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Baloghné Uracs MariannBaloghné Uracs Mariann

Testvérvárak
Mai várvédő szövetségek

2018. március 17-én testvér-

vár-megállapodást írtak alá a 

Veszprém megyei Döbrönte Szar-

vaskő vára és a Heves megyei szar-

vaskői vár képviselői, követendő 

példát mutatva másoknak, hogy 

a hasonló adottságú műemlékek 

őrzői együttműködések, tapaszta-

latcserék, közös projektek segítsé-

gével tegyenek még többet örök-

ségeink védelméért. A  döbröntei 

várhoz kapcsolódó csapat, a Himfy 

Bandérium fél éve alakult meg egy 

helyi civil szervezet részeként – a 

mai „várvédők” tevékenységéről, 

szövetségeseiről is mesélt a Szar-

vaskör Egyesület elnöke, Sós Mari.

Baloghné Uracs Mariann: Ho-

gyan kerültél Budapestről Döbrön-

tére?

Sós Mária: 2006-ban a várat 

jöttem megnézni Döbröntére, s ez 

életem további alakulását is meg-

határozta – ideköltöztem, és az-

óta is itt élek e kies, Bakony-széli 

kis faluban. A  várhoz kapcsolódó 

várünnepségek egyikén a holló-

kői hagyományőrző csapattal és 

a fővárosi Tár-S Egyesülettel már 

rendeztünk egy, a  várban megele-

venített középkori fegyver- és élet-

mód-bemutatót saját erőből, de 

azóta is álmom volt, hogy a romok 

között megelevenedjen Nagy Lajos 

korának udvara, s  hogy a várépítő 

Himfy Benedek kalandos életét az 

utókor is megismerje.

2009-ben kezdeményezésem-

mel megalakult a Bakonyalja Ba-

rátai (BAB) Egyesület, melyben a 

hagyományőrzés részeként bemu-

tatókkal, előadásokkal kezdtük meg 

a középkor és Szarvaskő várának 

népszerűsítését. Együttműködve a 

pápai Hagyományok Hegye Egye-

sülettel, annak tagjai tartottak fegy-

ver- és viseletbemutatókat, melyek 

a mi kézműveseink foglalkozásaival, 

ügyességi feladataival kiegészülve a 

középkort elevenítették meg.

B.-né U. M.: Kevés nő mond-

hatja el magáról, hogy várkapitány 

lenne – Te hogyan lettél az?

S. M.: A  Bakonyalja Barátai 

Egyesülettől 2015-ben megváltam, 

s az általam 1997 óta vezetett Xan-

tus János Természet- és Környezet-

védelmi Oktatóközpontot a 2016 

óta működő Szarvaskör Egyesület 

vette át, a  kidolgozott hagyomány-

őrző programokkal együtt. Ekkor 
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már a Veszprém Megyei Várak 

Egyesületében – helyi önkormány-

zati képviselőként vállalt feladat-

tal – döbröntei várkapitányként 

képviseltem műemlék várunkat, 

s  országos bemutatókon (Miénk a 

vár, Múzeumok Majálisa), illetve 

hagyományőrző programokon (Ki-

nizsi Napok, Gyulaff y Napok) vett 

részt a Szarvaskör bemutatókkal, 

játszóházakkal. Nagyvázsonyban 

találkoztam a Győrben élő, a  Je-

ruzsálemi Szent Sír Lovagrendhez 

tartozó Jármy-Takács Krisztiánnal, 

kinek felszerelése, felkészültsége 

lenyűgözött, s  közösen hirdettük 

meg, hogy várjuk azokat, akik ked-

vet éreznek a XIV. század feleleve-

nítéséhez, természetesen a Him-

fy-családhoz kapcsolódva. László 

Szabolccsal akkor kerültünk isme-

retségbe, de még mindig kevesen 

voltunk.

B.-né U. M.: Hogyan jött létre és 

kik alkotják a Himfy Bandériumot? 

Mesélj egy kicsit arról, mivel foglal-

koztok!

S. M.: Úton-útfélen hangoz-

tattuk, hogy jó lenne egy csapat, 

de Koloványi Attila kellett ahhoz, 

hogy 2017 őszén összeüljünk, és 

az alapok meghatározásával hozzá-

kezdjünk egy, kifejezetten a várhoz 

kapcsolódó bandérium felállításá-

hoz. Attila a Hagyományok Hegye 

tagjaként évek óta része volt az 

egyesület bemutatóinak, s döntése, 

hogy az avar kori felszerelését ki-

egészíti Nagy Lajos korára jellemző 

ruhákkal, tárgyakkal, meghatároz-

ta, hogy tapasztalatával, ismeret-

ségi körével lendületet vegyen a 

toborzás.

A  Himfy Bandérium ekkor ter-

vezte és határozta meg címerét, 

egységes ruházatát, szellemiségét, 

s  a Szarvaskör önálló részeként 

elkezdte a munkát. Nem egy, ha-

nem három – az alapításnál részt 

vevő – férfi  alkotja a vezetőséget, 

de igazából az egyes programokat 

vezető kapitánynak tartoznak fe-

lelősséggel a tagok. Varrtuk, var-

rattuk a ruhákat. Tudni kell, hogy 

a hagyományőrző viseletek elké-

szítése nem kis anyagi ráfordítást 

igényel, a korabeli fegyverek, védő-

ruhák korhű másolatainak költsége 

magas, egy-egy ember felszerelése 

több tíz- vagy akár százezer forin-

tot tesz ki. Így érthetővé válik, hogy 

a középkori bandériumok felállí-

tását csak gazdag emberek tehet-

ték meg, nem beszélve a hadjára-

tok – ellátás, szállítás – költségé-

ről. A programokon, bemutatókon 

résztvevő csapatok árkalkulációja 

mindezeket tartalmazza, hiszen 

egy páncélos, fegyveres vitéz má-

zsás terhekkel érkezik, s  a korhű 

sátrak, berendezési tárgyak kevés 

készítőnél rendelhetőek. (Jóma-

gam ügyes kezűként megvarrha-

tom például a korhű ruhám, de 

az anyagköltsége bizony jócskán 

csökkenti a család költségvetését.)

Részt vettünk középkori vásá-

ron, ami a családi kasszák további 

apadásához vezetett, hisz fi atal 

egyesület lévén nem tudunk pályá-

zatokon részt venni. Fegyverfor-

gatási gyakorló órákat tartottunk 

vasárnaponként a pápai Hagyomá-

nyok Hegyén, s  az eltökéltség odá-

ig vezetett, hogy hetente jöttünk 

össze. Jómagam a korabeli nőkre, 

gyerekekre vonatkozó programré-

szek kidolgozását tűztem ki célul, 

hogy a férfi ak családjának bevoná-

sával az egy- vagy többnapos ren-

dezvények, a gyakorlónapok közös 

időtöltésnek számítsanak, minden-

ki érezze hasznosnak magát. A  já-

ték, a gyógyítás, az öltözetek, a kéz-

művesség ugyanúgy része volt az 

akkori életnek, mint a fegyverfor-

gatás, a diplomácia, a gazdálkodás.

Mindenki megismerkedett a 

vár és a Himfy család történetével, 

saját érdeklődésének megfelelő tu-
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dományokba mélyedhetett, s  így 

2018 februárjában a pápai Jókai 

Mór Városi Könyvtárban egy be-

mutató és toborzó napot tarthat-

tunk. Itt volt előadás Károly Róbert 

és Nagy Lajos pénzeiről, gazdál-

kodásáról (Tóth István tartotta), 

külön előadások a szúró fegyve-

rekről, külön előadás az íjászok-

ról, nyílpuskákról, a  vártörténet, 

a  Himfy-család sem maradhatott 

ki (Kocsis László, Koloványi Attila, 

László Szabolcs mutatta be e terü-

leteket), s  „női dologként” a  vise-

letről (Lukács Katalin jóvoltából), 

sőt, az ételekről szóló bemutatót 

kóstoló kísérte (Magyar Csillának 

köszönhetően).

Bizony megható volt hallani azt, 

mikor könnyes szemmel mesélt 

egy hagyományőrzőnk – Csortos 

Attila – arról, hogy mit is jelent 

számára személyesen az, hogy a 

XXI. században a középkort meg-

mutatva a lovagi eszmények, a régi 

ismeretek felidézése feleleveníten-

dő, értékes tudást ad.

A  toborzó előadás újabb részt-

vevőket hozott, így kidolgoztuk, 

hogy milyen bemutatókkal, kéz-

műves és ügyességi feladatokkal 

tudja a csapat megmutatni Nagy 

Lajos királyunk korát. Beszerzett a 

csapat – szintén saját erőből – gya-

korlókardokat, sisakokat, hajító-

fegyvereket és ezek használatának 

gyakorlására továbbra is heti rend-

szerességgel összegyűlt. Gondol-

kodtunk újabb és újabb ötleteken, 

amivel színessé tehetjük minden 

korosztály számára a bemutatókat, 

elkezdtük az újabb kutatómunkát. 

Készültek újabb viseletek az újon-

nan csatlakozóknak, egyre fonto-

sabbá vált, hogy az egyéni tudást 

– Facebook-csoportot alkotva, oda 

feltöltött videókkal, ismeretekkel 

– megoszthassuk. Az egyesület a 

járási önkormányzatokhoz fordult, 

hogy támogatást kapjon, s  ekkor 

újabb ötletünk támadt.

B.-né U. M.: Ekkor merült fel a 

szarvaskői várral való megállapo-

dás ötlete? Hogy jutott eszetekbe?

S. M.: Az internetes kommu-

nikáció során érzékelhető volt, 

mennyire gyakran keverik ösz-

sze a dunántúli Szarvaskő várát a 

Heves megyei szarvaskői várral. 

A  szarvaskői polgármesterasszony 

ellátogatott Döbröntére, de mivel 

testvértelepülésük, Balatonederics 

a közelben található, így eddig nem 

volt kapcsolat a két helység között. 

Itt jött az ötletünk, hogy testvéri-

ség születhet két, hasonló adottsá-

gokkal rendelkező műemlék között 

is, így került kidolgozásra a várhoz 

kapcsolódó döbröntei egyesület és 

az Egerhez közeli település között a 

testvérvár kapcsolat.

2018 márciusában az egyesület 

szponzorának minősült döbrön-

tei Hasik Hotelben tarthattunk 

bemutatót, melyen a bandérium 

22 tagja vett részt. Kiállítás, fegy-

ver- és viseletbemutató, előadások, 
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kézműves programok – címer-

festés, fémdomborítás, lúdtollal 

írás, kötélverés, kézimunka – és 

ügyességi feladatok várták a részt-

vevőket, melyen a szálloda ven-

dégein kívül meghívást kaptak a 

járási önkormányzatok képviselői, 

a  Veszprém megyei várkapitányok 

is. Segítséget kaptunk fotóstól és 

videós csapattól is – fontos tudni, 

még mindig nem rendelkeztünk 

anyagi támogatással – az esemény 

megörökítésére, hogy ezek felhasz-

nálásával reklámozhassuk a bandé-

riumot.

E program adott alkalmat arra, 

hogy ünnepélyes keretek között 

aláírjuk az első – s reméljük nem 

utolsó – testvérvár-megállapodást, 

mely itt két romos, régészetileg 

feltáratlan, de érdekes történettel 

rendelkező műemlék között szüle-

tett, melyek neve összetéveszthető. 

Így talán egyre több emberhez el-

juttathatjuk, hogy hol található a 

két Szarvaskő nevet viselő vár, mi-

lyen emlékekkel büszkélkedhetnek, 

milyen kapcsolatban kötődnek 

egymáshoz. A  testvérkapcsolat ad 

alkalmat arra, hogy egymástól tá-

vol lévő közösségek „látóutakon” 

ismerkedjenek egymással, kicse-

réljék tapasztalataikat, együttmű-

ködésekkel további megvalósítá-

sokban gondolkodjanak. Telepü-

lések, iskolák után újdonság lehet 

hát, hogy műemlékek őrzői kötnek 

szövetséget, így a döbröntei vár 

Himfy Bandériuma a továbbiak-

ban nemcsak a saját, de a másik 

műemlék ismereteit is továbbadja, 

s  a országosan példamutató lehet 

Szarvaskör „rómerkedése”. Hogy 

honnan jön ez a furcsa ige? Rómer 

Flóris, kiváló tudósunk ihlette, s ez 

a kifejezés a polihisztor munkás-

ságára is utalva foglalja össze a kí-

váncsiság, kutatás, továbbadás és 

az ezekre ösztönzés jelentéstarto-

mányát.

B.-né U. M.: Mit tud egy ilyen 

szervezet adni a tagjainak, miért jó 

a tagjának lenni?

S. M.: Példa lehet a Himfy Ban-

dérium másoknak arra is, hogy 

családok – férj, feleség, gyerekek 

– közösségben milyen hatékony 

munkát tudnak végezni, s  hogy 

egy célért a különböző identitással 

rendelkező egyének hogyan tudnak 

együtt dolgozni.

Napjainkban pedig egyre érté-

kesebbé válik a hűség, a bajtársias-

ság, az irgalmasság, a  lovagiasság, 

a  kézműves munka, az együttmű-

ködések bemutatása, s  így válik 

érthetővé, hogy őseink élete példát 

adhat napjainkban is.
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Ez a csapat engem is, a tagjait is 

arra ösztönzi, hogy újabb és újabb 

tudásokkal, tevékenységekkel is-

merkedjek, ötleteljenek, s  látom, 

hogy a bandérium tagjainak is mit 

jelent, hogy részt veszünk újabb 

és újabb megmérettetésekben. Hi-

szen más az elvárás egy falunapon, 

egy interaktív történelemórán, egy 

korhű hagyományőrző bemutatón 

vagy a Múzeumok Majálisán. Az 

együttes gondolkodás és munka, 

hogy újabb emberekkel kerülünk 

kapcsolatba, hogy a bandérium 

vonzó mások számára – hisz új 

emberek csatlakoznak, s általuk új 

ötletek valósulnak meg – példa le-

het hát másoknak, hogy a „rómer-

kedéssel” testvérekre találhatunk.

SÓS MARI 1963-ban született Budapesten. 1996-ban került a Marczibányi Téri Műve-
lődési Központba, az itt töltött évei alatt végezte el a bajai Eötvös József Főiskola műve-
lődésszervező szakát. Számos kézműves, ismeretterjesztő és komplex programot szerve-
zett, a Xantus János Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpontot vezette. Negyedik 
gyermeke születése után költözött jelenlegi lakóhelyére, Döbröntére, ahol közművelődési 
és turisztikai céget, illetve civil szervezeteket alapított, vezetett. Gyógy- és fűszernövény 
termesztőként is dolgozik, közösségfejlesztői végzettséggel a Szentendrei Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum projektmunkatársaként megyei mentorként is dolgozhatott. Jelenleg 
a Szarvaskör Egyesületet vezeti, abban is a már 20 éve működő – fent említett – Okta-
tóközpont programjait szervezi. Döbrönte község Önkormányzatának képviselőjeként, 
várkapitányként Szarvaskő várát képviseli, s  így műemlékpedagógiával, hagyományőr-
zéssel foglalkozik. Tagja a budapesti székhelyű Tár-S Egyesületnek, a Veszprém Megyei 
Várak Egyesületében a döbröntei várat képviseli. Önkéntese a pápai Kékfestő Múzeum-
nak, s a gannai Esterházy Mauzóleumnak, ahol idegenvezetőként is segít.

BALOGHNÉ URACS MARIANNA 30 éve dolgozik a közművelődésben, ebből 24 évet 
Pápán, a  Jókai Mór Művelődési Központban töltött művelődésszervezőként, szakmai 
csoportvezetőként majd igazgatóként. Szakmai munkájában legszívesebben színházi 
előadások szervezésével, a színházi nevelés és a drámapedagógia különböző területeivel 
foglalkozott. Dolgozott a felnőttképzésben, elsősorban hátrányos helyzetűeknek szóló, 
kompetenciafejlesztő képzéseket szervezett. Részt vett több olyan programban, amely 
az önkéntesség elterjesztésére irányult. A szakmai programok megvalósítása érdekében 
számos pályázatot írt és menedzselt (HEFOP, TÁMOP, EFOP). Jelenleg a Pápai Művelő-
déstörténeti Társaság elnökeként is tevékenykedik, egy járási népfőiskola kialakításában 
vesz részt. 2015 januárjától a Nemzeti Művelődési Intézet, majd 2017 januárjától az NMI 
Művelődési Intézet Veszprém Megyei Irodájának irodavezetője.



65

 w
w

w
.k

o
z
o
s
s
e
g
im

u
v
e
l
o
d
e
s
.h

u

Kárpát-haza

Kovács AnikóKovács Anikó

„A madárnak szárnya van és 
szabadsága, nekünk szülőföldünk 

és sok-sok tennivalónk.”
(Tamási Áron)

Beszélgetés Nagy Györggyel, 
a várhosszúréti Gömöri Kézművesek Társulása 

elnökével a Kárpát-medencei partnerségekről

A  Gömöri Kézművesek Tár-

sulása a gömöri régió magyar 

identitástudatának őrzésében és 

ápolásában fontos szerepet játszik. 

Nemcsak egyesíti a hazai és külföl-

di kézműveseket, hanem olyan va-

lódi hagyományőrző tevékenységet 

végez, amely ma példaértékű a fi -

atalok és idősek számára egyaránt. 

Megalakulása óta intézményes hát-

tér nélkül működik.

A  társulás működése 16 éves 

múltra tekint vissza. Kézművese-

inek száma több mint 100 fő, akik 

rendszeresen képezik magukat 

szakmai konferenciákon, progra-

mokon. Az elmúlt években több 

magyarországi népművészeti 

egyesülettel vették fel a kapcsola-

tot és működnek együtt (Hegyal-

jai, Bükkaljai, Palóc, Fügedi Márta, 

Sajó menti). Ezen egyesületek tag-

jainak többsége a Gömöri Kézmű-

vesek Társulásának is tagja.

A  kulturális kapcsolatok ápolá-

sának számos lehetőségét sorakoz-

tatják fel, és hatalmas energiákat 

mozgatnak meg: hírüket és erejü-

ket hittel végzett munkájuk támo-

gatja.

Nagy Györgyöt, a  társulás ve-

zetőjét kérdeztem néhány fontos 

eseményről. Gyuri nagyon sokat 

tesz a közösségért. Fáradhatatlan 

nemcsak a munkában, de magán-

emberként is: sokat tesz civilként 

egy olyan régióban, ahol a ma-

gyarság fogyatkozóban van. Saját 

magát úgy jellemzi: várhosszúréti 

parasztgyerek, aki egyszerű ésszel 

gondolkodik. Ugyanabban a szo-

bában olvas, tévézik, hallgat zenét, 

vagy ír a számítógépen, amelyben 

az ősei születtek. Ragaszkodik eh-

hez a helyhez, úgy érzi, dolga van 

itt, és tesz is azért, hogy az embe-

rek szeressenek itt élni és lenni.

Dolgozik a falujáért, azért a 

kultúráért, amiben még része volt 

kisgyerekként.

Sorsa nem volt egyszerű, hiszen 

egy baleset során komoly kopo-

nyasérülést szenvedett, és a legop-

timistább orvosok is azt mondták, 

hogy élete végéig kerekesszékben 

kell ülnie, ellátásra és segítségre 

szorul. Természetesen nem adta 

fel a küzdelmet, helyreállító műté-

tek sorozata következett. Felesége 

folyamatosan ott volt mellette, jó-

formán csak ők ketten hittek abban, 


