
Beszámoló a Castrum Bene Egyesület 2016. évi működéséről 

 

2016-ban a Castrum Bene Egyesület folytatta azt a munkát, amit az előző években 
elkezdett. Továbbra is célunk egy olyan fórum életben tartása, ahol az erődítésekkel 
foglalkozó régészek, történészek, művészettörténészek, építészek és érdeklődő laikusok 
megismerik a magyarországi várkutatás legújabb eredményeit. 

2016. május 6-8. között Tatán került megrendezésre az egyesület szokásos tavaszi 
háromnapos konferenciája, melynek a témája Luxus és reprezentáció a középkori várakban 
volt. Az első nap Schmidtmayer Richárd, László János és Kovács Bianka beszélt a Komárom-
Esztergom megyei eredményekről. Ezután az érdeklődők megtekinthették a tatai várat. A 
második napi előadások a luxus és a reprezentáció kérdéskört járták körbe. Horváth Richárd 
az írott forrásokat vizsgálta, Buzás Gergely a címerreprezentáció kérdést taglalta bőséges 
példákat hozva, Magyar Károly a budai várat vizsgálta ugyanebből a szempontból. A délelőtt 
utolsó előadását Giber Mihály távollétében Feld István tartotta meg Győrről és Egerről. A 
délutáni szekcióban Nagy Szabolcs Balázs Hatalmi jelkép vagy divat - a szabályos 
váralaprajzok kérdése című előadást két, az írott forrásokat vizsgáló előadás követett. 
Neumann Tibortól a Perényiek reprezentációjáról, valamint a füzéri várkápolna szerepéről és 
jelentőségéről, Kelényi Borbálától a végrendeletekben olvasható középkori várúrnők 
luxustárgyai hallhattunk. A záró előadást ismét Feld István elnök tartotta, aki a középkori 
nemesi várakból előkerült tárgyakat vizsgálta meg. Ezután az egyesület szokásos éves 
közgyűlése következett, majd a társaság Neszmélybe utazott, ahol megtekintettük az 
erődtemplomot, és a település felett fekvő várat. Vasárnap Vitányvár, Gesztes, Gerencsérvár 
és Vértesszentkereszt erősségeit, műemlékeit tekintették meg a konferencia résztvevői.  

2016. október 15-én Visegrádon volt az egyesület szokásos őszi egynapos 
konferenciája. A nagyszámú hallgatóság a modern kori várkiépítéseket kérdését taglalta. Rácz 
Miklóst, Gyulai Évát, Botos Juditot, Rudolf Mihályt, Arnóth Ádámot, Feld Istvánt kértük fel, 
hogy mutassa be egy-egy példán keresztül a téma kérdéseit, problémáit.  

Ebben az évben az egyesület ismételten kiadta összevont folyóiratát, a Castrumot. 
Elkészült a „Nógrád megye várai az őskortól a kuruc korig” című vártopográfia kézirata. 
Sikeres pályázatot adott le a tavaszi vándorgyűlésre, tartotta a kapcsolatot a tagokkal és a 
lelkes várak iránt érdeklődőkkel, tanácsokat, ötleteket adva a kutatásaikhoz.  

 

Terei György titkár 

 


