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"Historia est magistra vitae "
"~ történelea az élet mestere "

•

Kinden népnek kesyelettel kell 8riznie azokat a történelmileC jelent8s helyeket,ahol az életét formáló eseaények lezajlottak,ahol k1emelked8 szeaélyiségei születtek, éltek, dolgoztak
vacy nyugosBzák örök álaukat.
"Akik nea emlékeznek a mÚltra,arra ítéltenek,hogy újra átéljék azt." E bölcs aforizaából kiindulva állított •• össze e diafi~orozatot,egyben

azzal a 8zándékkal,hogy bemutassam városom,

trsekújvár színes és érdekes történetét a legrégibb kortól napjaink1~.
,Ahhoz azonban,hogy megérthessük,miként

lett a .últból a jelen,

a maga széleskörU történeti ö8szefÜggéseiben kell feltárni .Últunkat é8 annak d1cs8 hagyományait.
E sorozat I.része trsekújvár történetének három,egymástól

e-

lél&é eltér8 korszakát mutatja be: az els8t a vár alapításáig
l545-igl a .ásodikat l545-t8l -l685-ig a török kiUzésigl a har.adikat a vár felszabadulásától a vár lebontásálg,l724-ig.
A történelmi tudat kialakulása,fol'lll.álása
szerves kapcsolatban
van mindazzal,ami
téne~i

a múlt ban haladó volt és gazdagította a tör-

ismereteket. tppen ezért nagyon fontos,hogy a felnövek-

v8 nemsedék-f8leg

az ifjúság tudatában-meggyqkerezzen

a mÚlt i-

ránti tisztelet,a dics8 hagyományok ápolása és 8rzése,hogy ez által

1s er8södjék és formálódjék öntudata,történelemszemléle-

te,a kult~a,az
telet.

örök embe~iértékek

és más nemzete~ iránti tisz-

-
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Egy történész reladata,hogy do~umentumo~,h1teles !orráso~ !el~utatásával, a

IIlfÍlt

!e;tlárásáva,llebe~!5vé t~fP:!'a s,zélel~
,qyil-

ván~sság számára dlcs6 emlékeink megismerését.
Eszerény

összeállítással szeretnék bozzájárulni e n~es

oél -

nak valóra váltásához.
A sorozat fOlytatásáöan trsekújvár l724-tBl kezd6d6 ld6szakának
esaményelvel !oglalkozom majd egészen a !elszabadulásl~1945-1g.
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I 1545 --1724 /."~.,
/Rövid

történeti

~rsekújvár
Városunk

áttekintés

története

közvetlen

a vár alapításától

igen gazdag

környékén

ban és a középkorban

és szines mÚlttal

lakott

területek

is. Err~1 tanúskodnak

tások,lIemetkezés'1'helyeken,ahOl'

a vár lebontásáig/

rendelkezik.

voltak

már az ókor-

az archeológiai

:1'~leg~dáv

kuta-

éa avar sírgödröket

tártak fel.
Városunk
radalom

a XIII. századtól

tartozéka,s

híd volt.ElOször

hercegprímási

négy

kÚn település

volt:Lék,Gúgh,

helyükr6l

fenn. Annyit

feljegyzések,hogy

az esztergomi

területén

Gyorok és Nyárhíd.Pontoa
lék nem maradt

kezdve

sajnos

azonban

meger~sítenek

a legjelentösebb
mint

négy

kiváltságokkal

keréken

írásos

em -

a történelmi

és legnagyobb

község,a XVI. században

szerepelt:vámja,temploma,s8t
/mezöváros-városi

semmiféle

u-

közÜlük

Nyár-

már mezövárosként

járó malma

felruházott

is volt.

nagyobb

falusias

település.1
Amikor
sekújvár
nélkül

l543.VIII.lO-én
határában

maradva

zó törökök

elterülö

ki voltak

elpusztítják

Ezért Várday
bágyait

a török elfoglalta
érseki birtokok

téve annak

pál esztergomi

érsek.hogy

a török pusztítástól,l545-ben

bal partján

Lék falu határában

ját költségén
EgyszerU,magyar

építtette
módra

épült palánkvár

épített védöfel-eröd./

a portyá~

~egvédje

birtokát

és job-

megkezdte

a Nyitra

folyó

a léki vár építését.A

fel és saját

védelem

Oket.

jövedelméböl

várat

sa-

tartotta

volt négy bástyával.

/palánkvár-gerendákból,cölöpÖkböl,vesszöfonsdék
földböl

és falvak

a veszélynek,hogy

vagy kirsbolják

tr-

Esztergomot,az

közé döngölt

fenn.
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Várday pál négy ~ven át volt ura várának,1549-ben

halt Pozsony-

ban.Halála után Olán Miklós a várat még kiépíttette és meger8síttette.Róla nevezték al Oláh-djvárnak.
Verancsics Antal 1510.I.l-én lépett Oláh érsek belyébe, aki a
~
várat a szó szoros értalmében ÚjjáJpíttette.151J.VI.l5-én váratlanul élbÚnyt.
A várnak nem volt hosszú élete.l511.VII.1-én

császári biztosok

kozoltélc az érsekkel,hogy a haditanács nem tartja !enntarthatónak a Nyitra bal partján épÜlt lék! várat,s szemben a léki várral Iciis szemeInek eS:!alkalmasabb helyet az új vár számára.
Rudol! király sürgetésére 158Q-ban badászati okokból a Nyitra
jobb partján új várat építettek az esztergomi érse~ györöki birtokán.Tervezaje és építaje a tehetséges olasz Baldigara testvérek.
Ez egy szabályos hatszög alakú hatbástyás er6dítmény volt.A bástyák nevei:Forgácb,Zserot!n,Frigyes,C~áazár,Ern6

és Csebi a két

kapu: esztergomi és bécsi.
Rudol! ki!ály a vár építésének emlékére érmet is veretett e !elirattel~ "Neuhausel

erbaut l581.n/t~sekújvár

!elépítve 1581. /

trsekújvárnak elsa országos szereplése 1605-ben volt,smikor Bocskay István hadvezére Homonnai Drugeth Bálint l605.X.l1-én el!oglalta treekújvárt.
'MáefÚ évt1~ed mUlva Betblen Gábor csapatai vették ostrom alá a
,)O-

várat és l6l9.IX.JQ-án Széchy György és Rhédey Perenc Bethlen
vezérei fejedelmÜIc számára el!o'glalták a várat.
,

,

l62l.XII.31-én meglc~tött nikolsburgl béke értelmében ~sekÚjvár
királyi er~d lett.
A Bethlen-féle háborúk lezajlása után egy ideig aránylag nyugalom urelkodott trsekújvárott

éa környékén.

- )

166J.VIII.16-án trse~úJvárt ~ezdl ostromolni Köprülü Ahmed török nagyvezér.

j

vár 166J.:a.~

török ~ézre került.

FOrgách Ádám várkapitány h6sies védekezése ellenére megfogyatkozott csapatával kénytelen elhagyni a várat.
A török hÓdoltság 166)-tól 1685-ig tartott.Lotharingiai Károly
l685.VII.7-én kezdte meg f:.se~ÚJvár ostromát.! vár l685.VIII.l9én szabadUlt fel a török uralom alól 22-éves hódoltság'után.
~~SekÚjTárnak mint mez~városnak élete 169l-ben kezd~dött.Sz&chány! György l691.X.29-én kiváltságlevelet adott a városnak,amelyet 1692.X.12-én LipÓt ~irály meg is er~sitett.
A kiváltságlevél slapján szabadalmas érseki mez8városnak nevezték városunkat,mert a 9.pont a ~özség lakóinak szabad kereske delmet biztos1tott az egész országban.
/kiváltságlevél- kiváltság'adományozásáról

szóló okirat /

170J-ban II.Rákóczi Ferenc kibontotta a szabadság zászlaját,
a ezzel egy új korszak kezdödi~ a vár történetében.
1704.november 16-án ott lengett már trsekújvár fökapuján Ri -~',
kóczi piros-kék aranyos záazlaja.~rsekújvár ett6l kezdve a kuruco~ egyi~ fö erösaége lett.Rákócz"i Bottyánt nevezi ki érsekújvári f6kapitányn~k.
A kuruc idBk egyik legszomorúbb emléke Ocskay László kivég-.
zése ~jvár piacán.Jávorka Ádám koldusnak öltözve 1710.I.2-án
fogta el a császári seregek pártjára álló áruló Ocs~ayt. akit
egyébkén~ aákóczi"villámának
cán lefejezték.traekújvár

"nev8ztek.17l0.I.J-án a vár pia-

feladáaával l7l0.IX.24-én a kurucvi-

lág megsznnt a vármegyében.
Az l7l1-es ~zatmiri bé~e lezárts -8 Rákóczi szabadságharc dicsö
korszakát.
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AZ.újvári vár birto~bavétale után a habsburgok még az emlékétöl
f

isiszabadulni akartak •

.
'

III.Károly 1724-ben elrendelte a vár lebontását azzal az indoklással, hogy az stratégiai szempontból feleslegessé vált.
A lebontott vár köveit városi házak építésére, továbbá Lipótvár
-meger~sítésére használták fel.
172J-ban rakták le egy új templom alapköveit Komárombe~.tpítéséhez a város a lerombolt érsekújvári bást,ákból 600 000 téglát
kért a helytartótanácstóI, majd l121-ben még 200 000 db-t vásárolt a várparancsnoktóI.
!gy ért véget a közel l5o-éves nagy stratégiai és történelmi mÚltú éraekújvári várer~d tö~ténete éa egyb~n rendeltetése is.

--~

- 5 l.kép-~rsekújvár közvetlen körny~kének térképe
2.kép-lO.-12.századi aírlelöhely trsekÚjvárott
~rsekújvár környéke lakott terület volt már a közép bronzkorszakban/1500-lJOO i.e./,s~t ennél régebbi idökre vonatkozó régészeti leletek is elökerÜltek.F61eg szláv és avar
sírgödröket találtak.A szlávok a VI.sz.végén és a VII.sz.
elején jöttek erre a területre,az avarok a VII.-VIII.az.jelentek meg itt e16s~ör.E Ieétnép keveredésének,együttélésének bizonyítéka az trsekújvártól északrs leltárt szlávavar temet6.A X.sz.-ból eredB számoa sír,leletanyag ig~.zolja a honfoglalás kori magyarok jelenlétát is.
:.
A mai ~rsekújvár környéke kereskedelmi szempontból is i~ntos szerepet játszott,hiszen e területen két jelent~s útvonal keresztezte egymást.Az egyik az Ún.Magna Via,mely Esztergomból indulva a mai Köbölkúton és Kürtön át Udvardnál
érte el a Hyitra-Zsitva mocsaras árterÜletét,majd Nyárbidnál tovább haladt Sempte,Szered,Nagyszombat és Bolics érintésével.
A mási~ útvonal elÓször Zsitvatönél lépte át a Dunát,majd a
mai Dajcs érint~sével az Árpád-kori Léken keresztül Nyárhíd mellett elhaladva a Nyitra völgyében tartott északnak
Lengyelország felé.
J. kép-Nyárhíd
A mai város területén,illetve határában négy falu terült
el:Lék,GÚg,Gyorok,Hyárbíd.Közülük a legnagyobb és legjelentösebb Nyárbíd volt,mely elBször községként,a XVI.sz.-ban
már mint mez6város szerepelt.A XVII.sz.ban pusztult el az
trsekújvár körül folyó harcokban.Szerepét a XVI. században
Űjvár vetteát •
• I '1

,

.' "':

\

•

4.kép-Várday Pál
Váruay Pál /148J-1549/esztergomi érsek,hogy megvédje birtokát dS jobbágyait a török pusztítástól,1545-ben megkezdte a Nyitra folyó ba~ partján Lék falu határában Lék várának építését.EgyszerU,msgyar módra épült négybástyás tég~
lalap

alakú

pa Láckv ar volt.
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5.kép- Cláh Miklós
. Várda1 Pál érsek halála után utódja Oláh Miklós /1493i~G8~1:ii:?~;i~Óffii\ér;~kr~
a;áiat-:átépíttette. s"'ez~rt azt
Oláh-Űjvárnak nevezték.

L ."

6.kép- , Verancsies Antal
Verancsi~s Antal,1570.I.l-én lépett Oláh érsek helyébe,
aki a várat a SZ? szoros értelmében újjáépíttette és
1573' éa tavaszán adta át teljesen helyreállítva a Ieirálynak. Már 1511 nyarán, amikor Verancsies érseleprímás az erödítés piuukáinak m~gtele,illtésére
érlcezett,vele e~ütt jö.ttek a király biztosai is:Salm Miklós,gróf Zserot!n Fr! gyes és Proznovaky Primiszló,lcik az érsek jelenlétében
jelölték ki az építend6 új vár terepét,melynek építése
1577 táján illduit meg.Verancsics 15Tb.VI.15-én halt meg.
7. kép- Érselcújvár 'tervrajza
8.kép- A két újvári vár rajza
így jött létre l5SQ-bsn a második ajvár a Hyitra folyó
jobb partján az érsek gyoroki birtokán.Az új vár azabályos hatszög alakú volt 6 bástyával és két kapuval.
9.kép- Bocskay .István
Érsekújvár országos szereplése 1605-ben kezdödött.amikor
B~cskay István hadvezér Homonnai Drugeth Bálint vette ostrom alá a várat éa l60S.X.11-én be is vonult csapataival.
lO.kép- Bethlen Gábor
Másfél évtized múlva Bethlen O.caapatai vettéle ostrom alá a várat és l619.IX.3Q-án Széchy György és Rhédey 1'eranc Bethlen vezérei fejedelmük számára elfoglalták.16l9.
X.2-án Érseleújvár megadja magát.
ll. kép- ~"'BoucqoyKároly
162l.VII.lO.Boucqo,'Károly belga származású generális,
Andód és Érsekújvár között elterÜlö síkságon elesett és
serege szerteszéledt.Ó volt az.aleit III.Ferdinánd ÉrselcÚJvár elfoglal~sáre kÜldött.
l62l.XII.Jl-én megkötött nikolsburgi-béke értelmében Érsekújvár királyi erad lett.
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l2.l).l4.l5.l6.kép-Pázmány

Péter é8 a Szt. Ferencrendi -tamplom

l6)l.V.24-én Pázmány Péter/15~l6)7/
ünnepélyes keretek
között felszentelte 8 Szt.Ferencrendi templomot és zárdát,
melyet maga Pázmány alapított l626.XII.8-án.0 telepítette
ide a ferencrendi barátokat 16)1-ben./Perencrendiek-papi
rend, amelyet Assziszi szt.Ferenc alapított a XIII.ez.elej.1
•

\"

I

I

11.kép-Porgách ldám
Porgáoh Ádám l64J-tól trsekÚjvár fökapitánya vort.
lB. kép- KOprü!üzade Abmed Pazll
19.kép- Porgách kivonulása 9 várból
l66J.VIII.l6-án kezdi ostromolni ~rsekújvárt Koprülüzade-.Abmed hzil török serege.A vár 166J.IX.24-én torök
kézre kerÜlt és Porgách Á.várkapitány megfogyatkozott
csapatával kénytelen elvonulni.
20. kép- Pálffy János
trsekÚjvárnak a török hódoltság
sára az a körÜlmény adta meg az
tafa 1683-ban Béos alatt s~lyos
Pálffy János gróf 1683-ban·részt
telen ostromában.

alól való felszabadítáalkalmat,hogy Kara Muezvereséget szenvedett.
vett ~rsekújvár siker-

21. kép- Lothsringiai Károly
22.kép- ~rsekújvár körülzárása 6s ostroma 1685_ben
23.kép- A törökök kiazése 1685-ben
Lotharingiai Károly 1685.VII.1-én kezdte meg trsekújvár
ostromát.1685.VIII.l9-én szabadult fel a vár a 22-évig
tartó torok uralom alól.
24! kéP":"~
Széchényi György
.,;..;;r".J

'.

•

-

_

-frsekújvárnak mint mezavár·osnaíc~
élet~ 1691-ben kezdödött.
Szécbényi Gyorgy/1596-l6951 kiváltságlevelet adományozott Érsekújvárnsk l69l.X.29-én,emelyet Lipót király is
megerOsített 1692.X.l2-én.
25. kép- Torök emlékmn
A torok uralom elól való felszabadulás 250. éVfordulója
alkalmából épült emlékma 11685-19351 a Czuczor Gergely
AlapieKola parkjában.

>

•

._--_.------......,....-------- 8 -

26. kép- Mária-kápolna'
A Mária-kápolna
1700 körül épült.A monda szerint
ben az itt lev~ és a környék által igen tisztelt
kép könnyezett.
27. kép- Bottyán

1709Mária-

János'

l704.XI.16-án
Bottyán János/1643-1709/
dandárnok rohammal foglslta el trsekújvárt és 1708 januárjában vette
át af&ran~snOkságot.·
28. kép- II.Rákóczi

Ferenc

II.Rákóczi Ferenec
zett 6jvárba.
29.kép-

Bercsényi

udvarával

együtt

1706.IX.24-én

érke-

Miklós

Bercsényi M.II.Rákóczi
F.országos f~tábornoka rendeletére er8sítették meg trsekújvárt.Emléktáblája
a Szt.Ferencrendiek kolostorának
falában van elhelyezve.
30. kép- Ocskay lefejezése
1709.XII.31-én
Jávorka Ádám koldusnak öltözve elfogta Ooskayt.1710.I.2-án
érkezett meg az áruló Ocskayval traekújvárba,ak:f.t.fejvesztésre ítéltek.l710.I.13-án
Ocskayt lefejezik.
31. kép- Heister tábornok
1710.aug.-ban
Heistertábornok
a császári hadakkal
zárta az újvári várer~döt.1710.IX.22-én
II.Rákóczi
hadai letették Heister hadai e16tt a fegyvert.

körülkuruc

J2.képJJ.kép-

Simor János
Plébánia templom
Az 1580 körül épült plébánia templom vagy nagy templomot
Simor János/1867-1891/
eszt erg. hercegprímás 1877-ben építtette újjá.
34. kép- Bernolák Anton
J5.kép- Szentháromság
_kápoln~
1722",\b61ma;r4ldt fenq. a vás{irtéri ,;:>~entl:IároqI,ság
kápolna •..
A kápolna jobb oldalán nyugszik Bernolák Anton újvári
plébános,neves
szlovák nyelvész és ír~.
J6.kép- Ill. Károly király
l724-ben

Ill. Károly

király lebontatja

Érsekújvár

falait.

• I

'1

"

..

'

\

Fény képezte
Grefilca

Ber.ta
Rassa

A képaflYagért

köszönet

frsekújvár,1990

.

András
György
ií1eti

Major Ferencet

