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GESZTES VÁRA

Gesztes Castle



Gesztes vára

A Vértes legjelentékenyebb középkori erődítménye a hegység 
többi végvárához hasonlóan a tatárjárás után épült. Kezdetben a 
Csák nemzetség tulajdonában állt, majd Zsigmond király idejében 
egy birtokcserét követően a koronára szállt. A XVI. század első 
felében a törökök többször megostromolták, de először csak 1543-
ban tudták bevenni. Az évszázadokon át ostrom alatt álló vár egyre 
rosszabb állapotba került, majd sorsát csaknem megpecsételte, 
hogy Esterházy József a kamalduli szerzetesek majki rendházának 
alapításakor engedélyt adott köveinek felhasználására. Azonban 
mégsem ez a döntés, hanem a II. világháború eseményei tették 
benne a legnagyobb pusztítást.
Az építmény a számára alapul szolgáló hegytető szabálytalan 
vonalát követő külső, védőfolyosós várfalaival egykor megkapó 
látványt nyújthatott. Az 1960-as években megkezdődött 
helyreállítási munkák legfontosabb alapelve az volt, hogy az 
építmény külső formáját a lehetőségekhez képest a korabeli 
állapotba állítsák vissza, valamint termeit új hasznosítási formák 
befogadására alkalmassá tegyék. Falai között ma 120 főt befogadni 
képes turistaszálló és étterem várja a látogatókat. A helyreállított 
várfal tetejéről a szemet gyönyörködtető vértesi táj tárul elénk.

Gesztes Castle

In the Middle Ages, the Castle of Gesztes was the most 
significant fortress in the chain of borderline castles along the 
Vértes Mountains. It was built by the Csák clan after the Mongol 
invasion, but during the reign of King Sigismund it became a 
royal possession. Although the Turks laid siege on it several 
times, they only managed to capture it in 1543. Owing to the 
endless series of siege, the condition of the castle got worse 
and worse, then its fate was nearly sealed when Count József 
Esterházy gave permission for the stones to be used for the 
building of the Kamaldulian monastery at Majk. However, it 
was World War II that caused its final destruction.
Restoration work started in the 1960s, based on the principle 
that the castle should be reconstructed in its original form 
wherever possible, and that the inside should be made suitable 
for performing various functions. Accordingly, one can now find 
a youth hostel and a restaurant in it. From the top of the restored 
walls, visitors can enjoy the magnificent scenery of the Vértes.
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