
BLATNICA VÁRA ÉS URAI. 
(Két ábrával.) 

Turóc megyének legalább méreteiben legnagyobb vára a 
Nagy-Fátra alján, Mosóc város közelében levő Blatnica, a 
hasonló nevű falu és patak felett emelkedő Konus-hegy 
476—562 méter magas magános kettős kúpján. A nyugatnak 
futó hegylánc északi lejtője itt a turóci fennsíkba vész, déli 
oldala ellenben szakadékos sziklafalával meredeken esik az 
alatta levő Gáder-völgybe. Ez a sziklacsúcs északkeletre látja 
Szklabina várát, szemközt — a fennsík másik szélén — 
Turóc—Znió várát, áttekint a síkság egész déli részén Kör-
möc és Zólyom felé. őrhelyéről népe szemmel tar that ta tehát 
a gáderi völgyet, hol a nyolc érrel táplált Szoboszló-patak 
zuhog alá és a blatnicait, hol a Szoboszló, a vár alján be-
kanyarodva, a másik völgyből jövő patakkal egyesül. E két 
völgyszoroson kívül Mosóéról is nyílik itt helyi át járó 
Zólyom, illetőleg Liptó felé, de it t vezet az egész turóci fenn-
síkot átszelő öreg-út is, tehát e hely őrzése szükséges volt, 
noha a természeti viszonyok egyébként nem igen kedveznek 
a várnak. A hegygerinc blatnicai lejtője kényelmes kocsi-
úttal vezet fel egészen a várig. A gáderi völgy felőli hosszabb 
oldal meredekebb ugyan, de nem egészen rohammentes, teljes 
védelmet csak az említett sziklafal nyújt . Az alatta kanyargó 
völgyben, nem messze a vár kerületétől, van a tágas, jól meg-
közelíthető Mazsárnya nevű barlang, hol a hagyomány szerint 
a vár istállói voltak. Ennek a barlangnak nyúlványai a vár 
alatt is folytatódnak s itt egykor pincéül szolgáltak. Feljebb 
menve a völgyön, a „kőtejes" Ylkanova és Lom cseppkő-
barlang üregei tátonganak felénk. A barlang környezte vár 
ilyen módon emlékeztet Detrekőre, de az ottani la Taine-ig 
nyúló ősi élet nyomai it t egészen hiányoznak. A Tót Múzeum 
Egyesület megbízásából 1897-ben végzett ásatások alkalmá-
val, találtak ugyan barlangi medve és ősszarvas csontokat, 
de további emberi nyom nélkül. 

A szomszéd blatnicai völgy patakját is több csermely 
táplálja, ezek közül a legnagyobb a bővizű „király kútjá"-bol 
(králová studna) fakad. Vizét a nép szívesen keresi fel, de 



történelmi vonatkozásait rég elfeledte; a szomjas király 
emléke elveszett. 

Ha tovább vizsgáljuk a vár hegyrajzi helyzetét és termé-
szeti viszonyait, azt kell mondanunk, hogy ezt a helyet nem 
a természet predesztinációja, hanem csak a szükség tette 
erőddé. Láttuk, hogy a várhegy vizekben nagyon is bővelke-
dik, tehát barlangpincéiben feltétlenül voltak forrásai, hiszen 
nyomaik a sziklákon és a hegyoldalon jól észlelhetők, azért 
alaptalan Bél Mátyás panasza, hogy a vár vízhiányban szen-
vedett és ostromot nem bírt volna. Ma a romok között ugyan 
nincs nyoma a kutaknak, de az omladék sok mindent eltakar, 
ami feltárható lenne. E vízkérdéssel kapcsolatban említsük 
meg azt, hogy noha két patak is köríti a várhegyet, geológiai 
helyzeténél fogva vizeinek komolyabb jelentősége nem volt. 
Tavaszi olvadás vagy áradás esetén lehetett ugyan valami 
dágvány a mezőn és az út mentén, de a dolomitos omlós hegy 
alján ez sem a közlekedést nem gátolta, sem a vár védelmére 
nem szolgálhatott, más szóval e hegytetőn, sziklafalon emel-
kedő kőépület „sárvár", amint az neve etimológiájából1 

következnék, sohasem lehetett. 
Hogy a vár utóbb, még mesterségesen sem csinálhatott 

ingoványt a saját védelmére, igazolja az, hogy alatta vonult 
mindenkor az egész fennsíkot átszelő öreg-út (via antiqua, 
magna) és bizonyos, hogy az utóbb Mosóéra áthelyezett 
királyi vám eredetileg itt lehetett, mert az útnak gondozása 
és a vám védelme továbbra is e vár feladata maradt. Ilyen 
körülmények között a várnak mindenkor, még stratégiai cél-
jainak rovására is, hozzáférhetőnek kellett maradnia, tehát a 
két oldalról is meglehetősen szabad vár, látszólagos helyrajzi 
előnyei mellett sem fejlődhetett komoly erősséggé. Még virág-
korában is csak várszerű királyi hivatal volt, mely sem a 
királyi Znióval, sem a comes székhelyéül rendelt Szklabiná-
val nem versenyezhetett; ennek csak alárendelt társvára 
maradt, s noha uradalma, jövedelme jelentősebb volt, mégis 
mindig háttérbe szorult. Mint látni való, természeti helyzete 
szabta meg közlekedési viszonyait, ezek viszont a reá háruló 
szolgálatot és együttesen ezek irányítják történetét is. 

Mikor kezdődik élete? A turóci fennsík őskoráról futó 
vázlatot adtam a Magyar Régészeti Társulat Évkönyvében 
(1922/23. évfolyam), itt csak közvetlen helyi vonatkozások-

1 A vár neve kétségtelenül a szláv blato = sár szóból szárma-
zott. úgy, hogy elébb a vidék patakját mondták: Blatna(voda)-
nak (Sárvíz), utóbb, így pl. az 1120-i oklevélben, már Blatna néven 
szerepel az egész vidék, ebből lett a peiorativ Blatnica: Kissáros. 
rossz-sáros értelemben. 



kai pótolom a vár régibb múltjának megértése végett. A tót 
írók tudákos regéket költöttek e vár mesés múltjáról; a szláv 
marahánok idejében keresték eredetét. Igaz, a környékbeli 
bronzleletek tanúsága szerint, Blatnica kétségtelenül a megye 
legrégibb telepei közé tartozik, de a leleteknek további foly-
tatása hiányzik; az élet itt is megszakadt és csak nagysokára, 
talán a XII . században támadt fel újra. Maga a túlzásokra 
hajlandó Sasinek2 megállapítja, hogy a falu kétségtelenül 
régibb a várnál. Tekintsünk hát körül, miféle őskori emléke-
ket találunk a vár tá jékán! A szomszédos Tlstá-hegy egyik 
ormát a nép Hrádok néven ismeri s# azt regéli róla, hogy 
Blatnica vára eredetileg itt épült és csak később költözött 
mai helyére. Pedig sem a külső nyomok, sem leletek nem 
vallanak e föltevésre, egyébként e bronzkori telep cse-
repei tömegéből kerültek elő az irodalomban ismert 
szoboszlai, illetőleg blatnicai leletek. Közvetlenül Blatnica 
falu mellett, a vártól nem messze látható másik rom helye 
ellenben, csak a vár 1724—96 között elpusztult, egykor bol-
tozatos és jól alápincézett őrtornya volt; a nép hite szerint 
néhai klastrom maradványa. Ebből termett a híres blatnicai 
monda, amivel alább foglalkozunk. A másik, jóval szegényebb 
bronzkori telep az 1287-ben már rég elpusztult várhelyként 
szereplő Nad-Záborje.3 Harmadik telep a Mosóc melletti 
Drienok várhely, már a Zólyom felé néző lejtőn, de rendszeres 
ásatás e helyek egyikén sem történt. Negyedik a közeli 
bistricskai várhely, hol a Tót Múzeum Egyesület 1898-ban 
és 1903-ban ásatott.4 Jelentése szerint a várhegy tetején 
épületnyomokra nem találtak, alább vakolatnélküli kettős 
falak kerültek elő, a patakból felhordott gránitkőből, bár 
maga a hegy mészkő. E falak a nyugat, észak és kelet felőli 
védhető oldalon külső árokkal is meg voltak erősítve, míg a 
rohammentes déli oldalon sem árok, sem fal nyoma nem 
található. A falakon belül két méter mélységben kezdődtek 
a leletek: legérdekesebb ezek közül három db. csapos, Árpád-kori 
nyílhegy, egy köpűs, állítólag népvándorlás-korabeli nyíl-
hegy, három darab kora középkori sarkantyú stb., alattuk 
cseréptörmelék és némi csontmaradvány. Legépebb volt a 
falakon kívül talált XI I . századbeli cserépégető-műhely. Ezt 
az eredményt azért emeljük ki, mert kisebb-nagyobb eltérés-
sel átlag ilyen minden „őskori" várhely ásatásainak ered-
ménye e vidéken. 

2 Slov. Letopis I. 46. II. 288. Szakolca, 1876, 1877. 
Fejér: Cod. D.: V. 3. 341. 

4 asopis Museáln. SI. Spol. VI. évf. 1903. 5—6. sz. 



Ahol bronzkorral kezdődik az élet, utóbb mindenütt 
hiányzik a leletek sorából néhány század, még pedig éppen 
az, ami a kontinuitás céljaira szükséges. 

Magát Blatnicát különben két híres archeológiai lelet is 
teszi emlékezetessé. 1876 és 1880-ban báró Révay Ferenc, 
Blatnica várának ura, egyéb ajándékai során, egy díszes 
karolingi korú kardtöredéket, majd hasonló, de már kevésbbé 
gondos kiállítású sarkantyút, bárdot, kengyelt stb. juttatott 
a Magyar Nemzeti Múzeumnak.5 E nálunk ritka, és Turóc 
történetébe egyáltalán nem illő leletekből, bár e kérdésnek 
elég irodalma van, egyesek igen messzemenő következtetése-
ket vontak. A díszes fegyverzetben valami igen előkelő 
IX. századbeli lovagot elevenítettek meg, aki messze földről 
hozatja harci szerszámjait s itt Blatnicán megfelelő fényes 
várban lakik; tehát fegyverzete Blatnica múlt ját igen kora 
időkre igazolná. Sajnos, a valóság mást mond. A két lelet 
nem egy helyről való; kor szerint sem egészen azonos, 
blatnicai származása pedig határozottan kétes. A báró 
1876-ban tizenhét más római, erdélyi, német műipari, sőt 
budapesti, a vámház építésénél a Duna medréből előkerült 
régiséget is adományozott a karddal együtt. Jegyzéke szerint 
csak a három bronz csüngő (Régis. Leltári napló 1876/241. sz. 
7—9) való Blatnicáról, de már a tokos nyílhegyek Turóc-
szentmártonról kerültek birtokába, a kardról pedig nem nyi-
latkozik. A második 1880. évi 85. tételnyi adománya a báró-
nak (Ré^is. Leltári napló 146/93.) ugyancsak vegyes pro-
veniánciajú: XVII . századbeli páncélok, fegyverek, tálak, 
órák mellett (a—g alatt), előkerültek a korábban küldött 
díszkardhoz tartozó (!) töredékek, de ugyancsak meghatáro-
zás nélkül. Kétségtelen, hogy a fegyverek jó része az egykori 
szklabinai fegyvertárból való, ez pedig a Révay-család grófi 
és bárói ágának más váraiból szedődött, ületőleg vétel, aján-
dékozás út ján is gyarapodott, tehát érdekes, de nem hely-
határozó gyűjtemény. A vitás kard eredete annyira homályos, 
hogy maga a báró sem tudta megmondani, mikor és honnan 
került ez gyűjteményébe és a I I . küldemény pótlórészei való-
ban hozzátartoznak-e 1 ö maga előttem többször ismételte, 
hogy: helytelen ezt blatnicai leletnek mondani, amint a régé-
szek teszik, mert ő maga sem hiszi annak.6 

5 Lásd: Arch. Ért 1906, 133. — 1913. évf. 252. 1. és Hampel: A 
régibb középkor emlékei I. 198. tábla. 

6 Kétségeit megerősíthetjük azzal, hogy a M. N. Múzeumnak 
másik hasonló kardja, szintén a Duna medréből került elő s a 
nálunk eddig ismert 7 ilyen példány között felvidéki leletű nem 
akadt, valamennyi a Duna mellékéről való. 



Oszlassuk el tehát a lelethez fűzött sok színes álmot és 
lássuk tovább a vár szürke krónikáját. 

A fentiek szerint volt ugyan némi élet Blatnica vidékén, 
a messze bronz-kor I I—II I . szakaszában, de ez — miként már 
hangoztattuk — valamikép megszakadt és későn indult újra . 
Bizonyos, hogy a VII I—IX. században még nem éledt fel, 
mert megfelelő, a pseudo blatnicai kardot kiegészítő korszerű 
leletet a megye területéről az érdekelt tót irodalom sem tud 
felmutatni.7 

A javíthatatlan romantikusok azért, legalább szerzete-
sekkel és templárius-lovagokkal népesítik be a kies Turóc e 
szűk határát. Közvetlenül a vár alján, Szocsócon, premontrei 
konventet tudnak, a templárius-lovagoknak pedig három 
manseriát is adományoznak: Blatnicát, a szomszédos Bellát 
és Belehrad néven a Yisehrad innenső ormát. A jó^ öreg 
„Magyar Sión" ugyan már 1865-ben kimutatta a templárius-
mese tarthatatlanságát, de azt a köztudatból, sajna, még 
tudományos művekből is, kiirtani nem lehet. Éppen Blatnicá-
hoz fűzi e tudákos romantika egyik legszebb alkotását nép-
monda gyanánt, mely — hála a sok költői feldolgozásnak — 
valóban megélt. Benne van a XVI I I . századbeli érzelgő 
irodalom teljes készlete: a Szentföldre menő dalia, epedő 
jegyes, intrikus vetélytárs, leányrabló, a gyónás szentségét 
eláruló templárius barát stb. szokott kellékek, de^ ú j ötlet 
benne a pap befalaztatása, lakatra vert nyelve és állkapcsa.8 

E szükséges előzmények után lássuk végre, hol kezdődik 
a vár igazi története. Jeleztük már, hogy maga a név, de a 

7 Lásd bővebben az idézett Évkönyvben. 
8 Lásd Magy. Nemz. Múz. Népr. Ért.: 1904. évi 3—4. sz., u. ott. 

1905. 3. sz., ahol e kérdés irodalma fel van sorolva. 
Kultúrhistóriai szempontból is érdekes lenne megállapítani, 

hogyan támadt e sajátságos monda? Fenti tanulmányomban rá-
mutattam, hogy báró Mednyánszky tollából első ízben 1820-ban 
jelent meg. Azóta tudtam meg, hogy báró Révay László 1814-ben 
éppen báró Mednyánszky Alajos kérésére egy ívoldalnyi levélben 
megírta Blatnica történetét. (Révay-hagyaték, 1916. évi szept. 28., 
a M. N. Múzeum Törzs lt.) Itt föltevésként Legouve(?) francia 
templárius történetére támaszkodva elmondja ugyan, hogy Blat-
nicán a lovagoknak manseriájuk lett volna, de ezt az alábbi lelet-
tel kapcsolatba nem hozza. Tovább szárazon elmondja az 1796-ik 
évi véletlen ásatás eredményét. Latin szövegének fordítását itt 
adjuk: „A vár falain kívül, bizonyos nagyobb terjedelmű boltozat 
alatt befalazva találtatott egy női csontváz, alsó állkapcsán függő 
két lakattal. Ezt az állkapcsot én 1812-ben a pesti Nemzeti 
Múzeumnak adtam át, a rajta épen maradt lakatokkal együtt." 
Ennyi az egész leírás és mivé fejlesztette ezt az 1820-ik évi közlés, 
illetőleg a nyomában vágtató költői fantázia! Pót lásul adtuk ezt 
a kitérést a vár régebben tárgyalt romantikájához, mert szinte 
vetekedik a blatnicai kard regéjével. 

Hadtörténfl ir i Közlemények. 2 3 



vár említése nélkül, előfordul I I . István király 1120. évi 
adománylevelében, mikor Zach Károly fia Folkmannak adja 
a turócvidéki gyéren lakott kerületet. Benne vannak Blatna, 
Rakas, Plevnya, Rudno, Presek, Lupnicha, Bilvalacha, 
Nyitvica, Laszke (Laclava), Hradec, Klunyec telepek, illető-
leg földek, Fakat-erdő stb.9 E, részben fennmaradt, részben 
elenyészett, nevek jelentőségét a további oklevelek világítják 
meg. Bennünket i t t az utolsó sorban említett Hradec érdekel-
het, mint feltételezett várhely és ennek viszonya Blatnicához. 
Újra találkozunk e névvel 1244-ben, amikor pontosan meg-
ál lapí that juk a helyét. Ugyanis Béla király Csernek vitéznek 
adományozza a magvaszakadt Meffri földjét, Rákot., és meg-
bízza Thetus comest a beiktatással. A birtok határa kezdődik 
a Turóc és Blatnica összefolyásánál, onnan keletre tér a Ribe-
patak felé, majd ismét nyugatra a várhelyhez, „Hradec 
monticulus" alá, a „Vörös fenyő" mellett.10 Ez a várhely 
tehát a mai Rákó-Pribóc határába esik és már 1244-ben is 
csak nevében viselte elpusztult várhelye emlékét; ez Blatni-
cára nem vonatkozik. Mindenesetre a vár fennállása ellen 
szól az is, hogy későbbi, már Folkusfalva határát érintő, 1230 és 
1241-i két oklevél, noha a birtok a mai vár alatt terül el, a 
nevét sem említi. Figyelembe kell venni azt, hogy IV. Béla 
1258-ban Chepan kőművesnek és két fiának éppen itt Szocsó-
con, a későbbi váralján, négy ekényi földet adományoz.11 

S mert a várról még nem beszél, szinte kínálkozik itt a föl-
tevés, hogy a király, ezeket a mestereket építkezés végett 
hozta ide. De tovább azt látjuk, hogy az 1269., 1271., 1274., 
1291—94. évi oklevelekben12 még mindig nincs szó a várról. 
Pedig lehetetlen, hogy itt a Blatnica par t ja i t járó határ-
vizsgálat a vár földjét legalább mint irányt, vagy az érdekelt 
királyi várnagyot, egymásután hét esetben elhallgatta volna. 
Azt kell hinnünk, hogy ez az egész terület akkoriban még 
„terra vacua", és eladományozatlan királyi birtok, amit a 
népi felfogás ma is úgy értékel: hogy nincs gazdája. Tótul: 
„to nerná pána, to je královské" s érthető, hogy ilyen körül-
mények között Detre, a zólyomi comes, mint a király képe, 
a gazdátlan földet magának foglalta le. Csupa elbirtoklás-
kép-e, vagy talán más jogcímen, de tulajdonát utóbb elismerte 
a király is, mert már 1267 előtt csereképen ezt visszaváltja 
magának. 

• Fejér: II. 64. 
10 Arp. Okmánytár, VII. 166. 
11 Tört. Tár: 1904, 80. 1. 
" Fejér: IV/3. 542., VI/1. 189., 340., 283. stb. 



1. ábra. Blatnica romjai. (Nyugati oldal.) 



Talán a trencséni comessel támadt pör, vagy más körül-
mények okozták, hogy e csereszerződést egészben sem hajtot-
ták végre, a paktumon kívül eső blatnicai terület pedig, szin-
tén Detre ivadékainak kezén maradt, még az utolsó Árpádok 
idejében is. Tudjuk, hogy Csák Máté hadai végigdúlták 
Turócot, Zólyomot,13 de Blatnica vára szerepléséről emlék ez 
időben sem beszél. Detre comes utódai eközben hűtlenségbe 
estek, végre tisztázták magukat, turóci birtoklásuk sem szen-
vedte ezt meg, mert Biter fia Péter, a Bal ássák őse, osztályt 
csinál az ú j zólyomi comessel, Donchchal, aki 1323-ban Blat-
nica várát''elsőízben tulajdonául említi. Ekkor Punche fiai 
Folkus és Hippolitnak hű szolgálatai fejében birtokot ado-
mányoz „sub castro nostro Blatnicha". Pontosan körülírja a 
terület határait, a nagy-út (via antiqua) mentén, úgy, hogy 
a mai Folkusfalva bizton megállapítható. Érdekes, hogy 
mesgyeképen itt a csipkebokor, mogyoró stb. magyar fordu-
latok megint szerepelnek,14 átlag úgy, mint a környékre 
vonatkozó másik 1325-i oklevélben. Hogy pedig Biterék a 
várat családi örökségképen bírták, nem pedig hivataluknál 
fogva, igazolja az 1330. évi osztálylevél, mikor a nógrádi ág 
Doncímak végleg átadja a Trencsénben, Turócban levő java-
kat, nevezetesen Zsolna várát és városát, Zuchán várát, a 
várnai kerületet kővárával, két turóci falut, továbbá Blatni-
cát, Szklabinát, Turócszentmártonnal, valamint a család 
birtokába visszakerült Árvát is.15 Szóval a király fenti alkuja 
még 70 év múlva sem érvényesült. Donch comesnek 1342 táján 
bekövetkezett halálával fiai inkább a déli megyékben terjesz-
kedtek, míglen turóci érdekeltségüket végleg elvesztve, itteni 
birtokaikat, nevezetesen Blatnicát, Miklós fia Péternek és 
rokonainak, Eustáchnak és Zomárnak, néhai Gergely fiainak, 
adják zálogul 1342-ben.16 Innen a vár ismeretlen úton megint 
a király kezére jut, később Oppelni László nádor javait gya-
rapítja. Mikép jött létre ez az ügylet, nem tudjuk, de 1372-ben 
László nádor már mint tulajdonos Hankó scultetus fiának, 
Miklósnak Mayuson kiváltságokat ád.17 Hogy pedig a nádor 
valóban birtokosa az uradalomnak, igazolja egy másik ok-
levele. Még ez év folyamán László nádor nevében blatnicai 
várnagya, Niklai Miklós, megszerzi az elhalt Hankó fia 
Miklós soltész jogát és nyomban eladja Péter soltész fiának 

1S Fejér: VI/2. 245.. VII/6. 123. 
" Fejér: VIII/2. 491. lft Századok: 1876, 117. lap. 
18 A turóci konvent iktató levele XV. századi egyszerű, igen 
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Mihálynak 300 arany forintért. Jellemző, hogy elébb Miklós 
rokonsága örökségképen sem vállalta ezt az értékes soltész-
jogot. De még a nádor birtoklása sem volt tartós, és határa 
érintetlen. Eddig Mayus csak falu, tehát Blatnicának mint 
királyi várbirtoknak közvetlen tartozéka volt, de 1377-ben 
már királyi városként lép fel és a király elrendeli határai el-
különítését. A határjárást végrehajtja Jakab szepesi comes.18  

Ezzel magyarázható az alábbi 1381. évi királyi döntés, mely-
nek értelmében Lajos király meghagyja Bebek Györgynek, 
a királyné tárnokmesterének, liptai és turóci comesnek, mint 
a várak „ad honores" urának: intézkedjék, hogy a turóci 
királyi várnagyok és tisztek a mayusi polgárokat és vendég-
népeket ne erőszakolják a királyi várak javítására.19 Ez lenne 
tehát a vár, de még inkább uradalma fejlődésének bizonysága, 
a polgári és katonai elem korszerű civódásainak kezdete. 
A várbirtok másik, csaknem egyidejű, megrövidülése Bebek 
György birtoklása idején Bella kir. város elszakítása út ján 
történt. Nevezetesen 1390-ben Bebek György elcseréli Bella 
soltészjogát a szomszédos Ochklechotája birtokával, melyet 
Herchud fia Tamás nemes jogon nyert el. Noha ezt a cserét 
öt hónap múlva Zsigmond király is megerősítette20 s a tulaj-
donost szabályszerűen beiktatták, mégis alább látni fogjuk, 
hogy Ochklechotája mégis örökös bíróságnak maradt és így 
szerepel Blatnica történetében; de Bella sem maradt királyi 
városnak, szóval a szerződést és a királyi végzést i t t sem 
hajtották végre. Bebek hűtlenségbe keveredett utódai el-
vesztik itteni jogaikat s a királyi kézre szállt váruradalom 
lassan morzsolódik az adományok során, míg végül az egész 
idegen kézre jut. Az 1390-es évek derekán Zsigmond király 
elcseréli Blatnicát Pogány Mihály fia Domokos hat temesi és 
három békési falujáért. Mennyi ideig bírta Domokos úr ú j 
tulajdonát, nem tudjuk, de bizonyos, hogy a király, megbánva 
az alkut, visszaveszi a várat és Domokost öt beregi faluval 
kárpótolja.21 A kikezdett tulajdonjog azonban már nem tud 
itt megszilárdulni. Tudjuk, hogy a szomszéd Szklabinát 
1410-ben a lengyel Balicki nyerte zálogul s ezzel együtt 
úgylátszik némi jogot nyert Blatnicán is, mert Zsigmond 
király rendelete (Constanc, 1417) Antal szucsányi pap kérel-
mére, őt utasítja a dézsma behajtására és végrehajtóul a név 
szerint nem említett blatnicai várnagyot bízza meg. Bár a 

18 Fejér: IX/5. 166., X/3. 215. 
19 Fejér: IX/5. 487. 
10 Fejér: X/l . 579. 
21 Fejér: X/3. 215. : i < , i V «• 



papnak II-ik supplicatioja Balickihoz 1418 március 20-ról2-
egyenesen ide van intézve „domino meo residenti in Blat-
nicha", mégis azt kell hinnünk, hogy Balicki belépése a vár 
birtokába szintén nem lehetett tartós. 1425-ben Tót-Prónai 
Serafil Imre megint királyi castellanusa a várnak és mint a 
királyi tárnokmesternek — Berzeviczi Henrik fia Péternek — 
helyettese, beiktatja Ochkolechotai Márton fiait a bellai 
szabad bíróságba. 

1434-ben Szentmiklósi Pongrác, akkor már Oroszlánkő 
és Budetin zálogos ura, Blatnica kir. várnagya, elintézi a 
bellai soltészság körül támadt újabb zavarokat. 

Ez időbe esik a husziták betörése a bányavárosokba és 
Turócszentmárton pusztulása. Azonban sem a cseh krónikák, 
sem a mi forrásaink nem beszélnek arról, hogy a támadók a 
megerősített helyeket is hatalmukba kerítették volna. Tudjuk, 
hogy a turóci prépostság és a szomszédos Szklabina túlélte 
ezt a kalandot, föltehetjük tehát, hogy Blatnica akkori vár-
nagya, a vitéz Szentmiklósi Pongrác kezében szintén meg-
állotta helyét, sőt talán ostrom nélkül is maradt, mert azt 
látjuk, hogy zavartalanul működik tovább. Egy év múlva 
Neczpáli Lászlóval, a szakolcai kapitánnyal, együtt 9000 
aranyforintnyi követelése fejében zálogul nyeri az egész 
blatnicai váruradalmat.23 Pongrác csakhamar kiegyezett a 
rokon Neczpálival (1441), úgy, hogy a vár Neczpáli Lászlóra, 
nejére és két leányára, továbbá László if jabb testvéreire 
István, Balázs és Demeterre, valamint Neczpáli György fia 
Lászlóra szállott. A tékozló Neczpáli Balázs csakhamar meg-
kezdette a várbirtokok elidegenítését (1447) és a többiek ver-
senyeztek vele. Idősb Neczpáli László leányának Zsófiának 
(Corbáviai Gergelyné) és Ceciliának (Pongrácz Tstvánné), 
továbbá testvérének Istvánnak és unokatestvérének Balázs-
nak nevében, Folkusfalvi Imrének adja a szoboszlai határban 
levő Haraszt nevű cserjését. Ez mindenkor a blatnicai vár 
tartozéka volt24 nem pedig a Neczpáliak birtoka és a család 
mégis megneheztelt, érte, sőt rossz néven vette a már csak 
közvetve érdekelt Pongrácz is, aki kilépvén Blatnica birtoká-
ból, mint a közeli Sztrecsén és Óvár zálogos ura (1443—47) 
újból terjeszkedni kezd Túródban. A Hunyadiak híve lévén, 
hatalmába ejtette a turóci konventet, fenyegette a bánya-
városokat, sőt rokonát Corbáviai Gergelyt, zólyomlipcsei vár-
nagyot, mivel Giskráékkal tartott, szintén megzabolázta. 

" Szuesány község levéltára. 
-s Itteni szerepéről lásd bővebben Szerémi és Ernyey: A Maj-
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Ez az idő lehetett Blatnica fénykora, sőt úgy látszik, 
mintha megtörte volna végzete korlátait, mert Pongrácz csak-
hamar megtámadta Balickit is Szklabina várában s azt tőle 
elfoglalta. Beállott tehát az a rendkívüli helyzet, hogy Blat-
nica uralkodott Szklabina felett. Bizonyos, hogy Pongrácz 
kezében a vár erődítményei fejlődtek volna, de a dicsőség nem 
tartott soká. 

Első bukása (1454) után Pongrácz kénytelen volt Szkla-
binát és Blatnicát Hunyadinak adni át, ellenben megtartotta 
Szucsány birtokát, sőt itt várépítési engedélyt kapott, híve 
Nebojsza Miklós kezén is megmaradt a turóci prépostság. 
Hunyadi János azonban csak névleges ura volt Blatnicának, 
inert Pongrácz, a turóci kiskirály, csakhamar visszaszerzett 
mindent. Szilágyi Mihállyal 1457-ben Temesvárt kelt szerző-
dése szerint megkapta az özvegy Hunyadiné kezén levő 
korábbi összes várait. Vele csaknem egyidejűleg Pongrácz 
István, egyrészt mint Neczpáli-örökös, másrészt mint a zálog-
összeg részese, 1457 február 4-én beiktatást nyert Blatnica 
várába. Ezért aztán megindultak a családi súrlódások Oor-
báviai Gergely, a Neczpáliak és a többi Pongrácz között. 
Mátyás király 1460-ban megítélte Gergely jogát a várra s a 
birtokbahelyezést Komorovski Péterre bízta, ami újabb per-
patvart okozott. Ezeket a családtani részleteket azonban nem 
követjük tovább, csak a birtokváltozásokat regisztráljuk. 
A pör hatása alatt Neczpáli Balázs, a Corbáviai és Pongrácz-
igények kielégítése végett, a maga várrészét zálogba adta 
Justh Andrásnak hatezer aranyforintért. Er re a váratlan 
fordulatra a peres atyafiak mind kibékültek, megtámadták 
Balázs bevallását és a Giskra-párti Justhot megakadályozták 
a vár birtokbavételében, egyúttal kizárták az örökségből, a 
családi egyezség szerint, Neczpáli István özvegyét és leány-
utódait is. Ennek a megállapodásnak folyománya volt az 
1466-ban királyi megerősítést nyert újabb szerződés, hogy 
Neczpáli Balázs magszakadása esetén Blatnica vára és a többi 
birtok Onuffrius Imre és Zakoli László utódaira szálljon, így 
tehát mindent a leányág örökölt volna. Ezért Pongrácz István 
és László 1468-ban perrel támadták meg az egyezséget és 
1471-ben erőszakkal foglalták vissza Blatnicát. Ez lenne a 
vár első, bizonyára nem nagyon véres, ostroma, mert a per-
iratok ezt a jól kihasználható körülményt nem élezik ki. így 
folyt a per csöndesen, mikor Ernuszt János és Komorovszki 
Péter felkérték a vitás birtokot. A többi érdekelt fél nem 
mozdult a veszedelem hírére, csak Balázs tiltakozott a birtok 
eladományozása ellen a. korábbi egyezségek alapján, s ellen-
mondván az igénylőknek, a király döntését kérte, hol, mivel 



az alperesek meg nem jelentek, a király Balázs javára döntött. 
Neczpáli Balázs és Justh András, mint pernyertesek, azonban 
ezzel sem érték be, fegyveresen megtámadták Pongráczék 
zsolnai birtokát, de it t véresen visszaverték őket és Justh a 
vár birtokbavételétől ismét elesett (1471). Nem sokkal utóbb 
Pongrácz István, mint egyik főbirtokos, a vár felerészét 
Neczpáli Balázs mellőzésével, zálogba adta Komorovski 
Péternek s ezzel a pör ú j mederbe terelődött. A többi érdekelt 
rokonság megnyugodott, csak Balázs tiltakozott, de már ered-
ménytelenül, mert a zálogjog érvényesült, sőt István halálá-
val 1480-ban Komorovski lett a vár ura, potom 2250 forintért. 

Hogy ne részletezzük tovább a hosszas peresügyeket, csak 
a végeredményt emeljük ki. Komorovski bukásával az erősebb 
jogon való Czeczeiek 1489-ben beiktató királyi pátenst esz-
közölnek ki, s a turóci konvent ezt szabályosan végrehajtja. 
Ennek értelmében: Czeczei Kis Máté, mint Árva, Liptó, 
Turóc, Sáros és Zemplén megyék főispánja, általa testvére 
Lőrinc, valamint Koromházi Korom Péter fiai, Lőrinc és 
Bálint, az ú j impetrálónak húgától, Ágotától, származó gyer-
mekek, örök jogon, egészben nyerik Blatnica várát. Ugyan-
akkor egy másik oklevélben Liptóújvárt , Szklabinát veszik 
birtokukba és családi végzés szerint a rokonok, fenntartván 
jogaikat a vár használatára, Blatnicát Korom Bálintnak 
engedik át, mert ez a közvetlen örökös Neczpáli Balázs 
leányát vette el. 

Nemsokára ú j zavarok merülnek fel a donatáriusok 
között. A főadományos Czeczei Máté meghal és özvegyét 
nyomban (1491) Balassa Ferenc veszi el, aki felesége jussát 
akarja érvényesíteni a várban. Korom Bálint még ez év őszén 
hadba indulván, várnagyul Tótfalvi Pétert rendeli ki, de ez 
árulással a várat Balassáéknak adja át, úgy, hogy Bálint 
végleg kiszorult a várból, sőt még mielőtt ennek tudomására 
jutott volna, Balassáék felkérték birtokát a királytól. Az ú j 
pör tárgyalásánál azonban kitűnt, hogy Korom, a maga 
különben kétségtelen jogát, szintén nem tudja kellőkép iga-
zolni, mert a régebbi oklevelek mind a Justh-család kezében 
rekedtek s megszerzésükért külön pört kell indítani (1493). 
Eközben igényt támasztott Czeczei Lőrinc is, aki a maga 
részét árúba bocsátotta s egyelőre a vár felét, Korom Bálint 
tiltakozása dacára, Szapolyai Istvánnak adta zálogul. Szí-
totta a zavarokat másfelől Szapolyai és Justhék folytonos 
birtokháborítása, erőszakosságai, azért a társbirtokosok igye-
keztek szabadulni a sok gondot okozó vártól. Elsőnek Balassa 
Ferencné adta el a maga részét Szapolyai bizalmasának, 
Záblathy Györgynek (1506), aki Korom Bálint tiltakozása 



dacára beiktatást nyert. Ugyanakkor a főörökös, Korom 
Bálintné, Pongráczékkal már kiegyezett és halála előtt min-
den jogát az urára ruházta át. Korom Bálint már a következő 
1507. év tavaszán Majthényi Annát veszi nőül, így aztán ura 
jussán Anna asszony lett Blatnica ú j tulajdonosa. Ámde sok 
zavarral kellett megküzdeniük. Rögtön szembe kerültek 
Korom Istvánnal, Bálint i f jabb testvérével és ennek fiával, 
Péterrel, aki igényt tartott az egész örökségre. A fenyegető 
ú j pör és annak hírére, hogy a rég kizárt Komorovskiak is a 
maguk jogait Záblathyra ruházták át, Bálint az uradalmat 
merész ügyvédi fogással Erdődy Tamás érseknek köti le zálo-
gul, úgy, hogy mikor a különben birtokban levő Záblathy ú j 
beiktatást kér birtokába, most már Korom Istvánék bevallása 
alapján is maga az érsek emel óvást ellene. 

Hogy megértsük a helyzetet, emeljük ki azt, ho^y Záb-
lathy Györgyné szintén Majthényi-leány lévén, a hattérben 
tulajdonképen a Majthényiak pöre folyik. Ez magyarázza 
aztán, hogy a Komorovskiak nemsokára újabb nyilatkozatban 
a maguk blatnicai jogait végleg a Majthényi testvéreknek 
engedik át. Hogy a pör véget ne érjen, eközben Korom Bálint 
meghal, özvegye pedig királyi intelmet kap, ho^y a várat a 
reávonatkozó írásokkal együtt, felvevén hozományát és hit-
bérét Korom Istvántól, birtokát ennek engedje át. Korom 
azonban már előbb a maga és gyermekei nevében 1500 ara-
nyért minden jogáról lemondott, ezúttal Erdődy Tamás 
javára (1517), amiért most viszont a Záblathyak tiltakoznak 
ellene. A várban lakó Czeczei Lőrinc nem nyilatkozik. 

Mikor már úgy látszott, hogy minden elveszett és Anna 
asszony kénytelen lesz kivonulni a várból, Anna ügyes fogás-
sal Erdődy Érsek Benedeket veszi férjül és meggátolja a pör 
további vitelét. Benedek a bíboros unokaöccse ugyan, de nem 
részese az eddigi bevallásoknak, sem a torzsalkodásoknak; a 
rokonságtól távol állott. Most azonban az érdekeltek mind 
kapitulálnak e váratlan ötletnek. Ezentúl Erdődy Érsek 
Benedek, a felesége jussán, valóban megvetette lábát a vár-
ban és megtartotta annak összes birtokait. Az érdekeltekkel 
kiegyezett (1552), még Szapolyaival is megfért annyira, hogy 
Szapolyai utóbb, mint János király, Anna asszonynak a szom-
széd háji birtokra még ú j adomány levelet is adott. Benedek 
1538-ban gyermektelenül halt meg, s noha özvegye még 1543 
után is él, a vár magszakadás címen a koronára szállott. 
Az érdekelt rokonság megmozdult ugyan, de az igénylő Révay 
Ferenccel szemben boldogulni nem tudván, lassan félreállott. 
Révay egymásután kielégítette a várományosokat, az özvegy-
nek pedig a várban lakást és illő életjáradékot adván, 



1539-ben végérvényesen megszerezte a vár tulajdonjogát és 
erre királyi adományt is nyert.25 

Talán kelleténél bővebben tárgyaltuk az 1460 óta tartó 
pör folyását, de be akartuk mutatni, milyen sűrűn változtak 
a vár tulajdonosai a prókátorok jóvoltából. Ez fejti meg a 
vár épületeinek szomorú állapotát, elhanyagolt voltat, amikor 
Révay veszi át. Láttuk, tollharc folyt ugyan a vár érdekében, 
de kevés vérontás és még kevesebb építkezés, hiszen átlag 
ilyen volt akkor minden "felvidéki vár élete. Kinek lett volna 
gondja a melioratióra, mikor tulajdonjogát sem látta bizton-
ságban, s minden erejét a pör vitelére kellett fordítania. Ilyen 
volt, a „populus Werbőczyanus" hajnala. Sűrűn változtak a 
vár urai, de az eddig felmerült sok érdeklődő és tulajdonos 
neve mindamellett nem véletlenül került itt sorba. Valami 
jogcím, érdekeltség mindenkinél lenne kimutatható, ezért 
tanulságos, hogy a vár birtokai még a nagy pör folyamán is 
csaknem érintetlenül maradnak, így például az 1507. évi 
összeírás tíz falut, illetőleg prédiumot sorol fel, melyek már 
u XIV. században is a vár birtokában voltak, így veszi át 
Révay Ferenc és utódai megőrzik az 1848-iki jobbágy-
felszabadításig, sőt közben még gyarapít ják is Folkusfalva 
és Medovar-Podhora határával, melyek utóbb a kiszakított 
trebosztói uradalomhoz tartoztak. A vár közvetlen uradalma: 
Szoboszló (praed.), Dianova, Jakin, Jahodnik, Bella, Kis-
beszterce, Trebosztó, Vieszka (Kisfalva), Laszkar és Blatnica, 
továbbá vámszedési jog: Rudnó, Znióváralja és Stubnyán. 
Mosóéról, lévén ez Koromék szerzeménye, nincs szó, különben 
is Szklabina-vár járuléka volt. De fennen élt még az elveszett 
birtokok emléke is, azért Révay 1559-ben, jogosítva lévén 
adomány levele értelmében, a korábbi tartozékok visszaszerzé-
sére, pört indít Nyáry Lőrinc ellen Szucsány birtokáért, bár 
ez csak átmenetileg, Pongrácz korában, tartozott a várhoz s 
valójában különálló várbirtok volt. A pört így Révay nem is 
nyerhette meg. Mi ezt itt csak korszerű adalék gyanánt emlí-
tettük s ezzel voltaképen befejezhetjük a várnak eddig is 
csak peres aktákban folyó sivár történetét. 

A hátralevő korszak még egyszerűbb. Tulajdonosainak 
változása, most is a Révayak birtokában lévén, egyszerű 
genealógia lenne, ezzel itt tehát nem foglalkozunk. 

Csendes gazdálkodás közben múltak ezután az évek a vár 
felett. Ellenség nem bántotta e vidéket, a .vár fejlesztésére 
nem volt tehát szükség, az épületek karbantartására is csak 
gyakorlati célokból. A Révayak gazdag levéltára nem is 

J!V Az idézet nélküli adatok mind a Révay-Itárból valók. 



beszél itteni építkezésekről, de mert másfelől tudjuk, hogy az 
első tulajdonos, Révay Ferenc, kedvét lelte az építkezéseikben, 
helyreállította például Znió várát is, feltehetjük, hogy a szük-
séges tatarozásokat itt sem mulasztotta el rangjának meg-
felelő lakás kedvéért s bizonyára dekórum gyanánt ágyúkkal 
látta el legalább a megújított kaputornyot, mert védőfolyo-
sók nyoma csak itt látszik. Sajnos, továbbterjeszkedő utódai 
korán hanyagolták el a várat s a düledező falakon levő ócska 
ágyúk, rendszerint csak lakodalmakon, vagy más ünnepeken 
szólaltak meg, míg e szokatlan munkában lassan elpusztultak. 
A vár hadi jelentősége elenyészett. így például a Thököli-
mozgalom idején a környék úri népe, főleg az üldözött papság, 
e rozzant, de még lakható falak között keresett menedéket 
(1681). Szerencsére a kurucok nem bántották.26 1703-ban 
Rákóczi népe szállotta meir a várat, mikor az itt talált szo-
boszlai plébánost megölték 17 A hagyomány szerint ekkor 
gyújtották fel az öreg várat és elszedték a kapubástya utolsó 
ágyúit. Az újabb építkezésű alsó vár azonban továbbra is 
szolgált úri lakásul, bár külső erődítményei már jórészt 
hiányoztak. 1723-ban a vár már nagyon romladozó állapotban 
volt, mikor Révay Péter, az épülő stavnyicskai kastély szá-
mára, innen hordat követ, miért is Révay Gáspár még mint 
a vár lakója28 Garamszentbenedeken ünnepi óvást emel a 
további rombolás ellen. De a következő évben ő is elhagyja 
a várat. Azóta csak gazdasági épületként szolgált, felsze-
rélésén, bútorain megosztozott a mosóci és styavnyicskai ú j 
kastélyok urasága, míg az elárvult vár lassan bomladozott. 
Talán még dacolt volna a viharokkal, de 1760-ban villám-
csapás következtében, mások szerint gondatlanság okozta 
tűzben, fedélzetét elvesztvén, rohamosan pusztult tovább. 

A vár egykori beosztásáról, mai rom állapotában, csak 
sejtetve lehet beszélni. Kétségtelen, hogy a belső vár, tehát 
az öregtorony és a hozzákapcsolt palota a szirtfokon, csekély 
változtatással még az eredeti XIV. századbeli építkezés. 
(1. és 2. ábra.) Sajátos módon befejezetlen maradt, mert a 
szikla szélén tervezett külső körfal alapját észak felé helyen-
kint kivésték ugyan, de az építést félbenhagyták, tehát a 
palota éle és északi hosszoldala teljesen fedezetlenül állt, 
csupán a természetadta védelemre szorítkozott. Ugyancsak 
lelbenmaradt a Blatnica-folyó felőli keleti bástya is, mert 
csak hevenyészett XVI. századbeli fal rekeszti be. Aránylag 
teljes és egységes a déli oldal, hol a félbenmaradt bástya foly-

Magyar Sión: 1868. évf., 762. lap. 
27 Katona: Hist. Crit. XVIII . 370. 1. 
w Protoc. Z. p. 92. 
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tatása körfal gyanánt még a sziklafalon is folytatódik, de a 
szomszédos két udvari palotaház fala kifelé megint szabad. 
A kerek kapubástya (belső átmérője mintegy 8 m.) igen rongált, 
a hozzákapcsolódó belső körfal és a néhai kiilső bástya falai 
leomlottak, ezek anyaga is jórészt eltűnt. 

Eddig láttuk a vár körvonalait, tekintsünk már most 
udvarába is. A régi út felvezet ugyan a kapubástya által 
fedezett külső kapuba, de itt alig lehet bejutni az első 
udvarba, inkább balfelől a csonkafal és az udvar felőli 
nagyon romlott, déli oldalra néző nagy palota romjai mellett 
férünk be. A lakóházat az udvar felől is a természetes szik-
lába vésett árok és felvonóhíd védte, kívülről pedig még egy 
kisebb sarokbástya nyomai is látszanak, de ennek kapcsoló-
dása a kapu felé már ki nem vehető. A lakóház egykori be-
osztását nehéz megállapítani, de bizonyos, hogy két család 
számára szolgált, mert az elkülönítés nyomai ma is láthatók. 
Felismerhető a közfal, a két külön bejárat, kandallók, kürtők 
nyoma, külső-alsó kőlépcsők, a konyha felőli falépcső és a 
konyha kiöntő csatornája a külső bástya falában. A palotának 
udvar felőli hosszhomlokzata javarészt leomlott, belső falain 
a nyers kövekre vetett vakolat is lehámlott, azért festés nyo-
mai sem maradtak; de hogy ez díszesebb épület lehetett, iga-
zolja az árokban található sok színes és fehér öntött üveg-
cserép, ólomszalag, az egykori festett üvegablakok emléke. 
E tágas épület belső déli sarkán a körfalak. tágulnak, úgy, 
hogy az úriház folytatásaképen, ugyancsak hosszirányban, 
még egy másik elkülönített kisebb lakóház, ennek végén 
pedig, a bástyafal további kiöblösödésében, a harmadik kisebb 
épület, nyilván cselédház talált helyet. Innen a várudvar 
sziklás talaja még meredekebben emelkedik az öreg torony 
felé. 

A két első úriház összeszögelése takarja a belső kaput, 
ahol ugyancsak sziklába vésett árok felett külön bástyával 
megerősített felvonóhíd állott a torony alján. A második úri-
ház és a cselédház elé eső belső udvaron a toronyba szűk 
épületből csigalépcső vezetett, innen pedig, ezzel a lépcsővel 
átellenben, egy másik lépcső az- északi bástyára, mely itt 
derékszögben megtörve, kiálló fokával kinyúlt a körfalból, 
folytatólag a toronyhoz csatlakozó újabb tágas udvart hagy-
ván a torony alján, mintegy átjáróképen a sikátorba. A 
toronyból nyíló lovagterem kiilső falához simuló bástya itt 
párhuzamosan fut a fent említett kiugró bástyával. Ezzel 
lezárul az északi védelmi vonal, mert a rohammentes sziklán 
épült terem fala különben, mint említettük, szabadon állott. 



Ez a kétemeletes boltozatos pincéjű lovagterem ma a vár-
nak legérdekesebb része. Hossza mintegy 15 méter, a torony 
felőli tágasabb fele 4*8 m széles és fokozatosan szűkül vége-
felé 2 méter 80 cm-ig. Csúcsíves boltozatának egy része még 
ép, de a I I . emelet már nem járható. Az 1. emeleti fedett rész 
szűk tornácra nyílik, ahonnan kisebb helyiségbe, hagyomány 
szerint a néhai várkápolnába, jutunk. Az volt-e, nem vitatjuk, 
mert félkörösen záródó falában kijáró látszik a szabad szikla-
fokra. E kápolnától jobbra, feltűnően vastagfalú bástya-
toronyba vezet a tátongó falrés, de eredetileg a j ta ja a kápolna 
tornáca mellett nyílott. E bástyatorony belső talaja nyers 
faragatlan szikla, kijárója ugyancsak a sziklafokra vezet, 
melynek alján a Blatnica-patak folydogál. Ennek a két szabad 
sziklaerkélynek rendeltetését eltalálni nehéz. Feltehetjük 
ugyan, hogy a tágasabb második erkély az aggsteinihoz vagy 
beckóihoz hasonló szabad börtön volt, hol a foglyot, kitéve az 
időjárás szeszélyeinek, csak a meredek sziklafal őrizte, de a 
kápolnából nyíló kisebb erkély még erre sem volt alkalmas. 
Ez talán inkább búvóajtó (poterna) céljaira szolgált. Az öreg 
torony a terem baloldalára eső hosszas-kerek épület, a termés-
szikla alaphoz illeszkedvén, nem szabályos kör, de nem is 
elipszis. Átmérője 10-5 méter; fala átlag 2 méter vastag, az 
udvarfelőli belső része még erősebb. Mai magassága atlag 
20 méter, helyenkint még több is, kétségtelen tehát, hogy ez 
volt a legrégibb épület, a további építkezések magva. Alsó 
részei a harmadik emeletig boltozva voltak, felül még több 
farekeszes helyiség nyoma látszik, ahol annak idején is csak 
hágcsón lehetett járni, mert arra már lépcső nem vezetett. 
A torony keleti oldalán, második emeleti magasságban, a 
lovagterembe vezető, egykor a falba rejtett szűk csigalépcső 
nyilasa mutatkozik; ez folytatódik az északi fal irányában is. 
I t t még néhány épboltozatú szoba is van, újabb ajtókkal le-
zárva. A titkos lépcső állítólag itt halad át és a barlang-
pincébe vezet, de kijáratát a nép már nem ismeri. A II . számú 
lakóház külső falán sgraffito-díszítés nyomai maradtak emlé-
kül, hasonlóképen, néhány tenyérnyi sgraffito látszik a torony 
lépcsőházában is, ahol valamelyik emeletről lehullott csúcs-
íves ablakpárkány és keret maradékai hirdetik a szebb időket.. 
Egyébként semmi művészi emlék, vagy faragott kő nem 
maradt az egész épületben. A vár elpusztult a szokott módon: 
használható vas- és faanyagát elhordta a vidék népe, faragott 
köveit, a bennük levő ólomforrasztás kedvéért, összetörték; 
még közönséges termésmészkövét is, „mert száraz", szívesen 
fejtik a falakból s hordják épületanyagul. Jószerencse, hogy 



tégla it t csak elvétve akad, különben a vár még több ilyen 
látogatót vonzana. Ma a kietlen romhalmazban csak az öreg 
torony említett szobái maradtak épségben, ahol a vár utolsó 
érdeklődő ura, báró Révay Ferenc, fegyvereket és a vidéken 
gyűj tö t t más régiségeket halmozott össze. Annakidején tett 
ugyan kísérletet az erőszakos bontás megakadályozására, őrt 
is rendelt a romok védelmére, de ez sem jar t sok eredménnyel. 
Halála óta a romlás még nagyobb: már az óvár falai is sza-
kadoznak; nem bír ják soká. 

Ernyey József. 


