VÁRAK BARANYÁBAN

Máré-vár
M agyaregregytõl

nem messze, a
Vár-völgy fölé
magasodó hegykúpon áll gyönyörû
környezetben a legendájáról is híres
Máré-vár.

Római kori fa õrtorony helyén
épült, gótikus stílusban. Az elsõ írásos emlékek 1316-ban említik. Méretei nem túl nagyok, alaprajza szabálytalan ötszög. Az évszázadok során több család is birtokolta, többször átépítették. 1543-ban a törökök
elpusztították, 1545–46-ban török
õrhely volt. 1554-ben Horváth Márk
szigetvári kapitány birtokába kerül.
A török uralom után a pécsi püspökség birtokolja, 1698-ban romként
említik. Közel háromszáz éven át
gazdátlanul áll, majd 1960 óta ásatásokat, helyreállítási munkákat végeznek.
A vár megközelíthetõ gyalogosan
a Vár-völgyi elágazástól a piros sáv
jelzésen (két kilométer). A kemping
és a strand mellett elsétálva az erdészeti mûutat követjük, majd jobbra
betérünk az erdõbe. A Textiles-forrás mellett átkelünk egy rozoga fahídon, és meredeken kapaszkodunk

felfelé. A hegyoldalban egy hangulatos, kígyózó ösvényen folytatjuk
utunkat, mély szurdokvölgyek oldalában sétálunk a Máré-várig.
Autósok az erdészeti utat követve érkezhetnek a Vár-hegy lábánál
található parkolóig, onnan a kocsiból
kiszállva egy laza sétával juthatnak
fel a hegytetõn található várig. Érdekes és izgalmas történeteket hallgathatunk a vár gondnokától, aki
mindent tud a környékrõl és a várról. A gyilokjáró szédítõ magasságából pompás kilátás nyílik a környezõ
völgyekre.
A Vár-völgy mûútja mentén találjuk a környék geológiai múltját bemutató tanösvényt, melyet a várból
a piros sávon leereszkedve végigjárhatunk (Iharos-kút), így érkezve
vissza a Vár-völgy bejáratához, vagy
a parkolóban hagyott autóinkhoz.
A várban vártörténeti és természetrajzi kiállítás várja a turistákat.

Nyitva tartás: április 15–október 15-ig
hétfõ kivételével mindennap 9–17 óráig

A vár mondája: Magyaregregytõl délre, a Máré-várban lakott Máré vitéz ifjú, szép feleségével. A közeli Miklósvárban,
Szentlászlón innen pedig testvére, a
nõtlen Miklós vitéz. Márét a király
hadba szólította. Elbúcsúzott feleségétõl, akit arra kért, hogy várjon rá
hûségesen. Múltak az évek, s Máré
nem jött haza. Felesége már elsiratta, halottnak hitte, és szívesen
látta a szomszéd vár urát, aki egyre gyakrabban járt át a bánatos
asszonyhoz. A Máré-vár asszonya
már nem törõdött urának tett ígéretével. Addig-addig, míg az aszszonynak és Miklósnak szép lányuk született. A kislányból már
majdnem nagylány lett, mikor
Máré mégis hazatérhetett. Megtudta, hogy felesége hûtlen lett hozzá.
Mindkét várat megostromolta,
ágyúval halomra lövette. Ott pusztult el az asszony Miklós vitézzel
együtt. Lányuk életben maradt, de
az anyja megátkozta. Az átokkal
sújtott leány a hegy megközelíthetetlen barlangjában rejtõzik, és
várja szabadulását. Minden 77.
évben piros pünkösd hajnalán kiszabadul, a Máré-völgyi patakban
fürdik és fésüli hosszú haját. Az a
vadász válthatja meg az átoktól,
aki ilyenkor arra jár, és megcsókol
egy medvét, egy kígyót, meg egy varangyos békát...
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