Útmutató a látogatáshoz

Néhány tanács a látogatás kezdete előtt
Hozzáférhetőség

Üdvözöljük az Amboise-i kastélyban!
Kedves látogató, örökségünk barátja! Önnek az
Amboise-i királyi kastélyban tett látogatása a Szent Lajos
alapítványt (Fondation Saint-Louis) segíti hozzá ahhoz,
hogy a francia történelem egyik jelképes műemlékét
megőrizze és még értékesebbé tegye. A XIX. század
óta a kastély megnyílt a közönség számára. A látogatók
fogadását ellátó, jelvényükről felismerhető alkalmazottak
az Ön rendelkezésére állnak és mindenben segítségére
lehetnek. Látogatása befejeztével arra kérjük Önt, hogy
benyomásait közölje a Ferences barátok tornyának
lovas feljárója felső végén található érintésérzékeny
képernyőn.

Kellemes látogatást !

Ingyenes megőrzés a jegypénztárnál. Tanácsos a gyerekkocsikat az őrjárati sétányon, az emeletekre vezető
lépcsők előtt megőrzésre adni. A látogatás végén ugyanazon a helyen lehet ezeket visszakapni. A főépület
látogatása után: Kellemes séta várja a kertekben a látogatót (lásd a térképet a fedőlapon). Helyenként
10%-os lejtő.
Érkezésekor egy francia és angol nyelvű audio-kalauz áll (díjmentesen)
rendelkezésére, a megfelelő látogatási útvonallal. Az itt leadandó személyi
igazolványt a látogatás végén kapja vissza.
A látogatás útvonalát egy video-kalauz javasolja francia vagy angol nyelvű feliratozással, illetve francia
jelbeszéd segítségével.
A fiatalok számára egy külön kidolgozott audio-kalauz javasol megfelelő látogatási útvonalat. Egy díjmentes,
képes látogatási útmutató is rendelkezésre áll.
Érintésérzékeny makettek állnak rendelkezésre az őrteremben, a főépület bejáratánál. Az audio-kalauz minden
szakasz előtt, francia és angol nyelvű, támaszpontul szolgáló elemeket javasol. A főépületen belül, egyes tárgyak
érintéséhez a teremőröktől lehet engedélyt kérni.
Érkezésekor kérje, hogy Önt a királyi lakosztályokban a teremőrök fogadják. Ők fogják a földszinti és első
emeleti királyi lakosztályok hozzáférhetőségét megmutatni. Tanácsos egy video-kalauzt kérni (díjmentesen
a jegypénztárnál), amely bemutatja a második (nem hozzáférhető) emeleten található gyűjteményeket. Az itt
leadandó személyi igazolványt a látogatás végén kapja vissza. A királyi lakosztályokban, a látogatók kényelme
érdekében, padok állnak rendelkezésre. A főépület látogatása befejeztével: Kellemes séta várja a kertekben (lásd
a térképet a fedőlapon). Helyenként 10%-os lejtő (egy kísérő jelenléte szükséges). A toalett nem adaptált .
A kutyát
A főépületbe csak
A földalatti helyiségekbe
pórázon tartani
ölben tartott kutyát
kutyákat beengedni tilos
(a kertekben)
szabad bevinni

A szolgáltatások
csomag- és
gyerekkocsi
megőrzés

Ital- és fagylaltpult, április
1-től – szeptember 30-ig

A kényelem és a biztonság érdekében
Szelektív
hulladékgyűjtés
a várfalakról ledobott
tárgyak a szomszédságban
tartozkodókat veszélyeztetik

A lakosztályokban
diszkrét viselkedést
kérünk

Tilos a
dohányzás

A kiskorúakért a kísérő
felnőttek felelősek

Helyenként 10%-os lejtő.

Az Amboise-i királyi kastély teraszain

IX. Lajos, Szent Lajos

A Valois dinasztia
egyszerűsített családfája

III. Fülöp

Ön itt áll

VI. Fülöp
V. Károly

A kastély teraszaira kilépve, nagyszerű kilátás nyílik a Loire völgyére, a XV. és
XVI. századbeli épületekre, a lankás lejtőkön fekvő kertekre és a két, lenyűgöző
méretű lovastoronyra.
A reneszánsz hajnalán az uralkodó ezt a kastélyt egy a hatalmát jelképező
palotává alakítja át, amelyben a politikai, gazdasági és művészeti tevékenységek
összpontosulnak. A kastély tehát ennek az átmeneti kornak az emlékét őrzi,
amelyben sokféle, Itáliából és Német-Alföldről eredő stílus ötvöződik össze. A
XVI. század első felében a francia királyok sóvár szemmel néztek Itália felé, és
csodálták az ottani művészi élet vitalitását. Az uralkodók ezért sok olasz művészt
és tudóst hívtak meg Amboise-ba. Az ő befolyásuk a francia ízléssel vegyülve hozta létre „az első francia reneszánsz”
eredeti stílusát. Amboise tökéletes példa a gótika és a francia reneszánsz ötvözéséből kialakuló építészeti stílusra.
A kastély, amely a reneszánsz idején a királyi hatalom központját jelentette, a Valois- és Bourbon ágakból származó
királyok állandó vagy időleges rezidenciája volt. A királyság számos politikai eseményének - születések, keresztelők,
hercegi esküvők, összeesküvések és békeszerződések - volt a színhelye.
Ebben a félelmetes erődítményben a királyi család biztonságban érzi magát. A királyi pár távollétében, a francia
királyok gyermekeinek menedéke lesz: itt született VIII. Károly, itt nevelkedtek I. Ferenc és húga, Angoulême-i Margit,
valamint II. Henrik és Medici Katalin gyermekei is.

Lajos

VI. Károly

Orléans-i herceg

VII. Károly

Károly

János

Angoulême grófja

Orléans-i herceg

XI. Lajos

Orléans-i Lajos
később XII. Lajos

VIII. Károly

1. Felesége : Valois-házi Johanna
2. Felesége : Bretagne-i Anna
3. Felesége : Angliai Mária

Felesége : Bretagne-i Anna

Károly

Angoulême grófja
Felesége: Savoyai Lujza

Ferenc

Angoulême grófja

később I. Ferenc

1. Felesége : Franciaországi Klaudia
2. Felesége : Ausztriai Eleonora

II. Henrik
Felesége : Medici Katalin

II. Ferenc

IX. Károly

III. Henrik

Felesége : Stuart Mária

A francia királyság
VIII. Károly uralkodása elején
A politikai bizonytalanság
Apja, XI. Lajos halálakor Károly trónörökös még kiskorú lévén,
ideiglenesen nővére, Beaujeu-i Anna régens gyakorolja a hatalmat.
Tekintélyét unokatestvére, Orléans grófja, nem ismeri el, és
érdekszövetséget köt Bretagne hercegével (1484) illetve I. Miksa,
Ausztria főhercegével (1486). Ezzel kezdődik a francia király ellen
folytatott esztelen háború (1486-1488).

VIII. Károly portréja

A kezdetektől a reneszánszig
Amboise-nak már a neolitikus korban is voltak lakosai,
és a kelta turonok központi települése volt. A későbbi
Touraine tartomány elnevezése ennek a népnek a
nevéből származik. Az első erődítmény, amely a szikla
kiszögellésén épült, hozzájárult a galloromán kézműipar
fellendüléséhez. A Loire és az Amasse összefolyása
adja meg a város fontos stratégiai jelentőségét. Az
időszámításunk utáni IV. században képezik ki a város
fölött épült kastély körül az első árkot, amely a főépületek
védelmére szolgál. 503-ban Clodvig, a frankok királya, az
északi várfalakkal szemben, az Aranyszigeten (l’íle d’Or)
találkozik Alarikkal, a vizigótok királyával. A középkor
idején az erődítmény az Anjou hercegek és a Blois-i

grófok közötti komoly vetélkedések tárgyát képezi.
1214-ben Fülöp Ágost, Franciaország királya, elfoglalja
a Touraine tartományt; Amboise hűbérura a király
vazallusává válik. 1431-ben a birtok hűbérurát, Lajost,
halálra ítélik, mert összeesküvést szőtt VII. Károly király
(1403/D1422/†1461) kegyence, La Trémouille ellen.
Végül kegyelmet kap, de le kell mondania az Amboise-i
kastélyról, melyet a Korona javára koboznak el. VII.
Károly itt szállásolja el a szabad királyi íjászokat. Utóda,
XI. Lajos (1423/D1461/†1483), házi kápolnát építtet a
vártorony mellé, ahol neje, Charlotte de Savoie lakik és
1470-ben megszüli fiát, Károly trónörököst, a jövendő
VIII. Károlyt (1470/D1483/†1498).

Bretagne-i Anna

A Bretagne-i Annával kötött házasság :
Bretagne-i Anna II. Ferenc Bretagne-i herceg örököse. A Habsbourg császári dinasztia és a Valois francia királyi dinasztia
között dúl a vetélkedés a Bretagne-i hercegségért. A Bretagne-i herceg halála (1488) véget vet ennek a francia király ellen
folyó esztelen háborúnak. VIII. Károly király, egy osztrák-angol-spanyol koalíció ellenére, meghódítja Bretagne-t (14891491). Eléri, hogy a pápa felbontsa Habsbourg Miksának a herceg örökösével kötött házasságát és önmaga is felbontja
Ausztriai Margittal, a császár leányával kötött jegyességét, hogy 1491. december 6-án feleségül vegye Bretagne-i Annát.
Ezzel a személyi kapcsolattal megpecsételi a Franciaország és a Bretagne hercegség közötti viszonyt. A hercegséget
1532-ben véglegesen a királysághoz csatolják.
Anna a királyi pár rezidenciájában, Amboise-ban él. Az új francia királyné három fiú- és egy leánygyermeket szül, akik
kicsi korukban halnak meg. A gyászok ellenére a kiránlyné erős egyénisége mély hatást gyakorol a királyi udvarra. Több
mint száz, jó családból származó fiatal asszonnyal és udvarhölggyel veteti magát körül és ezzel növeli a nők helyét az
udvarban. Tehetséges művészeket is meghív, mint Jean Bourdichon touraine-i festőt, aki híres, Anna királyné életéről
szóló Heures című könyvét illusztrálta miniaturákkal, és Michel Colombe szobrászt.

A teraszokon
Az Amboise-i király nagy építészeti terve

1. A Szent Hubert kápolna
A vadászok védőszentjének, Szent Hubertnek szentelt
kápolna 1493-ban, a régi, XI. Lajos uralkodása alatt
emelt házi kápolna alapzatára épül.
A kápolna, amelyet az uralkodók magánhasználatára
szántak, lángoló gótikus stílusban épült. A kápolna
nevezetesn Leonardo da Vinci síremlékének
köszönheti közismertségét, aki 1519 május 2-án
Amboise-ban hunyt el.

A kastély déli várfalairól nyíló kilátás, Leonardo da Vinci rajza, 1517

Jacques Androuet du Cerceau karca, kivonat A francia királyság
legkiválóbb épületei-ből (v. 1576).
Az északi rész, oldalnézetben; a déli oldal terve.

VIII. Károly, aki nemrég, 1491-ben vette feleségül Bretagne-i
Annát, Amboise-ban, gyermekkora kastélyában óhajt
letelepedni. A következő évben megindítja a középkori
lakosztályok bővítési munkálatait. A Szent Hubert kápolna
építése 1493-ban fejeződik be. A következő években egymást
követik az építkezések: a Hét Erény lakosztály délen, és a királyi
lakosztály északon. A lángoló gótikus stílust tükröző épületeket
a király még az olasz hadjáratra indulása előtt rendeli meg.
Amikor 1496-ban visszatér, az építkezés már szépen
előrehaladt. A király számos olasz művész kíséretében jön
haza. Rájuk bízza a lakosztályok belső berendezését, és az
olasz villák stílusát idéző kertek megvalósítását. A királyi terv
legmerészebb újítása a két nagyméretű lovagtorony építése
lesz.
VIII. Károly halálakor, 1498-ban, a kastély építése még nem
fejeződött be, de alig 5 év alatt már nagy részben megvalósult!

• Német-alföldi mesterek által mésztufából (mészkőből) faragott mennyezetpárkány-fríz, amely egymásba fonódó
növényi és állati formákat (békát, kígyót, majmot…) ábrázol.
• Üvegablakok: Max Ingrand műhelyében készültek 1952-ben; IX. Lajos francia király (Szent Lajos) életéből
ábrázolnak jeleneteket.
• A kápolna kapuja feletti külső zárkőn: Alexandriai Remete Szent Antal; a gyermek Jézust karjában tartó Szent
Kristóf; Szent Hubert áttérése (XV. sz. vége); felettük jelenet, mely VIII. Károlyt és hitvesét, Bretagne-i Annát
ábrázolja ima közben (XIX. sz.)

Szent Hubertnek, a vadászok
védőszentjének tiszteletére alkotott szarvas
agancs díszítés, XIX. század.

Leonardo da Vinci síremléke (1452-1519)
VIII. Károly ünnepélyes bevonulása Nápolyba

A francia király itáliai hadjáratai és az első
olaszok érkezése Amboise-ba
Nápolyi I. Ferrant halálakor VIII. Károly igényt tart
a Nápolyi Királyság trónjára, Charles du Maine, az
utolsó Provence-i gróf és az 1442 óta az aragóniaiak
által elfoglalt Nápolyi királyság „törvényes” uralkodója
örökségére hivatkozva.
1494-ben, 30 000 ember élén, elindul a királyságot
elfoglalni. A francia hadsereg 1495 februárjában
érkezik Nápoly elé. Ezzel megindulnak az itáliai
hadjáratok, amelyek VIII. Károlyt, XII. Lajost és I.
Ferencet egymás után a Nápolyi Királyságba vagy
a Milánói Hercegségbe vezető utakra vetik. Több
győzelem (melyek közül a legismertebb az 1515-ben
Marignan-nál kivívott győzelem) és több francia hódoltsági időszak ellenére, ezek a hadjáratok sokszor balul ütöttek
ki az uralkodók rovására. 1559-ben II. Henrik megköti a Cateau-Cambrésisi egyezményt, amely véget vet az olasz
félszigetre szóló francia követeléseknek.
Ezek az itáliai hadjáratok természetesen felkeltették az uralkodókban az olasz reneszánsz iránti érdeklődést. Olasz
írókat és művészeket hívnak meg Amboise-ba, közülük Andrea del Sarto-t és a híres művészt és feltalálót, Leonardo
da Vinci-t.

A kastély a nagy olasz mester örök emlékét őrzi, mivel az uralkodótól,
I. Ferenctől abban a kiváltságban részesül, hogy 1519-ben a kastélyban
legyen eltemetve. Amboise-ba 1516-ban, 64 éves korában, már
Firenzében, Milánóban, Mantuában, Velencében, Rómában és
Bolognában leélt hosszú karrierje dicsfényével övezve érkezik. Itt
ismerkedik meg I. Ferenc királlyal. Az uralkodó a Cloux-i, ma Clos
Lucének nevezett udvarházban szállásolja el, „ a király első festőjének,
mérnökének és építészének” nevezi ki és évi 700 aranytalléros juttatást
nyújt neki. Idejét a rajznak és a tanításnak szenteli, elsősorban a
csatornázás, az urbanizmus és az építészet területén. Néhány szerző
neki tulajdonítja a Romorantin-i palota tervét és a Chambord-i kastély
bizonyos részleteit. A király közeli barátja volt és számos szórakoztató
programot álmodott meg számára, köztük a híres Festa del Paradiso-t,
1518-ban.
Leonardo da Vinci sírja

02. Az alsó udvar és az árok, a királyi lakosztállyal szemben
Közeledjen most a királyi lakosztály bal szárnyához, ahol, a bejárattól balra, rálát az árokra.

A gótikus lakosztály
03. A királyi lakosztály bejárata, az Őrség terme
Ezen az emeleten egymást követik a nemesebb emeleteket védő őrség termei. A király őrségét skót és svájci egységek,
illetve később francia testőrök képezték.

• Csúcsíves boltozat.
• Fegyverek: XVI. századi stílusú kardok, pajzsok,
alabárdok, lovagi fegyverzetek.
• Makettek: a jelenlegi kastély érintésérzékeny
makettei; a XVI. századi kastély domború térképe,
Jacques Androuet du Cerceau

Tragikus labdajáték a kastély árkában
A híres krónikus, Philippe de Commynes, beszéli el ezt a tragikus epizódot: 1498. április 7-én VIII. Károly király nejével,
Bretagne-i Annával a várárkon átívelő Haquelebac galérián keresztül, amely észak-déli irányban kötötte össze a Hét
Erény lakosztályt a királyi lakosztállyal (az árkot a XVII. században feltöltötték és a XIX. században részben kiásták)
a labdajátékra (a tenisz őse) tart, amikor beüti a fejét a felső ajtófélfába. Néhány órával később 28 évesen meghal,
anélkül, hogy fiú trónörököst hagyna maga után.

04. Az őrség folyosója
Amboise, a reneszánsz építészet első példája a Loire völgyében

A királyi lakosztályok

VIII. Károly halála után a második lovagtorony, a déli
várfalhoz támaszkodó Heurtault torony, és a Dom
Paccello kertje mellett végighúzódó galéria építése a
király utódja, XII. Lajos (1462/D1498/†1515) uralkodása
alatt fejeződik be.
Halála után az új király, I. Ferenc (1494/D1515/†1547),
Amboise-ban töltött ifjúsága emlékére felújítja a
városnak engedélyezett adózási kedvezményeket és a
Loire folyóval derékszöget alkotó szárnyat megemelteti. A
szárny pilaszteres tetőablakai az olasz izlést érzékeltetik,

Ez a nyitott galéria tette lehetővé, hogy a Loire-on közlekedő hajókat és a folyó átkelését felügyeljék.

Balról jobbra, gótikus (VIII. Károly lakosztály)
és reneszánsz (I. Ferenc lakosztály) tetőnyílások

ellentétben a Loire-al párhuzamos VIII. Károly szárnynak
magasba ívelő, díszoromzatos ablaknyílásaival, amelyek
a lángoló gótikus stílust tükrözik. II. Henrik egy másik
lakosztályt építtet majd a keleti részen, a királyi lakosztály
reneszánsz szárnyával párhuzamosan. A 220 teremből
álló építkezés terjedelme így válik felmérhetővé.

A látogatás folytatása: balra.

A gyerekkocsit a folyosótól
jobbra eső kerítés mellett
lehet leadni és a látogatás
végén visszakapni.

05. A nemes testőrök terme

06. A tamburindobosok terme

A király közvetlen testőri felügyeletét nemesek látták el. Ez a helyiség a királyi lakosztályba vezető lépcső felügyeletét
tette lehetővé. A nemes testőrök egyike, d’Artagnan lovag, XIV. Lajos testőreinek kapitánya, 1661. december 4-ike és
16-ika között időzött a kastélyban; a bukott minisztert, Nicolas Fouquet-t kísérte perének lefolyása helyére, Párizsba.

Ez a terem azon a helyen áll, ahol a király egy alkalmi jelleggel feldíszítendő szobája volt. A királyi udvar gyakran
költözött, ilyenkor a berendezés is követte a lakókat. A „tamburindobosok” (a zenészek) terme azokat az ünnepségeket
és bálokat idézi, amelyeket a királyok adtak a kastélyban. Nevét XIV. Lajosnak egy Amboise-i látogatása alkalmával
(1661) kapta.

• A kastély külső látképe: J. Androuet du Cerceau által, 1576-ban összeállított „Franciaország legszebb épületei” című rajzreprodukciókból. A ma is létező épületek
szépiával vannak szinezve.
• Csúcsíves boltozat.
• Központi pillér vagy „gótikus legyező” mely az egész helyiséget tartja
• XVI. századi fegyverzet másolatai (XIX. sz.)
• Hajóláda a XVII. századból.

Balról jobbra:
• XV. század ihletésű, Bourbon-liliomokkal díszített terrakotta padló.
• Georges d’Amboise bíboros (1460-1510) magas támlájú gótikus széke; 1491-ben ő eszközölte ki
VIII. Károly és Bretagne-i Anna házasságát, majd 1498-ban a király utódjának uralkodása alatt
miniszterelnöknek lett kinevezve.
• Szent Lajos (IX. Lajos) XIV. század eleji, kiszögellő szobra.
• Flamand falkárpit a XVI. század végéből, amelyen a „Dáriusz családja tiszteletét fejezi ki Nagy
Sándornak” elnevezésű jelenet látható.
• Láda VIII. Károly uralkodásának idejéből.
• Az udvar felöli, a külső, függő (már nem létező) folyosóra nyíló faajtó; a folyosóból nyíltak a szomszéd
szobák és a külső csigalépcső.
• VIII. Károly és Bretagne-i Anna portréi
• Gótikus tálaló
Dáriusz családja tiszteletét fejezi ki Nagy Sándornak”.
Flamand falkárpit a XVI. század végéből.

Hajóláda, XVII. sz.

A látogatás folytatása a
helyiség mélyén, a lépcsőn
keresztül
Térjen vissza a lakosztály
bejáratához. Az első emeletet
a lakosztály hátulsó részén
keresztül lehet elérni, a kerti
oldalon (lsd. a térképet a
fedőlapon). Az Aumale folyosó
alatt egy feljáró vezet az első
emeletre.

Bretagne csatolása a Francia Királysághoz (1532 г.)
VIII. Károly és Anna, Bretagne-i hercegnő házassága révén (1491), az első időkben Bretagne perszonáluniós
kapcsolatba kerül a Francia Királysággal. Mivel VIII. Károly halálakor (1498) az uralkodó párnak nincs élő utódja,
a házassági szerződés arra kötelezi Bretagne-i Annát (†1514), hogy feleségül menjen Károly unokatestvéréhez,
Franciaország új királyához, XII. Lajoshoz (1462,D1498, †1515).
A XII. Lajost a trónon követő I. Ferenc (1494/D1515/†1547) hitvese, Franciaországi Klaudia (†1524), XII. Lajos
és Bretagne-i Anna leánya, majd fiai Ferenc és Henrik jogcímén válik a hercegség haszonélvezőjévé. 1532-ben, a
„herceg-trónörökös” Ferenc nagykorúvá válásának évében, a hercegség rendi gyűlése elfogadja, hogy Bretagne
egyesüljön a Francia Királysággal.

07. A tanácsterem

A vándorló udvar

A reneszánsz idején Franciaország királya fokozatosan növeli uralmát a királyság felett, nevezetesen azzal, hogy a
kormányzók, katonatisztek és egyházi méltóságok hűségét biztosítja. Ezenkívül megköveteli, hogy a főurak, nejeikkel
együtt, több hónapot töltsenek mellete. Így kerülnek a nők a királyi udvarba. Az ünnepélyes audienciák és ünnepségek
ettől kezdve az udvari élet nélkülözhetetlen szórakozásai közé tartoznak. A tanácsterem egyike az első ilyen tágas
termeknek, ahol ezeket az ünnepélyeket rendezik.

A közhittel ellentétben, a király nem időzik a kastélyban egész éven át.
Néhány hetet tölt itt mielőtt a királyság tartományaiba, vagy hadjáratokba
indulna, mivel ez utóbbiak az uralkodók idejének nagy részét foglalták el.
I. Ferenc utazásai tehát valóságos politikai kampányok, melyek során
egymást követik a városokba történő ünnepélyes bevonulások, amikor
kegyelmeket és tisztségeket oszt ki, és ellenőrzi a tartományok igazgatását.
Uralkodása 11 778 napjából 8000-et utazással tölt. Amikor a krály útnak
indul, vele megy teljes kísérete is. Ehhez tartoznak a Királyi Ház illetve
a Királynői Ház tisztjei, és a királyhoz legközelebb eső udvaroncok. Fia, II.
Henrik uralkodása alatt az Udvarban élők létszáma elérte a 10 000-et.

I. Ferenc Király, François Clouet műve,
1527 körül.

A falragaszok ügye…
és az Amboise-i összeesküvés, a vallásháborúk előjelei

Balról jobbra:
• Rossz időben az első kandalló biztosítja a kényelmet. Trapéz alakú kürtőjével, még a gótikus stílus jegyeit viseli magán. A kürtőt VIII. Károly emblémái díszítik: lángoló
vagy pálmás kard. Központi pillérek: liliomvirágok és foltos hermelinprém díszítik, melyek a Francia Királyság illetve a Bretagne-i Hercegség emblémái.
• Trón, felette liliomvirágos dísztető (a folyó felőli oldalon)
• A mennyezeten: VIII. Károly (összekapcsolódó C betűk) és Bretagne-i Anna (A betű) nevének kezdőbetűi.
• A második kandalló (a terem másik végében) már tökéletes megtestesülése a reneszánsz stílusnak.
• Az udvar felőli, a külső, függő (napjainkban nem létező) folyosóra nyíló faajtó; a folyosóból nyíltak a szomszéd szobák és a külső csigalépcső.
• Nagy székek, padok, gótikus hajtásokkal díszített háttámlával.
• A bejárattól jobbra fekvő fatábla: szalamandra, I. Ferenc emblémája.

I. Ferenc (1494/D1515/†1547),
a francia reneszánsz művészet nagy mecénása
XII. Lajos Amboise-t választja unokaöccse és védelmezett utódja, Angoulême-i Ferenc fogadására. A 4 éves Ferenc édesanyja, Savoyai Lujza
és leánytestvére, Margit kíséretében érkezik Amboise-ba. 1515-ös trónra
lépését megelőzően gyermekkorát az Amboise-i kastélyban tölti.
A reneszánsz iránti csodálata I. Ferencet a művészetek nagy pártolójává
teszi. Nevezetesen olyan tudós francia alkotók védelmezőjeként lép
fel, mint Budé, Marot, du Bellay, Ronsard és Rabelais, és olyan itáliai
művészekkel veszi magát körül, mint Andrea del Sarto, Leonardo da
Vinci és Benvenuto Cellini. Az Amboise-i kastély királyi lakosztálya reneszánsz szárnyára szintet emeltet, melyet az itáliai ízlésnek megfelelő
tetőablakokkal díszíttet.
A fiatal Angoulême-i Ferenc, jövendő I. Ferenc portréja

I. Ferenc a Bolognai konkordátummal (1516) elismerteti
tekintélyét az Egyházzal. Az Egyház reformját pártolja ugyan,
de távol tartja magát a teológiai vitáktól. Az 1534. október
17-ről 18-ára virradó éjjel, „a pápai Mise rettentő, nagy és
elviselhetetlen visszaélései” ellen lázadó „falragaszok” jelennek
meg a királyság nagyobb városaiban és a király Amboise-i
szobályának ajtaján. Ez a provokáció leállítja az uralkodó által
tervbevett mérsékelt reformáló folyamatot. Lefognak kétvagy háromszáz személyt. Több tized eretnekgyanús személyt
égetnek el.
Az Amboise-i összeesküvés, karc (1560)
1560-ban az új király, II. Ferenc, II. Henrik
Stuart Mária,
és Medici Katalin legidősebb fia, 16 éves.
Francia Királynő portréja (1542-1587)
Előző évben, feleségül vette Stuart Máriát,
Skócia Királynőjét. A hatalmat az ő két
nagybátyja, a Guises testvérek gyakorolják,
akik a protestánsok elleni elnyomó politikát
pártolják. A protestánsok 1560. március
27-én és 29-én megpróbálják II. Ferencet
kivonni a Guises hercegek befolyása
alól, és el akarják rabolni az Amboise-i
kastélyból. Az összeesküvőket elfogják,
elítélik, és nyilvánosan kivégzik. Közülük
egyeseket „elrettentő példáként” a kastély
erkélyére akasztanak fel. A királyságban az ellenséges felek összecsapása 1572.
II. Ferenc portréja (1544-D1559-†1560).
augusztus 24-én, a Szent Bertalan éj véres eseményeiben éri el tetőpontját.

A reneszánsz

lakosztályok

08. A pohárnok terem
Ebben a teremben mindenki felidézheti, hogyan étkeztek a király asztalánál,
ahol a pohárnok szolgálta fel az innivalót. A középkori kecskelábas pult
átadja a helyét az asztalnak. Megjelenik az „itáliai divat szerinti” asztal, mely
gazdagon díszített és kihúzható. Az asztali szokások lassan fejlődnek, csak
elvétve használják a kétágú villát (III. Henrikig sokkal szívesebben használják
a kést vagy a kanalat).

10. A ferences kötélöv előszoba
Balról jobbra:
• Gótikus berendezés: egy „tálaló” (amelyet
kredencnek vagy büfének is hívnak),
egy láda, két szószék.
• Reneszánsz berendezés: „olasz divat szerinti”
asztalok, nagy diófa láda; szószékek, boltíves pad.
•A francia aubussoni manufakturában a XVII.
században Le Brun rajzai alapján szőtt faliszőnyegek.

Eszter királyné bankettje.
Az aubussoni királyi manufaktura, XVII. sz.

A reneszánsz lakosztályok volt előszobájában (napjainkra a bejárat eltünt) várakoztak a látogatók arra, hogy
bevezessék őket.

Balról jobbra:
• Szent Mihály szobra, amint legyőzi a sárkányt.
Spanyolország, XVII. század
• A kandallótest borítása: kötélfonat, mely kötél a ferences
rend szimbóluma; a Szent Mihály Rend nyaklánca.
• IV. Henrik, Francia Király portréja (1553/D1589/1610)
Szent Mihály szobra, amint legyőzi a sárkányt.

A Szent 1469-ben XI. Lajos király (1423/D1461/†1483) megalapítja az első
Mihály Rend francia lovagrendet, a Szent Mihály Rendet. Az alapító szertartás
megalapítása Amboise-ban, a mára eltűnt Szent Florentin káptalanban zajlik le.
Ami a berendezést illeti, a XV. század végi gótikát a

A perspektíva hajtásmotívumok vagy a tört ívek használata jellemzi. A
megjelenése a reneszánsz újra felfedezi a „trompe-l’oeil”-nek is hívott
reneszánszban antik perspektívát, amely a bútorok és falikárpitok

A kastély hányattatott sorsa

díszeinek nagy mélységet ad.

Hajtásmotívumok Reneszánsz díszítések

09. II. Henrik szobája
Ez a helyiség egy ma már nem létező pavilonnal volt szomszédos, amelyet
Medici Katalin (1519-†1589), II. Henrik (1519,D1547,†1559) hitvese
építtetett, aki férje halála után a királyság régense lett és így aktív szerepet
játszott a királyság ügyeiben.
A szoba dekorációjában olyan elemek láthatók, amelyek tökéletesen
példázzák, miként jelent meg a perspektíva a XVI. századi képzőművészetben.
II. Henrik, François Clouet után. Medici Katalin

Balról jobbra:
• A zarándok botokkal, aprópénzzel teli erszényekkel és egy
tarisznyával díszített ablakmélyedés emlékeztet arra, hogy
Amboise egy állomás volt a Saint-Martin de Tours-ba igyekvő,
de végcélul Santiago de Compostel felé tartó zarándokok útján.
• Kettős aljjal ellátott ékszeres doboz.
• Medici Katalin, Franciaország Királynője portréja.
• Brüsszeli és Tournai-i ajtófüggönyök és falikárpitok a XVI.
század végéről és a XVII. századból.
• II. Henrik stílusú, rendívül kidolgozott, impozáns méretű ágy
(2,18 m. x 1,82 m).

III. Henrik uralkodásától kezdve, az uralkodók egyre kevesebbet tartózkodnak Amboise-ban. IV. Henrik uralkodása
alatt az udvar végérvényesen elhagyja a Loire völgyét és az Ile-de-France-ba költözik.

Amboise-ban megszállt uralkodók a XVII. és XVIII. században

I. Henrik, Franz Pourbus V. flamand festő után,
XIII. Lajos, Philippe de Champaigne műve,
XIV. Lajos fiatalon, Lebrun műve,
Spanyolországi V. Fülöp, Jean Ranc műve

Karbantartás hiányában a kastély már csak árnyéka önmagának. A
XVII. és XVIII. században, zárkái és tornyai még börtönnek szolgálnak az
állam ellenségei (például Nicolas Fouquet 1661-ben) és a hadifogjok
számára. 1631-ben Richelieu, XIII. Lajos minisztere, elrendeli a kastély
erődítményeinek elhárító lebontását és az árkok feltöltését, hogy a
királyság erődítményeit ne lehessen felhasználni a király ellen.
Az Amboise-i kastély azért továbbra is pihenőállomása marad a XVII.
század folyamán egymást követő uralkodóknak: IV. Henrik ((1553D1589-†1610) 1598-ban és 1602-ben, XIII. Lajos (1601-D1610†1643) gyakrabban, és XIV. Lajos (1638-D1643-†1715) 1650-ben és
1660-ban tartózkodik a kastélyban.

Mivel ez a lépcső a
mozgássérültek számára
nem hozzáférhető, a
második emelet virtuális
megtekintésére egy videokalauz áll rendelkezésére a
Tanácsteremben (szükség
esetén kérje a teremőröktől).
A teremőrök ezután elvezetik
Önt az Aumale folyosóhoz
vezető feljáratra (15. állomás).

Az Orléans lakosztályok
1763-ban a király Amboise-t Choiseul hercegnek
adományozza (1719-1785), aki főúri méltósággal
járó hercegséggé emeli. A herceg azonban a közeli
(ma már nem létező) Chanteloup kastélyt jobban
kedveli és Amboise-t elhanyagolja. Halálakor (1786)
a kastélyt Penthièvre hercege (1725-1793), XVI. Lajos
unokatestvére és XIV. Lajos király törvényesített unokája
veszi meg. Ez utóbbi 1789-ben átalakíttatja a királyi
lakosztályt és angol kertet létesít, melynek kanyargó
ösvényei máig is fennmaradtak. A nyugati fekvésű
tornyon, melyet „Kisfiúk tornyának” neveznek, egy
nyolcszögletes, kínai jellegű, a XVIII. században nagyon
divatos pagodát építtet.

A kastélyt a forradalom alatt elkobozzák, több tűzvészt,
majd több lépésben történő, szervezett csonkítást
szenved. Pierre-Roger Ducos, császári szenátor és konzul,
módszeresen végzi a kastély rombolását. A teraszos
épületeknek csak egy ötöde menekül meg a lebontástól.
A restauráció idején a kastélyt Penthièvre hercegének
egyetlen örököse, Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon
(1753-1821), Orléans-i hercegnő, a „Philippe-Egalité”nek nevezett Louis-Philippe-Joseph, Orléans-i herceg
özvegye (1747-1793) örökli meg.

12. Az Orléans szoba
Lajos Fülöp, Orléans-i herceg, anyjától,
Louise-Marie-Adelaïde de BourbonPenthièvre-től 1821-ben kapja meg a
kastélyt.
A franciák jövendő királya (1773,D1830,
†1850) felvásárol 46, a kastélyt
körülvevő házat, ezeket lebontatja és a
várfalakat így szabaddá teszi. A királyi
latosztályt a kornak megfelelő stílusban
díszítteti.

Az Amboise-i kastély külső látképe,
1740 körül, Jacques Rigaud műve

11. Az Orléans-Penthièvre dolgozószoba
A dolgozószobában egy sorozat
XVIII. század végi portré látható,
amelyek a franciák jövendő királya,
I. Lajos Fülöp anyai nagyapját illetve
szüleit ábrázolják.

Balról jobbra:
• I. Lajos Fülöp (1773-1850) hivatalos portréja
• „Lajos Fülöp” stílusú berendezés: hétfiókos mahagóni szekrény, csipkézett keresztfás székek.
• „Premier Empire” stílusú berendezés: hajó alakú ágy vagy „Récamier”; szekreter ; négy oszlopon álló kerekasztal;
mahagónival berakott fából készült komód; fiókos szekrényke.
• I. Lajos Fülöp király mellszobra
• Ferdinand-Philippe d’Orléans (1810-1842), Orléans-i herceg (I. Lajos Fülöp és Marie-Amélie de Bourbon-Siciles
elsőszülött fia) és Hélène de Mecklembourg-Schwerin (1814-1858), Orléans-i hercegnő portréi, Franz-Xaver
Winterhalter után.
• „Lajos Fülöp és fiai” ahogy Versaillest elhagyják, Horace Vernet után

Lajos Fülöp, a franciák királya

Balról jobbra:
• Louis-Jean-Marie de Bourbon, Penthièvre hercege (1725-1793), Toulouse grófjának fia és XIV. Lajos király unokája,
királyi admirális életnagyságú portréja (balra a terem mélyén).
• XVIII. Lajos király (1755-D1814-D1815-†1824) bronz mellszobra
• XIX. századbeli íróasztal
• „Philippe-Égalité”-nek nevezett Louis-Philippe-Joseph d’Orléans (1747-1793) I. Lajos Fülöp apja portréja.
• Adélaïde de Bourbon-Penthièvre (1753-1821), Orléans-i hercegnő, Louis-Philippe-Joseph d’Orléans (1747-1793)
özvegye, 1793-ban örökli az Amboise-i kastélyt; Louise Vigée Lebrun (1755,1842) után készült portréja a kandalótól
jobbra látható.
• Empire stílusú karszékek
• Rigaud karcai az Amboise-i kastélyt ábrázolják 1740 körül; kivonat a „Francia királyi házak”-ból
• XVIII. századbeli, kínai díszítésű székek, Boulard alkotásai, a kandalótól jobbra és balra. Penthièvre hercege
megrendelésére 1787-89 körül gyártott berendezés az Amboise-i kastélyból.

Lajos Fülöp a Philippe d’Orléanstól, XIV. Lajos fívérétől származó
ifjabbik Bourbon-ág feje. Az
első forradalmi elképzelések
hívévé válik, majd több európai
országba és az Amerikai Egyesült
Államokba vonul számüzetésbe.
1830 júliusában X. Károly király,
a három dicsőséges forradalmi
nap, „les Trois Glorieuses”
nyomásának engedve lemond
a trónról. Lajos Fülöpöt haladó
nézetei és nagy népszerűsége
emelik a trónra.
Ezzel megkezdődik tizennyolc
évig tartó uralma (1830-1848),
ismertebb néven a „júliusi

monarchia”.
Az
átdolgozott
alkotmányos Chartára esküszik
fel, és válik ezzel I. Lajos Fülöppé,
a franciák királyává. Az uralma
első szakaszát jellemző gazdasági
felvirágzás
azonban
súlyos
gazdasági és társadalmi válságnak
adja át a helyét.
A választási reform elutasítása
elégedetlenséget vált ki, mely a
„bankett kampányba” torkollik.
Egy ilyen párizsi politikai bankett
betiltása felkelésre vezet és
arra készteti a királyt, hogy
1848. február 24-én lemondjon
a trónról. 1850-ben angliai
számüzetésben hal meg.

13. A
Lajos Fülöp valószínüleg csak egyszer tartózkodott Amboise-ban. A
kastélyt az Orléans család üdülőhelyének szánta és ennek értelmében
rendeztette be. A család emlékeiből egyeseket össze tudtunk gyűjteni.

Az Orléans család emlékei

zeneszalon
Az uralkodó 1843-ban elsőszülött fiára, Ferdinand-Philippe-re bízza egy
panoráma kilátással rendelkező szalon létesítését, az ezzel a helységgel
szomszédos Ferences barátok tornya tetején.

Abd-el-Kader Emír emlékei
I. Lajos Fülöp távozása után az Orléans család
magán jellegű vagyonát a Köztársaság ideiglenes
kormánya letétbe helyezi. A kastélyt a Hadügyi
Minisztérium rendelkezésére bocsájtják és így
Abd-el-Kader Emír (1808-1883), az állam foglya
rezidenciája lesz, aki 1848 novemberétől 1852
októberéig kíséretével együtt tartózkodik ott.

A kandalló mellett, balról jobbra:
• Abd-el-Kader Emír (1808-1883) portréja,
szénrajz, Ange Tissier után
• Abd-el-Kader Emír (1808-1883) fényképe
a kastély küszöbén, Gustave Le Gray műve
(1820-1884), festőtállványon.
• Henri d’Orléans tábornok (1822-1887),
Aumale hercege portréja, Léon Bonnat
után

Balról jobbra:
• Madame Adélaïde (1777-1847), a király leánytestvére portréja, Court festménye.
• A „Belle Poule” makettje – Joinville hercege, Lajos Fülöp fia ezen, a parancsnoksága alatt álló hajón szállította haza
I. Napóleon hamvait Szent Ilona szigetéről.
• Françoise de Bragance (1824-1898), Joinville hercegnője, I. Péter, Brazília Császára leánya (Portugáliai IV. Péter)
portréja.
• François d’Orléans (1818-1900), Joinville hercege, I. Lajos Fülöp és Marie-Amélie de Bourbon-Siciles 3. fia portréja.
• „Restauráció” korabeli szekreter.
• Erard versenyzongora riói paliszanderfa-berakással (XIX. század)
• Erard hárfa (XIX. század)
• Lajos Fülöp feleségének, Mária-Amélia királynének (1782-1866) arcképe, két fiával, Aumale és Montpensier
hercegekkel
• Mária-Amélia királyné (1782-1866) és Adélaïde (1777-1847), a király leánytestvére mellszobrai.
• Empire stílusú rekamié
• Csipkézett keresztfás mahagóni székek, Jacob pecsétjével ellátva.
• A lakosztályok látképe, a XIX. századi kertekből nézve, Gustave Noël műve

Algéria
meghódítása:
Abd El Kader,
az állam foglya

Lajos Fülöp 5-ik fia, Aumale hercege (18221897), meghatározó szerepet játszik Algéria
gyarmatosításában, melynek kormányzója
lesz. Legyőzi az Abd-el-Kader Emír
vezetése alatt harcoló törzsek ellenállását,
nevezetesen a Smala nomád tábor 1843as bevételével. 1847. december 24-én
elfogadja az emír kapitulációját, akit
Toulon-ba, majd onnan Pau-ba szállítanak.
Ezek után a neves foglyot az Amboise-i
kastélyban tartják őrizetben (1848
november) családjával és kíséretével, azaz
körülbelül nyolcvan személlyel együtt.

Az emír négy évet tölt el a kastélyban,
mielőtt Louis Napóléon Bonaparte (18081873), herceg-elnök, 1852. október 16-án
személyesen szabadon engedi. Az emír
Franciaországból Törökországba, majd
Szíriába távozik. A Damaszkuszban 1883.
május 26-án bekövetkező haláláig élete
nagy részét a meditációnak és a tanításnak
szenteli. A kastély parkjának felső részén,
a „Keleti Kert”-ben, az emír kíséretének
Amboise-ban elhunyt tagjai emlékére
emlékművet állítottak.
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Az Orléans lakosztályból a
Ferences barátok tornya
tetejére jut a látogató

A kertek

14. A Ferences barátok tornya
A tetőn
A Ferences barátok tornyának tetejéről negyven méter magasról tekinthetünk le a Loire-ra. Az 1843-ban ott létesített
panoráma kilátással rendelkező (napjainkra eltünt) szalonban tudatta Louis-Napóleon Bonaparte, herceg-elnök
(1808-1873) Abd el-Kader Emír-el 1852 október 16-án, hogy szabadon engedi. A torony felső részét a XIX. században
Ruprich-Robert építész teljesen felújította.
Louis Napóleon herceg-elnök, amint közli Abd-el-Kaderrel szabadulását,
Ange Tissier műve

A Ferences barátok tornyának teteje

16. A Nápolyi terasz, emlék a reneszánsz kertekből
Az Aumale fedett folyosótól balra, a hársfasorral szegélyezett Nápolyi
teraszon, a Loire-ra néző három tetőkert látható (XV. század vége – XVI. század
eleje). Ez a terasz pontosan azon a helyen található, ahol a XV. század végén, a
Loire völgye első, Dom Pacello da Mercogliano, nápolyi kertész által megalkotott
reneszánsz kertje állt. A kertész szakít a középkori zárt kertek hagyományával,
fokozatosan távlatokat nyit és Itáliában rendkívül elterjedt növényfajtákat honosít
meg: sárgadinnyét, articsókát és citrusféléket.

A lugasokból álló felső terasz a birtok észak-keleti középkori bástyasétánya

mentén húzódik el, azon a helyen, ahova VIII. Károly egy harmadik lovagtorony
építését tervezte. A „Porc-Épic” (Sündisznó) tetőkertről rálátni a római korból eredő,
az erődítményeket védő száraz árkokra.

Sündisznó, XII. Lajos király emblémája. A Sündisznó tetőkert, a Nápolyi terasz szintjén

Lépcsőn lehet lejutni a VIII. Károly uralkodása alatt épített lovagtorony feljárójára.
A lépcső alján lehet a látogatás elején, a kerítés mellett őrizetben hagyott
gyerekkocsikat visszakapni.

17. A tájkertek
Dél irányában, a folyónak hátat fordítva, a régi romantikus park fasorai ritmikusan osztják fel a

mai kertet. Az utóbbi évek során ismét ültettek tölgyeket, buxusokat, ciprusokat és muskotály szőlőt, mindannyi
emlékeztető az itáliai befolyásra.

A lovas feljáró
A lángokból kimentett császár

Ezen a körkörös rámpán a kocsik és lovak könnyebben juthattak fel a városból
a kastély teraszaira. I. Ferenc meghívására, V. Károly császár a másik tornyon,
a Heurtault tornyon keresztül lépett 1539 decemberében a kastélyba. A
tartózkodása alatt történt emlékezetes incidens: egy fáklya lángjától meggyulladt
egy falikárpit a Heurtault toronyba felfelé vonuló császári menet útján. Az
incidensből sértetlenül kikerült császár másnap folytatta útját Német-Alföld felé.
A lovas feljáró felső végén elérjük az Aumale folyosót.

15. Az Aumale fedett folyosó
Ez a fedett folyosó Lajos Fülöp 5-ik fia, Aumale hercege nevét viseli (1822-1897),
aki 1895-től a kastély tulajdonosa volt. Katona és politikus, de ezen kívül nagy
mecénás is: Franciaország legnagyobb könyv- és műtárgy gyűjteményének volt
kezdeményezője, amely ma az Institut de France jóvoltából a Chantilly kastélyba
került.
A reneszánsz idején ez a fedett folyosó kötötte össze a királyi lakosztályt (jobbra)
II. Henrik és gyermekei lakosztályával (párhuzamos lakosztály, balra); a fedett
folyosó, amely a kertekre nyílt, napjainkra eltünt.

A mozgássérült látogatók
körsétája itt fut össze az
általános körsétával.

A libanoni cédrus feletti dél-keleti
teraszon a Keleti Kertet 2005-ben Rachid

Koraïchi tájkertész tervezte meg. Ez a kert Abd-el-Kader
emírnek Amboise-ban meghalt társai emlékét őrzi. A
sírkövek geometrikus rendjét egy a Mekka irányába
vonuló zöld vonal szakítja meg. A rozmaring, a jázmin,
a babér- és ciprusfák mind a mediterrán tájképhez
tartoznak.

18. Leonardo da Vinci mellszobra
A park alsó részében Leonardo da Vinci fehér mellszobra jelzi a Szent Florentin káptalan (XI. századi, román stílusú
épület) helyét, ahol Leonardo da Vincit, akaratának megfelelően, eredetileg eltemették.

Kijáratok

Leonardo da Vinci első sírja
1519. április 23-án, Leonardo
lediktálja
végrendeletét
Guillaume Boureau jegyzőnek,
aki ezt a megjegyzést fűzi hozzá:
„A végrendelkező akarata az,
hogy az Amboise-i Szent Florentin
káptalanba legyen eltemetve,
és hogy koporsóját a káptalan
papjai vigyék oda”. 1519. május
2-án bekövetkezett halálakor ott
temetik el. (Leonardo da Vinci
mellszobra jelzi a káptalan helyét
a kastély parkjában). 1863-ban
Arsène Houssaye, a franciaországi
múzeumok felügyelője vezetése
alatt folyó ásatások során kerül

napvilágra többek között egy
csontváz, egy sírkő közelében,
melyen a művész nevének
illetve a festők védőszentjének,
Szent Lukács nevének töredékei
láthatók. A begyűjtött adatok,
kiemelten az olasz és francia,
I. Ferenc uralkodásának első
idejéből
eredő
pénzérmék
segítségével
tudja
Arsène
Houssaye azonosítani Leonardo
da Vinci földi maradványait. A
csontokat végül 1871-ben a Szent
Hubert kápolnába helyezik el.

A télikertenés a Heurtault tornyon keresztül

Menjen a főfeljáró felő részére.
A közbenső szinten, lépjen be a télikertbe és induljon a torony felé a jelzéseket követve.
A Heurtault torony belső, humorisztikus díszítése
(XVI. század)

Amennyiben járművel rendelkezik,
azon a külön bejáraton keresztül hajt ki, amelyiken bejött.
Leonardo da Vinci önarcképe (1452-1519)

Stevens Frémont, Léonard de Serres, Eric Sander, Marc Jauneaud, JF Le Scour, Laurent Massillon, Marc Métay, Amilcar Beato, Agence photographique de la
Reunion des musees nationaux RMN-Grand Palais (Château de Versailles) / Franck Raux, RMN-Grand Palais (domaine de Chantilly) / René-Gabriel Ojéda.
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