
Várak, királyok, lovagok 
 

A kiállítás hasznosulásának értékelése 

A kiállítás 2017. szeptember 28-án nyílott és egy éven át lesz látogatható a visegrádi királyi 
palotában. A palota fő látogatói idényét május-szeptember hónapok jelentik, így a 
hasznosulás elsősorban 2018-ban fog jelentkezni. Ugyanezen okból a kiállításhoz kapcsolódó 
múzeumpedagógiai programokat is 2018-ban fogjuk megrendezni.  

A 2017-es nyitvatartás egy hónapja alatt 4855 fő látogatta meg a kiállítást. Tényleges 
bevétellel nem számolhatunk, ugyanis a kiállításnak nincs külön belépőjegye, a királyi palota 
látogatói külön jegy nélkül látogathatják.  

  



 

A kiállítás részletes ismertetője 

A kiállítás a középkori magyar várak és fegyverzet fejlődéstörténetét kíséri végig az 
államalapítás korától a törökkorig. Egy-egy korszakot, illetve vártípust egy-egy emlék 
képvisel, és a korszakból való fegyverek ás azok rekonstrukciói. A kiállítás virtuális 
rekonstrukciók segítségével bemutatja a középkori várak egykori képét, a bennük folyó 
életet, a várakért folyó harcokat, az ostromok és várvédelem módszereit és eszközeit. 

A kiállítás a 2013-ban Középkori Várak - Virtuális Vártúrák címmel szintén az NKA 
támogatással megrendezett kiállításra épült, annak jelentős mértékben továbbfejlesztett és 
kibővített változata. 

A kiállítás két fő célcsoportja a műemlékek és a történelem iránt érdeklődő, elsősorban hazai 
nagyközönség és az iskolás gyerekcsoportok, azaz a visegrádi múzeum fő látogatói 
célcsoportjai. Ennek megfelelően a kiállítás közérthető módon, sok színes illusztrációval, 
makettekkel és az eredeti tárgyak mellett értelmezett rekonstruált tárgymásolatokkal 
igyekszik bemutatni a témát.  

A kiállítás megvalósításában a MNM Mátyás Király Múzeum partnerei a Pazirik Informatikai 
Kft. és Bánsághi Máté páncélkészítő iparművész. 

A kiállítás középpontjában a középkori Visegrád várai és palotái állnak: a koraközépkort az 
ispáni vár, a 13. századot a fellegvárból és alsóvárból álló várrendszer, a későközépkort a 
királyi palota képviseli. Ezekhez kapcsolódik a többi vártípus bemutatása: a 11. századi 
abaújvári, a 12-13. századi esztergomi, a 13. századi óbudai, zalaki, mohosi,  salgói, a 14. 
századi diósgyőri, kanizsai, szászvári, a 15. századi tatai, kisnánai és a 16. század eleji 
simontornyai, pécsi, máréi és drégelyi várak. A várakat bemutató tablók mellett a visegrádi 
ispáni vár, a 13. századi vár és a 14. századi palota, valamint az óbudai, diósgyőri és pécsi 
várak makettjei illusztrálják a középkori várépítészetet. A kiállítás másik eleme a középkori 
fegyverek és katonák bemutatása. Ezt négy tabló: a 10-11. századot, a 12-13. századot, a 14. 
századot és a 15-16. századot bemutató képviseli. Mellettük négy tárlóban helyeztük el a 
Mátyás Király Múzeum régészeti fegyvergyűjteményének ezen korszakokból származó 
legjelentősebb tárgyait. A múzeum gyűjteményében lévő és Bánsághi Máté páncélkészítő 
iparművész által rendelkezésünkre bocsájtott fegyvermásolatokból egy 11. századi egy 14. és 
egy 15. század végi fegyverzetet állítottunk össze állványon illetve bábukon, továbbá egy 
fegyverállványon 14-15. századi gyalogos fegyverzetet: szálfegyvereket, sisakokat, pajzsokat 
illetve íjakat helyeztünk ki. 

A kiállításon megtekinthető a múzeum közreműködésével készült Virtuális Vártúrák című 
film.  

  



Pedagógiai program 

A kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programokat a 2018 május-június hónapban 
rendezendő Visegrádi Palotanapok programjába illesztve tervezzük megrendezni, amikor a 
kiállításban fogjuk megtartani a középkori fegyverbemutatókat a tanulmányi kirándulás 
keretében Visegrádra látogató diákcsoportok számára. 

  



A kiállításhoz kapcsolódó kiadvány 

A kiállításhoz nem kapcsolódik kiadvány 
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