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E l ő s z ó .
»Mi rossz a múltban történt feledi 
az isten és az ember egyaránt.«

Grilparzer.
Közoktatásügyi kormányunknak 6989311895. sz. ren

deleté a hazafias nevelés és a művészeti oktatás szemjiönt- 
jából igen szép czélt tűz a tanári testületek és a tanuld 
ifjúság elé akt or, midőn reámutat a tanulmányi kirándu
lások s első sorban a történelmi kirándulások gyönyörköd
tetve oktató jellegére, midőn felhívja az ifjúság figyelmét 
hazánk történelmi nevezetességű helyeinek és műemlékei
nek megismerésére. — Olyan segédkönyvünk, amely e 
nemes czél szolgálatába szegődve, a czél elérését megköny- 
nyitené, s amellett az ifjúság részére is könnyen hozzá
férhető volna — ez idő szerint nincsen. Mert hiszen az 
idevágó szakmunkák tisztán a tudomány szolgálatában 
állanak, s nem arra valók, hogy a szakismeretekkel még 
nem bíró tanuló ifjú azokból mintegy dióhéjban megismer
hesse hazája történelmi eseményeinek színhelyét, vagy 
annak meglevő műemlékeit.

E hiányon akarok segíteni akkor, amidőn »Hazánk; 
történelmi nevezetességű helyei és meglévő műemlékei«
czim alatt egy oly segédköyvet állítottam össze, amelyben 
a tanuló röviden megtalálja mindazt, aminek tanulmányi: 
kirándulásai alkalmával hasznát veheti. Talál félezernél 
több olyan helyet, vármegyék szerint csoportosítva, amely
hez vagy valamely nevezetes történelmi esemény emléke
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fűződik, vagy ahol valamely megtekintésre méltó műemlék 
látható. Jelzem röviden a helyhez fűződő történelmi ese
ményt, a műemlékeknél pedig rövid áttekintését adom az 
illető műemlék múltjának, itt-ott hozzáfűzve — különösen 
a várromoknál — egy*egy kevésbbé ismert regét. A vár
megyék, városok és községek neveit a legújabb belügymi
niszteri rendelet által megszabott helyesírási szabály szerint 
írtam. Adataimat részint a munkámban megjelölt szakmü
vekből részint közvetlen tapasztalatomból merítettem. Mun
kámba csak oly műemlékeket vettem föl, amelynek múlt
ját legalább részben ismerjük, s amelynek legalább némi 
maradványa látható. Ha igaz az, hogy a nagy Napoleon 
a pyramisok tövében ama műemlékekre való hivatkozással 
egyszerű katonáit annyira föllelkesítette, hogy velők fé
nyes győzelmet aratott, — ha igaz Montalembertnek ama 
mondása : »A nagy emlékek teszik nagyokká a nemzeté
ket,« — akkor szabad legyen remélnem, hogy a könyv 
lelkiismeretes összeállításával a hazai történet tanítása ér
dekében én sem végeztem fölösleges munkát.

Hiszen a műemlékek és történelmi nevezetességű helyek 
szemlélése a szemlélő lelkét visszavarászolja a múltba, föl- 
lebbenti előtte a múltak iratos fátyolét, s nem csdk szó
rakoztat, de tanit, nemcsak tanít de lelkesít is Midőn a 
lélek az emlékezet angyalának szárnyain visszaszáll a múlt
ba, bűbájos fény aranjmzza be a múlt a dicső eseméjnyeit és 
emlékeit, amelyek nemcsak az eszthetikai érzék felesztését 
mozdítják elő, nemcsak gyönyörűséget nyújtanak a lélek
nek a külömböző vidékek festői változatossága által, meg
nyitván előtte Isten remek alkotásainak tárházát, hanem 
tanítanak is. Megtanítanak arra, hogv minden múlandó 
és gyarló, egyedül Isten örökkévaló és tökéletes, csak ő 
benne lehet bízni a gyarló halandónak, csak hozzá emel
kedjék a lélek az áhitat szárnyain, aki kezében tartja a 
multat, a jelent és jövőt ; megtanítanak arra, hogy valódi 
értéke szerint tudjuk becsülni ezt ami véren szerzett, vér- 
özönnel áztatva megvédett és megtartott édes hazát, mely-
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nek minden göröngye szent előttünk, mert e rögökben 
mintha vitéz őseink megdicsőült szellemei szólanának hoz
zánk, B buzditnának arra, hogy végső lehelletünkig lán
golóan szeressük azt az édes anyaföldet, a hazát, amely 
mindnyájunkat »ápol s eltakar«, amelyen kívül, »e nagy 
világon nincsen számunkra hely ;« megtanítanak végül arra, 
hogy honszerző nagy őseinktől örökölt alkotmány- és tör
vénytiszteletünkből kifolyólag hódoló tisztelettel szeressük 
alkotmányunk és törvényeink legfőbb őrét, koronás Kirá
lyunkat, aki ami igaz szeretetünket meg is érdemli, mert 
szive mindig együtt érzett, s együtt érez nemzetével. Ezekre 
tanítsanak bennünket a történelmi nevezetességű helyek, 
a daliás idők aranykoráról tanúskodó várromok, a tem
plomoknak ég felé nyúló tornyai. Isten 1 Haza ! Király ! 
E szentháromságot véssék szivünkbe e könyv egyszerű 
sorai is, mert hiszen valóban :

»Szentháromság ez, oh tekints reája!
Emelj te ennek oltárt nemzetem !
Ez lessz neved sugárzó glóriája,
Mely átragyog időn, enyészeten.«

Ha e könyv kiadásával sikerülni fog, első sorban 
hazám tanuló ifjúságának lelkében az általam szivvel- 
lélekkel vallott e »Szentháromság«-ot meggyökereztetni oly 
igazán és oly mélyen, amint én azt átéreztem s átérzem, 
áldani fogom a Gondviselést, amely megengedte, hogy e 
munkát ne csak elkezdhessem, hanem befejezve ki is ad
hassam.

Gyöngyös, 1902. október havában.
Hegyi József,

\. fógymn. tanár, 
a Magyar Tört. Társulat r. tagja.
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1. Abaujtorna vármegye.
A vármegye nyugati felső szögletében Stoosz község

től délre van Bodókö kis község, a melynek északi ha
tárán egy régi hires vár omladékai láthatók ; ezt még a 
Rákóczyak építtették. Ha utunkat Bodókőtől délkeletre 
folytatjuk Torna városához jutunk. A város fölötti hegy- 
kupnak ormát régi vár romjai koszoruzzák. E  várat IV. 
Béla király 1243-ban Bebek Mátyásnak ajándékozta, aki
nek családja azt 1440-ig birta, a mikor azután a cseh 
martalóczok kezére került. A XVI. ez. második felében 
a Mágocsy család tulajdona lett, de 1662-ben visszaszál- 
lott a koronára. 1678-ban Thököly elfoglalta, majd 1685- 
ben a császáriak szállották meg és Schultz császári vezér 
leromboltatta. Tornától északkeletre fekszik Jászóváralja, 
a melynek premontrei prépostságát Kálmán és Béla kirá
lyaink alapították ; a tatárok pusztítása után IV. Béla 
helyre állította. Róbert Károly a szomszédos hegyen már 
várat is építtetett, a melyet Thököly szétrombolván, Fe- 
nessy György egri püspök a saját költségén restauráltatott. 
Nagyszerű temploma 1792-ben leégett, de újra felépítették. 
Utunkat Jászóujfalu és Bakócz községeken át folytatva a 
vármegye székhelyére, Kassára érkezünk. A felvidék e 
csinos városának legnevezetesebb műemléke a Szt. Erzsé
betről nevezett püspöki góthikus székesegyház, a melyet 
Nagy Lajos király idejében építtettek. Mátyás korából va
lók az orgonakórus, sekrestyeházikó és az úgynevezett 
királylépcső. A hármas főkapuzat egyik mesterművét ké*
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pezi a középkori szobrászatnak. Közelében van a ΧΠΙ. 
βζ.-ból való Mihály-kápolna és az Orbán torony. A város 
a XIV. sz.-ban Csák Máté uradalmának vághelye volt, 
később pedig a felvidéki városok kulcsa gyanánt szerepelt. 
Benne halt meg Bocskay István s az ő haláláért itt állott 
bosszút Kátain a felbőszült hajdúság. Kassától északkeletre 
van Rozgony, a hol 1312-ben Róbert Károly Csák Máté 
hadait leverte. Rozgonytól délkeletre Regeteruszkán túl 
van Nagyszaláncz. A fölötte emelkedő hegyormon árpád
kori vár vadregényes romja látható. Hihetőleg a tatárjárás 
után az Aba nemzetség építtette, a mennyiben a XIV. 
ez. elején az Aba nemzetségből származó Szalánczy Péter 
bírja, a ki 1330-ban Drugeth Vilm03 nádor sárosvármegyei 
birtokaival cserélte el. 1335-ben Drugeth Miklós ország
bíróé, 1379-ben pedig a Drugeth Anna Telegdi 
László nejének birtokát képezte. 1^90-ben Telegdi Anna 
révén férje Losonczy László, i 414-től Losonczy Zsigmond 
és Dénes 1440-ben Losonczy János volt a tulajdonos. 
Giskra a hussziták által leromboltatta ugyan, de 1490-ben 
Losonczy László főkincstartó újra íelépittette. 1520-ban 
Losonczy Zsigmond a későbbi budai prépost tartott benne 
várnagyokat Dollyáni Chery Jánost és Andrást. 1552-ben 
Losonczj Antal és István a temesvári hős a vár urai, 
majd István özvegye, Pekri Anna. 1560-ban Losonczy 
Annával ennek férjére Ungnád Kristóf báró, horvát bánra 
szállott. 1589-ben Losonczy Anna második férje Forgách 
Zsigmond birtokába került, a kit Rudolf 1601-ben Loson
czy Anna halála után a vár birtokában meg is erősített. 
1605-ben már Bocskay Istváné, akitől a bécsi béke után 
ismét visszakerült Forgách Zsigmondhoz, s ennek halála 
után özvegye Pálffy Kata grófnő örökölte, aki aztán 1625- 
ben Bethlen Gábornak adta zálogba. 1644-ben Rákóczy 
György, 1678-ban pedig Thököly Imre foglalta el, de 
már a következő évben Lipót király vezére Leslie Jakab 
visszafoglalta és lerombolta. Donjonja (öregtornya) még 
ma is ép és régi képekkel, bútorokkal van berendezve.
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Nagyszaláncztól délre van Füzér. Vára hazánknak egyik 
legszebb s legvadregényesebb romját képezi. Eredetileg, 
ezt is a fejedelmi Aba nemzetség hirta. A X IV  sz.-ban 
a Drugeth családé volt, de már 1430-ban Zsigmond király 
Perényi Péter fiainak Jánosnak és Miklósnak adományozta. 
A mohácsi vész után Perényi Péter koronaőr, miután 
Szapolyait királylyá koronázták, a füzéri várban rejtette 
el, s ott őriztette a szt. koronát csaknem egy évig. Perényi 
Gábor halála után a vár a Bátory családra szállott Ecsedi 
Báthory István Báthory Erzsébetnek a »csejthei szörnyeteg«- 
nek hagyta. Utána a Nádasdy család bírta mintegy 70 
esztendeig. A kurucz felkelés idején a németek lerombol
ták, nehogy védelmül szolgálhasson a felkelőknek. Thö
köly bukása után előbb Károlyi László szathmári főis
páné lett, majd zálogjogon a Keczrer családé, mig a Ká
roly család újra visszaváltotta. Füzértől nyugatra a Her- 
nád vizén túl van Szína. Itt verte meg 1528-ban Katzi- 
áner tábornok, Ferdinánd vezére, Szapolyai János király 
lengyel zsoldosokból álló hadát, mire a magára maradt 
király néhány hívével Lengyelországba menekült- Szinától 
nem messze délkeletre Abaujvárt találjuk. Régi várát, 
a melynek ma csak kevés nyoma látható Aba Sámuel 
építtette· Itt lázadt fel Álmos herczeg Kálmán király 
ellen. Ezt megelőzőleg 1046-ban pedig Vatha és társai 
itt szólították fel Endre herczeget a keresztyén vallás el
törlésére. Utunkat Abaujvártól délre a Hernád partján 
folytatva Gönczre jutunk. Itt működött Károlyi Gáspár 
az első magyar bibliaforditó. A község régi vára romok
ban hever. Elpusztult pálos kolo8torát Nagy Lajos király 
alapította. Göncztől nem messze délkeletre Amadé vára 
romjai láthatók, amely a hazánk történetében oly nagy 
szerepet játszott Amadé család ősi fészke volt· Hagyjuk 
el az idő vasfogától megemésztett romokat s menjünk 
ismét a Hernád felé, keressük fel Vizsolyt, ahol az első 
protestáns bibliát nyomták 1590-ben. Virsolytói délre ha
ladva Boldogkő várához érkezünk, a mely 1383-ban kirá-
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lyi vár volt, e mint ilyent Zsigmond király 1396-ban a 
Gzudar családnak elzálogosította. A XY. ez. első felébeít 
Brankovics György szerb deepota birtoka volt, majd Má
tyás király tette rá a kezét, a XVII. sz.-ban pedig a 
Rákóczyaké lett, de még azon század végén pusztulásnak 
indulván egykori virágzását ma csak romjai hirdetik. Mi
előtt e vármegyétől búcsút vennénk ránduljunk át Mogyo- 
röska községen keresztül Regéczre. Várának romjai Re- 
géczke kis község határában láthatók. E várat 1411-ben 
Zsigmond király Brankovics György szerb fejedelemnek, 
majd Mátyás király a Szapolyai családnak, I. Ferdinánd 
pedig Szeredy Gáspárnak adta, a kiről vejére, Alaghy 
Jánosra, később a Rákóczyakra szállott. I. Rákóczy Fe~ 
rencz özvegye, Zrínyi Ilona Thököly Imréhez menvén 
nőül előbb a Thökölyé lett, majd II. Rákóczy Ferencz 
vette birtokába, a ki felségsértés miatt perbe fogatván, 
Regéczvára is többi birtokaival együtt a koronára szállott, 
I. Ferencz király aztán a Bretzenheim családnak adón á- 
nyozt a,

2. A lsófehérvárm egye.

A vármegye nyugati határához közel van ZalathnSL 
A község sokat szenvedett az 17b4-i Hóra lázadás alkal
mával, valamint a szabadságharcz idején, a mikor az olá
hok a lakosságból mintegy 700-at a legválogatottab kín
zások (karóbahuzás, kutaknak élő emberekkel, többnyire 
védtelen nők- és gyermekekkel való betömése stb.) között 
gyilkoltak le. Ez volt az úgynevezett »zalatbnai vérfürdő.« 
Zalathnáról délkeletnek tartva, s a Maroson átkelve Al- 
vinczre érkezünk. A Rhédey-féle kastélynak egyik szo
bájában gyilkolta meg Carrid János, Castaldó parancsára 
Martinuzzi Györgyöt, hazánk legnagyobb s legügyesebb dip
lomatáját 1561 decz. 17-én. A szoba ablakának külső pár
kányán ma is láthatni elmosódott vércseppekhez hasonló 
foltokat, amelyekről a köznép azt tartja, hógy Martinuzzi 
kiöntött vérének nyomai. A holttestet ugyanis a gyilkosok
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az ablakon át a kastély kertjébe dobták, i^kol 70 napig 
feküdt temetetlenül. 1597-ben ugyané kastélyban halt meg 
két évi fogság után Áron moldvai vajda is, akit a török
kel való egyetértéssel vádoltak. 1849 febr. 12-én pedig 
Bem tábornok itt verte meg a Szászvárosból ide menekült 
osztrákokat * Alvincz mellett egy magas hegyről tekinte
nek alá a Maros völgyére Zebernik várának romjai, a 
mely gyakran szolgált menedékhelyül Alvincz és a vele 
szemközt fekvő Borberek község családainak. Alvincztől 
északkeletre a Maros jobb partján fekszik Gyulafehérvár. 
A vajdák korában zászlós urasági középpont, másfélszáza
don keresztül pedig az erdélyi fejedelmek fő- és székvá
rosa volt. Püspökségét még Szt. István alapította. 1291. 
ben III. Endre király országgyűlést tartott falai között. 
A városhoz következő történelmi nevezetességű események 
fűződnek : 1558-ban Izabella királyné a tanácskozás ürügye 
alatt idehivott Balassa Menyhértet, Bebek Ferenczet, Kendi 
Ferenczet és Antalt éjjel szobájokban legyilkoltatta, 
1559-ben maga Izabella is itt halt meg alig 38 éves ko
rában s 12 év múlva fiának, János Zsigmondnak hamvait 
is itt helyezték el örök nyugalomra ; 1571-ben itt választ
ják fejedelemmé Báthori Istvánt; 1581-ben itt halt meg 
Báthoii Kristóf; 1595-ben itt tartotta menyegzőjét Bát
hori Zsigmond fejedelem Mária Krisztina főherczegnővel; 
az 1598-adiki országyülésen mondott le Báthory Zsigmond 
Erdélyről Rudolf király javára ; 1600-ban Mihály vajda 
az országgyűlésen hódolati esküt csikart ki magának az 
erdélyiektől; 1607-ben ide hozták s itt temették el Bocs
kai István fejedelem holttestét; Bethlen Gábor itt alapí
totta 1622-ben ama hires reform, collegiumot, a melyet 
a tatárok 1658-ban elpusztítván Nagyenyedre helyeztek 
át, magát az alapítót is itt temették e l ; az 1642-iki or- 
szággyülés I. Rákóczy György fiát Györgyöt atyja haláig 
epetér^ fejedelemmé választja; ide temették I. Rákóczy 
Györgyöt is. Mint fejedelmi székvárosban itt folytak le a

*Ietvánffy X V II. köt. és Bethlen Farkas I. 510.



fejedelmi beigtatáeok, lakodalmak, temetkezések. Á várat, 
mely ez eszményeknek színhelye volt, 1715* ben III  Ká
roly parancsára, Savoyai Jenő tervei szerint megújították, 
csak a templom áll régi alakjában. E templom a román 
stíl legmonumentálisabb példánya, mind nagyságára, mind 
történeti nevezetességére nézve Erdély elsőrangú templo
mai közé tartozik. Hunyadi János goth ízlés szerint rcs- 
tauráltatta. Pillérei és díszítményei ma is igen szépek, 
történelmünk sok kiváló alakjának szolgált temetkezési 
helyül. Sírboltjában láthatók Hunyadi János, Hu
nyadi László, Korvin JánOo, Izabella királyné, János 
Zsigmond, Bocskay István, Apaffy Mihály, Báthori 
András, Martinuzzi György stb. szárkofágjai. Mega a 
templom sok viszontagságon ment keresztül s többször 
volt már a lángok martaléka, de mindannyiszor kiragadta 
az enyészet karjaiból a kegyelet. A várba belépve bal felől 
látható az 1714-ben épített pénzverőház, Erdély egyetlen 
pénzverő háza, ahol a szabadságharcz előtt mintegy 
200.000 korona értékű arany és ezüst pénzt vertek. A nyu
gati bástya-szögletében áll a püspöki palota, amely másfél
századon át az erdélyi fejedelmek lakóhelyéül szolgált. A 
északi bástya szögletben a régi trinitarius templom és ko
lostor épületében van a hires Bathyány-féle könyv-, érem- 
és régiségtár, a melyet Bathyány Ignátz gróf püspök a 
X"VIII. sz. második felében alapított. Az 1783-tól kezdve 
katonai ruhatárul szolgáló épület hajdan a jezsuiták zár
dája és temploma volt, a melynek sírboltjába Báthori 
Kristóf fejedelmet temették.*) Gyulafehérvár közelében, 
tőle északnyugatra van Tótfalud ; felette Szentm ihálykő  
várának romjai láthatók. E várat a tatárjárás után mene
dékhelyül Péter erdélyi püspök építtette. 1319-ben To- 
roczkay alvajda, 1356-ban Laczkfy Endre birtokában 
volt, 1382-ban Goblin püspök benne kolostort alapí
tott s azt a Pálosok szerzetének adta, később a je

*Király Pál: Gyulafehérvár története.
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zsuiták kezébe került.* Tótfaludtól északkeletre Magyar
igenen keresztül Borosbocsárdra jutunk. A község felett 
a Maros jobb partján volt a kecskekői vár, a melyet ok
leveleink «castrum Kecskés« néven említenek. A szikla
csúcs tetején a vár alapja még látható. A rege szerint a 
világhírű Tündér Hona vára volt s ebben folyt le a köl
tői szépségekben gazdag Argyrus históriája** Már 
1272-ben királyi vár volt s 1469-ben Csupor Miklós er
délyi vajda bírta a hozzátartozó falvakkal együtt. Később 
rablók tanyája lett, kik a környéket pusztították s mivel 
királyaink nem tudták őket megfékezni, II. Ulászló 
1512-ben a várat lerontatta. 1603-ban romjai még oly jó 
karban voltak, hogy Básta katonái ellen többen kerestek 
bennök menedéket. Térjünk vissza ismét a Maroshoz s is
merjük meg Hunyadi János Marengóját : Marosszentimrét. 
Itt aratta győzelmei egyik legszebbikét Hunyadi János 
1442-ben Mezith bég seregei felett, csakhogy drágán vá
sárolta meg e győzelmét, mert habár úgy Mezith bég, mint 
fia elestek is, de oda veszett a hőslelkü és önfeláldozó 
Kemény Simon, aki Hunyadival fegyvert és ruhát cserél
vén önként rohant a bizonyos halálba, hogy Hunyadi éle
tét megmenthesse s a halála árán nyert győzelemmel ha
zájának örökbecsű szolgálatot tegyen. A csatatértől északra 
egy magaslatról fehérük alá a Báldi várkastély. A vár
kastély kapuja előtti sírboltban aluszsza álmait a vár 
egykori hős ura, Kemény Simon. A kastélyból kijövet 
jobbra egy kápolna romja látható a melynek sírboltjában 
a Kemény családra vonatkozó két feliratos követ találtak, 
A kastély ma is a Kemény család tulajdona.*** Gáldtól 
északkeletre a Maros partján van Tövis, ahol Hunyadi 
János 1449-ben a sztimrei győzelem emlékére a töröktől 
elvett zsákmányból templomot építtetett a pálos szerze-

*Fehér: Codex diplomatikus XL I. R u p p  J a k a b :  Ma
gyarország helyrajzi története. III.

**K8vári: Történeti regék 36—63 1.
***Teleki: Hunyadiak korai.
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teeek számára. A templom e mellette a zárda a XVIII. 
ez. végéig fönállott, míg II József, a Pálosok szerzetét el
törölte. Tövis közelében, tőle északnyugatra esik Diód. 
Várát 1445 körül Hunyadi János építtette. Ulászló király 
Hadul havasalföldi vajdának adta. A mohácsi vész után· 
Szapolyai János király vette birtokába, aki 1538-ban Ba
lassa Imre vajdának adományozta. Ide menekült Izabella 
a törökök élőt 1555-ben, s midőn lemondása után Erdély 
Ferdinánd hatalma alá került, a Balassa Menyhérté lett, 
de csak 1562-ig, mert akkor János Zsigmond ostrommal 
bevette és lerombolta* Utunkat Alsóorbón át folytatva 
Nagy-Enyedre érkezünk. Híres kollégiumát, a melyet 
Bethlen Gábor fejedelem 1622-bén Gyulafehérváron ala
pított, Apaffy Mihály 1662-ben Nagyenyedre helyezte át. 
A piac/, közepén látható egy „váru-nak nevezett épület
csoport, a melyben a reformátusok XV. sz.-ban épült 
temploma áll. 1600 szept, 18-án Enyednél verte le Básta 
György az uralomra vergődött Mihály havasalföldi vajdát. 
1849 jan. 8-án pedig az oláhok Janku Ábrahám és 
Axentye Szever vezérlete alatt a várost éjjel megrohanták, 
kirabolták, 6—700 polgárát lemészárolták s végül felgyúj
tották. Itt született 1825-ben Szász Károly reform, püs
pök.** A Maros partján felfelé haladva találjuk MarOS- 
u jv á r  Várkastélyát Gállfy János építtette a XVI. sz. 
vége felé. E Gállfy Báthori Zsimond egyik tanácsosa volt 
akit Báthori Boldizsár bosszúból elfogatott s Huszt vá
rába vitetett, ahol halállal kellett lakolnia, mert Báthori 
Boldizsár őt személyes ellenségének tartotta.*** A fejede
lem a várat ekkor Bodoninak adta, Mihály vajda pedig 
1600-ban egy Bán nevű bojárnak, majd Szamosujvár fel
adásáért Ribis Sziegfrídé, Básta szamosujvári parancsno
káé lett. Apaffy alatt a Mikes család szerezte meg magá-

*Bethlen Farkas hi&tóriája II. 10.
**Kemény Gábor: Nagyenyednek és vidékének veszedelme 

1848—49-ben. „ · - ", ....
***Bethlen Farkas históriája III. 27—34. 'J
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•np.k, η Mikes Benedek gróf csak 1856-ban adta el Mikó 
Imre grófnak. Forduljunk most már el a Marostól, s déli 
irányban Oláhszilvás, Háporton, Asszonynépe községeken, 
keresztül siessünk a Nagy-Küküllő folyó völgyébe BaláZ3- 
kóhelye. Kastélyának, a mely ma a gör. kath érsek la- 
falvára, első ismeretes tulajdonosa a Bagdi család volt, 
a mely Báthori Zsigmond alatt halt ki. Báthori Zsig- 
mond aztán nagybátyjának, Bocskaynak, Bocskay kincs
tárnokának, Orvendi Pálnak adta, kinek halála után 
Péchy Öimou kanczellár szerezte meg. Későbbi urai, Beth
len István és Bethlen Péter voltak, mig 1646-bau a fis- 
cusrá szállott, s II. Rákóczy György 16i9-ben előbb 
testvérének, Rákóczy Zsigmondnak, majd saját fiának, Fe- 
rencznek adományozta. 1664-től kezdve az Apaffy családra 
szállott A kastélynak, amelyben Apaffy Mihály fejede
lem sok kellemes órát töltött el, ma már csak nyomai lát
hatók. Itt írták alá az erdélyrészi követek azon szerző
dést, 1687-ben, amelynek értelmében a serege élén bevo
nult Károly lotharingiai herczeg Erdélyben az osztrákház 
'uralmát megalapította. 1848-ban pedig a község és a vas
úti állomás közötti térségen lázadt fel az oláhság a magyar 
alkotmány ellen. Balázefalvát.ól délre, a vármegye délkeleti 
-szögletében van Vízakna rendezett tanácsú város, ahol 
1849-ben Bem tábornok és az osztrákok között nevezetes 
csata történt, a melynek befejeztével az ellenség mintegy 
-300 honvédnek holttestét a sóbánya aknájába dobta. Ne
vezetes épülete a Geréb ház* Erre vonatkozólag tudnunk 
kell, hogy az első századokban nemcsak a vármegyéknek, 
•de egyes szabad községeknek is voltak comeseik, gräfjeik, 
kiket később gerébeknek hívtak. Vízaknán szintén sokáig 
.fennállott a gerébség, a melylyel egy ingyen telek járt, s 
e telken a gerébség megszűntével a királybirák laktak. 
A gerébség családokhoz volt kötve, s a Vízaknai család 
kihaltéval a XVI. sz. közepén Haller Péterre szálott. 
Ma is ez alapon bírja a Haller grófi család."'

*Kővári: Erdély építészeti emlékei 311.
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3. Arad vármegye.
Arad. Itt tartották 1132· ben azt a véres ország

gyűlést, a melyen II. Béla király nejének, Honának pa
naszára Borics párt hívei közül 63-at felkonczoltak. IL 
Bákóczy György fejedelem itt verte meg 1658 juli 14-én 
abudai basát. Ide menekült a magyar kormány is Sze
gedről 1849. aug, 2-án ; okt. 6-án pedig az aradi vár 
közelében végezték ki a magyar szabadságharcz 13 vérta
núját, 9-et kötéllel, 4-et golyóval. Az akasztás helyét em
lékoszlop jelöli, mig a golyóval kivégzés helye, a vár hátsó 
kapujától jobbra, közvetlenül a fal tövében jeltelen * Arad
ról keletre Kadna felett a Maros partján Solymos várá
nak romjai láthatók. í  Ulászló a várat 1440-ben Orezágh 
Mihálynak és Jánosnak adományozta. 1446-ban a Hu
nyadiak. majd a Báthori család kezére került, 1551-ben 
pedig a török foglalta el. Borbély Gyö’gy a várat 1595- 
ben visszavette a töröktől, s azt már két múlva Jósika 
István birtokában találjuk. Báthori Zsigmond fejedelem 
1602-ben Székely Mózesnek adományozta ugyan, de már 
a következő évben ismét Borbély Györgynek kellett visz- 
szahóditani a töröktől, 1607-ben Bákóczy Zsigmond Lu- 
gossy János lippai kapitánynak zálogosította el.** Sóly
mostól északnyugati, majd északi irányban Kladova és 
Kovaszin községeken áthaladva Világosra érkezünk, ahol 
1849, aug. 13-án Görgei parancsára a magyar sereg lé- 
rakta fegyverét az oroszok előtt. 1458-ban Mátyás király 
a világosi várba záratta nagybátyját, Szilágyi Mihályt. A 
vár 1439-ig királyi vár volt, Zsigmond király ekkor Bran- 
kovics Györgynek adta, 1444-ben pedig a Huuyadi J á 
nosé lett. Mátyás uralkodása alatt a Báthori család bir
tokába ment át, s ott is maradt 1613-ig, amikor a török 
elfoglalta, s bírta is 1693-ig, amely évben Heiszter felszabá- 
ditotta a török uralom alól. A vár utóljára akkor játszik, 
szerepet, amidőn Í784-ben a pórlázadás részeseit, akik e

*Lakatos ; Arad, története 1881. --
**Márki Sándor': A Maros mentén a Magyar Gaoa 1881, évf.
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várba menekültek, a vár akkori tulajdonosa Bohue, az 
aradi várból hozatott ágyúkkal halomra lövette.* Galsa ás 
Muszka községeken áthaladva előttünk áll PankO ta. E  
községben levő Sulkovszky-féle herezegi kastély közelében 
árpádkori apátsági templom romjai vannak, a mely' a 
X III—XIV. sz.-ban az egri egyházmegyéhez tartozott. A 
templomot 1565-ben feldúlták ugyan, de később a romok 
fölé várai építvén, megmaradtak a templom körüli krip
ták. A Kopatziugyen szintén veit vár, csakhogy annak 
nyomai is alig láthatók. Pankotától északkeletre a Fehér 
Kőrös partján van Borosjenő· Régi vára sokáig hatalmas 
bástyája volt az erdélyi fejedelemségnek j ma egyréeze újjá 
van alakítva, mellette ép mecset (ma honvédiskola) és tö
rök kút van. Egykor Erdély legfontosabb végvárai közé 
tartozott. 1658-ban a török elfoglalta s csak I6íf3-ban ke
rült ismét vissza a magyarokhoz. Atzél Péter restaurál- 
tatta, s ma honvéd laktanyául szolgál. 1849. aug. 21-éu 
Vécsey tábornok serege itt rakta le a fegyvert Rüdiger 
orosz tábornok előtt. Az aradi vértanuk egyike, Leiningen 
tábornok a rom. kath. templom sírboltjában van eltemetve."* 
Borosjenőtól keletre fekszik BorCSSebeS. Itt született Sá- 
rossy Gyula az »Aranytrombita« szerzője. A vármegye 
keleti szélén van Nagyhalmágy. Régi várának romjai a 
Sortok hegy tetején még láthatók. A vár a XV. sz-bap 
előbb Brankovics György, majd a Hunyadiak birtoka volt,

4. Árva várm egye.

Á rvavára lja . Vára 1267-ben várispáneág középpont
ját képezte, s igy királyi birtok volt, de már 1307-ben 
magánbirtok gyanánt szerepel. Zsigmond király Stibor vaj- 
dának adta zálogba, de úgy látszik, hogy éz nem sokáig
bírhatta, mert a XV. sz. közepén rablólovagok tanyája

— ;_____ — _J_  I !■ ■ i : . . · 1 ■ ■; i ■ ■ : 1 ■ί ■ 1 ’ '  ■■ S 11 A

(*Márkb§éndorv:.f Arád története, i f i v, >
**Márki; Az Arad-Hegyalja északnyugati részén, Magyar 

Kárpátegyesül, évkönyve 1885. . •/ -ν·ιΛ · .ΙΛ ívx.dAi·'
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volt mindaddig, mig Mátyás király a rablókat kiirtotta, 
Θ az elfoglalt vár harczedzett várőrségéből alkotta meg hi
res »fekete sereg«-ét, vagy legalább is annyi bizonyos, 
hogy e várőrség képezte a fekete sereg rnagvát. Mátyás 
király a várat aztán fiának Korvin Jánosnak adományozta. 
1484-ben Várdav Péter kalocsai érseket is ide záratta a 
király, mielőtt Visegrád várába vitette volna. Mondják, 
hogy az Ítéletet Mátyás e szavakkal közölte az érsekkel: 
»Árva fuisti Petre, arva eris et in Arva morieris.« 1495- 
ben Szapolyai István a várat elfoglalta ; I. Ferdinánd 
1534-ben egy lengyel urnák adományozta, akitől a Thurzó 
család birtokába került, e ma is Thurzó György nádor le
ányági örököseinek tulajdona. 1800-ban leégett, a jelen
legi tulajdonos Zichy grófi család azonban újra építtette.*

5. Baranya várm egye,

PécSVárad. Szt. István által alapított benczés apátsá
gának kolostorában volt elrejtve Álmos herczeg fia Vak 
Béla mindaddig, mig őt II. István utódjául kijelölte és 
elismertette. Pécsváradtól délnyugotra van Szabolcs. A 
községen kivül egy tó mellett láthatók régi földvárának 
romjai a honfoglalás idejéből. Királyaink régente gyakran 
látogatták az egykor jelentékeny községet, 1092-ben I. 
László király itt tartotta ama nevezetes országgyűlést, a 
melyen egyházi törvényeit alkotta meg. Szabolcstól dél
nyugatra, alig egy félórányira fekszik Pécs. a vármegye 
székhelye. Legnevezetesebb műemléke a XI. sz. épült 
székesegyház. Mai román etilben restaurált alakját Dit- 
lánszky Nándor, volt pécsi püspöknek köszönheti, aki 3 
millió korona költséget fordított reá 1882—91-ben. A  
székesegyház belseje valóságos gyűjteményét képezi a leg
szebb és legbecsesebb festészeti és szobrászati remekeknek. 
A belvárosi templom és a Szent János kápolna török me
csetből van átalakítva. Ferenczrendi kolostora 1301-ben

*Kubinyi M.: Árvavára.
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keletkezett. A Kaposvári utcza északi végén állott a régi 
Vaskapu, amelyen át vonult Szolimán 1566-ban Szigetvár 
ostromára. A Nagy Lajos királytól 1367-ben alapított 
egyetem helyén ma a váiosi tornacsarnok áll. Püspöksé
gét Szt. István alapította. Az őskeresztyén időből csaknem 
páratlan műemléke az a földalatti Birkámra, amelyet Ív?'íj
ban fedeztek fel.* Itt temették el 1046-ban Péter királyt 
az általa bevégzett templomban, s itt koronázták másod
szor Salamon királyt 1064-ben. 1383-ban Zsigmond király 
Horváthy Jánost elfogatván, kegyetlen kínzások között itt 
végeztette ki. Kedvencz tartózkodási helye volt ez Mátyás 
királyfiak is, s fia Korvin János a szerencsétlen sárvizi üt
közet után a megmentett koronával ide menekült. 1613- 
ban Bethlen Gábor is több napig tartózkodott a városban. 
1686-ban Lajos bádeni őrgróf foglalta vissza a töröktől.** 
Pécstől délre Németi és Bisse községeken keresztülhaladva 
Gyüd bucsújáró helyre érkezünk, amelynek ferenczrendi 
kolostorát és templomát II. Géza király 114b-ban épít
tette. Gyüdtől délkeletre van Siklós, amelynek várából 
csak 1352-ből találunk hiteles adatot. Birtokosai eleinte 
a Sok!osiak; 1387-ben a Pásztóiak és Habakasok. Zsig
mond király 1395-ben a Garayaknak adományozta, s ma
gát az adományozót is e várban tartották fogva 1401-ben. 
A Garay család kihaltával 1482-ben Korvin Jánosé, 
1494-ben zálog czimén Both Andrásé lett. 1543-ban a 
törökök foglalták el, de 1689-ben ismét a keresztyének 
birtokába került. Zsigmond király börtönét ma is muto
gatják a siklósiak. Biklóstól Kisharsány felé északkeleti 
irányban haladva Mohácshoz jutunk- E hely gyászos em
lékezetűvé lett hazánk történetében az 1566-ik év aug. 
29-ik napjáról, mert ekkor kezdődött a török uralom Ma
gyarországon, s az ország megoszlása. Mohácstól északke
letre Báttaszéktől délre van DunaszekCSÖ. Szerémi György

*Henszlinann : Pécsnek régiségei I. rész.
**Ágh Tim ot: Emléklapok Pécs múltjából és jelenéből. — 

<ierecze Péter: A pécsi székesegyház.
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elbeszélése szerint itt ölték meg a mohácsi harcztérről me
nekülő II. Lajos királyt állítólag Szapolyai parancsára.

t ; ,
6. Bars varmegye.

í':.
A vármegye északi részén van KÖrmÖCZbánya. Benne 

máig is fennáll az a ház, mely egykor Mária királynő 
magánlakásául szolgált, lo 78-ban Thököly a tornyos ka
pukkal díszített várost elfoglalta, s itt verette pénzeit is, 
amelyek a saját nevével voltak ellátva. Haladjunk most 
délfelé a Garam folyó regényes völgyébe. E folyó bal 
partján festői várromot látunk egy meredek sziklás he
gyen Saskővaralja nevű község felett. Hajdan nagy jelen
tőségű vár volt s urai folytonos harczban állottak a bá
nyavárosokkal. E miatt lo52-ben Nagy Lajos király is 
beavatkozott a viszálykodásba, s elrendelte, hogy a saskői 
vár ura adja vissza Seimeczbányának a tőle elfoglalt hat 
községet. A Garam folyásának irányát követve ne szakítsuk 
meg utunkat Garamszentbenedekig. Keljünk át a Garam 
jobb partjára s tekintetik meg azt a hires apátságot, ame
lyet 1075-ben Géza király alapított. De ezenkívül a vár 
alakjában épült kolostor belseje is érdemes a megtekin
tésre. Hozzá van építve egy szép gothikus templom. A 
községtől délre Csejkő irányában láthatni Bars várának 
omladékáit, amelyet még Bors vezér építtetett a Garam 
folyó mellé. A folyótól kissé távolabb Barstól délkeletre 
fekszik Léva. Várának legrégibb birtokosa a Lévay csa
lád volt, majd a Balassa Menyhért kezébe került, akitől 
rablókalandozásai miatt Castaldó elfoglalta. Ferdinánd ki
rály a várat később Dobó Istvánnak adományozta. Bocs- 
kay hasztalan ostromolta, mert bevenni nem tudta. 16öo- 
ban török kézre került ugyan, de már a következő évben 
visszafoglalták. 1704-ben Schlick gróf itt verte meg Ocskay 
Lászlót Rékóezy brigadérosát, aki azonban a várat pár 
hét alatt mégis hatalmába kerítette. A vár ma romokban 
hever, még eredetét sem ismerjük bizonyosan, némelyek



szerint még IV. Béla korában épült Lévától délnyugatra a 
Garam jobb partján van NagysallÓ. Határában folyt le 
1849. ápr. 19-én ama nevezetes ütközet, melyben-Gorgei 
a császáriakat visszaszorította. Nagy-Sallótól északkeletre 
Aranyosmarót felé van KistapolCSány. Kastélyában, mely 
néhai Károly Lajos főhérczegé volt, számos műkincs van 
összehalmozva. Közelében vannak Hrussó várának érdekes 
romjai.

7. B á csb o d ro g  várm egye.

Közvetlenül a Tisza mellett van Zenta. Itt ment 
végbe 1697-ben az a nevezetes csata, amelyben Savoyai 
Jenő herczeg a törökök felett fényes győzelmet aratott. 
Átmegyünk most a vármegye északnyugati részébe, de 
mielőtt még a Dunához érkeznénk előttünk áll Baja vá
rosa. Itt született l7S2-ben a hires Jelky András, 1796-ban 
Mészáros Lázár volt hadügyminiszter, 1825-ben Türr Ist
ván tábornok és 1881-ben Tóth Kálmán, a költő. Bajától 
délre, a Duna partján van Apatiil. Itt verte meg 1514-ben 
a temesvári csata után Bánffy Jakab a Lőrincz pap ve
zetése alatt még megmaradt parasztlázadókat Apatintól 
délkeletrí' fekszik Bács, ahol Szt. László érsekséget ala
pított, de ez érsek i czím később a kalocsai érsekségre szállott. 
II. Lajos 1518— 19-ben itt országgyűlést tartott. Romokban 
heverő vára az Anjouk idejében épült, s eleinte az érse
kek lakóhelyéül szolgált, de 1703-ban Rákóczy hadai os
trommal bevették, felgyújtották, sőt később a császári ha
dak le is rombolták. A vármegye déli részén, nem messze 
Újvidéktől esik Futták· 1456-ban itt tartották azt az or
szággyűlést, a melyen Czilley Ulrikot kormányzóvá nevez
ték ki. 1848 juli 15=én pedig itt verték meg a magyarok 

ráczokat. Futtáktól keletre a vármegye délkeleti szög
letében van Titel. Régi apátságának romjai most is látha
tók a titeli fensíkon.
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A vármegye északi részében a Veroczkei szoroson 
jöttek be 896-ban Árpád vezérlete alatt a honfoglaló ma
gyarok. A vármegyének csaknem közepén fekszik Munkács, 
amelynek régi vára tulajdonképen Várpalánka községhez 
tartozik. A mohácsi vész után még királyi vár volt, az
előtt pedig Csák Máté birtoka. De 1339-ben a rozgonyi 
csata után Róbert Károly Koriatovics orosz herczegnek, 
majd Zsigmond király Brankovics Györgynek adományozta, 
1445—93-ig a Hunyadiaké, azután a Jagellóké. A Jagel
lók után többször cserélt gazdát 1633-ig, amikor II. Fer
dinand örök birtokul Rákóczy Györgyre és utódaira ru
házta. E  várat védelmezte hősies bátorsággal Zrínyi Ilona
I. Rákóczy Ferencz özvegye, második férje Thököly Imre 
érdekében mindaddig, mig árulás következtében fel kellett 
azt adnia. A szathmári békéig a Rákóczyaké volt, azután 
a kincstárra szállott, III. Károly pedig a Schönborn gró
foknak adományozta. Ma is .az ő tulajdonuk. II. József 
óta állami fegyházul szolgál, s benne volt elzárva úgy Ka- 
zinczi Ferencz, mint Ypsilanti Sándor, a görög szabad
sághős.* Beregszász közelében fekszik DarÓCZ község, mely
nek rom. kath. temploma a XIV. sz-ban épült. Bereg
szász és Tiszaujlak között fekszik ΒβΠβ· Templomának 
régi falfestménye becses műemlék.

9. B eszterczen aszód  várm egye.
A vármegye délnyugati szegletében van egy Galacz 

nevű falucska, amelynek szép csűcsives temploma 1489-ben 
épült. Galacztól északra van Harina. A feléje vezető or
szágúira a keleti oldalhegyek magaslatáról egy nagyszerű 
kettős tornyú templom tekint alá, amely hihetőleg a ta
tárjárás után keletkezett. A templom különösen azért ne
vezetes, mert román stilü templomaink között az egyetlen, 
a melyen a kettős torony ki van építve. Déli ajtajánál 
megujíttatásának éve 1692 olvasható. Hannától éezakke-

*) Balogh János : Mnnkácsvár története.
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ietre κ Besztevcze folyócska mellett van BéSZtercze Csúcs
íves ág. ev, temploma, melynek tornya 72 méter magas, 
a XVI. sz. közepén épölt, A várost a Szepességről oda 
települt németek alapították, s régi bástyafalak és tor
nyok romjai veszik körül. II. Endre alatt már saját is
pánja volt. V. László 1453-ban Hunyadi Jánosnak ado
mányozta a beszterczei grófságot, de a város fellázadt el
lene, s ő a polgárság féken tartására a várostól nyugatra 
emelkedő dombon várat építtetett. Midőn Mátyás a besz
terczei grófságot megszűntette, s a várost szász nemzeti
ségű gróf hatósága alá rendelte, a lakosság a várat le
rombolta, Ma a régi várnak csekély nyomai láthatók. 
Csak a piucze jelöli, hol állott Hunyadi vára. A Hunyadi 
czímert 1858-ban hozták le a várból, s egy magán ház 
falába vakolták. Két légi ház is van Beszterczén: egyik 
az, amelyről azt tartják, hogy Hunyadi mint Besztercze- 
vidék örökös főispánja építtette ; a másik egy házsor, amely 
némelyek szerint bazár volt a levántei kereskedés virágko
rából, mások szerint pedig az a kolostori épület volt, me
lyet az ország Báthory Zsigmondnak első lemondása után 
lakóházául kijelölt Beszterczétől északkeletre a radnai ha
vasok között fekszik Órodna- Eégi templomának egy része 
most is fennáll. A templom römán stílben épült, de az 
1241-iki tatárpusztitás alkalmával a községgel együtt a 
tatároktól sokat szenvedett. Szentélyét újabb keletű temp
lommá alakították át.*

10, Békés vármegye.

Gyula. Régi várának csonka tornyát még a múlt szá
zad elején is börtönül használták. Várát Kerecsényi László 
vitézül védelmezte a török ellen, de 1566-ban mégis török 
kézré került, s csak 1694-ben szabadult fel, amikor kincs
tári birtokká lévén III. Károly Haruckern János György
nek adományozta, akinek leány utódai révén a Wenckheim

*RogeriuB: Carmen miserabile XX.
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grófi családra szállott. Itt született Erkel Ferencz, az első 
magyar opera a »Bánkbán« szerzője.

11. Bihar vármegye.
Belényes. Szép temetőjében ismeretlen eredetű régi 

kolostor romjai vannak. A fejedelmek korában a fejedelmi 
kastély a „Kőpincze“ nevű vendéglő helyén állott. Belé- 
nyestől keletre a vármegye délnyugati szegletében van 
Tamáshida, vagy Tamásda. Árpádkori templomának rom
jai ma is tekintélyesek. 1540-ben Erdély rendei e község
ben országgyűlést tartottak. 1552-ben Báthori Endrének 
és Perényi Gábornak is volt benne kastélya.* Északi irány
ban haladva térjünk be Nagyszalontára, s nézzük meg a 
Madas udvarban a várkastélynak azon tornyát, amelyet 
Arany János és Petőfi is megénekelt. A kastély 1626 
után épült, midőn Bethlen Gábor a szalontai hajdúkat 
tömegesen megnemesitette. Mária Terézia 1745-ben a vá
rost az Eszterházyaknak adományozta. Itt született Arany 
János, a nemzet méltó büszkesége a halhatatlan emlékű 
költő.* ** Szalontától északnyugatra, a vármegye nyugati szé
lén van Nagybajom amelynek a templom melletti dombon 
épült várát 1514-ben a fellázadt pórok lerombolták, de a 
mohácsi vész után Bajomi Ferencz újra felépitteté. A csa
lád kihalása után 1566-ban Szapolyai fejedelem Csukái 
Péternek, majd Báthori Gábor Nagy András, hajdukapi- 
tánynak adományozta. 1612 után Petneházy Istvánná bir
tokába került, de amióta ez Erdélybe költözött a vár is 
laesan-lassán pusztulásnak indult. Bajomtól keletre Bakony- 
Bzeg falu mellett van Pusztakovácsháza. Itt van elte
metve Bessenyei György a jeles testőriró. Tovább észak
keletre van BerottyÓUjfalu. A község keleti részén álló 
15 méter megás csonka torony pálos kolostor maradványa 
a X U .— X III. sz -ból. Tegyünk most egy kirándulást déli

•Márki: Arad története I.
**Rozvány: Nagyszalonta története.
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irányban Körösszegre. Amint a beregböszörményi erdő alá. 
érkezünk egy régi hatszögletes vártorony ötlik szemünkbe, 
amely körül valaha vár is volt. Itt gyilkolta meg Árbocz, Törtei 
és Kemenche Kún László királyunkat 1290 juli 10-én Körös
szegtől északkeletre van Nagyvárad, melynek vára öt sarok
bástyával és két kapuval ellátva a Sebes-Körösön tül fekszik. 
Ot szögletű udvarában vau a régi vártemplom, s ott volt Szt. 
László-bazilikája, amelynek sírboltjában az alapítón kívül
II. István, II. Endre, IV. László, Beatrix, Róbert Károly 
neje, Mária és Zsigmond vannak eltemetve. Itt telepedett 
meg először magyar földön a premontrei rend l l  30-ban. 
Itt jött létre 1538. febr. 4-én Ferdinánd és Szapolyai 
János között a hires nagyváradi béke. Nagyvárad 1557- 
ben Izabelláé lett, egyébiránt gyakran laktak benne az 
erdélyi fejedelmek. 1660-ban Ali basa elfoglalta, s ugyan
azon évben II. Rákóczy György is itt halt meg. A törö
kök uralma 1692-ig tartott, mert akkor a császáriak 
visszafoglalták* Nagyváradtól északra fekszik az a ma 
már romokban levő vár, amelytől a vármegye nevét kapta, 
t. i. Bihar. E várat némelyek Mén Marót várának tart
ják, mások szerint a kunok, vagy a tatárok ellen épült. 
Északi irányban még tovább haladva Jakóhodosra érke
zünk, amely községnek régi templomában XIV. sz -beli 
falfestmények és egy. ázi edények vannak.** Jákóhódostól 
nem messze Szalárd község mellett áll Adorjánvára, ame
lyet Kún László királyunk 1284-ben Pál országbíró párt
ütő fiaitól elvevén a Borsa nemzetségből való Tamás fiai
nak ajándékozott. Ezeknek birtokában maradt 1316-ig, 
amidőn Róbert Károly ellen fellázadván a várat elveszí
tették, s ettől kezdve 1401-ig királyi birtok maradt. Zsig- 
mónd aztán a Csáky nemzetségnek adta, amely azóta Ador
jánnak is nevezte magát. Csáky Pál 1556-ban átadta Fer
dinand vezéreinek. Most romokban hever. Szálárdtól északra 
Tan Székelyhid, melynek romokban heverő vára Székely

* K. Nagy Sándor Biharország.
** Századok: 1883. évf.
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Mózes erdélyi fejedelemé volt. Székelyhídiéi keletre épen a. 
vármegye szélén van Bályok nevű falucska, amelyuek kö-, 
zelében állítólag Mátyás király egyik várának romjai lát
hatók. Egykor Pruisz János nagyváradi püspök nyári kas
télya volt. Dél felé haladva, s a Rézhegység vadregényea 
ormait megmászva SolyomkÖ várához jutunk. E várat 
minden valószínűség szerint a Genegye nemzetséghez tar
tozó Pál országbíró építette. Legrégibb birtokosai voltak 
Lóránt erdélyi vajda és ennek öcscse Kopasz nádor, aki 
lázadása után itt keresett menedéket A vár Kopasz ná
dor hűtlensége folytán a koronára szállott, s azt, mint 
koronajószágot Kaplai Tamás nyerte el. A XV. sz.-ban 
Szántay Laczkfy Dávid és Jakab, Kusai Jakch László,. 
Országh Mihály nádor és Perényi Imre nádor voltak bir
tokosai, mig Perényitől csere utján Drágffy János ország
bíró kezére került, s még lf)52-ben is az ő özvegyéé volt. 
1711 után azonban lerombolták. Ma legnagyobb érdekes
ségét a Batthyány grófi család sírboltja képezi.* jj

12. Borsod vármegye.

Á vármegye déli részén van Mezőkeresztes, színhe
lye ama nevezetes csatának, amely 1596. okt. 26-án tör
tént, amikor Schwartzenberg tábornok és Mehmet basa se
regei mérték össze fegyvereiket. Ettől északnyugatra Cse
répváralja romjai láthatók E várat 1431-ben Czilley Bor
bála királyné Rozgonyi Istvánnak adta zálogba ; 1453-ban 
már a Pohárnok Istváné, 1468-ban pedig Mátyás király 
Rozgonyi Sebestyénnek adományozza, a csehek fölötti 
győzelmei jutalmául. II. Lajostól Báthori András birto
kába jutott, s azóta a Báthori családé volt mindaddig,, 
mig Eger eleste után török kézre került. Ma a Kóburg 
herczegek egyik uradalma. Cserépváraljától keletre fekszik 
Apátfalva község, amelynek közelében volt egykor a ha
sonló nevű cziszterczita apátság. Most is fennálló román

*) Bunyitay Vincze: A váradi püspökség története. III.
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«tilü temploma nevezetes műemlék a X IlI. sz, elejéiül. 
Az apátságot a Ferdinánd és János királyok közötti ver
sengés alkalmával a Perényi Péter által zaklatott szerze
tesek odahagyták, s az utolsó szerzetest az Egerbe vivő 
országút »Kis-Szoros« nevű részén ölték meg. Az arra 
menő utas egy gályát, vagy követ szokott dobni arra a 
helyre, s az így keletkezett halmot a nép »Paprakás«-nak 
nevezi.* Apátfalvától északkeletre a Bánvíz patak mellett 
van Dédes· A községtől délkeletre mélyen az erdők között 
a Szentlélekről nevezett templom és pálos kolostor romjai 
láthatók, amelyet István nádor és borsodi gróf alapított a 
XIV. sz. elején. Hajdan vár is volt a községben, de mi
dőn ez a törökök kezére került, 1567-ben az üregeibe rej
tett puskapor felrobbanása következtében végleg megsem
misült. Dédestől délkeletre Miskolcz közelében fekszik 
0iÓ3gyŐr. Várának romjai négy toronynyal a község déli 
részén a fürdő mellett láthatók. E vár a X IÍI. sz.-ban 
királyi vár volt, s nagy Nagygyőr volt a neve, 1252-ben 
IV. Béla neje, Mária is benne lakott. A XIV· sz. elején 
az Ákos nemzetség Erne ága bírta, de már 1317-ben lá
zadás miatt el is veszítette. Róbert Károly 1319-ben Deb- 
reczeni Dózsának adományozta, de később visszacserélte. 
1341-től kezdve királyainknak kedvencz mulatóhelye volt. 
Nagy Lajos 1381-ben itt irla alá a turini békét. 1387-ben 
országgyűlés színhelye volt. Mátyás király gyakran szere
tett a vár körüli erdőségben vadászgatni. I. Ferdinand 
alatt Balassa Zsigmond volt a vár birtokosa, 15j9-ben a 
Perényi Gáboré, ennek halála után pedig az enyingi Tö
rök Istváné lett. Átment azután a Tybold és Haller csa
ládok kezén is, mig 1703-ban a királyi kincstár vissza
váltotta. 1743-ban 100.000 frt,-ért eladták Almássy Já 
nosnak és Fáy Lászlónak, kiknek nevében Erdődy Gábor 
gróf egri püspök és But tier gróf vette át. A vár közelében 
egykor- pálos kolostor is állott.** Diósgyőrtől délkeletre a 

*) Ipolyi Arnold, az Aroheologiai Közleményekben VI. 44—59.
**} Wenczel Gusztáv: Diósgyőr egykori tört.jelentősége. Tör

ténettud. Értekezések II. k. 7. sz.
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vármegye keleti szélén van Ónod. Vára már a XV. szó
ban fennállott, s a Czudar család tulajdona volt. De már 
1616-ban Rákóczy György volt a kapitánya. A vár kö
zelében a körömi feneíkon tartották 1707, máj. 31- jun. 
22-ig Magyarország rendei azon gyűlést, amelynek egy- 
behivására a császáriakkal sikertelenül folytatott alkudo
zások szolgáltak okul A gyűlésen, hol maga II, Rákóczy 
Ferencz is megjelent, Rakovszky Menyhért és Okolicsányi 
Kristóf Túrócz vármegye követei a belháború megszünte
tését sürgették. Az e fölött megindult vita hevében a kö
vetek egyikét Rakovszkyt nyomban összevagdalták, Oko- 
licsányit pedig elfogták, s harmadnapon előbb tüzes vas
sal megkíuozva a gyűlés ítélete alapján lefejezték. E gyű
lés mondotta ki jun. 13-án Rákóczy indítványára az osz
trák uralkodóház detronizálásác.* Ónod közelében terül 
el a MuhipUSZta, ahol 1241 ápr. 12 én Bathu khán tatár
csordája tönkretette IV. Béla király seregét, s azután az. 
országot kezdte pusztítani.

13. B rassó  várm egye.

A vármegye legészakibb részében az Olt folyó mellett 
van Apácza. Itt született Apáczai Cse;’i János, a tudós 
tanár és író. Szülőházát 1881-ben a brassóvármegyei ta
nítók emléktáblával jelölték meg. A falun alól szép kas
tély rom látható, melynek ablakai és ajtói még épek. A  
néphagyomány szerint menedékhelyül építették a törökök 
és tatái ok ellen. Tovább délre ugyancsak az Olt partján 
van Földvár. Várát II. Endre idejében az ide telepített 
német lovagrend alapította. 1848 nov. 29-én a székelyek 
Gábor Áron vezetése alatt itt vívták első csatájukat. Dél 
felé, ugyancsak az Olt partján van Botfalva· Itt adta ki 
hős lelkét Székely Mózes fejedelem 1603-ban Botfalutól 
nyugatra van Höltövény. Fontos végvárának keletkezését, 
melynek ma nyomai is alig láthatók, homály borítja.

*) Áldássy Antal: Századok 1895..
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Temploma 1452-hen épült. H öltő vénytől délnyugatra van 
Feketehalom. Régi vára a Feketehegy egyik sziklaormán* ** 
illetve a hegynek Volkány felőli lejtőjén romokban hever.* 
Alapítását a német lovagrend tagjainak tulajdonítják II. 
Endre korában, kiknek ruhájukon levő fekete kereszttől 
származott állítólag a vár neve is. István herczeget. mi
dőn atyja IV. Béla ellen fellázadt, e várban ostromolták 
a király seregei. Lenn a város mellett van még egy 
templomkastély is, amely víztartó sánczokkal volt körül
véve/· Feketehalomtól délkeletnek tartva Brassóba érke
zünk Belépve a városba tekintsük meg először is annak 
meglevő műemlékeit. Ilyen műemlékek ; a Bacsel hegyen 
két régi torony (fehér és fekete bástya), az öt tornyu Ka
talin kapu, a piacz közepén az 1420-ban épült s 1770-ben 
átalakított városháza, a Honterus udvarban a XIV. sz. 
végén épült, most evang. templom, amely az 168o-iki tűz
vész óta »Fekete templom« nevet visel. A goth ízlésű 
templomnak úgy külseje, mint belseje művészeti és archeo
lógiái szempontból igen nevezetes, orgonája pedig s talán 
harangja is hazánkban a legnagyobb. A Fekete utczában 
látható Honterus János szülőháza. Brassó templomai kö
zött a Bertalan, másként Árvaleány templom a legrégibb, 
amennyiben a XIII. sz. végéről való. Hajdan a Czenk 
hegy tetején fellegvára is volt, amelynek nyomai még lát
szanak. Az evang. templom egyik oszlopáról kőből fara
gott gyermek kandikál le a mélységbe. A rege szerint az 
egy lángész emlékére van odatéve, akit mestere irigység
ből oda felküldött, hogy a mérőzsinórt neki onnan bo
csássa le. s midőn azt leeresztette, a mester őt a zsinór
nál fogva lerántotta * Brassó közelében, tőle délnyugatra 
fekszik Rozsnyó. Felette egy hatalmas sziklacsúcson mint 
korona díszeleg ma is hazánk egyik legszebb várromja. 
Benne 1564-ben várőrség volt. Báthori Gábor fejedelem 
1612-ben az ellene fellázadt vidéket zaklatván, a fekete

*Orbán Balázs : Székelyföld leírása V.
**Kővári: Erdély építészeti emlékei.
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halmi vár után Rozsnyót is ostrom alá vette. Áz ostrom 
sikerült, mert a várat védői, némelyek szerint vízhiány 
miatt — minthogy akkor még 76 öl mélységű kútja nem 
volt meg — mások szerint a benn levő megrémült olá
hok sürgetésére feladták.

l4 . O sanád várm egye.
E vármegyében csak két olyan község van, amely 

történelmünkben kiválóbb szerepet játszott. Mindkettő a 
Maros partján fekszik. Az egyik M agyarcsanád . Itt koro
názták királylyá 1041 marcz. 22-én Aba Sámuelt, aki 
már 1043-ban az itt tanácskozó urak közül mintegy 50-et 
puszta gyanúból kivégeztetett. 1046-ban az itt tartott or- 
szággyülés küldött követeket Endre herczegért. Oroszor
szágba. Szt. István is különös figyelmében részesítette Csa* 
nádot, mert benne püspökséget, prépostságot és káptalant 
alapított. A másik nevezetes község MarOSVár. Ennek vá
rát még Ajtony építtette, aki gör. kel. templomról is gon
doskodott, amelynek czintermében temették el az Ajtony 
ellen harczoló és 1028*ban Oroszlánosnál elesett király
párti magyarokat. Püspökségét Szt. István alapította, 8 
első püspökévé fiának nevelőjét, Gellértet tette. Úgy a 
püspökség, mint a vármegye Csanádtól az oroszláuosi 
győzőt51 kapta nevét.

15. Csongrád vármegye.

A vármegye közepe táján terül el Pusztaszer, azon 
puszta térség, amelyen a nemzeti hagyományok szerint Ár
pád az első nemzetgyűlést tartotta, Áz Árpádok korából 
származó apátságának romjai a Pallavicini őrgrófok bir
tokán ma is láthatók, A romok közvetlen közelében áll a 
millenáris emlék, (pantheon), amely Árpádot ülő helyzet
ben ábrázolja. Pusztaszertől délkeletre van Hódmezővásár
hely. Mai szép sétaterének helyén, a város közvetlen kö
zelében volt a X III, sz-ban a Hód tava, amely mellett
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Kún László királyunk az Oldamurral betört és pusztító 
kunokat megverte. A Tisza partján délnyugati irányban 
haladva, csakhamar előttünk áll hazánknak szépségre és 
népességre nézve második városa: Szeged. A ferenczrendiek 
csúcsíves templomában több rendbeli történelmi ereklye 
és ritkaság között van az a keleti gyöngyökkel gazdagon 
kirakott misernha is, amely Mátyás király palástjából 
készült. Szegeden született Dugonics András, a költő Kún 
László királyunk gyakran tartózkodott e városban, lólu-ben 
pedig itt adta át Apor László vajda a szent koronát Ró
bert Károlynak. 1444-ben itt kötötte I. Ulászló azt a békét, 
illetve fegyverszünetet, amelynek megszegése a gyászos 
emlékű várnai csatát idézte elő. Mátyás király többször 
tartott Szegeden országgyűlést, vagy királyi tanácsot, s 
145ö*ban itt alkották meg a magyar huszárság intézmé
nyét. 1686 tavaszán Mercy tábornok megverte itt a törö
köt 8 Thökölyt is majdnem elfogta. A XVIII. sz. első 
felében hires boszorkány perek színhelye volt. A múlt szá
zad 50-es és 60-as éveiben pedig a szegedi várba záratta 
Ráday Gedeon gróf „a lélekidomár“, mint kormány biz
tos a régi betyár-világ romantikus hőseit, köztük Rózsa 
Sándort is, aki aztán a szamosujvári fegyházban fejezte 
be életét. 1879-ben egy nagy árvíz az egész várost elpusz
títván O Felsége, nemesszivü királyunk 1. Ferencz Jó
zsef a pusztulás szívfacsaró látványának hatása alatt mon
dotta amaz örökemlékű szavakat: »Azt akarom, hogy 
Szeged szebb legyen, mint aminő volt!« Felséges akara
tának érvényt is szerzett, Tisza Lajost rendelvén oda kor
mánybiztosnak, aki ötödfél évi buzgó működésével lehe
tővé tette, hogy a város valósággal szebb legyen, mint 
aminő volt. Szebb is lett sokkal, mert Budapest után ha
zánk legszebb városa.*

16. Csík vármegye.
Gyertyószentmiklós közelében van GyertyÓSZárhegy-
* Varga F: Szeged város története.
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A községben látható a Lázár grófok ősi kastélya, a mely
ben Bethlen Gábor nevelkedett, A kastélyt a XYI. sz. 
első felében Lázár István főkirálybiró . építette a gyer- 
gyóiak segítségével, Egy: századdal később egy másik Lá
zár István nevű főkirálybiró kijavíttatta, de a Rákóczy 
korban elpusztult, mert 1708-ban Acton császári ezredes 
lerontatta. 1748-ban a gyergvóiak újra lakhatóvá tették. 
A vármegye közepe táján fekszik Cs'lkszenidomokos. E 
község közelében verték agyon Báthori Endre fejedelmet 
a község lakói a Schellenbergnél elvesztett ütközet után, 
A kereszt, mit egy pásztor az elesettnek sírja (ölé tűzött, 
a monda szerint kizöldült. A holttestet innen később Gyu
lafehérvárra vitték, s ott temették el, de a nép ma is bú
csúra jár sírjához amelynek helyét egy nyírfa, s egy ke
reszt jelöli. Báthori kardját ereklye gyanánt a Bögáti csa
lád őrzi Csíkszenttamáson, a kehely pedig, amelyet utól- 
jára használt Gyulafehérváron van * Szentdomokostól délre 
van Csíkkarczfalva. Régi temploma azon a helyen épült" 
ahol egykor Mihály vajda kastélyé állott. Karczfalvától 
délkeletre van Csíkszépvíz. A község közelében van az 
úgynevezett Pogányhavas, amelynek szikláin S/.t. László 
király lova patkóinak nyomait mutogatják. Szépviztől nem 
messze az Olt jobb partján fekszik Csíkmádetalva. A 
Csíkszereda felé vezető ut mellett balra egyszerű sír dom
borodik, amelyben székelyek nyugosznak. Midőn ugyanis 
Mária Terézia 1764-ben az erdélyi határszélek védelmére 
batárezredeket akart felállítani, a székelyek vonakodtak a 
határőri szolgálatot magokra vállalni. Mikor aztán sem 
szép szóra, sem fenyegetésre nem hallgattak, Bukov Adolf 
erdélyi főhadparancsnok a csíki székelyeket Mádéfalvára 
rendelte,, s, éjnek idején négy ágyúval lövetett reájuk. So
kan elbujdostak, mások az Oltba fúltak, vagy az ágyúgo
lyók áldozatai lettek- Az elesett székelyek e sírban nyugosz
nak, melyre a kegyelet sírkövet állított »SICVLICIDIVM« 
felírással,. ..uiely az 1764. évszámot is magában foglalja. E.

*Istvánfi: XXXII.
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sírkő jelenleg Csíkezentmihályon a Búzás János sírja fe
lett látható. Az Olt balpartján alig félórányira van Csík
szereda. Várát egy régebbi vár helyére 1620 körül Mikó 
Ferencz építtette. A Mikóujvárnak nevezett vár előbb fiára, 
majd özvegyével Macskáéi Ilonával 1647-ben Domokos 
Tamásra szállott, aki tatárfogságba esvén, a várat fia 
Gábor ée leányai : Erzsébet és Ilona, s ez utóbbiak férje, 
örökölték; a tatárok 1661-ben elpusztítván gróf Steinville 
fő hadi kormányzó 1716-ban restauráltatta, s 1764-ben 
szállását képezte a csíki székely határőrvidék ezredesei
nek. Csíktuenád közelében, a havasok között Bálványos 
nevű régi vár nagy kiterjedésű romjai láthatók, amely ne
vét hihetőleg még a keresztyénség előtti pogánykorból 
kapta, s az őemagyerok pogány Bzokáeok szeiinti áldozá
sainak lehetett színhelye.

IS '

17. Esztergom vármegye.

A vármegye északkeleti részén, a Garam jobb part
ján fekszik Bény. Régi premontrei prépostságának román 
stilü temploma, amelyet a múlt században restauráltak, 
legszebb műemlékeink egyikét képezi. A zárdának ma 
csak romjai láthatók. A prépostságot István mester Omodé 
gróf fia alapította a XIII. sz.-ban.* Bény tői délre fekszik 
Párkány. Itt folyté le azon ütközet, amelyben Szobieszky 
János lengyel király és Károly lotharingiai herezeg 1683 
okt, 7-én fényes győzelmet arattak a törökökön. Párkány 
közelében van. Esztergom. Barokk Ízlés szerint épült vá
rosháza Vak Bottyán generális kastélya volt. A Várhegy 
tetejét a remek főszékesegyház (bazilika) képezi, A régi 
vár maradványai a Várhegynek a Dunára néző meredek 
részén vannak. Esztergom vára Imre királyig királyi szék
hely volt, aki a várat Jób érseknek adományozta. Ettől 
kezdve csekély megszakításokkal a vár az érsekek tulaj
donát képezte. Δ mohácsi vész után ö2 évig volt török

*Czínár Mór: Monasterologia II.
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kézben. E vár falai alatt halt hősi halált Balassa Bálin*·, 
a költő. Szobieszky János és lotharingiai Károly visszafog
lalták ugyan a töröktől a párkányi csata után, de csak 
Mária Terézia idejében lett ismét a herczegprimásé. A 
régi elpusztult székesegyház helyére állított uj székesegy
házba van beépítve a nagy műbecsű Bakács kápolna, ame
lyet 1506-ban kezdett építtetni erdődi Bakőcz Tamás, esz
tergomi érsek, hihetőleg azért, hogy neki és családjának 
temetkezési helyül szolgáljon. Egykorú írók szerint ő tény
leg itt van eltemetve. A vár déli bástyafalában van el
rejtve a Szt. István kápolna, a melyben a hagyomány sze
rint első királyunk született és keresztyénné lett. Törté
netíróink is e tekintetben megegyeznek egymással. E régi 
igen becses műemléket Simor János érsek restauráltatta 
1874-ben. A ferenczrendiek templomában a templom és 
kolostor alapítójának IV. Bélának, nejéuek Máriának és 
fiának Béla herczegnek hamvai nyugosznak. Á primási 
könyvtár, képtár, régiségtár és kincstár igen gazdag gyűj
teményét képezi a megtekintésre méltó legbecsesebb mű
emlékeknek. Esztergom szomszédságában van Pilismarót. 
É községhez tartozik Basaharcz nevű puszta, amely Do- 
bozy Mihály hősies halálának emlékét őrzi. A néphagyo
mány szerint Dobozy vára a Kishegy nevű magaslaton ál
lott. Pilismaróitól délre a vármegye keleti szögletében van 
DÖmÖS, ahol 1063-ban I. Béla király feje fölött a kastély 
összeomlott, s a királyt is romjai alá temette. A kastély 
azon a hegyen állott, melyet a nép ma is Árpád várának, 
vagy Pádvárnak nevez. Álmos herczeg 1107-ben ugyan
azon helyen prépostságot és káptalant alapított s megva- 
kittatása után életének hátralevő részét is itt töltötte. A 
prépostság romjai még megvannak. Dömöstől délnyugatra, 
a vármegye déli részén van Bajna község, amelynek régi 
góth ízlésű templomát a XI. sz.-ban építették.

18. Fejér vármegye.
Történelmi nevezetességű helyei és műemlékei inkább 

a vármegye északi felében találhatók. így mindjárt a Vér
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tes hegység aljában Moortól nem messze van Csókakő. 
Mellette egy alacsony, de azárt eléggé meredek hégyea 
ma is áll még romjaiban a vár, amelyet 1424-ben Zsig- 
mond király birt V. László már a Rozgonyiaknak ado6- 
mányozta. A XVI. sz.-ban török kézen volt, de 1601-ben 
a császári sereg e vár tövében megverte a törököket. Lb- 
pöt király 1691-ben Hochburg János élélmezési biztosnak 
adta, akinek családja a XV III. sz.-ban férfiágon kihalván 
a vár is pusztulásnak indult, s napról-napra omladozik.* 
A vármegye északi részében Csókakőtől északkeletre van 
Bicske. Windischgrätz herczeg itt táborozott, mielőtt se
regével Pestre bevonult. 184 9. január 3-án ideérkezett az 
országgyűlésnek békités végett hozzáküldött deputácziója, 
amelynek Deák Ferencz is tagja volt, s amelynek a her
czeg kijelentette, hogy csak »Unbedingte Unterwerfung«- 
ról, föltétien meghódolásról lehet már szó közöttük. Bics
kétől délkeletre esik Érd. Török minaretje még épségben 
van, s egy római híd maradványai is láthatók. Károly 
lotharingiai herczeg 1664-ben itt vert meg egy török se
reget. Érdtől délre, a Duna partján fekszik Ercsi. Itt van 
az Eötvös család sírboltja, s Eötvös József báró szép sír
emléke, Tamás nádor a XII. sz.-ban Ercsiben benczée 
apátságot alapított, amely azonban régen elpusztult. Ercsi« 
tői nyugatra van Nyék. Itt született 1800 decz. 1-én Vö
rösmarty Mihály koszorús költőnk. A velenczei tó megke
rülésével Székesfejérvárra jutunk. A várost már Szt. Ist
ván lakóhelyéül választotta, benne őriztette a szent koronát, 
s utódai is jobbára itt éltek, itt koronáztattak és ide te
metkeztek. Bazilikáját s a királyi palotát 1601-ben a tö
rök felrobbantotta. Várának falait 1702-ben rontották le· 
Itt koronázták meg királyaink közül : Pétert, I. Endrét, 
I- Bélát, Salamont, továbbá mindenik királyunkat I. Fer- 
dinándig bezárólag (Róbert Károlyt harmadízben.) A ki
rálynék közül Gertrúdtól, II. Endre nejétől kezdve Albert 
nejéig, Erzsébetig, továbbá Mátyás, II. Ulászló, I. Ferdi-

* Vasárnapi újság 1864.
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nánd és Szapolyai János nejeit. A bazilika boltívei alá 
temették Imre herczeget, I  Istvánt, Kálmánt, Álmos her- 
czeget, II. Bélát, II. Gézát, II, Lászlót, III. Istvánt, III. 
Bélát, III. Lászlót, Róbert Károly első nejét, Máriát kis 
fiával Károly herczeggel együtt, magát Róbert Károlyt, 
Nagy Lajost, Albertet, Mátyást, Ti. Ulászlót, II, Lajost 
és Szapolyai Jánost, akinek hamvait Achmet basa 15a3- 
ban a sírboltból kidobatta. Ide temették továbbá Varkót- 
sot, a vár hős parancsnokát 1543-ban. Széke3fejérváron 
mindössze 48 országgyűlést tartottak, a legutolsót 1526- 
ban I. Ferdinánd alatt.

19. Fogaras vármegye.

A vármegye északkeleti részén, az Olt folyó balpart
ján fekszik KerCZ. X II — XIII. századbeli cziszterczita apát
ságának templomából ma is megvan a szentély, a kereszt
hajó, s a kettős kápolnák romja. Kercztől keletre fekszik 
Keletifelsöszombatfalva. Régi görög templomának fres
kói becses műemlékek. Északkeleti irányban ismét az Olt 
folyó felé tartva Fogarasra érkezünk Régi várkastélyát, 
amely ma kaszárnya, Apor László vajda 1310 körül épit- 
teté, de mostani alakját Bethlen Gábortól nyerte. Apor 
halála után Nagy Lajos Vlajkó oláh vajdának adta, 
utána Mircze, majd Vlád, 1460-ban Dán és Drakul vaj
dáké volt. Mátyás király elvette az oláh vajdáktól s 
1464-ben rokonának vingárdi Geréb Jánosnak s utódainak 
adományozta, inig II. Ulászló alatt Korvin Jánosé lett. 
Ferdinánd előbb Gerendi Miklósnak, majd Majláth Ist
vánnak, Szapolyai viszont Bornemissza Jánosnak adta. 
1540-ben a Majláth kezében van, de már a következő év
ben Izabellának meghódol. 1551-ben Majláth Gábor az 
István fia visszakapja ugyan, de már 1568-bau Békési 
Gáspár birtokában van. 1573-ban Báthori István^ elfog
lalta s végrendeletileg Báthori Boldizsárra hagyta. 0  utána 
Báthori Zsigmond, Báthori Endre és Csáky István voltak
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ti vár tulajdonosai, mig 1605-ben Bocskaj vezére Gyü- 
láffy László elfoglalta. Ezután Bethlen Gábór és I. Rá*· 
kóczi György nejeinek birtokát képezte lo6l-ig, mert ak
kor Kemény Jánós fejedelem szállotta meg. Kemény ha
lála után az országgyűlés Apaffy nejének, Bornemissza 
Annának adta, e z pedig fiára II. Apaffy Mihályra hagyta, 
akinek halála után a koronára szállott. E várban halt meg
I. Apaffy Mihály 1690 apr. 15-én. Az Olt vizén átve* 
zető remek hidat II. József erdélyi körútja emlékére 1783- 
ban építették.'" Fogarastól délkeletre a Királyk 3 és a 
Brassó, pataka között van Zernest. Itt verte meg 1690- 
ben Thököly Imre a török segítségével Heiszler császári 
tábornokot, aki maga is fogságba került, Teleky Mihály 
pedig elesett. Zernest közelében, a vármegye délkeleti ré
szében fekszik Tcrcsvár. Vára az Árpádok korában már 
szerepelt. II. Endre, midőn a német lovagrendet a tatárok 
elleni védekezés czéljából behívta, a fából készült vár is á 
lovag rendé volt. Nagy Lajos király 1377-ben kőfallal 
vétette körül, s a Bárczasághoz csatolta. II. Ulászló 1498- 
ban Brassónak zálogosította el, 1650-ben pedig véglegesen 
Brassónak adományozta Ettől kezdve a vár Brassó város 
tulajdonát képezi, s ma is lakható állapotban van.*

2 0 .  Gömör vármegye.

Kezdjük meg kőrútunkat a vármegye északnyugati 
részén Murany váránál, E várat a hagyomány szerint vagy 
a Bebek család, vagy az Ueva nemzetség, vagy Giskra 
építtette. Tény az, bogy 1271-ben V. István Gunig co
rn esnek adományozta. Legrégibb birtokosai az Usvaiak, 
tőlük kerülhetett a Bebek család kezére a XY. sz. elején. 
Erzsébet királyné hívének, Giskrának adta, kitől Szapo·

*Fejér ; Codex diplomatious XI. 499. — Bethlen Farkas IL 
275 — Istvánfi: Hist. XXV.

*Thur<5czi : Chron. Himg. III. 29. — Bonfinius; Decades
II. lib. X.
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lyai István foglalta vissza. 1500 körül a Tornaijai család 
birtoka, 1549-ben pedig királyi birtok volt. A kincstár a 
XVIÍ. sz. elején elzálogosította Rothall bárónak, akitől 
1609-ben Széchy Tamás visszaváltotta. A Széchy család
dal kezdődik a vár fénykora is. Széchy György leánya 
Mária, Rákóczy párthíve volt mindaddig, míg Wesselényi 
Ferencz, királyi hadvezér a várat Mária szivével együtt 
elfoglalta. 1672-ben az összeesküvés fölfedeztetése után 
Károly, lotharingiai herczeg foglalta el. A vár a felkelők
nek többször szolgált menedékül. 1706-ban már Bercsényi 
Miklós birtokában volt, aki egy darabig a szent koronát 
is itt őriztette. III. Károly király 1720-ban Koháry Ist
ván grófnak adományozta, s ma a Koburg-Koháry her- 
czegek tulajdonát képezi.* Murányvártól délre van Rima- 
brézó. Falfestményeiről nevezetes régi temploma 1246-ban. 
már fennállott. Délre a Rima jobb partján fekszik RahÓ- 
Romokban levő várának egy szárnya még lakható állapot
ban van. A Jákófy, s majd a Jánoky család ősfészke. 
Előbbi család 1639-ben Jákófy Ferencz várkapitányban, 
utóbbi Jánoky Lászlóban halt ki 1740 körül, E családok 
emlékét a ráhoi várkastély, templom, s a templomban 
levő feliratok és jelvények hirdetik. Ráhótól keletre a Ba
log patak mellett van BalOQVár, amely már Róbert Károly 
idejében fennállott. A XV. sz.-ban a Széchyek birtokába 
került, akiktől a cseh rablók elfoglalták. A esetiektől 
Mátyás király vette vissza s 1460-ban Rozgonyi Sebes
tyénnek adományozta. 1500-től 1646-ig a vár ismét a
Széchyek birtokában volt. Széchy Mária gyakran tartóz
kodott e várában, s vele együtt jutott az Wesselényi Fe
rencz nádor birtokába. A Rákóczy-féle fölkelés idejében 
mint kincstári birtokot, a kuruezok lerontották. 1691-ben 
a Koháry családé lett, s e családtól örökölte mostani tu
lajdonosa, a Koburg herczegi család. A herczegi kastély
ban most is látható egy Murányvárból idekerült mennye- 
zetes ágy, amely állítólag Széchy Máriáé volt, Délkeletre

*Acsády : A Széchyek Murányban, Századok 1885.
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a Rima felé tartva Rimaszombatba érkezünk. Itt szület
tek : Tompa Mihály, a költő. Hatvani István, a bűvészet 
hírében álló debreczeni professor, Ferenczi István szob
rász, Szentpétery József, műötvös, Szathmári — Latkó- 
cziné és Blaha Lujza színművésznők. Rimaszombattól dél
keletre van Jánosi, amelynek a XIV. sz ban épült apát
sági temploma becses műemlék. Jánositól délnyugatra fek
szik Várgede, amelyet már 1244-ben úgy említenek, mint 
Fülek szomszédját, s föl van jegyezve róla, hogy 1451- 
ben Giskra sikertelenül ostromolta. 1502-ben II. Ulászló 
Gedeő várát Kubinyi Lászlónak, a budai vár udvarbirá- 
jának adományozta. 1526-ban Feledi Istók csellel elfog
lalta ugyan a várat, de soká nem örülhetett neki, mert a 
nádori bíróság őt hatalmaskodásai miatt tőle megfosztotta, 
1554-ben innen indult ki Bebek Ferencz és Perényi Gá
bor a lüleki őrség segítségére a vármegyei felkelő sereg
gel. 1514-ben a törökök a várat lerombolták, s ma csak 
romjai tanúskodnak hajdani fényéről. Várgedétől délre 
fekszik AjnáCSkÖ, Fülektől mintegy órajárásnyira. Neve 
régebbi irataink szerint Hajnácskő volt, s állítólag Huba 
vezér leányától Hajnácskától nyerte e nevét. 1554-ben tö
rök kézbe került, majd az áruló Balassa Menyhért birto
kába jutott. 1619-ben, Bethlen Gábor egyik vezére Széchy 
György elfoglalta ugyan, de 1645-ben a törökök vissza
foglalták. Pár évtized múlva Hasszán bég, midőn belőle 
kivonult, felgyújtotta. A szathmári béke megkötése után 
teljesen rommá lett. Ajnácskőtől északkeletre Hegyeshegy 
mellett van Kapta, a vármegye legrégibb várainak egyike. 
Előbb a Kaplay családé volt, majd ennek kihalása után 
a serkei Lorántffyaké lett. Közvetlenül mellette van SerkO 
község. A községtől nyugatra volt a vár, amelyet 1324- 
ben Róland, vagy Lóránt megszerezvén, utódai Lorántffi néven 
ismeretesek, serkeielőnévvel. Giskra 1451-ben a várat Lorántffy 
Györgytől elfoglalta, de Mátyás király 8 évvel későbben 
visszavette, s visszaadta a Lorántffy családnak, amely azt 
a XVII. ez.-ig bírta; későbbi birtokosai a Vay, czegei



Vasa, Szilassy,, Toldalagi és Kemény családok voltak. Ser
kétől keletre van Rimas?écs. Állítólag Zalán fejedelem 
nyári mulatóhelye volt, s innen vette nevét a Széchy csa
lád. Héderváry László e vár alatt verte meg 1458-ban 
Komorovszky és Valgatha cseh rablóit, Mátyás király pe
dig a várat leromboltatta. Széchy Máriával ez is Wesse
lényi Ferencz birtokába került, kiről a kincstárra szállván 
szintén a Koháry grófoké lett. Rimaszécstől keletre Bán
réve irányában, a vármegye szélén fekszik Putnok. Várát 
IV. László király 1283-ban a Rátot nemzetségnek ado
mányozta. Az ezen nemzetségből származott Putnokyak 
három századon keresztül bírták, mig 1566-ban a Bebek 
György által szervezett fölkelés miatt császári hadak szál
lották meg η onnan a Putnokyakat kiszorították. Ettől 
kezdve királyi kapitányok alatt mint végvár szerepelt. A 
törökök két Ízben (1567 és 1588) is elfoglalták, de tőlük 
csakhamar visszakerült. 1607-ben Bocskay hajdúi tartot
ták megszállva, majd a karvai Orlay családé lett, s az 
egész századon keresztül ennek birtokában maradt. A csa
lád utolsó tagja, Orlay Borbála, Serényi András gróf ne
jének halála után a Serényiekre szállott, s ma is birto
kukban van. Putnokon született Tóth Ede, a jeles szín
műíró.* Putnoktól északra van PeiSÜCZ. A községet IV. 
Béla adományozta a Bebek családnak, amely a Sajó part
ján várat épített. E várat 1558-ban a török elpusztította, 
de újra felépítették. A Bebek család kihaltával, Bebek 
Kata révén a Perényi, majd a Rákóczy család birtokába 
került. Utolsó birtokosa, Rákóczy Ferencz és nővére As- 
premont Julia volt. Bebek László sírkövét megtalálták a 
község templomának restaurálásakor. Pelsücz közelében, 
Szalócz mellett van GombaSZÖg, ahol Bebek György és 
László 1371-ben a pálosok számára templomot és társhá
zat alapított A kolostor később az Eszterházy herczegi 
család birtokába került; templomának romjai még meg-

*Balogh Béla: Putnok mezőváros múltja és újabb kora 1881-ig.
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Tannak* Gombaszögtől északra, Rozsnyó közelében fekszik 
Krasznahorka. Vára keletkezését a néprege szerint egy; 
juhásznak köszönheti, aki juhait a szomszédos Sashegyen 
legeltetve egy csomó aranyat talált, s ezt sajtba gyúrva 
az éppen ott vadászó IV. Béla királynak adta, amiért ez 
megengedte, hogy ahol neki tetszik építsen hét aklot. A 
juhász azonban akiok helyett várakat épített. Történetíró
ink szerint a várat a Bebek család építtette, amelytől 
1441-ben a hussziták elfoglalták, de tőlük Bebek István 
húsz év múlva visszaszerezte. A mohácsi vész után a ha
talmaskodó Bebek Ferencznek, Szapolyai hívének birtoká
ban látjuk a várat, de már 1560 körül visszaszállott a 
koronára, mert Ferdinánd tábornoka Schvendi Lázár eL 
foglalta. Ezen időből való a várban levő ágyú is, amelyet 
Bebek Ferencz Lőcsén öntetet 154V-ben. Ideiglenes do- 
náczió czimén a vár 1585-ben Andrássy Péter tulajdonába 
ment át s 1642-ben a donáczió véglegesittetvén, ettől 
kezdve a mai napig az Andrássy család birtoka. Andrássy 
Istvánnak II. Rákóczy Ferencz hívének felesége volt az a 
Berédy Zsófia, akinek holtteste, bár ósszeaszott, de amel- 
let teljesen ép állapotban üveg koporsóban ma is látható 
a krasznahorkai várban, amelynek mai tulajdonosa And
rássy Dénes gróf.

21. G yőr várm egye.

A vármegye északnyugati szegletében van Hédervár. 
Benne rendkívül nevezetes a Héderváry család értékes 
műemlékgyüjteménye, amely hédervári Viczay Lőrincinek 
köszöni létezését. A várkastély parkjában látható az úgy
nevezett Kont-fája, amelynek lombjai alatt a hagyomány 
szerint hédervári Kont István 30 társával titkos összejö
veteleit. tartotta. Hédervártól délkeletre fekszik Győr. A 
püspöki palota fölött csonkára metszett torony emelkedik, 
a palota belsejében pedig van a XV. sz.-ból való Dóczy

*Rupp Jakab : Magyarország helyrajzi története II.
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kápolna· A püspöki templom főoltára mellett látható & 
Szentháromság-, vagy Héderváry-kápolna, amelyet 1538- 
bau Héderváry János püspök építtetett. A káptalandomb tövé
ben van a történelmi nevezetességű frigyszekrény-szobor, 
melyet III. Károly állíttatott. A királyutczai Etlényi-féle 
házban volt megszállva I. Napoleon a győri csata után 
1809-ben, amikor a nemesi íölkelés utóljára adott magáról 
életjelt. Vára 1594-ben Hardeck gróf és Periin árulása 
folytán a törökök kezére került, kiktől Schwartzenberg és 
Pálffy foglalta vissza 1598-ban. i809-ben a francziák el
pusztították* Győrtől délre van Ménfő. 1044-ben itt volt 
az a nagy csata, amelyben Aba Sámuel király III. Hen
rik német császártól vereséget szenvedett és menekülni 
volt kénytelen. Ménfőtől délkeletre esik Téth, Itt született 
1788-ban Kisfaludi Károly, a költő. Téthtől keletre van 
Győrszentmárton, ennek közelében pedig Pannonhalma. Itt 
volt hazánkban az első benczés apátság, amelyet I001=ben 
Szt. István alapított. Az apátság és székesegyháza, bár 
sok viszontagságon ment keresztül, ma is egyik díszê  
hazánknak.**

22. Hajdú vármegye.

Hajdúböszörmény- A X V II. sz.-tól kezdve a Hajdú- 
kerület székhelye volt; 1682-ben Thököly elfoglalta. Bö
szörménytől délkeletre fekszik DebrSCZen, Csokonai Vitéz 
Mihály szülővárosa. 1563 febr. 2-án nevezetes hitvitának 
volt színhelye, amely a kálvinisták és unitáriusok között 
folyt. A  ref. collegium könyvtárában őrzik a XVI, ez. ele
jéről származó debreczeni codex eredetijét, A hires colle
gium 1552-ig ferenczrendi zárdaiskola volt, a reformáczió· 
elterjedésével a város ura enyingi Török János a maga ré
szére foglalta le, s azóta, mint protestáns iskola szerepel
vén, ma is egyike a legvirágzóbb s legnépesebb hazai fő

*Ráth Károly: Győr város története, Győri Közlöny 1864.
**Fejérpataki; A pannonhalmi apátság alapitó levele.
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iskoláknak, de egyszersmind — gazdag alapítványai miatt 
— a leggazdagabbaknak is, amelyben sok országos hírű 
ember tanított, s amely már nem egy derék polgárt adott 
a hazának. 1849-bén a nemzeti kormány és az országgyű
lés a fővárosból Debreczenbe menekülvén jan. 4-től juli 
1-ig itt székelt és a ref. nagytemplomban apr. 14-én mon
dotta ki Kossuth Lajos az országgyűlés határozatát, amely 
Magyarországnak Áustriától való elszakadását és a Habs
burg uralkodóház trónvesztettségét foglalta magában. 
Ugyanazon év aug. 2-án pedig Nagy Sándor tábornok tíz
ezernyi serege itt tartóztatta fel fél napig Paskievics orosz 
fővezér 200.000 emberét. Debrecentől délnyugatra fek
szik Szoboszlo. Régi hajdú várának egyik bástyája még 
-megvan, ahol 166‘0-ban a hajdúk, mintegy 300-an Ach
med Seidi basa seregével szembeszáll van, hősi halállal hal
tak meg.

23. Háromszék vármegye.

Kezdjük meg kőrútunkat az OjtOZI szorosnál, a vár
megye északkeleti részén. A vámházakon túl két hegyfok 
meredez az országúira, ezek egyikén volt a »Rákóczy 
vár» nevű erőd, másikának neve »Gyilkos«, amely kőfal
lal és sánczokka! volt erősítve. A festői romot képező vá- 
Tat kétfelől a hegy meredek oldaia, alatta az Ojtoz vize, 
felül pedig őserdők veszik körül. A hagyomány szerint a 
várat II. Rákóczy György építtette, de a hagyománynak 
ezúttal nincs igaza, mert már az 1630-i országgyűlés egy 
törvényczikke azt mondja, hogy a háromszékiek építették. 
Elpusztulásának körülményeit a nép így beszéli el: Az 
utolsó török háború alkalmával 1787-88-ban Horváth ez
redes a székelyekkel itt őiségen állott. Egy napon azok
nak, kik a Gyilkoson őrködtek fegyvertisztitást paran
csolt. Alig szedték szét fegyvereiket, a törökök őket meg
rohanták, közöttük nagy gyilkolást vittek véghez, s innen 
■kapta volna a hegyfok »Gyilkos« nevét. A török a várat
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is uiegtámacItHi, bevette, fölégette s azóta romokban hever» 
l57ó-ban Báthori István fejedelem itt vonult ki az or
szágból a lengyen trón elfoglalása végett.* * Az Ojtoz patak 
folyását követve délnyugati irányban Bereczkre érkezünk. 
I tt született Gábor Áron, a szabadságharcz egyik legna
gyobb hőse. Közelében, a hasonló nevű patak mellett vau 
"Veneturné vára római castrum maradványaival. A monda 
szerint e várat Veneturné építieté fia távollétében, s midőn 
ez hazajött kérkedve mondotta fiának, hogy oly várat 
építtetett, amelyet maga az isten sem fog bevenni. A fiú 
anyja káromló szavait hallván, nem akart a várba be
lépni, s igy az anya egyedül lovagolt nagy gőgösen a 
várba, de amint belépett, a vár villámok között tüstént 
elsülyedt, Veneturnét pedig Isten vakmerő elbizakodott
ságáért kőbékává változtatta..* Bereezktől délre van 0z8- 
dola. Temploma közelében vannak a Kun grófi család ősi 
kastélyának romjai. Ozsdola közelében van Gclencze, a 
melynek Szt. László életéből vett freskókkal ékesített 
templomát romladozó várkastély környezi. A templomtól 
északra, a hegyoldalban egy másik régi kastély romjai 
láthatók. Gelenczétől nyugatra a Feketeügy jobb partján 
fekszik Ikafalva. Vára voltaképen ma csak egy őrtorony 
Csermáton falu közelében, amelyről csak a repe emlékezik 
meg. A rege szerint óriások építették, s benne egy oly 
nagy óriáskígyó lakott, hogy farkát a toronyra csavarta, 
s úgy hajolt le inni a patakba. A székely krónika'szerint 
a várat a rabonbánok, vagy másként rovobánok korában 
Sándor rovobán fia lka építtette, aki minthogy a keresz
tyén vallást elfogadni nem akarta, atyja Őt sereggel tá
madta meg; a fiú elmenekült, s e várat épitteté, ahol meg 
is halt. Ennek a fia volt Gázon, Kászon-szék alapitója. A  
vár felső része 1802-ben földrengés következtében leom
lott. Orbán Balázs szerint a vár a X III. sz. előtt épülhe. 
tett, s valósággal tipikus mintája az ősi székely várépité-

*Kővári: Erdély Építészeti Emlékei.
*Kővári : Történelmi Regék 122.

44



•ezetnek.* Ikafalva szomszédságában van Kézdivásárhely. I tt 
■öntötte Gábor Áron a város és a többi székely községek 
harangjaiból ama híres ágyúkat, amelyekkel a szabadság- 
harczban a háromszékiek az ellenük vezetett oláhságot 
visszaverték. Nem messze a Kászon pataka mellett van 
Kézdiszentlélek. Érdekes régi templomát sajátságos vár
kastély környezi, Egy másik magaslaton a Mikes kastély 
romjai láthatók, amelyet Mátyás király Bályogi Lőrincz- 
nek, II. Lajos 1517-ben Szapolyai Jánosnak adományozott. 
Később 1581-ben a vár kecsedi Károlyi István birtokába 
jutott. Apaffy Mihály Kálnoky Sámuelt és Zsuzsannát 
jutalmazta meg vele. 1634-ben egy könnyelmű kaland 
színhelye volt. Mikes Mihály ugyanis beleszeretett Tar- 
nóczy Sebestyénnek, a vár birtokosának leányába, Sárába. 
Megkérette, de kosarat kapott, s ezért az anya távollété
ben a kastélyba rontván embereivel, a lányt elrabolta. Az 
anya, Károlyi Zsófia I. Rákóczy Györgyhöz fordult pa
naszával, aki Mikest jószágvesztésre ítélte, de nehány év 
múlva megkegyelmezett neki. Sára 1639-ben ment nőül 
Haller Péterhez, s nemsokára Öngyilkossággal vetett vé
get életének. Maga a szentléleki vár a Perkőhegy azon 
ormán állott, ahol ma kápolna fehérük.** A Torjahágó al
jában fekszik Bálványosvár. Alapítója Apor Sándor rovo- 
bán volt, s benne a Szt. Istvántól üldözött pogányok me
nedéket találtak. A tatárok betörésekor a székelyek hősi
esen védelmezték. E várban lakott Apor László is, Erdély 
hatalmas vajdája. A hagyomány szerint Ottó királyunkat 
is e várban tartották fogva. A büszke vár azonban 1603 
után romba dőlt.*** Bálványostól nyugatra az Olt partján 
fekszik BÜkszad. Mellette egy sziklacsúcson Sólyomkő 
romja meredez ég felé, amely legfeljebb csak őrtorony le
hetett, mert várnak igen kicsiny, hanem igenis lehetett a

*Székely nemzet oonstitutiói 279.
**Szalárdy : Siralmas magyar krónikája 98—99 1.
***Orbán Balázs: A. Székelyföld leírása. — Kővári László : 

'Történelmi Regék.
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torony alatt valamelyes erőd, melynek falai míg látsza
nák. A hagyomány szerint ezt is óriások építették, s nevét 
onnan kaphatta, hogy itt is fogdostak vadászatra szánt sóly
mokat a török porta számára. A faluval szemben az Olt és 
Kakottyás patak összefolyásával képezett hegyfökon áll 
Vápavára, melynek kapubástyája és ölnyi vsstagságu fala 
részben még fennáll. Bukszádtól délkeletre fekszik Dálnokl 
Itt született Dózsa György a II. Ulászló alatti pórláza
dás vezére. Dálnoktól délre van Eresztevény. Templomá
nak kertjében van eltemetve Gábor Áron a székely sza
badsághős. Utunkat nyugat felé folytatva az Olt folyó 
jobb partján találjuk ilyefalvát. A község temploma kö
rül máig is fennáll a kőfal, amely egykor kastélynak, 
vagy várnak részét képezte. Midőn a szászok 1612-ben 
Báthori Gábor fejedelem ellen Weisz Mihály brassói ki
rálybíró vezérlete alatt fegyvert fogtak, a fejedelem híveit, 
s a székelyeket szétszórták Szilassy János és Béldi az ilye- 
falvi kastélyba menekültek előlük. 1658-ban a tatárok 
foglalták el és rombolták le, llyefalvától délre a Tatráng 
vize mellett van Bodola- Várának eredete bizonytalan. A 
XV II. sz. közepén Apaffy Mihály idejében, ennek taná
csosáé Béldi Pálé volt. A fejedelem neje Bornemissza Anna 
irigykedett a szép Béldinére, Vitéz Zsuzsannára. Ez irigysé
get a kegyenczek a Béldi család megbuktatására hasz
nálták fel. Béldi Pált azon ürügy alatt, hogy a haza bé
kéjét megakarja zavarni 1676 apr. 23-án este elfogták és 
börtönbe vetették, de a tejedelemné közbenjárására más
nap visszanyerte szabadságát. Az a bilincs, amelyet Béldi 
Pál ekkor állítólag viselt, mint családi ereklye az Erdélyi 
Muzeumegylet régiségtárában látható. Béldi, miután sza
badságát visszanyerte, tényleg fellázadt a fejedelem 
ellen, de rajta vesztett, Oláhországba menekült, majd 
Konstantinápolyba, míg nejét és gyermekeit a szamos- 
ujvári várba zárták, várát pedig ősi székely szokás szerint 
széthányták.*

""Cserei Mihály históriája 101.
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24. Heves vármegye.

Kezdjük el utunkat a vármegye nyugati részén. Pásztó 
közelében a csaknem 800 méter magas hegycsúcson kőke
rítéssel körülvett vár állott, ez volt Ágasvár, amelynek 
romjai máig is látszanak. A várat 1265-ben IY. Béla fia, 
István, felesége főlovászmesterének, Istvánnak, Domonkos 
mester fiának adományozta egyéb érdemei között azért, 
mert az Aba nemzetségbeli Lászlót, e vidék urát, elfogta. 
A hegy oldalában barlang van, többfelé ágazó folyosókkal 
és csarnokokkal. Ugyancsak Pásztó közelében fekszik Hasz
nos. Yáráról, amelyet cserteri várnak is neveztek csak 
annyit tudunk, hogy ősbirtokát képezte a Rathald nem
zetségből származó azon Hasznossy családnak, amelynek 
egyik tagja Domokos, a XIV. sz. elején nádor volt. Pász- 
tótól délre van ApCZ, amely régente az Opuz nemzetség 
birtoka volt. Mátyás király gyakran szeretett itt vadász
hatni, amiért vadásztanyát is építtetett. Ma a Ráday és 
Teleky grófi családok birtokát képezi. Apcztól délre fek
szik Hatvan, Hatvanban tartották 1525-ben azon zajos 
országgyűlést, amelyen a rendek, Báthori Istvánt a ná
dori méltóságtól megfosztván, helyébe Verbőczy Istvánt 
választották meg. Itt verték meg a magyarok 1849 april 
2-án Schlick császári tábornokot. Ma már nem létező 
vára többször volt török kézen. Kastélyát 1723-ban III. 
Károly király Btalirenberg Tamás grófnak, Mária Terézia 
pedig Grassalkovich herczegnek adományozta, mig ma a 
hatvani Deutsch család tulajdonát képezi.*" Hatvantól dél
keletre van TarnaÖrS. Itt halt meg Vak Bottyán János, 
Rákóczi generálisa, kinek holttestét innen szállították 
Gyöngyösre. Utunkat Adács község irányában folytatva 
Gyöngyösre érkezünk. A szentferenczrendiek csúcsíves 
templomának, — amelyet a Báthori család építtetett — 
sírboltjában pihennek Rákóczi hires kurucz generálisának 
Vak Bottyánnak és br. Orczy Lőrincznek, a költőnek

*Albert Ferencz: Heves- ég Külsőszolnok vármegyék leírása.
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hamvai. Gyöngyösön születtek; Vachott Sándor és Imr& 
írók, Zalár József, a költő és 1642-ben Széchényi Pál,, 
a hires kalocsai érsek. II. Rákóczy Ferencz 1704-ben a 
húsvéti szent ünnepeket e város falai között töltötte, 
1806-ban pedig, marcz 20-ikának éjszakáján a szent ko
ronát is e városban őrizte h 6 koronaőr Almássy* 
Pál (ma Kozmári féle) házában. Ez akkor történt, mi
dőn a szent koronát Munkácsról Budára szállították.* 
Gyöngyös közelében van A b a e a á r. E közeégbnn Aba Sá
muel király a benczések részére zárdát és templomot épít
tetett. E zárda és templom sírboltjába, a mely ma egy 
gyöngyösi földbirtokos pinczehelyiségét képezi, temették el 
magát, az alapitó Aba Sámuelt a ménfői szerencsétlen üt
közet után. Haller Sámuel gróf Aba Sámuel sírjának he
lyét 1773-ban latin felirásos márvány emléktáblával je
lölte meg** Gyöngyös közelében a Mátra bérczei között 
látszanak Benevár nyomai, amelyet a monda szerint Bene 
vitéz építtetett. Első ismert ura az Aba nemzetiségből 
származó Csobánka volt, aki hihetőleg a tatárjárás után 
építtette lovagvárát, amely a XV- sz. végén már elpusz
tult.*** Ha a Mátrán átkelünk, s utunkat, északkeleti irány
ban folytatjuk, Sírok községbe érkezünk. Romokban 
heverő várához több érdekes monda fűződik, a vár 
nevének keletkezését illetőleg. Egyik monda szerint 
a vár úrnőjének dajkája egyik ablakban játszadozott 
a kis gyermekkel, aki az ablakon véletlenül kiesett, 
s a dajka emiatt keservesen zokogva hangoztatta e szót T 
»Sírok« mire a visszhang vissza felelt: »Sirok“ - s 
úgy lett a vár, meg a falu neve is Sírok. Egy másik vál
tozat szerint a vár egyik birtokosának, az Országh család
nak egy ifjú tagja beleszeretett egy jobbágy leányba. Az 
ifjú atyja a viszonyt ellenezvén fölvitte fiát a visegrádi

*Sebők László: Gyöngyös és vidéke története. — Thaly Kál
mán : Bottyán tábornok haláláról és temetőhelyérő), Századok : 18b7.

**Thuroczy János krónikája 36 fej. 122 1. Schwandtnernél.
***Márki Sándor: Benevára a Mátrában, Turisták Lapja II.
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királyi udvarhoz, azon reményben, hogy szerelmét elfelejti. 
De az ifjú, amint megtudta, hogy a jobbágy leány otthon 
bánatában hervadásnak indult, tüstént hazament, de már 
csak a ravatalon láthatta meg a leányt, s ezért elkesere
désében kardjába dőlt. A büszke várúr egymás mellé te- 
metteté az ifjakat s erről a páros sírról nevezték el a fa
lut és a várat »Sírok«-nak. Sőt a mondának egy harma
dik változata is ismeretes, amely szerint a várnak egy 
igen kegyetlen ura egyik özvegy jobbágynőjét, ennek le
ányával együtt a vár udvarán felállított bitófához köttet
vén, halálra seprőztette, mert betegen nem akart, illetve 
nem volt képes »ur dolgára menni.« Ezért az özvegy a 
várurat és családját haldoklása közben megátkozta, hogy 
eoha örömet ne ismerjenek csak sírjanak az igazságos 
Istentől rájuk bocsátandó csapások súlya alatt. Az átok 
a monda szerint be is teljesedett, s innen kapta volna ne
vét, a falu és a vár, amelyet egyébként némelyek Darnó- 
várának is neveztek. E naiv szájhagyományokkal szemben 
tény az, hogy Síroknak első ismert birtokosa 1320-ban a 
Bodonyi család volt, nevezetesen Bodonyi Demeter, akitől 
Róbert Károly nádora, Dózsa, hűtlenség miatt elfoglalta. 
1372-ben Nagy Lajos a várat kijavíttatván, minthogy a 
munkálatok költségét Domoszlai Miklós, Hevesvármegye 
ispánja viselte, ezért zálog czímén az ő birtokába került. 
1388-ban Zsiemaond megengedte Tari Lászlónak, hogy 
a várat Domoszlaitól kiválthassa. E Tari Lászlónak volt fia, 
a „pokoljáró“-nak nevezett Lőrincz . 13ö9-ben Zsigmond 
örökre Tari Lászlónak adományozta, s azután ennek utó
dai bírták 1465-ig. Lőrincz unokái, a szépséges Margit és 
Erzsébet sok deli leventét vonzottak a várba, amelynek 
termeit víg mulatozások zaja töltötte be. A mulatozások 
pedig sokba kerülhettek, mert Tari György, a mulatozó 
lányok bátyja 1465-ben a várat Guthy-Országh Mihály
nak és a Kompolthyaknak zálogosította el, akik 1472-től 
fogva királyi adomány czimén bírták a várat és környé
két. 1562-ben Országh Kristóf a vár nyugati részét ujr»
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építtette. A család férfiágának kihaltával 1567-ben enyingi 
Török Ferenczé lett, mig 1596-ban Helmeczi és Kotaji 
várnagyok Eger eleste után kénytelenek voltak átengedni 
a töröknek, amely 1687-ig bírta, amidőn Caraffa ismét 
visszafoglalta. Ez után a Bruder bárói család kezére ke
rült, majd a Károlyiakéba, akik leányágon az Országh 
családdal állanak rokonságban. A vártól keletre két szarv 
alakú kőszirt »a barát és apácza« és a »török asztal» lát
ható, amely a .uonda szerint onnan kapta nevét, hogy a 
török basa ott szokta volt meginni fekete kávéját. Legna
gyobb valószínűség szerint úgy a »barát és apácza«, mint 
a »török asztal«, emberi kéz alkotásai, s az egyik po
gány bálványpár, a másik pedig őskori pogány áldozóol-. 
tár lehetett.* Bíróktól északkeletre, a vármegye szélén van 
Szarvaskő. IV . Béla királyunk a tatárjárás után ^1248) 
engedélyt adott az egri püspöknek a szarvaskői vár felépíté
sére, amely aztán később az egri püspökök nyaralóhelye volt. 
15o5-ben az országgyűlés elrendelte ugyan a vár lerom
bolását, de ez nem történt meg. 1596-ban Eger elestével 
Szarvaskő várőrsége Gál János várnagygyal együtt a vá
rat odahagyta, amely azóta 1687-ig török kézen maradt. 
1687 után Telekessy István egri püspök kijavíttatta, lakta, 
sőt rabságot is szenvedett benne, azért, mert a félelmes 
időben volt elegendő bátorsága ahhoz, hogy magyarnak 
maradjon, s hazaszeretettől lángoló szivének sugallatát kö
vetve 1705. februá' 8-án a káptalan és nemesség élén az 
Egerbe bevonuló Rákóczyt ünnepélyesen fogadta. Ezért 
Bécsben lázadónak bélyegezték a 77 éves derék püspököt, 
s épen akkor, midőn arany miséjét akarta megtartani a 
vártemplom azon kápolnájában, hol Imre és III. László 
királyaink pörai nyugosznak, — elfogták, püspöki méltó
ságától megfosztották s a szarvaskői várba zárták. A vár, 
mely állítólag a diósgyőri és egri várakkal földalatti 
összeköttetésben állott, a XVIII. sz, első felében pusztult

*Bartalos Gyula ; Adatok az egri egyházmegye történetéhez. 
— Kandra Kabos : Magyar Mythologie,
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el, úgy hogy ma csak egy fala daczol az enyészette!, a 
fal közelében a hegy legmeredekebb részén pedig kereszt 
áll, mintegy figyelmeztetve a romok között imbolygó ha
landót, hogy a buzgó áhitat szárnyain Istenhez felemel
kedve imát rebegjen a derék Telekessy lelkének üdvéért. 
Szarvaskőtől délfelé haladva. Egerbe érkezünk. E város 
remek székesegyházát görög stílben Pyrker László érsek 
építtette 1831—37-ig. Hatalmas lyceuma pedig Észterházy 
Károly gróf püspöknek (mert az egri püspökség csak 
1804-ben lett érsekséggé) köszöni létezését. Az irgalmasok 
templomává szemben áll a török időből megmaradt 35 méter 
magas 14 ezögletü minaret, a melyet Pyrker érsek 1829-ben 
renováhatott. A város északkeleti szélén a vár maradvá
nyai láthatók. A vár ma honvédkaezárnya, legmagasabb 
része pedig kálvária. A vár bástyájái an van eltemetve Dobó 
István, Eger hős védője, kinek hotltestét Euszkárol Pyr
ker érsek hozatta ide 1833-ban. Egerbe telepítették le 
először II. Endre idejében a ferenczrendi szerzeteseket, s 
innen széledtek el az ország különböző részeibe. 1552 
szeptember 11-től okt. 18-ig Dobó István védelmezte meg 
vitézül a várat az egri nőkkel Ali és Achmed basák el
lenében. 1596-ban III. Mohamed 200 ezer főnnyi sereg
gel elfoglalta, s ettől kezdve csaknem egy századon át tö
rök kézben volt 1687 decz. 12-ig. Ide menekült II. Rá- 
kóczy Ferencz 1708-ban, a szerencsétlen trencséni csata 
után, de ide menekült 1809-ben I. Ferencz neje is, a 
trónörökössel együtt, sőt a szent koronát is ide hozták a 
francziák betörése alkalmával. Egertől délnyugatra De- 
ménd irányában fekszik Kápolna. Itt történt az a hires csata 
1849 febr. 26—27-én, amelyben Dembinszky, Görgei és 
Klapka harczolt Schlick és Windischgrätz ellen, s amely 
a magyarok visszavonulásával végződött.

25. Hont vármegye.
A vármegye nyugati felső részében fekszik Bakabánya» 

amelynek gót ízlésű temploma a XVI. sz. elején épült.
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Bakabányától keletre fekszik Korpona. 1605-ben itt tar
totta Bocskay István ama nevezetes gyűlést amelyen a bé
csi béke pontjait előzetesen megállapították. Vára sokáig 
menedékhelye volt a vidéki nemességnek a török ellen. 
Thököly és II. Rákóczy Ferencz hadai is megszállották, 
Ocskay László pedig a várost felgyújtotta. Korponától 
délre van Csábrág, amelynek meredek sziklabérczen épült 
vára romokban hever. Lytva vár név alatt már a XIV. 
ez..ban fennállott s később Bakócz Tamás, majd Balassa 
Menyhért volt a gazdája. Ez utóbbitól Salm Miklós csá
szári vezér foglalta vissza törvényes ura Pálffy Péter ré
szére. II. Ferdinánd a várat Kohári Péter, érsekujvárí 
kapitánynak és utódainak adományozta, s azóta e család 
leányági leszármozottjai a Koburg-Koháry herczegek bír
ják. Bethlen, Thököly és a Rákóczyak idejében a fölke
lők kezében volt ugyan, de a szatmári béke visszaadta a 
várat Koháry Istvánnak. A család Mária Terézia kora óta 
nem lakik a várban, s így a vár azóta romlásnak indult. 
Csábrágtól délre, Ipolyságtól nem messze esik Drégely 
vára, amelynek csekély romjai a falutól délre most is lát
hatók* E várat Albert király 1438-ban Palóczi György 
esztergomi érseknek adományozta. 1552-ben Szondy György 
hősiesen védelmezte a törökök ellen, bár sikertelenül, sőt 
a védelmezés közben maga is életét veszítette. Egyik száj- 
hagyomány szerint Szondy a várba szorult nőket egy 
alaguton szöktette ki a várból, s ez alagutat ma is »Le- 
ányárok«-nak nevezik. Másik szájhagyomány szerint egy 
nagyoroszi varga Ali basának elárulván a váiba könnyű
szerrel való bejutás titkát, a basa őt megnyuzatta s bőrét 
tömette meg aranynyal, mert előzőleg annyi aranyat ígért 
vala neki, amennyi a bőrébe fér. 1593-ig a vár török 
kézben maradt, de ekkor a törökök Tiefenbach kassai ka
pitány jövetelének hírére kiszöktek belőle. Köveit már a 
múlt században építési czélokra kezdték széthordani.*

*Acsádi Iguátz : Drégely és hőse, Századok 1887.
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E vármegye egyike hazánk legfestőibb, s legvadregé- 
nyesebb vidékeinek, de történelmi szempontból is igen ne
vezetes, mert egymást érik benne a múlt dicső emlékeit 
megörökítő helyek. így mindjárt a vármegye északi részéi
ben Kőrösbánya közelében fekszik Brád· Itt tört ki 1784. 
nov. 2-án a hírhedt oláh lázadás Hlora és Kloska búj* 
togatása következtében. Érádtól délnyuga ra fekszik Ma- 
rosillye. Komba dőlt vára, hogy mikor épült, nem tud
juk, csak annyi bizonyos, hogy 1560-ban Dienessy László 
volt a tulajdonosa. 1574-ben Báthori István fejedelem a 
várat megerősitteti, s 1575-ben iktári Bethleu Farkasnak 
adományozza, ügy örökölte azt atyjától Bethlen Gábor 
fejedelem, aki 1580-ban e várban született, s akitől 1603- 
ban Básta elfoglalta. Bethlen Gábor után a vár Bethlen 
Istvánra, majd Bethlen Péterre szállott, de a Bethlen csa
lád férfiágon való kihaltával előbb a Thököly Istváné, 
majd ennek fiáé Thököly Imréé lett. I. Apaffy Mihály a 
török hódítástól való félelmében Kapy György és Olasz 
Fereucz által 16<0-ben lerontatta. Mária Terézia a Bor
nemissza bárói családnak adományozta.* Marosillyétől 
keletre van BranyiCSka Jósika Lajos báró ősi kastélyá
ban úgy Martiuuzzi, mint Jósika Miklós báró, a jeles iró 
is, sokáig tartózkodott. E kastélyban fogatta el és kon- 
czoltatta fel Báthori Zsigmond 1594-ben Szalánczi Lász
lót a tölök párti főurak egyikét, a kastélyt pedig a fa
luval együtt kanczellárjának, Jósika Istvánnak adomá
nyozta. Kissé tovább délkeletre, a Maros balpartján fek
szik Déva. E város legrégibb épülete a Hunyadiak korából 
származó mostani reform, templom. Várát némelyek sze„ 
rint Decebál dák király építtette. Legelőször 1269-ben 
említik. 1307-ben Apor László vajda birtokában volt, 
aki Ottót itt vetette fogságra, s itt vette el tőle a szent
koronát. Az Apor család után Hunyadi Jánosra, mint

■"Kővári; Erdély története IV. k.

2 6 . Hunyad vármegye.
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erdélyi vajdára szállott, s családjának örökös magántulaj
donává lett. 1504-ben visszakerült a korona birtokába, s 
ettől kezdve valóságos állami börtön gyanánt szerepelt. 
Izabella királyné 1556-ban itt tartotta fogva Dobó Ist
vánnak, az egri hősnek nejét és gyérünkéit. Itt halt meg 
börtönében Dávid Ferencz unitárius pü-'pök is 1579-ben. 
1601-ben Báthori Zsigmond Dévát fejedelmi székhelyéül 
választotta, de már 1605-ben Bocskay vezére Nagy Al
bert, a császári őrségtől elfoglalta, s ettől kezdve kevés 
kivétellel mindig az erdélyi fejedelem vára volt 1687-ig, 
amikor ismét császári őrség telepedett meg benne. II. Rá- 
kóczy Ferencz hadai is ostromolták, de sikertelenül. A várat 
két Ízben is megerősítették 1717-ben és 1752-ben, 1773- 
ban pedig II, József is meglátogatta. 1784-ben ide mene
kültek az erdélyi nemesek Hóra és Kloska embereinek ül
dözései elől, s a lázadó oláhokat e várban ítélte el az e 
czélra kirendelt bíróság. 1800-ban a vár fölszereléseit a 
kormány elárvereztetvén» azokat Pogány Francziska vette 
meg, de a vár pusztulásnak indult. I. Ferencznek annyira 
megtetszett 1817-i erdélyi kőrútjában, hogy kijavíttatta. 
1849 május 27-ig 200 császári katona lakott benne, a 
mikor Foiró ezredes elfoglalta, de már aug, 19-én egy 
régi tüzaknának vigyázatlanságból, vagy árulás következ
tében való felrobbanása, levegőbe röpítette a várat. Ro
mokban még látható. Dévától keletre fekszik Píski. Ne
vezetes azon fényes győzelemről, amelyet 1849 febr. 9-éó 
az itteni hídnál aratott a magyar sereg Bem tábornok 
vezérlete alatt az osztrákok és oroszok egyesült -eregén. 
Piski közelében van DédeS· A községben van a Fáy Béla 
kastélya — régebben a Gyulay grófi családé volt, — 
amely arról nevezetes, hogy benne 1816 nyarán Kazinczi 
Ferencz négy hetet töltött, mint Gyulay Ferencz grófné 
vendége. E látogatás emlékére 1881-ben Kún Géza gróf 
és nőtestvére Fáy Béláné szép obeliszket emeltettek. A 
dédesi vár szomszédságában van az aranyi vár. Régente 
egyike volt a vármegye hőt királyi várának. Ma már nyo
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mait is alig; láthatni. Még azt sem tudjuk hogy ki épí
tette. A néprege szerint három tündérleány azon gondo
latra jött, hogy mindenikök építsen valamit. Egyikök e 
vár építését tűzte ki czéljául, mig a másik kettő, midőn 
tervét előadta, szerényen mondá; »Felépítem egy nap 
alatt, ha Ieten megsegít«, addig az aranyi tündér így 
szólt; »ha segit, ha nem, egy nap alatt felépítem.« El is 
készült az aranyi vár, de még azon az éjszakán összeom
lott, elsülyedt. A vár történeti múltjából csak annyit tu
dunk, hogy 1590-ben a Macskáéi Ferencz és örököseinek 
tulajdonát képezte, s hogy a XVII. sz.-ban a Kapy csa
lád birtokába jutott. Utolsó birtokosa az a Kapy György 
főispán volt, kiről azt regélik, hogy itt lakván, egy napon 
Mária, Anna és Borbála nevű leányai a vár ablakából a 
Marosra néztek, amelyen vidám székely tutajosok halad
tak lefelé, akik csintalanságból a Kapy leányokra nyerí
tettek, amiért Í6 Kapy utánok küldött, lehuzatta őket s 
reájuk, mint a lovakra szokás, patkót veretett. Elpusztu
lásának ideje bizonytalan.* Utunkat északkelet felé foly
tatva AlgyÓgyra érkezünk, amelynek díszes kastélya egy
kor Korvin Jánosé volt, majd zárda lett, ma pedig a szé
kely eredetű Kún grófi család birtoka. Algyógytól nem 
messze, a vármegye határszélén van Bokajalfaiu. Mátyás 
idejében a Bakaji család birtoka és lakóhelye volt, később 
ez is Kapy Györgyre szállott. Bégi hires kastélyának ma 
csak romjai láthatók. A nagy termékenysége miatt »Ke- 
nyérmező«-nek nevezett térség északi felső végében van 
Alkenyér. Itt történt 1479. okt. 13-án az a véres ütközet, 
amelyben Kinizsi Pál és Báthori István a törököket meg
verték. Sétáljunk végig a Kenyérmezőn, s annak alsó vé
gében előttünk áll Szászváros. Hajdani erősségének kőfala 
és bástyája ma is fennáll, s szebb várromjaink közé tar
tozik. 1661-ben akkor pusztult el, midőn a II. Rákóczy 
György lengyelországi szerencsétlen vállalata után a tatá
rok Erdélyt elözönlötték. Szászvárostól délnyugatra fekszik 

•Kővári: Történeti adomák 71. \.
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Vajdahunyad, a Cserna és Zalasd vizétől alkotott térsé* 
gén, s hol a kettő egyesül, ott emelkedik ama hires vár, 
amely Erdélynek legklasszikusabb, építészeti szempontból 
legtökéletesebb, történelmi nevezetesség tekintetében pedig 
egyik legbecsesebb műemléke, ameiynek megörökítésében 
tudósok, költők, festőművészek versenyeztek egymással. 
Hogy mikor épült, nem tudjuk biztosan megmondani, de 
annyi kétségtelen, hogy IV. Béla fia, István herczeg 
1267-ben »Hunod« nevű várnagyának parancsokat oszto
gat, 1399-ben pedig Stibor vajda ugyancsak várnagyának 
meghagyja, hogy a kereskedőket a kiraboltatástól védel
mezze meg. E szerint a vár 1409-ig királyi birtok volt, s 
csak akkor lett magánbirtokká, amidőn Zsigmond király 
Hunyadi Jánosnak és atyjának Voyknak adományozta, aki 
a régi vár helyére újat építtetett 1452-ben. A vár legne
vezetesebb része a nagyszerű lovagterem. Maga a várépü
let egy folyosó által össze volt kapcsolva a »Nyebojsza« 
(szláv szó =  ne félj) nevű őrtoronynyal. A vár Hunyadi 
Jánosról fiára, Mátyás királyra szállott, aki azt Korvin 
Jánosnak adományozta. 1504-ben, Korvin halála után neje 
Frangepán Beatrix második férjének, György brandenburgi 
őrgrófnak birtokába ment át, aki pazarlásai miatt a várat 
eladta az enyingi Török családnak, amely csaknem egy 
századig bírta. 1605-ben Bocskay István a szerencsi gyű
lésen a Török családot a vár birtokától megfosztotta, s a 
várra még korábban zálogjogot nyert iktári Bethlen Gá
bornak adományozta. Báthori Gábor fejedelem azonban 
Bethlentől az enyedi uradalomért kicserélte lól2-ben, s 
visszaadta kegyenczének enyingi Tőrök Katalinnak, Török 
István testvérének, akinek halála után ismét a Bethlen 
család birtokába került. Bethlen Gábor unokaöcscsének, 
ifjabb Bethlen Istvánnak adományozta, kinek halála után 
neje Széchy Mária, Bethlen Péter részére 1634-ben a vár
ról lemondott. Bethlen. Péter özvegyéről Illyésházi Katá
ról 1649-ben sógornőjére, Zólyomi Dávidné szül. Bethlen 
Katára szállott. A Zólyomi család 1673-ig bírta, mert ak
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kor I. Apaffy Mihály a Bethlen családdal rokonságban' 
álló Thököly István fiának, Imrének és leányainak ado
mányozta. 1685-ben Thököly jószágai elkoboztatván, a 
várat Apaffy a saját fiának, II. Apaffy Mihálynak adta. 
1725-ben a királyi kincstárra szállott. A múlt században 
két Ízben is restaurálták.* Vajdahunyadtól nyugatra van 
Alun. A falu Hunyadi Ján03 birtoka volt, aki 1452-ben, 
annak mintegy középpontjául a vajdahunyadi várat épít
tette. Hunyadi Mátyás, majd Korvin János után Török 
Bálinté le tt; ez utóbbinak hűtlensége folytán előbb Beth
len Gáborra, majd 1673-ban Thököly Imrére szállott. 
Aluntól,délre fekszik Demsus. Szép román· stilii templo
mán egykori falfestmények töredékeit vehetni észre. A 
templomhoz képest aránytalanul nagy torony az épület 
közepéből emelkedik ki, mig födelét faragatlan, lapos kö
vekből alkotott boltív képezi. A torony alakú építmény
ben sem lépcsőzet, sem harang nem található, magassága 
mintegy 7—8 öl lehet. Tudósaink egy része azt hiszi, 
hogy római, vagy későbbi korbeli templom volt, mások 
szerint pedig — ami valószínűbb — sírbolt, amelyet a 
rómaiak Longinusnak építettek. __ Demsustól keletre van a 
Kendeffy család ősi lakóhelye, Oraijaboldogfálva. Hajdani 
zárdatemploma (ma ref. templom) egyike a legszebb román 
Ízlésű templomoknak. Megtekintésre méltók még a kastély 
remek falfestményei. E kastélyban lakott Rudolf trónörö
kös nejével a retyezáti vadászatok alatt. Délnyugati irány
ban haladva Felsoszállaspatakra érkezünk. E község kas
télyának épületmaradványai még annyira épek, hogy a 
kápolna szentélyének boltozata is megvan. Az Árpádok 
korában épült, s legrégibb birtokosa a Zerechen család 
volt, amelynek kihaltával előbb a Keresztesi, majd a Mara 
családé lett. A XVTII. sz. elején Tige báró a belémenekült 
kuruczokat leölette, a várat felgyújtotta és leromboltatta. 
Közelében van KolCZVár, a Retyezát egy magas s iklacsu- 

*'Hudfalvi János : Magyarország és Erdély képekben. — Fe
jé r :  Ood.dipl. X. VIII. 492.
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csán, alatta egy puszta kápolna. E vár is a Kendeffy 
családé volt. A rege szerint a vár egyik úrnője Kendeffy 
Ilona kiült a vár most is kivehető erkélyére, s oly finom, 
hosszú szálakat font, hogy azokat a vár alatti mélységbe- 
eregethető, Kolczvár szomszédságában van Malomviz. Zár
datemploma romjainak csinos freskói több a Kendeffyekre 
vonatkozó feliratot, s régi vadászatok emlékét őrzik. Ma- 
lomviztől nyugati irányban haladva a vármegye szélén 
találjuk a Vaskapu nevű szorost, ahol Hunyadi János 
1442* ben fényes győzelmet aratott a törökök fölött. A 
csata helyét emlékoszlop jelöli, s ezzel búcsút is vehetünk, 
a szépséges Hunyad vármegyétől.

27. Jásznagykúnszolnok vármegye.

A vármegye északi részén a Tisza bal partján van 
Tíszaabád. ahol a hagyományok szerint Szt. István Thonu- 
zobát „nejével együtt élve temetteté az abádi révbe.*- 
Abádtól nyugatra Jászapátin túl van Jászberény, a mon
da szerint Attilia városa, kinek vára a ferencziek kolos
torának helyén állott volna. A városházán őrzik a Lehel 
kürtjét, egy domborművű faragványokkal gazdagon ékesí
tett, hihetőleg byzanczi eredetű elefántcsontból készült ré
giséget, amely egykor a jászkuu kapitányok hivatali jel
vénye volt* Eredetiségét többen kétségbevonták. Ott, ahol 
a Zagyva a Tiszába ömlik, ott fekszik Szolnok. Kégi föld
várának helyén 1549—50-ben Dobó István tervei szerint a 
török támadások ellen uj vár épült. E várat 1552-ben 
Ali és Amhat basa ostrom alá vette, s miután idegen 
várőrsége gyáván megszökött, a Nyári Lőrincz parancs
noksága alatt álló 50 magyar katonától könnyen elfog
lalta. Ettől kezdve — azon öt év leszámításával, mig Thö
köly kezén volt — 1685-ig a törökök bírták, de ekkor 
Heiszler visszafoglalta. 1703-ban II. Bákóczy Ferencz ke
rítette hatalmába. Utolsó falmaradványait az 1879-i nagy 
árvíz tette tönkre. 1849. marcz. 5-én Damjanics az ő hi-
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τββ vörös sipkásaival és Vécsei tábornok Szolnoknál szét
verte az osztrákokat. Szolnoktól délre a Tisza jobb part
ján van Tiezavárkony. I. Endre király 1058-ban itt tette 
próbára öcscsének Béla herczegnek önzetlenségét, szabad 
választást engedvén neki a királyi korona és a vezérséget 
jelképező kard között. 1103-ban pedig Kálmán király és 
Á lm pa herczeg fegyveresen állottak itt szemközt egymás
sal, de később ugyanitt fegyverszünetet is kötöttek, Ugyan
csak a Tisza partján, valamivel lejebb esik Czibakháza 
1849 febr. 24-én a szabadságharcz egy ütközetének szín
helye, amelyben Jellasich egy zászlóalja csellel elfogta Lei- 
ningen gróf honvédőrnagyot, akit aztán Talabér hadnagv 
hősies elszántsága szabadított ki fogságából.

28. KiskUküllö vármegye.

Balázsfalvától északkeletre a Kis Küküllő folyó jobb 
partján fekszik BethlenszentmikiÓS község, amelynek eredeti
leg két kastélya volt, egyiket Bethlen Farkas, a másikat 
1668-ban franczia ízlés szerint Bethlen Miklós kanczel- 
lár épitteté a glogoviczi vár romjaiból.* Északkeletre ha
ladva a Küküllő bal partján találjuk KÜkÜllÖVárt, a mely
nek kastélya kapuján egy kígyós Bethlen czimer s a Csákyak 
czimere látható. A kastély helyén tekintélyes királyi vár volt, 
amely már 1352-ben fennállott. 1431-ben Mátyás király 
Pongrácz vajdának elzálogosította, majd a moldvai vajdák 
birtokába került, a kiktől Szapolyai János 1538-ban visz- 
sza vette. A Szapolyai család kihaltával a fejedelmek ke
zére került és Apaffy alatt Thököly Imre birtokába ju
tott. 1686-ban a rendek a várat II. Apaffy Mihálynak 
adományozták, kinek halála után a korona Bethlen Gábor 
gróf udvari kanczellárnak adta 1764-ben. A jelenlegi kastélyt 
Bethlen Gábor testvére Bethlen Miklós 1769-ben építetten 
régi várból lett kastély helyére s ma is a Bethlen család bir
toka. Küküllő-vártól északra a Maros balpartján fekszik Rad-

*Bethlen Miklós önélet-irata I. 372.
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nőt. Kastélyát 1630- ban I. Rákóczy György építtette Serena 
Ágoston velenczei építész által A kastély ma szintén a 
Bethlen család birtoka. 1610-ben e kastélyban jött. létre 
Rornis és Kendi összeesküvése Báthori Gábor fejedelem 
ellen. Radnóttól keletre esik KerelÖ3Z0ntpál- Várát és 
annak kastélyszerü emeletes részét 1610-ben Haller Ist
ván kezdte épittettni s a múlt század közepén tulajdonosa 
Haller Ignáez volt. A kastélytól délkeletre terül el az a 
róna, a hol Báthori István fejedelem 1571 jól. 8-án tel
jesen leverte ellenfelét Békési Gáspárt, a kinek hívei θ 
kastélyba menekültek Báthori elől Balassa Bálinttal a 
költővel együtt, a hol végre is meg kellett magokat ad- 
niok. Ma is »Békési dombnak« hívják a halmot, a mely 
az elesettek testeit borítja.* Szentpáltól keletre van KÓrod- 
III, Károly uralkodása alatt Kornis Zsigmond gróf guber
nátor lakóhelye volt a kastély, mely ma romokban hever. 
Koródtól délnyugatra van Bünyha. Kastélya a XVI. szá
zadban épült s azóta mindvégig a Bethlen család tulajdo
nát képezte és képzi. A Nagyküküllő folyó jobb partján 
fekszik E rz sé b e tv á ro s . Ősidőktől fogva az Apaffy család 
birtoka volt, amelynek kihaltával visszaszállott a koronára 
s a kotona 1788-ban eladta az örményt knek. Kastélyát 
1452-ben Bethlen Gergely dobokavármegyei főispán épít
tette, a mely már a következő évben visszaszállott az 
Apaffy családra. A kastélyt, melynek egy része ma is 
fennáll Bocskay István fölkelése idejében 1604-ben a 
medgyesi német őrség megrohanta, ostromolta, de bevenni 
nem hirta. Ide menekült 1660 Bethlen János a történet
író Kemény János fejedelem üldözései elől. 16ol-ben e 
kastélyban született I. Apaffy Mihály fia is egy nappal 
az előtt, hogy őt Ali basa Marosvásárhelyen fejedelemmé 
választatta Erzsébetvárostól nem messze esik Darlacz, a 
melynek gól stilü templomában szép faragványok és fres
kók vannak. A festmények eleven színezése és csoporto

*Szadeczky Lajos: Kornyáti Békés Gáspár. — Bethlen Far
kas hist. II. 316.
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s'tása arra enged következtetni, hogy azok a bizanczi is
kolának a török elől ide menekült valamelyik tagjától 
származnak. Faragványaí között egy igen sikerült Krisz- 
tusfőt is lehet látni.

29. Kolozs vármegye.
A vármegye északnyugati szögletében fekszik CsilCSa. 

A népmonda szerint e községnek a Körös vizén épült mal
mában szolgált Kinizsi Pál mint molnár legény s innen 
csapott fel katonának Mátyás seregébe. 1848 decz. 18-án 
Dobay őrnagy magyar csapatai itt verték meg Urbán 
hadait. Nem messze a Sebes Körös partján fekszik KÍS- 
sebes fala, felette pedig ott a hol a Sebespatak a Körösbe 
ömlik, láthatók Sebesvár festői romjai. Hogy mikor épült 
nem tudjuk, de 1330-ban már mint tekintélyes erőd szere
pelt, a midőn várnagyja Elefánt! Dezső, 1462-ben pedig 
szentannai Török István volt. E várban töltött egy éjsza
kát II. Rákóczy György 1660-ban, a midőn Gyalu és 
Kolozsmonostor között kapott életveszélyes sebével Nagyvá
radra szállították. 1703-ban még é pségben fennállott s hi
hetőleg a Rákóczy kor lezajlása után rontották le ; falai 
azonban még meglehetős épek s csonka tornya máig is 
daczol az enyészettel. Kissebestől északkeletre van Nagy- 
almas az Almás vizének balpartján. Várának még meg
levő nyugati szöglete a szebb romok közé tartozik. Már a 
XV. században fennállott, mert e korból két várnagyjá- 
nak neve is reánk maradt a Szentkirályi Jánosé és az 
Ecselő Tamásé. II. Ulászló király Battyáni Benedeknek 
adományozta ez pedig Somi Józsával cserélte el a XVI. 
század elején. Ennek a fia volt Somi Gáspár a kinek le
ányát Balassa Imre nőül vevén vele e várat is megkapta. 
Balassa Imre Szapolyai János ellen pártot ütvén, a király 
őt e várától megfosztotta s 1540-ben királyi várrá tette. 
Izabella királyné lemondása után Castaldo kerítette ha
talmába. 1602-ben Básta hadai ostromolták s be is vet



ték- 1658-ban a II, Kákóczy György üldözése végett Er
délybe betört tatárok a várat felgyújtották.* Nagyalmástól 
délkeletre fekszik Egeres. A falu közepén egy kis dom-> 
bon áll az egeresi várkastély, a melynek egy része még 
lakható. Hogy ki és mikor épitteté nem tudjuk, csak annyi 
bizonyos, hogy előbb benczés szerzetesek, majd a Bocskay 
család voltak tulajdonosai s hogy Bocskay István végren
deletében Bánffy Lászlónak s a Haller fiuknak hagyomá
nyozta. E kastélyhoz fűződik a Miczbánról s annak 7 fiá
ról szóló rege, a melynek azonban történeti alapja nin
csen.** Egerestől északkeletre fekszik Drág, a melynek 
kastélya kőfallal van körülvéve és bástyákkal megerősítve. 
Mátyás király idejében azon Drági család birtoka volt, 
amelynek két tagja 1467-ben Mátyáe ellen fel
lázadt. A XYI. század közepén Szentgyörgyi Erzsé
bettel ennek férjére Kamuthi Balázsra s igy a Kamuthi 
családra szállott, 1651-ben pedig Kamuthi Kata férjére 
Serédi István krasznai főispánra. Ma a Wesselényi 
bárói család birtoka. Drág közelében kelet felé van £s- 
küllö- Anonymus szerint Töhötöm magyar vezér Erdély el
foglalása után itt eskette fel az oláhokat a magyarok 
iránti hűségre. Esküllőtől kelet felé haladva Bonczhidára 
érkezünk. A községben levő remek kastély Apaffy Mihály 
korában Bánffy Dénes tulajdona volt a kit, midőn el 
akartak fogatni, az üldözésére küldött székelyek e kastély
ban igen mulatságos jelenetet idéztek elő. Bánffy azalatt 
épen Koppándon volt keresztelőben, de onnan is elmene
kült. A székelyek körülfogták a kastélyt s Bánffyt ke
resve felkutatták minden szögletét anélkül, hogy akit 
kerestek megtalálták volna. Kutatás közben beverték a 
borral és mézzel telt hordók fenekét s hogy a kifolyt bor 
kárba ne menjen alaposan hozzáláttak. Eközben előtánto
rog egy székely aki a pinczében előbb mézbe majd az.

* Istvánfi 147. — Szalárdi siralmas krónikája 394— 395.
** Kővári : Történeti Regék 136. 1.

63



ágynemüekből kirázott tolltengerbe heveredett. A mint ezt 
a többiek meglátják, ijedtökben mámoros fejjel azt hiszik, 
hogy ez nem lehet más, mint Bánffy Dénes ördöge. E 
látvány oly nevetséges zavart idézett elő a székelyek kö
zött, hogy Cserei Mihály jónak látta e kedves anekdotát 
megörökíteni Históriája 79-ik lapján. Innen származik 
amaz ismeretes szálló ige is : »Henczidától Bonczhidáis: 
foly a lé.« A kastély jelenlegi tulajdonosa Bánffy György 
gróf. Bonczhidától keleti irányban haladva a vármegye 
északnyugati szögletéig egy falucskába érkezünk, a mely
nek neve PaszmOS· Benne egy magaslaton ódon kastély áll 
szeszélyes tornyokkal. Hajdan lovagvár volt s a X III. 
században épülhetett. Mátyás király 1464-ben Zobi Péter
nek adományozta. Ma a Teleki grófoké. Paszmostól dél* 
nyugatra fekszik Kozmatelke· Itt van eltemetve a Kemény 
János fejedelem által Görgényben 1661-ben elfogott Bar- 
csay Ákos fejedelem. Haladjunk most egyenesen nyugat 
felé a Mezőségen át s tekintsük meg Erdély legnevezete
sebb városát Kolozsvárt. A piacz közepén álló plébánia 
templomot a XIV. század végén vagy a XV. sz. elején épí
tették. Előbb a kálvinisták majd az unitáriusok birtokába 
ment át s csak 1716-tól kezdve lett ismét a katholiku- 
soké. Belsejében nevezetes a sekrestye ajtaja, XVI. szá
zadbeli remek faragványaival. E  templomban adta át Iza
bella 1551-ben I. Ferdinánd követeinek a koronát. Az 
Cvárban van az a ház, amelyben Heltai Gáspár állítása 

s zerint 1444 febr. 27-én Mátyás király született. Legújab
ban azonban Rácz Károly lelkész e köztudomásúvá vált 
tényt nemcsak kétségbe vonta, hanem Heltai korát meg
előző időből való okmányokkal igyekszik bizonyítani, hogy 
nagy királyunkszülő városa nem Kolozsvár, hanem a 
torontálvármegyei Hollósvár volna. A bizonyítási eljárás 
folyamatban van. A fönnebb említett ház közvetlen köze
lében van Bocskay István fejedelem születési háza, a mely
nek kapuja alatt kőtáblák láthatók a falba illesztve. E
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kőtáblákon föl vannak sorolva ama nevezetes tettek, a 
melyeket a fejedelem péntek napon vitt véghez. A péntek 
nap épen ezért ma is a hajdú városok lakóinak legszeren
csésebb napja a közhiedelem szerint. E házban volt egy
kor Holtai Gáspár nyomdája is. Az Ovártéren áll a fe- 
renczrendiek régi temploma és kolostora. A kolostornak 
eredeti állapotában megmaradt refektoriuma igen becses 
műemlék. Azunitárius templomban van az a kerek kő, amely
ről első püspökük Dávid Ferenez az unitárius vallást hir
dette. A reformátusok farkasutczai templomát Mátyás ki
rály építtette 1486-ban a minoriták részére ; 1581-ben
Báthori István a jezsuitáknak adta, Bethlen Gábor pedig 
1622-ben a reformátusoknak, s ma is az ő templomuk. 
Kolozsvár temetőjében a »Házsongárdon« alusszák örök
álmukat: Mikó Imre gróf, Apáczai Cseri János,
Szenczi Molnár Albert, Kriza János, Szabó Károly
történettudós stb. Fellegvárát, amelyhez lépcsŐzet
vezet, 1715-ben kezdte építtetni Steinville tábornok.
A vár ma katonai laktanya és börtön. A városban mint
egy 80 országgyűlést tartottak 1575-ben a város piaczán 
fejeztette le Báthori István, Békési Gáspár pártjának főem
bereit , 1594-ben pedig Báthori Zsigmond egész sorát a 
törökpárti főuraknak u. m. Kendy Sándort, Iffju Jánost, 
Forró Jánost stb. 1600-ban itt tette le Bocskay a feje
delmi esküt Bethlen Gábort is itt választották feje
delemmé 1613-ban. 1467-ben itt tört ki a Veres Benedek 
és Sukf László féle lázadás, a melynek részesei közül hár
mat Mátyás Kolozováron fejeztetett le. 1902 október ha
vában ment végbe nagy ünnepélyességgel az egész ország 
részvétele mellett Mátyás király művészi ihletséggel alko
tott remek szobrának leleplezése. A mestermüvet Fadrusz 
János hírneves művészünk készítette. A városházán van 
egy régi vaskorona, a melyről azt tartják, hogy Szapolyai 
ezzel koronáztatta meg Dózsa Györgyöt a pórlázadás el
fojtása után-* Kolozsvárral ma már teljesen össze is van.

* Jakab Elek : Kolozsvár története.
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építve s annak mintegy folytatását képezi KolOZSmOflOStor 
amelynek a »Kálvária« melletti kápolnája nem egyéb, 
mint egy régi bérezés kolostor szentélyének maradványa. 
Hajdani apátságát még I. Béla király alapította. Templo
mának köveiből építtette Rudnai erdélyi püspök a kolozs
vári kath, lyceumot 1818-ban. A községből Gyalu felé 
vezető nt mellett emlékoszlop jelöli a helyet, a hol 1660- 
ban máj. 22-én Π Rákóczy György megsebesülve elesett. 
Kolozsmonostor közelében van Gyalu. Kastélya, mit a nép 
várnék nevez, a régi vár helyén egy dombon áll. Hom
lokzata és bal szárnya még a légi vár maradványa, többi 
része ujább építmény. A légi várat ]. Rákóczy György 
helyezte lakható állapotba.* A XVI. századig a váradi 
majd az erdélyi püspökség birtoka volt. de 1587-ben a 
fiskus már Géczy Jánosnak adta, a kitől Báthori Endrére 
szállott. Báthori Zeigmond 1508-ban Náprádi Demeter er
délyi püspöknek adja, de 1604-ben ismét állami birtok 
gyanánt szí repel. Későbbi tulajdonosai: Ceáky István, 
Sennyei Pongrácz, Bocskay István és Rácz György voltak. 
Báthori Gábor 1610-ben a szép Mojzes Kata férjének Ka- 
muthi Farkasnak adta kárpótlásul. Bethlen Gábor idejé
ben ismét, állami vagyon volt, majd Zólyomi Miklós és L 
Rákóczy György fia Zsigmond kezére jutott II. Rákóczy 
György testvérének Zsigmondnak kezében hagyta ugyan, 
de úgy, hogy halála után a György fiára Ferenczre száll
jon. 1663-ban a rendek losonczi Bánffy Dénesnek inskribál
iák 35000 írtért. A Bánffy család leányági örököse Ko- 
máromy Gyorgyné a díszes kastélyt, a melyet Eszterházy 
Kálmán gróf építtetett, jelenlegi tulajdonosának Rosenber
ger Bernátnak adta el. E várban íojtatta meg, vagy né
melyek szerint fe eztette le Báthori Zsigmond Kendy Fe- 
renczet és Bornemissza Jánost 1594-ben.** Gyalutól dél
nyugatra Mariséi és Hideghavas községek között a Hideg-

* Szalárdy: Siralmas krónikája 239.
** Lásd még Kemény János emlékiratát és Bethlen Farka· 

históriáját.
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Szamos mellett terül el a Funtinelli «18TÖ. Itt ölték meg 
1849 jun. 13-án az oláhok Vasváry Pált 200 honvédtár
sával együtt; sirdombjukat fakereszt jelöli.

30. Kom árom  várm egye.

Győrtől keletre a Duna jobbpartján fekszik ÁCS. Itt 
történt 1849 jul. 2-án ama hires csata, a mely a magya
rok fényes győzelmével végződött; 1809-ben pedig a vas
vármegyei nemes lovasezr d itt verte meg a f’rancziákat. 
Ács közelében terül el Herkály puszta. E pusztán irta alá 
lfc.49. ápril 26-án a komáromi vái őrségének választmánya 
és Haynau azt a kapitulácziót, amelynél fogva a vár 
1849 szept. 27-én az osztrákok k zébe került. Herkály- 
lyal átellenben a Duna balpartján fekszik Komárom, kiégi 
várát Szuuyogheiy név alatt már Anonymus is említi. Az 
uj várat, a mely oly erős, hogy ellenség még soha be nem 
vehette s belsejében mintegy 60000 ember fér el, III. 
Ferdinánd idejében kezdték építeni. A szabadságharcz alatt 
a kapituláczió aláírása napjáig Klapka tábornok védelmezte. 
Az Erzsébet sziget arról nevezetes, hogy szeretett király- 
asszonyunk Erzsébet itt lépett először hazai földre 1857 
május 4-én. A Vármegye utczában született 1825-ben 
Jókai Mór. Komárom közelében van Ószöny. A közelé
ben levő Forró szigeten kötötte meg II. Ferdinánd a 
szőnyi békét 1627-ben a törökkel a Zsitvatoroki béke 
alapján, a mely alkalommal a századnak három nagy ma
gyarja Bethlen Gábor, Pázmány Péter és Eszterházy Mik
lós nádor mérte össze diplomácziai fegyvereit. Oszőnytől 
keletre a vármegye szélén van Neszmély- Itt halt meg 
1439-ben Albert magyar király· A község református 
temploma állítólag a X I—XII. századból való. Neszmélytől 
fél óra járásnyira van Tata. Tata és Tóváros között egy 
tó partján emelkedik régi vára gazdag képtárral, a mely
ben Lionardo da Vinci egy müve is látható. Kastélyá
ban, a mely az 1897-ben elhalt Eszterházy Miklós grófé
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volt, irta alá Ferencz király a bécsi békekötést 1809-ben. 
Tata várát Zsigmond király építtette, a ki szívesen tar
tózkodott benne. Zsigmond halála után a Rozgonyiak ke
zébe került. Mátyás király magának itt uj palotát építte
tett, II. Ulászló pedig 1510-ben országgyűlést tartott. Szo
limán szultán 1543-ban a palotát és várat feldúlta, de 
1597-ben Pálffy Miklós visszafoglalta a töröktől. Bástyáit 
1707-ben rombolták le miután a várat Rákóczy hadaitól 
visszafoglalták. 1727-ig a Krapf család birtoka volt s et
től Eszterházy József gróf vette meg. Tatától keletre Zsám- 
bék közelében van SzomOl*, a hol 1046-ban Péter király 
három napon át védekezett Endre hivei ellen, a kik végre 
is kíséretét leverték, őt magát pedig elfogták és megva- 
kitották. Ott, a hol a Zsitva a Vág folyóba ömlik, azt a 
helyet nevezik Zsitvatoroknak. Bocskay István 1606-ban 
itt kötötte meg a törökkel 20 évre azt a békét, a mely
nek értelmében a magyar király nem tartozott többé évi 
adót fizetni a szultánnak.

31. Krassószörény vármegye.

Keressük fel a vármegye legregényesebb vidékét, Μβ- 
hadiát A hires fürdőt környező hegyek egyikén Myháld 
várának tornya és falmaradványai láthatók az Árpádok 
korából. A községen alul a Priboji hídnál volt a szabadság- 
harcz utolsó csatája az osztrákokkal 1849 aug. 23-án. 
Mehadiától délre közvetlenül a Duna partján fekszik 0r- 
SOVa. A község mellett a Cserna folyón túl látható az 
úgynevezett korona kápolna, amelyet 1855-ben építettek 
azon a helyen, a hol 1853-ban a szent koronát megtalál
ták. No és most üljünk hajóra s haladjunk fölfelé a Du
nán mindaddig, a mig a Duna két partján egymással 
szemközt két hires erősséget találunk. Bennünket ezek 
közül csak SzentlászlÓvár érdekel ezúttal, minthogy az 
átellenben fekvő Galambócz már Szerbiához tartozik. Szent- 
lászlóvára 1427-ben épült a galambóczvári török őrség
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fékentartására s már a következő évben belőle lövöldöz
ték Galambóezota magyarok. 1525-ben a törökök elfoglalták 
e azóta nevezetesebb szerepet nem játszott. Romjai ma is 
láthatók Umoldova közelében a Babakaj nevű szikla 
mellett.*

32. Liptó vármegye.

A vármegye nyugati részében Koritnicza közelében 
fekszik Rózsahegy, ott, ahol a Revucza a Vágba ömlik. 
Egykori díszes kastélyát Báthori István nádor özvegye 
Zsófia massoviai herczegnő építtette, később Krusich J á 
nosé, 1586-ban Ulésházy Istváné lett- E kastélyban 
vendégelte meg Ulésházy, Báthori Zsigmond erdélyi feje
delmet midőn a Rudolf látogatására Prágába utazott. Ré
vai Péter koronaőr 1622 márcz· 30*án éjjel a szent koro
nával itt hált meg, midőn a koronát Trencsénbe akarta 
vinLi. 1626 febr. 22-én itt éjszakázott Brandenburgi K a
talin is, midőn Németországból Kassára hozták. E kastély 
ma részben honvédkaszárnya, részben törvényszéki épület. 
Rózsahegy közelében a Vág folyó jobb partján láthatók 
Líkava várának romjai. A várat a templariusok építették 
8 Róbert Károly 1312-ben Douch mesternek ajándékozta. 
A XIV. sz. végén e nemzetség kihalása után a Bebek 
család bírta, melytől Detre hűtlensége miatt Zsigmond 
király elvette s Garai Miklósnak adta. Majd Konjoróezy 
Péter parancsnoksága alatt a hussziták egyik főfészkeként 
szerepel. Hunyady Mátyás, fiára Korvin Jánosra ruházta, 
mint liptói herczegre, 1496-ban Szapolyay István kerítette 
kezére a várat. A Szapolyay családról a Thurzó családra 
szállott. 1531-ben Pekry Lajos vette meg, kinek özvegye 
révén Báthori Andrásé lett. Ez Krusith Jánosnak zálogo
sította el, akitől leány ágon 1580 után Ulésházy István és 
utódainak birtokába jutott. 1650 táján megvette Thököly Ist
ván, s ez időben élte rövid fénykorát, mert Heisler tábornok

*Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza II.
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lb7Ö-ben elfoglalta, 1690-ben Széchenyi György eszter
gomi érsek, mint kámarabirtokot zálogba vette. 1707-ben 
Rákóczy hadai foglalták el A ezathmári béke után ismét 
kincstári birtok lett. s azóta pusztulásnak indult.* Likava 
közelében emelkedik a Baráthegy, amelyen hajdan kettó'a 
sánczú pogány vár állott, az Árpádok korában pedig a 
templariusok ide építették zárdájukat s erről nevezték el a 
hegyet Baráthegynek. A zárda romjait már alig lehet fel
ismerni, de a régi templom a hegyen épült Kisszentmár· 
ton nevű községben ma is megvan.** A Baráthegytől Ke
letre a vármegye közepe táján fekszik LiptÓujvár. Á köz
ségtől mintegy félórányira észak felé eső várat a X llL  
században Donch mester fia Csorba építtette. IV· Béla a 
Pongrácz családnak adományozta, amelynek tagjai ló74-ig 
bírták, amikor királyi birtokká lett. 1433-ban a hussziták 
foglalták el, de Borbála királyné Zsigmond felesége már 
1435-ben Tarkői Rikolf Lászlónak adta s ettől kezdve 
rablólovagok tanyája volt 1453-ig, amidőn Szentmiklósi 
Pongrácz kapta meg, aki a csehektől el nem vehetvén a 
Rozgonyi Sebestyéné lett, mert Rozgonyi alaposan eltudott 
bánni a csehekkel s őket a várból kiszorította. Mátyás 
király 1459-ben KomorovBzkynak adta, akit 1464-ben 
féktelenkedései miatt onnan elűztek s Rikolfy Fogas Zsig- 
moud kapta meg a királytól. Uj birtokosától azonban 
Komorovszky ismét elfoglalta, s őt csak 1474-ben sikerült 
Mátyás királynak a várból kiűzni. 1476-tól Trenka, majd 
Tarczy Tamás, 1479-től pedig a Szapolyai család birtoka 
volt 1527-ig, a midőn Katzianer Ferdinánd király részére 
foglalta el. Későbbi birtokosai Paczolt, Batthyány Ferencz, 
Basó Mátyás voltak, mig 1533-ban Pekry Lajosnak adta 
a király. Pekry után Malatesta majd Balassa János ke
zébe került, akinek utódai 1601-ben jogukat Sándorffyra 
ruházták, ennek özvegye pedig Zay Magdolna — négy férje

^Századok 1884. — Lovcsányi: A Vág és vidéke.
**Majláth Béla az Archeológiái Közlemények ΙΧ -ik köte

tében.
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volt — 1623-ig bírta. Ekkor zálogként Ostrosich Istvánra 
szállott. 1670-ben Spork tábornok német katonákkal rakta 
még. 1678-ban Thököly, majd tőle császári katonák fogr 
lalták el s ma is kincstári birtok.*

33. Marostorda vármegye.
Szászrógentől északra a Maros jobb partján festői 

várrom tekint alá egy magaslatról a Maros hömpölygő 
vizére; Vécsvára, amelynek délnyugati bástyái alatt egy 
góth íves kápolna, az északnyugati alatt egy kis fogház, 
az északkeleti alatt régi kaszatömlöcz látható. A várban 
található feliratokból az tűnik ki, hogy a XVI. sz. közepén 
Kendy Ferencz erdélyi vajda tulajdonát képezte. Hogy mikor 
épült nem tudjuk, caak annyi bizonyos, hogy ll. Endre 
egy 1228-ban kelt adomány levelében már mint várat em
líti,** Azt sem tudjuk, váljon királyi, vajdai vagy magán 
birtok volt-e, de az már kétségtelen, hogy nemzeti fejedel
meink alatt zászlós urasági vár volt. A hagyomány sze
rint Verbőczy István ítélő mester e várban dolgozta ki a 
Tripartitum egy részét. A mohácsi vész után Szapolyai 
Verbőczynek adományozta, majd tőle visszaváltván szár
hegyi Lázár Ferenczre ruházta. Minthogy pedig Lázár 
Ferdinándhoz pártolt, Szapolyai a várat Artándi Pálnak 
és Balázsnak adományozta. Ezeket azonban Gritti 1532-ben 
kivégeztetvén a vár Balassa Imre, 1540 körül pedig Kendy 
Ferencz, Ferdinand vajdájának birtokába ment át. Itt ólt 
a hatalmas vajda 1558-ig, a mikor Izabella gyanakodván 
íeá őt megölette, a vár pedig a fiskusra szállott, s mint 
az ország tulajdonát Báthori Kristóf fejedelem 1578-ban 
Kerecseni Juditnak adományozta, férje, Hagymáéi Kristóf 
h ü  szolgálatáért. Báthori Zsigmond nagybátyjának Bocskay 
Istvánnak adta, de 1599-ben, midőn Báthori Endre javára 
lemondott, Vécset visszavette, illetve magának adomáuyoz- 
ta tta ; itt is lakott egy darabig, s innen ment Lengyelor
szágba.*** Későbbi birtokosai Bocskay Miklós és Wesse

*Majláth Béla, Századok 1884.
** Fejér Cod. dipl. V. 129.
*** Borsos Tamás, Erdély Történeti Tára II. 23.
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lényi István : majd Bethlen Gábor fejedelem Bethlen Pé
ternek adományozta b tőle örökségként nejére Ulésházi Ka
tára szállott. I. Rákóczy György 1648-ban Kemény Já 
nosnak és nejének Kállai Zsuzsannának hagyta, a kiket e 
birtokukban II. Bákőczy György is megerősített. Ezén 
jogalapon bírja most is a Kemény bárói család.* Vécétől 
délre a Maros jobbpartján van Gernyeszeg- Díszes kas
télyát Teleky Mihály gróf kanczellár építtette 1686-ban. 
A kastélyról a nép egykor azt hitte, hogy annyi ablakit 
van, a hány nap van egy esztendőben, pedig 42 szobájáé
nak mindössze 144 ablaka van A kastély helyén egy ré
gebbi kastély állott, amelyet somkereki Erdélyi Antal a 
XV. sz. elején építtetett s amelyben az Erdélyi család 
csaknem 200 évig lakott. Erdélyi István özvegye Mind
szenti Krisztina Ceáky Istvánhoz menvén nőül, a kastélyt 
egész haláláig 1667-ig bírta s Apaffy fejedelem 1674-ben 
adta Teleki Mihálynak, akit miután Zernyestnél elesett, a 
gernyeszegi templomban temettettek el 1691-ben.** Te
gyünk most egy kis kirándulást a festői szép görgényi 
havasok közé, s onnan visszatérve pihenjük ki magunkat 
GÖrgényszentimrén. E község felett levő vár már a XV, 
században fennállott s gyakran szolgált lakóhelyéül nem
zeti fejedelmeinknek- 1708-ban Rabutin elfoglalta s lerom
bolta. de a hegyet ma is Rákóczy hegynek nevezik. A 
hegy alatti csinos kastélyt a Bornemissza család építtette, 
amelytől az állam 1880-ban megvásárolván, boldogult 
Rudolf trónörökösünk a kastély környékén gyakran ren
dezett nagy medvevadászatokat. Térjünk vissza ismét a 
Maroshoz és keressük föl a vármegye székhelyét a tőzs- 
gyökeres magyarságáról hires Marosvásárhelyt. Vára ele
inte .a domonkosok kolostora volt s Báthori István vajda a 
XV. sz. második felében alakította át várrá a székelyek ellen, 
hogy őket féken tartsa. Ez a vár azonban elpusztult s helyére 
a Básta zaklatásai miatt Borsos Tamás vásárhelyi főbíró

* Kemény Jánoe Önéletírása 488 1.
** Cserei Mihály históriája 167 1.—168 1,
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1602-ben építtetett egy másikat, a melyik csak 1757 
körül ment át a katonaság kefébe. E vár közelében foly
ta^ le a mohácsi vész előtt a szokásos — vásárral egy
bekötött ökörsütések, (egy neme a nemesi adónak a ki
rály trőnralépése, nősülése, vagy első fia születése alkal
mával. 1540-ben János Zsigmond születésekor volt az 
utolsó). A vár góth stilü ref. temploma 1446 körül épült 
s előbb a ferenczrendieké volt Igen érdekes középkori 
műemlék. E  templomban mondták ki. Erdély rendei Já 
nos Zsigmond fejedelem jelenlétében 1568-ban a szabad- 
vallásgyakorlatot; sírboltjában Bethlen János kanczellár és 
történetiró van eltemetve. Az 1631-ben épült Teleky ház, 
a melyben a hires Teleky könyvtár van, egykor fejedelmi 
szállásul szolgált. A város falai között mintegy 30 ország
gyűlést tartottak. Az 1659-i országgyűlésen itt ültették 
t i .  Rákóczy Györgyöt harmadizben a fejedelmi székbe 
Barcsay Ákos helyett, 1661-ben pedig Ali basa itt válasz
tatta meg az Erzsébetvárosról ide hozatott Apaffy Mihályt 
fejedelemnek. A város közelében elterülő Postaréten ik
tatták be II. Rákóczi Ferenczet 1707 ápr. 5-éu az erdélyi 
fejedelemségbe. A városon kívül egy gránit obeliszk jelöli 
azt a helyet, ahol a szabadságharcz három vértanúját: 
Törököt, Horváthot és Gálffyt 1854 márcz 10-én kivé
gezték. Valósággal műemlék számba megy az a művé
sziesen alkotott s zenélő szerkezettel ellátott kút is, a mely 
a Bem téren máig is látható, de zenélő szerkezete nem 
működik. A kutat a szájhagyomány szerint egy Bodor 
Pál nevű fegyencz készítette, a ki ezért szabadságát nyerte 
vissza, de előbbi bűnébe visszaesvén, ismét börtönbe ke
rült. Tudván, hogy ezúttal kegyelemre nem számíthat, en· 
gedélyt kért arra, hogy még egyszer közvetlenül ihassék 
az önalkotta kút vizéből. Midőn kérését teljesítették, ál
lítólag csak egy csavart mozdított ki helyéből s azóta a 
zenélő szerkezetet — bár sok hires mester próbálta — 
soha senki sem tudta többé működésbe hozni. Vásárhely 
közelében van Nyárádszereda. Itt választották meg a szé
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kelyek 1605-ben Bocakay Istvánt fejedelmükké. Nyárád-» 
ezeredától délre a Kieküküllő folyó partján fekszik ErdŐ- 
szentgyörgy. A folyó jobb partján levő magaslaton a Zeyk 
család udvarháza áll, a mely hajdan nem csekély jelentő
ségű erősség lehetett, mert 1612-ben menedékhelyül szol
gált. Ez időben Kornis Farkasé volt, akitől, mivel Székely 
Mózes párthive volt, Básta elvette s 1603-ban Kornis 
Boldizsárnak adta. Hogyan jutott a Zeyk család birtokába, 
bizonytalan.

34. Máramaros vármegye.

Egyetlen történelmi nevezetességű helye a vármegyé
nek Huszt, a melynek dombon álló régi temploma 1558 
óta a protestánsoké. Vára hihetőleg a tatárjárás után 
közvetlenül épült. Lakói a XIV. sz. elején a Kanizsayak 
voltak. Jósika két regényében (Zöld Vadász és Jósika Ist
ván) és Gaál József Szirmai Ilona czimü regényében is 
szerepel. 1670-ben I. Rákóczy Ferencz hadainak egy része 
benne talált menedéket Spork tábornok elől, de 1703-ban 
Uosvay Imre II. Rákóczy Ferencz hive a várba lopózván 
a német őrséget Rákóczy pártjának nyerte meg. 1706 -ban 
e várban ismerték el Rákóczyt Erdély fejedelmének a ma
gyarok is. Ide hivta össze Rákóczy végső tanácskozásra a 
szövetséges Károkat és Rendeket 1711 apr. 27-re; de 
még mielőtt e gyűlés megtörténhetett völna, létrejött a 
szathmári béke, amelynek értelmében a vár a kormány 
kezébe került, s nemsokára e vár is áldozata lessz a lassú 
enyészetnek.

35. Modrusfiume vármegye.

Kezdjük el utunkat a tengerparton és sétáljunk fel 
Fiúméból akár a 410 lépcsőn, akár a kényelmes Lujza 
utón TersattÓ községbe, ott pedig keressük fel a Fran- 
gepánok ősi várát, amely romladozó félben is büszkén te
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kint alá a Recsina völgyének szédítő mélységébe. Az egy
kor hét tornyu vár a Frangepán családé volt, de miután 
1671-ben az utolsó Frangepánt a Wesselényi-féle összes- 
kövésben való részesség miatt 1671-ben kivégezték, a kincs
tárra szállott. 1826-ban I. Ferencz király Nugent gróf tá
bornagynak ajándékozta, aki nejével együtt a várban van 
eltemetve, amely ma is a Nugent grófok tulajdona. A 
vár udvarán hatalmas obeliszk áll Napoleon marengói 
győzelme emlékére. A várból gyönyörű kilátás nyílik a 
tengerre, Fiúméra és a Recsina völgyébe. Érdemes a meg
tekintésre a községben levő és Frangepán Miklós által 
építtetett fogadalmi templom is, amelynek fölépítéséhez 
igen szép legenda fűződik. Manapság is alig van ember, 
aki mielőtt Fiúméból a tengerre indulna, szent áhítattal 
föl ne keresné e hires templomot. Tersattótól a tengerpar
ton dél felé haladva szemünkbe ötlik BliCCarí. E község
ben is egy régi, roskadozó várkastély emlékeztet bennün
ket a múlandóságra. E várkastélyt még IV. Béla király 
adta a Frangepán családnak, de a XVII. sz.-ban a Zrí
nyi család birtokába került, s Zrínyi Péternek is, mielőtt 
kivégezték volna, éz volt utolsó lakóhelye. A Kapella 
hegységen túl Puccaritól keletre fekszik Ogulilt· Régi vára 
1493-ban épült, s szintén a Frangepán C3alád tulajdonát 
képezte, de mivel Frangepán István nem volt képes azt 
a töröktől megvédeni, már 1563-ban átadta Ferdinánd ki
rálynak. E várnak egyik kapitánya volt a szerencsétlen 
véget ért Zrínyi Péter is. Ogulintól délkeletre fekszik 
Szluin, amelynek várát a Szluini grófok építették, s ha
bár többször volt kitéve a törökök ostromlásának, mind
annyiszor dicsőségesen kiállotta az ostromot, sőt 1572-ben 
falai alatt nagy vereséget is szenvedtek a törökök. 1822 
óta romokban hever.

36, Moson vármegye.
A parndorfi pusztaság déli részén van FÓltorony, 

amelynek Erlachi Fischer által épített kastélya III. Ká-
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volynak és Mária Teréziának kedvencz nyári tartózkodási 
•helye volt. A kastélyban kegyelettel mutogatják azt a 
ezobácskát, amelyben III. Károly vadászaton meghűlvén, 
súlyos betegen feküdt, s ahonnan már csak meghalni szál
líthatták Becsbe. 1839-ben V. Ferdinánd király is gyö
nyörködött nejével Karolinával együtt a kastély falai kö
zött a pusztasomorjaiak deli táuczában. A Fertő tavától 
északkeletre, a Lajta folyó jobb partján fekszik Zurány. 
I tt született Fessler Ignátz, hazánk jeles történetírója 
1756-ban. Zuránytól északkeletre, a Duna közelében van 
KÖpcsény, ahol Ottokár cseh király 1271-ben megverte 
az V. István vezérlete alatt Habsburgi Rudolf segítségére 
siető magyarokat. 1454-ben V. László, illetőleg Czilley 
ide akarta tőrbe csalni Hunyadi Jánost, 1620-ban pedig 
Bethlen Gábor verte meg itt a kozákokat. Közelében van 
Csuny. Ennek birtokosa volt az a Szapáry Péter5 aki 
1657-ben a csákvári ütközetben megsebesülvén} török fog
ságba esett, ahol négy évig sinlődött, mialatt a török a 
szájhagyomány szerint őt eke elé fogatta, s szántatott is 
vele. A fogságból közadakozás utján összegyűlt 22.000 frt 
váltságdíj fejében nyerte vissza szabadságát. 1686-ban 
személyesen résztvett Budavár visszafoglalásában. 0  maga 
bárói, fia pedig 1722-ben grófi czimet kapott. Köpcsény- 
hez közel, ugyancsak a Duna partján van Oroszvár. A 
X II—X III. sz.-ban épült román stilű templomának tornya 
és kórusa még meglehetős épségben található. Érdemes 
továbbá a megtekintésre Henckel-Donnesmark grófné, szül. 
Káezonyi Laurának remek, várszerü kastélya, amely szép
ségre nézve páratlan a vármegyében. Oroszvártól délre esik 
Magyaróvár. Történelmünkben Kálmán király alatt szere
pel első ízben, midőn 1096-ban az első keresztes hadjárat 
seregei hazánkon átvonultak. II. Ottokár cseh király 1271- 
ben Ovárt is lerombolta. l437-t,ől 1516-ig a Wohlfart
család és a bazini grófok birtokában volt. Ekkor a koro
nára szállván a vár, II. Lajos azt nejének, Máriának ado
mányozta. 1529-ben a cseh várőrség Szolimánnal szemben
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ellenállásra nem számíthatván, a várat felgyújtotta. Újra 
felépülvén, Amadé István nevű kapitánya Szapolyai kezére 
játszta. 1605-ben Bocskay seregei, 1619-ben Bethlen Gá
bor szállotta meg, akinek hadi szállása, a mai »Fekete 
sas* vendéglőben volt. A X V III. században Mária Teré
zia, kedvelt leánya Krisztina főherczegnő részére vette meg 
az óvári uradalmat. 1818 óta a várban van elhelyezve a 
híres gazdasági főiskola, amelyet Albert tescheni herczeg, 
Krisztina fhgnő férje, Wittmann Antal uradalmi igazgató 
tanácsára, illetve javaslatára alapított, s amely 1874 óta 
akadémiai jelleget nyert. Magyaróvártól délfelé haladva, a 
vármegye délkeleti szögletében találjuk Lébény8Z6ntll)ÍklÓ8t, 
amelynek benczés apátságát a Héderváry család alapította, 
s az alapítványt 1208-ban II. Endre is megerősítette. Ko
mán stilü temploma legnevezetesebb műemlékeink egyike. 
1638-ban a jezsuitáké lett, de a rend eltörlése óta plé
bánia templom.

37. NagykQküllö vármegye.

Vízaknától északkeletre körülbelül egy órajárásnyira 
fekszik Bolya. Régi kastélya 1324-ben Bólyai Gáspáré 
volt, azóta többször cserélt gazdát, mig 1598-ban Mihály 
vajdáé lett. Bethlen Gábor 1629-ben szalontai Toldy 
Györgynek adományozta, s ennek családja bírta g múlt 
században történt kihaltáig. A kastély melletti rozzant 
templomban Mihály vajdának tulajdonított falfestmények 
vannak. Itt született a hires mathematikus, Bólyai Far
kas 1775-ben. Bolyától északra a Nagyküküllő folyó jobb 
partján van MedgyOS. E város a következő nevezetesebb 
történelmi események színhelye volt: 1534-ben Grítti La
jos Czibak Imre nagyváradi püspököt meggyilkoltatván, 
a székelyek bosszúja elől Medgyesre menekült, de ott a 
város piaczán végzete mégis utólérte, mert lefejezték} 
1576-ban innen hívták meg Báthori Istvánt a lengyel 
trónra, s mint lengyel király, itt tette le az esküt a len-
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■gyei követek, s az erdélyiek jelenlétében; az 1588-i or
szággyűlésen tiltották ki a jezsuitákat Erdélyből; 1599-ben 
Báthori Zsigmond a medgypsi országgyűlésen adta át a 
kormányt bátyjának, Endre bibornoknak ; 1605-ben itt
tette le Bocskay fejedelmi esküjét, 1613-ban Báthori 
Gábor fejedelem gyilkosait Nadányit és fezilasit a nép a 
ferenczrendiek tornyába szorította és felkonczolta; 1658-ban 
megfosztották II. Rákóczy Györgyöt fejedelemségétől, de 
15 nap múlva Rhédey Ferencz után abba ismét vissza
helyezték. Templomkastélyát, amelybe Gritti a nép dühe 
elől menekült, a réginek helyére 1509-ben építették. Med- 
gyes közelében, a Küküllő bal partján fekszik Ózd. Kas
télya a XVI. ez. közepén épült, s I. Apaffy Minály 
alatt Pekri I őrincz birtokában volt, s bírta is azt 17u9- 
ben bekövetkezett haláláig. Mielőtt Pekri birtokába került 
volna, a Radák családé volt, amely családra Radák Ist
vánná, Talmácsi Zsófia hozományaként szállott. 1626-ban 
Pekri Lőrincz egyik leánya Polixéna a XVIII. sz.-ban 
Radák Ádámhoz menvén nőül, a kastély ismét a Radák 
család birtokába került. Ozdtól keletre van Berethalom. 
Temploma a XVI. sz. első felében épült egy hegyen, s 
háromszoros várfallal volt körülvéve. Rákóczi kuruczai 
1704-ben a várat bevették és a templomot kirabolták.* 
Berethalomtól keletre van Almaksrék, amelynek 1582-ben 
épült templomában aluszsza örök álmát II. Apaffy Mi
hály és neje Bethlen Kata. Az  Apaffy család sírboltja a 
szemben levő »Kilie« dombon épült ősrégi udvarházban 
van. Almakeréktől negyedórányira van Keresd község. A 
község fölött domb emelkedik, e dombon setétlik festőileg 
a sokszögű vár, amely legépebb, s legérdekesebb műem
lékeink egyike, ma is mint régen, a Bethlen család bir
toka. Építtette Bethlen Márk a XV. sz.-ban, mai alakját 
pedig 1683-ban Bethlen Elektől nyerte. Ugyancsak ő ál« 
ütött fel itt nyomdát 1684-ben a torony melletti pinczé- 
ben, amelyen kinyomatta testvérének az 1679-ben elhalt 

*Bethlen Farkas históriája VI. 234.
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Bethlen Farkasnak Históriáját, amely azonban Thököly 
betörésekor félben maradt, s a meglevő példányok egy ré
szét ládába zárva a vár pinczéjében befalazták, más részét 
a nyomdával együtt Segesvárra szállították. Földalatti 
csúcsíves kápolnájában egy kőből faiagott szószék látható. 
Van még a kastélyban egy 1578-ból való ágy is, s a ka
punál ledőlve egynéhány öl hosszú, hegyben végződő, ge
renda alakú kődarab, amely némelyek szerint a pallosjo
got (jus gladii) jelképezte. Keresdtől északra, a Nagykü- 
küllőn túl fekszik Nagyszőllös. Á községben emléktorony 
jelöli azon helyet, ahol állítólag Kemény János fejedelem 
1662-ben a Kucsuk basa seregével vívott ütközetben el
esett. Kern messze keletre van Fehéregyháza. A mellette 
elterülő sikon folyt le részben az 1849-i szerencsétlen se
gesvári csata, amelyben némelyek a falu végén levő hidon- 
látták utoljára Petőfi Sándort, akinek épen ezért a fehér
egyházi sikon állítottak emlékoszlopot. A segesvári csatá
nak egyetlen élő szemtanúja C'zecz tábornok emlékiratai
ban határozottan tagadja azt, hegy Petőfi a segesvári csa
tában esett volna el, hanem szerinte többedmagával a ha
vasok felé vette útját, s valószínűleg valahol a havasok 
között gyilkolták meg az oláhok. Keljünk most át a Kü- 
küllő folyón, e menjünk be Segesvárrá A városhoz kö
zeledve egy hegyfokkal megyünk szembe, amelyre a völgy
ből várfal kígyózik fel. A krónika szerint Segesvárt a 
szászok 1198-ban kezdték alapítani. Várának csak északi 
és nyugati részét kímélte meg némileg az enyészet. Nincs 
adatunk arra, hogy e várat mikor építették, annyit tu
dunk róla, hogy a törökök 1438-ban feldúlták. Sokszor 
fenyegette veszély, igy 1529-ben Szapolyai János serege, 
1603-ban a trónkereső Székely Mózes, 1662-ben pedig 
Kemény János részéről, de mindannyiszor megmenekült a 
veszélytől, amely csak 1601-ben nehezedett reá súlyosan, 
amidőn Báthori Zsigmond Goroszlónál csatát vesztvén Básta 
katonái a várost és várat megszállották. Ali basa Apaffy 
Mihályt fejedelemmé választatván 1661-ben Segesvárra
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hozta, hogy Kemény János elől biztonságba helyezze. 
1706-ban Pekri Lőrincz elfoglalván, bástyáit és falait 
annyira lerontatta, hogy védeni ne lehessen. János Zsig- 
mond miután a székelyek lázadását leverte 1562-ben Se
gesváron a várbeli alsótemplomban országgyűlést tartott, 
amely alkalommal a székely lázadás főnökeit elfogatta ée 
kivégeztette. Volt ezen kívül e várban három fejedelem
választó országgyűlés is, az egyik 16 0 nov. 14-én, ami
dőn Bethlen István helyébe I. Rákóczy Györgyöt ; a má
sodik 1657-ben, amiden II. Rákóczy György helyébe 
Rhédey Ferenczet, s végül 1658 okt. 10-én, amidőn Bar- 
csay Ákost választották meg. A vár felett gót stilü luth. 
templom áll, amelyet 1429-ben kezdtek építeni* Seges
vártól keletre van Szászkézd, benne I. Ápaffy Mihály 
1663-ban, mikor a török adó igen magasra hágott, or- 
szággyülést tartott, amelyen még a nemességet is — ami 
eddig szokatlan volt — megadóztatták. Délkeleti irányban 
haladva Kőhalomra érkezünk. A város felett, egy szikla- 
csúcson festői várrom látható. Mikor épült, nincs felje
gyezve, de 1323-ban már mint erőd szerepelt, amelyben 
Tamás vajda megostromolta a Henning szász ispán veze
tése alatt Róbert Károly ellen fellázadt szászokat.** A 
vár egyik bástyájában a múlt sz. elején még látható volt 
két vasbiüncs. Hogy ki viselte, hogyan került oda, nem 
tudjuk. Egy kőbe be van ugyan vésve ; »En, Bánfi And
rás itt fogva voltam 1678 die. 25 julii«, de ebből még 
biztosat nem tudhatni, csak annyit következtethetünk, 
hogy állami börtönül is szolgált, amennyiben Bethlen Gá
bor is ide záratta az ellene összeesküdött Orendi Márton, 
segesvári polgármestert A rege már többet tud a bilincs
ről. A rege szerint ugyanis a török világ idejében Helvig 
királynőt elfogták s Konstantinápolyba hurczolták. Egy 
Menenges nevű bűvész hírében álló ember tanácsot adott 
neki a szabadulásra. A bűvész kék köpenyét a földre

* Cserei Mihály históriája 366 1.
** Fejér; Cod. dip!. VIII. II. 589.
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terítvén, reá ült, e kérte Hedviget, hunyja be a szemét 
és fogozzék belé Helvig úgy cselekedett. Ekkor mindket
ten repülni kezdének, s mire Helvig szemét kinyitotta, a 
kőhalmi erdőben találta magát. A szökevények bilincsei
ket levetvén, emlékül a bástya mélyében felakasztották.* 
Kőhalomtól keletre a Vargyas patak mellett fekszik Alsó
rákos. Eégi várkastélyát 1624-ben Sükösd György épít
tette, mig lovagtermi nek domboi müvei a XYII1. sz,· ból 
valók. Később Budai Péter kezébe került, aki Bethlen 
János kanc7ellár egyik fiát, Sámuelt fiává fogadván, 
a kastélyt is reá hagyta. Ma a Bethlen Mihály 
gróf örököseié.** Tovább keletre, a vármegye szé
lén van Agostonfalva, A község felett emelkedő Monas
teria hegycsúcson a kalugerek hires zárdája állott, a me* 
Ivet Mária Terézia korában Bukow tábornok lerombolta
tott. E romokból építették a község templomát. Ágoston 
falvától délnyugotra a Bogáth patak bal partján fekszik 
hévíz. A községben levő kastélyszerü Haller udvarban 
lakott egykor Bethlen Kata grófnő, Írónő és udvari papja, 
Bőd Péter. Menjünk tovább délnyugot felé, s mielőtt a 
vármegyéből távoznánk, keressük fel Felmér községet. Itt 
gyilkolta meg Dóczy, Gritti parancsára Czibak Imre vaj
dát és Erdélyi püspököt 1534 aug. 10-én,

38. Nógrád várm egye.

A vármegye nyugati részén a Palojta patak balpartján 
fekszik Kékkő, a melynek sziklás hegyen épült vára rész
ben még ép. A vár belső kapuján egy négyszögletű kék
kőbe vésett 1612 felirat szerint alapját a Balassa család 
vetette meg 1237-ben s a legújabb időkig e család birtoka 
volt. Balassa Bálint a költő is itt született. Ma a Káro
lyi Tibor grófé. Kékkőtől délre van Szklabonya, Mikszáth 
Kálmán jeles elbeszélő írónk születési helye. Ott, a hol a

* Kővári : Erdély építészeti emlékei 247.
** Bethlen Miklós önéletírása 188.
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Kürtös patak az Ipolyba ömljfc, fekszik Balassagyarmat. 
Kékkőtől déli irányban. Várát 1552-ben Ali budai basa 
elfoglalta e 1626-ban itt kötött békét II. Ferdínónd a tö
rökkel, valamint 1849 jul, 8-án Pöltenberg tábornok is 
itt ütközött meg az oroszokkal. A várnak csak romjai lát
hatók. Balassagyarmattól nem messze van Vadkert, 
a bol II. Rákóczy Ferencz 1710-ben eldöntetlen csatát 
vívott a császáriakkal. Vadkerttől délnyugatra eeik NÓg- 
rád. Romokban levő várát Anonymus szerint Árpád hó
ditó serege már itt találta, s ősidőktől fogva a váczi püs
pökök birtoka volt. 1544-ben a török kezébe került, s 
ott is maradt 1594-ig, de Pálfy Miklós ekkor visszafog
lalta. Másodszor 1663-től 1685-ig volt a R ^kök birtoka, 
amidőn egy villámcsapás a puskaporos tornyot felrobbant
ván, a török őrség a várat odahagyta. Nógrádtól délke
letre van Alsópetény. Hajdan a hires jogtudós Verbőczy 
István birtoka volt, aki állítólag itt irta az úgynevezett 
Hármas Törvénykönyvet (Jus Tripartitum). Vadkert kö
zelében van Romhány, a hol Rákóczy fölkelő serege 1710- 
ben vereséget szenvedvén, e vereség egyik sürgető oka volt 
a szathmári béke megkötésének. Roml ánytól keletre van 
Szanda. Romokban heverő várának eredete ismeretlen, 
csak annyit tudunk róla, hogy 1460-ban Zéchen László a 
cseheket e vár mellett annyira megverte, hogy csak keve
sen menekülhettek el. Szandától délkeletre van Buják. 
Romokban heverő Verának délfelöli fala, most is mintegy 
40 méter magas. Udvarán négyszögü kút van a sziklába 
vágva. Följegyzéseink szerint a várat Albert király 1438- 
ban Báthori István országbírónak adományozta, de már a 
következő évtől kezdve majd a törökök birtokában volt, 
majd a magyarokéban, mig Murtuzán aga a XVII. sz .má
sodik felében felgyújtotta és pusztán hagyta.*Buják közelében 
van EC86g kisebbszerü vára, amely a Zách család után Csák 
Máté birtoka is volt. Ecsegtől északraesik FelsÖtold. Egykor a 
már régen kihalt Toldy nemzetség birtoka. A helyi ha
gyomány szerint ezen községben született ama hires Toldy 

*Vasárnapi Újság 1861. és 1868.
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Miklós, akinek tetteit előbb Ilosvay Páter, majd Arany 
Jápos oly szépen megörökítette. Forduljunk most kissé 
északnyugat felé s keres.oük föl Hollókő várát, amely már 
a XII. században fennállott s IV. Béla alatt a tatárok 
ellen menedékhelyül szolgált. Állítólag egy Mikus nevű 
vitézé volt, a ki Csák Máté párthive lévén 1313-ban a 
várat elveszítette s azt Róbert Károly Széchényi Farkas 
Tamásnak adta. 1552-től 1593-ig a törökök kezében volt 
úgyszintén 1663-tól 16‘83-ig is, ma már romokban he
ver. Hollókőtől északnyugatra vau SzéCSÓny. Várának ke
letkezését némelyek a cseh husszitáktól származtatják, 
mások a templariusoktól. IV. Béla 1229-ben tehát még 
atyja életében Bonza grófnak adományozta. A várat Zé- 
chen Ferencz országbíró építtette újra a XV az. elején, de 
tőle 1433-ban Horka husszita vezér elfoglalta ; nemsokára 
ismét visszavette a Zéehen család s bírta 1544-ig, amidőn 
a törökök kezébe került, akiktől Nádasdy Ferencz és Zrí
nyi Miklós foglalta vissza. 1550-ben Losonczy István bir
tokában volt, de ismét a török lett benne az ur 1593-ig, 
mert ekkor Tiefenbaeh és Pálffy kiverték belőle a törö
köt. 1605-ben Bocskaynak hódolt meg. A várat többször 
megerősítették igy 1622, 1625, 1635, 1640 és 1655-ben, 
1663-ban pedig ismét a török foglalta el. Thököly Imre 
1683-ban Gyürky Pált nevezte ki a vár kapitányává, de 
tőle és a töröktől Szobjeszky János kerítette hatalmába 
kozákjaival. Itt tartotta II. Rákóczy Ferencz 17Ó5-ben 
ama nevezetes országgyűlést, amelyen a nemzeti szövet
séggé alakult rendek őt vezérlő fejedelmükké választot
ták. 1709-ben Heister a várostól fél órányira fekvő térsé
gen törte meg a kuruczok erejét. A régi várból később 
csak egy gömbölyű torony s egy bástyafal maradt meg. 
A városban a Forgách grófok szép kastélyt építtettek, a 
mely most Pulszky Ágost egyetemi tanár tulajdona. Szé- 
csényben született Haynald Lajos bíboros és volt kalocsai 
érsek.* Szécsénytől kelet felé esik Baglyasalja- Vára egy

* Hazánk s a Külföld 1866. — Századok 1870.
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kerek kőszálon mutogatja még faltörmelékeit. XIII. szá
zadbeli urai a Kácsith nemzetségbeli Illésnek, Péter nevű 
fiától származott unokái, Csák Máté párthívei lévén, hűt
lenségbe estek, s ezért Róbert Károly várukat elvevén 
rokonuknak, Tamás vajdának adományozta. Közvetlen kö
zelében van Salpólarjan. Határában vannak Salgó várá
nak romjai. A sziklás hegyen egykor torony is álló t. A 
várat Istvánli szerint a Balogh nemzetiségből származó De- 
rencsényi család bírta, de, hogy a csehek építették volna 
s csak 1462-ben szállott volna a családra, kiderítve nincs. 
1554-ben Arszlán basa csellel bevette, s csak 1592-ben 
foglalta vissza Tiefenbach és Pálffy Fülekkel együtt. A 
Derencsényiek után Balassi Bálint a költő bírta, kinek 
halála után a kincstárra szállott. — Későbbi birtokosai 
királyi adomány folytán Yolkra Ottó gróf, Szluha Ferencz 
báró, majd a jeszeniczei Jankovich család voltak. Petőfi 
»Salgó« czimü költői elbeszélésének történeti jelentősége 
nincs. Salgótarjántól északra van Somoskö. Várának rom
jai, amelynek birtokosai 1340 táján Kachich Péter, 1342 
óta a Ziehen nemzetség, majd a XVI sz. közepéig a Lo- 
eonczi család voltak. Somosujfalu határában egy meredek 
hegy ormán állanak a vár romjai. 1576-ban török kézre ke
rült ugyan demár 1593-ban a török kitakarodott belőle. 1659- 
benmint végvárat az állam költségén megerősítették. AX V III. 
sz. elejétől a Forgách családé majd a Péterffy báróké 
lett; ez utóbbi család kihaltával pedig 180tí-ban Stahren- 
berg gróf birtokába került. Tovább északnak haladva Fü
lek meredek sziklán épült vára esik utunkba. Legrégibb 
birtokosa az Árpádok korában az a rabló, hitszegő, hamis 
pénzverő Folkus nevű várur volt, akit 1245-ben halálra 
Ítéllek, de megszökött, s a várat a király Móricz főpo
hárnok mesternek adományozta, majd 1262-ben IV· Béla 
fiának It-tván herczegnek, 1383-ban Nagy Lajos özvegyéé 
volt. 1438-l>an Albert király neje Perényi Péternek ad
ván zálogba e család birtokában volt 1483-ig, amidőn a 
Perényiek, mint pártütők elveszítették. II. Lajos 1518-
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ban Ráskay Balázsnak adta, akinek leányával Dorkává! 
1548-ban a Bebek családra szállott. Későbbi birtokosa 
Koháry István gróf volt, akit Thököly fogságra hurczol- 
tatott 1683-ban. 1554-ben árulás «folytán török kézbe ju
tott, miután Bebek Ferencz nógrádi főispán és Perényi 
Gábor belőle kivonultak. A töröktől 1593-ban Pálffy 
Miklós foglalta vissza. 1682-ben Thököly foglalta el a 
kit szept. 29-én e várban kiáltottak ki a szultán nevében 
királylyá. Festői romjai még megvannak. Fülektől északra 
van Ipolybolyk. Itt született 1732-ben Katona István, ha
zánk egyik legnagyobb történetírója. Meghalt 1811-beu. 
Fülektől nyugatra a Sztregova patak partján fekszik Al- 
sósztregova, amelynek 1802-ben épült tornyos kastélyá
ban született és lakott Madách Imre a költő. Ugyanitt 
született Severini János történetiró (1716) és Rimay Já· 
nos a költő (1564), aki itt van eltemetve is. Az evang. 
templom oltára fölött a Rimay család czimere is látható. 
Fülektől északnyugatra Losoncz közelében van Gács. Vára 
Hunyadi János idejében elpusztult s később 1544-ben az 
ország rendei széthányatták, mivel a király engedélye nél
kül épült fel újra. 1612-ben Forgách Zsigmond gróf újra 
felépittette s azóta még ép állapotban van, habár 1703- 
ban Rákóczy kuruczaitól is sokat szenvedett. Gácstól 
északra fekszik Dívány. Romokban heverő vára Mátyás 
koráig a Losonczy családé volt, de a Losonczyak hűtlen
ségbe esvén 1473-ban előbb a nádasdi Ongoroké, majd a 
XVI sz· elején a gyarmati Balassáké lett. 1593-ban az 
időközben török kézre került várat visszafoglalták a tö
rököktől s már 1606-ban német őrség szállotta meg , ké
sőbb Balassa Imre garázdálkodott, tivornyázott benne. 
Wesselényi nádor I. Lipót alatt Sándor Gáspárt küldte 
Balassa megfenyitésére, de ez nem boldogult vele sőt meg
sebesülve vonult el a vár alól. Lipót 1679-ben a várat 
htégis elvétette Balassától, őt bebörtönöztette, a várat fel
gyújtana, bástyáit pedig felrobbantatta.
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39. N y itra  'iv á r m e g y e .

A vármegye déli részén a Tormás patak mellett fek
szik Érsekújvár. Itt bCuhödött árulásáért halállal Ocskay 
László, II, Rákóczi Ferencz brigadérosa 1710-ben. Várát
III. Károly 1725-ben lerontatta s ma még romjai sem 
láthatók. A ferencziek kolostorában ó'rzik állítólag II. Rá- 
kóczy Ferencz buzogányát. Érsekújvártól északra a Nyitra 
folyó jobb partján fekszik Bereites, Szobotíszttól egy 
mértföldnyire eső vára romokban hever. 1674-ben e vár 
börtönébe vetették a pozsonyi rendkívüli törvényszék elé 
idézett protestáns papok egy részét mielőtt gályarabságra 
hurczoltók volna. Utolsó birtokosa a múlt században az 
Amadé család volt. Okleveleink e várat 1335-ben emlí
tik először. Bereucstől északra van Nyitra. Erős kőfalak
kal kerített várában van a ezt. Emeránnak szentelt régi 
templom (állítólag szt. István neje Gizella építtette) és 
egy régi torony, amelyben egykor Vazul herczeg volt el
zárva. A szomszédos Zobor hegyen vannak a szt. István 
alapította beuczés apátság (később kamalduli kolostor) 
romjai. Nyitrától északnyugatra van Ghymes. Ma is lát
ható várának alapítója a Forgách család őse, Ivánka Endre 
volt, aki 125ti-ban építtette. A XV. ez. elején Csák Máté 
elfoglalta, de a rozgonyi csata után Róbert Károly For
gách Balázsnak adta. A töröktől sokat szenvedett várat 
Forgách Zsigmond gróf restaurältatta, de Bethlen Gábor 
és a törökök ismételten feldúlták. Forgách Simon gróf, 
mint Rákóczy párthive a várat elveszítette és I. József 
azt Vratiszláv cseh grófnak adta el, akitől 1712-ben For
gách Pál püspök visszaváltván, most is a Forgách család 
birtokát képezi. Tovább északra van Appony. A falu kö
zelében a Hangyás hegy oldalában azon régi vár romjai 
láthatók, amelyben Zsigmond király többször megfordnlt. 
Ugyanő adta 1392-ben Eőry Miklósnak Csekléezért cserébe 
s azóta e család az Apponyi nevet viseli. Ma is az Ap- 
ponyi grófi család birtoka. Apponytól nyugatra a Vág

85



balpartján fekszik GalgÓCZ. Hajdani végvárának ma is 
látható Lehel tornya, a nópmonda szerint Lehel kun ve
zértől nyerte nevét, de inkább török minaretnek látszik. 
A XIV. században Csák Máté birtoka volt, halála után 
a koronára szállott és 1456-ban V. László Ujlaky Mik
lósnak adományozta. Az Ujlaky család kihalása után 
(1613) az államtól Thurzó Elek vette meg. 1663-ban a 
a törökök elfoglalták, 1703-ban pedig Schlick császári 
vezér tette rá a kezét, akitől azonban a szövetséges ren
dek már egy hó múlva visszafoglalták. A király 1715-ben 
Erdődy György grófnak adományozta, akinek utódai ma 
is bírják. Galgócztól északnyugatra van Kosztolány, amely
nek vára egyik főfészke volt Giskra cseh martalóczainak, 
s különösen a hírhedt Dzvela rabló vezérnek, akit 
Mátyás király innen 1466-ban kiostromolt. Kosztolánytól 
tovább északnyugat felé haladva Jokö várának romjait ta
láljuk. E várat egykor Országh Mihály, majd a Czobor 
család és az Erdődy grófok bírták, s erős börtöneiben az 
uradalmi rabokat tartották. Tovább északnyugatra Kor- 
látkö várához érkezünk, amely a XIII. században az 
Aba nemzetség birtokában volt majd Csák Máté kerítette 
hatalmába, később pedig Stibor vajda és a lendvai Bánffy 
család birtokában látjuk. Romjait ma a nép a közelében 
levő Cerova községről cerovai romnak nevezi, Korlátkőtől 
nyugatra van Sasvár, benne azon remek kastély, amely 
az 1902 évi őszi hadgyakorlatok alkalmából Felséges Ki
rályunkat és Németország ifjú trónörökösét látta vendé
geiül, egykor pálos kolostor volt. Hajdan mint határerőd 
Stibor vajda kezében volt, de legfényesebb napjait a Czo
bor család idejében élte. E család nevezetesebb tagjai vol- : 
tak : Imre, Márk és ennek unokája a szertelen pazarlásai 
miatt tönkre ment Czobor József, akitől Mária Terézia a 
várat; megvette vagy némelyek szerint kártyán elnyerte. 
Sasvártól északra fekszik HoliCS· Várát Zsigmond király 
Stibor vajdának adta, később a Czobor család kézéi e ke
rült, amelytől Ferencz toskánai nagyherczeg váltotta ma
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gához, a későbbi német császár, Mária Terézia férje. A 
régi vár helyén ma csinos franczia stilü kastély áll. Ho- 
licstől északra fekszik Szakólcza, amelynek nevezetesebb 
műemlékei: A szt. György kápolna, a szt. István kora
beli ezt. Mihály templom, a ferencziek XV századbeli 
góth stílű temploma s a Király-utcza 2-ik számú háza, 
amelyben állítólag II. BéJa király született. Folytassak 
utunkat délkeleti irányban, s keressük fel a kis Csejthe 
községet a Dubova patak mellett. Á községtől délnyugatra 
emelkedő hegyen van a ma már romokban heverő vár, 
amelynek kapuja előtt akasztatta fel Magyar Balázs 1465- 
ben .Svehla rablóvezért és társait. Később az Ország grófi 
család birtoka lelt s mikor e család kihalt, visszasjtállott 
a koronára. Miksa király a kanizsai várért Kanizsay Or
solyának adta cserébe, a kinek fia Nádasdy Ferencz nőül 
vette Báthori Erzsébetet. Nádasdy Ferencz hasonló nevű 
fia az országbíró, 1671-ben lefejeztetvén, Csejthét a királyi 
kincstái foglalta le. Lipót király a várat fele részben a Ho- 
monnay Drugetheteknek, fele részben az Erdődyeknek adta. 
II. Rákóczy Ferencz korában kuruc? kézen volt a szeren
csétlen trencséni csatáig. A végkép elhagyott vár azóta 
romlásnak indult és ma Springer Gusztáv báró és Graeve- 
nitz grófné tulajdona. Báthori Erzsébet nevéhez fűződik 
az a bűnper, amelyet Thurzó György nádor indított el
lene, amiért több mint 600 ártatlan leányt udvarába csa
logatott s megöletett s e szerencsétlen áldozatok vérével 
mosakodott mindaddig, míg a nádor erről értesülvén a 
vérszomjas asszonyt elfogatta, aki ott is halt meg a fog
ságban. Pőrét sokáig húzták, halasztották, a családa való 
tekintetből úgy, hogy az csak a XVII. sz. második tize
dének elején ért véget, mire nemsokára Báthory Erzsé
betet is megváltotta szenvedéseitől (1614) a halál.* Csejthe 
közelében van Temetvény. Vára eredetileg királyi vár volt 
s azt Nagy Lajos király 1368-ban pohárnokának Tóth 
Miklósnak adományozta. 1453-ban Ujlaky Miklós bírta 

•Péohány: Kalauz a Vág völgyében.
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majd Thurzó György, akinek magvaszakadtával (1638) több 
ízben cserélt gazdát. Ezek között volt Bercsényi Miklós 
is, aki 1710· ben innen menekült ki Francziaországba. A 
XVIII. században birtokosai ismét sűrűn váltakoztak s 
ma már teljesen romokban hever. Romjai közül elragadó 
kilátás nyílik a környékre. Nem messze tőle van BrunÓCZ. 
Kastélyában, amely előbb Bercsényié, majd a Sándor csa
ládé volt, most pedig az özv. Ghiczyné birtoka, szerzetté 
egy Bohus nevű jezsuita a kurucz háborúk marseillaisét, 
a »Hej Rákóczy-Bercsényi« kezdetű hires nótát. Brunócz- 
tól délkeletre van Nagytapoicsány, amelynek vára hajdan 
királyi birtokot képezett, s azt a császáriak 1701- 
ben csak nehezen tudták a kuruezoktól elfoglalni. Most az 
Erdődy grófok birtoka. Tovább északkelet felé van Zsám- 
bokrát, amely arról nevezetes, hogy midőn Róbert Károly 
Csák Máté ellen háborút viselt, a Zsámbokréti várkastély
ban tartózkodott. Még tovább északkeletre Privigye köze
lében van BajmÓCZ- Várát Venczel király Csák Máténak 
adta 1321-ben, Amadé Miklós Róbert Károly ré zére visz- 
szafoglalta, aki aztán jutalmul Lesták nádorra és utódaira 
ruházta. Mátyás idejében a koronára visszaszállván, a ki
rály, fiának Korvin Jánosnak engedte át, de ennek halála 
után ismét vissza szállott a koronára. I, Ferdinand Thurzó 
Eleknek adományozta, akinek utódaitól 1637-ben zálog 
czimén, 1720-tól pedig örökbirtokul a Pálffy család bir
tokába ment s most is annak tulajdonát képezi Bajmócz- 
tól délre van még KesseiokŐ villámsujtotta vára, a Majt- 
hénji család törzsfészke. Ezzel aztán egyelőre búcsút ve
hetünk, a regényes Vágvölgyétől.

40. Pestpilissoltkiskun vármegye.

Kezdjük meg kőrútunkat a vármegye déli részében 
Kiskőrösnél, ahol 1398-ra Zsigmond király országgyűlést 
hirdetett. Egyébként arról is nevezetes, hogy itt született 
1823 jan. 1-én Petőfi Sándor a szabadság lánglelkü dal-
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noka. Kiskőröstől északkeletre Félegyháza és Kecskemét 
között terül el Alpár mezeje, ahol a monda szerint Zalán 
fejedelem erős vára állott, akit Árpád hadai itt megver
tek. Alpár mezejéről menjünk be Kecskemétre. Itt szüle
tett Katona József a »Bánk bán* szerzője. Kecskeméttől 
Lajosmizsén és Oikényen át AISÓdabasr& érkezünk, amely
nek református úgynevezett öreg temetőjében alussza örök 
álmát Kossuth László, Kossuth Lajos édesatyja. Daliás
tól északkeletre van ÖCSS, amelynek byzanczi stílben épült 
templomát Brankovics György fejedelem építtette a XV. 
8z. elején, Zsigmond király idejében. Ocsáról igyekezzünk 
hazánk fő és székvárosába Budapestre a vizsgáljuk meg 
röviden a hozzá fűződő nevezetesebb történelmi eseménye
ket és műemlékeket. 1279-ben, Fülöp termői püspök itt 
tartotta ama hires nemzeti zsinatot Kún László uralko
dása idejében. 1424-ben Zsigmond király a várpalota kö
zelében volt templomot prépoetsággá emelte s káptalant 
is csatolt hozzá. Ebben a templomban temették el 1464- 
ben Mátyás király első nejét Katalint, r490-ben itt ta
nácskoztak a főurak a királyválasztásról ; 1514-ben itt
hirdette ki Bakúcz Tamás prímás a keresztes háborút. A 
prépostság őrizetére volt bízva ezt. István Jobbja is. Neve
zetesebb műemlék a várban a Csonka torony IV. Béla 
idejéből. A török uralom némi nyomait a Császár — és 
Budasfürdőben és Gül baba sírjában lehet még látni. Va
lósággal műemlék számba megy a Budát Pesttel össze
kötő lánczhid, amelynek eszméjét Széchényi István gróf 
pendítette meg s magát a hidat a Clark testvérek készí
tették el 1838-tól 1848-ig. Nevezetesebb szobormüvek ' 
József nádoré, Deák Ferenczé, Eötvös Józsefé, Széchényi 
István grófé, Petőfi Sándoré, Arany Jánosé, »Baross Gá
bor és a budai honvédszobor. Ezeken kívül 0  Felsége, dicső 
királyunk nagylelkű, áldozatkészsége hazánk ezeréves fenn
állása emlékére történelmünk tíz kiválő alakjának szobrán 
val ajándékozta meg a fővárost és a nemzetet. Nevezete
sebb templomok: a BoMogasezonyról nevezett plébánia temp
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lom (Mátyás templom) IV. Béla korából való csúcsíves· 
épület, amelynek déli tornyát Mátyás király 1470-ben 
újonnan építtette. Ebben koronázták meg Róbert Károlyt 
1810-ben. dicsőségesen uralkodó mostani királyunkat L 
Ferencz Józsefet is 1867. juni 8-án ; itt esküdött meg 
Mátyás király is második nejével Beatrixal. — A Mária 
Magdolnáról nevezett helyőrségi templom (épült 1253-ban)· 
amelyben III Endre királyunk hamvai nyugosznak. — 
A Szt. Zsigmond templomban (vártemplom) őrzik Szt. Ist
ván jobb kezét, s a koronázás jelvényeit. — A belvárosi 
plébániatemplom, amelynek építési idejét nem ismerjük» 
csak azt tudjuk, hogy a XVI. sz. elején már meg volt. 
— Az egyetemi templom, amely hajdan a pálosoké volt; 
a román stílben épült ferenczvárosi templom remsk fest
mények- és szoborművekkel ; végül a talán valamennyinél 
nevezetesebb Lipót templom (bazilika). A Mária Terézia 
idejében (1748 — 77) a török uralom alatt romba dőlt régi 
vár helyén épült franczia-bárok ízlés szerint a királyi pa
lota, amelynek kibővítése, s részben újjá alakítása a folyó 
évben nyert befejezést. Nevezetesebb középületek : az uj- 
országház, Nemzeti Muzeum, magyar tudományos Aka
démia, m. kir. Operaház, stb. A Kerepesiuti temetőben Bat
thyány Lajos gróf és Deák Ferencz művészi becsű mauzó
leuma, s nemzeti művelődésünk legkiválóbb alakjainak 
(Vörösmarty, Arany, Kisfaludy, Horváth Mihály, Kossuth 
Lajos stb.) síremlékei láthatók. A Krisztina városban . van a 
szabadságharczban Buda falai alatt elesett honvédek sírja. — 
1046-ban a fellázadt pogányok a mai Gellérthegyről ta
szították a Dunába Gellért Csanádi püspököt. A Nyulak 
szigetén levő kolostorban nevelkedett szt. Margit IV- 
Béla leánya, akiről a szigetet ma Margit szigetnek neve
zik. Róbert Károly Budán verette az első aranyforintot, 
a florenczi aranyak mintájára. Nagy Lajos király Budát 
az árümegállitás jogával ruházta fel (1347); Zsigmondi 
alatt, ő mint császár Budán lakván, Buda császári szék
hely is volt, 1467 márcz. 16-án a Szentgyörgy téren fe
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jezték le Hunyadi Lászlót, i478-ban Mátyás király a 
Zeigmond alapította óbudai főiskola helyébe újat állított 
fel. A mohácsi vész után Szolimán innen csalta le Török 
Bálintot, 8 vitte magával szomorú fogságba, Budát pedig 
1541-ben elfoglalta, s azóta 1686-ig török kézen maradt. 
III . Károly Pestre helyezte a hétszemélyes- és a királyi 
táblát, Mária Terézia pedig az egyetemet Nagyszombatból 
Budára, II. József Budáról Pestre tette át. Budán a Vér
mezőn végezték ki a szabadság eszméjének előharczosait 
Martinovicsot és társait 1795-ben. I8ö8-ban borzasztó ár
víz pusztította hazánk fővárosát. 1848. marcz, 15-én Pes
ten született meg a nemzet óhajtását magában foglaló 12 
pont, s juli 5-én itt nyitotta meg a király nevében István 
főherczeg nádor az első népképviseleti országgyűlést, 1848. 
szept. 28-án a császári biztossá kinevezett Lamberget a 
lánczhidon szúrták le. 1849. máj. 21-én Görgei Budát el
foglalta, miközben a Pest védtelen lakosságát bombáztató 
Hentzi és a lánczhidat felrobbantani szándékozó Alnoch 
ezredes is életét vesztette. Az oroszok betörése után 
a vár ismét a császáriak kezébe került, s csak az 
1867-i kiegyezés után nézhetett lővárosunk bizalom
mal egy jobb jövő elé, mióta királyunkat megkoronáz
ták, s mióta Pestet 1872-ben Budával egyesítették.* Fő- 
és székvárosunk közelében terül el a Rákos mezeje, 
ahol csaknem három századon át tartották az országgyű
léseket; az elsőt 1286-ban, az utolsót 1540*ben. E me
zőre hívta egybe, Napoleon is a magyarokat 1809-ben, 
hogy az uralkodóház iránti hűségtől eltántorítsa, de siker
telenül. Rákostól északkeletre van isaszeg. 1267-ben Ist
ván herczeg itt verte le atyjának IV. Bélának seregét; 
1849 ápril. 6-án nagypénteken pedig Klapka és Aulich 
tábornokok arattak fényes győzelmet Jellasich -serege fölött. 
Isaezegtől északrá van BesnyŐ, Kapuczinus kápolnájának 
sírboltjában a Grassalkovics család tagjai aluszszák örök 
álmukat. A kolostort és kápolnát a régi templom helyén

* Göőz József.: Budapest története.
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Grassalkovics Antal építtette a XV ÍII. sz. közepén. Az: 
építéskor a romok között egy csontból készült Mária szob
rot találtak, s azóta a templom híres bucsujáró hely. Bes- 
nyőtől nyugatra van Gödöllő, a királyi család kedvelt, 
nyaraló helye, ahol évenként nagy vadászatokat szokott 
tartani. Remek kastélyát Grassalkovics építtette 1744 — 
47 az akkor uralkodó francziás Ízlés szerint, s 1751-ben 
e kastély Mária Teréziát is vendégül látta falai között. A 
Grassalkovics család után több gazdája volt, mig 1867-ben 
a magyar állam vette meg, s a koronázás alkalmával sze- 
retett királyunknak I. Ferencz Józsefnek ajándékozván, 
törvényeink értelmében az elidegenithetlen koronajószágok 
közé iktatta. Gödöllő közelében van Mogyoród. 1074-ben 
itt vívták azt a csatát, amelyben Salamon király veresé
get szenvedett. Géza és László, a gyó'ztes herczegek a 
zsákmányból építették a község templomát. Mogyoródtól 
negyedórányira fekszik FÓt község, amelynek kastélyát és· 
templomát Károlyi István gróf építtette a múlt sz. els& 
felében. E templom hazánk legdíszesebb falusi temploma, 
amelyben Canova tanítványának, Temeráninak három 
szobi a is ékeskedik. Fáy Andrásnak Fót közelében levő 
szőlejében olvasta fel először Vörösmarty hires »Fóti dal“-át 
1832-ben. Fóttól északkeletre van MáC83, a Károlyi gró
fok parkjában vannak eltemetve Damjanich és Lahner,. 
a szabadságharcz vértanúi. Mácsától északra, a vármegye 
szélén fekszik Csővár. Sziklás hegy tetején látszanak vá
rának omladékai. amely a XVI. sz. a Ráska családé volt. 
Forduljunk most nyugat felé, s menjünk egyenesen Váczra,. 
amelynek falai között Árpádházbeli királyaink sokat tar
tózkodtak. Itt folyt le ama heves jelenet is Imre király és 
Boleszló váczi püspök között 1199-ben, amely Imre éa 
Endre összetűzését megelőzte. Mátyás király Váczon 1485- 
ben országgyüléet tartott, amelyen a nádori méltóságra vo
natkozó törvényeket alkották. Itt született Beniczki Péler 
X V II, sz.-beli költő és Füredi Mihály a múlt sz.-nak je
les népsziumüénekese; itt nyugosznak hamvai a ma-
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‘gyár tud. Akadémia legnagyobb meczénásának Hammer- 
nyik Jánosnak és Karcsú Antal Arzénnek, a város törté

netírójának.* Átellenben, a Duna jobb partján van Viseg- 
rád. Szt. István korában épült várában tartotta fogva 
Bzt. László Salamont. 1310-től kezdve a mohácsi vészig 
itt őrizték a Székesfehérvárról elhozott szent koronát azon 
23 év kivételével, mig III. Frigyesnél volt zálogban. A 
romoknak ma is legnevezetesebb része a koronázási terem. 
Itt őrizték még Nagy Lajos korában a lengyel, Zsigmond 
korában a német birodalom koronáját. A vár legfényesebb 
korszakát Róbert Károly és Mátyás királyaink alatt élte. 
I tt volt Róbert Károly góth stilü palotája, amely a ki
rályi udvartartás teljes fényében ragyogott. A nevezetes 
visegrádi kongresszus is itt folyt le 1335-ben, s Róbert Ká
roly itt tartotta menyegzőjét harmadik nejéóel Lökjetek 
Erzsébettel. Kedvelt mulató helye volt Nagy Lajosnak és 
Zsigmondnak is, aki lányát Erzsébetet is itt jegyezte el 
Albert osztrák herczegnek. Pastelli püspök IV. Sixtus 
pápához intézett levelében a várat földi paradicsomnak 
iievezte. Nevezetes politikai foglyai is voltak a várnak ; 
igy maga Zsigmond kiiály, Podjebrád Viktorin és Vitéz 
János váradi püspök, később esztergomi érsek. A mohácsi 
Vész után török kézre került, s csak 1684-ben foglalta 
vissza Károly lotharingiai herczeg. 1702-ben I. Lipót ren
deletére felrobbantották, s csak a »Salamon tornya«, s a 
felső vár maradtak meg. A múlt sz. vége felé a romokat 
országos költségen restauráltatták. Visegrádtól délre Po- 
mázon túl van Üröm. A község szélén csinos kert közepén 
díszes gör. kel. templom áll, amelyben József nádor első 
neje Alexandra Pavlovna van eltemetve. A templomban 
még becses orosz festmények is láthatók. Ürömtől ayugatra 
van Solymár. Környékén volt Mátyás királynak nagyszerű 
Vadas kertje, amelyet hajdan fal vett körül. Ma is látha
tók ott egy várnak csekély romjai, amelyet „Szarkavár“- 
nak neveznek. Solymártól * délre a budai hegyek között

* Karosa Antal Arzén: Vtfoz város története. I88q—88.



fekszik BudakeSZ. Közelében) egy kies völgykatlanban 
Makkos Mária részben még ép templomának romjai van
nak, amely hajdan a triuitarius szerzeteseké volt. Buda- 
késztől nyugatra, a vármegye szélén van Zsátlbék, amely
nek a X III. sz.-ban épült premontrei prépostsági temploma 
egyike hazáuk legbecsesebb műemlékeinek, amennyiben át
menetet képez a román stílből a csúcsívesbe. Régi vára he
lyén Zichy Péter gróf emeletes kastélya áli.

41. Pozsony vármegye.

Kezdjük meg kőrútunkat a vármegye S7ékhelyén, Po
zsonyban. A városnak egyik legnevezetesebb műemléke a 
Szt. Márton székesegyház gothikus epülete, a hajdani ko
ronázási templom (Szt. Mártonnak Donner Rafaeltől ké
szített olomba öntött lovasszobrával); továbbá a Mihály 
utczában van az 1753-ban épült régi országház, amelyben 
1802-től 1848-ig az országgyűléseket tartották ; a főtéren 
áll a X III. sz. végén épült városház értékes, régi farag- 
ványaival ; ugyancsak a főtéren van a Mikta korából való 
érdekes diszkót; a ferenc/h k-terén áll a jezsuitáknak 
1636-ban épült temploma. A téren, hol 1870-ig a koro
názási domb állott, amelyről a megkoronázott király a 
négy kardvágást tette, ma Mária Teréziának Fadrusz Já 
nos, jeles szobrászunk által alkotott remek lovasszobra áll. 
1052·Βθη III. Henrik német császár hajóit egy Zothmund 
nevű búvár Pozsonynál furta ki és süllyesztette el. Sala
mon király, midőn őt Géza és László heiczegek ostromol
ták, Pozsouy várát megerősítette. 1162-ben III. István 
Manuel elől e várba menekült, sőt 1189-ben Barbarossa 
Frigyes és keresztes vitézei is itt időztek. 1211-ben itt 
történt meg II. Endre leányának, Erzsébetnek eljegyzése 
Lajos thüriugiai fejedelemmel. IY. Béla a tatárok kivo
nulása után a várat ismét megerósittette, s itt békült ki 
1261-ben Ottokár cseh királylyal, de a vár nemsokára 
mégis a csehek kezébe került, s otl is maradt mindaddig^
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mig IV. László nevelője, Együd mester 1273-ban csellel 
visszavette. A morvamezei győzelem emlékére építtette IV. 
László a ferenczrendiek goth stilű templomát és kolosto
rát annak helyébe, amelyet a csehek elpusztítottak. Itt 
mondta ki Lászlóra az átkot 1 279-ben Fülöp termői püs
pök, a pápa követe. Róbert Károly gyakran és szívesen 
időzött falai között. Geutiüs bibornok az itt tartott zsina
ton átkozta ki László erdélyi vajdát és Csák Mátét 1309 és 
1311-ben. Ugyancsak 1311-ben épült a Katalin kápolna. 
Zsigmond több országgyűlést (1405. 1410. 1411. 1429 és 
1435) tartott Pozsonyban, s ugyanott tartotta meg leá
nyának, Erzsébetnek kézfogóját Albert osztrák herczeggel. 
Hunyadi János is többször időzött Pozsonyban, amelynek 
falai között 1452 és 1453-ban is tartottak országgyűlést. 
Ez utóbbi országgyűlésen nevezte ki V. László Hunyadi 
Jánost beszterczei örökös gróffá. 1477—78-ban az osztrák 
háború alatt Mátyás felesége Beatrix Pozsonyban lakott 
a venturutczai kúriában (Wittmann üpület), hol előbb 
Albert neje, Erzsébet is lakott. 1467-ben építtette Vitéz 
János érsek a pozsonyi egyetemet, amelyet 1491-ben már 
fegyverraktárrá alakítottak át. I. Ferdinánd á kormány 
székhelyét Budáról áttette Pozsonyba. Ide menekült Má
ria, özvegy királyné is Budáról, s az Auer-féle házba köl
tözött. 1526 decz. 11-én választották királylyá Ferdinán- 
dot hivei a ferencziek templomában, akinek uralkodása 
alatt mintegy 20 országgyűlést tartottak Pozsonyban, s 
1552 óta a várban őrizték a szent koronát is, csekély 
megszakítással 1784-ig. 1563-ban történt az első koroná
zás Pozsonyban, midőn Ferdinánd fiát, Miksát koronázták 
meg, de itt koronázták Rudolfot is 1572-ben. 1577-ben
restaurálták a városházát renaissance stílben Az 1608-i 
országgyűlés segélyt szavazott meg Mátyás királyi herczeg- 
nek Rudolf király ellen. Itt koronázták meg II. Mátyást 
valamint II. Ferdinándot is. Pázmány Péter a jezsuiták
nak 1622-ben kollégiumot alapított, 1626-ban Bethlen 
Ulábor itt kötött békét II. Ferdinánddal. 1635-ben kezd
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ték újjáépíttetni a roskadozó várat, a 1637-ben III. Fér- 
dinánd, 1659-ben pedig Lipót tart országgyűlést Pozsony* , 
bau. 1670-ben alakult meg a pozsonyi vértörvényszék a 
prot. papok és tanítók üldözésére. Az 1687-i országgyűlé
sen ismerték el a reudek a Habsburg ház örökösödési jogát 
hazánkban, mig nz 1722 — 23-i országgyűlés elfogadta a 
pragmatica sanctiót. 1741-ben Pozsonyban koronázták meg 
Mária Teréziát. 1770-ben találták meg a Halotti Beszédet 
a káptalan levéltárában, s 1780-ban itt jelent meg Ráth 
Mátyás Magyar Hírmondója. II.^ József,J a szent koronát 
innen már Bécsbe vitette, a helytartó ^tanácsot, királyi 
táblát, udvari kamarát ped'g Budára helyezte át. Itt ko
ronázták meg a mondottakon kívül II. Lipót, I. Ferencz 
és V. Ferdinánd királyainkat is. Pozsony várát az 1811-i 
nagy tűzvész teljesen elpusztította. Maga a város' a XIX. 
ez. első felében igen nevezetes reform-országgyűlések szín
helye volt, amelyek között talán legnevezetesebb volt az 
a primási palotában 1848. ápr. 11-én a király jelenlété
ben tartott utolsó rendi országgyűlés, amelyen az 1848-i 
törvények szentesítést nyertek.* A vármegye, s egyszer
smind az ország nyugati határszélén Pozsonyhoz közel van 
Dévény. Ott, ahol a Morva a Dunába szakad egy mere
dek sziklacsucson vannak várának festői romjai. A vár 
eredete bizonytalan. 1234-ben Babenbergi Frigyes osztrák 
herczeg elfoglalta, de nemsokára visszaadta IV. Bélának. 
Azután Ottokár cseh király, majd a XVI. sz.-han a Ba- 
zini és Szentgyörgyi grófok birtokába jutott. I. Ferdinánd 
1535 ben Báthori István nádornak adományozta, s <* csa
ládé volt i609-ig. Ettől kezdve a Keglevich és Palocsay 
családok bírták, mig Pálffy nádor magához váltotta, s 
ma is a nádor utódaié t. i. a Pálffy herczegeké. 1809- 
ben a francziák felrobbantották. Dévénytől északkeletre 
van Borostyánkő község. Fölötte meredek sziklán állanak 
Borostyánkő várának romjai, I. Ferdinánd óta a Pálffy 
grófok birtokában. Innen alig egy órányira vau Szßnt- 

* Ortvay Tivadar: Pozsony város története.
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györgy. Közelében az erdő Bőrűjében vannak Fehérkő vá
rának romjai, amely vár szintén a hatalmas Bazini és 
Szentgyörgyi grófoké volt. Szentgyörgytől keletre van 
Szempcz. Itt verte meg Bethlen Gábor i 619-ben Tiefen
bach tábornok hadait, s itt született Szenczi Molnár Al
bert a XV II. században élt jeles nyelvészünk és zsoltár- 
fordítónk. Szempcztől északra esik Cseszte· Fölötte emel
kedik egy festői magaslaton a Pálffyak szép, de már 
részben romszerü kastélya Vöröskő vára, amely 1230 tá
ján épült I. Ottokár cseh király nejinek, III. Béla leá
nyának, Konstáncziának rendeletére. Csesztétől északnyu
gatra, fül a Kis Kárpátokon van DetrekŐváraija. Várának 
romjai egy 400 méternél magasabb hegyen feküsznek. 
Már 1296-ban királyi vár volt, s mint ilyent 1398-ban 
Zsigmond király Stibor vajdának adományozta. A XV. 
sz.-ban e vár is a Bazini és Szentgyörgyi grófoké volt, 
akiknek kihalása után a Korona zálogba adta a Fugge- 
reknek. Ezektől I. Ferdinánd váltotta vissza, s Balassa 
Menyhértnek adta, akinek kezében valóságos rablófészekké 
lett. Bakics Péter a vár egyik részbirtokosa itt tartotta 
fogva Révai Péternek ho'icsi várából eh abolt fiatal, szép 
nejét, Forgách Zsuzsannát. A várat III. Ferdinándtól 
Pálfy nádor vette meg, s ma is utódainak a Pálffy her- 
czegeknek tulajdonát képezi. 1707-ben Stahrenberg itt verte 
meg Ocskay Lászlót, Kákóczy vezérét, mire utolsó pa
rancsnoka Sztupovßzky feladta a várat.* Detrekőtől dél
keletre, a Kis-Kárpátokon innen van Nagyszombat. Falai 
között halt meg Nagy Lajos király 1382 szept. 11-én. 
1547-ben országgyűlés színhelye volt, 1561-ben ide tele
pítettek először jezsuitákat, s itt nyílt meg a jezsuita aka
démia, amelyből aztán később egyetem lett, s mint ilyen 
Budára került. 1619-ben alapította itt Pázmány Péter A 
Pazmaneum nevű papnevelő intézetet. Itt kötötte meg 
Bethlen Gábor ie II. Mátyással 1615-ben a hiree nagy
szombati egyességet, amely az erdélyi fejedelmeknek füg- 

*~Ipolyi Arnold, Vasárnapi Újság. 1869.
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getlenséget. Erdély rendelnek pedig szabad választási jo
got biztosított.

42. Sáros vármegye.
A vármegye északi részén a Tapoly folyó balpartján 

fekszik ZborÓ. A községben van az Erdődy-féle kastély, 
hajdan Rákóczy György kastélya, mögötte a híres száz 
hársfa. A kastély udvarán érdekes templom vonja magára 
a figyelmet, az Aspremont család síremlékeivel. A köz
ségtől északra emelkedő hegyen MakOVÍCZá várának festői 
romjai lát hatók. A várat IV. Béla 1240-ben Makónak, 
Detrik atyjának adományozta, a XVI. sz.-ban a Tárczay 
család bírta, de I. Ferdinánd Tárczay Györgyöt, Sza- 
polyai párthivét 1548-ban a vártól megfosztotta s azt a 
saját hívének Serédy Györgynek adta, de 1601-ben Se- 
rédy Gáspár unokáinak gyámja, Janusius a várat a Rá- 
kóczyaknak adta el, s benne is halt meg 1676-ban I. Rákcózy 
Ferencz fejedelem. 1684-ben Schultz tábornok Zrínyi 
Ilonától elfoglalván, leromboltatta. Később a vár házasság 
utján az Aspremont családra, majd midőn ez kihalt, az 
Erdődy grófi családra szállott. Zborótól délre fekszik Bárt- 
fa, Piaczának közepén áll egy gothikus plébánia templom, 
Szentegyed temploma a X III —XIV. sz.-ból, számos ér
tékes mükincscsel és a XVI, sz.-ból való, s eredeti álla
potában fenntartott városháza értékes levéltárral. Valószí
nűleg a XII. sz -ban keletkezett benne egy cziszterczita 
apátság, Bártfán tartották a magyar protestánsok első ál
talános zsinatjukat 1590-ben.* Bártfától délnyugatra a 
Poprád mellett fekszik PalOCSá. Várának eredete alig 
nyomozható messzebb a XVI. századnál. Keletkezését a 
Szapolyai családnak köszönhette, amely a Palochay-Hor
váth bárói családnak adományozta, s e család utódai bír
ják mais. Palocsától délkeletre a Tárcza folyó közelében fekszik

* Bővebben Miekovezky Viktor: Bártf'a középkori műemlékei, 
Móniim. Hung. Archeol. IV.
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Tarkő. A községben a Tárczay család romokban heverd 
vára látható. Tarkőtől délkeletre van Péchujfalu. Á péch- 
ujfalusi hegyek lábainál egy dombon várrom látható, 
amely 1209-ben Rátkay Demeternek II. Endre neje po
hárnokának tulajdona volt. Később a Tárczayak, Zudarok 
és Perényiek bírták 1512-ig, amidőn csere folytán ismét 
a Tárczayaké lett, akik közül a bátor Tárczay Anna hő
siesen védelmezte 1555 és 56-ban I. Ferdinánd katonái 
ellen, de végre mégis kapitulálnia kellett. A vár egy ré
szét ekkor levegőbe röpítették, a területet pedig 1559- 
ben a Péchy család kapta meg, amely máig is bírja.* 
Péchujfalu közelében van KiSSZebOfl· Régi várfalai nagy
részt még fennállanak. Góth stilü plébánia temploma a 
XV. ez.-ban épült. A város és a vár nevét a regeszerint 
8abinától II. Béla leányától vette, aki Sárosvárábau lak
ván/ Szeben vidékét nagyon szerette; más versió szerint 
pedig egy tárczai szép leánytól, akit IY. Béla innen Znió 
várába vitt magával. Történetileg annyi bizonyos, hogy 
csak Negy Lajostól kezdve szerepel mint város. 1460-ban 
Újlaki Miklós erdélyi vajda a várost Mátyás király enge- 
delmével a Rozgonyi családnak adta, amely várat is épít
tetett benne. 1506-ban II. Ulászló zálogba adta Peré- 
nyi Imrének, de ettől II- Lajos visszaváltotta. A mohácsi 
vész után egyik menedékhelye volt az üldözött prot. lel
készeknek. 1684-ig több gazdája volt, igy Bocskay, Beth
len Gábor, Rákóczy György, Thököly és Sobjeski János 
lengyel király, de 1684- ben Barkóczy Ferencz Rácz Ádám- 
tól elfoglalván 1703-ig a labanczok birtokában maradt, 
amikor II. Rákóczy Ferencz előtt megnyitotta kapuit, aki 
a város közelében a császáriak fölött győzelmet aratván, 
innen indult Eperjes elfoglalására, A szabadságharcz alatt 
tanúsított hazafias hűségével szerezte meg magának a 
•»Hü Szeben« nevet, Kisszebentől délnyugatra van SzinyB- 
lipócz. Vára II. Endre koráig szintén királyi vár volt, 
azután a Keczer családé lett, amely azt a kurucz mozgal- 

* P otemkin Ödön : Sáros vármegye leírása.
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mák lezajlásáig jó karban tartotta. Lipóeztól délre, Sze- 
pesváralja közelébeu Szepes és Sáros vármegyéknek épen 
a határán van BranyiszkÓ, ahol 1849 febr. 5-én honvé
dőink Guyon tábornok vezérlete alatt és egy Erdősi nevű 
piarista lelkesítése mellett fényes győzelmet arat
tak az osztrákokon· — Branyiszkótól keletre van 
NagysárOS- Ide, mint. jelentékeny erősségbe me
nekült IV-ik Béla a tatárok elől, s ezentúl királyi vár 
maradt 1436-ig, amidőn Zsigmond a Perényieknek zálo
gosította el. 1439-ben pedig örök birtokul a Perényiekre 
szállott. Gískra a várat' elfoglalta, s 1461-ig bírta, míg 
Mátyás vezérei tőle visszafoglalták. Ezután 1483-ig ismét 
a Perényieké. de Perényi István hűtlenségbe esvén 1490- 
ben a vár Korvin Jánosé lett. 1528-ban János király is
mét a Perényieknek ajándékozta, de 1542-ben Ferdiuánd 
elvette tőlük. 1560 ban Thúrzó, majd lo42-bsn a béke 
értelmében Rákóczy György lett a vár ura, mig 168 -ben 
tűzvész pusztította el. Benne fogták el II. Rákóczy Fe- 
renczet. Utolsó kapitányát Székelynek hívták. Sárostól 
nem messze van Eperjes. Főutczája közepén áll a XIV. 
sz.-ban épült rom. kath. csúcsíves templom 70 méter ma
gas tornyával. Azon a helyen, ahol Karaffa 1687-ben 23 
prot. embert kivégeztetek, ma a Szt. Háromság szobra 
áll. A Vilecz hegyen levő csinos márványemlók Tompa, 
Petőfi és Kerényi 18i5-i találkozását juttatja eszünkbe. 
Sok érdekes régi épülete között említésre méltó az ág. 
ev. kollégium, amely 1531-ben keletkezett, s I7l3-tól 
1773-ig a jezsuitáké volt. Eperjest a monda szerint II. 
Béla alapította. 1633-ban itt kötött békét I. Rákóczy 
György II. 1 erdinánddal, azóta aztán felváltva, hol a kat- 
holikusok, hol a protestánsok birtokában volt. Eperjes kö
zelében van TötSÓVár, amelynek romokban heverő várát 
Baksa György a Soós család őse építtette a X III. sz. 
végén, s minthogy 1537-ben Szapolyai János király hívei
nek gyülekező helyéül szolgált, Ferdinánd leromboltatta^*

*Kosztka Vilmos: Sóvár története.
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Sóvártól északkeletre esik Sebesváralja. Romokban^heverő 
vára 1307-tól 1500-ig a Syuka nemzetség tulajdona volt, 
s 1550-ben az eperjesi polgárok bosszúból felgyújtották. 
Tovább északkeletre a vármegye keleti szélén van Kapí. 
A község felett emelkedő Maglód nevű hegyen láthatók 
hires várának romjai. E várat 1347-ben Nagy Lajos ki
rály nevelőjének7 Poharos Péternek Abaujvármegye alis
pánjának adományozta, akinek magvaszakadtával Zsig- 
mond, Tétényi, vagy másként Kókai András diáknak adta 
cserébe 1410-ben egyéb birtokokért. Ez volt a hires Kapy 
család alapítója. 1440-ben I Ulászló Kapy Jánostól, And
rás fiától hűtlenség miatt elkobozta, s a Rozgonyiaknak 
adta, de ezek úgy látszik sohasem vették birtokukba, 
mert már 1464-ben egy másik Kapy János a vár ura. 
Mátyás király alatt lengyel rablók kezébe került, akiktől 
Szapolyai Imre foglalta vissza. Ettől kezdve nyugodtan 
bírták a Kapyak 1537-ig, amikor tőlük, mint Szapolyai 
párthiveitől Ferdinánd vezére Wels elfoglalta. 1685-ben 
rövid ideig Thököly birtokában volt, de e század végén 
Keczer András felgyújtotta, s azóta pusztulóban van.

43. Som ogy vármegye.

E vármegyében mindössze két történelmileg nevezetes 
hely van, mindkettő a vármegye déli részében. Az egyik 
Babocea, amelynek a Rinya partján romokban heverő vára 
sok viszontagságon ment keresztül a török háborúk ide
jében, e azt 1664-ben a törökök rombolták le. Jelenleg a 
Somsich grófok tulajdona. Benczés rendű apátsága a leg
régebbiek egyike volt. Babócsátó] keletre, a vármegye el
lenkező részében van Szigetvár. Híres vára a községtől 
északra az Almás pataktól alkotott szigeten feküdt. E  vá
rat védelmezte a hős Zrínyi Miklós a török ellen 1566 
aug, 5-től szeptember 7-ig bámulatos elszántsággal, b  mi
dőn látta, hogy azt már többé meg nem védelmezheti, 
megmaradt őrségével a várból kirohant, s karddal kezé-
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bon hősies küzdelem közepette esett el a »Holtak hidján« 
Emlékét kis kápolna örökíti meg; a plébánia templom 
kupoláját pedig az ő végső viadalát ábrázoló festmények 
ékesítik*

44. Sopron vármegye.
A Fertő tava nyugati felső végénél van Feketeváros, 

amelynek régi körfalai és hatalmas kapui még állanak, 
harangtornya pedig nevezetes műemlék. Közvetlen köze
lében, tőle északra van Széleskút. Főterén áll még;azon 
nagy torony, amely pellengérül (Pranger) szolgált. A 
pellengérekhez szokták kikötni világ csúfjára, főképen az 
olyanokat, akik valamely botrányt okozó erkölcsi vétséget 
követlek el. Ez volt állítólag hazánkban a legnagyobb pel
lengér. Nyugatra a Lajta folyó mellett fekszik Lajtapor- 
dány. A Temetőhegyen romokban heverő templomát a 
monda szerint még Szt. István alapította; 152d-ben a tö
rökök lerombolták, s ekkor épült a községbeli templom. 
Pordánytól délre van SzarvkÖ, közelében egy alacsony 
hegy tetején látszanak várának romjai, amely vár a XI. 
sz.-ban királyi birtok yolt, később a Kanizsaiak birtokába 
ment át, akik szarvkői grófi czlmet viseltek. A XV. sz. 
vége felé Kanizsai László elzálogosította Pottendorf György
nek ; ennek magvaszakadtával pedig 1486-ban Mátyás ki
rály Grafíenek bárónak adományozta. 1590-ben már a 
Stotzing Ruprecht báróé, akinek utódai 1650-ig bírták, 
mig Nádasdy Ferencz gróf, mint a Kanizsaiak utóda pénz
zel magához váltotta. 1671-ben Nádasdy kivégeztetése 
után előbb Windischgrätz Gottlieb gróf, majd Széchenyi 
György érsek, utána Althan Mihály gróf volt a birto
kosa, akitől Eszterházy Pál herczeg vette meg, s ma is 
az Eszterházy család tulajdonát képezi. Szarvkő közvetlen 
közelében a Naphegy keleti oldalán van FraknÓ vára, egy 
meredek dolomit sziklán emelkedő hatalmas vár. amely

•Századok 1876.
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az Eszterházy herczegek tulajdona, s egyike az ország leg
szebb, s legnagyobb teljes épségben fenntartott várainak. 
A herczegi család régiség-, kép-, fegyver- és kincstára 
megbecsülhetlen műkincseket foglal magában. A vár leg
régibb ura a franczia származású Gilet család volt a 
monda szerint. Valószínűbb azonban, hogy már a XIII- 
XIV. sz.-ban a Fraknói grófoké volt. Mátyás király 1466, 
ban Weiszpriach Zsigmond várnagynak adományozta. Má
tyás halála után Miksa osztrák herczegre szállott, s csak 
1622-ben került vissza, amidőn II. Ferdinánd, Eszterházy 
Miklós grófnak adta, aki azon sz. közepén a szerviták 
számára a községben a máig is meglevő társházat alapi* 
tóttá. Ettől kezdve a- Észtéiliázy család birtokában vau. 
A vár udvarán áll Eszterházy Pál herczeguek a vár res
taurátorának lovasszobra.* Negyed óra járásnyira van. 
Kismarton. A ferencziek 1629-btn épült kolostorában van 
az Eszterházy család sírboltja, benne Eszterházy Pál ne
jének, Orsolyának holtteste üveg szekrényben. A hires 
kastélyt Eszterházy Pál nádor 1683-ban építtette. A Leo
poldina csarnokban Lichtenstein Leopoldina herczegnőnek 
Canova által készített carrarai márványszobra látható. A 
kálvária templomban van Haydn Józsefnek Eszterházy 
herczeg karmesterének síremléke 1820-ból. Az 1713-i nagy 
dögvész emlékét szép Szent-Háromság-szobor örökíti meg.** 
Kismartontól délfelé haladva Sopronba érkezünk, amely
nek a XIII. sz. végén épült Benczés temploma a gothi- 
kus építészet egyik nevezetes emléke. Ugyancsak a XIII. 
βζ.-ból való a szintén gothikus Szt. Mihály plébánia tem
plom, s mellette a Szt. Jakab kápolna. IV. Béla két íz
ben (1240 és 1243) is tartózkodott falai között, valamint 
IV, László is 1277-ben, továbbá Nagy Lajos 1364 ée 
1372-ben, majd Zsigmond, aztán Mátyás király, 1482 
deczember 28-tól 1483 februárig, mialatt III-ik 
Frigyes császárral megkötötte a soproni békét, s házát

* StesBel J. F. Századok XXIII. köt.
** Századok : 1868 és 1883.
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β városnak adományozta. Tartózkodási helyét ké
pezte még II. Ulászlónak és II. Lajosnak, aki 1523-baa 
itt értekezett Ferdinánd osztrák herczeggel, 1553-ban pe
dig I. Ferdinánd király itt tanácskozott az ország rendei- 
vei a törökkel kötendő békéről. 1619-ben Bethlen Gábor 
is bevonulta városba,II. Ferdinánd Sopronban koronáztatta 
meg nejét, Eleonórát. Az 1625-i országgyűlésen koronáz
ták meg III. Ferdinándot, s ugyanakkor választották ná
dorrá Eszterházy Miklós grófot. 1681-ben az országgyűlés 
visszaállította az alkotmányt, s nádorrá választotta Esz- 
terházy Pált. 1683-ban a város Thököly Imrének hódolt 
meg, majd Bécs felmentése után Dampierre tábornok vo- 
tíult be falai közé. II. Ráfeóczy Ferencz 1705-ben ostro
molta, 1809-ben pedig egy franczia hadosztály szállotta 
meg.* Sopron közelében van Bánfáivá- A falu fölötti dom
bon álló kolostort Sopron városa 1481-ben alapította a 
pálosok számára, de maga az épület csak 1643-ból való. 
II. József a Pálos rendet eltörölvén, a kolostor és birto
kai az országos vallásalap tulajdonába mentek át. Bánfal- 
vától délkeletre van Nagyczenk, amelynek Széchenyi Ist
ván gróf által építtetett. remek templomát Blaas 
Károly gyönyörű oltárképe díszíti; a templom molletti 
temetőben van a Széheuyi család sírboltja, amelyben 
Széhenyi István gróf is aluszsza örök álmait ősei között. 
Egy 3 kilométer hosszú hársfasor végén pedig Széchenyi 
Béla gróf nejének, Erdődy Hanna grófnőnek művészi ki
vitelű síremléke (piros gránitból készült hatalmas szarko
fág bronz dombormüvekkel) áll.** Nagyezenktől délnyu
gatra van Doborjáü.IttszületettLiszt Ferencz világhírű zongo
raművészünk. Nagyezenktől nyugatra esik Lakompak. Vá
rát, amelynek helyén a XVI, sz.-ban is állott valami épü
let 1618-ban Eszterházy Miklós építtette. 1620 szept. 
30-án itt esett el Bethlen Gábor hadvezére, Tamódy Má

* Nagy Im re: Sopron múltja, Századok 1883.
** Thirring Gusztáv : A Fertő és Vidéke, Földrajzi Közle

mények 1886.
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tyás, akinek síremléke a vár közelében levő dombtetőn 
látható, Tovább nyugatfelé, a vármegye szélén fekszik 
Lánzsér, amelynek romokban levő vára eredetileg királyi 
vár volt a XIII. sz.-ban. 1203-ban Lőrincz soproni főis
pán az Aba nemzetségből kapta ajándékul, később a Ga- 
rai családé, majd a Fraknóiaké lett. 1466-ban Weisz- 
priach Zsigmond, 1553-ban pedig Oláh Miklós esztergomi 
érsek tulajdona volt, aki Császár Miklós grófnak ajándé
kozván, ennek leányával Dersfy Ferenczre szállott. Midőn 
Dersfy Orsolyát Eszterházy Miklós gróf vette nőül, a vár 
az Eszterházyak birtokába került, s ma is ott van. 1707- 
ben robbanás következtében a levegőbe repült, de újból 
felépült, s lakhatő volt 1772-ig. amidőn teljesen leégett. 
A szomszédos hegyek egyikén egy kamalduli kolostorrom
jai is látszanak, amelyet 1701-ben Eszterházy Pál herczeg 
alapított, de II  József a kolostort 1781-ben feloszlatta. 
Eánzsértól délkeletre, Kőszegtől egy órajárásnyira fekszik 
Borsmonostor. Hegyen álló cziszterczita apátságát a Bors 
nemzetséghez tartozó Domonkos bán alapította a XII. sz. 
végén. Királyaink és a pápák gazdag javadalmazással lát
ták el, 8 különös védelemben részesítették. 1529-ben a 
törökök lerombolták. Későbbi birtokosai Majláth Gábor, 
Káuasdy Tamás nádor özvegye és Eszterházy Pál herczeg 
voltak. Ma a lüienfeldi cziszterczitáké és látogatott bu- 
csújáró hely.* Borbmonostortól északra van NémetkeresztÚr, 
amelynek ma raktárul szolgáló régi váránál kemény üt
közet volt 1707-ben Vak Botyáu és Nádaady Ferencz kö
zött. Délkeletre fordulva Horpacsra érkezünk. E község 
hajdani prépostságának temploma mellett a kolostor nyo
mai még látszanak. A horpácsi kastély tulajdonosát Szé
chenyi Imre grófot 1893-ban a kőszegi őszi hadgyakorla
tok alkalmával Felséges Uralkodónk és II. Vilmos német 
császár látogatásával tisztelte meg. Horpácstól északkeletre 
a Hanság szélén fekszik Eezterháza, amelynek remek 
kastélyát a X V III. oz. második felében Eszterházy Mik- 

*Wittinger Antal ; Kőszeg város és vidéke.
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lös herczeg építtette, s temérdek mükincscsel rakta meg- 
Halála után azonban a kastély pusztulásnak indult, s ma 
holnap romhalmazzá fog válni. Menjünk most kelet felé, 
s keressük föl még e vármegyében Csornát, amelynek 
Szt. Mihályról nevezett premontrei prépostsága az Oeli 
grófi családnak köszöni eredetét a XII. sz.-ban. 1849. 
juni 13-én Kmetty ezredes Csorna alatt megverte az 
osztrákokat, s e győzelem egyszersmind utolsó győzelme 
volt a magyaroknak az oroszok beavatkozása előtt.

4 5 .  Szabolcs vármegye.

Tokaj közelében a Tisza mellett van Rakamaz. Itt 
verte meg Bocskay István fejedelem 1604-ben Belgiojoso 
Jakab császári vezér és kassai kapitány seregét úgyszin
tén I. Rákóczy György is 1630 ban II. Ferdinánd sere
gét. Rakamaztól keletre esik Kemecse, Itt verte meg 1074- 
ben Salamon király Géza herczeg seregét, akitől övéi hűt
lenül elpártoltak. Kemecsétől délkeletre, a vármegye szé
lén van Nyírbátor, amelynek csúcsíves templomát, ősi bir
tokosai, a Báthoriak építették. A reform, templomban 
megtekintésre méltók a tölgyfából faragott renaissance kor
beli székek és a Báthori család két szépen faragott szar
kofágja.

46. Szatmár vármegye.

Induljunk ki a vármegye közepéből, de előbb tekint
sük meg annak székhelyét, Szatmárt· E városnak vára 
már az Árpádok korában királyi erősség volt, s 1411-ben 
Belgrádért cserébe adták György szerb despotának, akitől 
1535-ben Szapolyai János vezére, Kun Kocsárd foglalta 
vissza, I. Ferdinánd 1543-bau Szatmárt a három Báthori 
testvérnek (András. Kristóf és István) adományozta, akik 
a várat a Szamosszigeten újra felépítették. 1558-ban Iza
bella, Balassa Menyhért gondjaira bízta, de ez átadta Fer-
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dinándnak és János Zsigmond hasztalan ostromolta török 
segítséggel, mert visszavenni nem tudta. Ez csak 1564- 

1 bén Báthori Istvánnak sikerült, aki ugyanakkor Balassa 
nejét és gyermekeit is megölte. 1565-ben, nehogy Schwendi 
Lázár kezébe kerüljön, Báthori István felgyújtván, oda
hagyta. de Schwendi újra felépittctte, s 1622-ben a ni- 
kolsburgi béke értelmében a vár a Bethlen Gáboré lettf 
1645-ben pedig Rákóczy György nyerte el. 1659-ben Li- 
pót megbízottai vették át és szállották meg 16o2-ben Thö
köly hadi csellel birtokába kerítette, de már a következő év
ben kivonult belőle, s már 1686-ban Karaffa volt benne 
az ur. 1 708.ban Károlyi Sándor a vár falai alatt verte 
meg a kuruczokat, s ugyanő 1 T i  1-ben a várat lerombol» 
tatta. Itt kötötték meg a nevezetes szatmári békét ápr. 
29*én. I834=ben a vármegyei közgyűlés alkalmával itt 
tartotta Wesselényi Miklós azt a beszédet, amelyért őt 
fogságra ítélték. Szatmárról Cseugeren keresztül nyugat 
felé haladva k.CSedre érkezünk. Lesednek vára a Kraszna 
vizétől táplált ecsedi láp egyik szigetén épült Róbert Ká» 
roly korában. A Guthkeled nemzetpégbeli Báthoriak épi= 
tették. A kezdetben „Hivség“ nevű vár csaknem 300 évig 
volt a Báthoriaké, mindaddig, mig 1528=ban János király 
a családtól elvétette, de nemsokára ismét visszakapták.-Ide 
hozták az l613=ban Nagyváradon meggyikolt Báthori Gá» 
bor fejedelem holttestét, amely a krónika szerint szakadat» 
lanul veritékezett- Bethlen Gábor 1619»ben Pozsony el» 
foglalása után ide hozatta a szent koronát, s mint biztos 
helyen itt őriztette. A vár 1648=ig az iktári Bethlen esa» 
Iád birtokában volt, amikor Bethlen István fejedelem itt 
meghalván, a várat a linczi béke értelmében Rákóczy György 
kapta meg.aki újjá építtette s bástyákkal erősittette meg. 
Ide hozták II. Rákóczy György holttestét is Nagyvárad
ról. 1672-től kezdve királyi vár volt, de I. Lipót 1701- 
ben leromboltatta, csakhogy 1707-ben Rákóczy újra fel- 
épitteté. A szatmári béke értelmében átadták a kiráiy biz
tosainak, s az udvari hadi tanács már 1818-ban elren
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delte, hogy bonteák le, minek következtében a szomszédos- 
községek lakossága a vár köveit széthordta, s építkezést 
czélokra fordította. A Károlyiak is ebből építették a nyír
bátori minorita templomot. A babonás nép képzelete bo
szorkányokkal népesítette be a romokat. Ecsedtől délre, 
az ecsf-di láp alsó részén van Nagykároly, a Károiyi csa
lád ősi fészke, amely Hunyadi Mátyás idejében itt várkas
télyt épített. E  kaslélyt a XVII. sz. harczai között várrá 
alakították. A kastély parkjában látható a hires Rákóczi
ik. Nagykárolytól keletre s Kraszna folyó mellett van 
Klsmajtény- Itt tették le a fegyvert a kuruczok 1711-ben^ 
s e fegyverletételnek következményevolt a szatmári béke. Kis- 
majtéuytől délkeletre van £rdcd, amelynek csinos góth Íz
lésű templomában 1545-ben a reformátusok zsinatot tar
tottak. A községnek Szatmár felé eső végén puszta kas
tély áll, négy szögletén kerek tornyokkal. E kastély he
lyén állott a régi vár, amelyet 1481-ben kezdett építtetni 
Drágffy Bertalan, erdélyi vajda. Izabella 1556-ban a 
Drágffy család kihaltával Báthory Györgynek adomá
nyozta, de már 10 évvel későbben Miksa fővezére Schvendi 
Lázár lerontatta. Az uradalmat később Károlyi László 
kapta meg a királytól, s ma is ennek utódai, a Károlyi 
grófok bírják.. 1730-ban Károlyi Sándor a várat újra 
felépíttette. E vár kápolnájában esküdött meg Petőfi Sán
dor Szendrei Júliával. Erdődtől északkeletre fekszik Szi- 
nyérvaraija. Itt született Erdőéi (Sylvester) János, az első· 
reánk maradt magyar nyelvtan írója. Szinyérváraljától dél
keletre Nagysomkút közelében van KÓVárromete. Várát 
másként Aranyoevárnak is nevezték. Romjai egy a Lápos 
folyótól körülfolyt magaslaton láthatók. A várat Zsig- 
mond király 1390-ben a Drágffy családnak adományozta*, 
s e család után Szapolyai János vajda birtokai között 
találjuk. 1538-tól kezdve mint állami végvár szerepel, 
m·· ·' a XVII. sz. végén is. I. Rákóczy Györgv Zólyomi 
I> ávidot, aki őt a fejedelemségre segítette, gőgös és zsar
noki bánásmódja miatt e várba záratta 1633-ban, Zólyomi

108



18 évi fogság után itt is fejezte be életét. Báthori Zeig- 
mond neje, Mária Krisztina férjétől elváltán sokáig élt e 
"Vár falai között, 1/13 óta a vár pusztulásnak indult.*

47. Szeben vármegye.

A vármegye északnyugati részében, nem messze a 
Kenyérmezőtől van Szászsebes- Ma is fennálló várát az 
1566-i országgyűlés határozata értelmében építették és 
pedig úgy, hogy a költség egynegyed részét a fejedelem, 
többi háromnegyed részét pedig Erdély három nemzets, a 
magyar, székely és szász viselte· Nagyobb ostromot nem 
állott ki, s igy könnyű szerrel juthatott hozzá Szapolyai 
János 1530-ban, aki 10 évvel későbben itt is halt meg, 
majd 1551-ben Izabella királyné keresett benne menedé
ket, de még ugyannzou évben Castaldo tűzte ki benne 
Ausztria lobogóját. iö56-ban Petrovich, Izabella vezére 
országgyűlést tartott falai között, amelyen a rendek Fer- 
dinándnak a hűséget felmondták, s kimondották Izabella és 
János Zsigmond visszahozatalát. Á vár török támadásnak 
is volt kitéve két Ízben, 1658-ban amidőn a lakosok a tö
rökkel kiegyeztek és 16b 1-ben, amidőn a törökök a várat 
felégették. 1708-ban Károlyi Sándor bevétette és felgyúj
tana. Minthogy Gyulafehérvárhoz közel fekszik, a feje
delmek onnan gyakran kirándultak Szászsebesre. A város 
piaczán levő templom hajója, szentélye és tornya külöm- 
bÖző időkben épült, a torony alja a XIV. sz. előtt, a 
szentély a XIV. sz. vége felé, a templom hajója pedig a
XV. sz.-ban. E templomban sok időn keresztül egy Má- 
ria-szobor állott, amelynek csodálatos jósló erőt tulajdo
nítottak. E szobrot a város Kornis Zsigmond gróf, főkór- 
mányzónak ajándékozta 1731-ben, aki innen jószágára, 
Kóródra vitette, ahonnan a piaristák kolozsvári templo
mába került, s most is ott van, de jósolni megszűnt, A

*Eejér: Cod. Dipl. X, I. 634. -— Joanqia de Bethlen, Com- 
inentárii.

109



piacz kelefi oldalán áll a többek között azon ház, amelyről’ 
azt hiszik, hogy Mátyás király építtette, aki 1467-ben lakott 
is benne, mikor a Veres Benedek-féle lázadás után Moldva 
megfékezésére készült. E házban adta ki lelkét Szapolyai János 
is 1540-ben, s innen vitték aztán Székesfehérvárra. Szászse
bestől délkeletre van Keresténysziget, ahol Thököly Imrét 
1690-ben Erdély fejedelmévé választották. Mellette a Stein
berg nevű hegyen várrom van amelyet a hajdani Winnsberg 
vár romjának tartanak. Keresztényszigettől északkeletre 
van Szelindek. Csonka várának romja kellemesen lepi meg 
a közeledőt, hanem ez a vár csak 1715-ben épült, mert 
a régi várat Pekry Lőrincz kurucz vezér romboltatta le a 
X V III. ez. elején, A régi vár már 1529-ben történeti ese
mény színhelye volt, amennyiben Szapolyai Jáno- vajdája, 
Báthory István a várat ostrommal bevette, Ferdiuánd hí
veiből álló őrségét pedig szétszórta, 1658-ban a várba 
menekült a nép, a II. Bákóczy György eilen bejött törö
kök és tatárok elől, akik a községet felgyújtották ugyan, 
de a vár a bennelevőkkel megmaradt. Szelindektől délre 
fekszik a vármegye székhelye, Nagyszeben. A város 1160 
körül kezdett épülni. Vára több ízben volt ostromnak ki
téve. Az ország megoszlásának idejében Ferdinánd pártján 
áliott, s ezért Szapolyai megtámadta, majd Kún Kocsárd 
Majláthot, Ferdinánd vajdáját benne sokáig ostromolta, s 
a vár csak 1535-ben hódolt meg a Szapolyaihoz pártolt 
Majláth Istvánnak. Midőn Izabella Ferdinánd részére Er
délyről lemondott, Caetaldo tanácsára a várat 1551-ben 
megerősítették. 1599-ben ide menekült Báthori Endre fe
jedelem a eellembergi szerencsétlen ütközet után, de a 
ezebeniek a vár kapuját becsapták orra előtt, s e miatt 
a fejedelmet üldözői agyonverték. Báthori Gábor, hogy a 
szebenieket ezért megbüntesse 1610-ben a városba bevo
nult seregével, a várost lefegyverexte, mire a szászok ki
vonultak a városból. 1613-ban Bethlen Gábor itt lakott 
egy darabig, mert a fejérvári fejedelmi palota le volt égve, 
1659-ben heves ostromnak volt kitéve II, Rákóczy György-
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részéről, aki a Szebenbe szorult Barcsait akarta onnan ki
szorítani. 1685-ben ide menekült Apaffy Mihály is a né
met seregek elől. 1688-ban itt Írták alá a rendek Karaffa 
tábornoknak azon nevezete» okmányt, amelyben megígér
ték, hogy a törőktől végkép elszakadnak, s Erdélyt a 
magyar király védelme alá helyezik. 1703-ban Rahutin 
a főkőrmányszéket Gyulafehérvárról ide tétette át, s az 
1790-ig itt is maradt, Nagyszeben a szabadságharczban is 
nevezetes szerepet játszott A várfalaknak jó része két 
nagy bástyával és 5 toronynyal máig is fennáll, Neveze
tes műemlék a városban a X IV .—XV. sz.-ban épült góth 
etilű evang. templom 73 méter magas tornyávál és Krisz
tus keresztre feszítését ábrázoló falfestményével (Rose- 
nauer szász festő müve 1445-ből.) Nevezetes továbbá a 
Bruckenthálféle, képtár, amely bon Van Dyk egy müve, 
s több olasz, németalföldi és német mesterek müvei lát
hatók. Városházát 1545-ben vásárolták meg Penfflinger 
Márk királybírótól, amelynek gyönyörű renaisance följá
rója nevezetes műemlék.* * Nagyszeben közelében van Sel- 
lonberg. Itt verte meg Mihály vajda 1599-ben Báthori 
Endre erdélyi fejedelmet. Sellenbergtől délnyugatra van 
Kisdisznöd. Mellette a Michelsbergen XIII. sz.-beli vár
rom van négyszögü faragott kövekből építve, benne régi 
román stilü templom, amely ma raktárul szolgál. Kisz- 
disznódtól délkeletre az Olt folyó közelében fekszik Tal- 
máCS- Vára helyén eredetileg megerősített kolostor állott; 
V. László 1453-ban leromboltatta, s a szászoknak aján
dékozta, akiktől 1535-ben Szapolyai János hívei foglalták 
el.** Talmácstól délre, a vármegye déli határán van Vö- 
rÖStorony. Vára a hasonló nevű szoros védelmére épült, 
gyönyörű vidéken. Alatta az ut, azon belül az Olt folyó siet a 
hegyek közé ; az Oltón túl ismét a kettémetezett hegyláucz 
folytatása következik százados erdőkkel borítva. Az első 
századokban a vár nem itt állott, hanem ott, ahol az Olt

*8eivert G. Die Stadt Hermannetadt.
*Balásey Ferenc*, Századok 1873.
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< partja és az országút között egy bástyatorony romja áíl^ 
amelyet a nép hasadt toronynák, vagy trójai toronynak 
nevez. E várat azonban 1533-ban aiz Olt árja elsöpörvén, 
bzapolyai János 1538-ban újra építtette, de ez is elpusz
tult, s ekkor építették aztán a szászok a mai vöröstoro
nyi várat. A szoros másik erőssége a L&tOrvál*. E szoros
ban támadták meg az oláhok 1530-ban Róbert Károly 

i seregét, aki ez alkalommal csak Szécsi Dezső önfeláldozá- 
Sáaak köszönhette, hogy megmenekült Bazarád vajda se
regének orvtámadása elől. 1395-ben itt ment ki Zsigmond 
kiráiy Mircse oláh vajda elluo, s itt jött be az oroszok 
első csapatának bal szárnya is 1849 ben.

48 S z e p e s  várm egye.

A vármegye északi részén a Dunajecz folyó mellett 
fékezik Nedeczvár, szemben a galicziai Csorsztin várral. 
E várban fizették ki 1412-ben a zálogösszeget a Zsig- 

1 mond által elzálogosított 13 szepesi városért. Később itt  
lakott a hírhedt Mynkovitz rablóbandájával, mig a vár 
elóbb a Palocsai Horváth család, s innen mai urának 
Salamon Tivadarnak birtokába ment át. Közelében van 
Szepesófalu. Itt kötöttek szövetséget egymással 1107-ben 
Kálmán magyar és III. Boleszláv, lengyel király, V. 
Henrik német császár és Szvatopluk cseh király ellen. 
1474-ben pedig Mátyás magyar és Kázmér lengyel ki
rály itt kötötték meg azon békét, amelynek értelmében» 
Mátyás galicziai hódításairól lemondott. Ofalutól délke
letre a Poprád partján van LublÓ. A községtől északra, 
nifintegy félórányira vannak várának romjái. A vár alá- 
pitásának ideje ismeretlen, de III. Endre uralkodása alatt 
már megvolt. 1412-ben e vár is zálogba került Lengyelor
szághoz, s ettől kezdve itt székelt a lengyel starüfcta 
(kormányzó tisztviselő.) Ponyalovszky Szaniszló ócecsének, 
Kázmérnak adta a várat. 1772-ben Gsáky János gróf -ki
rályi biztos visszafoglalta, s ettől kezdvé kamarái urada-
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Iona volt 1827-ig, amikor I. Ferencz eladta Raise György 
szepesvármegyei táblabirónak. RaieBéktól Zamojszky And
rás lengyel gróf vette meg.* Lublótól délnyugatra, ugyan
csak a Poprád pariján fekszik Nagyeör, amelynek vár
kastélyát gradeczi Stansith-Hoi váth Gergely építtette a
XVI. sz. végén E kastély ma a Mednyáuszky bárói csa
lád tulajdona. Közelében van Késmárk. E városnak neve
zetesebb mmmlékei; a tornvos városháza, a XVII. ez.-ban 
egészen fából épült evang. templom, amelynek tetejét négy 
fenyőoezlop tartja; a XV. sz.-ban épült csúcsíves kath. 
templom, amelynak öntött keresztelő' medenczéje 1472-ből 
való; a, régi Thököly-féle kastély és kápolna. A XV. sz. 
elején a bussziták és lengyelek ellen védelmül épült egy 
királyi vár, amelyet Száj olyai 1530-ban Laszky Jero
mosnak adományozott. A várnak ettől kezdve több gaz
dája volt, mig Thököly hűtlensége folytán a kincstárra 
szállott, amelytől 1703-ban a város magához váltotta. 
1 709-ben Heister, Rákóczy vezérétől Bajtzi Györgytől 
elfoglalta, 8 Rákóczy párthivein (Kray Jakab, Lányi, 
Toppeiczer) véres bosszút állott. 1741-ben a vár tűzvész 
áldozatává lett.** Késmárktól délnyugatra van Nagyszü
lők, amelynek szép gotbikus temploma a XIV. sz.-ban 
épült. Itt született Hunfalvi János és Hunfalvi Pál. Sza- 
lók közelében van Szep68S70mbat, amelynek régi harang
tornya érdekes műemlék. Nem messze tőle van Poprád. 
A város egyik nevezetessége az 1245-ben éjiült róm, kath. 
templom különálló harangtornyával. A templomban régi 
falfestményeken kívül egy 1484-ből való szárnyas oltár, 9 
egy XIV, századbeli szép csúcsíves kehely látható. Pop- 
rádtól délkeletre van CsÜtÖrtokhely. A falu mellett álló 
kettős (u. n. Szapolyai) kápolna hazánk csúcsíves építé
szetének legremekebb alkotása. Utunkat északnyugat felé 
folytatva Lőcsére érkezünk. E városnak nevezetesebb mű-, 
emlékei ; a nagy piaczon a Szt. Jakabról czimzett plebá- 

•Szepeamegyei tört társ. miilen. kiadványa I. kötet.
**ítupp Jakab : Magyarország helyrajzi története II.
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nia templom becses szobrászati és festészeti régiségekkel, 
a Thúrzó család síremlékeivel, s 1510-ben épült főoltárá
val; az 1615-ben épült s árkádokkal díszített városháza; 
a régi Thurzó ház. Bethlen Gábor Lőcsén 1626-ban irta 
alá a második bécsi békekötés neve alatt ismert okmányt. 
1710 — 11-ben Löffelholtz tábornok három hónapig ostro
molta a várost, s ez ostrom képezi tárgyát Jókai egyik 
regényének, »A lőcsei fehér asszony«-nak Lőcsétől délre 
esik Márkusfalva. Benne a Máriássy család régi vára C3ak 
romjaiban látható. Lőcsétől délkeletre van Szepeshely, 
amelynek érdekes régi freskókkal ékeskedő temploma a 
XV- sz. második felében épült. Az úgynevezett Szapolyai 
kápolna, amelyet Szapolyai István 1*99-ben építtetett és 
Samassa József jelenlegi egri érsek 18 (3-ban, mint sze
pesi püspök restaurált, első rendű gothikus műemlék. Sze
peshely közvetlen közelében van Szepesváralja, amelynek 
székesegyházában XIV. sz -beli hires falfestmény van. A 
község fölött egy különálló hegyen láthatók festői várá
nak nagy kiterjedésű romjai. E vár a XI. sz. végén, vagy 
a XII· sz. elején épült, s egy ideig Giskra és a hussziták 
birtokában volt. 1465-ben Mátyás király Szapolyai Imré
nek adományozta. Itt született Szapolyai János király 
1487-ben Későbben Katzianer, a Thurzó család, majd 
Csáky István gróf bírta a várat.. 1703 1710-ig Bákóczy
őrsége tartotta megszállva. 1780-ban egy tűzvész, lakha
tatlan rommá tette. Szepesváraljától délnyugatra vau 
Zsegra. Középkori temploma régi falfestményeinek egyike 
a cserhalmi ütközetet ábrázolja,

49, Szeróm vármegye.

A Duna jobb partján Palánkával átellenben fekszik 
Illők (Újlak). Régi hires vára ma Odescalchi Boldizsár 
hérczeg tulajdonát képezi. Fénykorát Újlaki Lőrincz alatt 
élte, aki ott van eltemetve is. A mohácsi vész után a
XVII. ez. végéig a törökök bírták, mig Dünewald tábor
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nők őket elűzte. Ekkor I. Lipót 1689-ben a ssörényi 
herczeggé kinevezett Odescalchinak adta. Újvidékkel át- 
ellenben fékezik Pétervárad, hazánk egyik legnagyobb 
erőssége, amely állandóan, mint fontos végvár szerepelt. 
1463 ban Mátyás király e várban kötött szövetséget Ve- 
lenczével a törökök ellen, Savoyai Jenő éB Pálffy János 
pedig 1716· ban fényes győzelmet arattak a törökökön. Pé- 
terváradtól délkeletre van Karlovitz. A XV. sz.ból való 
régi várának romjai a váróétól délre láthatók. Első tulaj
donosa Maróthi Morovics László macsói bán volt. Itt köt
tetett meg 1699. jan 26-án a hazánkra nézve káros béke 
I. Lipót, II. Mupztafa, Velencze és Lengyelország között. 
1848. máj. 13-án a lázongó szerbek Eajasícs érsek elnök
lete alatt tartott gyűlésen mondták ki függetlenségüket, a 
vajdává Suplikácz Istvánt választották meg. Karlóezát^l 
délre Belgráddal átellenben fekszik ZilDOny. Mellette, a 
Czigányhegy tetején Hunyadi János egykori várának rom
jai láthatók ; benne halt meg Hunyadi János a belgrádi 
győzelem után. Ma is látható Zimonyban az a kis ház, 
amelyben II. József lakott azalatt, mig vezére, Laudon 
tábornok Belgrádot ostromolta.

50. Szilágy várm egye.
A vármegye keleti részén, a Szamos folyó bal part

ján fekszik ZsibÓ, amelynek pompás kastélyát Wesselényi 
Miklós báró építtette. 1705-ben Rákóczy hadai itt vere
séget szenvedtek ; 1849-ben pedig Kazinczy tábornok hon
védéi itt tették le a fegyvert az oroszok előtt. Zsibótól 
nyugatra a Kraszna folyó partján van MagyargoroSZlÓ 
Itt verte meg Básta és Mihály vajda egyesült serege Bá- 
thori Zsigmond vezéreit, Székely Mózest és Csáky Istvánt 
1601-ben. Goroszlótól délnyugatra van SzilágyeomlyÓ. E  
város a Báthori családra Pók Annával, Báthori László 
nejével szállott, aki testvérével Pók Simonnal kölcsönöe 
öröklési egyezeégre lépett 1351-beu. Mint ezen okmány 
mutatja Somlyón már ekkor vár volt, amelyet a Báthoriak
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zászlós urasággá emeltek. A Báthori családból az utolsó 
birtokos Báthori Zsótia, II. Rákóczy György felet-égé volt, 
aki Gyerőfi Györgynek adta, s ettó'l Bánffy Déne3 vál
totta magához- E szerint nem királyi vár volt, hanem a fe
jedelmek korában mint végvár szerepelt. Idő folytán két 
vár is épült ide, egyik a város piaczán, amely ma is leg 
szebb romjaink egyike. Midőn Básta 1600-bau Erdélyt 
Báthori Zsigmondiéi el akarta foglalni, e várat is 03troai 
alá vette, s Báthori István kénytelen volt azt feladni 
Apafi Mihály, hogy a törökök terjeszkedését megakadá 
lyozza, 1666-ban e várba 1200 főnyi őrséget küldött. A 
szatmári béke után német őrség költözött beléje. A másik 
vár az ugyuevezett Várhegyen állott, romja most is meg
van, s amint kiterjedése mutatja, tekintélyesebb váraink 
közé tartozott. Állítólag Báthori István építtette, de hogy 
mikor pusztult el, nem tudjuk. Némelyek állítása szerint 
az alsó várral alagút kötötte össze. Szilágysomlyón szü= 
letett Báthori István, a lengyel király és II. Rákóczy 
Györgyné, Báthori Zsófia is.* Somlyótól délkeletre van a 
ma romokban heverő Valkcvár. 1316-ban a fellázadt 
Barsa Kopasz nádoré volt, s ennek fia Bekcs védelmezte 
a királypártiak ellen, azonban Elefánti Dezső bevette. 
1341-ben Danes, krasznai főispán és fiai kapták a király
tól, s e család kihalása után a losonczi Bánffyak kezére 
jutott. A hozzátartozó uradalom részben ma is ezé a csa
ládé. 1404=ben a Bánffyak engedetlensége miatt Zsigmond 
király Jakes Jánost, Albisi Dávidot és Csáky Györgyöt 
küldte ki a vár megvívására.** Valkővártól északkeletre 
van Zilah. E városban a Király-utczában ma is megvan 
az a ház, Kerekes gymu. nyugalm. igazgató háza, amely
ben 1711-ben XII. Károly svéd király megpihent, midőn 
a benderi vesztett csata után Erdélyen keresztül mene
külve Zilabon átlovagolt.

* Fejér Cod Dipl. IV. 847. IX. IV. 660. — Cserei histek 
riája 473.

** Fejér Cod. Dipl. X. 2.
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51. Szolnokdoboka vármegye.

A Nagy-Szamos jobb partján, Deéstől egy órányira 
fekszik Csicsóujfalu, fölötte egy meredek begyen állott 
Csiceóvára, amelytől ma már nagyon kevés részlet látható 
mert a vár alapját képező f/iklától malomköveket vágnak 
s e mialt a vár talál ól is kólónként le-letöredezik egy- 
egy darab. Körülbelül a XIII. ez-ban épült. Legelőször 
Róbert Károly alatt említik, mint amikor Apor László 
vajda az Ottótól elvett korona, kiadása után sem akart 
meghajolni, s Csiceóvárát megeiősitvén, annak védelmét 
fiára bízta, de már 1321-ben kénytelen volt azt feladni. 
Mátyás korában losonczi Bánffy László bírta, aki a Ve
res Benedek-féle fölkelésben részt vevén a várat elveszí
tette s azt a király Szerdahelyi Jánosnak adományozta. 
1484-után a moldvai vajdák birtokába ment át, akiket e 
birtokukban II. Ulászló .is megerősített. Szapolyai János 
a várat ostrom alá vétette, s Péter moldvai vajdától el
foglalván 1539-ben jegyajándékul nejének, Izabellának 
adta. Később Izabella 1566-ban nehogy ismét a moldvai 
vajda kezére kerüljön, a várat lerontatta.* Csicsóujfalutól 
délnyugatra van Alparét, 1434-ben néplázadásnak színhe
lye volt, amidőn a fellázadt nép Nagy Antalt választotta 
vezérül és királyul. A lázadás elfojtása után a vezért Ko- 
lozemonostornál darabokra vágták. A táboreánezok nyomai 
még láthatók, Alparéttől délkeletre, a vármegye déli ré
szén van KendilÓna. Teleki Miksa gróf özvegyének kaslé- 
lyával, amely hajdan a Kendi családé volt. E kastély ud
varán van az a hatalmas, ma már levágott 600 éves köris- 
fa, amelynek lombjai alatt fogatta el Teleki Mihály kan- 
czellár Kendi Sándort 1594-ben Báthori Zsigmond pa
rancsára. Az egyenesre fűrészelt fatörzs fölött ma miat- 
egy 200 embert befogadható diszes gloriett áll, Kendiló- 
nától északra a Kis Szamos jobb partján fekszik SzamQS-

* Székely István krónikája 188. — Bethlen Farkas hiató 
fiája 1. 269.
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Iljvár, amelynek örmény·katholikus templomiban egy ere
deti Rubens-kép (Krisztus levétele a keresztfáról) látható. 
Várát egy régebbi vár fölébe 1540-ben Martinuzzi György 
Bánk Pál nevű építőmester által, illetve ennek felügye
lete alatt épitteté a lebontott Bálványosvár romjaiból. E 
vár volt a gazdag főpap kincseinek lerakó helye, s halála 
után 1551-től kezdve a fejedelmi háztartás jószágaihoz 
tartozott. Midőn 1553-ban I7 Ferdinánd egyik vajdáját, 
Dobó Istvánt a nemzeti párt, Izabella pártja üldözőbe 
vette, Dobó e várba húzódott, s azt csak 1556-ban adta 
fel, de mivel akkor sem bocsátották szabadon, 1557-ben 
éjjel a várból kötélen leereszkedett és elmenekült. A vár
ban II. Rákóczy György fs megfordult, sőt a vár egy ré
szét ő építtette. 1594-ben a vár gyászos eseménynek szín
helye volt. Báthori Zsigmond ugyanis midőn az ő török- 
ellenes politikáját kárhoztató főurakat Kolozsvár piaczán 
kivégeztette, rokonát Báthori Boldizsárt Kovacsóczy Far
kas kanczellárral együtt e várba küldötte, s a vár pa
rancsnokának, Ravazdiuak meghagyta, hogy tétesse el őket 
láb alól. Ravazdi végre is hajtotta a parancsot, mert mind
kettőjüket börtönükben megfojtatta, Báthori Boldizsár bi
lincse a szamosujvári fegyház igazgatóságánál bármikor 
megtekinthető. Báthori Boldizsár börtöne a vár azon ré
szének földalatti helyiségében volt, amelynek bejárata fö
lött Bethlen Gábor neve és az 1619. évszám olvasható. 
Báthori Gábor 1609-ben Kendi Istvánnak adta ugyan, de 
ez alig két év múlva elveszítvén, visszaszállott az államra. 
Rákóczy hadai elfoglalták ugyan, de a zsibói csata után 
ismét a császáriak kezébe került. 1786-tól kezdve állami 
börtönül szolgált, katonai felügyelet alatt, csak 1807-től 
kezdődött benne a polgári kormányzat. Ma állami fegy- 
házul szolgál. A városban II. Rákóczy György ország
gyűlést is tartott.* Tovább északra, a Nagy-Szamoe bal 
partján fekszik DeéS. Főterén áll a reformátusoknak 1450- 
ben épült góth stilü temploma. Régi várának ma már nyo

"■Bethlen Farkas históriája I. 512, III. 477.
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mai is alig ismerhetők fel. Pedig 4 vára volt: Deésvár ; 
(a mai ref. papilak helyén, egy a Rózsahegyen, egy a 
Cziczbegyen s egy a Bélahegyen. Temploma hajdan az 
augusztinusoké volt. Nevezetes műemléke Deéenek a Rá
kóczy épület, amelyről csak annyit tudunk, hogy a Bát- 
hori család czimere és Báthory Zeig mond nevének kezdő- , 
betűi ma is láthatók az épület homlokzatán j I. Rákóczy 
György fejedelem Szalárdy krónikája szerint, mint régtől 
puszta házat fedél alá vétette. A X \  III. ez. elején II. 

»Rákóczy Ferencz birtoka volt. Az egyemeletes épület kö
zelében van egy másik épület — az elemi iskoláé, — 
amelynek kőkéményét a nép ma is Rákóczy konyhájának 
nevezi, tehát valószínű, hogy régen e telek is a Rákóczy 
•épülethez tartó: ott. Deés nevét Bonfinius, Thuróczy és 
Heltai nyomón onnan származtatják, hogy Árpád ób hon
foglaló magyarjai innen egyezkedtek Szvatoplukkal, s mi
kor az egyezkedés sikerült örömükben 3-s;or »Deust« ki
áltották volna. Ma is mutatják az Ovárban ama nagy 
követ, amelyen ülve tanácskozott a hét vezér a honfogla
lásról. Egy másik műemléke az úgynevezett Csonka to
rony, ugyancsak az Ovárban. Hogy ez eredetileg mi volt, 
nem tudjuk, mert a hagyomány ezt is a honfoglalással 
hozza kapcsolatba, ami a történeti kritikával szemben meg 
nem állhat. A tornyon látható felirat alatt 1578 év szám 
áll. Deés nevét hihetőleg Belső Szolnok-vármegye egyik 
Deső, vagy Dienee nevű főispánjától kapta. 1848 nov. 
22-én az osztrákok itt Katona Miklós honvéd őrnagyot 
megverték, decz. 23-án és 1849. jan. 6-án pedig Bem 
verte meg az osztrákokat. Itt született 1820-ban Czakó 
Zeigmond magyar dráma-iró. Deés közelében van 
Szentbenedek. Kastélya régebben a benczés szerzete
seké lehetett, később Mátyás király korában Csi- 
csóvárhoz tartozott. Báthori Zsigmond kedvelt hívének, 
Keresztúri Kristófnak adományozta, akinek leányát 
Katát Kornis Boldizsár vette nőül, de ezt Báthori Gábor 
1610-ben kivégeztette, neje és leánya pedig i624-ben ko-
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loetorba ment. Innen származik talán az a bal hiedelem, 
hogy e kastély urai természetes halálra nem igen számít
hatnak. A teljesen jó karban levő kastély a Kornis Vik
tor gróf birtoka. Szentbenedektől keletre van Bálványos* 
Váralja. Fölötte egy hegyen azon várak egyikének nyo
mai látszanak, amelyekről a hagyomány azt tartja, hogy 
őseink bennök még a keresztyénség behozatala után is po
gány isteneknek áldoztak. A romokban heverő várat a ha
gyomány szerint Gyula vezér építtette, s némelyek azt hi
szik, hogy a Torja melletti Bálványosvárból elkövetett 
leányrablásnak e vár lett volna színhelye, minthogy az el
rabolt leány Mike leány volt, Mikeháza község pedig e 
vár közelében fekszik. 133J-ban a vár Tamás vajda és 
belső-szolnoki várispán birtokához tartozott. Egy század
dal későbben a losonczi Bánffy László tulajdonát képezte, 
de csak 1467-ig, mert Mátyás király Bánffytól a Veres- 
Benedek-féle lázadásban való részessége miatt elvette, s a 
váradi püspökségnek adományozta. Később a moldvai vaj
dák kezére került 1538-ig, mert már a következő évben 
Martinuzzinak megengedtetett, hogy a s#k ostrom által 
megrongált várat lebontassa s köveiből magának Szamos- 
ujváron egy másik várat építtethessen.* Bálványosvártól 
északkeletre van Bethlen. Midőn a Bethlen család ez ősi 
fészkébe belépünk, jusson eszünkbe Bánffy Dénes tragó- 
dája, akit sógora Apafi Mihály osztrák érzelmei miatt 
1674-ben e várban lefejeztetett, mire a fejedelemnélől ke
gyelmet hozó futár a várhoz érkezett, épen akkor hul
lott le Bánffy Dénes feje a harmadik csapásra. Holttes
tét az ev. ref. templom sírboltjába temették. A ma már 
alig fölismerhető régi várat Bethlen Gergely énittetté Al
bert király engedélyével 1438-ban. Egyik unokája, Beth
len Erzsébet kezével 14U3=ban Patócsi Miklós birtokába 
jutott, 8 utódai meg is tartották azt 1575-ig, Békési Gás
pár bukásáig, mert őket mint Békési híveit Báthori Ist

* Pray, Annales II. 25 — Magyar Tört. Emlékek. Okmány
tár II 176.
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ván a vártól megfosztotta, s azt unokaöc3C3éoek, Báthori 
Boldizsárnak adta. Báthori Boldizsár után több kézen for
dult meg. Birtokosai voltak: Tahy, Csáky István, Kendi 
István, ennek veje Haller Zsigmond, majd 1632-ben I. 
Rákóczy György adománya folytán Kékedi Zsigmond. Ez 
utóbbiról Béldi Pálra szállott, akinek bukása után 1679- 
ben a Bethlen család vissza kapta. A régi vár helyén ma 
a Bethlen családnak díszes kastélya áll. Bethlentől délke
letre a Sajó folyócska mellett van Kerlés, ennek közelé
ben pedig Cserhalom. Itt történt 1070-ben ama nevezetes 
csata, amelyben Salamon király unokaöcsceei. Géza és 
László herczegek megverték az Ozul vezérlete alatt betört 
kunokat, amikor László herczeg egy magyar leányt a ku
nok körmei közül hősiesen kiszabadított.

52. Temes vármegye.
A Maros balpartján, a vármegye északkeleti részén 

fekszik Lippa Várát, amelynek ma mér alig vaD nyoma,
IV. Béla király építette. E  várban talált menedéket egy 
darabig Izabella királyné fiával és kincseivel 1541-ben, 
de már 1552-ben Áldana parancsnok a várat levegó'be rö
pítette. s gyáván elmenekült a török elől.* Lippától dél
nyugatra. a Béga csatorna mellett fekszik Temesvár. In 
nen indult ki Zsigmond király i396-ban a nikópolyi 
harczba. 1552-ben a török elfoglalta, mert az idegen őr
ség a vár parancsnokát, Losonczi Istvánt a vár feladására 
kényszeritette. 1716-ban Savoyai Jenő herczeg foglalta 
vissza a töröktől, s ettől kezdve katonai kormányzóság 
alatt, állott, amely csak 1773-ban szűnt meg Mária 
Terézia idejében, Itt esküdött meg V. László király 
is Szilágyi Erzsébetnek az evangéliumra (1456 nov. 23-án), 
hogy Hunyadi Lászlót é3 Mátyást, bántani nem fogja.** 
Menjünk most a vármegye legdélibb szögletébe, s a Duna

* Márki Sándor: Arad története.
** Ortvay Tivadar: Temesvármegye és Temesvár története.

121 —



pártján ott találjuk Gyurgyevót. Itt verte meg 1595-ben, 
Bátbori Zsigmond és Mihály vajda egyesült serege a tö
rököket. ,

53. Tolna vármegye.

A vármegye délnyugati szélén fekszik udOmbÓVár. 
Várát a Kapos folyó egyik bozót-szigetén a XVI. sz. ele
jén Dombay Pál jogtudós építtette. A mohácsi vész után 
egy basa székhelye lett, ma azonban csak romjai vannak 
meg, s az Eszterházy herczegi uradalomhoz tartozik,* 
Dombóvártól északkeletre van CÖbrÖkÖZ. Régi várából, 
amely Németujvári Henrik, majd a Rozgonyiak, Szerecse- 
nyek és Verbé'czyek birteka volt, ma csak egy szöglet 
látható. A vármegye északi részén fekszik Simontcrnya. 
Máig is fennálló várának alapját Simon bíró vetette meg. 
Később a Laczkfiak és Garaiak birtokába került, öreg- 
tornya Garai László országbíró idejéből való, történeti sze
replése azonban a Rákóc y háborúk óta megszűnt. Simon· 
tornyától délre fekszik Kölesd. Bátbori István és Kinizsi 
Pál itt tették tönkre Korvin János seregét, s a koronára 
vonatkozó kilátásait. Keressük fel végre a vármegye szék
helyét Szegszárdot, amelynek vármegyeháza régi várának 
köveiből épült. 1442-ben itt verte meg Hunyadi János 
Erzsébet párthiveit. I tt született Garsi János, a költő 
1812-ben.

54. Tordaaranycs vármegye.

Az Aranyos folyó bal partján fekszik Gerend. Kas
télya mikor épült, nincs feljegyezve. Úgy látszik,, a leg
régibb időktől a Gerendi családé volt, mert 1289-bem 
Kún László a községet Gerendi Miklósnak adományozta. 
1695-ben Báthori Zsigmond Jósika Istvánra ruházta, da

♦Fővárosi Lapok 1887.
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•csakhamar. i«mát visszakapták a Gerendiek. Jelenlegi tu
lajdonosára, a Kemény családra Kemény János révén ju
tott, aki azt I. Rákóczy Györgytől kapta 1650-ben, midőn 
a Gerendi család kihalt. Református temploma igen ne
vezetes műemlék, amennyiben 1290-ben épült, s átmene
tet képez a román építészeti stílusból a csúcsívesből E 
templomban ma is látható egy elrongyolódott fekete virá
gos selyem zászló, amely Kemény János fia, Kemény Si
mon temetésére készült (1675.)* Gerendtől északnyugatra 
van Torda. Plébánia temploma közelében vannak 1453-ban 
épült várának romjai· Itt született Jósika Miklós báró 
regényírónk. A város közelében levő Keresztesmező több 
országgyűlésnek volt színhelye. 1438-ban itt kötötték meg 
az erdélyi három nemzet unióját. 1456-ban innen indult 
Hunyadi János utolsó hadjáratára. 1467-ben innen fékezte 
meg Mátyás király az ellene fellázadt nemességet. 1542- 
ben a Kereszt esmezőről küldöttek követséget Izabella meg
hívására 8 ezzel megalapították a külön fejedelemséget. 
1544-ben már a csatolt részek is részt veszne ka tordai 
országgyűlésen. 1568*ban Tordán iktatták törvénybe, 
Európa összes többi államait megelőzve, a vallásszabadsá
got. 1579-ben itt fogatta perbe a fejedelem Dávid Ferencz 
unitárius püspököt, s innen intézkedett a jezsuták behí
vása iránt. Csáky István a keresztes mezőn gyűjtötte össze 
Erdély népeit, hogy az áruló Mihály vajdával leszámolja
nak, akit 1601-ben Elásta Tordán meg is öletett. I. Rá
kóczi György iünen intézte trónja védelmét Bethlen Ist
ván támadása ellen. 1692-ben a száműzött férjéhez siető 
Zrínyi Ilona Tordán is keresztül utazott, 1693-ban itt 
hirdették ki a Lipót-féle diplomát, amely véget vetett az 
önálló fejedelemségnek. 1769-ben tartották falai között az 
utolsó (129-ik) országgyűlést.* ** Torda közelében van Kop- 
pánd* A községben a Bánffy Miklós grófi kastélyának ud
varában egy régi várkastélynak csekély falai látszanak,

^Fejéí·; Cod. dipl. V . III. 457.
**Orbán Balázs : Torda város és környéke.
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■«mely kastély a X V II. sz. vége felé még lakható álla
potban volt. Apafi fejedelem idejében a kastély Vitás?: 
Gáboré volt. Ennél volt keresztelőben Bánffy Dénes az
alatt, amig a kézrekeritésére kiküldött székelyek őt boncz- 
hidai kastélyában keresték. A régi kastély falának egy rész© 
körülbelül egy ölnyi magasságban még látható, pinczéjét most 
is használják. Koppándtól nyugatra a Jára patak közelében 
fekszik Magyarléta. Vára meredek hegycsúcson feküdt, fa
lából némi rész még látható. A történet nem említi építésének 
idejét. Annyi azonban bizonyos, hogy 1359-beu királyi vár 
volt,8 a vajdák illetékéhez tartozott. 1456-ban Hunyadi János 
sógora Pongrácz János vajda kapott reá adománylevelet, 
később a Balassa család birtokába jutott s 1540 ben 
mint oly erősséget említik, amelyet a Szapolyai ellen pár
tot ütő vajdák Majlátli István és Balassa Imre védelmi 
állapotba helyeztek. Izabella királyné 1544-ben a várat 
Bornemissza Boldizsárnak adományozta, de a Balassáktól 
csak 1562-ben sikerült, visszavenni. Amint azonban a győz
tes ostromló sereg a várba bevonult, az elrejtett puskapor 
felrobbant, s a várat is nagyon megrongálta.* A Balassák 
után Báthori Zsigmond gubernátora^ Géczi János, 1589- 
ben pedig leánya, Géczi Kata Gyulai Bál első neje kapta 
meg a várat, s ez időből származik a »Géczi vára» elne
vezés is. E várhoz egy adoma is fűződik, amely szerint 
Géczi beleszeretett egy kolozsvári polgárnőbe, s azt ma
gával a várába vitte. A polgárnő férje nem mert. ugyan 
követelőleg fellépni a hatalmas és rettegett Géczi ellen, 
hanem egyszer mégis rávette magát, s elment Géezihez, 
aki midőn azt kérdezte volna tőle, hogy kit keres, a pol
gár igy felelt : egy asszony két fülét. Géczinek nagyon 
tetszett az elmésség, a melyből azt is megértette, hogy a 
polgárnőért a férjnek három falut adjon kárpótlásul, úgy
mint Asezonyfalvát, továbbá Alsó- és Felsőfüle községe
ket. Géczi aztán teljesítette is a polgár kívánságát, aki 
nem is nagyon bánta meg a cserét, mert gazdag ember 

* Bethlen Farka« históriája II. 10.
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lett belőle. Létától Toroczkó irányában dél felé haladva 
a Székely kő nevű hegyhez érkezünk, amelynek egyik szik
láján az egykori Székelyvár némi romjai láthatók, Orbán 
Balázs szerint itt győzték le a székelyek az Erdélybe be
tört tatárokat. A Székelykő déli oldalán van Toroczkó- 
szentgyörgy. Vára egy sziklás hegyoldalról néz le az 
alatta elterülő falura. Állítólag Toroczkai Venczel alvajda 
építtette, s azóta a Toroczkay család ősfészke volt. A nép 
a XVi. sz. elején földesúri, Toroczkai Ferencz ellen fel
lázadt, a várat ostrommal bevette és felgyújtotta. De a 
vár ismét felépült s végleg csak a XVIII. sz.-ban pusz
tult el. A népmonda szerint a várat óriások építették és 
lakták. Toroczkón született világhírű tudósunk a száz évet 
jó egészségben eltöltött Brassai Sámuel. Meujünk most egy 
kissé nyugatra a havasok közé, s e vadregényes vidéken 
a vármegye délnyugati szögletében megtaláljuk Felsővidra, 
tiszta oláh községet Itt született a magyarok egyik leg
nagyobb ellensége Janku Ábrahám »a havasi király,* 
aki a szabadságharcz alatt a magyarokkal szemben elkö
vetett borzasztó kegyetlenségei által tette hírhedtté nevét. 
Isten azonban még a földön méltó büntetéssel sújtotta őt 
mert megőrült, s kezében kis furulyát szorongatva baran
golt czéltalanul az erdők sűrűjében. Janku furulyáját az 
aradi ereklye-muzeumbau bárki megtekintheti.

55. Torontál vármegye.

A Béga-csatorna mellett fekszik a vármegye szék
helye, Nagybecskerek. Várát a törökök 1552-ben szintén 
megszállották. Ide vonult be 1849. ápril. 30-án Perczel 
Mór tábornok. Fönnebb a Duna balpartján fekszik TÖrÖk- 
beCS6. A Tisza egyik szigetén láthatók régi várának rom
jai, amelyet a .törökök a becskereki várral együtt elfog
laltak, Itt verte meg Perczel tábornok 1849 ápril. 24-én 
a Theodorovits alatt küzdő osztrák-szerb sereget. A vár
megye északi részében van Szerbnagyszentmiklós. Itt ta



lálták 1799-ben azon híres arany leletet, amelyet Attila· 
kincsének tartanak, s amelyet jelenleg a bécsi császári 
múzeumban őriznek. Közvetlenül mellette van Néntétnagy- 
szentmiklós. Itt született Révai Miklós nyelvtudományunk 
megalapítója. Á vármegye északkeleti szélén van Egres* 
amelynek romokban heverő apátságát III. Béla alapította 
a czisztercziták számára. II. Endre gazdagon megajándé
kozta, s Jolánta nejével együtt ide temetkezett. Előbb a 
tatárok, a mohácsi vész után pedig a törökök pusztítot
ták el.

56. Trencsén vármegye.

Kezdjük meg utunkat a Vág regényes völgyében. A 
vármegye déli részében Vágüjhely közelében fekszik BeCZkÓ. 
A község mellett a Vág lapályából kiemelkedő hatalmas 
sziklatömegen láthatók várnak érdekes romjai. A várat a. 
monda szerint Stibor vajda építtette, s udvari bolondjáról 
nevezte el, s ezért sokáig »Bolondos, vagy »Bolondóczc 
volt a vár neve. II. Endre korában királyi birtok volt, 
később Csák Máté birtokába került, akinek halála után 
Nagy Lajos 1379-ben Bánfi Miklósnak adományozta. 
Zsigmond király adta aztán Stibor vajdának, akinek a 
monda szerint egy kígyó a Bzemét kimarván, ő maga a. 
meredek szikláról a mélységbe zuhant. Stibor unokája, 
Katalin révén az alsólendvai Bánfi családra szállott. E- 
család kihalása után (1646) a vár is romlásnak indult, 
1727-ben pedig tűzvész pusztította el. A mostani kórház 
udvarán az 1480-ban alapított pálos kolostor romjai lát
hatók.* Fönnebb, a Vág völgyében fekszik Trencsén. Vá
rában már Szt. István várkapitányságot alapított. Első 
ismeretes kapitánya Alaghy volt a X II. sz. közepén, A 
tatárjárás idejében Bogomér várispán a menekülőknek a 
várban védelmet nyújtott. Az Árpádház idejében királyi* 
birtok volt, s adomány utján szállott 1275-ben a Csák

*LoTcsányi Gyula: A Vág ét vidéke.
— 126 —



nemzetségre, s Csák Máté halála után 1319-ben ismét 
visszaezállott a boronára. Nagy Lajos Róbert Károly és 
Mátyás királyaink többször megfordultak benne. A vár- 
templomban máig is őrzött szentségtartót, a középkori 
ötvösművészet igazi remekét, az 1344-i fejedelmi találko
zás emlékére ajándékozta Nagy Lajos. 1461-ben itt vette 
át Mátyás király a cseh küldöttségtől jegyesét, Podiebrád 
Katalint. A várat rövid ideig Stibor vajda is bírta. Zsig- 
mond, második nejének Czilley Borbálának ajándékozta, 
de már 1457-ben ismét a Hunyadi családé. Mátyás király 
Szapolyainak adományozta a várat, amely soká daczolt 
Katzianer had rival, de 1528-ban meghódolt Ferdinándnak 
aki Baracskay Pált nevezte ki várkapitányának. 1553-ban 
kezdték építeni a vártemplomot a réginek helyén. 1300- 
ban a várat, Rudolf Illésházy Istvánnak adományozta, ki
nek családja az örökös főispánt méltósággal együtt azt 
1822-ig bírta, amikor az utolsó Iüérbázy gróf, István el
adta Sina György bárónak. Jelenlegi birtokosa Sima 
György unokája d‘ Harco'urt Ifígenia grófné. 1622-ben, 
Bethlen Gábor kivonulása után Trencsénben őrizték a 
szent, kormát. A Rákóczy korszakban sokat szenvedett. 
1708-ban Heister itt megverte Rákóczy kuruczait, arait 
Ocskay elpártolása követett. Trencséntol északnyugatra, a 
Szkala hegyen láthatók AlsÓSZUCS régi várának romjai. A 
hegyoldalban apátsági zárda épült egy Benedek nevű Szt. 
István korabeli remete emlékére. Építtette Jakab nyítrai 
püspök 1224-ben. Úgy a zárda, mint a hegyen az apát
sági templom romjai még láthatók. Tovább északkeletre 
van DubniCZ· Az itteni Illésházy könyvtárban fedezték föl 
a hires dubniczi krónikát. Érdekes kastélyát 1637-ben 
Illésházy Gáspár alapította. A község templomában van 
egy 18 font súlyú ezüst szentségtartó, 16 zománczkép- 
pel, 15 igaz gyöngygyei, s több száz drágakővel díszítve, 
amely Illésházy Jánosnak és nejének ajándéka. Tovább 
északra van Illává, amelynek vára a XII. sz -ban a temp- 
lárius lovagrend birtoka volt. A rend eltörlése után Csák
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Máté bírta, de 1312-ben királyi birtokká lett. 1376-ban 
a király Buhek Györgynek ajándékozta, de már Bubek 
Imrétől visszavette. A XVIII, sz.-ban Breuner gróf vette 
meg az államtól, utána pedig a Königsegg grófoké lett, 
akiktől az állam ismét visszaváltotta s 1856-ban fegy- 
házzá alakította Illává mellett van Kassza. Régi vára a 
XIY. sz.-ban királyi birtok volt, s 1404-ben a Stibor csa
ládé lett, amelynek kihaltával Kasezay István bírta, aki
től elkoboztatván előbb Magyar Balázsra, majd a Szapo- 
lyai családra szállott. Utolsó birtokosa Petróczy István 
volt, akitől Heister elfoglalván, lerombolta. Később a Liji- 
pai, Ulésházi és Motesiczki családoké lett? ma pedig a 
fcchenk bankház tulajdona Kasszától északnyugatra van 
Oroszlánki), amely vár egyike volt a legmerészebben épített 
váraknak. 1Y. Béla 1244 ben Bogon.érnak, Kagy Lajos király 
pedig 1363-ban Kont Miklós nádornak adományozta A 
husszila háborúk alatt a cseh rablók tanyája volt, később 
Borbála és Erzsébet királynék bírták. 1478-ban Mátyás 
király a várat egy Melchior nevű ifjúnak adta hősiessége 
jutalmául, Orosziánkői névvel. E család kihaltéval viesza- 
szállott a vár a koronára, s 15 6-ban már Jakusich Fe- 
rencznek birtokába jutott. II. Rákóczy Ferencz idejében 
Madocsányi Miklós várnagy átadta a császáriaknak s I. 
Lipót lerontatta. 1695-ben a. birtokot a várral együtt 
Breuner gróf vette ni eg, s most az ő utódai, a Königsegg 
grófok bírják. Kasszától északkeletre van Zsigmondháza. 
Kastélyát, amelynek termeiben és kápolnájában sok be
cses régiség van 1611-ben Balassa Zsigmond építtette. 
Zsigmondházától nyugatra a Vág jo b partján fekszik 
Lednicz. Várának megmaradt omladékáiból világosan fel
ismerhető a vár építésének módja. Egyik falát maga a 
szikla képezte, s eredetileg rablólovagok vára volt. 14*0 
körül Bielek de Kornicz a rablólovagok legveszélyeseb- 
bike bírta, halála után pedig vejére, Podmanini Balázsra 
szállott, akinek unokái valóságos rablóbarlanggá tették a 
várat. Ezért az 1542-i országgyűlés maga elé idézte őket,
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de megszöktek. Később kegyelmet kapván a várat ismét 
birtokukba vették. A család kihaltával I. Ferdinánd Te- 
lekessy Imre nevű vezérének adományozta, akinek unoká
ját, minthogy íablókalandokra, vetemedett Bittse alatt el
fogták és kivégezték. 1601-ben Dobó Ferenez vette meg, 
utána a Balassa és Forgách családokra szállott, mig Lo- 
rántfy Zsuzsánna révén a II. Bákóczy Ferenez birtokába 
került, akitől Heister tábornok elfoglalta s felgyújtotta. 
Az elpusztult, vár előbb a Matyasovszkyaké, majd Aspre- 
mont gíóf és Erdődy Máriáé lett, ma pedig a Skrbenszky 
Fülöp báró tulajdona.* Innen keletre fekszik Pruzsina, 
Baross Gábor volt kereskedelmi miniszter, a vasúti zóna
rendszer megalkotójának születés) helye. Lednicztól keletre 
fekszik Vágbesztercze. Várát Ostrorogski Szandzivog 
nyerte ajándékul Zsigmond királytól 1400-ban, de a csa
lád kihaltával 1434-ben a manini Podmanin családra 
szállván. ez is rablólovagok tanyája lett, mig Podmanin 
Bafael és János 1543-ban a királylyal kibékültek, aki az 
ő magtalan haláluk után a várat Serédy Gáspárnak ado
mányozta. Ennek özvegye Balassa András nejévé lévén a 
birtok a Balassa családra szállott, amely Thököly korában 
azt elvesztette. 1714-ben a Szapáry családé lett, amelynek 
régi kastélya ma Popper báró tulajdona.** Vágbesztercze 
szomszédságában van Vágpodhrágy, a Podmaninok, vagyis 
Podmanyczkyak ősi fészke. A család kihalása után a ma 
már romokban levő várat a korona Serédy Gáspárnak 
adta, majd a Balassa és Szapáry nemzetség közös tulaj
donát képezte. A várat 1543-ban tűzvész pusztította el, 
de egykét fala még meglehetős ép. Vágpodhrágy tói észak
keletre van Nagy-bittse, amelynek síkságon fekvő várát 
1571-ben Thurzó Ferenez építtette. Első emeleti folyosó
ját 24 kőoszlop tartja ; kápolnája őrtornya és várkapuja 
feliratokkal és faragványokkal van tele. 1600-ban itt fogta 
el Thurzó György a következő évben Pozsonyban lefeje- 

•Lovcsányi Gyula: A Vág és vidéke.
^Pechány: Kalauz a Vág völgyében.
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zett ifjú Telekessy Mihályt. A Thurzók kezéről Thurzó 
Imre özvegyével Nyári Krisztinával az Eszterházyak bir
tokába került. Nagybitsétől keletre var. HriCSÖváraija. 
Romokban heverő várát IV. Béla Bartolomeus Farkas 
családjának adta. 1469 óta a bittsei uradalomhoz van csa
tolva. Ha utunkat tovább folytatjuk kelet felé Blldatin 
várához érkezünk. A mönda szerint e vár egyik fülkéjébe 
falaztatta be atyja Szunyogh Katalint, mivel nem akart 
Jakusich nejévé lenni. A vár eleinte királyi birtok volt, 
s már a X III. sz. közepén fennállott. 1485-ben került 
Szunyogh Gáspár kezébe. Mikor a Szunyogh család 1798- 
ban fiágon kihalt, Szunyogh Jozefinával Csáky Antal 
grófra szállott, fiának, Csáky Istvánnak halála után pe
dig (1812) ennek özvegye Lazsánszky Ludmilla grófnő 
és utódai örökölték. 1848 decz. 4-én Hurbán csapatja e 
várnál vereséget szenvedett.* Szép kastélyában, amelyet 
Mária Terézia korában Windischgrätz herczeg építtetett 
figyelemre méltók a régi magyar gyártmányú cserép kály
hák. A község katholikus templomában őrzik Wesselényi 
Ferencz nádor nejének Bosnyák Zsófiának az enyészettől 
megkímélt holttestét, amelyet Sztrecsnó várából szállítot
tak ide, miután a Thököly kuruczai nevezett várat le
rombolták. Trencsén közelében van Teplicska Ott, 
ahol a Vág a vármegye területére lép ott fekszik 
Sztrecsnó, amelynek két festői várromja van. Az egyik 
Sztrecsnó, amely Csák Máté halála után Széchy Miklós 
országbíróé, majd királyi adomány folytán veszprémi 
Macska Domokosé lett. Későbbi birtokosai voltak Dersfy 
Szaniszlő, Giskra és a Pongrácz család. A mohácsi 
vész után Szapolyai János, a XVII. században Wes
selényi Ferencz és Eszterházy herczeg vallotta magá
énak. I. Lipót a várat lerontatta. Ma a Sina báró utó
daié. A másik vár neve Óvár, amelyet Csák Máté halála 
után 1446-ban a király Szentmiklósy Pongrácznak ado
mányozott. Később Szapolyai, Thököly és Rákóczy párt- 

"‘Lovosányi Gy.: A Vág és vidéke.
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híveinek is képezte birtokát több·kevesebb ideig. Sztrecs- 
nőtói nyugatra van Liethava vára, amely 1360-ban épült, 
Nagy Lajos király rendeletére. Eredetileg a Bebek család 
birtoka volt 1749-ig, amikor Szapolyai Imre, 1512-ben 
pedig Kosztka Miklós lett a vár ura. Koeztka leányát 
Thurzó Ferencz vevén nőül, a Thurzó család birtokába 
ment át, de a család utódai alatt a vár pusztulásnak 
indult. Lietbavától nyugatra van SzulyÓ vára. E várat I. 
Ferdinánd Szerémi Sebestyénnek, a Szulyovszky család 
megalapítójának adta, s ennek utódai bírták a várat sok 
ideig. Hátra van még e vármegyének egy nevezetes köz
sége, amelyet helyrajzi szempontból talán először kellett 
volna megemlítenünk, minthogy utunk kiindulópontjától 
nem messze a vármegye délkeleti részében, Beczkótól ke
letre fekszik, s ez ZayugrÓCZ. A községtől félórányira 
vannak hegyi várának romjai, A vár első ismert birto
kosa a Mikolai család volt, amelytől Csák Máté, akkor 
még fővadászmester, cserélte el csaknem erőszakkal. 1302- 
ben Venczel királytól már örök birtokul nyerte. Halála 
után Róbert Károly hadai elfoglalták, s igy a koronára 
szállott. 1547-ben I. Ferdinándtól kapta a Zay család, 
amely máig is bírja. A várban megtekintésre méltók a 
vár régiségei, a lovag- és fegyverterem, s a képgyűj
temény*

Turócz vármegye.

Ezen vármegye egyik történelmi nevezeteségü helye 
Znióváralja, a vármegye nyugat részén, amelynek romok
ban heverő várában keresett és talált menedéket IV , 
Béla király, midőn a tatárok elől menekülni volt kény
telen. Régi jezsuita kolostorának és templomának marad
ványai érdemesek a megtekintésre. A templom főoltárán 
levő hársfára festett Mária kép állítólag a X III. századból 
való. Znióváraljától keletre fekszik Blatnicza. Régi lovag- 
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várának romjai szomorúan néznek alá a szép gagyeri 
völgyre. Blatniczától északra van Szklabinya. Régi várá
ban, a melyben Nagy Lajos, Zsigmond és I· Ferdinand 
királyok is megfordultak, háborús időkben a környék la
kossága többször menedéket talált, 1561-ben I. Ferdi-

o  '  ___

nánd a Róvay családnak adta. A várnak a XVII, szá
zadban épült részei még lakhatók. Szklabinyától északra 
Van Szucsány. A hagyomány szerint egykor a templariu- 
soké volt, Közelében láthatók is a régi zárda romjai. 
Mikor királyaink koronként Szklabinya várában időz- 
gettek a szükséges élelmi szereket a királyi konyhára 
rendesen Szncsány szolgáltatta, a miért királyi konyhának 
is nevezték és számos kiváltságot nyert.

58, Udvarhely vármegye.

Kezdjük el kőrútunkat a vármegye déli részén. A 
Kis-Homoród patak balpartján fekszik Zsombor, Romok
ban heverő várának regéjét dolgozta fel Jókai Mór „Min
den poklokon keresztül“ czimü regényében. Zsombortól 
északra a Nagy-Homoród patak partján van Homoród- 
Szentpál. Kastélya, a nemzeti fejedelmek alatt a Kornis, 
hlajd a Wesselényi családé volt, s e családtól vétel utján 
Bzállott aBethlenekre. Jósika egyik regényének e kastély 
képezi színhelyét a maga íöldalati helyiségei — és titkos 
folyosóival, Szentpál közelében van Bagy, amelynek ro
mokban levő várát még a székelyek építették ; a XI. 
Században a Sándor Coaládé volt. A székely krónika szerint 
e várhoz egy lakodalom emléke fűződik, amely lakodal
mat Kálmány László tartotta Sándor István leányával 
Drusillával. Ez alkalommal a beszéd tárgyát egyebek ko
zott a fiu-leányságról szóló akkor még uj törvény ké
pezte, amely a székelyeknek nem tetszett. A fiuleányság 
ugyanis abbäh állott, hogy az apa, hacsak leánygyerme
kei voltak, azok egyikét, rendesen a legidősebbet fiusitotta, 
vagyis olyan örökösödési joggal ruházta fél, * amilyennel,
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ha fia lett volna, csak a fiú bírhatott. A vita folyamán 
a menyasszony a nemzet áldozó poharát fölkapta, s föl· 
akarta köszönteni az uj törvényt. A vendégek egyike, 
akinek az uj törvény nem tetszett, dühösen kikapta a 
poharat a menyasszony kezéből. Érre az apa kardot rán
tott, s vendégét összevsgdalta,* Bágy közelében van 
Dálya. XIV. sz -beli templomának szentélyében érdekes 
falfestmények vannak. Dályától nyugatra van Derzs. Régi 
kastélyának ma már semmi nyoma sincs ugyan, de góth 
stilü templomában a XV. ez. elejéről való becses falfest
mények láthatók. Derzstől északra, a Nagy-Küküllő bal
partján fekszik Agyagfalva. A falu melletti fensikon szer
kesztették meg a székelyek 1506-ban az agyagfalvi kons- 
tilucziót. 1648 okt. 16-án ismét mintegy 60 000 székely 
gyülekezett itt össze részben fegyveresen az alkotmányos 
szabadság megvédelmezésére, s kijelentette, hogy ezután 
csak nemzetőrség] szolgálatot teljesít, véget vet a törvény
telen katonáskodásnak, s nem engedelmeskedik idegen ka
tonai hatóságoknak.** Agyagfalvától északkeletre van 
Székelyudvarhely. Régente itt tartották a székely nem
zeti gyűléseket. Várának romja a város közepén egy alig 
észrevehető magaslaton fekszik, de ma is oly nagyszerű, 
hogyha hegytetőn állana legfestőibb romjaink egyike volna. 
A hagyomány szerint e várat a ferenczrendiek klastromaéa 
temploma helyére János Zsigmond 1562-ben a székely 
támadás leverése után a régi kiváltságaik elkobzása miatt 
lázongó székelyek fékentartására építtette. Innen szárma
zik a várnak »Székelytámad« gúnyos elnevezése is. Ist
vánt történetiró szerint ugyanakkor egy másik vár is 
épült: »Székelybánja«, s azóta e két vár neve valósággal 
szállóigévé lett a székelyek között, akik 1599-ben Mihály 
vajdához csatlakozván kárörvendve rombolták le. 1600- 
ban a léczfalvi országgyűlés elrendelte, hogy újra felépit-

“Tudományos Gyűjtemény 835. 1ΙΠ. 17.
**Horváth Mihály: Szabadságharcz története II. 135. — 
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«ék. 1621-ben Bethlen Gábor Komis Ferencznek adta 
zálogba, s vele épitteté fel. 1629 - 30-ban állami kezelés 
alatt állott. 1638-ban Kékedi Zsigmond főispán a várat I. 
Rákóczy Györgynek adta át, majd II. Rákőczy György 1657- 
ben Kemény Boldizsárnénak, akitől I663*ban Szentpáli Já 
nosra szállott, Apafi fejedelem pedig Gyulai Ferencznek 
adományozta. A XVIII. sz. elején Pekri Lőrincz kurucz 
vezér elfoglalván leromboltatta, s azóta Csonkavárnak ne
vezték; mint ilyen jutott ismét a Bethlen Gábor-féle ado
mányozás jogczimén a Kornis családra. Ma a vár falai 
-között az lö93-ban épült állami főreáliskola van elhe
lyezve. Udvarhely mellett van egy érdekes hegy Budvar, 
amelynek fensikján majdnem bevehetetlen vár állott. A 
monda szerint ez volt az Atilla hunjaitól elszakadt és a 
havasok közé menekült székelyek főrovobánjainak szék
helye, ahol a székelyek áldozni és gyűlést tartani szok
tak. A tatárok azonban 1241-ben lerombolták, s ma a 
hegy tetején csak fal- és sánczmaradványok látszanak.* 
Budvártől északnyugatra, Pálfalva közelében fekszik Fir- 
tosváralja. A szomszédos Firtos-hegyen látszanak a vár
nak, s egy II. József által feloszlatott kolostornak romjai. 
Ott, ahol ma Korond szép fürdője áll, a völgy felett két 
hegycsúcs emelkedik ki, mindenikén várrom : Firtos és 
Tartod. A rege szerint Firtos a jó, Tartod a rossz szel
lemek tündére volt, akik ellenségeskedésben éltek egy
mással. Firtos elhatározta, hogy várat fog építeni, Tartod 
követte példáját, s kijelenté, hogy ő várát oly gyorsan 
építi fel, hogy még éjfél előtt elkészül, s még arra is lesz 
ideje, hogy Firtos vára szegletkövét a saját várába vigye. 
Tartod csakugyan megelőzte társnőjét, de útközben a 
követ emelő vasrúd kettétörött, s a késedelem miatt éj
félre nem érhetett vele haza, a saját várába. Fogadását 
elveszítvén a szellemek Tartod várát lerombolták, s a nép 
a szegletkövet most is mutogatja a falu határán, amely 
úgy néz ki, mintha furva lett volna. A vár egyébként 
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1773-ig a jezsuitáké volt, azután a ferenczrendiekő lett! 
de ezek csakhamar odahagyták a felhők szomszédságát, 8 
leköltöztek a Firtos aljába. A várhely udvarán templom- 
rom látható, a váron kivül pedig egy kis kápolna romja 
pusztul.* Firtosváraija közelében van Enlaka, amelynek a 
XV. ez,-ban épült unitárius templomán Orbán Balázs hun- 
scytha betűkkel felírást fedezett föl 1668-ból, ami azt 
bizonyítja, hogy Erdélyben ez írásmód a X V II. sz.-ban 
is el volt terjedve. A felirat; »Georgius Musnai csak egy 
az Isten.«* ** Enlakától északra Parajd és Szováta között 
fekszik llyésmezö, amely nem egyéb, mint egy a pászto
rok által a Székhavason alapított telep, de e telep köze
lében, a fenyvesek között Rapsonné várának romjai lát
szanak, amelyek között még mindig virágzik a pünkösdi 
rózsa. A rege szerint a szép Rapsonné ide hallotta ami
kor Kolozsváron a harangot megkonditották, mire beha
rangoztak felöltözött, befogatott, s még idejében elérkezett 
a templomba. Az útnak nyomai, ahol Rapsonné a kocsi
kázást tette, ma is látszanak, s a nép ördögutjának ne
vezi. Mivel ez ut készítéséért Rapsonné az ördögnek egy 
hegy aranyat, s egy völgy ezüstöt Ígért, de az ördögöt 
kijátszván, ez mérégbe jött, s a kész utat Összerontotta.*** 
A vármegye északnyugati szélén lefelé haladva utunkba 
esik BÖZÖdujfalu. Hajdan ez volt a székely szombatosok 
főlakó-helye, s az utolsó 30 szombatos család is itt élt. 
Kissé tovább, a vármegye nyugoti szögletében van Szent· 
demeter. Magát a községet Zsigmond király 1436-ban 
Kemény Lőrincznek adományozta, de miután ez magtala
nul elhalt, visszaszállott a birtok a fiskusra. Várkastélyá
nak építéséről csak a rege szól, amely szerint Balassi és 
Nyujtódi nevű népzsarolók kezdték építeni, de belefárad 
ván az építésbe az ördögnek adták el magukat, hogy el
kezdett munkájukat bevégezze. Az ördög fel is épité a

•Kővári : Történeti regék.
**Orbán Balázs: A Székelyföld leírása I.
***Kővári: Történeti Regék.
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kastélyt, de fizetség fejében Balassiékkal egy nagy árkot 
azántatott, amelyet a nép ma is ördögárkának nevez.* 
Egy más szóhagyomány szerint csakugyan Balassi épít
tető a kastélyt, a székelyek segítségével. Történetileg 
annyi bizonyos, bogy 1509-ben a XVII, sz. elejéig a 
Nyujtódiak bírták, de már 1609-ben Báthori Gábor Ba
lassi Ferencznek adományozta, Öróla nejére, Farkas Krisz
tinára, majd vejére, Gyulafi Lászlóra szállott, akinek uno
kája, László e várban tartotta menyegzőjét Haller Évával 
1725-ben. Gyulafiék után az Eszterháziak, Révaiak és 
Traun grófné voltak birtokosai, mig ez utóbbitól a múlt 
ez. közepén Toldalogi Ferencz gróf megvásárolta. E kastély 
egy szomorú jelenetnek is volt tanúja, mert midőn 1660- 
ban gyalakuti Lázár György, Barcsai fejedelem tanácsosa 
Kemény János elől ide menekült Gyuláiméhoz, Kemény 
egyik csapatvezére, Kis András a kastélyba bejutván, Lá
zárt nyomban felkonczoltatá.**

59. Ugocsa vármegye.

A vármegye közepe táján, a Tisza balpartján fekszik 
FeketeardÓ. Templomának falfestményei becses műemlékek 
a XIY. sz. végéről. A Tisza másik partján Nagyszőlős 
mellett van SzŐllŐevégardÓ, amely egykor Verhőczy bir
toka volt. A község templomában szintén régi középkori 
festmények láthatók. Közvetlen közelében van NagySZÖHŐS. 
A vároB vége felé áll a Perényiek kastélya, amelynek 
földszinti része a XVI. sz. közepén épült mikor Perényi 
Ferenczet a császári hadak a szomszéd Kankó várából 
kiűzték és a várat lerombolták. A XV III. században bá
rok Ízlésű emeletet építettek reá s belsejét remek falfest
ményekkel diszilették. A mintegy 18 méter hosszú nagy
teremnek 1780-ban készült mennyezeti festménye Ahas- 
verus és Eszter lakodalmát ábrázolja. Nagyszőlőstől ke“

*Kő vári: Történeti Regék.
■“•Kemény: Notitia Capit. Albens. I, 225.
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letre Királyháza mellett van Nyalábvár. E vár már IV  
László király idejében szerepelt mint az Ubulfiak 
birtoka, majd a Tamáefiak szerezték meg, míg 1378-ban 
Nagy Lajos a Drágfiaknak adományozta. 1405-ben 
Zsigmond király elvette tőlük és Perényi Péter országbí
rónak adta, amiből 100 éves pör keletkezett, amely a Pe- 
rényiek javára dőlt el. Itt lakott Perényi Gábor özvegye 
Frangepán Katalin és fiának Jánosnak nevelője Komjáthy 
Benedek itt fordította magyarra Pál apostol leveleit. E  
fordítás 1533-ban Krakóban kinyomatván, mint első nyom
tatott magyar könyv ma is nagybecsű. A vár utolsó bir
tokosa Perényi István özvegye Dobó Anna volt. A vár
megye északnyugati részén a Borsova folyó közelében fek
szik Salánk· Egykor II. Iiákóczi Ferencz birtoka volt aki 
tt tartotta kormánytanácsával utolsó gyűlését 1714-ben.

60. Ung vármegye.

A vármegye nyugati részében Nagymihályhoz közel 
fekszik Vilma- Mellette magas hegyormon várrom emelke- 
kedik, amely az Árpádok korában a Kaplony nemzetség
beli Nagy-Mihályi család tulajdona volt.. E  család egyenes 
utódai a Sztáray grófok, akiknek most is nagy birtokaik 
vannak e vidéken- Vinnától keletre a hegyek között fek- 
Bzik Váralja falu, melynek rengeteg erdőségében a Tibay 
család hajdani várának romjai rejtőznek. Ungvártól északra 
fekszik NyeviCZke, Várában a XVI. sz. végén Homonnai 
Drugeth Gáspár lakott, kitől a király hatalmaskodásai 
miatt elvette s Drugeth Györgynek adta, akinek özvegye 
Dóczy Fruzsina egyideig nyugodtan élt 2 kis gyermeké
vel a várban, amelyet rokonai később erőszakkai csikar
tak ki kezéből. 1602-ben Rudolf király visszaadta az öz
vegy egyik fiának, Györgynek. Az 1684-iki ostrom alkal
mával a vár nagyon megrongálódott s azóta lassanként 
pusztul. Tőle délre van Ungvál*. Régi vára Anonymus sze

rint már a honfoglaláskor megvolt s az Árpád ház kihaltával
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mint királyi adomány Drugeth János birtokába jutott. Á 
mostani várat a XIV. században szintén a Drugethek épi- 
tették. E család kihatása után Bercsényi Miklósnak ado
mányozták a várat, akinek palotája valóságos gyűjteménye 
volt a legbecsesebb műkincseknek. A szatmári béke után 
katonaság tanyázott a várban J 775-ig, amikor Mária Te
rézia azt az Ungvárra áthelyezett gör. kath. püspökség
nek adományozta. Ungvártól délkeletre van $zerednyet 
ahol Dobó Istvánnak az egri hősnek megerősített vára 
volt melynek ma csak csekély romjai látszanak. Dobó 
után előbb a Rákőcziak, majd a Forgách grófok bírták. 
Szerednyétől nyugatra a Latorcza balpartján fekszik Nayy- 
kapOS· Midőn Thököly Imre Zrínyi Ilonával egybekelendő 
volt és Budáról Munkácsra utazott, itt fogadta azt a fé
nyes násznépet, amelylyel jegyese kisfiával II. Rákóczy 
Ferenczczel együtt Munkácsról elébe ment, Itt született je
les költőnk Erdélyi János.

61. Varasd vármegye.

A Dráva jobb partján fekszik a vármegye székhelye, 
Varasd, amelynek ferenczrendi kolostorában van eltemetve 
Nádasdi Ferencz horvát bán. Varasdtól délre van Κηβ- 
ginecz nevű falu, amelynek határában volt az a Kene 
nevű vár, amelybe Imre király Varasdnál elfogott lázadó 
öcecsét, Endre herczeget 1203-ban elzáratta. A várat 
1471-ben Mátyás király rontatta le, midőn a Huszár Ba
lázs birtoka volt. Kneginecz mellett van Beletinscz, vagy 
Bélavár. E várban keresett menedéket IV. Béla király & 
tatárok üldözései elől. Bélavártól nyugatra van LepOglava, 
Pálos kolostorát, amely ma állami fegyházul szolgál 1398- 
ban Czilley Hermann gróf alapította. A plébánia temp
lomban van eltemetve Korvin János és iia Kristóf, akik
nek sírboltját, midőn 1884-ben felbontották, koporsóikat 
még ép állapotban találták. LepoglavátŐl kissé délnyugatra, 
van Krapína, amelynek góth stilü székesegyháza a XV.
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βζ-ban épült, Romokban heverő várában tartózkodott 
1225-ben kíséretével együtt II. Endre fia, Béla herczeg. 
E  várat Zsigmond 1397-ben a Czillei családnak adomá
nyozta, később a Korvin Jánosé lett, akinek halála után 
többek kezén ment keresztül, mig 1523-ban Keglevich 
Péter hadvezér nyerte el, akinek utódai ma is bírják. 
Krapinátől délkeletre, a vármegye déli részében a Szlyeme 
hegység északi lejtőjén fekszik StubiCzagOmya. 1573-ban 
itt indította meg Gubetz Máté a zsaroló hübér-urak ellen 
*zt a háborút, amely az ő ki végeztet ésével ért véget.

62. Vasvármegye.

Kezdjük el kőrútunkat a vármegye délnyugati szög
letében, Muraszombatnál, amelynek csúcsíves katholikus 
temploma a XIV. sz-ban épült, s méltó a megtekintésre. 
Muraszombattól északkeletre van Velemér község, amely
nek templomábao XIV. sz.-beli falfestmény van. Velemér- 
től északnyugatra, a vármegje nyugati szélén fekszik 
Dobra, amelynek régi vára a Batthyányak birtoka volt. 
Dobrától északkeletre a Bába folyó jobb partján fekszik 
Nagyfalva. A helység mellett elterülő síkon történt a 
szentgotthárdi ütközet 1664-ben, amikor Montecucoli a 
törököket megverte. Erre következett aztán a vasvári béke. 
Mellette van SzentgOtthárd, amelynek 1748-ban épült 
apátsági templomában őrzik Szt. Vincze ereklyéit, s ugyan
ott látható Dorfmeisternek a szentgotthárdi csatát ábrázoló 
képe. A község közelében folyt le a már Nagyfalvánál 
említett csata. Szentgotthárdtól délkeletre van SzalafŐ.

iöi'tónt 1319-ben azon döntő csata, amelybenKóbert 
Károly dunántúli hívei Köcski Sándorral élükön a Német- 
újváriak seregét hősies elszántsággal megverték, s ennek 
következtében a király az oligarchák hatalmát megtörvén, 
hazánkat koronája alatt ismét egyesíthető, Szalafőtől észak
keletre a Kába jobb partján fekszik Vasvár, amely azon 
békéről lett nevezetessé, amelyet 1664. aug. 10-én Lipót
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η király nevében Montecucoli kötött a törökkel, reánk nézve 
igen lealázó, s a megelőző háború eredményeivel összhang
ban teljességgel nem álló feltételek alatt. E béke követ
keztében jött létre a Wesselényi-féle összeesküvés. Vas
vártól északnyugatra van Ják, amelynek diszeä román stilá 
két tornyu temploma a XIII. sz. elején épült. A templom 
részletes leírása megtalálható Pasteiner: »A művészetek 
története» és Ipolyi Arnold : »Magyar mütörténeti tanul
mányok« czimü nagybecsű szakmunkákban. Tovább észak
nyugat felé, Jáktói nem messze esik Pornó, amelynek 
czisterczita apátságát István, a Poth nemzetségből szárma
zott hasonló nevű nádor fia alapította 1221-ben. A mo
hácsi vész, után a Rend az Apátságot elvesztette ugyan, 
de Veranc3Ícs Antal pécsi püspök visszakapván 1552-ben, 
jól megerősítette. III. Ferdinánd már az apátságot a sop
roni jezsuitáknak ajándékozta, II. József pedig birtokait a 
tanulmányi alaphoz csatolta. 1799-ben lebontották, de 
temploma ma is fönnáll. Pornótól délnyugatra van Némét- 
Ujvar Első várát Wolfer és Hédiik testvérek építették a 
XII sz. elején, midőn hazánkba bevándoroltak. E Wolfer, 
aki 1157-ben itt benczés kolostort alapított, volt őse a 
hires Németujvári, vasy másként, Kőszegi családnak IV. 
Béla a várat magához váltotta és 1263-ban a régi vár 
helyett uj várat építtetett Róbert Károly óta ismét ki
rályi vár volt, úgyszintén Nagy Lajos korában is. Zeig- 
mond király 1426-ban lévai Cseh László macsói bánnak, 
majd Mátyás 1459-ben Ujlaky Miklós erdélyi vajdának 
adományozta. Az Ujlaky család kihaltával II. Lajos ado
mányából 1524-ben Bathyány Ferencz grófra szállott. Ma 
is a Bathyány család birtokát képezi. A vártemplom ée 
a vártorony még ép állapotban van, s belsejében becsen 
régiségek vannak és a család sírboltja. Németujvártól 
északra van SzaiŐnak. Regényes, szép lovagvára a XIII. 
sz.’ban Németujvári Henrik birtoka volt, amelyet 1450-ben 
Bumkircher András német lovag a templommal és a pá
losok kolostorával együtt újra építtetett. A XV. sz. végén
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a Kanizsayakra, majd az Ujlakyakra szállott. A vár külső 
részeit 1648-ban a Batthyányak kezdték építtetni, s azóta 
a vár az ő birtokukban van, az uradalom azon részének 
kivételével, amelyet Schmidt Ferencz nagybirtokos vásá
rolt meg tőlük. A vármegye északnyugati részében van 
Hláriafalva, amelynek állítólag Szt. István korából szár
mazó goth stilü temploma, egyike a legszebb műemléke
inknek, s épen ezért az állam azt Steindl Imre által re- 
nováltaita. Nem messze tőle van ÓVár, amelynek romok
ban heverő várában a hagyomány szerint Mátyás király* 
gyakran szeretett időzni. A szomszédos hegyet Mátyás 
egyik hős vezéréről ma is Kinizsi-hegynek nevezik. Má- 
riafalva közelében van Borostyánkő. Hegyen fekvő vára 
a monda szerint a spanyol eredetű Mitzbán birtoka volt, 
de 1231-től már Frigyes, a későbbi német császár val
lotta magáénak, akitől IV. Béla visszavevén V. István 
király Németujvári Henriknek adományozta. Némotüjvári 
pedig több határszéli várral együtt átadta Ottokár cseh' 
királynak, de nemsokára a Németujvári Iván birtokábá 
került. A várért több ízben megújult a harcz a Nénletuj- 
váriak és az osztrák herczegek között, niig végre 1644-ben 
a-Batthyány grófok kezére kerülvén, állandóan az ő bir
tokukat képezte 1864-ig, amikor a grófi családtól az an
gol Egán Éduárd vette1 meg, akinek fia viszont 1892-bén 
Almássy Edének adta el.* Kissé tovább, keletre van 
Szentvid, amelynek régi várából csák némi esekély fal-’ 
maradvány látható. A X III sz - ban a Németujvári gró
foké volt ez is, de hogy meddig szerepelt mint vár, nena 
tudjuk. Szentvidtől északra van Léka. Dombtetőn álló régi 
temploma mellett van' az Esztérházy herczegéknek klast- 
romból átalakított kastélya, amelyet Nádasdy Ferencz 
1655—69 között az augusztinus szerzetesek részére épit* 
tétett. A templom alatti eirboltban pihennék a Nádasdy

» / . , · . . ·  ··'· ‘ ' ,  f ; .  .J .

•Ipolyi Arnold : Borostyánkő hajdan, Vasárnapi Újság 1856.·· 
— Ébenspanger János: Képek Vasvármegyéből,.  ̂ Magyar Kárpát-" 
■egyesület XV . Évkönyve. ' ‘ '
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és Draskovics családok ősei, köztük a Wesselényi-féle 
összeesküvésben részt vett és Béceben 1671*ben lefejezett 
Nádasdy Ferencz országbíró. A Gyöngyös-pataktól körül
folyt magános hegyen sötétlenek Léka várának regénye» 
romjai amely állítólag a templariusoké volt. 1200 kö
rül Bóna, majd Chák, soproni főispán birta. Későbbi tu
lajdonosai, a Németujvári grófok, majd Bóbert Károly 
adománya folytán a Kanizsayak voltak. Többször került 
az osztrákok kezébe, de mindig visszafoglalták, úgy hogy 
a XVI. sz. elején ismét a Kanizsay család birtokában ta
láljuk, mig Kanizsay Orsolya révén Nádasdy Tamásra 
szállott. 1671 után Nádasdy Ferencz sógorának, Eszter- 
bázy Pál nádornak tulajdonába ment át, s azóta e család 
birtokában van, A vár lovagterme még teljes épségben 
látható.* Léka közelében van Kőszeg. Régi vára eredeti 
jellegéből kivetköztetve gazdasági czélokra szolgál. A vá
rosháztéren áll a XV. sz.-ban épült városháza és a ben- 
czések temploma, amelyet Garai Miklós nádor építtetett. 
E  templomban vannak eltemetve Jurisics Miklós gyer
mekei, valamint Széchy Mária is. Várát a ΧΙΠ. ez, kö
zepe táján a Németujvári grófok építették. 1532-ben e vár 
hősies védelmezése által tartóztatta fel Jurisich Miklós 25 
napig a 800.000 főnyi török sereget mindössze 28 hu
szárral. 18 német lovassal s 700 fegyvertelen paraszttal, 
amiért aztán I. Ferdinánd 1537-ben a várost és várat ju
talmul Jurisicsnak adta. Azóta többször cserélt gazdát, a 
igen sokat szenvedett. Kőszegtől délre vau Bozsok, amely
nek egyik kastélya, valamint kolostora romokban hever. 
Másik, régebbi kastélya, amely állítólag Mátyás király 
vadászkastélya volt, most, a Sibrik család birtokában van. 
Mindjárt mellette van RohOllCZ község, amelynek legneve
zetesebb épülete a Szájbély Gyula tulajdonát képező » 
Savojai Jenő herczeg által építtetett remek várkastély. A  
hegyek között látható várromok a Németujvári grófok 
egykori várának romjai. E várat Németujvári Ivántól A1- 

’Vasárnapi Újság. 1893.
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bért osztrák herczeg 1289-ben elfoglalta s három évig 
bírta is, de ennek elteltével III. Endre visszaszerezte, s 
Iván halála után a Ják nemzetségre szállott. A XV. sz, 
első felében a Garai családé volt, de ettől Frigyes császár 
elfoglalta, s 1648-ig Ausztriához tsrtozott; ekkor azonban 
a Batthyányiak kezére került. Itt született 1727-ben Batt
hyány József gróf herczegprimás valamint itt élte végső 
napjait (1773—79) Faludi Ferencz a költő, akit itt te
mettek is el.* Rohoncztól délkeletre fekszik Szombathely· 
Legnevezetesebb épülete a díszes székesegyház remek ku
polájával, mennyezeti freskóival és oltárképeivel. Benne a 8zt. 
István oltárához tartozó kép Dorfmeister egyik mester
müve. Krisztus keresztjének egy részecskéjét Herzan bí
boros püspök ajándékozta a templomnak. A szentélyben 
függ az olasz iskola egyik remeke Bicéitől, mely Pál apos
tol megtérését ábrázolja. Másik nevezetes épület a püspöki 
palota, melyben igen értékes festmények láthatók Giordano 
iskolájából és Dorfmeistertől. Szombathelytől keletre 
a Rába balpartján fekszik Sárvár. Vára a XVI. ez, ele
jén a Kanizsai családé volt, amelyről házasság révén Ná- 
dasdy Tamás gróf országbíróra szállott, aki itt 1536-ban 
könyvnyomdát állitván fel, ezen nyomták ki Erdősi Szyl- 
veezter János magyar nyelvtanát. A Nádasdyak után a 
Draskovich családé, később Mária Terézia fiáé, Ferdinánd 
főherczegé lett, most pedig Mária Teréziának Lajos, bajor 
herczeg nejének a birtoka. A vár dísztermének mennyeze
tét és falait igen érdekes régi festmények ékesítik, ame
lyek többnyire Dorfmeister német festő müvei. Sárvártól 
északkeletre fekszik PápÓCZ. 1403-ban Gaiai és Stibor 
vajdák itt győzték le nápolyi László párthiveinek sere
gét Pápócztól keletre, épen a vármegye északkeleti szög
letében fekszik Yárkeszö. 1560-ban a győri püspökök vára 
volt, de már 6 évvel későbben királyi őrség tanyázott 
benne, hihetőleg védelmül a törökök ellen. Falait 1795- 
hen romboltatta le a győri püspökség, s ezért no a csak 

*Wittinger Antal: Kőszeg város és környéke.
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alapfalai s egy roskatag pincze vannak meg belőle. Tér
jünk vissza ismét délnyugat felé s keressük fel Sárvár kö
zelében Ikervárt. Régente ez is Nádasdy birtok volt, majd 
a Draskovichok kezére került, a XVIII. ez. folyamán pedig 
a Batthyány cealád birtokába jutott. Díszes kastélyát Ybl 
és Pollák műépítészek által 1845—1848-ig Batthyány La
jos az eleő felelős minisztérium elnöke építtette. A kas
télyban igen sok rendkívül értékes műkincs van fölhal
mozva. Ikervártól délkeletre fekszik Egytlázashetye. Itt 
született a múlt sz. egyik legkiválóbb költője Berzsenyi 
Dániel. Tovább délnyugatra van Egervár. Az Egerváriak 
ősi birtoka, hol II. Rákóczy Ferencz idejében a gjőrvári 
csatában (1707) elfogott Heister tábornokot tartották őri
zet alatt.

63. Veröcze vármegye.

A vármegye területén mindössze két történelmi ne
vezetességű hely van. Egyik a déli részen és ez DíákÓvár. 
I t t  fogták el a horvát lázadók 1386. juli 25-én Erzsé
bet és Mária királynőket, amikor egyszeismind a kísére
tükben megjelent Garait és Forgáchot is megölték. A 
másik nevezetes község a vármegye keleti szögletében, a 
Duna jobb partján fekszik, ez pedig Erdőd. Érdekes fres
kókkal ékeskedő, de már romokban heverő várában szü
letett Bakócz Tamás érsek 1442-ben. 1526-ban a vár a 
törökök kezére került, s ezeknek kiűzetése után többször 
cserélt gazdát. Tulajdonosai között látjuk a Bakócz-Erdő- 
dieket, P.álfyakat és Adámovichokat. Most a Cseh Ervin 
miniszter tulajdonát képezi.

64. Veszprém vármegye«

A vármegye északnyugati részében a Tapolcza fo
lyócska mellett fekszik Pápa, ahol Zsigmond király sik-r 
lósi fogságából 1401-ben kiszabadulva általános bünhocsá-
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natot hirdetett, s megesküdött, hogy elfogatósáért senkin 
sem fog bosszút állani. Beformátus főiskolája 153i-beú 
épült. Vára végvárként szerepelt. Pápától délkeletre van 
Bakonyujvár. Vára régen a Podmaniczky család birtoka 
volt mióta azonban elpusztult, s a hires rablófészeknek 
csak némi romjai látszanak, kulcsát emlékül a pannon
halmi apátság régiségtárábau őrzik. Bakouyujvártól délre 
esik Döbrönte. Váia 1366-ban a Himfyek tulajdoua volt, 
akiktől rablás- és hamisításért Mátyás király 1464-ben a 
korona részére lefoglalta, s Kanizsay László főlovászmes- 
ternek adományozta. Kisfaludy Sándor „Döbrönte“ czimü 
regéje e várhoz fűződik. Döbröntétől délnyugati irányban 
haladva már messziről szemünkbe ötlik a Somlóhegy, en
nek tetején pedig Somlóvásárhely fölött SomlÓVár regé
nyes romjai még meglehetősen ép állapotban. A vár mint 
királyi vár már a XIV. sz. végén fennállott, Zsigmond 
király azonban Garai Miklós nádor fiainak, Miklósnak és 
Jánosnak adta cserébe 1389-ben az ivánkaszentgyörgyi 
uradalomért. Garai László nádor 1457-ben a várat fel
ajánlotta a győri püspökségnek, amely úgy látszik nem 
sokáig tartotta meg, mert 1464-ben már tapsonyi Anthimi 
János tulajdonát képezte. II. Ulászló 1495-ben Bakócz 
Tamás egri püspöknek adományozta, aki végrendeletében 
1517-ben viszont unokaöcscsére, erdődi Bakócz Péterre 
hagyta. Ettől fogva a XVI. sz. ban az Erdődy család 
volt a vár ura, de már 1603-ban a Nádasdy Ta
másé, aki Megyeri Imrének és nejének, Viczay Magdolná
nak adta el. 1675-ben a várat Liezti János kezében lát
juk. 1707-ben Vak Bottyán őrséggel és élelemmel látta 
el, amidőn meghallotta, hogy Stáhrenberg, Babutin és 
Pálffy közeledik. A Bákóczy fölkelés óta romokban hever.* 
Somlóvár közelében van DtveCter. Bégi várának nehány 
fala még fennáll, a hajdani palotát azonban magtárnak 
használják. 1648-ban még őrség volt benne. A legrégibb 
időben Zalaapátihoz tartozott, s 1543-ban Benedek ba- 

* Vasárnapi Újság 1865,
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konybéli apáttól. kapta a Devecseri család. Devecsertől 
délkeletre, a vármegye déli részén fekszik Nagyvázsony. 
Régi templomának sírboltjában volt eltemetve Kinizsi Pál, 
a jeles hadvezér. Várának romjai még láthatók. Tótvá- 
zsony felé északkeleti irányban haladva Veszprémbe érke
zünk, amely hajdan Szvatopluk morva fejedelem székhelye 
volt, s a honfoglalás idején Ocsöb és Ős vezérek foglal
ták el. Itt történt Kupa vagy Koppány somogyi vezér 
veresége és halála Szt. István idejében. A XIII. sz.-ban 
már felsőbb iskolája (székesegyházi iskola és nem egye
tem) volt. Gizella királyné is itt van eltemetve. A veszp
rémi püspököknek Szt. Istvántól kezdve máig meg van az 
a kiváltságuk, hogy a királynékat ők koronázzák, s egy= 
ezersmind ők a királynék kanczellárjai. Veszprémtől észak
nyugatra Bánd község közelében Eseegvárának romjai 
láthatók, mely hajdan az Esseghváry nemzetség birtoka volt 
B már a XIV. században fennállott. A nemzetség nevét csak 
Kisfaludy Sándor regéi tartják fenn. A múlt században a 
Szentgyörgyi-Horváth család birtoka volt· A várból némi 
alapfalak s ogy erős toronynak omladékai láthatók. To
vább északra a Bakony hegység legelrejtettebb zugában 
fekszik Bakonybél. Benczés apátságát amelyben Gellért a 
későbbi Csanádi püspök remetéskedett, szt· István ala
pította. Veszprémtől tovább északkeletre Hajmáskér irá
nyában fekszik Várpalota. Itt vette meg 998-ban István 
fejedelem a lázadó Koppány vezért. Romokban heverő vá* 
rát, amely Mátyás királynak kedvelt vadászkastélya volt, 
Újlaki Miklós építtette. A vár mai álakját a XVII. sz.- 
ban nyerte, amikor a török uralom alól felszabadult. Vár
palotától északra van Jásd, ahol az Újlaki Lőrincz által 
1164-ben alapított benczés kolostornak és templomnak 
némi romjai még láthatók- Kissé délnyugatra a Bakony- 
hegységben van Zírcz, amelynek cziszterczita apátságát 
III. Béla 1182-ben alapította. Tovább északra van Csatkít, 
amelynek pálos zárdáját 1361-ben Kont Miklós nádor 
alapította. A zárda a török uralom alatt elpusztult ugyan.
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<Je templomának romjai még láthatók. Még tovább észak 
felé esik Csesznek. Homokban heverő várát 1314-ben 
Garai Zsigmond építtette, amely vár csak a múlt sz. ele
jén lett felsőbb parancsra lakatlanná. A hagyomány sze
rint emlékezetes azon szikla, amelyet a nép »Gara szé
kének« nevez s azon magános sziklán álló torony, amely
ben az Eszterházy grófok családi levéltárát tartották. A 
község templomában megtekintésre méltó régi harang van.5“ 
Várpalotától délre fekszik Öskü. Benne a budaihoz hasonló 
stílben épült török mecset áll teljes épségben, amely va
lószínűleg egy előkelő töröknek síremléke volt. öskü és 
Várpalota között van a Kikéri tó, a hagyomány szerint 
Mátyás királynak kedvelt halastava. Öskütől délre van 
Berhida, az egykor hatalmas Berény nemzetség birtoka. 
1532-ben egy részleges országgyűlés színhelye volt. Ne
vezetes e falu egy ütközetről is, amelyben a »vörös basá
nak« nevezett Veligián székesfehérvári basát 1549-ben, 
Telekessy Imre veszprémi, Bátkay Pál pápai, Gyulaffy 
László győri kapitányok és társaik a berhidai dombos 
földeken kegyetlenül megverték· Tovább délre a Balaton 
partján fekszik Keneee. 1532 jan. 1-re ide volt összehiva 
az előbb Zákányra kitűzött részleges országgyűlés, hova 
Ferdinand és János királyok sőt V. Károly császár is 
küldött megbízottakat.

65. Zala vármegye.

A vármegye északnyugati részén Zalalövő szomszéd
ságában van Cseb· E falucska volt ősi fészke az egykor 
hatalmas Csebi Pogány nemzetségnek. A család a XIV. 
sz- vége felé Palkonya mellett egy magános hegyen vá
rat építettek s ezt ma is Pogány várnak nevezik. A csa
lád fénykorát Mátyás és II. Ulászló királyaink alatt élte, Cseb- 
től délre közel a Mura folyóhoz fekszik AlSÓltlldva. Gyö
nyörű kilátást nyújtó vára az alsólendvai Bánffy család

Vasárnapi Újság 1856.
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tulajdonát képezte mindaddig mig Eszterházy Pál nádor 
és herczeg azt az uradalommal együtt családjának szerezte 
meg. A Muraköz legjelentékenyebb városa Csáktornya. 
Régi várát a XTII. sz.-ban Csák főispán építtette. E vá
rat Zsigmond király Czillei Hermannak elzálogosította, 
azután a Hampó, majd a Keglevich, később a Zrínyi csa
lád birtokába került, A közeli erdőben halt meg 1664 
nov. 18-án Zrínyi Miklós a költő vadászat alkalmával, 
a ide zárkózott Zrínyi Péter és Frangepán Ferencz fepan- 
kau tábornok elől. A Zrínyi család sírboltja a pálosok 
templomában volt az erdőben. 1848 okt. 18-án Perezel 
tábornok itt verte meg a horvátokat, a őket az egész Mu
raközből kiűzte. Most Festetich Tasziló grófnak van itt 
die_.es kastélya.* Csáktornya közelében van ZrinyifalYE. 
A hozzá tartozó erdőben kőszobor jelöli a helyet, ahol 
Zrínyi Miklóst, a költőt vadászat alkalmával egy vadkan 
megölte. Dervarics Kálmán azonban a költő életrajzában 
azt igyekszik bizonyítani, hogy Zrínyit egy Póka István 
nevű vadász orozva lőtte agyon. Menjünk most oda, ahol 
a, Mura folyó a Drávával egyesül Ott állott ugyanis Ζθ· 
rinvár, amelyet Zrínyi Miklós, a költó 1661-ben azért 
építtetett, hogy a vidéket a törökök ellen megvédje. Ezek 
azonban Montecucoli tétlensége miatt 1664-ben a várat 
bevették és lerombolták. Zerinvártól északkeletre fekszik 
Nagykanizsa. Várát 1324-ben Róbert Károly Kanizsay 
Lőrincznek adományozta. 1532-ben a családból csak egy 
leány maradt életben, Orsolya, Nádasdy Tamásnak a ké
sőbbi nádor ispánnak felesége. így a várat és birtokot a 
Nádasdyak örökölték. Nádasdy Tamás 1562-ben meghal
ván, a vár fiára Ferenczre s ennek nejére Báthori Erzsé
betre szállott, akiktől Miksa király 1566-ban Csejthe vá. 
rával elcserélte. A király a várat a török ellen megerő
sítette s várkapitánynyá Tahy Ferenczet nevezte ki, ké
sőbb pedig Tury Györgyöt Palota híres kapitányát aki 
azonban 1571-ben elesett. Holttestét Zrínyi György Ka

*Peati Napló 1876.
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nizsán temettette el. A vár későbbi kapitánya Tallőczi 
Bánfi Bálint, 1573-ban pedig Álapy Gáspár lett. 1600-ban 
Paradeiser György kapitány a várat a töröknek feladta, a 
miért a haditörvényszék őt halálra Ítélte. 1690-ben Batt
hyány Ádám gróf és Zichy István tábornokok 3 hónapi 
ostrom után visszafoglalták. A vár falait 1703-ban a Rá- 
kóczy féle fölkelés kezdetén rombolták le. Hagyjuk el a Mura 
folyót, s tartsunk egyenesen észak felé, keressük föl SÖjtÖrt. Itt 
született Deák Ferencz, „a haza bölcse.“ Söjtörtől északra fek
szik Zalaegerszeg, Itt született közoktatásügyünk lelkes mi
nisztere, Wlassics Gyula, akinek a magyar tanügy fejlesz
tése körül elévülhetlen érdemei vannak. Összes elődei kö
zött talán legtöbbet tett közművelődésünk előmozdítása 
érdekében. Egerszegtől északkeletre van Zalabér- Egykor 
az igen vagyonos és tekintélyes zalabéri Horváth család 
tulajdona volt. Kics.ny várát Kanizsa eleste után az 1 6 i3 i 
országgyűlés végvárnak nyilvánította. Közeiében fekszik 
Szentgrot. Várát Gellert a szentté avatott Csanádi püspök 
emlékére 1083-ban építették ; a XV. sz. óta e vár a 
Hagymásiak birtokában volt, e család kihalta után pedig 
1654-ben Batthyány Ádám grófé lett. Meglevő kastélyát 
3 787-ben Batthyány Ferencz gróf építtette. Szentgróttól 
északkeletre van Sümeg, amelynek vára az Árpádok alatt 
királyi vár volt, de a XV. sz.-tól kezdve a veszprémi 
püspökök birtoka. A XVIII. ez. elején a kuruczoktól visza- 
szavették, s lerombolták. Itt született Kisfaludy Károly, 
akinek nemesi kúriája ma is fennáll. Sümegtől keletre 
Szántó község melett a Tátika regényes ormai látszanak. 
Egy magas bazaltkupon ma is láthatók azon régi vár rom
jai, amelyet Kisfaludy Sándor oly szépen megénekelt. Á l
lítólag még a tatárjárás előtt épült, s csak 1713-ban rom
bolták le Csobánczczal és Sümeggel együtt. Eredetileg a 
Tátika család bírta, amelynek kihaltával 1400-ban Zeig- 
moud király gersei Pethő Jánosnak adományozta, akinek 
utódai 1760-ig bírták, amidőn a keszthelyi Festetich gró
fok birtokába ment át. A szomszédos Haláp közelében
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van Rezi, középkori sziklás vár, amelynek urai is ugyan
azok voltak, akik Tátikáé. Romjai egy sürő erdős hegyen 
még láthatók. Kisfaludy regeköltészetében e vár is meg 
van örökítve. Kézitől keletre esik Hegyesd- Magas he
gyen épült várát 1560-ban Hamza bég csellel elfoglalta, 
de csak két évig tarthatta meg, mert 1562-ben Magyar 
Bálint, enyingi Török Ferencz és rátóti Gyulafy László 
várkapitányok visszafoglalták. Ma már az Eszterházy her- 
czeg birtokát képező várnak távolról romjai is alig látha
tók. Tátikától délfelé esik Csobáncz. Várának festői szép
ségű romjai a Díszei községhez tartozó puszta felett egy 
kopár hegykupon állanak. Állítólag még IV, Béla alatt 
épült a tatárjárás után. A XIV. sz.-ban a Gyulafy nem
zetség birta, a XVII. sz-ban pedig az Esztarházyakra 
szállott. Rákóczy szabadságharcza idejében a dunántúli 
labancz főhadparancsnok tartott benne őrséget, de ettől 
Kisfaludy László és Domokos Ferencz kurucz ezredesek 
elfoglalták. 1707-ben Rabutin tábornok ostromoltatta, de 
hiában, mert a vitéz kuruczok hősiesen megvédték, s a 
németek nagy veszteséggel vonultak el a külömben nagyon 
megrongálódott vár alól. E várhoz fűződik Kisfaludy Ká
roly egyik legszebb regéje.* Menjünk most kelet felé, a 
Balaton partjára. Ott, ahol egy kis félsziget nyúlik be a 
Balatonba, azon a félszigeten van Tihany. Benczés apát
sága templomának sírboltjában aluszsza örök álmát az 
apátság alapítója I. Endre királyunk. Az apátság hajdan 
várral volt körül véve, s az Ovár meredek lejtőjén a Ba
laton felé néző szikla üregek egykor remetelakások voltak. 
Lejebb, a Balaton partján egy hires szőlőhegy, Badacsony 
tekint alá a Balatonra, Rajta egykor pálos kolostor volt, 
amelyet 1268-ban alapítottak. Ugyanott van a Szt. Anna 
és Szt. Donát kápolna is, Szt. István egyházának romjai
val. Ranolder János veszprémi püspök a 400 méternyi 
magaslatra egy kőkeresztet állítatott. Badacsonytól nyu
gatra festői szép várromok vonják magukra figyelmünket,

* Vasárnapi Újság. 1869.
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Szigliget romjai. E várat a tatárjárás után Favus, pan
nonhalmi apát építtette ; a XV. sz.-ban az Újlaki családé, 
1490-től kezdve pedig a gazdag Lengyel családé volt. 
Erős volta miatt a törökök nem bírták elfoglalni. 1672- 
ben villám gyújtotta föl, leégett, s többé nem is gondol
tak felépítésével. A Balaton alsó végében fekszik K eszt
hely. Itt alapította hazafias áldozatkészségből Festetich 
György gróf 1797-ben a később »Georgicon«-nak nevezett 
gazdasági iskolát, amelynek vizsgálatait irodalmi ünnepek
kel kötvén össze, ez úgynevezett „Helikoni“ ünnepek igen 
nagy hatással voltak nemzeti irodalmunk fejlődésére. 
Keszthelytől nyugatra fekszik Szefltgyöfgyvár. Kicsiny 
várát a zalavölgyi ut védelmére az 1567-i országgyűlés 
megerősíteni rendelte. A vár a legutóbbi időkig a Szé
chényi giőfok birtoka volt.

66 Zágráb vármegye.
A Száva folyó balpartján, a vármegye délkeleti ré

szében fékezik Sziszek, amelynek várát 1544-ben a zág
rábi káptalan építtette- 1598-ban a törökök elfoglalták 
ugyan, de Lenkovics György már a következő évben ki
űzte őket a várból. Sziszektől nyugatra a Kulpa folyó 
mellett fekszik TopU8ZkÓ, ahol II. Endre királyunk nem
csak gyakran szeretett tartózkodni, hanem még kolostort 
és szép templomot is építtetett a czisztercziták részére, 
akik azt a XV. sz. végéig bírták, de akkor a törökök 
elől elmenekültek, A szép csúcsíves templom romjai még 
láthatók. Topuszkótól északnyugatra, Zágráb közelében 
van Samobor község, amelynek déli határában láthatók 
várának romjai. A várat II. Ottokár cseh király építtette 
a XIII. sz.-ban, s csak később került a Czillei grófok, 
majd az Erdődy grófok birtokába. Samobortól délnyugatra 
a vármegye délnyugati szélén Vrbovskó közelében fekszik 
Severin. Kégi vára a XV sz.-ban a Frangepán családé 
volt, de 1684-ben Lipót király az Orsits családnak ado
mányozta. 1823-ban Orsits Károly gróf eladta a Vrany- 
czany családnak, amely ma is bírja.
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67. Zemplém vármegye.

Zsolcza közelében, a Hernád partján fekszik Gesztely, 
ahol 1849 juli 28-án Görgei serege utolsó győzelmét aratta. 
Gesztelytől keletre a Tisza partján fekszik Tokaj, amely
nek vára a Tisza és Bodrog által képezett félszigeten ál
lott. Bonfinius szerint e vár tanúja volt 1074 körül a Sa
lamon király és unokatestvérei között lefolyt véres har- 
czoknak. Fénykora 1514-ben kezdődik, midőn Dózsa 
György 4C000-nyi pór hada sikertelenül ostromolta. Szâ  
pólyái János itt tartotta főhadiszállását, ugyanitt válasz
tották őt királylyá, s a szentkoronát is itt őriztette. 1627- 
ben Bethlen Gábor itt kötötte meg az országos békét, s 
itt lakott nejével, Brandenburgi Katalinnal, aki csak má
sodszori férjhezmeuetele alkalmával, 1640-ben távozott in
nen. 1646-ban I, Kákóczy György a várat megerősítette, 
III. Ferdinánd alatt pedig német sereg szállotta meg, 
amelyet hiában igyekezett 167U-ben I Rákóczy Ferencz 
onnan kiverni. 1683-ban Thököly foglalta el, s ettől 
kezdve menedéke volt a magyarságnak mindaddig, mig 
Petneházy tábornok át nem adta I. Lipótnak. Bercsényi 
Miklós 1703-ban elfoglalván II. Rákóczy Ferencz itt bon
totta ki a szabadság zászlaját, de ugyanő már 1705-ben 
még a köveit is széthányatta, hogy eoha többé ne kerül
hessen a németek kezébe. Tokaj közelében van Tarczal. 
Kálmán király a Tarczalon tartott országgyűlésen tiltotta 
el a bo3zorkánypöröket. Tokajtól északnyugatra van Sze
rencs. Itt tartotta Bocskai István azon országgyűlést, ame
lyen 1605-ben az egybegyült rendek őt Magyarország fe
jedelmének is megválasztották. Várát, és benczés kolosto
rát 1583-ban Rudolf király Rákóczy Zsigmondnak adta 
zálogba, akit aztán ott temettek is el. A vár 1711-ig a 
Rákóczyak birtoka volt, utánuk pedig egymásután az 
Aspremontok, Ulésházyak, Grassalkovicsok, Szirmayak és 
Alaaá3syak voltak birtokosai Szerencs közelében van IKIo- 
nok> itt született Kossuth Lajos 1802 szept- 19-én. Mo
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noktól északkeletre van Talya. Vára 1403-ban játszott 
jelentékenyebb szerepet, amikor Debrey Istváné, Zsigmond 
kincstartójáé volt. A Zsigmond elleni lázadás idejében Deb
rey ide hozta családját, maga pedig harczolni ment. Zeig- 
mond hívei azután a várat elfoglalták, Debrey családját 
pedig fogságra vetették.* Tályától északkeletre van Sá
rospatak. Legérdekesebb műemléke a város déli részén 
álló négy tornyu vár, amely már I Endre király idejében 
fönnállóit. Később a Palóczy, Perényi és Lorántffy csa
ládok b Ttokéba került. 1617-ben pedig a Rákóczyakra 
szállott. I- Rákóczy Ferencz itt tartotta menyegzőjét 1666- 
ban Zrínyi Ilonával. I. Lipót 1702-ben a vár nagy részét 
lebontatta. A régi vár melletti uj kastély a Windiscbgrätz 
herczegé. Hires főiskolájának alapját, amelyben a tudós 
Comenius is tanított, Perényi Péter vetette meg 1530- 
ban. A vár azóta, sok viszontagságon ment keresztül. Ií. 
Rákóczy György neje, Báthori Zsófia a jezsuitáknak adta, 
s 1662-től 1685-ig ezeknek birtokában volt. Fönnállását 
az 1790 — 91-i XXVI- t-ez. örök időkre biztosította. To
vább északkeletre van Bőrei, amelynek a Bodrog partján 
épült ódon várkastélyában ma is mutatják azt a tágas 
termet, ahol 1676-ban II. Rákóczy Ferencz született. A 
kastély most a Vay báró család tulajdona. Sátoraljaújhely 
szomszédságában van BányáCSka, illetőleg Széphalom. Itt 
lakott egykor irodalmunk ujjáalakitója Kazinczy Ferencz, 
nejével Török Zsófia grófnővel együtt. Dolgozó szobája 
helyére a Magyar Tud. Akadémia dór stilü épületet emel
tetett a nagy férfiú emlékére, amelyben sok Kaziuczyra 
vonatkozó ereklye van elhelyezve. Borsitól keletre van 
NagykÖvesd. Magaslaton álló szép váromladéka, annak a 
régi várnak a maradványa, melyet 1673»ban romboltak 
le. Egykor a Micíbán család ősi fészke, később a Rákó- 
czyak birtoka, s különösen Lorántffy Zsuszánnának kedvelt 
tartózkodási helye volt. Kövesdtől északkeletre van Lelesz. 
Premontrei apátságát még a XII. sz. végén Boleszló váczi 

*Fejér: Cod. Dipl. X.
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püspök alapította. Levéltára ook i ecses oklevelet, törté
nelmi kincset rejt magában. Borsitól északra, az Ondava 
folyó jobb partján fekszik TÖketerebes. Itt van eltemetve 
Andrássy Gyula gróf, a kiegyezés utáni első miniszter- 
elnökünk· Várának romjai az Andrássy család kastélya 
közelében még láthatók. A vár a XIV. században a Dru- 
getb, később a Perényi, majd a Csáky családé volt. 1684- 
ben Thököly romboltatta le. Tovább északra van Kohány 
falucska, amelynek egyik ódon udvarházában született 
Fáy András, a jeles meseiró. Gálszécstől északra van 
BacskÓ, amelynek régi kastélya ősidőktől fogva 1671-ig 
a Bocskay család birtoka volt, I. Lipót azonban Fischer 
Mihály bárónak adományozta, akinek utódai máig is bír
ják. Nem messze tőle a régi borostyám vár omladékai 
láthatók. Bacskótól északra, Varannó közelében fekszik 
Csicsvavára, amely okiratokban «Castrum Chychva« néven 
legelőször 1350-ben fordul elő, mint a Rozgonyiak bir
toka* de 1527-ben már a homonnai Drugeth Istváné, aki
nek hajdúit Szapolyai szétverte, várát felgyújtotta. 1678- 
bau Thököly foglalta el Drugeth Zsigmondtől. 1683-ban 
II· Rákóczy Ferencz is hatalmába kerítette a várat, a 
meiy ettől fogva magyar kézen volt 1711-ig, amikor Bar- 
kóczy Ferenc Rákóczy brigadérosa átadta a csá
száriaknak, akik a várat széthányatták. A rommá 
lett vár később a Barkóczyak birtokába ment át. Csics- 
vától keletre van Homonna- A község díszét a jeszenői 
és barkói vár romjai és Andrássy Aladár gróf várszerü 
ódon kastélya képezi, amely egykor a Drugeth családé 
volt. Itt született Trefort Ágoston volt vallás- és közok
tatásügyi miniszter. Homonnától északkeletre, Szinna kö
zelében van InÓCZ· Itt született Ballagi Mór, a kitűnő 
szótárirő és bibliaforditó. Folytassuk utunkat északnyu
gat felé a vármegye széléig, s keressük fel még Sztrop* 
kőt, amelynek vára már a XIV. sz-ban fennállott, s 1675-ig 
virágzott. Hatalmas épületéből ma csak a keleti oldalon 
van még némi maradvány. Hajdani kisded kápolnáját
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templommá, őrtornyát pedig templom-toronynyá alakítot
ták. A vártemplomban XV. sz.-beli vasgyertyatartók, 
XVI· sz-beli raiserahák, 8 egyéb műkincsek vannak. A 
vár urai a Keglevich, Perényi, Sztáray, Véceey, s végül 
a gersei Pethő család voltak.*

68 . Zólyom vármegye,

A vármegye északi részében fekszik ÚrvÖlgy- Román 
szentélyű templomát hajdan erődítés vette körül. Érdekes 
a templom két régi harangja, amelyek beezterczei készít
mények b igen szép mivü kelyhe 1574 évszámmal. Maga 
a templom már a XIII. században fennállott. Urvölgytől 
délre a Garam folyó partján fekszik Beszterczebanya. 
Várában, amely a XlV. sz. elején épült, sokszor és szí
vesen tartózkodtak királyaink, különösen IV. Béla, III. 
Endre, Róbert Károly, Nagy Lajos és Mátyás nejével 
Beatrixal, sőt Mátyás a szt. István templom mellé négy 
emeletes házat is építtetett magának, amely ma is meg 
van- A város falai között két országgyűlés is folyt le, az 
egyik 1542-ben, midőn Izabella kibékült Ferdinánd ki- 
rálylyal és a másik a Turcsányi házban folyt le 1620-ban 
mikor Bethlen Gábort az egybegyült rendek királylyá vá
lasztották. 1678 és 1680-ban Thököly, 1703-ban pedig 
Rákóczi hadai foglalták el a várost, 1709-től kezdve 
1748-ig német katonák tartották megszállva. 1805-ben a 
királyi kincstárral ide menekültek az udvari tanácsosok. 
Az irgalmas nénék zárdája egykor a hires Bél Mátyás 
lakóháza volt. Csúcsíves templomában igen szép falfest
mények vannak s egy XV. századból való szobrászom, a 
homokkőből faragott „Olajfák hegye“ látható. A város 
őrtornyában levő múzeumban sok érdekes régiséget őriz
nek. Érdemes a megtekintésre a városház tanácstermének

*Unghváry E de: Adatok Sztropkó mezőváros és várának 
történetéhez, a Sátoraljaújhelyen megjelenő : Adalékok Zemplén 
várm. történetéhez oz. havi folyóirat 1897. évf.
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remek menyezete, famozaik ajtaja és annak zárja ί·. Besz- 
terczebányával össze van épülve Radvány, a Radvánezky 
nemzetség ősi birtoka. Toronynélküli csúcsíves templomát 
a XVII. században megerősítették, amely erősségből ma 
csak egy kis őrtorony van meg. Régi kastélyainak egyi
kében a Rákóczy-teremben értékes régiségek láthatók, kö
zöttük a Széchy Mária és Wesselényi Ferencz nádor ágya 
is. Itt fedezték föl Balassa Bálint lírai költeményeinek 
kézirati gyűjteményét, melyet a Magyar Történelmi Tár
sulat 1879-ben adott ki. A másik, Beszterczebányával 
összeépített község Kírátyfalva, a hagyomány szerint Má
tyás király nyaraló helye volt, Királyfalvától délre esik 
Garamszeg. E községet a Géczy családnak fallal kerített 
két kastélya (a Rákóczyak idejében pénzverőház) és egé
szen fából épült evang. temploma teszi érdekessé. Garam- 
8zegtől nem messze esik ZÓly0mlipC86. Várát III. Endre 
halála után Csák Máté kerítette hatalmába, de az ő roz- 
gonyi veresége után Róbert Károly birtokába jutott. Ké
sőbb Albert özvegye Erzsébet királyné tulajdona lévén, 
általa Giskra kezébe került, akinek, meghódolása után 
Mátyás király ajándékozta. Mátyás halála után Korvin 
Jánosé lett s amidőn ez is meghalt, a Dóczy család bir
tokába jutott. Rudolf király a XVI. sz. végén a sziléziai 
Trübel Gáspárnak adományozta, aki azt Bocskay táma
dása ellen haláláig megvédte. 1620-ban már Széky György 
volt a vár ura, az ő halála után leányára, Máriára 8 en
nek férjére Wesselényi Ferencz nádorra szállott, utána pe
dig az államkincstárra. Megtekintésre méltó a vár mély 
pinczéje, amelynek egyik sarkában a sziklába vágott kínzó 
hely látható téglából rakott rabfülkékkel. A várban 1873 
óta a Gizella főherczegasszonyról elnevezett munkás árva
ház van elhelyezve. Szliácstól félórányira fekszik Zólyom. 
Ma is lakható állapotban levő várát Anonymus szerint 
Bors vezér építtette. Közelében van a romokban heverő 
s ma »Puszta vár«-nak nevezett Borsodzólyom, amelyet 
Rogerius szerint a tatárok fölégetéssel tettek rommá. Zó
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lyom vára (eredetileg királyi vár volt) egy darabig Csák 
Máté birtokában volt. Benne 1382-ben Nagy Lajos a 
lengyelekkel gyűlést tartott- Mátyás is gyakran megfor
dult e várban, amelyet az ő halála után Beatrix özvegyi 
jogon vett birtokába s a vár kápolnája részére saját ke
zűleg készített is egy oltárvánkost, amely most is látha
tó. A későbbi mozgalmas időkben Szapolyai, Bocskay, 
majd Bethlen kezére került, ki a szt. koronát Pozsonyból 
ide szállította, II. Ferdinánd Dersffynek adta zálogul, ki
től özvegyével ennek második férjére Eszterházy Pálra 
szállott. 1703-tól 1708-ig Rákóezy hadai tanyáztak benne, 
1802 óta kincstári birtok. Zólyomtól délre, Dobronyá- 
tól egy órányira Dobró vár romjai láthatók. Hajdan afféle 
rablólova gvár volt ez, majd később arról lett nevezetessé, 
hogy a Verbőczy család birtokába jutván, Yerbőczy Is t
ván állítólag itt irta a Tripartitum egy részét. Dobrótól 
keletre a vármegye szélén VégleS vára meredez ég felé. 
Nagy Lajoe király többször mulatozott e várban, amelyet 
Zsigmond 1424-ben nejének Borbála királynénak adomá
nyozott. Később Erzsébet királyné Ebersdorfi Reinprecht- 
nek adta, akitől Giskra elfoglalván azt Mátyás adománya
ként haláláig megtartotta. A mohácsi vé3z után Ráskay 
István, aztán Dobó István, majd Zeleméri László és test
vérei, utánuk pedig Balassa János bírta- 1605-ben ismét 
királyi birtok volt s mint ilyet I. Lipót 1690-ben az 
Eszterházyaknak adta. 1703-ban Bercsényi elfoglalván 7 
évig a kuruczok birtokában volt. A vár kápolnája hajdan 
nagyszerű lovagterem volt. Végles, hazánk legszebb fek
vésű várainak egyike ez idő szerint nemeskéri Kiss Mik
lós tulajdona.
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Pótlásul.
Abaujtorna vármegyéhez:

A Ceerehát egyik nyúlványának végén fékezik Forró, 
amelynek emeletes vendégfogadójában I, Sándor czár 1«15- 
ben egy éjszakát töltött, midőn a bécsi kongresszusra uta
zott. Forrótól északnyugatra a vármegye szélén van Fel
sővadász a Rákóczyak törzefészke, akik II. Lajos idejé
ben 1517-ben szerezték meg, s azóta heeználták is a »fel
sővadászi“ előnevet. A család emeletes kastélyában szüle
tett Rákóczy Zsigmond fejedelem. Á kastély ma a Vay 
Tihamér gr. birtoka, A község XVI. sz.-ban épített kath. 
templomában őrzik azon misemondő palástot, amelyet egy 
II. Rákóczy Ferencztől lőtt őznek bőréből készítettek. Fel
sővadásztól nyugatra, Szögliget helységen felül magas kup- 
alaku sziklatetőn láthatók az egykor hatalmas Bebek 
család tulajdonát képező Szádvár romjai.

Bars vármegyéhez.

A  vármegye nyugati részén van SzelepCáény, I t t  
született egyszerű paraszt szülőktől a hires Szelepcsényi 
György aki az 1666 — 85 években esztergomi érsek volt. 
Kistapolcsány fölött van Hrussó vára, amely 1347-ben 
már királyi vár volt, s az 1708-i terencséni szerencsétlen 
csata után lett rommá. Vele szemben emelkedik SzkiCZé 
várkastély, amelyet Odescalchi Arthur herczeg középkori
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■vár mintájára építtetett. Örégtörnya egyetlen szobát fog
lal magában, amelynek menyezetén minden gerenda végét 
a család őseinek czimerpajzsai ékesítik. Szkiczótól északra 
a Nyitra folyó mellett van NagyilgrÓCZ. Erődített várkas
télya egykor a Bossányiak, majd a Révayak, aztán Maj- 
láth János gr. tulajdona volt, későbbi ura Keglevich Já
nos gr. csúcsíves ékítményekkel díszítette. Nagyon becses 
a kastélynak csúcsíves kápolnája remek faragott oltárral, 
A kastélyt lo65-ben Thonet Mihály vásárolta meg. A 
Garam jobb partján van Újbánya. Mária királynő, férjével 
Zsigmonddal huzamosabb időn át tartózkodott az új
bányái vároDházán· 1433-ban a csehek 1442-ben a 
lengyelek, 1564-ben a törökök pusztították. A csúcs
íves építkezésnek igen becses emléke a kis Szent 
Erzsébet templom. Zsarnóczától északkeletre van Revistye 
vár festői romja, mely a Dóczy család ősi fészke volt már 
a XV. században. E családhoz tartozott a kegyetlenségé
ről hírhedt Dóczy András, aki 1620-ban halt meg, mint 
Bethlen Gábor foglya, s hű neje Pacsóth Judit Leleszen 
temetteté el· Itt esett $1 1647-ben Dóczy Zsigmond, aki
nek nejét Kayzer Fruzsinát a török elrabolta. Dóczy arra 
kérte a törököt, hogy öljék meg ő t ; a törökök ezt meg 
is tették, s nejét Konstantinápolyba hurczolták, ahol 2 
évig szenvedett a fogságban. Revistyéhez közel van Vihnye 
fürdő. Ide jött üdülni 1696-ban TI. Rákóczy Ferencz fe
lesége Hesseni Amália, sőt 1703, 1/04 és 1708-ban maga 
Rákóczy is itt tartózkodott. Iö23-ban József nádor és 
neje is itt nyaraltak. Vihnyétől északra van GaraiYISzentke- 
reszt- Erődített püspöki nyaraló várkastélyát Pázmány 
Péter és Lippai György újra építtették, s az előbbi gyak
ran tartózkodott is falai között. Benne halt meg Forgách 
Ferencz bíboros érsek is 1615-ben. Széles lépcsőházát 
Rimély Károly püspök építtette. Templomának egyik mű
kincse az 1705-ben Püspöky Istvántól adományozott 
csúcsíves, sodronyművű zománczos kehely· 1678-ban a 
kastélyt a kuruczuk felgyújtották.
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Munkácstól északkeletre, a Latorcza jobb partján fék· 
ezik BeregSzentiniklQS- Régi kastélyát a XVI. században 
a Telegdy család építtette. 1670-ben ide menekült I. Rá- 
kóczy Ferencz, midőn az összeesküvésben való résztvevő
séért üldözték. E  Rákóczynak anyja Báthori Zsófia a kas· 
télyt Homonnai Drugeth György özvegyétől vette meg. 
s így jutott I. Rákóczy Ferensz özvegye Zrínyi Ilona bir
tokába. II. Rákóczy Ferencztől 1711-ben elkoboztad 
vári, a király 1726*ban a Scbönborn grófi családnak 
adta, amely mais bírja. Munkácstól délre esik Beregszász, 
amelyben Nagy Lajos király anyja Erzsébet, királyi ud
vart tartott magának. A Szamosnak a Tiszába ömlésénél 
van VásárOSnamény. Itt született Kemény János fejede
lem neje Lónyai Anna, akinek egykori kisded vára ma 
romokban hever.

S e r e g  v á r m e g y é h e z .

Borsod várm egyéhez.

Miskolcztól északra van Sajőszentpéter. Itt született 
Lévay József jeles lyrai költőnk- Közelében van LászlÓ- 
falva. Itt született 1807-ben Egressy (családi nevén Ga
lambos) Gábor hírneves drámai színészünk. A dédesi vár 
közelében fekszik a vármegyének egyik legnehezebben 
megközelíthető községe Tardona. E félreeső faluban vonult 
meg 1849 végén nehány hónapig Jókai Mór, s itt irta 
»Csataképek« ez. munkáját, A Bánvölgye kezdeténél van 
Vadna- Fölötte egy hegyormon most is láthatók Wal- 
gatha hussita vezér rablóvárának nyomai, amelynek kö
vei i ől épült a falu mellett a Bán patakon átvezető hid. 
A Szuha patak völgyében fekszik DÍSZnÖehorvát. Itt szü
letett 1830-ban Izsó Miklós jeles szobrászunk. Geszt kö
zelében van Sály, ahol az Eötvös br. féle kastélyban a 
negyvenes évek első felében Eötvös József br. is gyakran 
és szívesen tartózkodott, s a „Karthausi“ nagy részét is
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e kastélyban irta. Nem messze tőle van Kács Fölötte a 
honfoglalás idejével egykorú vár romjai láthatók. É he
lyet Árpád Eörs vezérnek ajándékozta, s ettől származott 
le a Tibold család· A vármegye keleti részében Miskolcz- 
től keletre van AISÓ2S0ÍCza, a Vay család szabolcsi ágá
nak fészke. Itt született. 1789-ben a később grófi rangra 
emelt Vay Ábrahám, aki az 1825-i pozsonyi országgyűlé
sen az akadémia megalapítását elősegítő aláírók sorát 16000 
koronával megkezdette. 1802-ben Vay Miklós br. kanczellár 
is itt született. Zsólcza mellett van SajÓlád, aholmégállaza 
régi kolostor, amelyben n?gyedfélszázaddal ezelőtt, Marti- 
nuzzi György apát, volt a kolostor főnöke. Úgy a kolostor, 
mint a hozzá épített templom érdemes a megtekintésre. 

Fejér vármegyéhez
Székesfejér vártól északra van Zámoly, amelyhez az a 

hagyomány fűződik, hogy a menekülő Péter királyt itt 
fogták el, s vakították meg. Bicskétől délre fekszik AlCSllth 
amelynek íemek kastélya és parkja létezését dicső emlékű 
József nádorunknak köazöni, akinek teremtő szelleme a 
kastélyba temérdek műkincset halmozott össze. A 
kastély kápolnája pedig nemcsak kiváló építészeti 
alkotás, hanem müizlésben is ritkítja párját. A kastély 
és park művészi szépségein kívül már azért is érdemes a 
megtekintésre, mert jelenlegi tulajdonosa a legmagyarabb és 
épen azért a legjobban szeretett főherczegünk, József ná
dor fia József főherczeg· A közszeretetnek örvendő főher- 
czegnek egy másik birtoka MártOIIVásár. Egykor Zsig- 
mond király nejének Borbálának birtoka volt, később a 
grófi rangra emelt Bruusvik családé, amelytől József fő
herczeg vette meg. Templomát és kápolnáját Maulpertsch 
nehány freskója és művészies templomi fölszerelései teszik 
nevezetessé. Ebben a templomban nyugszik Brunsvik Te
réz grófnő, aki egész életét és vagyonát a kiededovás és 
gyermeknevelés ügyének szentelte. i860-ban Bethoven 
a hires zeneszerző is tartózkodott Martonvásáron, emlékét a 
park egy fájába sajátkezüleg bevésett monogrammja őrzi.
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Rimaszombattól nyugatra fekszik Osgyán. Fölötte 
büszkélkedik a Luzsénszky bárók XVI. századbeli várkas
télya, hajdan a Bakos nemzetség tulajdona. iNémethy Ba
lázs hajdúi itt ütköztek meg 1604-ben Básta tábornok 
seregével, aki innen indult el a vármegye feldulására. 
Bánrévétől északra a Sajó völgyében fekszik Hanva. E 
községben sok ideig volt pap Tompa Mihály a költő, 
a ki itt van eltemetve is, Ésiakfelé a Sajó jobbpartján 
van SajÓgÖmÖr. Itt születeti Czinka Panna a kurucz kor
szak hires hegedüsnője. A monda szerint Mátyás király 
itt szólította kapáló versenyre a vármegye urait, tanulsá
gos leczkét adván nekik a földmivelés nehéz munkájáról. 
Rozsnyótól nyugatra van Cäetnek- Vára, amelyet a Cset- 
neky, Bebek és a Bakos családok bírtak, már a Rákóczy 
korszak előtt romba dőlt. EvaDg. templomának festményei 
és fafaragványai megtekintésre méltók. Rákóczy alatt itt 
kovácsolták a hires fringia kardokat. Sokáig itt lakott 
sőt némelyek szerint itt is született Gyöngyösy István a 
XV II. sz. jeles költője. A Balog völgyében van Deren* 
CSény, amelynek a csehek által· épített várát 1451-ben 
Hunyadi János rombolta le. Fólebb északra van a kis 
Babaluska falu, amelylyel Széchy Mária Gyöngyösy Ist
vánt, a »Murányi Venus« költőjét jutalmazta művéért. 
Pelsücztől északnyugatra van Jolsva A régi templarius 
kolostor helyén épült kastélyában tartotta Széchy Mária 
mindkét menyegzőjét 1627-ben és 1644-ben. A kastély az 
llsvayak, Bebekek, majd a Székyek kezén menvén át 
1720-ban a Koháry, 1820-ban pedig a Koburg család bir
tokába jutott.

Heves varmegyéhez.
Gyöngyöstől nyugatra van Gyöngyöspata. Várát a 

hagyomány szerint még a vezérek korában Pata vezér 
építtette. Hajdan a cseh rablóknak is volt itt egy fa vára, 
a mely ellen Mátyás király személyesen vezette az ostro
mot s a várat fölégetvén, földig leromboltatta.

G ö m ö r  várm egyéhez.
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H o n t v á r m e g y é h e z .

Ipolyságtól északra a Korpona völgyében fekszik 
Palást, Itt folyt le azon ütközet 1552-ben amelyben Ali 
budai basa Teuffel Erasmus 10000 főnyi seregét tönkre
tette. Csábrágtól északra van Bozók. Prémontrei prepost- 
eágát a Hunt nemzetségből való Lambert gróf főispán és 
neje Zsófia szt. László nőtestvére alapították 1130 körül. 
1530-ban Balassa Zsigmond a maga és Balassa Meny
hért számára elfoglalta. Ez utóbbi a monostort várszerüen 
bástyákkal erősítette meg. özvegyétől Fánehy Borbálától 
Krussith korponai kapitány akarta elfoglalni, de nem si
került s a vár Balassáné bátyjára Györgyre szállott. 
1649=ben Fánehy Pál özvegye a birtokfelét a nagyszom
bati jezsuita kollégiumnak adta, másik felét Szelepcséuvi 
György prímás szerezte meg. Jelenleg felerészben a buda
pesti egyetem, felerészben az esztergomi papnevelő tulaj
dona. Falai még épségben állanak. Szentantal közelében 
fekszik Selmeczbánya. A város déli részén egy hegy te
tején áll az u, n. Leányvár, amelyet a hagyomány szerint 
az ördöggel czimboráló Roesel Borbála építtetett a XVI. 
ez. elején. E nőről szóló történetet dolgozta fel Zichy Géza 
gróf »A leányvári boszorkány« ez. költői elbeszélésében. 
Bányászati akadémiáját Mária Terézia alapította 1760-ban. 
Evang. líceumában tanult Petőfi Sándor is 1839-ben. Let- 
késtől délkeletre van Ipolydamásd· Hajdani várának 
nyomai ma is láthatók az egyik hegyen. E  várban 
lakott egykor, állítólag, a gyászos emlékű Zách Feliczián, 
Szobtól északra a hegyek között fekszik Mária-nostra. Női 
fegyháza hajdan a pálosok kolostora volt, a melyet Nagy 
Lajos király 1352-ben csiszolt kőből építtetett, de a tö
rökök 200 év múlva elpusztították s a pálosok 1711-ben 
uj kolostort építettek, amelyet II. József 1782-ben szünte
tett meg. 1809-ben a fölkelő nemesség tábori kórházául 
szolgált, 1854 óta pedig állami női fegyház apáczák ve
zetése alatt.
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