
Érsekújvár várossá nyilvánításának 
300. évfordulója 

Érsekújvár történelmi múlt ja csaknem négy és fél évszázadra vezethető vissza, amikor is 
Várday Pál esztergomi érsek, hogy megvédje birtokát és jobbágyait a török pusztítástól, 
1545-ben megkezdte a Nyi t ra fo lyó bal par t ján, Lék falu határában a vár építését. Egyszerű, 
magyar módra épült palánkvár volt négy bástyával, gerendából, cölöpökből, vesszőfonadék 
közé döngölt földbőlepí te t t védőfalerőa. 

A vár, korszerűtlensége miatt , nem volt hosszú életű. Az ú j vár helyének kijelölése 1571 
nyarán történt , a stratégiai szempontok figyelembevételével a Nyi t ra folyó jobb part ján, az 
esztergomi érsek györöki bir tokán. Ez szabályos hatszög alakú, hatbástyás erődí tmény. 
Érsekújvár építése 1580 körül fejeződött be. Rudolf király a vár átvételének emlékére érmet 
veretett e fel irat tal : , ,Neuhausel erbaut 1581" - „Érsekújvár felépítve 1581". 

A török uralom Érsekújvárott 1663-tól 22 éven át tartott , 1685-ben a törökök felett aratott 
győzelmet szinte egész Európa ünnepelte. 

Érsekújvár mezővárosi élete 1691-ben kezdődöt t . Széchényi Györgv 1691. ok tóber 29-én 
kiváltságlevelet adott a városnak, amit 1692. október 12-én I. Lipót király is megerősített. 
N é z z ü k az „örök időkre" szóló kiváltságlevelet, Haiczl Kálmán történész fordításában: 

„Mi Széchényi György, Isten irgalmából az érseki egyháznak érseke stb. jelen levelünkkel 
emlékezetére adjuk mindenkinek, akiket illet, hogy miután a hatalmas Isten segítségével, 
őfelsége győzelmes fegyvereivel Újvár, boldog emlékezetű elődeinknek, az esztergomi 
érsekeknek hajdani nemes székhelye nemcsak az ellenség kezéből dicsőséggel visszaszerezte-
tett, hanem O felsége kegyelméből az esztergomi érsekségnek visszaadatott és régi jogaiba 
teljesen visszahelyeztetett, minden igyekezetünk odairányult, hogy e helyet régi virágzó 
állapotába hozzuk, s azt kívül-belül Jakókkal benépesítsük s ily modon az utódoknak hálás 
emléket hagyjunk hátra. Ennél fogva nemes Bogyó Ferenc bíró, nemes Komjáty János és 
nemes Czompó István tanácsnoknak, Újvár várunk összes polgárainak és lakóinak nevében 
elénk adott kérését kegyelmesen fogadván, biztonságuk és biztonságos megmaradásuk 
érdekében, jogaikra, adózásukra és evi jövedelmeikre vonatkozólag atyailag a következő 
örök időkre szerződést kötjük. 

1. Föltétlenül elrendeljük, hogy Újvár mezővárosunk polgárai s lakosai közé csak római 
katolikus vétessék fel, vagy olyan, akinek áttérése biztosra vehető, hogy az istentisztelet minél 
nagyobb elterjedésnek örvendjen és polgáraink az erények és hitbuzgóság terén a többiek 
előtt járjanak. 

2. A pallosjogot a bűnügyekben és a polgáraink közt felmerülendő birtokügyekben 
Magunknak és utódainknak tartjuk fenn, a többi ügyekben pedig, nevezetesen: zálogváltó, 
adósságbeli, becstelenségi, testi sértés és hasonló ügyekben mezővárosunk említett jelenlegi 
bírájának és utódainak, valamint a városi hatóságnak teljes eljárási hatalmat adunk, 
megengedvén a székünkhöz való fellebbezést. 

3. Minden egyes polgár — egyetlen egynek a házát sem véve ki, aki 50 szapunyi földet bír, 
hét rajnai forintot köteles két részletben és pedig Szent György és Szent Mihály napján 
évenkint befizetni, akinek pedig házához csak 25 szapunyi föla tartozik, az említett összeg 
felét fizeti. 

4. Általában elrendeljük, hogy az említett polgárok és utódaik minden rendes és rendkívüli 
munkák és robot alól, amelyek jelen szerződésben nem foglaltatnak, örökre mentesek 
maradjanak ama kivétellel, hogy bennünket és udvarunk elökelőbbjeit, ha ügyünkben 
utaznak, továbbá bort vagy egyéb dolgainkat szállító szekereinket kellő számú kísérettel 
ellátni és mindaddig, amíg a szükség kívánja, szolgálatunkra lenni tartoznak. 

5. Szent Mihály napjától karácsony ünnepéig szabad bor-, sör- és pálinkamérést engedünk 
nekik és ezennel biztosítjuk őket arról, hogy ez idő alatt minden italméréstől tartózkodni 
fogunk, s őket e jog gyakorlásában megzavarni nem engedjük. Az évnek hátralévő részét 
magunknak tartjuk fenn s ez időre az ő italmérési jogukat megszüntetjük a bor föltétlen 
elkobzásának terhe alatt. 
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Érsekújvár látképe. I f j . Hoefnagel rajza 1595-ből2 

6. Miután Újvár mezővárosának semmiféle tulajdon területe nincs, ennélfogva nevezett 
polgárainknak a Lék, Gúgh, Györög és Nyár-hid birtokok területének szabad használatát 
megengedjük, az újvári külvárosokban levő lakosaink jogainak épségben tartása mellett és 
pedig a külvárosban ama szántóföldek, rétek, legelők fenntartásával, amelyeket tényleg 
birtokolnak vagy idők folytán bírni fognak, valamint az ugyanott levő majorságukhoz 
tartozó földek és rétek épségben tartásával. 

7. A helypénzt nevezett újvári birának és összes utódainak engedjük és utaljuk át; úgy 
azonban, hogy ezzel ugyanott levő vámunk semmiféle károsodást ne szenvedjen. 

8. Hasonlóképpen megengedjük, hogy miként más mezővárosok polgárai, ők is szabad 
kereskedelmet űzhessenek, de a nekünk járó vámot az ország törvényei szerint megfizessék. 

Aminek örök emlékezetére és megerősítésére az említett polgárok jogai biztosítására jelen 
kiváltság- és szerződéslevelünket saját kezünk aláírásával és függő pecsétünkkel való 
megerősítésével kiadtuk és engedélyeztük. 

Kelt Pozsonyban, érseki székházunkban, az Úrnak 1691. esztendejében október hava 29. 
napján, érsekségünk évében. 

Széchényi György, esztergomi érsek 
Palugyai Gábor 

1703-ban II. Rákócz i Ferenc k ibon to t t a a szabadság zászlaját , amivel ú j korszak kezdődö t t 
a vár tör ténetében. Bot tyán János még november havában bevette a császáriak által védet t 
Érsekújvár t , melynek főkapu ján 1704. november 16-án már ott lengett Rákóczi p i ros-kék 
a ranyozo t t zászlaja. 

A kuruc idők egyik l egszomorúbb emléke Ocskay Lász ló kivégzése. III . Károly 1724-ben 
elrendelte a vár lebontását azzal az indoklással, hogy az hadászati s z e m p o n t b ó l feleslegessé 
vált. Ezzel végleg lezárult a város tör téne lmének egy igen nevezetes időszaka. 

1843. február 16-án V. Ferdinánd Érsekújvár mezővárosának kispecsét használatára adot t 
jogot , melynek szövege a köve tkező vol t : 
„Érsekújvár mezőváros pecsétje 1843". U g y a n e k k o r kapta meg a város a címerhasználati 
jogát is. 

A z 1848^19-es for rada lmi években a közvetlen h á b o r ú s veszélyek megkímél ték a várost . 
1923. január l - jé tő l a csehszlovák k o r m á n y határozata alapján - mint N ő v é Z á m k y - jogilag 
is felvette a város elnevezést. 

'Rózsa György: Régi várképek c. könyvéből. Bp. 1959. 
^Castrum Novum. Érsekújvár, 1991. 4. sz. 8. old. 
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A plébániatemplom. 
1693-ban Széchényi György érsekprímás hozatta rendbe 

Érsekújvár várossá nyilvánításának 300. évfordulójára nagyszabású ünnepségsorozatot 
rendeztek október havában. Ezek közé tar tozot t a Váralapítástól a várossá válásig (1545-
1691) című helytörténeti kiállítás. A Felvidék városainak XVII. és XVIII . századi fejlődéséről 
dr. Pálmány Béla tartot t előadást. A Széchényi Györgyöt ábrázoló domborművet - Nagy 
János szobrászművész alkotását - a ferencesek templomában avatták fel. Az avatóünnepsé-
gen megjelent Boros Jenő, a Magyar Köztársaság pozsonyi főkonzul ja , az esztergomi érseki 
hivatal képviseletében Bárdos Ferenc kanonok , aki Paskay László esztergomi bíboros érsek 
nevében köszöntöt te a háromszáz éves várost (tökéletes szlováksággal is szólt az egybegyűl-
tekhez). A z elmúlt századokat idéző kosz tümös felvonulás során eljátszották az áruló 
Ocskay brigadéros lefejeztetését, népi mesterek pedig portékáikat kínálták. Az ökumenikus 
istentiszteletet a város plébániatemplomában tartották. 

Jankus Gyula 

10 


