
szép. Állítólag építtetője összekoldulta az árát. A ház tetején egy szobor van, a koldus, aki le-
vett kalappal köszöni az alamizsnát. 

Kicsit lejjebb egy másik épületen magyar zászló lobog. Ez a Magyar Főkonzulátus épülete. 
Jól megfér a két lobogó a Fő utcán. 

A park után van a színház, a zenélő szökőkút és a Dóm. A színházban már sokszor voltam. 
Csodálatosan szép kívül, belül. Nagyon sok helyen látni a falakon az NSZ betűket, ami Nem-
zeti Színházat jelent, vagyis valamikor magyar színház volt. Éppen száz éve épült. Ma szlová-
kul játszanak benne. A mostani magyar színház, a Thália nem ilyen nagy és szép. A színház és 
a Dóm között van a zenélő szökőkút. Este gyönyörű fényekben játszik, és a zenével összhang-
ban szökik a víz magasabbra vagy alacsonyabbra. Néha átszaladunk a vízsugarak között a 
másik oldalra, ez mindig nagyon jó móka, mert előfordult, hogy a nyakunkba zuhan a víz. Be 
szoktunk menni a Dómba is, ahol a kriptában II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai nyugsza-
nak. A márvány koporsókon rengeteg a koszorú. 

Nekem nagyon tetszik Mátyás király lépcsője, amit a szerelmesek lépcsőjének is neveznek, 
mert hol szétválnak, hol összefutnak a lépcsők, így a felmenők is hol találkoznak, hol szétvál-
nak. Az oszlopok mellett magyar királyok szobrai vannak. 

A szentélyt gyönyörű szárnyas oltár ékesíti, amelyen Szent Erzsébet életét bemutató képek 
vannak. Az oltárnak az az érdekessége, hogy a képeket el lehet forgatni, és mindig más kép 
látható az egyházi ünnepnek megfelelően. A Dómot a XV. században építették, de még ma 
sincs teljesen befejezve, hiszen az egyik tornya ma is csonka. 

A Fő utcán több magyar nyelvű emléktábla is található. A Dómhoz közel Kazinczy Ferenc, 
kicsit feljebb Baróti Szabó Dávid, a másik oldalon Batsányi János táblája olvasható. Átme-
gyünk a Kovács utcára, ott Tinódi Lantos Sebestyén emléktáblája ékesít egy kis házat a Cse-
madok épülete mellett. Nem messze van a Miklós börtön, Kassa egyik legrégibb épülete, mel-
lette a református templom, melynek udvarán a hóhér-bástya falához építették a Rodostói-há-
zat, amely pontos mása a mai Tekirdagban (Rodostóban) lévő Rákóczi-háznak. Abban a ház-
ban élt a Nagyságos Fejedelem a Márvány-tenger partján száműzetésben. 

Még megnézzük a szűk Fazekas utcát, ahol a mesterségek műhelyei találhatók, s lassan in-
dulunk vissza az autóhoz. Néha még kukoricát is veszünk, vagy, ha nagyon meleg van, még 
egyszer besorakozunk fagyiért. Aztán elfáradva beülünk az autóba, és hazamegyünk a lakó-
telepre. 

Nagyon szeretem szülővárosomat, mert nyáron rengeteg virág ékesíti, télen pedig sok ezer 
égő díszíti karácsony idején. 

Szűcs Éva 

Szülőhelyem, Kisgyarmat 

Kisgyarmat község Duna menti síkság nyugati szélén, az Ipolymenti fennsíkon, a 
Szikince-patak bal partján terül el. Nevét a honfoglaló magyar törzsek egyikéről kapta. A falu 
területén, 1982-ben végzett ásatások bizonyítják, hogy a település már a neolit korban lakott 
volt. Sírokat találtak a kelta korból, és a VII. századból is. Első írásos emlék a faluról 1135-ből 
származik, a bozóki prépostság alapító levelében, ahol mint Preudium Garmoth szerepel. A 
következő évtizedekben a falu nevének írásmódja folyamatosan változott: 1248-ban Yarmath, 
1284-ben Yormoth, 1297-ben Gormoth, (amikor III. András király az esztergomi káptalannak 
ítélte kárpótlásként), 1346-ban Gyarmath. Kysgyarmath névvel először 1376-ban találkozunk. 

A falu úgynevezett kurtaszoknyás viseletét a szájhagyomány a török hódoltság idejére veze-
ti vissza. A török basának megtetszettek a Garam-menti lányok, s hogy többet lásson belőlük, 
elrendelte: kurtítsák meg szoknyájukat. A nők eleget is tettek a parancsának, de furfangos 
módon a derékrészt meghosszabbították annyival, amennyit levágtak a szoknyából. E törté-
net alapján a viselet a „kurta szoknya" nevet kapta. Viselete a XIX. és a XX. század fordulóján 
virágzott, de az asszonyok még a hatvanas években is viselték, sőt néhány idősebb asszony 
még napjainkban is hordja. A népviselet jellegzetes kiegészítője a piros ünnepi csizma, a pitye-
gő, és a nyecceskendő. Kisgyarmat a palóc nyelvjárásba tartozik, szűkebb behatárolás szerint az 
Ipoly-vidéki palóc nyelvjárás része. 



A falut erdők ölelik körül. Környékén inkább a nagyvad él: a szarvas, a vaddisznó, az őz. 
Amíg összefüggő volt az erdő farkasok is éltek benne. Ma már csak rókát, borzot, esetleg vad-
macskát látni. Az erdő megélhetést nyújtott a kisgyarmati embereknek. A fakitermelést az úr-
béri vezetőség irányította, a kitermelt fát a környező falvakban adták el. A vékony ágból 
(irözsgyéből) kévéket kötöttek. A Szikince-patak partján nőtt a fagyalfa, melyből a kerítéseket 
fonták. A patak szabályozása előtt sok volt a vizenyős terület, amely állatokban igen gazdag 
volt. Nádor i veréb, vízityúk, vadkacsa, gém, vízisikló, és több békafaj élt itt. Piócát is szedtek, 
és a környező falvakban árulták. 

A kisgyarmati férfiak szabad idejükben szívesen halásztak. Közel a Garam, de a Szikince is 
gazdag volt halban. Leggyakoribb halfajták a csuka, harcsa, kárász, keszeg, csík, törpeharcsa, 
páduc, ponty. Tószerű vízmosásokban, állóvizekben is halásztak. Halászathoz halászjegyet 
kellett váltani. Szakaszjegynek, vagy revírjegynek is nevezték. 

A Szikince bal partján áll egy vízimalom, amely már a XIX. században is működött , és a 
környező falvak gabonáját őrölte. Első tulajdonosai Mészáros Lajos és János voltak. 1889-ből 
származó helyszínrajz utal a tulajdonosokra. Lajosnak két lánya született: Irma és Vilma. Já-
nos utódai: Sándor és Julianna. 1937-ben újra átépítették a malmot, amit már Sándor végezte-
tett el. A háború alatt a falut kilakoltatták, de a molnár a malomban maradt, a katonák számá-
ra őrölte a lisztet. 

A faluba az áramot csak az 1950-es évek végén vezették be, de malom már az 1930-as évek-
ben is termelt villanyáramot, a templomot is ezzel az árammal világították. A malmot 
1946-ban államosították, elkonfiskálták a tulajdonostól. Állami alkalmazottat helyeztek ki 
Remenár Frantiäek személyében, a volt tulajdonos pedig mint az ő alkalmazottja őrölte a lisz-
tet. 1969-től már csak takarmánynak valót őröltek benne. Az 1970-es évek elején szabályozták 
a Szikince patakot, elvezették a malomkerekektől a vizet, a malom azóta az enyészeté lett. 

Kisgyarmaton nagy hagyománya van a méhészetnek. Volt idő, hogy kétezer család méh 
volt a faluban. A méhcsaládokat kúp alakú kasokban tartották, belsejükbe két helyen vessző-
ből font tartót raktak, erre rakták a méhek a lépet a mézzel. A mézet eladták, mézeskalácsosok 
jártak érte a faluba. 

A falu katolikus templomát a község legmagasabb pontjára építették. Védőszentje Szent 
Márton, búcsúja november 11-én van. Az oltárképen Szent Márton lovas alakja látható, amint 
a köpenyéből hasít a koldusnak. Az eredeti oltárképet a Pálffy-család adományozta a temp-
lomnak, ez ma már sajnos nem díszíti a templomot, mert egy kevésbé szépre cserélték. A XIII. 
században a templom helyén már egy rotundaszerű szentély állhatott, külön haranglábbal. 
Az apszison máig fellelhetők a román-kor nyomai. A templomot a századok során többször 
átépítették, bővítették. 1920-ban a falut tűzvész pusztította, ekkor a templom harangjai is elol-
vadtak. 1930-ban a templom még fazsindelyes volt, a teteje egy újabb tűzvész áldozata lett. A 
front alatt egészen az oltárig lövészárkot ástak, a toronyból lőtték a Garam túloldalán állomá-
sozó ellenséget. A front igen hosszú ideig, három hónapig állt a faluban. A tornyot találat érte, 
erősen megrongálódott. A lövészárkokat a falu férfiai ásták, egy elbeszélés szerint a templom 
oldalában ásva egy koponyát találtak hosszú hajjal, bordó kucsmával. Az 1940-es években 
pinceásás közben cserépdarabokra, kőedények darabjaira is leltek. 1993-ban a templomhoz 
vizet vezettek, az akkori árokásásnál is találtak ember- és lócsontokat, patkókat. 

A templommal átellenben látható a Hősök szobra, melyet 1944-ben az úrbéri társaság tag-
jai készíttették. Tetejére turulmadarat állíttattak, ami Esztergomban készült. Az emlékművet 
az I. és II. világháború áldozatainak emlékére állították, az elhurcolt és meghalt 18 zsidó lakos 
nevével, felszentelését azonban nem engedélyezték. A turulmadarat le kellett venni, 1993-ig 
Jónás István őrizte. 1993. szeptember 19-én ünnepélyes szentmisével szentelték fel az emlék-
művet, s a madár is visszakerülhetett eredeti helyére. 

A templom mögött található a kistemető, amelybe a gyerekeket temették. Kb. húsz éve, 
hogy a szövetkezet kocsisa szénát vitt a temetőn keresztül, ledöntötte az ott álló kőkeresztet, 
azóta ott hever. Egy Tulok nevezetű pap készíttette terméskőből, ő is itt nyugszik a kereszt tö-
vében. A kereszt felirata olvashatatlan. Az 1960-as évektől a temetőt nem használják, már csak 
a nagy temetőbe temetnek. 

Ennek hátulsó részében található a Cserepes-gödör. Néhány régi sír még itt is áll, a legré-
gebbi 1885-ből való. A dűlő a nevét onnan kapta, hogy ásásnál tégladarabok fordultak ki a 
földből. írásos emlékek ugyan nincsenek, de a szájhagyomány szerint fehérbarátok kolostora 
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állt ezen a helyen. A fehérbarátok minden bizonnyal a pálosok voltak. A kolostort állítólag 
felégették, a barátokat pedig Bozókra költöztették. 

A háború ellőtt jelentős volt Kisgyarmaton a zsidó kisebbség. Saját zsinagógájuk volt, amit 
a háború alatt az orosz katonák leromboltattak. Miután a faluból a zsidó lakosokat elhurcol-
ták, az imaházat a nyilasok leventeotthonnak utalták ki, de a kántortanító nem engedte hasz-
nálni a gyerekeknek. A berendezést a nyilasok parancsára a suhanc legényeknek kellett felda-
rabolni. A falu határában lévő zsidótemetőben kilenc sírhely áll, a legrégebbi 1921-ből való. A 
hozzátartozók az auschwitzi haláltáborban elhunyt családtagjaik nevét is felvésették a sírkö-
vekre. 

A faluban időnként vándorcigányok telepedtek meg a szélvédett partoldalban, amit róluk 
Cigánygödörnek neveznek. Sátorban laktak, vályogot vetettek, ún. cigányfúrókat készítettek, 
kovácsok voltak. A „magyarok" alatt (1938-1945) téglát is égettek a helyen. A téglaégetéshez 
kemence is épült. A nyers téglát földdel betapasztották, a kúp alakú kemencét ölfával fűtöt-
ték. Mikor a fa már izzott, elfalazták a kemence elejét. A faszenet elölről adagolták, így heví-
tették a téglát. 

1978-ig működött a község négy évfolyamos iskolája. Mikor az iskolákat központosították, 
az osztályokat Kéméndre helyezték. Az iskolában azóta óvoda működik. Az 1940-es években 
még mintegy száz gyerek látogatta az iskolát. Az épület délkeleti oldalán volt a kántortanító 
lakása. Az udvaron gazdasági épületek is álltak, mivel a kántornak 15 katasztrális hold föld is 
járt. Az iskola keleti oldalán volt a tanítóház. 

Az elmúlt századok sok-sok, a feledés veszélyének kitett emlékét próbáltam dióhéjba fog-
lalni. írásomat Vörösmarthy soraival zárom: „Áldjon vagy verjen sors keze: Itt élned, halnod 
kell." 

Felkészítő tanár: Gubik Mária Svoren Ákos 

A lévai vár a haza védelmében 
Az első jelentősebb kőerődítmények, várak még IV. Béla Árpad-házi uralkodó idején épül-

tek. A XIII. század 30-as, 40-es éveiben a Magyarországon végigsöprő tatár hadak óriási pusz-
títást végeztek. Csak ezután kezdték meg az ország védelmét erőteljesebben megszervezni. A 
tatárjárás után a király meghagyta, hogy minden nagyúr, akinek nagyobb birtok van a tulaj-
donában, az építsen rajta kővárat, és tartson fenn benne megfelelő számú katonaságot. Ez 
nagy változás volt a korábbi állapotokhoz képest, hiszen az ilyen jellegű erődítmények építé-
sét tiltották a nemesség számára. Talán féltek, hogy némelyek igencsak megerősödnének, ve-
szélyeztethetnék a királyi hatalmat is. Ezután azonban egyre több, védelmi célokat szolgáló 
vár nőtt ki a földből. Ekkor építették a csetneki várat, a kékkői várat, a késmárki várat és Bars 
megye központjaként szereplő, a garami út védelmét szolgáló lévai várat is. A kékkői várat 
Balassi Bálint ősei építtették, de a lévai várhoz is volt köze ennek a családnak. 

A lévai vár az ország középső részének török megszállását követően lett végvár. Komoly 
szerepe volt Körmöcbánya, Selmecbánya és Újbánya védelmi rendszerében. 1542-ben a vár 
Balassa Menyhért kezébe jutott. Sokat háborgatta a környék lakóit, ezért I. Ferdinánd kifüstöl-
te őt az erődítményből. 1560-ban a király Dobó Istvánnak ajándékozta, amiért oly hősiesen 
védelmezte az egri várat a törökkel szemben. 1663-ban a törökök megindultak észak felé. Pár-
kányban legyőzték a keresztény seregeket, és sorra vették be Érsekújvárt, Nyitrát és Lévát is, 
de csak egy évig örülhettek a várnak. Éppen erről az időszakról maradt fenn egy igen érdekes 
monda. 

Amikor a török elfoglalta a lévai várat, Köprülü pasát helyezték Bars megye élére, hogy ott 
érvényesítse a török hatalmat. A pasának volt egy írnoka, akit magyar szülőktől hurcoltak el. 
Palit, ez volt ugyanis a keresztény neve, török szellemben nevelték. Köprülünek tetszett a vár 
és szívesen hallgatta annak történetét. A pasa már nagyon panaszkodott, hogy üres a kamra, 
de a legfőbb gond, hogy a hárem is üres volt. Megparancsolta írnokának, hogy tegyen ez ellen 
valamit. A fiatal írnok levelet intézett a lévai nagyurakhoz, amelyet a pasa is jóváhagyott, 
hogy mihamarabb küldjenek a várba ötven hófehér ludat, amelyet ötven gyönyörű lány hoz-


