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Celje történetében fontos mérföldkő a 
középkor, amikor a mai város kereskedelmi 
központtá vált. Virágkorát a Cillei grófi 
család uralma alatt érte el, amikor 1451-ben 
városi jogokat kapott.
A celjei óvár első tulajdonosai a karintiai 
Vovbrski grófok voltak. A várat a 12. század 
második felében húzták fel. Az eredeti 
vár sokkal kisebb volt a mainál – csak 
egy román-kori palotaszárnyból, egy zárt 
udvarból és a külső védfalból állt, amelynek 
tetején gyilokjáró húzódott. A többi korabeli 
vár is hasonló felépítésű volt.
A Vovbrski család kihalását követően a 
kastély Sanneck (ma: Žovnek) ura kezébe 
került, aki röviddel a mai Celjébe költözése 
után cilli grófi címet kapott. Cilli grófjai 
belefogtak a vár komfortos rezidenciává 
alakításába. A külső várfalat egy gótikus 
palotaszárnyba építették be, és egy 
közeli dombra egy közel 23 méter magas 
védőtornyot építettek, amelyet később 
Frigyes-toronynak neveztek el.
A váregyüttes fejlődésének későbbi 
fázisaiban a várat külső fallal bővítették, kis 
tornyokkal, melléképületekkel és katonai 
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létesítményekkel, széles védőárkokkal 
és egy új, a vár központi részébe vezető 
bejáratot létesítettek.
Bár a vár rendkívül jól és erősen meg volt 
erősítve, végső része csak a 16. század elején 
épült meg. Ekkor vált a celjei vár a korszak 
egyik legerősebb erődítményévé. 
Végleges fejlesztési fázisában a középkori 
várat reneszánsz erőddé alakították át, 
amely veszélyhelyzetben menedéket 
nyújtott a helyiek számára. A 18. században 
a várat elhagyták, és köveit közeli épületek 
építéséhez használták fel.
Állagmegóvását követően vonzó turista 
látványossággá vált. Modern információs 
központ és a Veronika kávézó áll látogatói 
rendelkezésére. Szlovénia egyik legnagyobb 
középkori vára csodálatos helyszínként 
szolgál esküvők, valamint a nyári 
időszakban különböző rendezvények és 
koncertek számára.

Őseik az Alsó-Stájerországban (Stíria) fekvő 
Saneck (ma: Žovnek) várának urai voltak. 
A Vovbrski család kihalását követően a 
žovnekiek kapták meg azok birtokait, 
beleértve az óvárat is. Žovneki (Sanecki) 
Frigyes Celjébe költözött és korszerűsítette 
és kényelmesebb rezidenciává építette a 
várat. Kicsivel később, 1341-ben, a császár a 
cillei gróf címet is neki adományozta (innen 
ered később elterjedt családnevük). Celje 
városának jelenlegi címere – a kék mezőben 
három arany csillag – szintén ebből az 
időszakból származik.
A család igazán hatalmas pozícióját II. 
(Celjei) Hermann szerezte. A Habsburg-
függőségtől való szabadulásra törekedvén 
II. Hermann kapcsolatokat kezdett építeni 
a magyar Luxemburgi Zsigmonddal, és a 
török-szerb sereg ellen vívott nikápolyi 
csatában megmentette a király életét. 
Hálából Zsigmond feleségül vette II. 
Hermann legkisebb lányát, Cillei Borbálát, 
aki e házasság révén magyar, majd később 
német és cseh királyné lett. Szabad 
gondolkodása, vallási toleranciája, és 
mindenekelőtt az alkímia és az asztrológia 
iránti érdeklődése halála után még sok évig 
nagy felkavarta a kedélyeket. Unokája, 
Habsburg Erzsébet, a lengyel királyhoz 
ment feleségül, 13 gyermeke született, 
közülük tíz fel is nőtt. A cilli család 
leghatalmasabb és legbefolyásosabb 
tagja, II. (Celjei) Hermann idején a 
grófok sikeresen bekapcsolódtak az 
európai politikába és kapcsolatokat 
építettek a kor legjelentősebb 
nemesi családjaival. 1436-ban 
Luxemburg Zsigmond II. (Cillei) 
Frigyest és II. (Cillei) Ulrikot 
birodalmi fejedelmekké tette (vagyis 
kivette őket a Habsburgok hatalma 
alól).
II. Frigyes II. Hermann legidősebb fia 
és ezáltal kijelölt utódja volt. 

Dešnić Veronika (Veronika Deseniška) 
iránti beteljesületlen szerelmével vonult be 
a családi krónikába. Apja ugyanis politikai 
ambíciói miatt Frangepán Erzsébettel 
kényszerítette boldogtalan házasságra. Egy 
nap azonban Erzsébetet holtan találták, 
s így feleségül vehette Dešnić Veronikát, 
amivel foltot ejtett a dinasztia hírnevén. 
Apja a 23 m magas védőtoronyba záratta, 
Veronikát pedig megfojtatta. Később 
azonban ő lett a Cillei-vagyon örököse, s így 
muszáj volt kiengedni. A Cilleiek társadalmi, 
gazdasági és politikai hatalma ezután 
tovább nőtt, és meg sem állt a birodalmi 
fejedelemségig. Ezzel kihúzta a gyufát 
a Habsburgoknál, de később kibékült, 
sőt kölcsönös örökösödési szerződést 
kötött velük, amely szerint a Cillei család 
kihalásával a Habsburgok öröklik a cilleiek 
minden uradalmát és birtokát a Német-
római birodalomban. II. (Celjei) Ulrik 
halálával 1456-ban a Cillei család férfiágon 
kihalt.

CILLI GRÓFJAIRÓL

LEGENDA:

A fekete varjúról
II. (Celjei) Ulrikról feljegyezték, hogy mielőtt 
a török ellen hadba indult, a felesége fekete 

varjút látott.
– Maradj itthon, Ulrik, fekete varjút láttam; 

rosszat jelent – figyelmeztette férjurát. 
Ulrik azonban nem hallgatott rá és elment 

a csatába. A belgrádi csatában aztán 
megpillantotta ugyanazt a varjút, amelyik 

a feleségének is megjelent. Ahogy nézegette, 
szétkaszabolta az ellenség. Így ért szomorú 

véget Ulrik gróf élete.
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SÉTA A VÁROSBAN

Fedezze fel a vár 
titokzatos sarkait, 
érezze a történelem 
erejét, és lépjen be a 
késő középkor egyik 
legerősebb európai 
családja életébe. A 
várkomplexumban és 
történelmében való 
önálló eligazodását 11 
tábla segíti.

Az Óvár Idegenforgalmi  
Információs Központja 
A várba a volt őrtoronynál található Idegenforgalmi 
Információs Központ (TIC) mellett vezet az út. Itt 
jegyet és emléktárgyakat vásárolhat és alapvető 
információkat kérhet a várról és Celje városáról. 
Ugyanitt megtekintheti a Celjei Tartományi Múzeum 
„Ma még gróf Cillei, és soha többé nem az!” állandó 
kiállítását is.

Veronika kávézó
A Veronika kávézó óvári italokkal és desszertekkel 
várja, valamint a Frigyes-toronyra hasonlító 
játékokat kínál a gyerekeknek.

Keleti belső udvar 
Áprilistól októberig itt zajlik 
az Élő történelem program, 
amely lehetőséget kínál a 
látogatók számára, hogy az élő 
történelem részévé váljanak, és 
hiteles környezetben vívjanak 
lovagokkal, lőjenek célba íjakkal 
vagy dolgozzanak középkori 
műhelyekben.

Frigyes-torony – panorámás kilátó
A tornyot a Cillei család leggazdagabb és 
legbefolyásosabb grófja, II. Hermann 
fiáról, II. Frigyesről nevezték el. A 14. 
században épült, 23 m magas, és falai 
kis híján három méter vastagok. 
Első emeletét tömlöcnek 
rendezték be. E felett voltak 
a fegyverek és egyéb katonai 
felszerelések tárolására 
kialakított helyiségek. Eredeti 
formájában az egész tetejét 
körben gyilokjáró foglalta el.
E torony tömlöcébe zárták 
be II. Frigyest, amikor apja 
tilalma ellenére feleségül 
vette szívszerelmét, Dešnić 
Veronikát.

LEGENDA:

Hogyan élte túl Frigyes 
a tömlöcöt

A hatalmas gróf, II. Hermann fia, II. Frigyes egy éjjel 
elte(te)tte láb alól első, hites feleségét, Frangepán 

Erzsébetet, majd apja akarata ellenére titkon 
feleségül vette Dešnić Veronikát. Erre II. Hermann 
a fiát a főtorony tömlöcébe záratta, Veronikát pedig 
megfojtatta. A legenda szerint Frigyest egy apródja 

mentette meg a biztos haláltól, azzal, hogy titkos 
járatot ásott a tömlöcbe, és azon keresztül vitt ételt 

Frigyesnek. A múlt században ez a járat még létezett, 
és elég széles volt ahhoz, hogy egy felnőtt férfi 

átmászhasson rajta.
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Központi udvar, várkúttal
A vár ezen részén Cillei grófok idején 
fontos gazdasági és katonai épületek 
álltak. A falmaradványok helyén egykor 
kovácsműhely és istálló működött. 
Ma a központi udvar a vár nyári 
rendezvényeinek központi helyszíne. 
E helyen zajlanak a nyári koncertek és 
szabadtéri műsorok, amelyek augusztus 
végén egy kétnapos középkori rendezvénybe 
torkollnak.

LEGENDA:

A vár kútjának 
sorsáról

Egy éjjel jobbágy jött a várba, fontos 
hírrel a tulajdonosának. Amikor az 

udvarra érkezett, hirtelen hangot hallott: 
„Hol a földem, hol a váram, ki vagyok?” A 
kúthoz lépett és kit látott? Ulrik grófot, 

derékig a vízben, össze-vissza kaszabolva. 
Attól kezdve senki sem vett vizet a kútból, 

és a kutat befalazták.

Védőárok híddal
A már létező természetes 
árkot a 15. században 
kimélyítették és a grófok 
lakóövezetét védő várárokká 
alakították. Emiatt a vár 
magjához való hozzáférést is 
át kellett rendezni: a várba 
vezető utat felvonóhíddal 
egészítették ki.

Az északi gyilokjáró 
(Pelikán-út) feletti torony
A védőárok északi oldalán kisebb 
kapuk vannak; ezekhez vezet a 
Pelikán-út. Nevét a 20. század 
kiemelkedő celjei fényképészéről, 
Josip Pelikanról kapta, akinek a 
műterme a belvárosban található. 
A bejárat felett háromemeletes 
torony, az úgynevezett „Pelikán-út 
feletti torony” áll. Ezt a 16. század 
elején, tehát a Cillei grófi család 
kihalása után építették.
Ma a toronyban alkalmi 
kiállítótermek találhatók.

Gótikus palota
Az eredeti vár sokkal kisebb volt, mint a jelenlegi, 
és azon a helyen, ahol ma a gótikus palota 
maradványai láthatók, egykor a külső várfal állt. 
A 14. században, amikor a várat komfortosabb 
rezidenciává építették át, a külső védőfalat a 
lakóövezet részévé tették és négyemeletes gótikus 
palotát építettek rá. A felső emeleteken voltak a 
lakószobák, amelyeket fűteni is lehetett, alul pedig 
munka- és tárolóhelyiségeket alakítottak ki.

Román-kori palota 
Ez a vár legrégebbi része. A 
palota egykor többszintes épület 
volt, ahol a felső szobákban 
laktak, az alsó helyiségeket 
pedig különféle munkákhoz 
és tárolásra használták. Belül 
zárt udvar volt, víztartállyal. A 
16. században egy földrengés 
elpusztította a palotát. Alapjaira 
újat építettek. Ma házasságkötő 
teremként is használt többcélú 
rendezvényterem van a helyén.
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Kilátó bástyaterasz
Innét nyílik a legszebb kilátás Celje városára. A városon 
átfolyó Savinja folyó csaknem két évezrede alakította ki 
medrét, és a középkorban fontos szállítási útvonalként 
szolgált szálfák dél felé úsztatásához. A szemközti 
dombon áll Szent Miklós, a faúsztatók védőszentje 
temploma, amely a Cillei grófok idején épült. A 
tutajosok itt imádkoztak biztonságos útjukért 
a Savinja folyón. Nyugaton a távolban 
a Kamnik-Savinja-Alpok láthatók a 
bástyateraszról.

LEGENDA:

Az óvár és a 
Miklós-domb 

közötti híd legendája
A legenda szerint a Savinja bal partján álló 
óvárat és a szemközti dombon álló Miklós-

dombot, ahol Szent Miklós temploma áll, bőrből 
készült híd kötötte össze. A múlt században még 
látható volt a Miklós-domb sziklájába erősített 

gyűrű, amely a hidat tartotta.

A VÁR RENDEZVÉNY-KÍNÁLATA

A VÁR KIBÉRLÉSE:
kibérelheti a teljes várat vagy 

egyes részeit

IDEGENVEZETŐS 
LÁTOGATÁSOK:

a szervezett 
idegenvezetéseket 

korcsoportok szerint 
tartják, a TIC Celje 

irodában való előzetes 
jelentkezés alapján

LOVAGGÁ AVATÁS:
Celje lovagja is lehet; élje át a 
lovaggá avatás felejthetetlen 

szertartását a várban

GRÓFI FOGADÁS:
találkozhat II. Hermannal 
vagy Cillei Borbálával és 
kastélyszemélyzetével

KÖZÉPKORI 
ÍZEK:

kóstolja meg a 
várkonyha ízeit, és 
kényeztesse ínyét 

középkori receptekkel

HÁZASSÁGKÖTÉS:
hagyományos vagy 
polgári esküvő a vár 
különböző helyein

A programokról és várbérletről  
további részleteket a celjei Zavod  
Celeia intézettől kérhet: 
tel.: 03 428 79 30 és 03 428 79 32,  
valamint tic@celje.si
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1. 2. 3. 4. 9. 12.10. 11.5. 6. 7. 8.

A nyár folyamán a vár 
egyedülálló környezetében 
számos rendezvény, koncert 
és színházi előadás zajlik, 
amelyre a látogatók örökre 
emlékeznek.

ÉLŐ TÖRTÉNELEM: 
áprilistól októberig

Lovagok, hercegnők és az animációs 
csapat más tagjai a középkorba 
varázsolják a látogatókat, ahol 
kardharcban, íjászatban próbálhatnak 
szerencsét, és megismerkedhetnek a 
középkori lovagi táborral, páncélzattal 
és életmóddal.

A CELJEI NYÁR RENDEZVÉNYEI
Változatos rendezvények gazdag programja 

vár a vár központi udvarán.

VÁR CELJE FÖLDJE...
KÖZÉPKORI RENDEZVÉNYEK – 
augusztus utolsó hétvégéjén

Kétnapos középkori rendezvény, 
amely feléleszti a középkori életmód 
hagyományát

RENDEZVÉNYEK A VÁRBAN 
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NE HAGYJA KI

GYERMEKMÚZEUM 
(Hermann búvóhelye, www.muzej-nz-ce.si)

ADRENALINFRÖCCS  
(Kalandpark Celje fakunyhójánál, 
www.celjska-koca.si)

RÓMAI CELEIA  
(Celeia – város a város alatt,  
www.pokmuz-ce.si)

A RÉGI VÁROSMAG

ZÖLD OÁZIS 
(Smartin-tó, www.celje.si)

A brosúrát kiadta: Celeia Celje Kulturális Rendez-
vények és Turizmus Intézet
Felelős szerkesztő: mag. Milena Čeko Pungartnik 
Kiadványszerkesztés: Studio Kindin 
Nyomda: Grafex d.o.o.
Év: 2019
Lektorálta: M.P.

Irodalomjegyzék:

Aleš Stopar: Celje óvára, Em-
lékeink: A Celjei Tartományi 
Múzeum kalauzai, Celje 2, 
Tartományi Múzeum, 2006 

Rolanda Fugger Germadnik: 
A csillagokig és vissza, az 
utolsó Cillei gróf halálnak 550. 
évfordulójára, Emlékeink: A 
Celjei Tartományi Múzeum 
kalauzai, Celje 1, Tartományi 
Múzeum, 2006

A fényképek forrásai:
A Celeia Celje Intézet archívuma, 
a Celjei Legújabbkori Történelmi 
Múzeum archívuma – Sherpa, a 
Celjei fakunyhó archívuma, az 
Európa szálloda archívuma, a 
Celeia szálloda archívuma, az MCC 
hostel archívuma, a Georges hostel 
archívuma, a Hochkraut étterem 
archívuma, az Avtokamp Celje 
archívuma, Matjaž Jambriško, 
Gregor Katič, Mija Koprivc, Branko 
Blaž Lesjak, Bojan Plevčak – a 
Celjei önkormányzat archívuma, 
Andraž Purg, Rok Deželak
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AZ ÓVÁR IDEGENFORGALMI INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA 

Cesta na grad 78, 3000 Celje
T: 00386 3 544 36 90
E: tic.grad@celje.si
www.visitcelje.eu

CELJE IDEGENFORGALMI INFORMÁCIÓS KÖZPONTJA

Glavni trg 17, 3000 Celje
T: 00386 3 428 79 36
E: tic@celje.si
www.celje.si

www.travelcelje.com

FB: Celje – fejedelmek városa


