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Ez évi első kirándulásunk napjának reggelén nem kényeztetett el bennünket az időjárás. Úgy 

látszik megszoktuk, hogy éveken keresztül kegyes volt hozzánk. Mind ezt úgy fogadtuk, hogy 

hiszen még tél van, abban a reményben, hogy amíg elérjük Ozorát még kisüthet a nap. Jó 

tempóban tudtunk haladni és kilenc órára már az ozorai vár alatt meg is álltunk. Nos az időjárás 

megviccelt bennünket, hódarával kedveskedett, hozzá a csípős széllel, ugyancsak csipkedtük 

magunkat, hogy mielőbb a várba érjünk, de szerencsére nem tudta kedvünket szegni ez a kis 

affér. 

 

OZORA Ozora páratlan szépségű tolnai lankák között bújik meg, területét friss vizű patakok 

szelik át. Közeledve a településhez már messziről látható a szőlőhegyek által körül ölelt páros 

domb, melynek egyikén a templom, a másikon a várkastély látható. Valamikor a várárkon 

átívelő híd kötötte őket össze. A várdombot és a templomot ma is a Sió és a Cinca patak veszi 

körbe. A település különös módon a mai napig megőrizte reneszánsz hangulatát. Középkori 

állapotában maradt meg a firenzei mintára épített Sáfrán –kút is. A község történelme az 

őskorba visz vissza bennünket. A Sió első szabályozása a rómaiak nevéhez fűződik. A faluhoz 

tartozó Tótipusztán 1871-ben egyedi és kiemelkedő jelentőségű avar leletegyüttest találtak. A 

honfoglalást megelőzően avarok lakták. A falu a szlávoktól kapta nevének első formáját „Uzra” 

Első ismert írásos emléke 1009-ből származik, a pécsi püspöki alapítólevélből. Egy 1315-ből 

származó oklevélben a nevét „Azara” formában jegyezték fel. 

Ozorát az egykori jobbágyfalut az 

Ozorai nemesi família birtokolta, 

akik a XIV. századvégére 

férfiágon kihaltak, a birtokot 

Luxemburgi Zsigmond 

királyengedélyével Ozorai András 

lánya Borbála örökölte, aki 1399-

ben nőül ment a firenzei 

kereskedő családból származó 

Philippo Scolarishoz, aki mint 

kereskedő került Magyarországra, 

majd Luxemburgi Zsigmond 

király szolgálatába állt. Híres 

törökverő katona lett - a magyarok 

Ozorai Pipoként emlegették - akit 

a szerelem láncolt Ozorához azaz 

Borbálához. A kiváló katonát a király 1404-ben kinevezte temesi ispánná, rá hárult a déli 

határvonal védelme a gyakran betörő török ellen. Tizennyolc győztes csatát vezetett. A 

királyhoz közvetlen tartozó főurak sorában az 5. helyet foglalta el. De felügyelte az arany és 

sóbányákat is. 1416-ban engedélyt kapott vár építésére, amit gótikus stílusban kezdtek el. A 

lovag a szülővárosából hívott építészeket, kőfaragó mestereket és főúri pompával rendelkező 

szabályos négyzet alapú várkastélyt épített. Akkor reprezentatív megjelenésével és 

lakályosságával kitűnt a magyar várak közül. Pipo otthonául és gazdaságának központjául 

szolgáló épület inkább az itáliai városi palotákra elékeztetett. A várkastély 1423-ban már állt, 

hiszen a krónikák szerint Pipo itt fogadta a királyt. Felszentelt kápolnájában freskótöredékek 

láthatók, és itt őrzik Szent György csontereklyéjét. 

Pipo 1426-ban elhunyt, özvegye lett élete végéig a várkastély birtokosa, aki 1438-as 

végrendeletében a tulajdonjogot Hédervári Lőrinc nádorra hagyta, s így az a család egy 

évszázadon át tulajdonolta.  
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Mátyás halála utáni anarchikus időszakban került sor a vár első jelentős ostromára, amikor 

Habsburg Miksa zsoldosai foglalták el rövid időre. Ezt követően 1510 körül kezdődött meg 

reneszánsz stílusba történő átépítése. Különböző átalakításokat, átépítéseket végeztek, ezekkel 

az átalakításokkal vált Ozorai Pipo várkastélya reneszánsz várkastéllyá.  

1537-ben Török Bálint foglalta el és 

újjáépíttette, azonban 1545-ben a budai pasa 

csapatai a várháborúk időszakában 

elfoglalták és 140 évig török uralom alatt volt. 

A törökök végvárként uralták, és csak 1686-

ban kemény ostrom után foglalták vissza a 

várat Habsburg csapatok. A XVII. századtól 

Ozora az Eszterházyak dél-dunántúli 

birtokaihoz tartozott.  Az 1700-as évek elején 

megkezdődött az ozorai uradalom 

újjászervezése, helyreállították a romos 

középkori várat, és kastélyszerű hivatali, 

tiszttartói központot létesítettek. A külső 

várfalakat lebontották, a leomlott részből csak a földszintet építették újjá középen az új 

kőkeretes barokk kapuzattal. Kívülről puritán 

átalakítást kapott, azonban belső terei 

igényesen készültek el, amelyekről a 

stukkódíszítés és rokokó falfestés töredékei is 

tanúskodnak. Az 1800-as évek elején történő 

újabb átépítések gyökeres változást hoztak, 

amikor a kastélyt magtárrá alakították. 

Napjainkban az ozorai várkastély a 

reneszánsz korszakot idézi, helyreállított és 

rekonstruált reneszánsz kőfaragványok 

díszítik belső udvarát és emeleti folyosóit. 

2007-ben a Műemlékek Nemzeti 

Gondnoksága múzeumként nyitotta meg a 

várkastélyt és élményházként működik. Szakszerű tárlatvezetés segítségével tekinthető meg a 

belső díszes udvart, a reneszánsz konyhát, az emeleten Borbála asszony hálószobáját, a 

reneszánsz kandallós trónteremet,, és ebédlőt, a felszentelt kápolnát. Megtekinthető a 

fegyvergyűjtemény a gótikus páncélzatú 

életnagyságú lovaskatonával. Több szoba 

tanúskodik az Eszterházyakra jellemző 

igényes berendezésekről, melyekkel más 

kastélyaikban is találkozhatunk. Itt kell 

megjegyezni, hogy az utolsó Eszterházy 

Antal még ma is kötődik Ozorához, hiszen a 

község díszpolgára.  

A földszinti helységekben különleges 

vártörténeti kiállításban volt részünk 3D- 

filmvetítéssel, többek között az ásatások 

során előkerült eredeti régészeti leletek 

bemutatásával. 
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Emlékezetes volt megismerni az ozorai várkastélyt hiszen 

a helyreállítási munkának köszönhetően igazi XVI. 

századi élményházzal találkoztunk. 

De emlékezetes Ozora az 1848-as szabadság harcban is, 

amikor 1848 október 7-én Karl Róth vezérőrnagy 9000 fős 

horvát hadosztálya 

Görgey Artúr, és Perczel 

Mór seregtestei, 

valamint Csapó Vilmos 

nemzetőr őrnagy 

népfelkelő csapata előtt 

letette a fegyvert. 

1905-ben aratósztrájk 

színhelye volt a 

település. 

Ozora főterén található egy jellegzetes épület melyben 1841 

július 31-én mint vándorszínész először lépett fel Petőfi 

Sándor. De Illyés Gyula, aki szorosan kötődött Ozorához itt 

írta meg a Puszták népe, valamint Petőfi – című műveit. 

Minderről az Ítélet előtt című posztumusz regényében is 

beszámol. 

Valamennyien élményekben gazdagodva köszöntünk el 

Ozorától és folytattuk utunkat Simontornyára   

 

SIMONTORNYA. Az erős szél megmaradt 

kísérőnknek, sőt érkezésünkkor mielőbb 

védett helyre zavart bennünket.  Amilyen 

rideg volt a természet köszöntése, annak 

ellentéte volt az intézmény vezetőjének Máté 

Imrénének üdvözlése, benne egy nagyszerű, 

felkészült tárlatvezetőre, mondhatom helyi 

kultúr diplomatára leltünk, aki a látogatásunk 

alatt mindent elmondott a várról annak 

történetéről. Nemcsak a várról beszélt, de 

arról is, miként hasznosítják a vár adottságait 

időszakos kiállítások szervezésével, 

lehetőséget adva fiatal helyi művészeknek 

munkáik bemutatására. Mi is megtekintettük a most látható kiállításokat. A település 

történetéről is beszélt. Igazi lokálpatriótát ismertünk meg benne. A vári séta végén még 

megtekintettük vele a barokk templomot is. Hasznosan, és gyorsan repült el az ott töltött idő. 
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Simontornya környéke igen gazdag 

történelem előtti korokból fellelt leletekből. 

Bronzkori település nyomait fedezték fel, a 

kelta időkben itt élő törzsek fejlett műveltség 

nyomait hagyták hátra, ugyanúgy a rómaiak 

is itt hagyták emlékeiket. A honfoglalás előtt 

közvetlenül avarok éltek a környéken. 

Honfoglaláskor a mai Fejér és Tolna megyék 

területeinek nagy része az Árpád család 

birtokába került. Első királyunk besenyő 

családokat telepített a Sárvíz mentén. 

Simontornya nevét attól a lakótoronytól 

kapta melyet a Döröcske nemzetségből 

származó Salamon fia Simon alországbíró építtetett 1272 körül, ami később erősség, végvár 

lett. Kezdetben egy nagyobb birtoktestet védő vár volt, közel 200 évig a mocsarak között 

eldugott kis várkastély szerepét töltötte be. A várat több - a királyhoz hű - főúr tulajdonolta – 

akik hagyták pusztulni, várkapitányaik pedig zsarnokoskodtak az itt élő népeken. Csak Buzlai 

Mózes, Mátyás király diplomatája próbált 

változtatni az áldatlan helyzeten, amikor 

alapjától újra építtette a várat a reneszánsz 

udvari kultúra szellemében. Ekkor bontották 

le a lakótornyot melynek alapja a kőtár 

mellett látható. Fénykora a XVI. század első 

felére esik. Ekkor épült a vaskos öregtorony, 

mellette az új kaputorony, de a 

palotaszárnyak is reneszánsz homlokzatot, a 

lakóterek igényes díszítéseket kandallókat 

kaptak. Ebből következtethető, hogy inkább 

volt minden kényelemmel ellátott főúri 

rezidencia, mint erősség. 

Az ország középső területeit viharos gyorsasággal megszálló török seregek 1543-ban 

könnyűszerrel elfoglalták és szandzsákszékhely lett. Fontos volt a vár mert több irányba is 

uralta a vidéket. Erős helyőrséget telepítettek a várba. Simontornya ugyan nem esett bele a 

Duna mellett vezető fő hadiútba, de Fehérvár – Pécs közötti vonal törésénél, mint végvár, elég 

közel feküdt a magyar kézen lévő Veszprém és Várpalota erősségeihez, ez pedig fokozott 

katonai jelenlétet kívánt. 

Buda visszafoglalása után Pécs 

visszafoglalását, a Dráva megszállását, az 

eszéki fahíd felégetését tűzték ki célul és 

megakadályozni a törökök visszatérését. E 

harcok keretében Simontornyát 1686 

szeptember 27-én sértetlenül foglalták vissza, 

300 török hadifoglyot ejtettek, és 

zsákmányoltak 35 máza puskaport és 1200 

gránátot. A török kiűzése után lassan indult 

meg a fejlődés. A környék népe katonai 

szolgálatot teljesített ez ugyan jót tett a 

vitézkedő hajlamoknak, de nem segítette elő 
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a földművelés és kereskedelem fejlődését. Sem létszámában sem vagyonilag nem gyarapodott 

a település. 

A Rákóczi szabadságharc hét éve alatt 

többször cserélt gazdát a vár. Több éven át 

Bottyán János támaszpontja volt, mígnem 

1709-ben a Habsburgok elfoglalták, tervbe 

vették felrobbantását, azonban Stylum-

Limburg család kérelmére épségbe hagyták. 

A Rákóczi szabadságharc után ez az idegen 

nemesi család lett meghatározó ura a 

településnek, irányításukkal a község 

virágzásnak indult és rövid idő alatt a megye 

északi részén ipari központtá vált. 

A vár az 1848-as szabadságharc után 

elvesztette katonai jelentőségét, pusztulásnak indult. Használták 

lakóépületnek, raktárnak. A nagytorony 1954-be beomlott úgy 

tűnt, hogy végleg az enyészeté lesz a vár Azonban 1964-ben a 

Műemlékvédelem úgy döntött, hogy érdemes a várat megmenteni 

régészeti feltárásokkal egyetemben. Ennek eredményeként 1975-

ben befejeződtek a munkálatok és megnyitották a nagyközönség 

számára, A várost gyakran nevezik a „bor és bőr városának” A 

szőlőművelés kezdetét a romaiak idejére teszik. A 

szőlőtermesztési bizonyító írások először 1334-ből ismertek. A 

XX. század elejére a szőlőtermesztés területe közel 700 hold. A 

XXI. század elején közel 400 gazda művel szőlőt a környéken, 

köztük számos holland, német, és osztrák is. De szőlőn kívül jól 

érzi magát itt az őszibarack, a meggy, az alma, de megérik itt a 

füge is. 

Befejezve Simontornyai 

ismerkedést úgy gondolom 

megint bővült ismeretünk. 

Buszra szálltunk és irány a 

Fenyőfa étterem, hogy 

élményekkel gazdagodva, de 

elfáradva, már gyomrunk igényét 

is elégítsük ki. Nem csalódtunk, 

az unicum megtette a hatását, a 

finom étel kedvezően hatott éhségünk eltüntetésére, leöblítve egy kis sörrel, már is jobb színben 

láttuk a világot.  

Egy kis pihegés után buszra szálltunk és Bozsics Zoltán biztos kezére bíztuk magunkat. Szép 

napsütés kíséretével értünk haza.  

Köszönöm, hogy együtt lehettünk! 

Szöveg: Varga István 

Képek: Horváth János, Ivády Pál, Kürthy Ferenc 

Szerkesztő: Scharek Ferenc 

 


