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Szubjektív beszámoló
a Nemzetközi Castrum bene Konferencia
Állandó Bizottsága ljubljanai üléséről (2010. június 10–13.)

Miként arról hírlevelünk hasábjairól Olvasóink már értesültek, tavaly szeptember
végén hazánkban, Mátrafüreden került sor a XI. Nemzetközi Castrum Bene konferenciára. Itt született döntés arról, hogy a 2011-ben megtartandó következő összejövetel
Ljubljanában lesz, s így az elnökséget Feld Istvántól a comité permanent szlovén tagja,
Katarina Katja Predovnik, a ljubljanai egyetem tanára veszi át.
A comité tagjai a hagyományok szerint az adott konferenciát megelőző évben a jövendő helyszínen találkoznak, részben a program egyeztetése, részben a meglátogatandó
helyszínek szemrevételezése végett. Ez a találkozó ez év június 10–13. között zajlott le.
Részt vett rajta Martin Krenn Ausztriából, Adrian Rusu Romániából, Peter Bednár és
Alexander Ruttkay (mint tiszteletbeli tag) Szlovákiából, Feld István és szerény személyem Magyarországról, aki Juan Cabello helyét vette át az elmúlt évben. Hiányzott a
betegeskedő lengyel kolléga, Leszek Kajzer és az ugyanakkor Isztambulban tartózkodó
Tomás Durdik Csehországból.
Szlovén vendéglátóink példásan előkészítették e látogatást, melynek számomra
legfontosabb részét a tizenöt műemlék, vár, templom és kolostor felkeresése jelentette.
Jóllehet, csekélységem kutatási területe elsősorban a kora újkor, várkutatóként mindazonáltal lankadatlan érdeklődéssel fordulok az ezen kívüleső (korábbi) időszakok építményei felé, ami nem kis részben hosszú egyesületi tagságomnak köszönhető. Így tehát
az időnként az elviselhetőség határát súroló időjárási körülmények (értsd: harmincöt
fokos meleg) ellenére, úgy hiszem, szép élményekkel gazdagodtunk, és gazdagodnak
majd a jövő évi konferencia résztvevői. Hozzá kell tennem még, hogy a comité egyetlen
történész, azaz nem régész tagjaként nyilván más dolgok ragadták meg figyelmemet, így
beszámolóm szubjektívnek tűnhet, mint ahogy természetesen az is.
De, hogy az elején kezdjem, programunk mindjárt jelentős csúszással indult, köszönhetően annak, hogy a nemzetközi vasúti közlekedésben időnként kissé nagyvonalúan
kezelik a „menetrend” nevű, alapvető fontosságú könyvecskét. Jelesül Rusu kolléga a június 10-én reggel 9 órára megbeszélt budapesti találkozó idején még valahol Békéscsaba
környékén, az öt órás késésben levő vonaton várta a jó szerencsét. Úgy döntöttünk tehát,
hogy majd Fonyódon találkozunk, és kihasználva az időt, szlovák kollégáinkkal felkeressük a somogyvári apátság romjait. A helyiek szerint először itt temették el Szent László
királyt, s földi maradványai később kerültek Váradra. A romok viszonylag jó állapotban
vannak, környezetük rendezett, tisztán tartott. A – ki tudja, milyen szempontok alapján
épült – fogadóépületben kis múzeumot is berendeztek, néhány lelettel, képpel és egy,
már szokásosnak mondható rekonstrukciós kísérlettel, amelyről megállapítottuk, hogy
valóban csak kísérlet.
Castrum, 12. (2010)

104

Beszámoló

1. Hošperk (Haasberg) kastélyának romjai

Újabb élményt (?!) jelentett a gyugyi Árpád kori templom felkeresése. A kétkedés jelzése nem a műemléknek, hanem a felvezető út mellett álló „stációknak” szól. Némi megdöbbenéssel láttuk, hogy a stáció formájú kőoszlopokon a magyar nemzet „nagyjainak”
nevei sorakoznak, bizonyos csoportosításban. Hogy milyen szempont alapján jelölték ki a
felvésendő neveket, azt nem mindig tudtuk eldönteni, mint ahogy azt sem, miért kerültek
egymás mellé bizonyos nevek, mint pl. Bajcsy-Zsilinszky és Horthy. És hogy a magyarok
ősanyjának tekintett Emese férje Üskü lenne... Nem folytatom. A sort a magyar kultúra
nagyjainak nevei zárják, de a legutolsó tábla üresen maradt, ami számos kérdést vetett
fel bennünk.
Ezután a jelenlévők, Adrian Rusu megérkeztéig, tekintettel az időjárás nyárias mivoltára, némi belső hűtésre „kényszerültek” a fonyódi hajóállomás mellett, ahol élénk eszmecsere folyt különböző hadügyi kérdésekről. Késő délután végre elindultunk Ljubljana
felé. Megérkezésünk és szállásunk elfoglalása után egy igazán kitűnő vacsorát kaptunk,
ahol megtudtuk, milyen program vár ránk a következő két és fél napban. Egyéb hasznos
információkra is szert tettünk, mert mint kiderült, Szlovéniában két sörmárka létezik,
az Union és a Laško, amelyek hívei igen erős ellenszenvvel viseltetnek egymás iránt.
Mi ebből semmit nem éreztünk, mindkettőt megkóstoltuk, és bár ebben a nagy meleg is
biztosan szerepet játszott, de mindkettőt kitűnőnek találtuk.
A pénteki utunk során néhány, Ljubljanától délre fekvő objektumot kerestünk fel.
A vezetésben Katarina Predovnik mellett segítségünkre volt Igor Sapač, a Szlovéniai
Építészeti Múzeum munkatársa, aki egyben több, a szlovén műemlékekkel foglalkozó
könyv szerzője.
Első célunk Hošperk (Haasberg) vára és kastélya volt (1. kép). Az előbbi sajnos olyan
mértékben elpusztult, hogy szinte semmi sem látszik már belőle, így eltekintettünk a
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hegymászástól. Az 1614-ben az Eg
genberg család által építtetett kastély nem kevésbé szomorú látványt
nyújtott. A csodás környezetben,
egy hosszú völgy peremén álló egykori barokk palotát a második világháborúban a partizánok felgyújtották, a szép parkot pedig benőtte
a növényzet. Többször felmerült
újjáépítése, de a hatalmas költségek
miatt erre eddig nem került sor.
A közelben álló Mali grad
(Kleinhäusel) várából (2. kép) is
csupán egyetlen, részben kiegészített, befedett torony maradt fenn,
kevés további falmaradvánnyal. A
kisméretű várat a 15. század közepén emelték egy kiugró sziklagerincre. Első írásos említése 1444ből való. Később a Cilleiek, majd a
Habsburgok kezébe került. A tartományi fejedelem hűbéreként 1614ig a Rauber (Ravbar) család birtokolta, majd Hošperkhez hasonlóan
az Eggenbergek vásárolták meg.
A vár ezután pusztulásnak indult.
1858-ban herceg Windischgrätz 2. Mali grad (Kleinhäusel) várából csak a torony áll
vette meg, és ő renováltatta a tornyot is. Érdekes, hogy a kaput két
láma szobra őrzi, amely állatok ugyebár kevéssé jellemzőek e tájra, még ha a vidék bővelkedik is hegyekben. Említést érdemelnek még a legfelső szinten látható, kulcslyuk alakú
lőrések, illetve a kút oldalán fennmaradt Windischgrätz-címer.
Még kevesebbet lehet látni Studenko (Kaltenfeld) várából, amely ma magánterületen
fekszik. A tulajdonosok azonban szó nélkül megengedték, hogy körülnézzünk és fotózzunk, bár a déli torony alapfalain kívül nem igazán volt mit, hacsak nem a szép tájat.
Maga Studenko falu 1162 óta a stičnai cisztercita kolostor tujadonában volt, és egészen
a 18. század elejéig fontos csomópontot képezett a Bécs-Trieszt kereskedelmi útvonalon. Az udvarház feltehetően a 12. század második felében keletkezett, a régészetileg
feltárt romok pedig a 13. századból származnak. Ez egy toronyszerű építmény lehetett
(ún. festes Haus?), amelyet a török veszély növekedésével a 15–16. század fordulója körül
ötszögű, négy kör alaprajzú, befelé nyitott toronnyal megerősített védőövvel vettek körül.
Ehhez épültek hozzá a 16. század folyamán további lakó- és ellátó épületrészek.
Egész szlovéniai tartózkodásunk legnagyobb élményét, számomra mindenképpen, a
predjamai (Luegg) vár nyújtotta (3-4. kép). A környező karszthegység 123 m magas fala
hatalmas barlangjának, jobban mondva barlangrendszerének nyílásába épített vár fantasztikus látványt nyújt. Mielőtt azonban a vár felfedezésébe kezdtünk volna, tekintettel a növekvő melegre, beiktattunk egy frissítő szünetet. Ezután újult erővel indultunk a vár felé.
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3. Predjama (Luegg) vára

4. Predjama vára mélyen
a benyúlik a hatalmas
mészkőbarlangba
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5. Prem (Bremb) vára

A belépőjegy mellé kapott magyar nyelvű (!) útmutatóból, illetve később a szlovén és angol
nyelvű tájékoztató táblákról megtudtuk, hogy a vár a 12. században keletkezett, első írásos
említése pedig a 13. század második felében történt. Jelenlegi formáját 1570 körül nyerte
el, az akkor birtokos Ivan Kobenzl építtette át. 1846-ban ezt is herceg Windischgrätz vette
meg. A vár helyreállítása 1990-től zajlott le, melynek során a pincében 16. századból származó kincslelet került elő, amelyet a Ljubljanai Nemzeti Múzeum őriz.
A vár mögött 433–570 m tengerszint feletti magasságban több szintes barlangrendszer húzódik, amelyből eddig 1,3 km-t tártak fel. A barlangba folyó Lokva patak 13,5 kmrel odébb folyik a Vipavába, tehát eddig a föld alatti út egy tizedét sikerült megismerni.
A vár megtekintése jónéhány óráig tartott. A többszintes, zegzugos építmény belülről sem kevésbé érdekes, bár a rekonstrukció során kérdéses megoldások is születtek. A
falak sok helyen szervesen kapcsolódnak a sziklához, az elrendezés követi a természetes
lehetőségeket. Bár a felső sziklaperem jórészt a vár fölé borul, így az esőtől nem kellett
a lakóknak tartani, ugyanakkor a karszton átszivárgó víz mindenüvé eljutott, így elvezetésére a falak aljára mindenütt csatornákat kellett építeni vagy faragni. A nedvesség
hatására növő moha sok helyen zöldre színezi a sziklákat.
Mire bejártuk az egész várat, a társaság igencsak megéhezett, így a várhoz tartozó
egykori gazdasági (?) épületben berendezett étteremben költöttük el kiváló ebédünket.
Ennek meg is lett az eredménye, mivel útban a következő látnivaló, Prem (Bremb) vára
(5. kép) felé, szinte mindannyian elbóbiskoltunk a kisbusz hátsó ülésein. A hegytetőn
álló Premben gyönyörű táj és nagy meleg fogadott bennünket. Nem kellett azonban sokat
mászni, hogy elérjük a külső védőöv kapuját. Kissé megijedtünk, mert úgy tűnt, zárva
van, ezen azonban átjutottunk, ám a belső épületegyüttes kulcsa, pontosabban az azt
őrző, egyébként utóbb készségesen segítő szlovén hölgy csak hosszabb keresgélés után
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6. Kalec (Steinberg) kastélyából csupán a restaurált torony áll

került meg, hála Igor barátunknak. A várakozás egyhangúságát a táj, a meleget az időközben támadt friss szellő enyhítette.
Időközben a Katarina Predovnik által készített kitűnő túravezetőből és a kihelyezett, teljesen ép állapotú (!!!) tájékoztató tábla feliratából megtudtuk, hogy a vár magja
a 12. század második felében keletkezett. Első írásos említése 1213-ból való. 1399-ben a
Walsee család örökölte meg, amely 1466–1472 között eladta azt III. Frigyes császárnak.
1521-ben a Raunach család vette meg. Valamikor 1574 előtt a vár egy tűzvészben megsérült. A 17. század elején házasság révén a Porzia család kezébe került, és ott is maradt
1906-ig. 1915-ben az osztrák–magyar hadsereg megszállta és kirabolta. 1927-ben egy
olasz orvos vette meg, aki helyrehozatta az épületet. A második világháború után államosították, a kutatás és renoválás pedig a ’70-es évek óta zajlik. A vár ma igazán szépen
rendben van tartva, környezete is gondozott, a kilátás pedig csodálatos. A főépületben
tanácstermeket alakítottak ki, tehát a várnak találtak funkciót. Ám ami igazán emlékezetes maradt és némileg elborzasztott, az egy feketére festett falú terem volt, amely a tompa
lámpafényben alig látszó mitológiai jelenetekkel kísértetiesen hatott.
Ezután következett a nap megpróbáltatása, Jablanica (Jablanitz) várának megközelítése, amelynek maradványai egy hegyoldalban állnak. Nem mondhatnám, hogy kellemes
volt a nagy melegben hegyet mászni, de ha a közel hetven esztendős Alexander Ruttkay
szó nélkül megtette az utat, én sem panaszkodhattam. A vár romjait, vastag falait teljesen
körülfonta már a sűrű erdő, alaprajza csak a felmérést is látva ismerhető fel. Néhol már
csak a felfutó gyökerek tartják össze a köveket. Jószerével csak három kulcslyuk alakú
lőrés és a zárószerkezet nyomai a faragott kapun érdemelnek külön említést. A vár feltehetően a 15. század vége felé épült, először a 16. század közepén említik. Mindvégig helyi
nemesi családok birtokolták. 1800 körül hagyták el, azóta pusztul. Közelében állnak a
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7. Brežice (Rann) kastélya

Szent Orsolya (később Szent Mária) kápolna romjai, amely a 16. század elején épült. Ezt
csupán az 1956-os földrengés után hagyták el, de 1988 óta pusztult el teljesen. Bár lelkes
kutatóként megkíséreltem a leomlott gerendákon át a ledőlt oltárig hatolni, végül egy,
az omladozó fal tetejéről a nyakamba zúdult, amúgy nagyobb bajt nem okozó kődarab
megtörte a szenvedélyt.
A pénteki nap utolsó látnivalóját nem sokkal alkonyat előtt értük el. Az egykor nagy
kiterjedésű parkkal, gazdasági épületekkel övezett, több szárnyból álló kaleci kastélyból
(Steinberg) mára csupán egy nagy kerek torony, a hozzá csatlakozó faldarabok, illetve távolabb néhány további falcsonk maradt meg (6. kép). A kastélyt Georg Steinberg
építtette 1620 körül, később kisnemesek kezébe került. Sokkal inkább gazdasági, mint
reprezentatív célokat szolgát. A tulajdonosok elszegényedése folytán a 19. század elejétől
állapota egyre romlott, végső pusztulása 1900 körül történt. Az első világháború után
módszeresen elbontották. A tornyot 1939-ben renoválták.
Mire itt befejeztük látogatásunkat, már erősen alkonyodott és ezzel együtt a társaság
is megéhezett. Ígyhát a legközelebbi városban, Pivkában bőséges vacsorával pótoltuk a
hegymászásra fordított energiát. Ennek megfelelően későn értünk haza.
Másnap reggel nyolckor újból nekivágtunk, ezúttal délkeleti irányban, hogy a
Ljubljanától legtávolabb fekvő Brežice (Rann) kastélyát (7-8. kép) és városát felkeressük. A település valószínűleg az ószláv időkben keletkezett. Első említései a 13. század
közepéről valók. Ekkoriban a Rann a salzburgi püspökség itteni birtokainak központja
volt. 1322-ben már mint város szerepelt. 1694 óta a gróf Attems család birtokolta. A
várat az 1515. évi parasztfelkelés során kirabolták és felégették. Bizonytalan, hogy az
1530-tól I. Ferdinánd parancsára emelt új erődített kastély a régivel azonos helyen épült-e
fel. Az Andrea és Domenico del’Allio által vezetett munkálatok 1590-re fejeződtek be.
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7. Brežice (Rann) kastélyának gyönyörű freskókkal ékes díszterme

Az ugyanekkor helyreállított városfalakat végül a 18. században bontották le. A kastélyt
1720 körül barokk stílusban építették át. Az első világháború idején hadikórház működött benne. 1949 óta a területi múzeum székhelye. Ennek igen nagy részét teszi ki a
második világháborús jugoszláv partizánmozgalom tevékenységének bemutatása, amely
láthatóan évtizedek óta változatlan formában látható.
Minthogy korán érkeztünk, a kastély nyitásáig némely kávékkal próbáltuk orvosolni
a késői lefekvés hatásait. A kastély egyébként kívül-belül jó állapotban van. A lépcsőházban szép barokk freskókat láthatunk, miként néhány kiállítási teremben is. Legszebb
része azonban az ugyancsak barokk freskókkal gazdagon ékített díszterem, amely a prospektus szerint jelenleg „für Spitzenveranstaltungen und Prestigehochzeiten” szolgál. Ez
utóbbi értelmezésén még sokáig rágódtunk. Kitűnő akusztikáját kihasználva gyakran
rendeznek benne hangversenyeket.
A kastélyt elhagyva a városfal maradványait tekintettük meg, amelyről ismételten
kitűnő információs táblák tájékoztatnak. Mindeközben a meleg ellen a finom szlovén
fagylalttal védekeztünk.
Ezután folytattuk utunkat a kostanjevicai cisztercita kolostor felé. Rövid időre még
megálltunk a Dolnija Prekopa melletti középkori földvár (?) mellett, amelyet azonban
jószerivel már csak arról ismertünk fel, hogy az épp ott dolgozó traktor mikor döcögött
át az egykori sáncárkon. Az építményt 1995-ben, egy légifotózás során fedezték fel.
A „Fons sanctae Mariae”, illetve „Fons beatae virginis Mariae” nevét viselő kolostor
(8-9. kép) festői környezetben, hegyekkel koszorúzott völgyben terül el, nem messze a
Krk folyócska mesterséges szigetén települt Kostanjevica (Landstraß) városkától. 1234ben alapította Bernhard von Spanheim karintiai herceg(?). Ebből az időből származik a
templom épülete. A 15. században a templomhajó nyugati végét megrövidítették és ide
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8. A kostanjevicai cisztercita kolostor kapuvédműve

9. A kostanjevicai cisztercita kolostor kerengője
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10. Otočec (Wördl) kastélya

harangtornyot emeltek, a 16. században pedig kereszthajóval egészítették ki. A 17–18.
század folyamán barokk stílusban építették át. Ugyancsak a 18. században csatolták hozzá a lakószárnyat árkádos folyosóival, s így jött létre Szlovénia legnagyobb barokk kolostora. Ám midőn 1786-ban a rendet feloszlatták, az épület pusztulásnak indult. A második
világháborúban leégett, majd az 1957-től állították helyre. Ma múzeum működik benne,
illetve a templom hangversenyeknek ad otthont. Említést érdemel a kéttornyú kapuvédő
mű, kulcslyuk formájú lőréseivel.
Egy út menti fogadóban elköltött ebéd után Otočec (Wördl) kastélyát (10. kép) kerestük fel. Az épületben ma luxusszálloda működik, tehát ezt a műemléket is megfelelően
hasznosítják, láthatóan folyamatosan karbantartják, és az új funkció miatti korszerűsítések sem túlságosan zavaróak. Az épület 1254-ig Graf von Weichselberg és Freiherr von
Pris birtokát képezte. Mivel a freisingi püspökség birtokai mellett feküdt, Ottokár cseh
király a püspökségnek adományozta. Később Spannheimer család, majd a Habsburgok
kezébe került. Az eredetileg önmagában álló udvarházat először a 14. század közepén
övezték védőfallal. Ekkor hozták létre azt a mesterséges szigetet, amelyen a vár ma is
áll. 1547-ig a Tirolból származó Villanders család birtokolta, majd Ivan Lenkovićé lett,
aki 1556–1567 között a horvát-szlavón végvidéki főkapitány tisztét töltötte be. Sajnos a
partizánok 1942-ben ezt is felégették, de az ’50-es években helyreállították.
A szombati nap utolsó állomását Žužemberk (Seissenberg) vára (11-12. kép) jelentette.
Első látásra elragadónak tűnik a Krka folyó völgye fölé magasodó sziklán álló vár. Ám
mint vezetőink elmondták, a helyreállítás során komoly problémák adódtak, mivel három különböző személy három különböző koncepciót képviselt a munkák során. Ennek
egyik ékes bizonyítéka a betonból újjáépített saroktorony, de hosszan sorolhatnánk a további, legalábbis kérdéses megoldásokat. Engem személy szerint nagyon zavartak még
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11. Žužemberk (Seissenberg) vára, a bejárattól balra álló védművek a várárokkal.
Háttérben a „betonbástya”

12. Žužemberk várának udvara. Az övezőfalakat jelentős részben rekonstruálták
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13. Ljubljana várának
udvara

14. Ljubljana várának
korábbi kaputornya az
árokkal és a híd pilléreivel
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a lőrésekben elhelyezett,
kerék nélküli, kékre festett vaslafettákra helyezett
ágyúcsövek, amelyek láthatóan az első világháború
előtti időszakból származnak. Az egyik torony aljában azután sikerült felfedeznem néhány autentikusabb darabot is.
A vár története 12. századig nyúlik vissza, ekkor
építtette a Šumberk család,
de csak 1246-ban említik
először. 1295–1374 között
Görz grófjai, majd fejedelmi hűbérként 1456-ig a
Cilleiek birtokolták. 1538ig a Habsburgoké, akik ekkor eladták az Auersperg
családnak, akik kezén
egészen a második világháborúig megmaradt. A
középkori vármagot 1535ben helyrehozták és további védművekkel erődítették
meg. 1591-ben porig égett,
de újjáépítették. Pusztulása
a 19. század végén kezdődött, majd 1945-ben a partizánok fejezték be a rom15. Szakmai megbeszélés a ljubljanai várban.
bolást.
Figyelmet érdemel a háttérben látható
Lévén az idő ismét elővas-fa-üveg gyilokjáró-rekonstrukció
rehaladt, visszaindultunk
Ljubljanába, mivel még
előttünk állt a közeljövő feladatainak megbeszélése. Ehhez egy kellemes vacsora szolgált alapul, mely után már jó hangulatban beszéltük át a teendőket. A legfontosabb döntés arról született, hogy 2013-ban Ausztriában lesz a konferencia, utána pedig, ha lehet
ilyen hosszú távra tervezni, Szlovákiában. Az ausztriai összejövetel témáját meghívónk,
Martin Krenn találta ki, jelesül ez a „Vár és dokumentáció” lenne, amit a comité egyhangúlag támogatott. Ebbe beleértjük a várakra vonatkozó forrásokat és az ásatások során
keletkező irásos és képi anyagokat egyaránt. A hosszúra nyúlt megbeszélés után ismét
későn kerültünk ágyba.
Utolsó délelőttünket Ljubjanában töltöttük. A városnak mintegy 340 000 lakosa van,
ennek megfelelően területe sem túl nagy. Középpontjában, a Ljubljanica folyócska kanyarulatában magasodó hegyen áll a vár, körülötte az ősi városmag. Ezen keresztülsétáltunk,
miközben Katarina Predovnik élvezetes vezetését hallgattuk. Elhaladtunk a Napoleon
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által létrehozott Illíria emlékére állított oszlop, majd a Nemzeti Könyvtár különleges
építészeti megoldásokat mutató épülete mellett. Megálltunk a városi múzeum épületénél,
ahol a jövő évi konferencia üléseit tartjuk majd. Ezután végigsétáltunk a folyóparton,
ahol a bécsi Naschmarkt hétvégi kirakodóvásáraihoz hasonlóan szintén mindenféle régiséget és bóvlit ajánlottak az arra járóknak. A Cipészek hídján (Čevljarski most) átkeltünk
a túlpartra, majd elhaladtunk a Városháza és a Katedrális előtt. Útközben láthattuk a ma
is zajló régészeti feltárásokat. Ezután a siklóval jutottunk fel a várba. Be kell vallanom,
utunk legnagyobb csalódását jelentette a vár (13-15. kép). A panoráma ugyan gyönyörű,
hiszen észak felé már ott magasodnak az Alpok, de a maga az épület... A sikló üvegacél fogadóállomása mögött a sziklába épített, betonnal fedett térbe jutunk, ahonnan a
rozsdás vasállványzat lépcsőin lehet felmenni a várudvarra. Itt először egy borzasztó
beton-üveg épület ötlik a szemünkbe, amely egy ajándékboltot rejt. Fölösleges folytatni, a
hozzáértő kollégák fejcsóválása mindennél többet mondott. Számomra az egyetlen igazi
látnivalót a kápolna mennyezetfestése jelentette, ahol a horvát-szlavón területek egykori
vezetőinek nevei és címerei sorakoznak egymás mellett.
Várbeli látogatásunk után már csak egy kávéra maradt időnk, ahol köszönetet mondtunk Katarina Predovniknak a vendéglátásért. Szép volt ez néhány nap, így ezúton még
egyszer köszönet érte!*
(Valamennyi kép a szerző felvétele.)

*

Itt kell jeleznem, hogy a jövő évi konferencia témájáról már korábban döntés született: Die Burg als
sozialer Raum. A konferencia helye és időpontja: Ljubljana, 2011. szeptember 28. – október 2. A szervezők minden érdeklődőt szerettel várnak. A pontos és részletes programról az Egyesület honlapján adunk
tájékoztatást
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