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CSÁKI- VAGY OROSZLÁNKŐVÁR

Csáki Castle



Csáki- vagy Oroszlánkővár

Csáki vár Kőhányáspuszta és Vértesszentkereszt között, egy 
várfalszerű, természetes sziklafal tetején épült a tatárjárás után. 
Nevét egykori birtokosairól, a Csákokról kapta. Az Oroszlánkővár 
elnevezés a Csákok címerállatából, a kapubejárat fölött kifaragott, 
ágaskodó oroszlánból eredeztethető. Később a Rozgonyi, majd a 
Török család kezébe került, és a gesztesi vár tartozéka lett. Még a 
török hódoltság alatt is védelmi szerepet töltött be, mára azonban 
alapjáig elpusztult. Ehhez az is hozzájárult, hogy 1740-ben innen 
vittek kőanyagot a majki kolostor építkezéseihez. Nevét ma is őrzi 
a közeli Oroszlány település.
Nem volt erős, nagy vár, csupán a vértesi védelmi rendszer egyik 
láncszeme. Valószínűsíthető, hogy a környék lakosai számára 
építették, hogy veszély esetén menedéket nyújtson számukra. 
A körbástya övezte erődítménybe a déli oldal gerendás hídján 
keresztül lehetett bejutni. 
Ehhez a várunkhoz fűződik a török hódoltság korszakában kelet- 
kezett, mesébe illő és romantikus hősökről szóló történetek 
egyik legismertebbike. A történet szerint Szapáry Péter – a 
törökök magyarországi hatalmának végét jelentő budai ostrom 
után – megbocsát Hamza bégnek, egykori fogvatartójának és 
megkínzójának, aki megrendülve a keresztényi nagylelkűség és 
türelem ilyetén megnyilvánulásán, maga is keresztény hitre tér.

Csáki Castle

The ruins of Csáki Castle emerge on the top of a rock which looks 
like a fortification wall. It was built by the Csák clan as part of the 
defensive system of borderline castles in the Vértes Mountains. It 
changed hands several times during its history. The castle had a 
strategic importance even during the Turkish occupation, but by 
now it has fallen into ruin to the ground. In addition, the stones 
from the walls were used for the construction of the Camaldulian 
hermitage in Majk, which also greatly contributed to the damage.
The castle never was a strong, fortified structure; it was rather 
built as a refuge for the inhabitants of the nearby settlements in 
an emergency. It was only accessible over the beam bridge on the 
south side.
There is a romantic story connected to the castle, dating from 
the time of the Turkish occupation. According to tradition, after 
Buda Castle had been recaptured from the Turks, which meant the 
end of their rule in Hungary, Peter Szapáry forgave Bey Hamza 
for having imprisoned and tortured him. Moved deeply by such 
a manifestation of Christian generosity and patience, the bey 
converted to Christianity.
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