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Adalékok Visegrád újabb kori történetéhez 

 
A Visegrádi hegység vulkánikus kőzete nehezen és 

lassan engedi át a lehullott csapadékvizet, ezért a 

területe alkalmas források és a patakok kialakulásá-

ra. A város kül- és belterületén lévő számos forrás és 

kisebb patak közül a két jelentősebb az egész évben 

állandó vízhozamú Lepence- és Malom- (vagy Apát-

kúti) patak volt. 

Karpe Mihály kamarai földmérő (geometra) mérnök 

által 1777 körül Visegrád mezőváros területéről 

készített úrbéri térképen mindkét patakon vízimal-

mokat ábrázolt. A város belterületén átfolyó Apát-

kúti patakon lévőt Mola Inferiornak, vagyis alsó 

malomnak nevezi. Ennek a valamikori, a katolikus 

temető közelében álló malomnak a működéséhez 

szükséges vizet biztosító malomárkot is megrajzol-

ták. A térképen Mühl Gaben felirattal jelezték. A 

Lepence-patakon lévőt Mola Superior, vagyis felső 

malom felirattal látták el. Az ábrázolás itt is eléggé 

részletes, a patak vizét összegyűjtő tavacskát és az 

abból kiinduló malomcsatornán kívül megrajzolták a 

malom melletti kertet és az azzal szomszédos közös 

rétet is. 

A magyar királyi udvari kamara óbudai uradalmának 

tulajdonát képező patakmalmokat a hozzájuk tartozó 

szántófölddel, réttel, kerttel együtt rendszeresen 

haszonbérbe adták, és azok működtetése a minden-

kori bérlők feladata volt. 

Néhány évvel ezelőtt, 2015-ben írtam egy rövid 

tanulmányt „Bányák, gyárak Visegrádon (1685-

1920)” címmel, amely a Visegrádi Hírek az évi júli-

usi és augusztusi számaiban jelent meg. Ebben a 

cikkben Magyar Eszter kutatási eredményét átvéve 

leírtam, hogy 1792-ben Visegrád határában a 

Lepence-patak völgyében timsókőbányát fedeztek 

fel. A timsó gyártása már a következő évben, 1793-

ban megkezdődött. A bányát és a gyárat főleg budai 

polgárok bérelték. A gyártás néhány évtized múlva 

megszűnt, valószínűleg a bánya kimerülése miatt. 

Magyar Eszter előbbi rövid összefoglalója egy 2000-

ben kiadott Visegrád történetéről írott kötetben je-

lent meg. Az általa leírtakhoz csak annyit tudtam 

hozzáfűzni, hogy a timsókőbánya feltehetően a 19. 

sz. végén a Lepence-völgyben működő kőbánya 

helyén lehetett. Cikkemhez mellékletként közöltem 

a Magyar Országos Levéltár Térképtárában a Kama-

rai térképek közt őrzött 1804-ben Visegrád külterü-

letén lévő Lepence-völgyről készült helyszínrajz 

1821. évi másolatát. Ezen a helyszínrajzon a malom 

állandó és biztonságos működését szolgáló tavacskát 

elhagyó Lepence-patak és a malomcsatorna által 

határolt területen a közös rétnek a kerttel szomszé-

dos harmadán a timsófőző épületét ábrázolták. 

A megszüntetett lepencei strand területén 2008-ban 

a visegrádi Mátyás Király Múzeum munkatársai 

régészeti kutatásokat végeztek. Kováts István régész 

megtalálta és feltárta a malomépület maradványait. 

Ezzel lehetővé vált, hogy az 1804. évi helyszínrajz 

segítségével nagyjából meghatározzuk a timsófőző 

telep helyét. 

A 2015-ben írt tanulmányom szűkös keretei nem 

tették lehetővé, hogy a visegrádi timsógyártás törté-

netével bővebben foglakozzak. Jelen cikkemmel az 

a célom, hogy az elmúlt években végzett helytörté-

neti kutatásaim újabb eredményeinek segítségével 

felvázoljam a visegrádi timsógyártás részletesebb 

történetét. 

A történelmi Magyarországon az újkorban, a 16.-19. 

században működő manufaktúrák történetében a 

korai vegyipar egyik legjelentősebb képviselője a 

timsófőzés volt. Egy 1850. évi osztrák statisztikai 

adat szerint a Habsburg birodalom országainak 

40.000 bécsi mázsa össztermeléséből a magyaror-

szági timsófőzők 16.000 bécsi mázsa timsót, vagyis 

a termelés 40%-át állították elő. A Pest-Buda és 

Selmecbánya környéki hegyek geológiájának legki-

válóbb szakértője, Szabó József (1822-1894) bá-

nyamérnök, geológus 1853-ban megjelent „Timsókő 

és  timsógyártás  korunkban” c. tanulmányában rész-                                          
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letesen leírja, hogy az alunitos trachitból, vagyis 

timsókőből hogyan készül a timsó. A magyar geoló-

gus iskola megteremtője, a tudományos kőzettanban 

a trachitrendszer kifejtője, aki később a Magyar Tu-

dományos Akadémia tagja lett, cikkében felsorolja 

az akkor, vagyis 1853-ban hazánkban működő öt 

timsógyárat is, amelyek közt Visegrád nincs említve. 

 

Timsó kilúgozása kőzetből a 16. században. 

Metszet Agricola, Georgius (1494-1555) 

De Re Mettelica Libri, 1556. c. könyvéből 

 

A hazai timsógyártás történetének legalaposabb és 

legrészletesebb feldolgozását Csiffáry Gergely tör-

ténész, levéltáros végezte el. A közelmúltban, 2004-

ben megjelent „Timsógyártás a régi Magyarorszá-

gon” c. tanulmányában részletesen ismertette a timsó 

felhasználásának különböző területeit, majd leírta a 

gyártás menetét. Dolgozatának nagyobb részét a hazai 

timsógyártás történetének leírása tette ki. A nagyon 

alapos kutatómunkával elkészült fejezetekben a 16.-

19. század során Magyarországon létesült 18 timsófő-

ző fabrika működéséről számolt be. A 18. században 

kibontakozott ipari forradalom megnövelte a timsó 

iránti keresletet, mert azt egyre több területen szinte 

már ipari méretekben használták fel. Így érthető, hogy 

az említett 18 üzem közül 15 a 18.-19. században 

állított elő timsót.  

Csiffáry Gergely a visegrádi timsókő bányászatra az 

első adatot Vályi András országleírásában találta. 

Vályi ugyanis az 1796-1799-ben megjelent művének 

III. kötetében Visegrád mezőváros leírásánál meg-

jegyzi, hogy „vagynak timsóbányái” (Vályi András: 

Magyar Országnak leírása, III. kötete 640. old. Buda 

1799.)  Csiffáry irodalmi forrásokra hivatkozva 

megemlíti, hogy a visegrádi timsógyár termeléséről 

1804-ből ismerünk adatot, majd további működésé-

ről az 1817-1819-es évekből is van tudomásunk. 

Arra, hogy ezt a telepet ki és hol működtette, nincs 

utalás. A Magyar Eszter által említett adatokat, a 

Visegrád mellett a Lepence-patak völgyében 1792-

ben nyitott bányát és az 1793-tól működő 

timsófőzőtelepet, a tanulmány szerzője vagy nem 

ismerte, vagy azokat nem tartotta hitelesnek, és ezért 

nem használta fel 

A továbbiakban megkísérlem az általam ismert ada-

tok alapján felvázolni a visegrádi timsógyártás törté-

netét. A Magyar Kurír 1804. június 15-i számában 

megjelent egy hirdetés arról, hogy a Visegrád hatá-

rában lévő timsókőbánya tulajdonának 1/20 részét a 

tulajdonos, aki kora miatt már nem tud ezzel törődni, 

árverésre bocsájtja. A hirdető szerint a timsókőbánya 

„igen jó és gazdag haszonvételű”. Minden bizonnyal 

ezt a bányarészt vette meg Márton István orvos, aki 

még ebben az évben a Lepence-patakon timsógyárat 

alapított. Ezzel a gyáralapítással függhet össze az, 

hogy az udvari kamara mérnökei által 1804-ben a 

Lepence-völgyről készített helyszíni rajzon már a 

tényleges helyzetet, vagyis a malom és a kert szom-

szédságában a közös réttől elvett területen a timsó-

főző telepet rajzolták meg. Ehhez a térképhez műve-

lési ágazatokként kimutatás is készült táblázat for-

májában. Ennek a térképnek van egy valamennyire 

egyszerűsített 1821. évi másolata is.  

A timsógyárat alapító Márton István orvos 1756-

ban Csetneken (Gömör megye, ma Szlovákia) szü-

letett. Egyetemi tanulmányokat, előbb teológiát, 

majd orvosi tanulmányokat Göttingenben, Bécsben 

és Pesten folytatott. Orvos-doktori diplomát a pesti 

egyetemen szerzett. Visegrádon a Lepence-pataknál 

létesített timsógyár szomszédságában telepedett le, 

és 1827. szeptember 27-én bekövetkezett haláláig itt 

is lakott.  

Miután Márton doktor végrendelete szerint elhunyta 

után a timsógyárat nyilvános árverésen kellett elad-

ni, a következő évben a királyi kamara a „Hazai ’s 

Külföldi Tudósítások” c. lap 1828. május 31-i, júni-

us 4-i és 7-i számában hirdetést jelentetett meg. Az 

árverési hirdetés szövege a következő: 
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A hirdetésben említett, a fabrikához közel fekvő, jó 

állapotban lévő, kimeríthetetlen timsóbánya valószí-

nűleg azonos azzal a bányával, amelynek 1/20 részét 

1804-ben árulták. Úgy tűnik Márton doktor a többi 

részt is megszerezte, és a bánya egyedüli tulajdonosa 

volt. Arról nem találtam adatot, hogy az 1828. szep-

tember 29-én megtartott árverés sikeres volt-e, ha 

igen, ki lett az új tulajdonos, és tovább működtette-e a 

gyárat és ha igen, meddig. 

A kamara 1841-ben Götzl József bányamérnökkel 

felmérette a Visegrádon lévő „Kalspath und Gipps” 

bányákat és a hozzájuk tartozó területet. A Sziget he-

gyen és a vele szomszédos Zsidó hegy alján egy-egy 

tárnát jelöl a térkép. A Lepencéhez közelebb fekvő, a 

térképen Mihály tárnának (Michaeli Stollen) megne-

vezett bánya volt minden bizonnyal az, ahol a gyártás-

hoz szükséges timsókövet kibányászták. Az előbbi, 

vagyis az 1841. évi kamrai térkép, amelyet a Magyar 

Országos Levéltár térképtárában őriznek, német nyel-

vű feliratokkal készült. A térkép leltárba vételekor a 

magyarra fordítás során a főcímben szereplő 

Kalkspath szónak a kalcit jelentését használták. Való-

jában a káliumos földpát lett volna megfelelőbb. Arra 

nincs adatom, hogy a kamara 1841-ben miért mérette 

fel a Visegrádon lévő bányák helyét. Felmerülhet az a 

lehetőség, hogy talán újra akarták indítani Lepencén a 

timsófőzdét, amelyre végül is nem került sor. 

A magyar udvari kamara 1825-ben úgy határozott, 

hogy a visegrádi koronauradalomban a Lepence-

patakon működő malom melletti 1 5/8 hold nagyságú 

urasági gyümölcsöst árverésen haszonbérbe adja. A 

bérlő a minden bizonnyal a timsógyárat működtető dr. 

Márton István lett, ugyanis a doktor halála után az 

uradalom az 1837. évi árverésen „úgynevezett 

Martony gyümölcsös kertként” hirdette meg. A Már-

ton (vagy Martony) elnevezés öröklődött, mert az 

1843. évi haszonbérleti árveréshirdetésben is így em-

legetik. A kamara 1864-ben eladásra kínálta fel a 

„Martony-féle” kertet, amelynek az árverésen a kiki-

áltási árát 32 forint 82 krajcár értékben jelölték meg. 

Úgy látszik, nem akadt vevő a kertre, és továbbra is 

az uradalom kezelésében maradt. Tulajdonosváltásra 

végül 1885-ben kerülhetett sor, mert az az évi költ-

ségvetésben az eladásra felkínált, Pest megyében lévő 

állami javak és ingatlanok közt említik a visegrádi 

„Márton-féle” 1 hold 20 négyszögöl nagyságú gyü-

mölcsöst 968 forint becsértékben.  

Korábban már említettem, hogy a királyi kamara 

mindkét visegrádi patakmalmot a hozzájuk tartozó 

szántófölddel és réttel együtt korlátozott időtartamra 

haszonbérbe adta. A bérleti idő lejárta után, vagy ha a 

bérlő felmondta a bérletet, újra árverésre került az 

ingatlan kezelői joga. A haszonbérletek árveréséről 

szóló hirdetések a korabeli lapokban jelentek meg 

(Hazai ’s Külföldi Tudósítások, Hírnök, Sürgöny, 

Jelenkor, Budapesti Híradó). A visegrádi patakmal-

mok haszonbérleti jogát általában ugyanazon az árve-

résen lehetett megvásárolni, a hirdetésekben is együtt 

jelentek meg. Hazai ’s Külföldi Tudósításokban 

1823-ban jelent meg az első közös árverési hirdetés, 

amely szerint Visegrád mezővárosban a belső egyke-

rekű malomra és a külső úgynevezett Lepence-pataki 

malomra lehetett licitálni. Ezt követően az említett 

lapokban az 1834, 1839, 1842, 1845 évekből találunk 

árverési hirdetést. 

A belső patakmalmot 1864 végén még évi 173 forint 

25 krajcár bérleti díjért kínálja a kamara az érdeklő-

dőknek. Úgy látszik nem akadt bérlő, mert 1865-ben 

a kamara árverésen akar túladni a malmon. A meg-

hirdetett árverésen a malom és a hozzátartozó 4 1/16 

hold szántó kikiáltási ára 90 forint volt. 

Végül a 906, 907, 909 hrsz.-on lévő malmot és a hoz-

zátartozó telkeket 1881-ben egy árverésen Wallenfeld 

Károly terézvárosi vállalkozó vette meg, akinek Du-

nabogdányban és Visegrádon voltak kőbányái. 

A másik Lepencén lévő patakmalmot, amelyhez 1 

hold 1135 négyszögöl szántó is tartozott, a korona-

uradalom először 1881-ben, majd 1882-ben kínálta 

eladásra 920 forint becsáron. Talán a kért összeg lehe-

tett túl magas, mert nem akadt vevő, ezért az urada-

lom 1885-ben ismételten eladásra kínálta a malmot és 

a hozzátartozó szántót, de most a becsértéket csak 100 

forintban állapították meg. A malom további története 

egyelőre  nem  ismert.  Valószínűleg  a  patakmalom 

a koronauradalom  tulajdona maradt, és a használaton 
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kívüli épületet a következő években elbontották. A 

Lepencén lévő „Timsó Fabrika” 1828. szeptember 

29-i helyszínen történő árveréséről szóló hirdetésben 

felhívták az érdeklődők figyelmét arra, hogy a manu-

faktúra és a királyi uradalom közötti szerződési vi-

szonyról Visegrádon Szeles György uradalmi kasz-

nárnál lehetett érdeklődni.  

A visegrádi koronauradalom kasznárjai közül kiemel-

kedő személyiségű Szeles György (1788-?) több éves 

katonai szolgálat után a m. kir. udvari kancelláriánál 

fogalmazóként kezdte polgári pályafutását. Innen 

átkerült a kamarához, és a visegrádi uradalom kasz-

nárjának nevezték ki. Bizonyára részben az ő felügye-

lete alatt épült meg a visegrádi hajóvontató útnak a 

Várkert és az alsóvár vizibástyája közti szakasza.  

A korábbi századokban ugyanis a Sibrik-domb sziklái 

miatt a Duna partján ezen a szakaszon nem volt út. A 

Budáról jövő Esztergomba vivő út bekanyarodott a 

Várkert-völgybe és az alsóváron át, a Salamon-torony 

mellett elhaladva tért vissza a Duna partjára. A hajó-

vontatás megkönnyítése miatt 1819-1820 között As-

bóth Mihály mérnök tervei alapján a Sibrik-domb 

szikláit lerobbantva építették meg ezt az útszakaszt. 

Az építkezés költségeit, 10.921 forint 37 krajcárt, Pest 

vármegye házipénztára előlegezte. A kiadások megté-

rüléséig az utat használók minden vontató ló után 15 

krajcárt fizettek az óbudai koronauradalomnak. Az 

útépítés befejezésekor a függőleges sziklafalon 9 m 

magasan 2 m hosszú és 90 cm széles vörös márvány 

táblát helyeztek el. Az emléktábla latin nyelvű 

kronosztikus szövegében az 1820-as évszám találha-

tó. Ez a tábla ma a 11-es műút 41-es számú kilomé-

terköve felett látható. A tábla latin nyelvű szövege és 

magyar fordítása az alábbi: 

„Viator! En, saxa superba iam pervia tibi. Quisquis 

es, vade felix, ac conatibus generosis fave.” 

„Utazó! Nézd, e hatalmas szikla néked már járható. 

Bárki vagy, járj szerencsével, és a nagylelkű vállal-

kozókat támogasd.” 

Szeles György 1815-ben megnősült, az akkor még 

csak 16 éves erdélyi származású boni Horváth Annát 

vette feleségül. Házasságukból három fiú, Mihály, 

László és Péter származott, a fiatalasszony 1820-

ban, 21 évesen a negyedik szülésben meghalt. A 

gyászoló férj elhunyt felesége sírjára egy három-

szögalapú, enyhén sudarasodó csonka gúla formájú 

vörös márványból faragott 208 cm magas obeliszket 

állíttatott a visegrádi temetőben. A klasszicista sír-

emléket a MNM Mátyás Király Múzeum őrzi, a 

királyi palota bejáratánál a fogadóépület végénél 

lévő kicsiny teraszon van felállítva.  

Szeles Györgyöt 1832. március 21-én felkereste gróf 

Széchenyi István, aki átadta a kasznárnak a magyar 

udvari kamara elnökétől, gróf Zichy Károlytól 

(1779-1834) hozott levelet. Zichy gróf, aki 1825-től 

volt a kamara elnöke, ebben a levélben valószínűleg 

arra hatalmazta fel Széchenyi grófot, hogy Visegrá-

don, amely kamarai birtok, ha talál arra alkalmas 

helyet, magának „tusculanum”-ot építtethessen. Szé-

chenyi gróf a kiváló vendéglátó Szeles Györggyel 

együtt megnézte az egész környéket, de építésre 

alkalmas helyet nem talált. A gróf, aki „Napló”-

jában leírta visegrádi látogatását, megemlíti, nagyon 

elszomorodott azon, hogy nem talált csinos helyet a 

„tusculanum”-ja számára, és franciául megjegyezte 

„A természet nem sokat tett Magyarországért”.  

A „tusculanum” szó alatt a régi időkben kies, magá-

nyos, békés helyet értettek, de volt olyan jelentése is, 

hogy kellemes helyen fekvő vidéki lak vagy villa. 

Az 1830-as években a hazai sajtóban megszaporod-

tak a budai helyek természeti szépségeit, egészség-

ügyi jótéteményeit magasztaló cikkek. Az ilyen té-

májú írások megjelenésének okát egyrészt az 1831-

es pestis járvány pszichikai hatásában, másrészt a 

városi élet egészségügyi ártalmainak felismerésében 

kereshetjük.  

A városlakókat tehát a budai hegyekben való nyara-

lásra vagy legalább kirándulásra biztatták. A termé-

szetes az volt, ha a zöldben kertes házat vagy villát 

tudtak maguknak építeni a budai polgárok. A Budá-

hoz tartozó hegyvidéken, a mai Zugliget területén, a 

Hunyad-orom lejtőjén építette fel a 19. sz. elején 

„tusculanum”-ját Laszlovszky József, a város egyik 

leggazdagabb polgára, aki 1795-1800 között budai 

polgármester volt. A hegyvidék egyik legkorábbi 

klasszicista villája a Zugligeti út 58. alatt, a mai is 

meglévő Laszlovszky-major épületeinek szomszéd-

ságában állt. Az 1836-ban még létező villát később 

elbontották. 

A Visegrádi-hegység lábánál Eger Magdolnának, 

akivel 1808-ban Pollack Mihály kötött házasságot, 

Tahiban és Tótfaluban volt szőlőbirtoka és más in-

gatlanjai. Pollack Mihály (1773-1855), a német 

származású magyar építész, a hazai klasszicista épí-

tészet nagymestere – fő műve az 1837-1847 között 

épült Magyar Nemzeti Múzeum – a Tahiban lévő 

szőlőben présházat az 1810-es évek elején egész 

évben lakható villává építette át. A Tahi, Pataksor 

50. alatt álló klasszicista villát Pollack annyira meg-

kedvelte, hogy öregkorában egész évben ebben az 

épületben lakott. Tahiban halt meg, a község temető-

jében lévő 1857-ben romantikus stílusban készült 

síremlékét Ybl Miklós tervei alapján készítették. 

Széchenyi, aki visegrádi látogatása után Tahiban 

Pollack anyósához, Eger asszonyhoz igyekezett lá-

togatóba, valószínűleg az ottanihoz hasonló villát 

szeretett volna magának építtetni, ha talált volna az 

ízlésének megfelelő helyet. 

Említettem, hogy Széchenyi Zichy Károly levelével, 

aki  a  magyar  udvari  kamara  elnöke  volt, érkezett 
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Visegrádra. A két gróf különleges kapcsolatban volt 

egymással. Széchenyi, aki hírhedt szoknyavadász 

volt, csapodársága ellenére tizenegy éven át kitartó 

hűséggel udvarolt Károly gróf nagyon csinos felsé-

gének, Seilern Crescentia (1799-1875) osztrák gróf-

nőnek. A grófnő, nem utasította el teljesen Széche-

nyi udvarlását, azt olyan plátói szerelemnek minősí-

tette. Férje haláláig hűségesen kitartott mellette. 

Házasságukból hét gyermek született. Zichy gróf 

1834-ben meghalt. Az özvegyre mégis hatott Szé-

chenyi hosszú éveken át tartó szenvedélyes szerel-

me, a vonzalom kölcsönös volt, és a gyászév letelte 

után 1836. február 4-én férjhez ment hozzá. 

Crescentia második házasságában három gyermeket 

szült, két fiút, Bélát és Ödönt és egy lányt, aki mind-

össze két hétig élt. Igazi társa volt Széchenyinek, 

minden közéleti tevékenységében támogatta. 

A visegrádi uradalom gabonaraktárát a 18. sz. dere-

kán, 1762 előtt a középkori királyi palota ÉNy-i 

épületszárnya maradványainak részbeni felhasználá-

sával építették. Az emeletes magtárépületről 1773-

ban Schade Lénárd építőmester készített felmérést. 

A részletes felmérési rajz szerint az épület nyugati, 

Dunára néző utcai negyedében az emeleten volt a 

kasznár három szobás lakása. Alatta a földszinten a 

fonómester (Binder) lakott. Ez a volt gabonaraktár a 

Fő utca 25. alatti épület ma a MNM Mátyás Király 

Múzeum restaurátor műhelyét és gyűjteményi raktá-

rait foglalja magába.  

Valószínűleg hivatali ideje alatt Szeles György 

megvásárolta a kasznárház kertjével északról szom-

szédos telket és az egyik, az utca túloldalán lévő, a 

Duna melletti telket. Ezeknek a telkeknek az örökö-

sei Szeles György fia, Mihály és annak gyermekei, 

Zsigmond, Etelka és Adorján voltak. Azon a bizo-

nyos északról szomszédos telken, ma a Fő utca 23. 

alatt a Mátyás Király Múzeum irodái találhatók. A 

mai épületek nagyobb része már 1869-ben állt, azok 

egy korabeli fényképfelvételen láthatóak. Amand 

Helm bécsi fotográfus ugyanis 1868-1870 között 

végigfotózta a Duna-menti jelentősebb települések 

nevezetességeit. A Visegrádról készült fotón a kép 

előterében Maros település házai és a gótikus temp-

lomtorony láthatók. A magtárépület jellegzetes épü-

lettömbjének szomszédságában a Szeles-család háza 

és melléképülete jól kivehető. A nagyobb épület 

nyugati, Dunára néző végén, a toronyszerűen kikép-

zett rész tetején 1869-ben fedett kilátóterasz volt, 

amelyet mára megszüntettek. Jelenleg ezen a tor-

nyon palalemezzel fedett tetőt alakítottak ki.  

A jogi végzettségű Szeles Mihály (1816-?), aki 

1841-ben Pest megye tiszti alügyészeként kezdte 

hivatali pályáját, 1862-től előbb a vármegye másod, 

majd első alispánja volt. Fizely Elizával kötött há-

zasságából két fiú és egy lány származott.  

A királyi tanácsosi címet viselő Szeles Mihály ko-

rán, fiatalon elhunyt édesanyja iránti kegyeletből 

annak vallását követve katolikus hitben nevelődött, 

így jól ismerte a község hitéletét. Úgy tűnik, hogy a 

Budáról 1864-ben Visegrádra helyezett, magát szlo-

váknak valló, egyébként cseh-morva származású 

Viktorin Józseffel nem volt felhőtlen a viszonya. 

Ellentétük nagyobb nyilvánosságot is kapott, 1871 

őszén a Fővárosi Lapok hasábjain egymást vádoló 

írásaik jelentek meg. A lap különböző számaiban 

publikált polémia tulajdonképpen egy félreértéssel 

kezdődött. Az történt, hogy a lap munkatársa az 

újság 224. számában (1871 szeptember 30.) rövid 

tudósítást írt a Viktorin által építtetett, a Salamon-

toronytól a fellegvárig vezető sétaút elkészültéről. 

Ezzel az általa nem túl kényelmesnek tartott úttal az 

volt a problémája, hogy az útjelző oszlopokon a 

magyar nyelvű feliratok mellé német nyelvűek is 

kerültek. A tudósító felemlegeti azt is, hogy a plébá-

nos ritkán tart magyar nyelvű misét, pedig a helyiek 

közül sokan tudnak magyarul is. Sőt felrója a plébá-

nosnak azt is, hogy a magyar történelmet a szláv 

érdekeknek megfelelően elferdítve ismerteti. A szer-

kesztőség ugyan tájékoztatta Viktorint arról, hogy az 

írás szerzője a munkatársuk volt, de ezt a plébános 

úgy tűnik, nem hitte el, és a választ már visegrádi 

„személyes jóakarójának” címezve tiltakozott a fel-

hozott vádak ellen. A szerpentinút német nyelvű 

feliratait az idegen turisták igényével indokolta. 

Cáfolta, hogy a magyar történelmet szláv szempon-

tok szerint ferdíti el. Egyébként jelenleg, írta, min-

den energiáját az új iskola építésére fordítja, ahol 

majd az oktatás során a magyar nyelvre is kellő fi-

gyelmet fordítanak. 

Szeles Mihály, aki megszólítva érezte magát, vá-

laszként a lapnak küldött írásában megerősítette, sőt 

kiegészítette az újságíró Viktorin ellen felhozott 

vádjait. Leírja, hogy a korona, mint kegyúr, aki a 

visegrádi lelkészség javadalmait biztosítja, köteles-

ségévé tette a plébánosnak, hogy bár a hívek többsé-

ge német anyanyelvű, minden negyedik vasárnap 

magyarul tartson misét. A hitszónoklat, az ének, sőt 

a litánia is ezen a nyelven legyen. Ez 1848 előtt, sőt 

a Bach-korszakban is így volt. Viktorin, aki már 

ötödik éve plébános Visegrádon, még egyszer sem 

tartott magyarul misét, pedig az idősek értenek ezen 

a nyelven. Elismeréssel szólt a plébános azon fára-

dozásáról, amelyet 1868-ban a kálvária felújítása 

érdekében tett. Bár itt is voltak ellentétek a kápolná-

ra kihelyezett feliratok miatt. Viktorin ugyanis a 

kálvária kápolnára német, magyar és szlovák nyelvű 

feliratot helyezett. Főleg az utóbbi miatt ebből vita 

lett, mert Visegrádnak akkor sem volt szlovák lakos-

sága. Egy zeneművész a szlovák feliratot rajzirónjá-

val  kitörölte. Később  ezt  a problémát a lelkész úgy 
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„korrigálta”, hogy a magyar nyelvű felirat helyett 

latin nyelvűt készített, a németet meghagyta. A 

szlovák helyére pedig olajfestékkel készült címert 

helyeztetett, amely egy kerek pajzson vörös mező-

ben három zöld hegyet, csúcsukon arany kereszttel 

ábrázolt. (Ehhez annyit megjegyzést fűznék hozzá, 

hogy ez a címer a mai szlovák állami címer egyik 

első változata lenne?) 

Szeles Mihály családját 1873-ban szörnyű tragédia 

érte. Az történt, hogy a királyi tanácsos Zsigmond 

nevű ügyvéd fia menyasszonyával, Prindl uradalmi 

erdőmester Etelka nevű lányával elindult Visegrád-

ról Dunabogdány felé. Az odavezető út melletti 

kőbányánál egy hatalmas szikladarab zuhant rájuk, 

amely mindkettőjüket halálra sújtotta. A tragédiáról 

a Politikai Újdonságok c. lap 1873. október 1-i 

számában megjelent tudósítás szerint a fiatalember 

azonnal meghalt, a lány még fél órát élt. A hírlapok 

beszámoltak visegrádi temetésükről is. Az elhunyt 

Zsigmond édesapja azt szerette volna, hogy a fiatal 

párt egymás mellé temessék, de ebbe a lány szülei 

nem egyeztek bele. Így a temetések különböző idő-

pontokban és különböző helyen történtek. 

Úgy tűnik, hogy az 1880-as évek derekán az akkor 

49. hrsz.-on lévő 189 népsorszámú ház és a hozzá 

tartozó 540 négyszögöles telek (ma Fő u. 23.) és az 

azzal átellenben fekvő Duna parti 38. hrsz.-ú 473 

négyszögölnyi nagyságú kert (ma Fő u. 6.) egyedü-

li tulajdonosa Szeles Etelka volt. A hölgy ezekben 

az években elég súlyos, több ezer forintos adós-

ságba keveredett, és ezért a pestvidéki királyi tör-

vényszék, mint telekkönyvi hatóság elrendelte a 

visegrádi ingatlanok elárverezését. A visegrádi 

községházánál 1886. április 20-ra kitűzött árverés 

érvénytelen volt, pedig igen alacsony kikiáltási 

árak voltak, sőt még az alatti összegért is megvásá-

rolhatók lettek volna az ingatlanok. Így Szeles 

Etelka az akkoriban kialakult piaci áron tudta el-

adni az ingatlanjait. Előbb az 1886. november 20-

án megkötött adásvételi szerződéssel a 38. hrsz.-on 

(ma Fő u. 6.) lévő kertnek lett új tulajdonosa. A 

vevő, dr. Szohner Lajos ügyvéd (Budapest, VI. 

ker. Andrássy út 10.) 400 forintot fizetett a kertért. 

Az ügyvéd felesége Naugle Mary, aki neve alapján 

angol származású lehetett, az előbbi vásárlással 

szinte egyidejűleg megvette a kerttel délről szom-

szédos 39. hrsz.-on lévő 740 négyszögöl nagyságú 

telket. A 49. hrsz.-on lévő házat és kertet (ma Fő u. 

23.) Szeles Etelka csak néhány évvel később adta 

el. Az 1890. október 25-én kelt adásvételi szerző-

déssel az új tulajdonos dr. Fülöp Károly ügyvéd és 

felesége, Mandel Dóra lett (Budapest, VI. ker. Ki-

rályudvar 8.).  

Dr. Szohner Lajos, aki Heves megyei (Göngyös-

halmai) birtokos családból származott, 1875-ben az 

Andrássy úton nyitott ügyvédi irodát, amely az 

egyik legtekintélyesebb lett. Ügyvédi munkája mel-

lett, bár vézna, sovány testalkatú volt, vízi (evezős) 

sportokkal foglalkozott. Amikor 1895-ben megala-

kult az első Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) 

tisztikara, az elnök Berzeviczy Albert közoktatási 

miniszter mellett ő lett az egyik tag. Szohner a bi-

zottságban a Nemzeti Hajós Egyletet (NHE) elnök-

ként képviselte.  

Dr. Szohner Visegrádon Görgeivel és személyes 

kapcsolatba került. A tábornok 1892-ben kelt vég-

rendeletének ő volt az egyik tanúja.  

A Visegrádon megvásárolt két telekre rövidesen öt 

szobát, két konyhát, kamrát és pincét magába fogla-

ló villát építettek, amelyhez egy gyümölcsöskert is 

tartozott. Ez a villa valójában az ügyvéd édesapja, 

dr. Szohner József (1819-1896) orvos részére épült. 

A villa 1887 áprilisában már elkészült, Szohner 

doktor ekkor helyezte át ide, Visegrád kitűnő klima-

tikus viszonyai és pormentes levegője miatt, az ad-

dig Budapesten, a IV. ker. Gránátos utca 14. alatt 

működő pneumatikus és légenybelégzési (légeny 

azaz nitrogén) gyógyintézetét. Úgy tűnik, a fővá-

rosban sem szűnt meg teljesen a Szohner-féle 

gyógyintézet, a Budapesti Cím- és Lakjegyzékben 

még 1888-, 1890- és 1891-ben említik. A mindössze 

12 ágyas minikórház 1896-ban a Visegrádon el-

hunyt és itt eltemetett Szohner doktor halálával 

megszűnt. (Szohner József doktor életéről és viseg-

rádi működéséről bővebben: Szőke Mátyás „Viseg-

rádi szanatóriumok I. Visegrádi Hírek, 2014. XXX. 

Évf. 6. sz. 15. old.) 

Szohner Lajos ügyvéd 1910-ben bekövetkezett halá-

la után a villát fia, ifjabb Szohner Lajos örökölte, 

aki szintén ügyvéd volt. Az ifjabb Szohner 1904-

ben kötött házasságot Berzeviczy József lányával, 

Flórával. A fiatal házasok a család a Heves megyei 

Karácsondon lévő birtokán éltek. 1904-1910 között 

egy vadászházat építtettek a ma már Pásztóhoz tar-

tozó Mátrakeresztesen a Templomvölgyben.  

A Fő utca 17. alatti kúria tulajdonosa 1910 és 1918 

között Berzeviczy József volt, halála után lánya, 

Berzeviczy Flóra és férje, Szohner Lajos örökölték. 

Így ezekben az években két egymáshoz közel fekvő 

épület volt a Szohner család birtokában. A Fő utca 

végén lévő 17. szám alatti kúria 1927-ben cserélt 

tulajdonost. A vevők dr. Zsitvay Tibor és felesége 

Feichtinger Margit voltak.  

Eddig nem sikerült kiderítenem ennek a kúriának 

hiteles és részletes építéstörténetét. Ez azért sajnála-

tos, mert ez az épület volt a Zsitvay-féle átépítés 

előtt Visegrád egyetlen későklasszicista kúriája. Ezt 

egy, az épületről 1927-ben készült fotó bizonyítja, 

amely az egyik Zsitvay örökös, Bugár-Mészáros 

Károly építész tulajdona. 
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Fő utca 17. 

Egy nemesi közbirtokosi kúria a 19. sz. közepéről. 

A későklasszicista épület utcai homlokzata. 

 
Karpe Mihály földmérő által 1777-ben Visegrád 

területéről készített úrbéri felmérési térképén a Fő 

utca alsó végén lévő telek ÉNy-i negyedében egy 

kisebb épület van. A néhány évtizeddel későbbi, 

1821. keltezésű Asbóth Mihály mérnök a Visegrádot 

Szentgyörgy-pusztával összekötő útszakaszt ábrázoló 

térképén már a telek keleti felében egy nagyobb, É-

D-i tájolású épület látható. Ennek az épületnek egy 

része ma is áll, ezen van elhelyezve Rainer főherceg 

1810. évi visegrádi látogatásának emlékét megörökí-

tő vörös márvány tábla. Az, hogy 1810-ben ki volt az 

épület tulajdonosa, akinek módjában állt meghívni 

egy királyi főherceget és kíséretét, továbbra is isme-

retlen. (Rainer főherceg látogatásáról bővebben Sző-

ke Mátyás: „Hol ebédelt Rainer főherceg?” Visegrádi 

Hírek, 2014. XXX. Évf. 3. sz. 21. old.)  

A Visegrád mezőváros területéről 1863-ban és 1883-

ban készült felmérésekhez tartozó, részletes utcahá-

lózat, házakat és telkeket tartalmazó belterületi tér-

képeken már egy nagyobb, fordított U-alakú épület 

látható. Az épület utcai szárnyának homlokzata az 

1927-ben készült fotó szerint szép későklasszicista 

kiképzésű volt. Az 1885. évi községi kataszteri tér-

képeken a telek beépítettsége a déli telekhatárra 

épített különálló, ma is meglévő épülettel bővült. 

A településről készült térképek alapján tehát a Fő 

utca alsó végében álló kúria utcai homlokzatú szár-

nya 1821 és 1863 között épült. Arról, hogy ki építte-

tett a korábbi épülethez további két épületszárnyat, 

és alakított ki egy későklasszicista kúriát, egyelőre 

csak feltételezésünk van. 

Szeles György kasznár 1847 márciusában nyuga-

lomba vonult. Utódja Csefalvay (Csehfalvy) Barna-

bás lett, aki korábban az Óbudai Kamarai igazgató-

ságnál első írnok volt 1844 óta, ugyanakkor az Esz-

tergom vármegye táblabírája tisztséget is viselte. 

Májusban már bizonyosan szolgálatban volt, mert őt 

kereste fel az Akadémia két küldötte, Kiss Károly és 

Tasner Antal. Azért jöttek Visegrádra, mert elterjedt 

a hír, hogy az ottani „királyi romok”, azaz a felleg-

vár köveiből serházat építenek. A küldötteket 

Csefalvy (sic!) uradalmi kasznár a hír valótlanságá-

ról tájékoztatta. Sőt azt is elmondta, hogy a helyiek-

nek tilos a vár romjainak köveiből építkezni. Jelen-

tésükben a küldöttek arra is tesznek javaslatot, hogy 

nem ártana, ha a királyi kincstár évente néhány száz 

forintot a visegrádi romok fenntartására és őrzésére 

fordítana, mert ezzel megmenthetné azokat a teljes 

pusztulástól. 

A Csefalvay család (Cséfalvay, Cséfalvy, Cséfay) a 

csallóközi Cséfalváról (Cséfa is!) származott. Ez a 

14. századi eredetű, legalább négy – Esztergom, 

Pest, Fejér, Nógrád – megyére szétágazó, Csefalván 

máig is élő családnak Tinnyén is birtokos ágából 

származhatott Barnabás. A 18. században Tinnye, 

Úny és Jászfalu földjeinek nagyobb részét birtokló 

Miskey családba több tucat nemesi család házaso-

dott be, köztük a Pozsgaiak, Friebeisz család Ferenc 

ága, Csefalvayak, Nedeczkyek. Az egymással vala-

milyen fokon rokonságban álló családok alkotta 

nemesi közbirtokosság lett tehát az előbbi három 

falu földjei, erdei, kaszálói nagyobb részének birto-

kosa. A Tinnyére és Únyba költözött nemesek ter-

mészetesen megpróbálták megtartani a család másutt 

lévő, korábban szerzett birtokait, de igyekeztek úja-

kat is szerezni. A 18. században Miskey I. István a 

Tolna vármegyében fekvő Görbőn (1930 óta Pince-

helyhez tartozik) szerez birtokot. A Miskeyekkel 

rokonságban lévő Csefalvay, Nedeczky, Huszár 

családok is Görbőn jutottak birtokhoz, és házassága-

ikkal mindinkább elvegyültek Tolna megye közne-

mesi társadalmában. 

A görbői közbirtokos nemesek közül nevezetes volt 

Csefalvay Ferenc, aki a Tolna vármegye táblabírája 

tisztséget viselte. Jó és szorgalmas gazdaként görbői 

birtokain túl Tinnyén, Únyon és Jászfalun összesen 

109 hold szántót, 20 hold szőlőt és 1 hold rétet is 

birtokolt. Únyon kúriája is volt, amelyet 230 forint-

ért adott ki éves bérletbe. Csefalvay Ferencnek 

Pozsgay Teréziával (meghalt 1780-ban) kötött há-

zasságából származó három lány és egy fiú, Ferenc 

érte meg a felnőttkort.  

Az ifjabb Ferenc (meghalt 1824-ben) édesapjához 

hasonlóan igyekezett megtartani a családi birtoko-

kat. Tinnyén, Únyon és Jászfalun 155.789 négy-

szögöl volt a tulajdonában, Görbőn 250 holdnyi 

földet birtokolt, amelyből jelentős nagyságú, 11 

holdnyi beltelke volt. Családi hagyományként élete 

során ő is Tolna vármegye jelentős tisztségviselői 

közé tartozott. Előbb 1804-1813 között a vármegye 

másodalispánja, majd 1813-1824 között az első alis-

páni  tisztséget  viselte.  Alispáni  hivatala a saját kú- 
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riájában működött. Görbőn ezt az L-alakú épületet a 

18. sz. végén édesapja építtette. Ez a tinnyei és únyi 

kúriák korai formájához hasonló épület 1822-1823-

ban Csefalvay alispán patvaristájának (joggyakor-

nok), Vörösmarty Mihálynak is otthonául szolgált. 

Ebben a csinos, homlokzatán ötablakos épületben 

kezdte megírni a jurátus-poéta a Zalán futását, és 

hozzákezdett Zsigmond király c. drámájához is.  

Hazánk történetében az 1825-1848 közötti reform-

kornak nevezett időszakban az országos politikai 

köztudat formálásában jelentős volt a Pest vármegyei 

nemesek szerepe. Az 1830-as években fellépő Kos-

suth Lajos, hogy politikai jogait itt is gyakorolhassa, 

és a közéletben is részt vehessen, igyekszik a megyé-

ben nemesi birtokot szerezni. Tinnyén és Únyon 

vásárolt birtokot, és 1843-1846 között családostól 

egy tinnyei közbirtokosi kúriában telepedett le. 

Az 18. sz. második felében a falun élő birtokos ne-

mesek igényei még nem kívánták a reprezentatív 

kuriális otthonokat. Azok ugyanis a parasztházak 

közt álltak, gyakran vályogból épültek, és zsuppal 

vagy zsindelytetővel voltak fedve. 

A köznemesi kúriák építési formáiban a változás a 

napoleoni háború idején kezdődött. A megindult 

gazdasági konjunktúra, amely kedvező terményérté-

kesítést tett lehetővé, a korábbiaknál nagyobb jöve-

delmet biztosított a közbirtokos nemesek számára. 

Ez lehetővé tette, hogy a parasztházaktól eltérő, 

azoknál nagyobb alapterületű, gazdagabb kivitelezé-

sű épületeket emeljenek. 

Kiváló történészünk, Kiss Ákos kutatásai alapján 

tudjuk, hogy az 1807-1860 közötti félévszázadban 

Tinnyén és Únyban felépült 30 közbirtokos nemesi 

kúriáknak két típusa volt. 

A gazdagabb, módosabb, nagyobb méretű belte-

lekkel rendelkező nemes a tornácos kétsoros vagyis 

a kétmenetes zárt alaprajzú kúriát építette meg. E 

típusok közül az egyik első, az 1808-ban épült 

Csefalvay-kúria volt. Az épület az úttól kissé távo-

labb egy enyhe emelkedőn állt, és előtte díszkertet 

alakítottak ki. 

A másik alapvető típus az L-alaprajzú kúria volt. Ezt 

a típust a kisebb alapterületű telkek miatt tervezték 

így. Az épület rövidebb, utcai szárnyában három he-

lyiség volt egy sorban, amelyek közül a középsőt, a 

nagyobb alapterületűt, használták ebédlőként. Az 

udvari csatlakozó részben a konyhát, kamrát, esetleg a 

cselédszobát és egyéb célokra szolgáló helyiségeket 

alakították ki. Előfordult az is, hogy a szögletükkel az 

udvar belseje felé forduló épületeket az udvar felől, 

többnyire az első részükben tornácosra építették. 

A cikk előző részében említettem, hogy ma a Fő 

utca 17. alatti villa 1821 és 1863 között épült elődjé-

nek, vagyis az akkori 170 és 171 népsorszámú kúria 

építtetőjéről nincs konkrét adatom, tehát csak feltéte-

lezésem lehet. Az nagyon valószínűnek tűnik, hogy 

1847-ben az Óbudai Kamara hivatalból kasznárként 

a visegrádi uradalomhoz Csefalvay Barnabás a Tiny-

nyén L-alaprajzú köznemesi kúriatípushoz hasonlót 

építtetett. Az új épülethez csatlakozott a már koráb-

ban meglévő, a telek keleti részében álló É-D tájolá-

sú épület. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 1927-

ben a kúria akkor új tulajdonosa, Zsitvay Tibor, a 

képviselőház elnöke, Bernárd Géza építésztől meg-

rendelte az épület átalakítási terveit, amelyek meg-

maradtak. A terveket a Zsitvay-család egyik leszár-

mazottja, Bugár-Mészáros Károly őrizte meg, aki 

volt szíves és szóban részletesen tájékoztatott arról, 

hogy az alaprajzon mi látható. Bernárd Géza ugyanis 

felmérte a régi épület alaprajzát, amelyen megjelöl-

te, hogy az átalakítás során mely részeket bontják el, 

és milyen új részeket építenek.  

A szóban ismertetett alaprajz úgy tűnik részleteiben 

is megegyezik az L-alaprajzú köznemesi kúriatípus-

sal. Nyugati rövidebb, utcai szárnyában itt is három 

helyiség volt. A beforduló hosszabb szárnyban újabb 

szoba, konyha és kamra volt eredetileg. A keleti 

szárnyban, amelynek déli fele emeletes volt, előbb 

egy présházat alakítottak ki, majd az erkélyszerűen 

kiugró, az emeletre vezető lépcsőház alól egy tágas, 

nagyméretű, becsült mérete legalább 30 m hosszú és 

3-4 m széles pince indult. Ehhez a kúriához, ha nem 

is közvetlenül, mert az úttest elválasztotta, az utca 

túl oldalán 171 hrsz.-ú (újabb 39 hrsz.) 158 négy-

szögöles díszkert tartozott. A Bernard-féle 1927. évi 

átalakítás során az egyik jelentősebb változás az 

volt, hogy a keleti szárnyban, hogy közvetlen kap-

csolat legyen a hátsó kerttel, a présházat elbontották. 

Helyére egy garázs került. A Visegrád község elöljá-

róságának engedélyével a Fő utca és a Salamon-

torony utca csatlakozását módosították, így a három-

szög alakú díszkert közvetlenül a villa elé került.  

Zsitvay Tibor a kúriát rövid idő alatt 1927-ben Viseg-

rád egyik legelegánsabb villájává alakította át. A 

kertben Krausz Lajos szobrászművésszel két szobrot 

állíttatott fel. Az egyik szobor Mátyás király gyűrűs 

hollóját, a másik a házelnök szülővárosára emlékez-

tetve a pozsonyi várat ábrázolja. Mindkét szobor ta-

lapzatára Zsitvay által írt versek sorait vésték fel. 

Zsitvay 1927-ben a kúriával együtt megvett a Vár-

hegy Kospallagnak nevezett oldalában közel hét 

holdnyi erdőrészletet, amely közvetlenül a hátsó kert-

hez kapcsolódott. A Trianonban elcsatolt Felvidékre 

emlékeztetve Zsitvay a saját erdőbirtokán a várig tartó 

szerpentin utat vágatott, amelyen kilátóhelyeket is 

kialakítottak. Ezek a kilátóhelyek egyúttal pihenőhe-

lyek is voltak, amelyeken fehér padokat helyeztek el. 

A legmagasabb ponton a vár alatti sziklacsúcson lévő 

pihenőhelyet Lomnici kilátónak nevezték el. 
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A Pest Megyei Levéltárban őrzött Pestvidéki Tör-

vényszék Visegrádra vonatkozó telekkönyvi 1-1312 

sorszámú iratai 1859-1890 között íródtak. A 173. 

sorszámú Csefalvay Barnabás nevére kiállított 

telekjegyzőköny birtokállási lapjának első tétele sze-

rint a 170-171 népsorszámú ház és udvar a kasznár 

tulajdonát képezte. Ez az adat is azt bizonyítja, hogy a 

köznemesi kúria építtetője is Csefalvay lehetett. 

Felkeltette érdeklődésemet, hogy a kúria keleti szár-

nya alatti igen tekintélyes méretű pincére miért volt 

szüksége a kasznárnak. Visegrád község telekköny-

veiből kigyűjtöttem azt, hogy a helyiektől Csefalvay 

Barnabás mikor és mekkora területű szőlőt vásárolt. 

Gyűjtésem eredménye az volt, hogy 1859 és 1876 

között Csefalvaynak a Várkert dűlőben 4162 négy-

szögöl, a Feketehegyen 3100 négyszögöl, a Kis-

Villámon 700 négyszögöl, összesen 7962 négyszög-

öl, vagyis majdnem 7 hold szőlő került a birtokába. 

Ekkora nagyságú szőlőbirtok miatt érthető, miért 

építették meg a nagyobb méretű pincét. Ezen kívül 

volt még a Várkertben is egy pincéje a kasznárnak. 

Az 1870-es években az Óbudai-Visegrádi kamarai 

hivatalt átszervezték. Visegrádon Erdőhivatalt létesí-

tettek, amelynek vezetője Prindl András erdőmester 

lett. Az itteni kasznári hivatal átkerült Dunabogdány-

ba. Csefalvay Barnabást áthelyezték Zsámbékra, ahol 

1873-ban és 1875-ben is kasznárként említették. 

Az Óbudai m. kir. Jószágigazgatóság a nem jöve-

delmező visegrádi kasznári épületet (Fő utca 25.) a 

hozzátartozó kerttel és udvarral együtt megpróbálta 

nyilvános árverés keretében eladni. Az első árverés-

re 1872. október 28-án Óbudán került sor. Az 1. sz. 

telekjegyzőkönyvbe bejegyzett 53. hrsz.-on lévő 1 

népsorszámú épületre, a hozzá tartozó nagy udvarra 

és kertre akkor nem akadt vevő. Ezért a következő 

évben, 1873-ban a kincstár újra meghirdette eladás-

ra. Ez a kísérlet is sikertelen volt. A következő árve-

résen, amelyet 1874. február 10-én Óbudán tartottak 

meg, a jószágigazgatóság a pénzügyminisztérium 

engedélyével megpróbálta a kasznárlakot, az udvart 

és a gyümölcsöskertet három részletre bontva össze-

sen 15.000 forint kikiáltási áron eladni. A kedvezőbb 

feltételek ellenére most sem akadt vevő. A kincstár 

utoljára 1878-ban hirdette meg 15.000 forint eladási 

árért a kasznári épületet a hozzátartozó 3384 négy-

szögölnyi telekkel együtt. Vevő továbbra sem akadt, 

így az épület és a kertek megmaradtak a visegrádi 

Erdőhivatal kezelésében. 

Ebben az évben, vagyis 1878-ban hirdették meg 

10.000 forint eladási árért a dunabogdányi kasznárla-

kot és présházat. A visegrádi Erdőhivatal kevés önál-

lósága 1881-ben végleg megszűnt, mert azt a gödöllői 

uradalom, vagyis az ottani m. királyi erdőhivatal alá 

rendelték. A továbbiakban Visegrádon a magyar ko-

rona birtokát az ún. Erdőgondnokság kezelte. 

Csefalvay Barnabás (1811-1880) valamikor 1860-as 

évek elején elvette feleségül a nála huszonkét évvel 

fiatalabb Berzeviczy Antóniát (1843-1910). A há-

zasság gyermektelen maradt, így 1880-ban a férj 

halála után minden ingatlant, köztük a Fő utca alsó 

végében álló kúriát is, feleség örökölte. 

Fiatalon, mindössze harminckét évesen megözve-

gyült Antónia egy évnyi várakozás után 1881-ben 

férjhez ment egy únyi közbirtokos nemeshez, 

egyházpakai Andrássy Gyulához. Második férjével, 

aki országgyűlési képviselői tisztséget is viselt, ti-

zenhárom évet töltött házasságban, amelyből szintén 

nem származott gyermek. Így a férj halálakor, 1894-

ben az ingatlanok örököse Berzeviczy Antónia volt. 

A hatvanhét éves korában gyermektelenül 1910-ben 

Visegrádon meghalt Antónia után a Berzeviczy ro-

konság örökölt. A kúria tulajdonos így Berzeviczy 

Flóra és férje dr. Szohner Lajos ügyvéd lett. Tőlük 

vásárolta meg 1927-ben Zsitvay Tibor és felesége, 

Feichtinger Margit budapesti lakosok.  

A visegrádi műemlékek 19. századi történetének 

egyik kiemelkedő eseménye volt, hogy nyilvános-

ságra került egy, a királyi palota kápolnájából szár-

mazó, a Madonnát és a kis Jézust ábrázoló, vörös 

márványból készült félkör alakú relief létezése. A 

hazai márványból faragott lunettadombormű, mely-

nek készítője Gregorio di Lorenzo mester volt, a 

Mátyás-kori reneszánsz szobrászművészet egyik 

kiemelkedő alkotása, ma az esztergomi Keresztény 

Múzeum letétjeként a visegrádi Mátyás Király Mú-

zeum kiállításán látható. 

 

 
 

Visegrádi Madonna 

a Mátyás Király Múzeum kiállításán. 

A vörös márvány lunettadombormű készítője 

az 1480-as években Gregorio di Lorenzo (1436 k.-1504 k.) 

itáliai szobrászmester 
 

A domborművet felfedezte és arra a közfigyelmet 

felhívta Majer István (1813-1893), nagy tudású és 

óriási munkabírású és szervezőkészségű pap, aki 

később megszerezte a teológiai doktori címet, és 

esztergomi kanonok, majd nagyprépost lett. Majer 

István, akkor még Kürtön volt plébános, tagként részt 
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vett a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 

Egyesülete Archeológiai Szakosztályának 1863. 

szeptember 23-án a Magyar Nemzeti Múzeumban 

megtartott ülésén. Felszólalásában elmondta, hogy 

tudomására jutott, hogy a visegrádi királyi kápolná-

nak volt egy Boldogságos Szüzet ábrázoló márvány 

domborműve, amely Karván Nedeczky Imre házá-

ban van befalazva. A szakosztály a dombormű kü-

lönleges értékére való tekintettel olyan határozatot 

hozott, hogy Nedeczky urat szólítsák fel, hogy en-

gedje át a becses műtárgyat a Nemzeti Múzeumnak.  

A Majer István által szerkesztett és kiadott, főleg a 

középosztálybeliek számára készült nívós és tartal-

mas írásokat közlő „István bácsi Naptára” kiadvány 

1864. évi kötetében „Fölfedezett emlék Visegrád 

fénykorából” c. cikkében röviden ismerteti a későb-

biekben „Visegrádi Madonna” néven ismertté vált 

lunetta-dombormű előkerülésének vázlatos történe-

tét. Írásának nagyobb része ugyanis Oláh Miklós 

(1493-1568) esztergomi érsek, aki Brüsszelben Má-

ria királynő titkára volt, 1536-ban megjelent Hunga-

ria c. könyvének a visegrádi királyi palotáról és an-

nak kápolnájáról szóló leírását ismerteti. 

Majer István, aki a cikkéhez mellékelte az általa 

1855-ban Karván a domborműről készítetett rajzot 

is, valószínűleg a Nedeczky családban meglévő ha-

gyományt elfogadva leírta, hogy ez a 19. sz. elején a 

kincskeresők által szétdúlt visegrádi vár (valójában a 

palota) romjai közül került elő. Ekkor az ottani plé-

bános, Nedeczky Imre, hogy mentse az értékes 

domborművet a család karvai birtokára vitette. Je-

lenleg is Nedeczky Imre háza udvarfelőli egyik ajtó-

ja fölé van befalazva. Kár, hogy az most bemeszelt 

állapotban van. 
 

 
 

Visegrádi Madonna 

A rajzot Majer István készítette 

1855. szeptember 23-án Karván 

 

Sajnos Majer István kritika nélkül elfogadta, sőt le is 

írta a hallottakat. Előbb ott volt a tévedése, hogy 

Visegrádon Nedeczky Imre plébános soha nem telje-

sített szolgálatot. Ha ragaszkodunk a névhez és a 

hivatáshoz, sőt időben is megfelelő, akkor arra a 

Nedeczky Imrére (1748-1808) gondolhatunk, aki 

1784-1794 között volt az esztergomi belvárosi temp-

lom plébánosa, majd 1794-1796 között Dunamocson 

alesperesként teljesített szolgálatot. Az esztergomi 

főszékesegyházi káptalanban 1801-1808 között volt 

kanonok. Ha tényleg Nedeczky kanonok volt, aki a 

visegrádi kincskeresők által kibányászott dombor-

művet megszerezte, akkor miért Karvára vitette, ő 

egyébként Virten született. Azt, hogy a 19. sz. köze-

pén Karván élt Nedeczky Imre földbirtokos tulajdo-

nába miként került a dombormű, egyelőre nem tu-

dom kideríteni. 

Az Archeológia Szakosztály 1863 szeptemberében 

hozott határozatának nem lett foganatja, mert a Vi-

segrádi Madonna akkor Karván maradt. További 

sorsáról a Majer István tulajdonában lévő 1864. évi 

naptár 75. oldalán a saját cikke végéhez kapcsolódva 

a lap alján tollal írt három soros, aláírásával hitelesí-

tett bejegyzésből értesülünk: „Ezen márványfarag-

ványt 1877-ben az illető család szívességéből meg-

nyertem, s azt az érseki múzeum számára Simor Já-

nos hercegprímásnak ajándékoztam. Majer István.”  

Simor János érsek gazdag műgyűjteményéből meg-

alapította, és 1887-ben végrendeltében a főszékes-

egyházra hagyta a Keresztény Múzeumot. 

A Visegrádi Madonna az első országos nyilvánossá-

got a millennium évében, az 1896. évi ezredéves 

kiállításon kapta, ahol a budai királyi palota rene-

szánsz töredékeivel együtt mutatták be. Úgy látszik, 

hogy a 19. sz. első felében a visegrádi királyi palota 

romja közt a kápolna területén a kincskeresők más-

kor is eredményesen kutattak. Az 1840-es években 

ugyanis egy vörös márványból faragott nyitott 

könyvet tartó puttót ábrázoló dombormű töredék 

került a váci piarista rendház gyűjteményébe. Ez a 

dombormű eredetileg hozzátartozott a Madonnát 

ábrázoló reliefhez. 
 

Végül szeretném megköszönni Bugár-Mészáros 

Károly építésznek, a Magyar Építészeti Múzeum 

volt igazgatójának a Zsitvay-villa építéstörténeti 

kutatásához nyújtott szóbeli segítségét, és az épület 

utcai homlokzatáról 1927-ben készült fényképfelvé-

tel közlésének engedélyezését. 

Köszönettel tartozom barátomnak és kollégámnak, 

Horváth Istvánnak, az esztergomi Balassa Bálint 

Múzeum nyugdíjas igazgatójának, hogy egykor Ma-

jer István tulajdonát képező „István bácsi Naptára” 

1864. évi kötetéből a Visegrádi Madonnáról szóló 

cikk másolatát megküldte nekem. A 11-es műút 41. 

km-t jelző táblánál a Sibrik-domb Dunára néző szik-

lafalán az 1821. évi útépítés emlékét megörökítő 

vörös márvány emléktábla latin nyelvű szövegének 

fordításáért Romhányi Beatrixnak, a Károli Gáspár 

Egyetem tanárának tartozom köszönettel. 
 

Szőke Mátyás 

c. múzeumigazgató 


