. Vymiznutím mlynárskeho 
remesla a lodných mlynov sa zmenil aj 
účel prievozníckeho domu, nakoniec v 
ňom začali prevádzkovať čárdu. Jednu 
zo svojich najdôležitejších funkcií si však 
dom zachoval: zostal miestom stretnutí 
miestnych obyvateľov a návštevníkov pri-
chádzajúcich zďaleka.

Miesto: Moča, Čarda Moča

Legenda čarodejných 
divých husí
Bolo zvykom, že močiansky mly-
nári po skončení každodenných 
povinností oddychovali pri prie-
vozníckom dome. Legenda hovorí, 
že jedného dňa ich v oddycho-
vaní vyrušil kŕdeľ divokých husí 
plávajúcich po Dunaji. Mlynári sa 
rozhodli, že ich ulovia. Nasadli 
do člnov a opatrne sa k divokým 
husiam približovali. Jednu z nich sa 
im aj podarilo lapiť, avšak ostatné 
okamžite odleteli. V tej chvíli 
však zúfalá chytená hus zakričala 
za unikajúcimi vtákmi ženským 
hlasom: „Agáta, Dorota, vrátite sa 
niekedy?“ Mlynári sa dovtípili, že 
prenasledované divoké husi sú 
čarodejnicami, a už nikdy viac sa 
neodvážili ich loviť.

Miesto: Moča, Čarda Moča



6968

Esztergom Visegrád

Štúrovo
Kravany nad 
Dunajom
• Vyhliadková veža 

v Kravanoch nad 
Dunajom

• Románsky kostol 
v Kravanoch nad 
Dunajom

• Dunajské korzo v 
Štúrove

• Kresťanské múzeum v Esztergome
• Esztergomská Bazilika
• Esztergomská Bibliotheca
• Pamätný dom Mihálya Babitsa na 

esztergomskej Előhegy
• Hora svätého Tomáša v 

Esztergome
• Malodunajské korzo v Esztergome
• Kostol Svätej Anny („Okrúhly 

kostol”)
• Esztergomská synagóga

• Ruiny dömöšského 
prepošstva

• Roklina Rám
• Rozhľadňa 

Prédikálószék 
(Kazateľňa)

Dömös

• Visegrádsky Horný 
hrad

• Pamätník Viktorin pod 
visegrádskym hradom

• Visegrádsky farský 
kostol a jeho koberec 
z ruží

• Vyhliadková veža 
Zsitvay vo Visegráde

• Farský kostol v 
Nagymarosi

• Vyhliadková veža 
Julianus

• Kalvária v 
Nagymarosi

• Vila Kálmána 
Kittenbergera

Nagymaros

Ďalšie atrakcie v regióne

Letkés
• Kúria v 

Liliompuszta

Szob
• Kaštieľ 

Luczenbacherovcov 
v Szobe

• Kalvária v Szobe
• Luczenbacherská 

kaplnka

Ipolytölgyes
• Kostol Ducha Svätého 

v Ipolytölgyesi

Sikenička
• Kostol svätého Martina v 

Sikeničke

Nagybörzsöny
• Kostol svätého Štefana v 

Nagybörzsönyi
• Banícky kostol v Nagybörzsönyi
• Banské múzeum a krajinný 

dom v Nagybörzsönyi
• Lesná železnička v 

Nagybörzsönyi

Zalaba
• Kostol reformovanej 

cirkvi v Zalabe
• Amfiteáter v Zalabe
• Pamätný dom Vilmosa 

Csontosa

• Katolícky kostol v 
Zebegényi

• Pamätník trianonskej 
dohody a vyhliadková 
veža Károlya Kósa

• Slnečnicové domy v 
Zebegénye

• Vila Dőryovcov v 
Zebegényi

• Tabakový pavilón na 
počesť milénia

• Pamätné múzeum 
Istvána Szőnyiho

• Vila Szepessyovcov v 
Zebegényi

Zebegény

Atrakcie 
iných tematických trás

Ďalšie atrakcie 
v okolí

Odporúčaná 
trasa pre vozidlá

Odporúčaná 
cyklotrasa
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Dömös

Ruiny dömöšského prepošstva
Pri úpätí vrchu Vörös na kraji dediny 
stoja ruiny kláštora a kostola, ktoré 
dal na začiatku XII. storočia vybudovať 
knieža Álmos. Komplex budov posta-
vili na mieste kráľovského centra, kde 
podľa dobových prameňov spadol 
v roku 1063 na kráľa Bela I. trón, čo 
spôsobilo jeho smrť. Kráľ Kálmán 
Könyves dal na tomto mieste oslepiť 
zakladateľa kláštora, knieža Álmosa 
a jeho malého syna, budúceho kráľa 
Bela II. (Slepého). Kostol a kláštor 
zasvätené sv. Margite Antiochijskej 
boli v časoch tureckej nadvlády zni-
čené, kryptu však zrekonštruovali a 
je dodnes prístupná – konajú sa tu 
bohoslužby i kultúrne podujatia.

Rozhľadňa Prédikálószék (Kazateľňa)
Jedným z najvyšších bodov ohybu 
Dunaja je vrch Prédikálószék (Kazateľňa), 
odkiaľ sa turistom vystupujúcim na 
vrchol popri zvláštnych Vadálló-kövek 
(Divokých skalách), naskytuje jedinečný 
výhľad. Na vrchole stojí rozhľadňa, 
ktorú podľa projektov Józsefa Kollera 
vybudovali z prírodných materiálov a 
dovidieť z nej na Visegrádsku úžinu, 
celý Börzsöny (Novohradské vrchy), v 
prípade dobrej viditeľnosti dokonca až 
na zasnežené vrcholy Vysokých Tatier. 
V trojúrovňovej rozhľadni je inštalovaná 
stredoveká historická výstava.

Roklina Rám
Roklina vulkanického pôvodu, nachá-
dzajúca sa pri hore Rám, a je jedným 
z najpopulárnejších výletných miest 
v okolí Budapešti, ktoré navštevuje 
ročne viac ako 60 tisíc turistov. Strmé 
skalné steny, miestami prehnuté, čne-
júce sa nad hlavami výletníkov, vystu-
pujú do výšky 35 metrov, kým údolie 
potoka je na určitých úsekoch užšie 
ako 3 metre. Prechod cez turistický 
chodník, ktorý je smerom od Dömösa 
jednosmerný, uľahčujú na viacerých 
miestach rebríky.

Esztergom

Esztergomská Bibliotheca
Najstaršou knižnicou Maďarska je 
Esztergomská Bibliotéka umiestnená 
v budove projektovanej Józsefom 
Hildom, ktorá bola do užívania odo-
vzdaná v roku 1853. Na priečelí 
budovy Bibliothecy s pompéznym 
schodišťom je umiestnená socha 
svätého Hieronyma, prekladateľa 
Biblie do latinčiny, so symbolickým 
levom. V knižnici sa nachádza množ-
stvo knižných unikátov, viac ako 300 
prvotlačov (tlačiarenské produkty 
spred roka 1500) a zbierka kníh 
rodiny Fuggerovej. Inštitúcia, ktorej 
prehliadku môžeme vykonať aj virtu-
álne, poskytuje priestor aj výstavám a 
kultúrnym podujatiam.

Esztergomská Bazilika
Na esztergomskom Hradnom návrší, 
na mieste katedrály zničenej v časoch 
tureckej nadvlády bola v rokoch 1822 
až 1869 vybudovaná esztergomská 
Bazilika, ktorá je v mnohých ohľa-
doch výnimočnou budovou. Je naj-
väčším kostolom Maďarska a tretím 
najväčším kostolom kontinentu, kto-
rého výška od podstavca krypty po 
vrchol kríža na kupole je presne 100 
m. Nachádza sa tu najväčší oltárny 
obraz maľovaný na plátne, ktorého 
rozmery sa rovnajú ploche trojizbo-
vého bytu. Znie tu hudba z najväč-
šieho organu Maďarska, na ktorom 
v roku 1856 Franz Liszt zahral a diri-
goval Esztergomskú omšu, ktorú 
skomponoval pri príležitosti vysviacky 
Baziliky. Na južnej strane kostola 
sa nachádza kaplnka arcibiskupa 
Tamása Bakócza, ktorého takmer 
zvolili za pápeža, ktorá je jedinou plne 
zachovanou renesančnou sakrálnou 
stavbou Maďarska. V záujme udr-
žania koncepcie Baziliky kaplnku na 
jej pôvodnom mieste rozrezali na 
1600 kusov, a následne ju opäť posta-
vili inak orientovanú, vybudujúc okolo 
nej neoklasickú katedrálu zasvätenú 
svätému Adalbertovi a Panne Márii. 
Na poschodí Baziliky sa nachádza 
jedna z najväčších zbierok sakrálnych 
predmetov Strednej Európy.

Kresťanské múzeum v Esztergome
Najväčšiu cirkevnú zbierku Strednej 
Európy tvorí súbor exponátov 
Esztergomskej Bibliothecy (s 200 
tisíc zväzkami, päťsto kódexmi a 
množstvom prvotlačov), Pokladnice 
Baziliky (so stovkami stredovekých a 
novovekých devocionálií, sakrálnych 
predmetov a ornátov používaných pri 
cirkevných obradoch) a Kresťanského 
múzea. Múzeum sa nachádza v 
budove, ktorá bola pôvodne jezuit-
ským kláštorom a v druhej polovici 
XIX. storočia bola prestavaná na arci-
biskupský palác. Múzeum disponuje 
treťou najväčšou zbierkou malieb 
Maďarska. Nachádzajú sa tu diela s 
náboženskou tematikou maďarských, 
rakúskych, talianskych, holandských a 
nemeckých umelcov od XI. storočia až 
po súčasnosť. Kresťanské múzeum je 
známe aj svojou ojedinelou umelec-
kopriemyselnou a grafickou zbierkou.

Hora svätého Tomáša v Esztergome
Na vrchole pieskovcového vrchu týčia-
cemu sa oproti Hradnému návršiu dal 
arcibiskup Lukács Bánffy na konci XII. 
storočia postaviť kaplnku na počesť 
sv. Tomáša Becketa zavraždeného 
v Canterbury v roku 1170, s ktorým 
študoval v Paríži. Turci kaplnku zrú-
cali a na jej mieste postavili pevnosť 
Tepedelen Parkani („Pevnosť rozbíja-
júca hlavy”), z ktorej mohli kanónmi 
ostreľovať hrad. Dnešná kaplnka a 
klasicistická krížna cesta boli vybu-
dované na prelome XVIII. a XIX. sto-
ročia. Spred kaplnky sa otvára pre-
krásna panoráma na Hradné návršie, 
Víziváros (Vodné mesto) a na susedné 
Štúrovo.

Ďalšie atrakcie v regióne
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Malodunajské korzo v Esztergome
Dvojkilometrové Malodunajské korzo 
v Esztergome sa tiahne v kráľov-
skej mestskej štvrti severno-južným 
smerom popri prítoku Dunaja na 
Primaciálnom ostrove až po Víziváros 
(Vodné mesto), kde ústi do parku 
pomenovanom po kráľovnej Alžbete, 
obľúbenej Sisi, manželke Františka 
Jozefa. Korzo spája najvýznamnejšie 
atrakcie mesta. V roku 1913 bolo z 
iniciatívy Esztergomského spolku pre 
výstavu korz prerobené na korzo. V 
tom čase tu vysadili aj rad platanov, 
ktoré sú dodnes jednou z dominant-
ných prvkov mestskej panorámy. Z 
korza sa odbočuje aj ku Kúpalisku 
svätého Štefana s prvou krytou 
plavárňou krajiny, vyhláseného za 
národnú pamiatku. Jednotlivé časti 
národnej kultúrnej pamiatky, pevnost-
ného systému Víziváros (Vodného 
mesta) sa tiahnu na brehu Malého 
Dunaja. Balustráda korza slúži aj ako 
protipovodňová ochrana.

Pamätný dom Mihálya Babitsa na esz-
tergomskej Előhegy
Mihály Babits prekladateľ, básnik, spi-
sovateľ a publicista (napr. ako šéfre-
daktor periodika Nyugat (Západ)) 
patrí medzi najvýznamnejších pred-
staviteľov maďarskej literatúry XX. sto-
ročia. Esztergom si za svoje letné sídlo 
vybrali v roku 1923, plaviac sa výletnou 
loďou po Dunaji. S manželkou, poe-
tkou Ilonou Tanner (literárny pseu-
donym: Sophie Török) si v mestskej 
časti Előhegy kúpili domček, v ktorom 
sa dnes nachádza múzeum venované 
ich pamiatke. V budove sa nachádza 
mnoho zaujímavostí, najznámejšia 
medzi nimi je stena podpisov, na ktorej 
pri príležitosti návštev spisovateľského 

páru zanechali svoje signá najvýznam-
nejší predstavitelia literárneho a ume-
leckého života danej doby. Babitsovci, 
zapájajúc sa aj do meštianskeho života 
Esztergomu, trávili v meste letá až do 
smrti básnika v roku 1941.

Kostol Svätej Anny („Okrúhly kostol”)
Po bitke pri Moháči sa esztergomské 
arcibiskupstvo presídlilo najprv 
do Prešporku a neskôr do Trnavy. 
Arcibiskup Sándor Rudnay sa defini-
tívne do Esztergomu vrátil až v roku 
1820. Obyvatelia i vedenie mesta ho 
slávnostne vítali na južnom konci krá-
ľovského mesta, na tátskej ceste. Na 
tomto mieste dal Rudnay postaviť 
kostol s kruhovým pôdorysom. 
Jednak si bol vedomý toho, že bazilika, 
ktorej výstavba začala v roku 1822, už 
za jeho života dokončená nebude, a 
čoraz ľudnatejšia južná časť mesta 
kostol nemala. Na druhej strane sta-
viteľ baziliky János Packh si na tomto 
kostole v malom vyskúšal techniku 
výstavby kupoly – získané skúse-
nosti chcel potom využiť pri výstavbe 
baziliky na Hradnom návrší. V roku 
1839 sa však stal obeťou lúpežného 
prepadu, pri ktorom prišiel o život – 
stalo sa tak dva roky po dokončení 
Okrúhleho kostola, avšak tridsať 
rokov pred uložením posledného sta-
vebného kameňa Baziliky. 

Esztergomská synagóga
Pri úpätí Hory svätého Tomáša stojí 
bývalá modlitebňa esztergomskej 
židovskej komunity. Židia zohrávali 
významnú úlohu v živote mesta; aj 
prvá židovská pamiatka Maďarska – 
náhrobný kameň z 3. storočia n.l. – 
bola nájdená v Dunaji pri Esztergome. 
Členovia židovskej obce boli v meste 

prítomní už od založenia uhorského 
štátu, „židovský most“ pri tátskej 
ceste dodnes zachováva pamiatku 
ich tunajšieho usídlenia. Synagógu v 
romantickom slohu projektoval Lipót 
Baumhorn a bola vysvätená v roku 
1888. Pamätník holokaustu nachá-
dzajúci sa pred budovou odhalili v 
roku 1985 na pamiatku 500 eszter-
gomských Židov deportovaných z 
mesta v máji 1944.

Ipolytölgyes

Kostol Ducha Svätého v Ipolytölgyesi
Na mieste zničeného stredovekého 
kostola postavili v roku 1794 dnešný 
barokový kostol. Drobné pozostatky 
pôvodného múru v stenách budovy 
pripomínajú dávneho predchodcu 
súčasnej sakrálnej stavby. Kríž z veže 
kostola v roku 1986 spadol, musel byť 
nahradený novým.

Kravany nad Dunajom

Vyhliadková veža v Kravanoch nad 
Dunajom
Hlavné námestie obce Kravany nad 
Dunajom vytvorili popri Dunajskom 
korze podľa projektov svodínskeho 
architekta Tamása Schmidta. Okrem 
amfiteátra a rekreačného parku 
bola tu v roku 2014 postavená aj 
16 metrov vysoká vyhliadková veža. 
Základom veže je kruh so 6-metrovým 
priemerom, ktorý sa postupne zužuje. 
Z jej plošiny je prekrásny výhľad na 
celú obec, jej okolie i náprotivný breh 
Dunaja. Na zábradlí je vyznačený smer 
30 svetových hlavných miest, ako 
aj ich vzdialenosť vzdušnou čiarou. 
Okolo rozhľadne vedie  medzinárodná 

cyklotrasa Eurovelo, a prechádzajúci 
turisti vežu s obľubou navštevujú.

Románsky kostol v Kravanoch nad 
Dunajom
Na hlavnom námestí Kravian nad 
Dunajom stojí románsky kostol 
postavený v roku 1232, pôvodne 
zasvätený sv. Vavrincovi. V roku 
1712 kostol zrekonštruovali v baro-
kovom štýle, jeho presbytérium však 
dodnes nesie znaky románskeho 
slohu. Počas rekonštrukcie z podlahy 
vyňali náhrobný kameň zo samého 
začiatku 15. storočia: pomník rodiny 
Lábatlany vytesaný z červeného mra-
moru, ktorý následne osadili do steny, 
kde sa nachádza dodnes. V tom čase 
vlastnila dedinu rodina Lábatlany, 
páni z obce Lábatlan, ležiacej na 
náprotivnom brehu Dunaja. Zvonica, 
nachádzajúca sa pred kostolom, bola 
postavená v roku 1926.

Letkés

Kúria v Liliompuszta
Liliompuszta sa nachádza v chotári 
obce Letkés oproti slovenskej dedine 
Leľa. Tunajšiu dvojpodlažnú kúriu 
dal okolo roku 1920 postaviť Ernő 
Szántó, od ktorého budovu kúpila 
rodina Ganzová, a neskôr prešla do 
vlastníctva rodiny Theöreyovej. V 
súčasnosti je horárňou a ubytovňou.
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Nagybörzsöny

Kostol svätého Štefana v Nagybörzsönyi 
V Nagybörzsönyi, známom svojimi 
baňami na zlato, stoja až štyri kos-
toly. Najstarší z nich je kostol svätého 
Štefana z XII. storočia, nachádzajúci 
sa v chotári obce, jedna z najstarších 
zachovaných stredovekých budov 
v Maďarsku vôbec. Budova posta-
vená v románskom slohu a obkole-
sená obranným múrom, ktorú počas 
dlhých stáročí nepoužívali, bola zre-
konštruovaná v 90-tych rokoch minu-
lého storočia – jej múry totiž poklesli 
a hrozilo, že sa zrúti. Na vonkajšej 
strane apsidy kostola sa nachádza 19 
tatárskych hláv. Podľa legendy v čase 
tatárskych vpádov tunajší obyvatelia 
Tatárov z obce vyhnali a dvadsiatich 
z nich dokonca zajali. Devätnástich 
z nich sťali, ale jednému Tatárovi sa 
podarilo utiecť. Podľa miestnych oby-
vateľov sú hlavy na apside portrétmi 
práve tých 19 popravených Tatárov.

Banícky kostol v Nagybörzsönyi
Dnešný banícky kostol postavili v XIII. 
storočí nemeckí osadníci na počesť 
svätého Mikuláša. V XV. storočí bol 
tento kostol rozšírený v gotickom 
štýle. V tom čase sa náboženský život 
obce odohrával paralelne v dvoch kos-
toloch a v dvoch katolíckych obciach 
– maďarskej a nemeckej. Neskôr sa 
tunajšie maďarské obyvateľstvo asi-
milovalo s Nemcami – práve preto 
bolo potrebné banícky kostol rozšíriť. 
Tento kostol je jedinou cirkevnou 
budovou v Maďarsku, nad západnou 
bránou ktorej sa nachádza symbol 
baníkov: klin a kladivo. Symboly odka-
zujú na to, že hlavným zdrojom obživy 
tunajšieho nemeckého obyvateľstva 

bola ťažba zlata, na ktorom sa až do 
XV. storočia – keď tu baníctvo zaniklo – 
zakladalo hospodárstvo celej dediny. 

Banské múzeum a krajinný dom v 
Nagybörzsönyi
Banské múzeum a krajinný dom, 
stojace v susedstve baníckeho kos-
tola, komplexným spôsobom pre-
zentujú bežný život, akým v minulosti 
ľudia v Nagybörzsönyi (nemecky: 
Deutschpilsen) žili: baníctvo, tradičné 
pečenie-varenie, práce okolo domu, 
ako aj kroje a odevy s týmito činnos-
ťami spojené.

Lesná železnička v Nagybörzsönyi
Lesnou železničkou vybudovanou 
pri Nagybörzsönyi v roku 1908 pre-
pravovali drevo z pohoria Börzsöny 
(Novohradských vrchov) až do 90-tych 
rokov minulého storočia. Železnička 
bola kedysi priamo napojená na 
železničnú stanicu v slovenských 
Pastovciach, kam bolo drevo prepra-
vované cez jeden z ipeľských mostov. 
Trasu Nagybörzsöny-Nagyirtáspuszta 
opätovne spustili v roku 2002 za 
účelom rozvoja cestovného ruchu 
– jej zaujímavosťou je tzv. úvrať, kde 
sa vlak otáča na prípojke v tvare Y. V 
roku 2016 odovzdali do prevádzky 
obnovenú trasu Nagyirtáspuszta-
Márianosztra, železničkou sa teda 
v súčasnosti dá dostať z obce 
Nagybörzsöny až po Szob. Na 22 
km dlhej železničnej trati, ktorá sa 
kľukatí v malebnom prostredí, musí 
v Nagyirtáspuszte cestujúci prestúpiť 
– tu si okrem zakúpenia občerstvenia 
môže požičať hoci aj bicykel, aby lesy 
pohoria Börzsöny (Novohradských 
vrchov) objavoval na dvoch kolesách.

Nagymaros

Farský kostol v Nagymarosi
Jednou z najimpozantnejších budov 
euroregiónu je farský kostol so 
znakmi troch architektonických štýlov 
– románskeho, gotického a baroko-
vého slohu. Kostol, ktorý v XIII. storočí 
postavili nemeckí osadníci, bol v XIV. 
a XV. storočí značne prestavaný. V 
čase vyhnania tureckých vojsk bol vo 
veľmi zlom stave. Následne bol zre-
konštruovaný v barokovom štýle, ale 
znaky gotického slohu sa na budove 
dodnes zachovali. Pred kostolom stojí 
od roku 2001 socha svätého Štefana 
a jeho manželky Gizely, dielo miest-
neho sochára Istvána Lukácsa.

Vyhliadková veža Julianus
Na 482 metrov vysokom vrchu Hegyes-
tető sa nachádza najstaršia vyhliad-
ková veža v ohybe Dunaja. Postavili 
ju členovia Turistického spolku Encián 
v rokoch 1938-39 v rámci pokusnej 
turistickej iniciatívy. Od roku 1932 
totiž na hore Szent Mihály, týčiacej sa 
nad obcami Nagymaros a Zebegény, 
vytvorili pokusný systém turistických 
chodníkov s príslušnými značkami a 
odpočívadlami. Z vyhliadkovej veže 
pevnostného charakteru sa naskytá 
jedinečný výhľad na celý ohyb Dunaja, 
Börzsöny (Novohradské vrchy), Pilis 
(Vyšehradské hory) i na Cserhát.

Kalvária v Nagymarosi
V Nagymarosi sa na strmom svahu 
Švábskeho vrchu vinie krížová cesta. 
Kaplnka bola postavená v roku 1773, 
schody a jednotlivé zastavenia daro-
vali cirkvi miestne rodiny.

Vila Kálmána Kittenbergera
Vynikajúci výskumník Afriky a cesto-
vateľ, Kálmán Kittenberger (1881-
1958) žil v Nagymarosi. Počas svojich 
afrických ciest objavil viac ako 300 
nových zvieracích druhov, a málo 
známy kontinent opísal v mnohých 
cestopisoch. Jeho vila v Nagymarosi 
bola postavená v roku 1890, a v 
súčasnosti je v nej inštalovaná výstava 
na pamiatku významného bádateľa, 
cestopisca a cestovateľa. Okrem toho 
budovu používajú ako konferenčné 
centrum a organizujú tu rôzne podu-
jatia.

Sikenička

Kostol svätého Martina v Sikeničke
Traduje sa, že Svätý Martin, biskup 
z Tours sa narodil v Karpatskej kot-
line. V súlade s touto tradíciou si 
tohto svätca dodnes uctievajú v 
celom regióne. V Sikeničke bola prvá 
sakrálna budova postavená v XIII. sto-
ročí – bola ňou rotunda zasvätená 
sv. Martinovi, ktorú počas uplynulých 
stáročí rozšírili a viackrát prestavali. V 
XX. storočí prešla dvoma rekonštruk-
ciami, počas ktorých získala dnešnú 
podobu. Kostol stojaci na vrchole 
hory je už zďaleka vidieť, jeho štíhla 
veža kraľuje celému okoliu.
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Štúrovo

Dunajské korzo v Štúrove
Hovorí sa že najväčšou atrakciou 
Štúrova je esztergomská bazilika 
– a skutočne: najkrajší výhľad na 
Esztergom majú práve obyvatelia 
a návštevníci mesta na slovenskej 
strane Dunaja. Túto prekrásnu pano-
rámu si možno najlepšie vychutnať 
zo štúrovského korza, zriadeného na 
prelome tisícročí.

Szob

Kaštieľ Luczenbacherovcov v Szobe
Rodina Luczenbacherová, pochádza-
júca z Belgicka, sa v obci Szob usadila 
koncom XVII. storočia, kde sa venovali 
rybárstvu. Zlé jazyky síce tvrdia, že ich 
bohatstvo pochádza z toho, že na dne 
Dunaja našli poklady potopených lodí 
kráľovnej Márie, avšak pravda je oveľa 
prozaickejšia: rodina sa venovala 
predaju dreva a kameňa, a neskôr 
podnikala aj v oblasti riečnej plavby. 
Pál Luczenbacher bol zakladateľom 
Maďarskej remorkérskej a parolodnej 
spoločnosti. Boli dodávateľmi staveb-
ných materiálov mnohých stavieb 
hlavného mesta (napr. železničnej 
stanice Budapešť-Keleti). Píla, o ktorej 
sa píše v románe Ferenca Molnára 
Chlapci z Pavlovskej ulice, patrila tiež 
tejto rodine. Kaštieľ s prvkami neokla-
sicistického a neobarokového štýlu 
dali postaviť v rokoch 1904 až 1907 
na mieste stredovekého kostola, a v 
mestečku založili dievčenskú školu 
Lujza, ktorú navštevovala aj Emília 
Kodály, sestra svetoznámeho sklada-
teľa. V čase veľkej hospodárskej krízy 
rodina zbankrotovala, kaštieľ predali 

Visegrád

Pamätník Viktorin pod visegrádskym 
hradom
Počiatky turistiky v Maďarsku oby-
čajne spájajú s udalosťou, keď vise-
grádsky farár József Viktorin vybu-
doval medzi kalváriou z roku 1770 
a Horným hradom nový turistický 
chodník, a odovzdal ho do užívania 
turistom v rámci celoštátnej slávnosti 
v septembri 1869. Pamätník v tvare 
„V“ bol odhalený o 100 rokov neskôr, 
v roku 1969.

Visegrádsky farský kostol a jeho koberec 
z ruží
Kostol vybudovaný na počesť svätého 
Jána Krstiteľa postavili v rokoch 1773 
až 1782 na troskách františkánskeho 
kláštora. Podlahu harmonických vnú-
torných priestorov kostola zdobia na 
Turíce jedinečným kobercom z ruží, 
ktorého krásu prichádzajú obdivovať z 
mnohých, aj vzdialených štátov sveta.

Visegrádsky Horný hrad
Hrad na skale týčiacej sa nad 
Dunajom je symbolom ohybu Dunaja. 
Jeho výstavba začala po tatárskych 
vpádoch, keď kráľ Belo IV daroval 
Hradný vrch a okolie svojej byzant-
skej manželke Márii Laskarisovej. 
Počas vlády Karola Róberta bol istý 
čas kráľovským sídlom, v tom čase bol 
komplex budov významne rozšírený. 
Tu sa v roku 1335 konalo stretnutie 
kráľov, ktoré sa stalo predobrazom 
súčasnej spolupráce Vyšehradskej 
štvorky. V Hornom hrade viackrát 
strážili maďarskú kráľovskú korunu, 
čo pripomína aj výstava inštalovaná v 
jeho priestoroch. 

Vyhliadková veža Zsitvay vo Visegráde
Na vrchole visegrádskej hory Nagy-
Villám sa nachádza budova pev-
nostného typu, podobná Juliánovej 
rozhľadni týčiacej sa oproti nej. 
Vyhliadková veža nesie meno Tibora 
Zsitvayho, predsedu Maďarského 
turistického zväzu. Dvojpodlažná 
kamenná budova bola otvorená pri 
príležitosti dvadsiateho výročia zalo-
ženia zväzu v roku 1933.

Zalaba

Kostol reformovanej cirkvi v Zalabe
Jednou z najviac harmonických budov 
euroregiónu je maličký kostol refor-
movanej cirkvi v Zalabe. Loď bola 
vybudovaná v roku 1789, vežu prista-
vali v roku 1845. V kostole, ktorému 
na kráse neuberá ani jeho puritánsky 
vzhľad, pravidelne organizujú kon-
certy, slávnosti a literárne podujatia.

Rádu lazaritov, ktorý ho po mnohých 
desaťročiach socialistického zoštát-
nenia opäť vlastní od roku 1990. 
Budovu možno navštíviť po predchá-
dzajúcom zahlásení sa.

Kalvária v Szobe
Kruhová kaplnka na kalvárii bola 
vybudovaná v roku 1880 ako poh-
rebisko Pála Luczenbachera a jeho 
manželky. Žiaľ, v sedemdesiatych 
rokoch minulého storočia hľadači 
pokladov rodinnú hrobku vyplienili, 
zničili aj oltárny obraz zobrazujúci 
Krista. Z vrchu krížnej cesty sa otvára 
pekný výhľad na úsek Dunaja medzi 
Esztergomom a Dömösom.

Luczenbacherská kaplnka
Na starom cintoríne stojí neogo-
tická kaplnka, pohrebisko rodiny 
Luczenbacherovej. Kaplnka bola 
postavená v roku 1852.
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Amfiteáter v Zalabe
Koncom prvého desaťročia 21. sto-
ročia začala obec budovať na brehu 
potoka Sikenice amfiteáter, ktorý 
odvtedy privítal už mnoho význam-
ných interpretov. Amfiteáter nachá-
dzajúci sa v idylickom prostredí, ako 
aj jeho bezprostredné okolie (vrá-
tane vodného mlyna) zabezpečuje 
príjemné prostredie aj pre Festival 
Sikenica, ktorý tu každoročne organi-
zujú.

Pamätný dom Vilmosa Csontosa
Maďarský básnik žijúci na Slovensku, 
stolár ospevujúci svet jednodu-
chých robotníkov a sedliakov, Vilmos 
Csontos (1908-2000) žil a tvoril v 
Zalabe od roku 1948. Napriek tomu, 
že táto dedinka patrila vždy medzi naj-
menšie v regióne, mala už v roku 1898 
svoj vlastný čitateľský krúžok – svedčí 
o tom aj pamätná tabuľa umiestnená 
v kultúrnom dome. Vilmosa Csontosa 
obec prijala a rozumela mu. Po jeho 
smrti zasvätili jeden z domov, ktorý 
obec zdedila, jeho pamiatke.

Zebegény

Katolícky kostol v Zebegényi
Kostol Panny Márie Snežnej v 
Zebegényi bol postavený v rokoch 
1908 až 1910 podľa projektov Károlya 
Kósa a Bélu Jánszkeho. Výstavbu 
financovali z verejnej zbierky. 
Vnútorné priestory trojloďového 
kostola v secesnom štýle s prvkami 
maďarských ľudových motívov a sed-
mohradskej architektúry dýchajú 
atmosférou stredoveku a zároveň 
modernosťou prelomu storočí. 
Vnútorná výzdoba je prácou Aladára 
Kőrösfői-Kriescha a jeho žiakov.

Pamätník trianonskej dohody a vyhliad-
ková veža Károlya Kósa
Po podpísaní mierovej dohody na 
konci prvej svetovej vojny v Maďarsku 
na mnohých miestach vybudovali 
pamätníky inšpirované nostalgiou 
za niekdajším Uhorskom. Z iniciatívy 
miestneho spevokolu bol v Zebegényi 
v 30-tych rokoch minulého sto-
ročia inštalovaný na vrchu Kopasz 
pamätník hrdinov so štátnou vlajkou, 
projektovaný architektom Gézom 
Marótim, ktorý je dnes spojený s roz-
hľadňou. Miestny výbor pamätník po 
druhej svetovej vojne premenoval 
na Rozhľadňu Károlya Kósa, aby tak 
zabránil jeho zničeniu. V roku 2014 v 
susedstve kalvárie z roku 1853 bola 
podľa projektov Árpáda Kósu vybudo-
vaná nová Rozhľadňa Károlya Kósu, 
tentoraz z dreva.

Slnečnicové domy v Zebegénye
Grófka Franciska Apponyi dala v roku 
1936 v jednotnom štýle vybudovať 
Slnečnicové domy na rekreáciu a 
výchovu detí. Komplex budov bol 
súčasťou programu, v rámci ktorého 
pod vedením pani grófky vychovávali 
k uvedomelému vzťahu k životnému 
prostrediu vyše tristo detí. Deti, ktoré 
sa do programu koordinovaného 
miestnym spolkom Kvietok zapojili, si 
pridali k svojmu menu názov kvietka, 
stromu, vtáčika, atď.

Vila Dőryovcov v Zebegényi
Vilu v eklektickom štýle, dominantu 
dunajského brehu v Zebegényi, 
dala postaviť v roku 1917 vdova po 
Vilmosovi Jobaházi Dőrym, ktorý v 
tomto veľkolepom sídle žil až do svojej 
smrti v roku 1940. Vilu, ktorú neskôr 
využíval ako rekreačné stredisko, dal 
jej nový majiteľ v prvých rokoch 21. 
storočia zrekonštruovať. 

Vila Szepessyovcov v Zebegényi
V bývalej vile manželky Lajosa 
Szepessyho pravidelne tvorila sve-
toznáma indicko-maďarská výtvar-
níčka Amrita Sher-Gil. Umelkyňa 
nazývaná aj indická Frida Kahlo tu 
navštevovala svoju tetu a osobne 
poznala aj Istvána Szőnyiho, význam-
ného maďarského maliara a grafika, 
ktorý žil a pracoval v Zebegényi. V 
období komunizmu vo vile zriadili 
rekreačné stredisko. V súčasnosti v nej 
žijú a tvoria dvaja výtvarníci, Orsolya 
Csilléry a Gábor Fenyvesi, ktorí tu kaž-
doročne organizujú kurzy Slobodnej 
školy maľovania v Zebegényi.

Tabakový pavilón na počesť milénia
Uhorské kráľovstvo si v roku 1896 
pripomenulo tisícročnicu usídlenia sa 
vEurópe sériou veľkolepých podujatí. 
V rámci miléniových slávností, ktoré 
sa svojimi atrakciami vyrovnali sve-
tovej výstave, vybudovali v hlavnom 
meste množstvo nových budov a 
zariadení (napr. Námestie hrdinov, 
hrad Vajdahunyad, či Podzemnú 
železnicu Milénium, prvé metro 
európskeho kontinentu). Medzi tema-
tickými výstaviskami bol aj tabakový 
pavilón, kde prezentovali prípravu a 
výrobu tabakových výrobkov. Budovu 
vyľahčenej konštrukcie po výstave 
rozobrali a nanovo ju poskladali na 
zebegényskom svahu Hory svätého 
Michala. Potom, ako celé desaťročia 
slúžila ako detský tábor, je v súčas-
nosti opustená.
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Pamätné múzeum Istvána Szőnyiho
V bývalej vile Bartókyovcov je od roku 
1967 múzeum Istvána Szőnyiho, zná-
meho maliara ohybu Dunaja. Szőnyi 
sa vďaka svojej manželke (Melinda 
Bartóky) v roku 1924 usídlil v obci 
Zebegény, a tu žil a tvoril až do svojej 
smrti v roku 1960. Jeho diela boli 
inšpirované predovšetkým ohybom 
Dunaja, Zebegényom a tunajšími oby-
vateľmi. Na svojom obraze Dunajský 
lodivod zvečnil prievozníka uja Paliho, 
celým menom Pála Heiszlera. V 
záhrade múzea našli svoj domov slo-
bodná umelecká škola a letný tábor 
nazvané po Istvánovi Szőnyim.
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