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Négyszáz éve foglalták vissza 
Fülek várát a töröktől 

Nógrád é s Gömör találkozásánál, a vidékre jellemző vulkanikus hegykúpok egyikén áll-
nak Fülek várának romjai. Alattuk terül el a város. Fülek nevének többféle magyarázata van, 
az egyik szerint kelta eredetű és rejtekhelyet, mentsvárat jelent, egy másik szerint személy-
névből eredezte thető . 

A középkor i Magyarországon eredetileg csak királyi várak épülhet tek . A XIII. század ele-
jén je lennek meg az első ún. lovagvárak, mint földesúri, uradalmi központok . 

Fülek várát, mint az egyik legrégibb ilyen t ípusú kővárat a honfogla ló Kacsics nemzetség 
építette. A tatárjárás idején már bizonyosan állott és menedékül szolgált. Erről tanúskodik az 
a helyzetjelentés és segélykérés, melyet 1242. február 2-án írtak a pápának a Székesfehér-
várt egybegyűlt egyházi személyek. A tatárok által el nem foglalt 17 vár közt említik itt Phi-
lek, azaz Fülek várát is. 

Az első királyi oklevél, melyben Fülek szerepel, 1246 január jában Budán kelt. Ebben IV. 
Béla fej- és jószágvesztésre ítéli „Castrum Filek" birtokosát, Simon fia Fulcust, gonosztettei , 
hűtlensége, hamispénzverés stb. miatt. A történet regényes feldolgozását é rdemes elolvasni 
Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra c ímű könyvében. 
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1255-ben már a vár alatti települést, 1262-től pedig az anyaegyházat is említik a korabeli 
források. A XIII. század második felében, illetve azt követően Fülek királyi vár volt. 1321 
előtt időlegesen Csák Máté foglalta el. A XV. században Zsigmond király - aki 1423-ban 
mezővárosi kiváltságokat adott Füleknek - elzálogosította a várat és tartozékait a Perényiek-
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nek. A hatalmaskodó Perényi Istvántól Mátyás király ostrommal foglalta vissza a várat és 
hívére, Ráskay Balázsra bízta. Az ő lányát, Dorottyát feleségül véve, Bebek Ferenc gömöri 
főispán lett a várkapitány, majd pedig a füleki uradalom birtokosa. 

A mohácsi tragédia után megnőtt a várak, így Fülek jelentősége is. Az esztergomi érsek 
udvarában, 1528-ban készült Magyarország térképén fel is tüntették Filekwart az Ipoly völ-
gyében. Miután az 1546-os országgyűlés elrendelte az Ipoly melléki várak megerősítését, 
Bebek Ferenc A. da Vedano olasz hadmérnök tervei alapján kibővíttette és megerősíttette a 
várat. Ekkor épült a sarokbástyás alsóvár. 

A feltartóztathatatlanul előrenyomuló török azonban csellel és erővel elfoglalta Füleket is. 
1554—tői 39 éven át török vár, a legészakibb szandzsák, azaz járás székhelye volt Fülek. Az 
itteni bég foglalta el aztán sorra a környékbeli kisebb várakat. Innen sarcolták a falvakat, sőt 
a bányavárosokat is. Tartós jelenlétre rendezkedtek be a mohamedánok, Szokoli Musztafa 
füleki bég - utóbb budai pasa - a vár alatt karavánszerájt, fürdőt és persze mecsetet építte-
tett, ez utóbbit a meglévő templom átalakításával. 

1593-ban, a „tizenöt éves háború" első jelentős fegyvertényeként foglalta vissza Füleket és 
űzte ki a törököt Nógrádból a Pálffy Miklós érsekújvári főkapitány és Teuffenbach Kristóf 
kassai főkapitány vezette egyesült királyi had. Az ostromban számos neves, vagy éppen 
ezután ismertté vált család képviselője vett részt: Rákóczi, Báthory, Homonnai, Drugeth, 
Pogrányi, Forgách, Koháry. Az egyhetes ostrom után, 1593- november 27-én a török szabad 
elvonulás fejében megadta magát, feladta a várat. 

A XVII. század Fülek fénykora, nemcsak Nógrád, de a szomszédos, török fennhatóság alatt 
maradt vármegyék székhelye, stratégiai fontosságú királyi végvár, a „bányavárosok kulcsa" 
volt az ostrom után kijavított, újra megerősített vár. A kettős védőfallal körülvett városban 
számos nemes család telepedett le, három felekezet: római katolikus, református, evangéli-
kus gyakorolta vallását. 

A hadak útján fekvő Füleket többször is ostromolták, időlegesen el is foglalták a Habsburg 
császári uralom ellen, a protestáns vallás védelmében felkelő erdélyi fejedelmek. Bocskai 
István 1605-ben, Bethlen Gábor 1619-ben vette birtokába egy időre Füleket. I. Rákóczi 
György nem tudta bevenni a várat, a városban azonban kárt tett. Ekkor - 1645-ben - költöz-
tette el a protestáns gimnáziumot patrónusa, Bakos Gábor Fülekről a közeli Osgyánba. Ne-
vezetes király-, illetve császárpárti főkapitányai voltak Füleknek ez idő tájt Bosnyák Tamás 
és Wesselényi Ferenc, a későbbi nádor, aki mellett ún. seregbíró volt a költőként ismert 
Gyöngyösi István. 

A füleki főkapitányok és végbeli vitézeik gyakran rajtaütöttek a megkötött békét be nem 
tartó törökön. Jeles törökverő volt - 1664-ben, a lévai csatában esett el - I. Koháry István, 
füleki főkapitány, akit hasonnevű fia követett tisztében. Az ifjabb Koháry Lipót császár ren-
díthetetlen híveként kormányozta, majd védte a rábízott várat. A XVII. század utolsó harma-
dában, a vasvári békét követő Wesselényi-féle összeesküvés, illetve a felső-magyarországi 
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Habsburg-ellenes felkelés kudarca után fokozódott a császári önkényuralom és a protestán-
sok üldözése. A füleki református és evangélikus lelkészeket, Miskolczy Mihályt és Thu-
róczy Végh Andrást is elhurcolták gályarabságra. 

Az elégedetlenkedő kurucok élére Thököly Imre állt, és a törökkel szövetkezve, kezdet-
ben győzedelmes hadjáratot vezetett Lipót császár ellen. Számos vártól és várostól eltérően 
Fülek nem hódolt meg, nem nyitotta meg kapuit Thököly előtt. 1682 augusztusában hatal-
mas sereg zárta körül a várost és a várat. Fülek utolsó ostromában Thököly kurucai mellett 
részt vett a budai pasa sokezres serege, sőt Apafi Mihály erdélyi fejedelmet és hadinépét is 
odarendelte a szultán. A hetekig tartó, romboló ágyútűzben, véres közelharcban kimerült 
várbeliek Koháry István várkapitány akarata és tiltakozása ellenére tárgyalásba kezdtek az 
ostromlókkal, majd feladták a várat, amit aztán a győztesek részben bosszúból, részben 
azért, hogy többé ne állhasson útjukba, leromboltak. 

Szeptember 16-án a füstölgő romok alatt Ibrahim pasa a szultán nevében Magyarország 
királyává nyilvánította Thököly Imrét. Fülek várának történelmi szerepe itt véget ért. A város 
azonban hamarosan újjáéledt. Koháry István, Thököly fogságából utóbb kiszabadulva, ma-
gasra emelkedett a ranglétrán, sőt költőként is jeleskedett. A hűségéért hálás császár elhal-
mozta adományokkal, a füleki uradalmat is megkapta örökös birtokul. A mezővárost újrate-
lepíttette, magának kisebb kastélyt, kúriát, a ferenceseknek templomot és rendházat építte-
tett 1725-ben. A Ferenc-rendi szerzetesek jelenléte Füleken a XV. század végétől kisebb 
megszakításokkal folyamatosnak mondható. A ma is álló barokk templom főleg gazdag bel-
ső berendezése révén értékes műemlék. 

A XVIII. század végén, valamint a XIX. század elején a tiroli származású Berchtold grófok, 
valamint a spanyol eredetű Cebrián grófok építtettek kastélyt Füleken. Az előbbiek nagymé-
retű, emeletes barokk kastélya később a Stephani, majd pedig a Herold családé lett. Jelenleg 
a gimnáziumnak ad otthont. A Cebriánok klasszicista „úrilakában" ma orvosi rendelő műkö-
dik. 

A XIX. század elején a Koháry család férfiágon kihalt, birtokait, így a füleki uradalmat is -
házasság révén - a Coburg hercegi család örökölte. 

1845-ben Petőfi Sándor látogatta meg Füleket, „hol szinte romokban fekszik az egykor 
nevezetes vár". Természetesen összejárta, de kimondhatatlan harag fogta el, azt látván, hogy 
a romokat lehordják az utcákat tölteni, „hogy a melly köveken őseink szent vére szárad, 
azokon most tapodjanak..." A füleki borról pedig azt írta fel úti jegyzeteibe a nagy költő, 
hogy ha a töröknek abból kellett volna innia, amit ő ott a kocsmában ivott, „száz évvel előbb 
szabadult volna meg tőlük Fülek.". 

Böszörményi István 
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