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CSÓKAKŐ VÁRA

Csókakő Castle



Csókakő vára

A vértesi végvárrendszer részeként, a Győr és Komárom felé ve-
zető út ellenőrzése céljából épült – kezdetben a Csákok tulajdo-
nában álló – várat már 1299-ben említi írásos forrás. Nyelvészeti 
feltételezések szerint neve nem a csóka madárhoz, hanem az Ist-
ván egykori becéző formájához (Chowka) kötődik. A későbbi ok-
levelekből kitűnik, hogy Róbert Károly a vár stratégiai helyzetéből 
adódó fontosságát felismerve, 1327-ben királyi tulajdonba vonta 
azt. Később a Rozgonyi, Kanizsai, majd a Nádasdy család birtoka 
lett. A török uralom alól véglegesen csak 1686-ban, Buda vissza-
vétele után került magyar kézre. A XVII. század végén a várba a 
töröknél is ellenségesebben viselkedő német katonaság rendezke-
dett be. Későbbi birtokosai fenntartásával nem törődtek, így lassan 
pusztulásnak indult.
A szabálytalan tojásdad alaprajzú vár kiváló stratégiai adottságai-
hoz hozzájárult, hogy három oldalról meredek szakadék védte. Ki-
zárólag nyugatról lehetett könnyen megközelíteni, onnan viszont 
mesterséges árok, felvonóhíd és kaputoronyba épített lőréses kapu 
tette védhetővé.
Az omladozó vértesi végvárak közül Csókakő az egyetlen, amely 
nem az erdők sűrűjében bújik meg, hanem a hegység peremén, 
szőlőskertek között meredezik a ma is elevenen élő kis falu fölé. 
A vár alatti, egykor Váraljának nevezett települést Lamberg gróf 
kezdte betelepíteni az 1750-es években. Mára a község a falusi tu-
rizmus egyik kedvelt központjává vált. Vonzerejét a táj szépségén, 
történelmi értékén túl a tüzes csókakői bor adja.

Csókakő Castle

As part of the system of borderline fortifications in the Vértes 
Mountains, Csókakő Castle was built and first owned by the 
Csák clan in order to guard the main road between Győr and 
Komárom. The first written document dates back to 1299. The 
name originates in Chowka, an early nickname for Stephen. It 
was King Charles I who, recognising the strategic importance 
of the castle, made it a royal possession in 1327. Later it became 
the property of various noble families. Following the Turkish 
occupation, German soldiers were stationed in the castle which, 
as its owners did not care much about maintenance, gradually 
fell into ruin.
The outstanding strategic position of the castle was due to 
the steep, almost vertical hillsides on three sides. It was only 
approachable from the west, where it was defended by a ditch, 
a drawbridge and a  gatehouse with loopholes.
Today the ruins nestle on a rocky ledge above the small 
settlement built among vineyards. The first inhabitants were 
settled here by Count Lamberg in the 1750s. These days, the 
village is a favourite centre of rural tourism owing the beauty of 
the landscape, the history of the region and the fiery wines.
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