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VITÁNYVÁR

Vitány Castle

Vitányvár
A vértesi végvárak sorába illeszkedő erődítmény keletkezésének
idejét és építőjének nevét nem ismerjük, de feltehetően az
itt birtokos Csák nemzetség valamelyik tagja építtette. Első
okleveles említése 1324-ből származik. Történelme során
számtalanszor, a Rozgonyi, Újlaky, Egerváry, Kanizsai és
Héderváry családok között cserélt gazdát. A török uralom
alól csak a tizenötéves háború során sikerült felszabadítani.
Ez a siker azonban mégis a végét jelentette, mert 1598-ban a
császári seregek felrobbantották.
A tata–bicskei út ellenőrzése céljából emelt kicsi, de jelentős
vár fontosságát bizonyítja, hogy valamikor 35 helység
tartozott a fennhatósága alá. A keskeny hegygerincen álló
építményt körös-körül várárok, ezen kívül a hegy lejtőjén
még kétszeres árokgyűrű is védelmezte. A belső udvart
közrefogó két négyszögletes torony dísz nélküli ablakait
védelmi célból nem egymás fölé, hanem egymás fölött eltolva
helyezték el. A pincehelyiségek között – az istálló és szertár
mellett – kis börtön is lehetett, amelynek érdekessége, hogy a
falakon nyílásnak nem látszik nyoma, így oda bejutni csak a
mennyezeten kiképzett nyíláson át volt lehetséges.
A festői környezetben található romokat Vértessomló,
Tatabánya, Szár és Várgesztes településekről egyaránt könnyen
megközelíthetjük.

Vitány Castle
The date of origin and the name of the builder of Vitány Castle,
once part of the chain of borderline fortifications in the Vértes
Mountains, is not known. It was supposedly built by a member
of the Csák clan. The earliest written document referring to
it dates from 1324. The fortress changed hands several times
during its history. It was only recaptured from the Turks during
the Fifteen Years’ War, but the victory also meant the end of its
importance as it was blown up by the Austrian imperial troops.
The one-time importance of the castle is indicated by the fact
that it had authority over 35 settlements. The structure, built on a
narrow ridge, was defended by a moat and a further double circle
of ditches on the hillslopes. For the sake of effective defence, the
windows of the two towers guarding the inner courtyard were
placed sideways above each other. In the basement there might
have been a small windowless prison, which was only accessible
through a hole in the ceiling.
The ruins surrounded by a magnificent landscape can be reached
easily from Vértessomló, Tatabánya, Szár and Várgesztes alike.
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