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A Cserhát intim szépségekben, rejtett értékekben gazdag
dombságunk, alacsony középhegységünk, melyet a környe-
zõ vulkáni hegyvidékek vonulatai, a Mátra és a Börzsöny
bércei kereteznek. Szelíden hullámos tájain elsõ pillantás-
ra hajlamos az ember pásztázó szeme különösebb érdeklõ-
dés nélkül átsuhanni, pedig e dombvidék változatos látni-
valók és érdekes történeti értékek gazdag tárháza. 

Az egykori nagy kiterjedésû cseres erdõk hazája és az azt ma-
gába foglaló történelmi vármegyénk Nógrád, a várak, az egy-
kori daliás végvári idõk világa is, ahol festõi fekvésû várro-
mok idézik fel a régi korok történelmét. 

A Keszeg, Nézsa, Csõvár települések
között emelkedõ Nézsa-Csõvári-domb-
ság mészkõrögeit átmetszõ Sinkár-pa-
tak felett merész sziklaszirt emelke-
dik, a nevében is árulkodó Vár-hegy.
A Kecskés-völgy felé nézõ, szinte
függõleges leszakadású mészkõ ko-
párok tetején már messzirõl intenek
az egykor itt emelt erõsség ma már
omladozó falai. 

Csõvár érdekes hangzású nevét valószínûleg építtetõ elsõ
urai, a környezõ településeket egykor birtokló Cseõi, vagy a
középkori oklevelekben „Chewi” formában leírt család nevé-
rõl kapta, melyet késõbb a magyar nyelv leegyszerûsített a
könnyebb kiejthetõség kedvéért. 

A tatárjárást követõen IV. Béla királyunk ösztönzésére
emelt szabálytalan alaprajzú, belsõ tornyos vár, a vidék hadá-
szati ellenõrzését látta el. Nógrád vármegye nyugati fele már
az Árpád-korban a köznemesi családok hagyományos birtok-
területének számított. Közülük jelentõsebb vagyonra tehetett

szert a Cseõi-Nézsai család, ha a vár felépítést és fenntartását
is vállalni tudta.

A késõbbi birtokvesztések azonban megrendítették a család
anyagi helyzetét, mert az erõsség egyre inkább a környezõ terület
fosztogatásának központja lett. Olyannyira, hogy az 1460-as évek-
ben a megyét hatalma alatt tartó Axamit cseh huszita zsoldosve-
zér vezette „bratrik”, jó néhány alkalommal itt szövetkeztek, a
könnyû zsákmányszerzésre mindig nyitott magyar feudális urak-
kal és elõszeretettel dúlták a szomszédos váci püspökség javait. 

Érdekes, hogy Mátyás királyunk uralmának korai szakaszá-
ban a Nézsaiak már oklevelekbe lajstromo-

zottan a hûtlenek közé tartoztak, de a
királyi kamara csak a család ki-

halása után, 1474-ben tette rá
a kezét a várra és a várbir-

tokra. 
1486-ig Parlagi

György a király fõaj-
tónálló mestere a vár

ura, akinek budai, viseg-
rádi tisztsége mellé kifeje-

zetten elõnyös lehetett egy a királyi
központokhoz ilyen közel fekvõ várbirtok. Késõbb a király fia
Corvin János, majd a szintén Mátyás által köznemesi sorból bu-
dai udvarbíróvá, várnaggyá, és II. Ulászló alatt királyi tárnok-
mesterré kinevezett Ráskai Balázs a birtokosa. Halála után veje,
a nagyhatalmú Bebek Ferenc kapja meg adományul. 

Közben a történelem kereke nem állt meg. 1541-ben Buda
török kézre került és ezzel a kis kõerõsség hirtelen stratégiai
jelentõségû lett, mely Nógrád és Vác eleste után már határvár
funkciót is betöltött. 

1546-ban az erõsség sorsa megpecsételõdött, amikor a kö-
zeli Szanda várát is elfoglalták a törökök, így a hátországa
védtelen maradt. 1551-ben a törökök váratlan rohammal vet-
ték be. Néhány évtizedig még végvárként mûködött, de a 15
éves háború során a Hódoltsági területek északabbra terjedé-
sével elvesztette hadászati jelentõségét, magára hagyták, fala-
it lassan elemésztette az idõ.

Csõvár ugyan nem kiemelkedõ jelentõségû várunk, de bir-
tok- és építéstörténete sok-sok tanulsággal és tanulnivalóval
szolgál a középkori magánföldesúri várak és várbirtokok tör-
ténelmének, és vele hazánk középkori mindennapi életének
megismerésében. 
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