
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-



zon az ölén a várba. Megjegyzésként hozzátette, hogy ha nem teljesítik, akkor szörnyű bünte-
tés vár rájuk. A városban össze is dugták a fejüket a megfélemlített urak, természetesen nem a 
ludakat sajnálták, hanem lányaikat féltették. Ekkor jött a polgármester lánya, Veronika tizen-
egy fiatal hölggyel és az ötlettel, hogy ők bizony bemennek a várba tőrrel felfegyverkezve a 
szoknyájuk alatt. Ez ellen természetesen mindenki tiltakozott: a lányokat még a pasa közelébe 
sem fogják engedni, nem hogy ők végezzenek vele. Bármeddig is tanakodtak, semmi elfogad-
ható terv nem született. Ha nem teljesítik a feltételeket, akkor annak szörnyű következményei 
lehetnek, ha egyszerűen elküldik a lányokat a várba, akkor talán többé nem látják őket, és bár-
mikor elérheti a lévai népet a pasa haragja. Végül is a lányok akarata győzött. Mentek is ötve-
nen-ötven fehér libával. A városiaknak meghagyták, hogy a jelre, ami a libák elröptetése lesz, 
törjenek be a várba. A katonaság jelentős része éppen dúlta a környező falvakat, ezért a vár-
ban csak kevés őr volt. A pasa rettentően megörült a lányoknak, máris terelte őket az egyik te-
rembe, amikor a polgármester lánya tőrt rántott és leszúrta Köprülüt. A többiek végeztek 
egy-két katonával, és már repültek is a libák. A vár alatt sorakozó férfiak erre betörtek és elin-
tézték a maradék, csekély számú katonát. A lévaiak így visszavették a várat. A fosztogatásból 
megérkező török katonákat pedig úgy megfutamították, hogy azok egészen Esztergomig me-
nekültek. 

1664-ben a törököt a lévai nép segítségével valóban kisöpörték a várból, de azért a mondá-
ban leírtaknál sokkal nehezebben. Ezután az Eszterházy család vette birtokba a várat. Közben 
kuruc vezérek is betévedtek a falak közé, utoljára Vak Bottyán használta, aki mielőtt menekült 
volna, felgyújtatta a várat, hogy ne kerüljön labanc kézre. A mai napig is ebben az állapotban 
romosodik. 

Senki se higgye, hogy a török kiűzése után ezek a várak szerep nélkül maradtak, főleg a 
Habsburgok elleni lázadások tűzfészkei lettek. Ma pedig mint műemléket vagy mint múzeu-
mot csodálhatjuk őket. 
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