
1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 

Javaslat a 

 

Tátika vára 

 

települési értéktárba történő felvételéhez 

 

Készítette: 

Farkas Zsolt (név) 

……………………………………………………. (aláírás) 

Zalaszántó, 2016.08.24 (település, dátum) 

(P. H.) 

I. 

A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

1.    A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:  

2.    A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Farkas Zsolt 

Levelezési cím: 8357 Sümegcsehi, Béke u. 10.  

Telefonszám: 30/3357 590 

E-mail cím: zsolt.farkas@gmail.com 

II. 

A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1.    A nemzeti érték megnevezése: Tátika vára   

2.    A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

   agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód  épített környezet 

   ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség  sport 

   természeti környezet  turizmus   

3.    A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Zalaszántó határától 3 km-re 

4.    Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

   települési  tájegységi  megyei  külhoni magyarság 

5.    A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása 

A Tátika vára a Keszthelyi-hegység 413 méter magas, vulkanikus eredetű bazalt kúpján épült az 13. 

század első harmadában. A korábbi, kevésbé biztonságosnak tartott „Alsó Tátika vár” fölött, a hegy 

tetején építtette Zlaudus veszprémi püspök a romjaiban ma is fellelhető „Felső várat”. A 

belsőtornyos, szabálytalan alaprajzú vár a 14. század során egyháziból ismét királyi tulajdonú lett. 

Nagy Lajos a Lackfi családnak adományozta, majd a kegyvesztést követően később a Gersei Pethő 

családhoz ke rül. 1538-ban Kecsethy Márton veszprémi püspök ideiglenesen elfoglalta a várat, és a 

püspökség értékeit is ide menekítette. A Gersei család egyre kevesebb anyagi erőt tudott ráfordítani 

az épületek állapotának fenntartására, miközben a török támadások, portyák felerősödtek. A vár 

bejáratánál kaputorony állt, ami az öregtoronyhoz vezetett. A 16. század közepére már a 

véderőművek leromlott állapotba kerültek. 1589-ben egy török csapat lerohanta és felgyújtotta a 



várat, aminek következtében 1590-es években már romként írnak a Tátikáról. A teljes pusztulásba 

azonban Mercy császári tábornok csapatai döntötték, akik 1713-ban egy hadgyakorlat alkalmával 

felgyújtották. A 18. században a környező birtokokkal egyetemben a Festeticsek kezére került a 

várrom, és az övék maradt a második világháború utáni államosításokig. 

A kétezres évek elejének régészeti feltárásait követően felújítási és állagmegóvási munkálatok is 

kezdődtek a látogathatóság növelése érdekében.  

Megközelíteni a Zalaszántótól Sümeg irányában néhány kilométer távolságban található Hidegkút 

egykori vámhelytől induló ösvényen lehetséges. A hegytetőről szemet gyönyörködtető kilátás nyílik 

a környékre.  

 

6.    Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 A középkori vármaradvány jelentős turistalátványosság.   

 

7.    A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, 

multimédiás források) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1tika-v%C3%A1r 

 

8.    A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: -  

 

III. 

MELLÉKLETEK 

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1tika-v%C3%A1r


 

 

 

 

 

 


