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 A Vajdahunyad vára címet viselı egyéves kutatási pályázat célja az volt, hogy 

lezárjam a várral kapcsolatos történeti és építéstörténeti kutatásaimat. A több mint egy 

évtizedes kutatómunkám során maradt néhány forráscsoport, amelyet eddig nem volt 

lehetıségem áttanulmányozni. A pályázat lényegében ezeknek a feltárását célozta meg.  

 A pályázat három helyszínen való kutatásra vonatkozott: Budapest, Sopron és 

Bukarest. 

 Budapesten a Semmelweis Orvostudományi Múzeum Levéltárában tekintettem át 

Arányi Lajos orvosprofesszor hagyatékát, akinek a nevéhez a vár helyreállításának a 

kezdeményezése kapcsolódik az 1860-as években. Ezzel a hagyatékkal szoros kapcsolatban 

áll a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyőléseinek az anyaga, ahol Arányi 

lényegében kifejtette agitátori munkáját a vár érdekében. Itt megtaláltam Arányinak az 1864-

es naplójegyzeteit, ami azért érdekes, mivel ez volt az elsı alkalom, hogy szembesült a vár 

szomorú állapotával. Ezt követıen még hat alkalommal utazott Vajdahunyadra, hogy 

dokumentálja akkori állapotát. A vándorgyőlések anyagából, kettı érinti a várat: az egyik az 

1865-ös pozsonyi, a másik pedig az 1867-es rimaszombati vándorgyőlés. Pozsonyban 

megtárgyalták a vár ügyét úgy a megnyitó közgyőlésen, mint a társaság Archeológiai 

Szakosztályában is. Igen érdekes döntések születtek ez alkalommal. Elhatározták, hogy 

küldöttséget menesztenek Ferenc József császárhoz a restaurálás támogatása érdekében. 

Továbbá elhatározták, hogy kiadják Arányinak a várról írt monográfiáját (1867-ben meg is 

jelent). Másik érdekes döntés volt két makett megrendelése a várról, amely közül az egyik a 

„magyarországi a másik az erdélyi múzeumba” fog kerülni (a makett egyetlen példánya 

ismert jelenleg, és Vajdahunyadon található). A rimaszombati iratok között Arányinak egy 

igen érdekes beszámolója található, amely bemutatja a vár helyzetét a kevésbé ismert 1854-

1867 közötti periódusban. Az irat hasznosítási javaslatokat is tartalmaz. 

 Budapesten a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal tervtárában is végeztem kutatást, 

ahol Gróh Istvánnak a vár ”Mátyás-loggiájáról” készült rajzait tanulmányoztam. Az alább 

bemutatandó Sorno Ferenc rajzok mellett, ezek igen fontos képi forrásai a loggia 

címerfalának, amelyet sajnos a 20. század elején elbontottak.  

 Sopronban a Soproni Múzeum Storno győjteményét néztem át. Storno Ferenc 1869-

ben járt Erdélyben, többek között Vajdahunyadon, hogy rajzi dokumentációt készítsen a 

„Mátyás-loggia” falképeirıl. Egy évvel korábban kezdıdtek el a helyreállítási munkálatok, 

rajzai tehát forrásértékőek, mivel még a restaurálás által nem károsított állapotot örökítette 

meg. Munkásságának végsı rajzát Möller István publikálta, ez a kép azonban annyira rossz 

minıségő, hogy részleteket alig lehet kiolvasni róla. A Storno győjteményben ellenben 

megtaláltam vázlatkönyveit, amelyben igen részletes rajzot készített a freskók minden egyes 

részletérıl. Ezek az eddig ismeretlen rajzok igen fontosak a falképek eredeti állapotának a 

megértése szempontjából. Továbbá a vázlatkönyvbe két látképet is rajzolt a várról, amelyek 

úgyszintén a helyreállítást megelızı állapotot dokumentálják. A Storno győjteményben 

nagyon fontos még a festı levelezése is. Igen szoros kapcsolatban volt azzal a Schulcz 



Ferenccel, aki 1868-ban megkezdte a vár helyreállítását, és akinek kérésére Storno 

Vajdahunyadra ment rajzokat, jegyzeteket készíteni. A levelezésbıl további, eddig ismeretlen 

adatok derültek ki a vár helyreállítására vonatkozóan.  

 Kutatómunkám harmadik állomása Bukarest lett volna, sajnálatos módon erre nem 

tudtam sort keríteni. Mivel a pályázatom lényegében hosszabb tanulmányutakra vonatkozott, 

ezeket csak a téli szünetben, vagy a nyári szünetet megelızıen tudtam volna megejteni. 

Mivel január-február folyamán a KPI még nem tudta garantálni, hogy az abban a periódusban 

kiállított számlákat el tudja számolni, a téli vakáció lehetıségét elveszítettem. Ez azt jelenti, 

hogy az egy tanévesre meghirdetett pályázat lényegében folyó év márciusában kezdıdött és 

július 31-én be is fejezıdik, ami lényegesen rövidebb az egy tanévnél. Júniusban került sor a 

magyarországi útra, júliusban viszont, számos hivatali teendım miatt nem tudok Bukarestbe 

utazni.  

 A budapesti és soproni intézményekben végzett kutatásaim további értékes 

részletekkel gazdagították a vár történetérıl és építéstörténetérıl íródó munkámat. Egyfelıl 

pontosabban adatolt, ahogyan a vár restaurálásának a szükségessége vita tárgyát képezte egy 

olyan korszakban, amikor még az elején járt a mőemlékvédelem. A Storno Ferenc és Schulcz 

Ferenc közti levelezés feltárása révén a helyreállítási munkálatok legkorábbi szakasza is 

immár jobban adatolt. A restaurálással kapcsolatos ismeretek bıvítése mellett egészen 

pontosan sikerült dokumentálni a ”Mátyás-loggia” falképeit is, különösen a címerfalat. 

Storno Ferenc útirajzainak és Gróh István precíz rajzainak köszönhetıen a címerek szinte 

minden részletét sikerült tisztázni és rekonstruálni a középkori magyar mővészetnek ezt a 

páratlan emlékét. 
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