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KIRÁNDULÁS VÖRÖSKŐ VÁRÁHOZ
A történelmi kirándulás célpontja mindenki számára elérhető, aki Pozsony felé veszi
útját. Gazdag programot ígér a hajdani koronázó város és a vár megtekintése. Ha már ott
vagyunk, ne hagyjuk ki a néhány kilométerre lévő Vöröskő - várát sem, Cseszte irányába.
A vár története a XIII. századba nyúlik vissza. Itt töltötte özvegységét Konstanca, III. Béla
királyunk lánya, férje halála után. Csák Máté is birtokolta egykor a várat. Határvédő erőd volt,
Pozsonytól Zsolnáig védte az ÉNy-i
határt. A szép környezetben épült
vár jó állapotú és ma a szlovákiai
idegenforgalom látványossága. A
hatalmas kiépített parkoló éppen
befejezés előtt állt és az ide
látogatóknak előzetesen magyar
nyelvű idegenvezetést is lehet kérni.
A fiatal idegenvezető törte a
magyart, de kedves és mosolygós
volt.
Vegyes érzéseim vannak ilyenkor,
amikor a magyar történelmi múlt
emlékeit
idézzük
fel
szlovák
területen. Szeretnék tárgyilagos
maradni, de nem kritika nélkül.
A várudvaron idilli kép fogadott fehér és színes tollú páva-csapat kellette magát, majd hangosan
rikoltozva röppentek fel a fák ágaira. Aki érdeklődve a várkapu feliratát észrevette ezt olvashatta:
Patrona Hungariae ora pro nobis. Fölötte megkopott Mária szobor. A magyarok Nagyasszonya.
Talán éppen értünk imádkozik. A kapu hajdani ornamentikája hiányos és viharvert, de a felirat szívet
dobogtató.
A vár történetéről a teljesség igénye nélkül annyit, hogy több tulajdonosa is volt, ostromolták,
lerombolták, átépítették, tűzvész martaléka lett, környezete lakóit pestis járvány tizedelte meg az idők
folyamán. Említésre méltó a Thurzó család, akik 1523-ban kapták meg a várat Habsburg Mária
királynétól. A családot elsőként a nikápolyi ütközettel kapcsolatban említik, melyben két Thurzó is
részt vett /György és Szaniszló/. A család felemelkedése kitűnő kereskedelmi érzéküknek volt
köszönhető. 1490-ben megszerezték Corvin János felvidéki bányabirtokait. Elsősorban a
Besztercebányán bevezetett technikai újdonságok alkalmazásával nagy vagyonra tettek szert.
Ismert, hogy a középkorban Magyarország mérhetetlen gazdagságú, arany, ezüst, réz és só
bányászata igen jelentős volt. A bányászati jogok megszerzése hihetetlen vagyonhoz és politikai
befolyáshoz juttatott néhány családot.

A Thurzóknak kereskedelmi partnereik a Fuggerek voltak, majd házasság révén rokonaik. 1535-től a
Fuggerek birtokolják Vöröskő várát. Átépítik és hatalmas pincerendszerrel bővítik ki, ami mai
formájukban is elképesztőek méretükkel és építészeti kialakításukkal. Itt-ott előbukkan a kivájt falban
a vöröses színű kőzet, ami a nevét adta a várnak. Látni a régi gerendák helyét, melyek három
szintre osztották a pince belmagasságát, így tárolásra gazdaságosan kihasználható volt. Úgy a
Thurzó, mint a Fugger család királyhű, Habsburg-párti magatartásukért hatalmas
birtokadományokban részesültek, előnyös üzletkötéseikkel nemcsak gazdasági előnyökre tettek
szert, hanem növekvő mértékű politikai befolyásra is.
A család alapítója Hans Fugger a dél-német Augsburgban letelepedett szegény takács volt/1367/.
Vitatható működésükkel, de mindenképp jó kereskedelmi érzékükkel 150 év alatt leszármazottaiknak
kezében volt a német-római Birodalom vagyonának kb. egytizede! Jakob és Anton Fugger nevéhez
fűződik az 1516. évi császárválasztás, az általuk biztosított kölcsönnek köszönhető V. Károly trónra
kerülése. A családi érdekeltségek nem csupán a koraújkori bankszektorra terjedt ki, beleértve, hogy
a pápák egyik bankházaként is működtek / 1476-tól /, hanem kezükben tartották a korabeli Európa
érckereskedelmének jelentős részét is. Pl. pénzügyi blokáddal akadályozták meg II. Lajos
kétségbeesett igyekezetét, amikor saját kezelésbe akarta vonni a bányákat. Az 1525. évi
országgyűlés követelte Lajostól a Fuggerek kiűzését, mert azok „ az ország kincseit kimerítik és
kiviszik.”
Ténykedéseik körüli negatív közhangulatot jellemzi, hogy a magyar nyelv „fukar” szavát a család
nevéből eredeztetik.
1588-tól a Pálffy család tulajdonába került és maradt is 1944-ig a vár. Pálffy Miklós a törökellenes
idők hadvezére volt. A vár hadi jelentőségét a török háborúk után elvesztette. A Pálffy család is
Habsburg – párti volt, ily módon növelték családjuk tekintélyét.
Örömteli, hogy a várban gazdag bútorkiállítást láthatunk, bár egy kicsit darabos ízléssel van
összerakva. Igencsak rácsodálkoztam arra a szépen faragott, egyszerű népi „talpas” bölcsőre, ami
hajdanán nem ebben a díszes környezetben ringhatott. Bizony nem illett ide! A bölcső oldalára
Mária feliratot véstek.
A magyarok kedves szokása volt, hogy a megszületett kis, új életet
Mária oltalmába helyezték…
Hát mégis itthon vagyok?
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