Udvari ágyú
A 16. századtól az ágyúk tűzerejének növekedése miatt Európa-szerte
erődítményeket kezdtek építeni. A komáromi erődrendszer legnagyobb
elemeként a Monostori erőd 1850 és 1871 között épült. Figyelembe véve
korát, típusát, méretét és mérnöki értékeit, a műemlék egyedülálló példája a közép-európai katonai építészetnek. Falait szabálytalan alakú,
mészkő ciklopkövek alkotják, ezáltal az jóval erősebb. Az alacsony falak,
bástyák és épületek tetejére több méter vastag földréteget hordtak, hogy
az épületet védjék az ágyúzástól.
Istállók
Az erődben a monarchia idején főleg igáslovakat tartottak. Napjainkra a
155 etetőből csupán 12 maradt épen, a többi a Szovjet Hadsereg pusztításának esett áldozatul, mivel azok a termekben felhalmozott lőszeresládák útjában álltak.
Legénységi szálló
A Legénységi szálló körleteit az erőd egyik leghosszabb, 156 méteres
folyosója köti össze. Ennek külső oldalán a mérnökök „fülkés” védelmi
rendszert alakítottak ki, amely fedezéket biztosított a katonáknak az ellenséges lövedékekkel és a repeszekkel szemben.
Monarchia életkép (csak márciustól novemberig)
Mindegyik szobában 20-30 katonát lehetett elszállásolni, az ágyak párosával álltak egymás mellett. A szobákat vaskályhákkal fűtötték. Minden
második körlethez egy kis zárka tartozik. Ezekben a szűk cellákban szinte
lehetetlen volt elfeküdni, a megbüntetett katonának tehát hosszú órákat
kellett - javarészt egy helyben állva - eltöltenie.
Szovjet életkép (csak márciustól novemberig)
1945 és 1990 között a Monostori erőd a Szovjet Hadsereg használatában
állt. Az erődöt lőszerraktárrá alakították, az óriási épületegyüttesben
több ezer vagonnyi hadianyagot tároltak. A lőszert vasúti pályán szállították az erőd udvarára, ahonnan futószalagon juttatták tovább a termekbe.
Tiszti szálló
Az épület pincéből, első és második emeletből áll. A pincében ételt, italt
és iratokat tároltak. Egy szobában általában egy, esetenként két tiszt lakott. Az erődön belül kizárólag nőtlen tiszteket szállásoltak el, a többiek
a huszárlaktanyában, saját házaikban, illetve az észak-komáromi Tiszti
Dunai bástya
Ez volt az erődítmény központja. Eredeti feladata a Duna védelme volt,
ezért ez a bástya a legerősebb. A bástya közepén egy alakulótér látható,
amely napjainkban az erőd szabadtéri színpadának ad helyet. Belsejében több helyütt keskeny sínpár halad, ezt a Szovjet Hadsereg használta
a ládák szállítására, bár feltehető, hogy egyes részei korábbról valók. A
falak - helyenként 5 méteres vastagságukkal és 15-18 méteres magasságukkal - itt a legimpozánsabbak.
„Duna, hajók mesterségek” kiállítás
A Dunai bástya udvarán áthaladva érhető el a Kikötői fogadótér. Az itt
található kiállítás magyar vonatkozású hadihajókból, illetve európai
szállítóhajókból ad ízelítőt. Kiemelkedő látványosság Jókai Mór Az arany
ember című regényéből ismert bőgőshajó 9 méter hosszú modellje. A
fülkékben a komáromi mesterek: halászok, aranymosók, és hajóácsok
világába tekinthetnek be a látogatók.
Dunai bástya kilátó
A tetőn a szovjetek által kialakított beton lőállás látható, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Dunára, Észak- és Dél Komáromra, valamint az erőd
teljes területére is.

Latrina
A hatszemélyes, kör alakú latrinából erőd szerte több darabot állítottak fel. A közepén látható vascső kötötte össze a két szint latrináit, amelynek lefolyója a Dunába
vezet.
Kazamaták
A Dunai bástyától kezdődően körülbelül 3 km hosszan kanyarog az erőd kettős kazamata- vagy lőfolyosórendszere, amely közrefogja a várárkot. A belső várfalak 10, míg
a külsők 8 méter magasak. A kazamatákban kizárólag harci állapotban állomásozott
volna legénység, míg békeidűőben csupán őrszolgálat ellenőrizte.
A latrina mellett elhaladva, a kazamata első termeiben tekinthető meg „A láthatatlan
erőd” című kiállítás, amely megmutatja, miért éppen ezen a helyen épült fel a 19.
század közepén a Monostori Erőd. A belső kazamatából indul a Kalandfolyosó játék,
míg a külső kazamatában a koromsötét Élményfolyosón sétálhat végig a látogató.
Nyugati bástya
Az erőd bástyái egyszerre láttak el lakó és védelmi célokat, emellett átjárást biztosítottak a belső és külső kazamaták között. Innen indulva is bejárható a várárok egy
része, a felfelé vezető macskaköves út pedig az erőd udvarára vezet.
Haditechnikai park
Az udvaron elhelyezett lokátoros kocsik, ágyúk, tarackok és légvédelmi ágyúk ízelítőt adnak a hidegháború fegyverkezéséből. A hidegháborús fegyverek és járművek
mellett megtekinthető a Kenyérmúzeum bejáratánál elhelyezett hordozható tábori
kemence, amit 1901-ben a Manfred Weiss művekben gyártottak.
Sütőipari emléktár / Kenyérmúzeum (csak márciustól novemberig)
Az eredetileg gabonaraktárként működő termek adnak helyet a Magyar Pékek Fejedelmi Rendje és a Monostori erőd közös kiállításának, amely kronológiailag és főbb
tájegységek szerint mutatja be hazánk sütőipari emlékeit.
„Várak, erődök, vitézek” hadtörténeti kiállítás
A kiállítás három terme Komárom és a hadviselés történetét mutatja be a 16. századtól a második világháborúig. A múzeumban látható a Dunai bástya makettje, amelyen megfigyelhetők az újkori erődök építészeti stílusának sajátosságai. Itt található
továbbá a vakok- és gyengénlátók részére készült, hanganyaggal ellátott erődmakett
is.
T55 harckocsi
Szinte a Duna-parti sétányt őrizve áll az erőd külterületén a T-55-ös harckocsi, felidézve a szovjet megszállás időszakát. A tank az 1956-os forradalomból is ismert T-54
továbbfejlesztett változata, amit 1960-ban rendszeresített a Szovjet Hadsereg.

Hőserdő
A Hőserdő emlékligetben található kopjafák az egykor az erődben szolgált 22-es Gyalogezred II. világháborúban elesett katonáinak állítanak emléket.

2900 Komárom, Duna part 1.
34/540-582
info@fort-monostor.hu
facebook.com/monostorierod

KÉRJÜK TARTSA BE A FIGYELMEZTETŐ TÁBLÁK UTASÍTÁSAIT, ÉS
KERÜLJE A BALESETVESZÉLYES HELYEKET!
ELSŐSEGÉLY ÉS GYÓGYSZER A FŐBEJÁRATI ÉS A DUNAI BÁSTYA PÉNZTÁRÁNÁL TALÁLHATÓ.
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