VÁRAK ÉS VÁRVÉDŐK
A MAGYAR IRODALOMBAN
Ágasvár csúcsán egykor erős vár állt, melynek mára
alig maradtak látható nyomai. A várat először 1265ben említi oklevél. A hegy oldalán a Csörgőlyuknak nevezett barlang található, sokfelé elágazó
folyosókkal és belső csarnokokkal.
Itt, a Mátrában játszódik Bogáti Péter ifjúsági regénye,
Az ágasvári csata.
A gótikus stílusú budavári királyi palota az 1300-as
évek közepétől épült. Később sokat bővítették és
díszítették a magyar uralkodók lakhelyét.
Lengyel Dénes mondájából, a Budavár ostromából
megtudhatjuk, hogyan védték a várat 1541-ben a bátor
budai polgárok.
Berg Judit A holló gyűrűje című könyvében
éjszakánként életre kelnek a budavári Mátyástemplomot díszítő állatok, sárkányok és a királysírt
őrző kőkutya.
Mátyás király udvarában játszódik Mészöly Ágnes
regénye, A királyné violája is.
Drégely vára a Börzsöny északi részén, egy 444 méter
magas, vulkanikus sziklacsúcson áll. 1552-ben egy
12000 fős oszmán sereg ellen napokon át védte Szondy
György és 146 várvédő.
Arany János egyik legismertebb balladája, a Szondi két
apródja állít emléket Drégely védőinek.
A két apród történetét Lengyel Dénes mondájában, a
Drégely veszedelmében is elolvashatjuk.
Kőszeg történelmi hangulatú óvárosában áll a kőszegi
vár, amit legismertebb várkapitánya után Jurisicsvárként is emlegetnek. Jurisics Miklós maroknyi
védőserege 19 török ostromot vert vissza.
Lengyel Dénes mondája, a Jurisich Miklós, a kőszegi
hős a várvédő kapitány és 700 hősies parasztkatonája
emlékét őrzi.

A munkácsi vár Kárpátalja legszebb műemléke, mely
kiemelt szerepet játszott a magyar történelemben.
Lengyel Dénes mondájából, a Munkács várából kiderül,
hogyan védte hősiesen Zrínyi Ilona a várat évekig a
császári csapatok ellen.
Dénes Zsófia Zrínyi Ilona című regényéből a grófnő
teljes élettörténete megismerhető.
„Gyönyörű szép asszony, szép mindenek felett!” – írta
Petőfi Sándor Murány várának úrnőjéről, Szécsi
Máriáról. Történetét Kőszegi Imre könyve, A fellegvári
Vénusz meséli el.
Lengyel Dénes mondájában, a Murány ostromában
elolvashatjuk, Szécsi Mária hogyan foglaltatta el csellel
a várat.
„Somoskő nem nagy vár, nem is nagy hegyen fekszik,
de bámultam építését, mely gyönyörű öt-, hat-,
hétszögű kövekből van.” – írta Somoskő váráról Petőfi
Sándor Útirajzok című művében.
Somoskőn játszódik Schmuck Ottó kalandregénye, A
kelyhesek titkos temploma.
Szigetvár várát Zrínyi Miklós parancsnoksága alatt a
2300 főnyi végvári katonaság 34 napig védte a
hatalmas túlerőben lévő törökök ellen, majd
maradékuk Zrínyi vezetésével kitört a lángoló várból. a
A véres közelharcban mindnyájan hősi halált haltak.
A legendás várkapitány dédunokája, Zrínyi Miklós
verses eposzában, a Szigeti veszedelemben
állított emléket a hősöknek.
Lengyel Dénes mondája, Zrínyi Miklós, a szigetvári hős
is a várvédők tetteit beszéli el.
Benedek Elek a tokaji vár történetét írta meg Leánykő
című mondájában. A tokaji vár a Bodrog és
a Tisza összefolyásánál állt. Mára elpusztult, a várból
csak az egyik fal maradványai láthatóak.

