Vártúrák 3.
2018. augusztus
A 2 nap alatt megtekintett várak:
Sárospatak
Szerencs
Regéc
Boldogkő
Füzér

Augusztus végén a 3. vártúrára került sor. Kétszer mentünk, mert az első út szabad helyei pillanatok
alatt elfogytak, így az első út után pár nappal ismét útnak indultunk. Tulajdonképpen nagyon szép
kiránduló időnk volt (már éppen véget ért a kánikula), csak a Füzéren ért el bennünket egy nagyobb
eső, de akkor éppen a palotában, fedett helyen voltunk, és amikor elindultunk lefelé, akkor már alig
esett, mire leértünk a parkolóba, addigra el is állt. Összességében mindkét út csodálatos volt. Az 5 vár
között szerepelt az én országos listám No.1. (Boldogkő vára) és a No.2. (Regéc) helyezettjei. Órákat
lehetne (sok-sok oldalt) regélni ezekről a várakról és a történetükről.
Nézzük kicsit összefoglalva. Olyan helyre utaztunk, ami meghatározó jelentőséggel bírt történelmünk
folyamán. Igazi történelem lecke volt. Csak címszavakban: tatárjárás - Muhi csata, IV Béla, Bodó
aszalómester, Aba nemzetség, Rozgonyi csata, I. Károly, Mohács, Perényi Péter koronaőr, Bebek
család, Rákóczi család, Lórántffy Zsuzsanna, Báthory Zsófia, Zrínyi Ilona.
Az első vár Szerencsen volt. Az első csoporttal nem volt szerencsénk, mert pont most volt az 5 napos
csokoládé fesztiváljuk, amit olyan ügyesen csináltak, hogy az egyébként szabadon látogatható vár
területét lezárták és csak belépőjeggyel (2 200,-Ft) lehetett volna bemenni a területre. Hiába mondtuk
a biztonsági őrnek, hogy innen a szomszédból, Pécsről jöttünk 450 km-t, telefonált egyet és megtörtént
az ítélet, csak akkor mehetünk be, ha belépőt veszünk a fesztiváljukra. Mi mondtuk, mit csináljanak a
belépőjegyükkel és inkább képek alapján meséltem el a vár érdekességeit. Egy szavam nem lenne, ha
ezt a körülményt (lezárást) a weboldalukon feltüntették volna. Hiába kerestem, sehol sem volt. A
következő csapattal kedden mentünk, de akkor már nyoma sem volt a fesztiváljuknak, illetve bocsánat
volt nyoma, mert a gyönyörű látványtó tele volt szeméttel. Ennyit Szerencsről, nem lopta be magát a
szívembe.
Második várként Boldogkő vára következett. Nem véletlenül foglalja el nálam az országos lista No.1.
helyezését. Aki kíváncsi rá, hogy miért, az jöjjön el jövőre.
Majd, egy csodálatos erdei séta után következett Regéc az országos listám No.2. helyezettje. Volt, aki
azt mondta, hogy neki ez a No.1. Nem vesztünk össze. Szintén, aki tudni szeretné miért, jöjjön el
2019-ben.
Második napon következett a sokak által legszebbnek tartott Füzér. Kell, hogy legyen ilyen
látogatható vár is. Gyönyörűen, óriási munkával felépítették. Le a kalappal mind a tervezők, mind az
építők előtt.
Itt lehet megnézni 7 rövid filmben, hogyan készült: https://www.youtube.com/watch?v=Klmindyjaqc
Szerintem egy kicsit "túltolták", ahogy a rátótiak mondanák. 2,5 milliárd forintba került. Ez még nem
lenne gond, mert legalább pár stadionnal kevesebbet kell majd fenntartani. A gondom ott kezdődik,
hogy nem kellett volna úgy megépíteni, hogy az év minden napján (télen hétfő szünnap) nyitva
legyen. Ezért fűthetőre építették, méghozzá nem is akárhogy! Visszaállították az eredeti
cserépkályhákat, de mivel ez nem tudja felfűteni a kiállító tereket, ezért a hőszigetelt ablakokkal
együtt padlófűtést is építettek a teljes palotarészbe. A feljárat a várba nem egyszerű, de leküzdhető.
Száraz időben. Télen, esőben, hóban ki fogja kifizetni a fenntartás (fűtés, személyzet) költségeit? Mert
oda élő ember nem teszi be a lábát, az biztos. De a vár és a palotaszárny gyönyörű, mindenkinek
javaslom, hogy jöjjön el velünk 2019-ben.
Zárásként következett Sárospatak. Egyszerűen csodálatos. Itt sem a várral volt gondom, hanem inkább
a fenntartóval. Ahhoz, hogy a turista megnézzen mindent, 6 féle (HAT FÉLE) jegyet kell vennie.
Persze van kombinált jegy is 4 000,-Ft-ért. Ha már emlékként egy-két fényképet is szeretne valaki a
belső terekről készíteni, akkor fizetni kell, kapaszkodjon meg mindenki, 2 500 Ft-ot fotójegyért, vagy
5 000,-Ft-ot videó jegyért. Ha ez még nem elég, és szeretne elmenni a mosdóba, akkor még az is 100,Ft-ba kerül. Szóval gyönyörű a vár, amit egy nagyon jó idegenvezetővel néztünk végig az 1 óra helyett
1 óra 45 perc alatt. Ebben a csúszásban azért az is benne volt, hogy a mi csoportunkban is rengetegen
voltunk és a folyosókon csak libasorban tudtunk haladni, no meg a másik csoport is sokan volt, akik
utolértek bennünket. A Vörös-tornyon kívül megnéztük az egyedülálló ágyúöntő műhelyt is, ahol
szintén nagyon érthető vezetés alkalmával megtudtuk, hogyan készültek az ágyúk, és majdnem le is
vizsgáztunk belőle.
Szóval összefoglalva. Az itt leírt apró bosszúságok ellenére is azt mondom, hogy ez volt és talán az
egész vártúra sorozatot tekintve is ez a legszebb kirándulás. Mindenkinek, aki egy kicsit is szeretne
elmerülni a történelemben bátran ajánlom, hogy jelentkezzen 2019-ben erre a vártúrára (is)!
Az "alternatív történelem" keretén belül a honfoglalás-hazatérés időszakával ismerkedtünk, különös
tekintettel 500 000 ember vándorlásának logisztikájával. Örömömre szolgált, hogy az esti beszélgetés
is erről szólt és nem a napi politizálásról.

