Egy háborús múltú vár békeközponttá válik
Az Alpok keleti nyúlványa és a Pannon medence között
elterülő határvidéken e vár évszázadokon keresztül
egymással küzdő politikai erők és uralkodók
ütközőzónájában állt. Közelében haladt el az ősi idők óta
jelentős kereskedelmi feladatokat ellátó Borostyánkő út,
növelve ezzel a térség stratégiai jelentőségét. A vár ma
mindössze tizenhárom kilométerre található a magyarosztrák határtól.
A vár alapításának kezdeti időszakát homály fedi. Az első
írott emlék 1271-böl származik, amikor egy oklevél
utalása szerint Castrum Zloynuk a németújvári grófok
tulajdonában volt. A vár mai formáját a legendás Andreas
Baumkircher lovagnak köszönheti, aki a XV. században
hűbérbirtokként megszerezte és zsoldosai számára
erődítménnyé építette az eredeti földvárat. Ö alapította
Szalónak városát is amely idővel jelentős kereskedelmi
központtá vált. Baumkircher később szembefordult a
császárral, és Szalónakból támadások sorát indította
stájer települések ellen. Ezt az időszakot nevezik
“Baumkircher-viszály”-nak. Egykori hűbérura, III. Frigyes
német-római császár ezért Grácba csalta és 1471-ben –
kihallgatás és tárgyalás nélkül – lefejeztette.
A XVI. század közepén a vár a magyar Batthyány-család
birtokába került. A család utolsó tagja, aki a várat
birtokolta, Magyarország 1848. március 17-én
megválasztott első miniszterelnöke, gróf Batthyány Lajos
volt. Ám a vár ezen tulajdonosára is halál várt. 1849.
október 6-i kivégzését követően birtokai - Szalónakot is
beleértve – a magyar kincstár tulajdonába kerültek.
A háború és a béke kettőssége mindvégig meghatározta
Szalónak történetét és sorsát.
Baumkircher és harcias zsoldosainak központja azonban
végül a béke fellegvárává vált: az elmúlt évszázad
második felét jellemző hidegháború közepette, mintegy
harminc éve, béketanulmányok kutatói, béke-kurzusok és
praktikus békefenntartó képzések találtak benne
otthonra. E központ, amely a maga nemében egyedülálló
egész Ausztriában, Kelet és Nyugat találkozópontjává vált
a Vasfüggöny árnyékában. A „Szalónaki Békeközpont” ma
már - 1983 óta - nemzetközileg ismert és elismert
intézménye az konfliktusok erőszakmentes megoldásán
dolgozó szakembereknek.
Az ÖSFK (a német nyelvű rövidítés feloldása és fordítása:
Osztrák Béke- és Konfliktusmegoldást Kutató Tanulmányi
Központ) többek között nemzetközi civil békefenntartó
missziók résztvevőinek is nyúlt képzést és oktatást. Az
ENSZ, az OSCE és az Európai Unió, valamint számos nagy
civilszervezet munkatársaikat - azok külföldi delegálása
előtt - először Szalónakra küldik felkészítésre.

Szalónak várában 2000-ben nyílt meg az „Európai
Békemúzeum”, amelynek állandó kiállítása nemzetközi
viszonylatban is egyedi módon járja körbe és mutatja be a
béke témakörét. Az egész család számára kidolgozott
interaktív prezentációk és ismert művészek kiállított
műalkotásai mind a béke fontosságára irányítják a
látogatók figyelmét. A múzeum anyaga 4000 m² kiállítótó
térben kerül bemutatásra és a régió egyik
leglátogatottabb kiállítása. A vár épületeinek ősi
együttese önmagában is népszerű a turisták körében. Két
jellegzetes tornyával fenségesen emelkedik Szalónak
barátságos városa felé.

Szalónak Békevára - hétfő kivételével - naponta 9 és 17
óra között látogatható, a Húsvét és Mindenszentek
közötti időszakban.
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