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KÉPEK A XVI.— XVII. SZÁZADI NÓGRÁD MEGYÉBŐL
RÉSZLETEK „A NÓGRÁDI VÁRAK TÖ RTÉNETE” C. KÉSZÜLŐ KÖNYVBŐL

A m agyar nép hosszú küzdelm et vívott 
a hódító török és a Habsburg-birodalom  
ellen az ország függetlenségéért és egyben 
a nemzetközi haladásért. Ebből a  harc
ból Nógrád is k ivette részét. Megyénk 
v érázta tta  földjén több győzelem szüle
te tt; közülök nem  egy jelentős eseménye 
ezeréves tö rténelm ünknek. A hazafiúi 
helytállás nagyszerű példái m elle tt azon
ban gyászos em lékekről is beszélnek az 
öreg várfalak , a m egcsonkított tornyok 
és bástyák.

A X III. század végén m egalakult tö
rök állam  1354-ben Európára tö rt és a 
század végén közvetlenül M agyarorszá
got fenyegette. Az önző nagybirtokosok 
nem sokat törődtek a haza sorsának mi
kénti alakulásával, egyedül H unyadi J á 
nos á llíto tta  óriási jövedelm ét a honvé
delem re. A török elleni védekezés szük
ségszerűvé te tte  a központosított állam - 
hatalom  létrehozását, am i azonban a tö
rök és a  H absburg-birodalom  között rö 
vidéletű lett. M átyás király halálával a 
török veszélyt egyre közelebbhozó feudá
lis anarch ia lett urrá . A korm ányzást 
m aguhoz ragadó főurak nem  a török, ha
nem  a politikai ellenfeleik és a jobbá
gyok ellen hadakoztak. S még M ohácsból 
sem tanultak! A mohácsi vész u tán  trón 
ra em elt Zápolyai János és H absburg 
F erd inánd  között csakham ar k itö rt a feu
dális belháború, am elynek sú lyát a  pa
rasztság érezte meg legjobban. A belvi- 
szály kezdetén Nógrád Zápolyai m ellett 
állott, Ferd inándnak  a megyében egyelőre 
nem  voltak  hívei.

M iután az osztrák főhercegből lett m a
gyar király  1527-ben Tokajnál legyőzte 
Zápolyait, Nógrád megye Ferdinánd ke- 
zébe került, s az azévben ta rto tt ország
gyűlésen Ecseg várának  ura, Zápolyai 
egykori híve, Losonczy A ntal is hűséget 
esküdött a H absburg-háznak. Az elhang
zott hűségeskük ellenére mégis fellángolt 
megyénkben a harc a Ferdinándhoz hú
zó fő- és a Zápolyait éltető köznemesség 
között. Híveik megnyerése, illetve meg
ta rtása  érdekében m indkét király  oszto
gatott N ógrádban birtokot. Így kapta 
meg Zápolyaitól 1528-ban Ecseget 
Werbőczy István a későbbi nógrádi fő
ispán, aki 1513-14 között, m in t országbí
rói itélőm ester Alsópetényben írta  a pa
rasztság örökös röghözkötését tartalm azó 
és egyben a m agyar feudális jogot kodi
fikáló H árm askönyvét.

A belháború csak 1538-ban é rt véget 
N ógrádban is. A nagyváradi béke szerin t

a megye Zápolyai Jánosé m arad t, annak 
1540 jú liusában bekövetkezett haláláig.

A két ellenkirály  harca azonban foly
tatódott Zápolyai csecsemője, János 
Zsigmond hívei és F erd inánd  között. J á 
nos Zsigmond m ögött a hatalm as török 
birodalom  állott. Az ozm ánok ism ét be
özönlöttek az országba, hogy a F rá te r  
György, Petrovics P éter és Török Bálint 
gyám ságában lévő János Zsigm ondnak 
biztosítsák a  tró n t Az ezzel az ürüggyel 
érkező Szulejm án 1541-ben elfoglalta Bu
dát, s a három  részre szakadt ország kö
zépső részét m agának ta rto tta  meg.

Buda elestének h íre  N ógrád megyében 
is nagy visszhangra ta lált. A h írre  
Werbőczy István fia, Im re is á tp árto lt a 
megyében Ferdinándhoz. H asonlóan cse
lekedtek a Balassák is. F erd inánd  ö röm 
mel vette  v isszapártolt híveit, még a h a
m ispénzverő Bebek F erencet is, akinek 
1544 őszén 30 ezer akkori fo rin tért örök- 
adom ányul ad ta  Salgó várát.

Buda elfoglalása u tán  nagy veszély fe
nyegette az ország északi terü leteit, kö
zöttük Nógrádot is. A megye felé nyom u
lás m egváltoztatta a várak  jellegét, az 
erősségek honvédelm i szerepet kaptak. 
A várak  azonban nem  voltak  korszerű
ek, s közülük nem  egy rom okban hevert. 
(Ecseg, Baglyaskő, sám sonházi Fejérkő 
és a zagyvarónai Zagyvafő vár.) A tö
rök előnyom ulás nem  m arad t el. 1543-44 
telén m ár elfoglalták és felgyújto tták  
Nagyoroszit, a  megye egyik legnépesebb 
települését. 1544 m ájusában M ohamed 
budai basa m egkaparin to tta  N ógrád vá
rát, m ajd egy év m u lva Szanda v árá t is 
török kézben találjuk . 1546-ban pedig az 
egész megyét fenyegették. 1549-50-ben m ár 
Nógrád egyharm ada török hódoltság a la tt 
állott, de a többi te rü le te t is állandóan 
tám adta és rettegésben ta rto tta  az oz
m án sereg, noha az 1547-es békeszerződés
ben ígéretet te tt a török F erdinándnak, 
hogy öt évig nem  zaklatja  N ógrád m e
gyét, 1550 szeptem berében is tám adást 
ind íto tt a Losonczy István b irtokában  
lévő Szécsény ellen. A v ára t ugyan nem 
tudta bevenni, de a községet feldú lta  és 
közel 50 em bert elhurcolt. G yarm atot ek
kor még kikerülte, de H orváth  B ertalan  
várkapitány  1551-ben Szécsényért kitöl
tö tte bosszúját. A ugusztusban egy török 
szökevénytől m egtudta a szandai vár 
re jte tt b e já ra tá t és azon behatolva a 150 
főnyi török őrség kétharm adát lekasza
bolta, m ajd a v á ra t széthányatta.

F rá te r György m eggyilkolása okot 
adott a töröknek hosszabb háború  m eg-
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indítására. Szulejm án szultán célkitűzé
seinek középpontjában a várak  elfoglalá
sa állott. 1552-ben döntő tám adásra in 
du lt N ógrád megye szabad várai ellen. 
Elsőnek Drégely v á rá ra  kerü lt sor, m ely
nek hősies védelm e arany  betűkkel sze
repel Nógrád megye és az egész ország 
történelm ében. M iután 1544-ben Nógrád 
vára  ellenállás nélkül az ozm ánok birto 
kába került, rendkívül fontos hadá
szati kulcsponti je lentőségre em elkedett 
Drégely. Az Ipoly völgyének és az északi 
bányavárosokat védő végvárvonal előőrse 
lett. Ezért sie tte tte  Ali budai basa annak 
elfoglalását.

A XVI. század derekán elném ultak a 
vadászkürtök, a főurak elm enekültek 
Bécs felé. A vár hős védője a jobbágy
sorból felem elkedett Szondy György, 
aki m ár 1546-ban is a v á r kapitánya volt. 
h iába k ért fegyvert, meg zsoldra is alig 
futotta. A reábízott erősségről így írnak  
1552 tavaszán „ . . .  a falai erősen ingata
gok, a  villám csapás á ltal felrobbant puska
por m egrongálta őket. K apitánya nincs a b 
ban a helyzetben, hogy ellenségnek ellenáll
hasson, vagy hogy a környező vidéket 
megvédhesse. Igen szükséges szakértők 
kiküldése, hogy a vár lerom bolásának, 
vagy fenn tartásának  kérdésében dönthes
senek.” Ilyen állapotú v á rra l kellett 
Szondynak felvenni a harcot a túlerőben 
lévő törökkel szemben.

1552. július 5—6 közötti éjjelen  érkezett 
meg a török 12 ezres seregével, 4 faltörő 
ágyúval és 6 m ozsárral, nyolcezer katona 
a v á r elő tt te lepedett le, s azt körülsán- 
colva m egszakította a védők és a külvi
lág közötti összeköttetést. A többi gya
logos Drégelyen á t az Ipolyságra és a 
B alassagyarm atra vezető országút m en
tén helyezkedett el, nehogy Szondy ebből 
az irányból segítséget kaphasson. Jú lius 
6-án m egérkezett Ali basa is. M egadásra 
szólította fel a védőket. Az eredm ényte
len felszólítás u tán  felgyújtatta  a  vár 
fapa lánk já t és az elővárost. Így a jobbá
gyokból és a katonákból álló őrség a 
fellegvárba szorult. M ásnap reggel három 
napos ágyútűz alá vette  a vára t. K ilen
cedikén, amilkor a kaputorony beom lott 
m aga alá tem etve Szondy segédtisztjét 
Zoltai Jánost is, a basa feladás közvetí
tésére kü ld te M ártont, az oroszi papot. 
Szondy azonban nem  ad ta meg m agát. 
A 150 főnyi őrségével, mellyel három  nap 
a la tt ágyú nélkül is nyolc ostrom ot vert 
vissza, abban rem énykedett, hogy Teufel 
Erazm us császári alvezér Léván táboro
zó 12 ezer ném et, spanyol és olasz zsol
dosa segítségére fog sietni. Ez azonban 
elm aradt. M iután a vár védelm e rem ény
te lennek látszott. Szondy felfegyverezte 
cselédségét is, elégette a vár értékeit, le- 
ölette lovait, L ibárdy és Sebestyén nevű 
ap ród ja it Alihoz küldte, hogy nevelje 
őket vitézzé, m ajd kilövette utolsó sánc

puskáit és m egható beszéd u tán  a v á r  
híd ján  á t a törökökre tö rt.

A harc rövid volt. A re tten the te tlen  
várkap itány t először térden  lőtték, de se
besülten sem ad ta  fel a  küzdelm et. Vé
gül is golyótól a fején és a m ellén ta 
lálva összerogyva katonái között, s a ha
za szent ügyének védelm ében halt meg. 
Egyetlen hírm ondó sem  m arad t a  védők 
közül. Szondy bátorsága előtt még a tö
rök is m eghajolt. A basa m egkerestette 
Rusztem  által levágott fejé t és testével 
együtt katonai pom pával tem ette tte  el. 
A frissen han to lt sírra  Ali basa sa já t ke
zével tűzte ki hadi kopjáját. Így ese tt el 
Drégely!

A v árra l kapcsolatban kevés íro tt for
rásanyag lelhető fel. Fontos közülük 
Jakossith  Ferenc ipolysági várkapitány  
1552 július elején íro tt m agyarnyelvű le
vele, am i a  H adtörténeti M úzeum egyik 
legrégibb m agyarnyelvű irata. Ebben a 
m ár többhelyü tt k io lvashatatlan  írásban 
a várkap itány  a váci püspöknek és Ö r
dög (Teufel Erazm us) császári vezérnek 
tesz je len tést hírszerző portyájáró l é s  
jelzi, hogy a török Drégely a la tt van és 
a  v á r  védelm ére segítséget kér.

,‚Ez lew el adassek Erdeok Uramnak, 
W atzy  Pyspeok Uramnak. K yrall Ew- 
fe lseke Thanacsynak es Hadnagynak, 
etc. N ekoem  kegyelm es Uraymnak. 

Szolgálatom ath A janlom  Nagyssag-
toknak m ár ketzeor .......w oltunk zem -
ben az theoreokel de sem m ikepen
nye lw eth  .......nem  foghatánk az ze-
renchye nem  zolgala, th i Nagyságtok
kilgyen walami w y  n epet hogy ...........
........................... w y n ep ....................az feg-
weressekre zallythya alab .......................
kertelen  lejen  .......erte m erth  ezennel
............... el veez ........m ynd  az ekez feod
................... m y Ith  w agyunk,............azon
wagyon az bassa hogy m ynd  az keeth
házat eczersm ynd  .......................................
wija, A z  bassa Im m áron Dregheol
alath ...............  wagyon m ynd algyustul
az népel ........................... syessen Nagy
ságtok, m erth  ha Nagyságtok akarja,
az be nem  m ehet .......................  kew el
...................  lassa Nagyságtok m yth
m yw eltek. Isten tartsya m ek  Nagyság- 
tokat jo ekessekben  

Ez lewel keoth Saagba 
A zon nap után walo zerdan, 1552.

Jakossith  Ferencz”
Tinódi Sebestyénnek, a ko rtárs la n tjá 

nak  sokat köszönhetett az utókor. „A jó 
vitéz Szondi G yörgyről” c. versében, ami 
a „Cronica Tinódi Sebestienről” című 
1554-ben K olozsvárott nyom tatott könyv
ben ta lálható , m egénekli a drégelyi t r a 
gédiát. Ennek alap ján  Kölcsey, Czuczor, 
E rdélyi János költem ényekben örökítet
ték  m eg Szondy em lékét. Legism ertebb 
azonban A rany Jánosnak  a „Szondy k é t  
ap ród ja” c. verse. Ki ne ism erné a nagy
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költő Szondy bátorságáról és haláláról írt 
so rait?

„Mind hulla  a hulla! veszett a pogány, 
Kő módra befolyván a hegy m enedékét: 
Ő álla halála vérm osta fokán, 
Diadallal várta be végét.”

Drégellyel kapcsolatban szükséges egy
k é t problém a tisztázása. Szondy nevét 
Zondvnak írta , valószínűleg Szandáról 
szárm azott. Családi neve: Suho volt, a 
Zondy nevet ő vette  fel. A m egénekelt 
ké t apród nem  volt gyerm eke. Szondy 
nőtlen  volt. A két fiú egy honti nem estől 
szárm azott. R ájuk  vonatkozóan Ali basa 
1556 decem ber 30-án írja  K rusit János 
zsitvai és bakabányai kapitánynak: „Nos 
Aly passa pontentissim i im peratoris T ur- 
carum  locum tenens e t beglerbegus Buden- 
sis etc.”. . .  m ajd  így szól a  m agyarra for
d íto tt levél: „ . . . I t t  nálam  két gyermek 
vagyon, deák, k iket Szondy Györgytől 
vettem , egyiknek neve Libardy és a m á
sik n ak  Sebestyén, nem  tudom  ha azok-é.”

Drégely elestének előzményeiről van
nak  azonban népregék is. Az egyik sze
r in t egy ném et szárm azású oroszfalvi 
varga (mások palánki lakosnak ta rtják ) 
jelentkezett Ali basánál, hogy ju talom  el
lenében m egm utatja a vár legkönnyeb
ben sebezhető pontját. Ezt ugyanis jól is
m erte, m ert ap ja  jav íto tta  egykor a vár 
falait. A tö rök ágyúk be is döntötték a 
vára t, így a varga m éltán v árta  az a l
kuban kikötött ju ta lm at. Ali megvetően 
nézett az árulóra, m ajd  csauszával le- 
nyúzatta  a bőrét, te lerak ta  arannyal, s 
elküldte feleségének. A hu llá t pedig a 
nagy hegy a la tti pocsolyába dobatta, am it 
azóta is V argatónak neveznek.

41 évig szenvedett Drégely és környé
ke a török iga alatt. 1575-ben az ozmán 
2000 lovas részére erődöt ép íte tt a község 
tem plom a körül, am it mély árokkal, sö
vénnyel font fapalánk  kerítéssel és bás
tyával vett körül. Ez az erőd vette át 
Drégely várának  hadászati szerepét, am it 
kezdetben új Drégelynek, később P alánk
nak neveztek.

Miközben Drégely várá t a túlerőben 
lévő török sereg ostrom olta, egyes csa
patok G yarm at alá vonultak. I tt azon
ban nem  ta lá ltak  ellenállásra, így a gyar
m ati v á r harc nélkül kerü lt a hódítók 
kezébe. Az üresen hagyott erősséget a 
török felgyújto tta és földig lerom bolta. 
Szondy vitézsége nem  buzdította követés
re  a többi szomszéd v ára t sem. Drégely 
elestének hírére az összes közeli v á r őr
sége szétfutott. Így tö rtén t ez júliusban 
Szécsényben is, m elynek szégyenteljes el- 
estéről Tinódi így ír:

(Ali) m időn ju ta  Szétsén  vára alá 
Szinte Sz. M argit asszonyak napja vala 
Ott porkoláb (várnagy) Árokháti 

Lőrinc vala,
De nem  m erték várni a budai basát 
Ott meghasonlának sokan a fü st alatt

Éjjel kiszökének, m égyen ki 
szaladhat,

A rokhá ti hallá, láta csak nyolc 
szolgáját

Tsakham ar u tánuk ő is elkiugrék;
De nem  szaladhata, m ezőben  ellepék
M ind nyolcad magával fogva elvitték .

Szécsény felgyújtásáért Á rokhátit tüzes 
bilincsbe verette, m ajd  lefejeztette a tö 
rök. Az elfoglalt város és v ár a török 
hódítók katonai központja le tt, Fülek 
u tán  itt volt a legnagyobb véderő; pl. 
1556 novem ber és 1557 október között 250 
fő, am iből 137 ulufedzsi (zsoldos lovasság 
a legelőkelőbb zsoldosság.)

Szécsény feladása u tán  napok m úlva 
Hollókő és B uják is hasonló helyzetbe 
került. Drégely elestével teh á t m egnyílt 
az út. K ét hónap leforgásával a megye 
fele m ár török hódoltság alá került. K a
ra  H am za szécsényi bég, azonban nem  
elégedett m eg az elfoglalt te rü letekkel s 
1554 szeptem berében, m iu tán  a Csehszlo
vákia te rü le tén  lévő legnagyobb akkori 
nógrádi várat, a füleki erősséget u ralm a 
alá hajto tta , m egkaparin to tta  Salgó v á
rá t is. Zagyva Simon salgói várkap itány  
szintén m egfutam odott őrségével, ágyú
nak  nézte a vár alá helyezett kerék ta l
pak ra  szerelt fahengereket. Salgó el
foglalásával m ár csak egy v á r  volt sza
bad a  m ai Nógrádban, a  szomszédságban 
lévő Somoskő, am it később 1576-ban tu d 
tak  bevenni a  pogányok, m iu tán  a v á r
kapitányi tisztséget a fiatal és harcok
ban já ra tlan  Modolóczy M iklós vette  át.

Az 1555-ös országgyűlés elrendelte 
ugyan a m ég szabad nógrádi várak  m eg
erősítését és a Felvidék főkapitányának 
Balassa Jánost tette, a török azonban 
csak tovább tudott terjeszkedni a  m egyé
ben. Ezért Felső-M agyarország Nógráddal 
együtt forrongani kezdett.

A nagybirtokosok sa já t kárukon lá tták , 
hogy F erd inánd  vagy nem  tudja, vagy 
nem  ak a rja  őket m egvédeni a töröktől. 
Ferdinánd politikája beigazolódott, am i
kor Somoskő elvesztése u tán  ugyanabban 
az évben a csehszlovák terü leten  lévő 
Kékkő és Divény nógrádi v á r is elesett, 
s ezzel az egész megye török hódoltság 
alá került.

A megye legtekintélyesebb nagybirto
kos családja a XVI. század derekán, a 
Szécsényiek után, a Balassák lettek, m i
vel Losonczy István, Nógrád megye volt 
főispánja, aki a tem esvári v á r felszerelé
sét sa já t anyagi erejéből ja v ítta tta  ki, 1552 
júliusában a török szószegésnek le tt á l
dozata. Tem esvár hős védelm e után 
ugyanis a török szabad elvonulást igért, 
am it Losonczy elfogadva k ivonult a v ár
ból. A törökök a védtelen őrséget azon
ban lem észárolták és Losonczy fejét Kon- 
stan tinápolyba vitték.

N ógradban a vezető szerepet Balassa 
János vitte. Szervezte a török elleni el
lenállást a  két ízben sikertelenül tám ad-
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ta  meg a szécsényi törököt. Kékkő v á rá 
nak eleste évében m eghalt. A H absburg e l
lenes töm böt a B áthory és Bebek-csa- 
lád vezette és k itűzték  a megyében J á 
nos Zsigmond zászlaját. F erd inánd  az át- 
párto lásért b irtokkobzásra itélte a nem e
seket és felkelésüket sietve nyom ták el 
a H absburg-pártiak . A nem rég Ferdinánd 
ellen szító Bebek-család 1557 nyarán  el
sők között párto lt vissza Ferdinándhoz. 
Bebek Ferenc azonban ny íltan  k iá llt J á 
nos Zsigmond m ellett és hangsúlyozta, 
hogy F erd inánd  csak védőpajzsként ke
zeli az országot. K ijelentésére elkobozták 
b irtokait. A török azonban búsásan k á r
pótolta, sőt János Zsigmond gyám jaként 
is kinevezte. 1558 nyarán  azonban ellen
ségei orvul meggyilkolták.

De vessünk egy p illan tást a megye 
helységeire: 1570-ben Nógrádban 32 falu 
átm enetileg elnéptelenedett. (Pl. Zagyva- 
pálfalva, B árna, K ishartyán, K arancslap
ujtő, Ságújfalu, Bokor, Szanda, Etes, 
Nemti, P atvarc, Somoskő stb.) Ennél is 
szom orúbb a kép ott, ahol a települések 
teljesen m egsem m isültek. Ezeknek a szá
m a jóval m eghaladja az elnéptelenedett 
települések szám át. Ilyenek pl.: Salgó,
F lsőgéc, K iscsitár, Kotyháza.

Balassa János 1576-ban bekövetkezett 
halálával a megye ném aságra volt itélve. 
Senki sem  lépett harcba a törökkel. Az 
új főispán, Forgách Zsigmond ala tt azon
ban, aki 1592-től 1621-ig viselte a magas 
h ivatalt, újból fellángoltak a harcok, 
m ert a török fővárosban a háborús p árt 
kerekedett felül.

1593 nyarán  a D unántúlon és a D ráván- 
tú l m egindultak a hadi cselekmények. Ez
zel kezdetét vette  az 1591-ben indúlt ti
zenötéves háború egyik felvonása. Ezt kö
vetően N ógrádban is sor kerü lt a török 
erő gyöngítésére.

1593 novem berében Teuffenbach K ristóf 
kassai főkapitány irányításával Báthory 
István, Rákóczi Zsigmond, Homonnay 
István, Forgách Simon és m ég m ások F ü
lek elfoglalását határozták  el. November 
23-án körülvették  a várat, m ajd  m ásnap 
Pállfy  Miklós, a törökverő hadvezér is 
m egérkezett. Négynapi ostrom  u tán  F ü
lek török őrsége szabad elvonulást kért. 
A felm entősereg hatalm as zsákm ány b ir
tokába juto tt. A felszabadító háború to
vábbi eredm ényekkel folytatódott. So
moskőről és Hollókőről P répostváry  Bá
lint, Teuffenbach helyettese tárgyalások
kal b írta  rá  a törököt a várak  elhagyá
sára. Szécsénynél 300 törököt kaszaboltak 
le a m agyar és a császári seregek. Végül 
a vár védői innen és Drégelyből is 
m egfutam odtak.

Ezekkel a fegyvertényekkel még nem 
fejeződött be a török erejének gyengítése. 
Egymás u tán  kerülnek vissza a megye 
várai. Balassa B álin t híres lír íkusunk 
csapataival bevette Divény várát, m ajd

a m ásik északi vár, Kékkő is m agyar 
kézre kerü lt. B áthory István országbiró
nak  pedig sikerült visszafoglalnia sa já t 
erősségét, B uják  várát. Az 1593-as év győ
zelmi sorozata az év végén é rt véget, 
am ikor Salgó vára is v isszakerült és u ra 
dalm ával együtt Balassi B álint birtoka 
lett. S algónál nem  kerü lt h arc ra  sor, a 
török szintén elm enekült a felszabadító 
csapatok elől.

A török kiszorítása a megyéből 1594- 
ben folytatódott, még tavasz e lő tt m eg
indult a nagy offenzíva Nógrád várának  
visszafoglalására. Nógrád visszavétele 
Pálffy Miklós, a győri hős és M átyás fő
herceg a m agyar hadügyek vezetője ne
véhez fűződik. Ugyanis a dunai részek 
főparancsnoka Veszprém és V árpalota 
felszabadítását kérte, P álffy  azonban, 
hogy Zólyom, K orpona és a bányaváro
sok is m egm eneküljenek a közvetlen tö 
rök veszélytől, Nógrád várának  a fel
m entését javasolta. F ebruár 27-én Pálffy 
Miklós három napos ostrom  u tán  14 ezer 
gyalogossal és 7 ezer lovassal bevette a 
megye egyik legfőbb erősségét. A vár el- 
foglalását a következőképpen ír ja  le Bo- 
csári M ocsáry A ntal a Nemes Nógrád 
V árm egyének H istóriáiban: „a  várbeli
törökök ezen v ár m egoltalm azhatását 
nem  rem élhetvén, s a nagy ágyúzás által 
okozott veszedelm et ki nem  állhatván , 
a vár em eltebb részéről a szokott jeladás 
után, m aga Ali bég megszólalt, Bory Mi
hályt és Pogrányi Benedeket névszerint 
nevezvén, nagy hanggal, hogy jönné
nek egyezésre!

A m eghívattak  többekkel együtt azon
nal előállottak az egyezésre, m elyre P ál
ffy a Fő-vezér is m egjelent. De nem  
egyezhetének, azért, a v ára t ú jra ágyúz- 
ta tn i parantsolá Pálffy, s ekkor m ég na
gyobb tűzzel, s elszánással fo ly ta ttato tt az 
ostrom, míg végre tsak ugyan megegyez
tek  a következendő feltételek  alatt, hogy 
a törökök közül, akik még életben m a
rad tak  szabadon kiköltözhessenek a v á r
ból és am it m agukon kivihetnek, azt is 
szabadon kivihessék, hogy az oldalán le
vő k ard já t ki-ki m egtarthassa, hogy az 
asszonyok és gyerekek is szabadon eresz- 
tessenek.” A vár meghódolása jelképe
ként Ali bég, a „szerecsen M ehem et” á t
ad ta N ógrád kulcsát Pálffy M iklósnak, 
m ajd  600 m enekülővel, köztük 150 gyer
mekkel és nővel Budára ta rto tt. A vár 
feladásáért a budai basa Ali béget ér
kezésének napján  irgalom  nélkül fára  
kö tte tte  és holttestét m ásnap felszabdal- 
ta tta . — Nógrád v árá t 300 m agyar és 
300 ném et fegyveres vette  b irtokába és 
főparancsnokul feb ruár 28-án Révay 
A ndrást nevezték ki. Ide helyezte átm e
netileg székhelyét a váci püspök is, m i
vel Vác még török m egszállás a la tt á l
lott.

A tizenötéves háború eddigi szakaszá
ban, am i noha sikerrel já rt, a m egyét
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nem tud ták  teljesen felszabadítani a tö
rök járom  alól, sőt, a török kézen levő H at- 
van felől továbbra is veszedelemben vol
tak  a szabad területek.

A sikeres harcok után a visszafoglalt 
terü leteken M átyás főherceg parancsára 
m egkezdték a várak  helyreállítását és 
G yarm at felépítését, s kap itánynak  Mor- 
genthaller Fülöp ezredest nevezték ki.

A tizenötéves háború kezdeti szakaszá
ban elért eredm ények nem voltak ta rtó 
sak.  A törökök ism ét tám adtak, szedték 
az adót. 1600-ban pl: Szécsényben és Fü
leken. A többi vár őrsége sem tudott vé
delm et nyújtan i az oltalm a alá tartozó 
községeknek, s így a török terjeszkedése 
egyre bővült, s végül 1635-ben az egész 
mai Nógrád megye a török adófizetője 
lett.

A tizenötéves háború utolsó éveiben is
m ét m egm ozdult az ország népe. Az el
nyom ottak, a kisbirtokosok, de még az 
urak  is megelégelték a H absburg-ház po
litikáját, ezért 1604-ben Erdély és M a
gyarország népe m egalkotta a  H absburg- 
ellenes frontot, m elynek vezetője az — 
1605-ben M agyarország fejedelm évé vá
laszto tt Bocskay István lett. Nógrád m e
gye is a függetlenség harcosát tám ogatta 
és m ár 1604 őszén itt is tú lsú lyra ju to tt 
Bocskay pártja . Bocskay elfogadta a tö
rök segítséget, m ert látta, hogy a Habs
burg-ház nem  akarja  k ivern i őket az 
országból és a hanyatló  török birodalom 
nál nagyobb veszélynek érezte a ném et 
elnyom ást.

Bocskay elfoglalta többek között Dré
gelyt, Palánkot, Bujákot, Szécsényt, So
moskőt és Nógrádot is. Hosszú harcokra 
sehol nem  kerü lt sor, m ert a várakból 
a ném et őrséget eltávolították és az erős
ség Bocskay p á rtjá ra  állott. Ez legszem
betűnőbben az 1605 szeptem ber 1-én el
foglalt Nógrád esetében igazolódik.

Nógrád megye azonban nem élvezte so
káig a szabadságot, m ert az 1606-ban 
Bocskay és Rudolf király között lé tre
jö tt bécsi béke értelm ében a megye visz- 
szakerült a király  birtokába. Az 1608-as 
országgyűlés ism ét rendelkezett a nóg
rád i várak  helyreállításáról. Salgót m ár 
nem  ta rtto tták  érdem esnek védhető állapot
ba hozni. A rendelkezésnek azonban nem  
sok foganata volt. Az em lített ország- 
gyűlésen „m egfeledkeztek” a  végvári v ité
zek ellátásáról is rendelkezni. Ezért 1609 
feb ruárjában  a végvári kapitányok és 
tisztek G yarm aton ta rto tt ülésükön elha
tározták, hogy Pozsonyban a királynál 
panaszt em elnek. Igy nyilatkoztak: „Soha 
szolgáló em bernek nem  volt rosszabb 
dolga, m int most nagy fizettetlenül, éhen 
és m ezítelenül hagynak bennünket, kol
dulásra ju tunk  és senkinek sincs gondja 
a dűlőfélben levő várak  és palánkok épí
tésére.” A válasz, am ely csak G yarm at 
megerősítéséről rendelkezett, általános 
elégedetlenséget vá lto tt ki.

Az 1609-es országgyűlés ism ét rendel
kezett a várak  helyreállításáról. Igy ja 
v íto tták  ki a nógrádi vár fa la it és sán
cait, m ajd  fülesbástyákkal lá tták  el. A 
várak  rendbehozatala különben igen von
tato ttan  ment. Ezért kellett még 1618- 
ban is törvénynek intézkedni, hogy az 
országgyűléseken elrendelt helyreállításo
kat végezzék el. Sőt maga a király  is 
neheztelését fejezte ki az 1618-19-es or
szággyűlésen, hogy még m indig dűle- 
dezőben vannak  a nógrádi várak .

Időközben Erdélyben Bethlen Gábor 
személyében olyan hazafi kerü lt a feje
delmi székbe, akinek azonos volt a cél
ja, m in t a h irte len  elhúnyt Bocskaynak. 
Egyesíteni E rdélyt a H absburg m egszál
lás a la tt lévő országgal és biztosítani 
a vallásszabadságot. Az ország felszabadí
tását ő is török segítséggel gondolta, de 
m egnyerte segítségül a svédeket és a d á 
nokat is. A harm incéves háborúban sike
resen foglalta e l Nógrád megyével együtt 
a Habsburg-M agyarország nagyobb ré 
szét. A megszállt terü leteket azonban 
szövetségeseinek vesztesége m iatt nem tu d 
ta  hosszabb ideig ta rtan i és ezért egyez
séget kellett kössön a királlyal, mely 
Nógrádot ism ét a H absburgok kezébe ju t
tatta.

Az első függetlenségi harcát Bethlen 
1619-ben indíto tta meg és néhány hét 
a la tt felszabadult Nógrád is. Bethlen se
regei elő tt m eghódolt a nógrádi és gyar
m ati vár is. Az utóbbi kap itányát a vár 
őrsége m egkötötte, m ert nem ak a rt be
hódolni. A behódolás h írére a megye 
nagy része Bethlen o ldalára állt. A m e
gye reform átusai nagy segítséget kaptak  
a katolikusokkal szemben, s erre  igen 
nagy szükség volt Nógrádban. Ugyanis 
annyira kiéleződött a vallási harc, hogy 
pl: a katolikus egyházba visszatérő Ba- 
lassa Péter több protestáns tem plom ot 
foglaltatott le. A kétkulacsos Szécsényi 
György, ak i nem rég még Bethlen hadait 
vezette a gyarm ati vár ellen, 1621 tava
szán fela ján lo tta  nagyobb vagyon elle
nében szolgálatait II. F erdinándnak, sőt 
hűségének igazolására visszafoglalta az er
délyi seregektől Fülek v á rá t is. E h írre  
Szécsény és G yarm at is m eghódolt II. 
Ferdinánd előtt, 1621 áprilisában azonban 
Rákóczi György vezérletével visszafoglal
ták  Bethlen seregei Szécsényt.

Az erdélyi fejedelem  seregének ere je  
teljében 1621-ben nem  fogadta el Pálffy- 
nak, K ohárynak stb. nógrádi főurak bé
kefelhívását, sőt Rim aszom bat alá érke
zésének hírére elm enekülő főurakat Zó
lyom környékén seregestől szétzúzta. En
nek hatására  G yarm at újból hűséget es
küdött Bethlen G ábornak. Nógrád 
megye ism ét bázisul szolgált az erdélyi 
fejedelem  szabadságharcának, de az 1622- 
es nikolsburgi béke ism ét a H absburg- 
ház kezére ju tta tta  Nógrádot.

1623-ban Bethlen Gábor másodízben tá-
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m adt F erd inand  ellen. S ikertelen kísér
letet te tt Fülek visszafoglalására, egyéb
ként nem  volt szándékában a  nógrádi 
várakat elfoglalni. Nyugati szövetségesei 
cserbenhagyták, így 1625-ben ism ét meg
egyezésre kényszerült II. Ferdinánddal.

A harm adik  függetlenségi harcra  1626- 
ban kerü lt sor, am ikor felkérte segítsé
gül Gusztáv svéd és IV. Keresztély dán 
királyt. A császári seregek vezére W allen
stein volt, aki a harcok végén nagy vesz
teséggel kényszerült elhagyni az orszá
got. Bethlen fegyvertársul h ív ta  M urteza 
budai basát is, aki m int szövetséges é r 
kezett még a nyáron Nógrád alá. Bethlen 
Gábor azonban elh ív ta a törököt a vár 
ostrom ától, nehogy az a kezükbe kerü ljön . 
Igy m arad t a v á r a császáriak b irtoká
ban, s ezt W allenstein csapata érdem é
nek könyvelte el. M egtám adta a török 
jú liusban Balassagyarm atot is, ahonnan 
azonban a  véres ütközetből 17-én m ene
külnie kellett. A nyár végén Bethlen is 
m egindult seregével Erdélyből Nógrád 
felé. A H absburgok elleni harcában fel
vonulási útvonalának egyik állom ása F ü
lek volt. Bethlen a török csatlakozását 
kérte, am i D régelypalánknál m eg is tö r
tént. B ethlennek közel 30 ezres serege 
volt. Szeptem ber 30-án találkozott D ré - 
gelypalánkon egy lovon két katonával 
érkező W allenstein csapata, Bethlen és 
a török hadereje. A hosszú felvonulást 
aznap egy igen rövid délelőtti csata kö
vette. A ném etek csak ágyúkkal tud 
ták  m agukat védeni a m agyar és a tö
rök lovasokkal szemben. Az éjje lre  te r
vezett csatát m indkét fél ellenezte. É j
nek idején Bethlen csapatai visszavonul
tak, m ert a fejedelem  nem  ta rto tta  ked
vezőnek a terepet lovasai szám ára. Reg
gelre azonban a császári seregnek is hü lt 
helye m aradt, W allenstein is visszavo
nult. Az erdélyiek Szécsényig húzódtak 
vissza, ahol egyesültek M ansfeld dán had
vezér seregével. I t t  a lovasság szám ára 
kedvező lett volna harc ra  a  terep, de 
ellenség nem volt. A császáriak nem  kö
vették  Bethlenéket. Az erdélyi fejede
lem  azonban nem  m arad t tétlen. A csá
szári seregekre hatalm as csapásokat 
m ért; k izavarta  a megyéből és végig a 
felvidéken üldözte a határon  túlra.

Bethlen seregei nem  szenvedtek veresé
get, de a szövetségeseit legyőzték a H abs
burgok, így kénytelen volt 1626-ban meg
kötni a pozsonyi békét. Ennek értelm é
ben Nógrád megye ism ét a császár b ir
toka lett. A törökök még 1627 nyarán kí
sérle te t te ttek  és Fülek ellen vonultak, 
de sikertelenül tám adtak. A török biro
dalom  a perzsáktól elszenvedett veresége 
folyam án le kellett m ondjon a nyu
gat elleni háborúskodásról. 1627-ben 
Szőnyben m egkötötte F erdinánddal a bé
két. Ennek ellenére nem  hagytak fel a 
végeken a csatározásokkal. Nógrád népe 
veszélyben volt, a pogányok rajtaü téssze

rűen rabolták  el a  nőket és a fiatalokat, 
e lv itték  az állatokat és gazdaságilag ki
fosztották a vidéket. 1632-ben Nógrád 
alá vonultak, m ajd  négy év m úlva m egtá
m adták Szécsényt is, de a füleki vár ka
pitánya Wesselényi Ferenc fényes győzel
m et ara to tt felettük. 1639-ben az ozmá
nok ism ét háborgatták  G yarm atot, be
venni ugyan nem  tud ták , de nagy pusz
títást végeztek.

Igy ír  erről szeptem ber 28-án a vár 
kapitánya: „Az elm últ étszaka, m integy éj
fél után egy órakor tá jban , az term észet 
szerin t való pogány ellenség, pesti, budai 
váczi és esztergom i török nagy véletle
nül egész városunkra az se té tben reánk  
ütött és városunkra becsapott.” M ajd 
így folytatódik a levél: „ . ..d e  az egész 
városunkat azonnal m eggyújtották,” 
m ajd arró l szám olt be a várkapitány  a 
hét m agyar bányavárosnak, hogy m in 
dent elraboltak , többen ijedtükben kútba 
ugrotta k.  A végvári vitézek sem  voltak 
azonban tétlenek! 1640-ben pl: Fülek,
Szécsény, D régelypalánk, G yarm at és 
Nógrád vitézei a Bácskáig hatolva ra 
bokkal és gazdasági zsákm ánnyal tértek  
haza. 1648-ban is m egfizettek a török
nek. Most a gyarm atiak  á lltak  bosszút.

É rtesültek, hogy egy gazdag török 
m enyasszonyt visznek Esztergom ba a po
gányok. A gyarm atiak  k ilesték és ki
rabolták  őket. A török bosszúból, m ivel 
szerintük G yarm at „nem  vár, hanem  to l
vajok barlang ja” éjnek idején négyezer 
fővel a  vár a lá  érkezett. H atalm as harc 
fejlődött ki. A gyarm ati védőknek segít
ségére voltak  az éjjel ott elszállásolt pa- 
lánki huszárok. Hősiesen harcoltak  a 
nők is. — Forró vízzel, o lajjal, fegyver
rel a kezükben pusztították a pogányo- 
kat. M integy 400 tö rök m arad t a csata
terén. Ez a győzelem volt B alassagyarm at 
történetének egyik legdicsőbb fejezete.

A harm incéves háború utolsó szakaszá
nak esem ényei Nógrádot ism ét érintették. 
I. Rákóczi György 1644-ben III. Ferdi- 
nándnak  hadat üzent. Főhadiszállását egy 
időre Szécsénybe helyezte, m ajd  április
ban birtokba vette G yarm atot is. 1645- 
ben egész Nógrád a lája  tartozott. Az egy 
évvel később kö tö tt Linzi béke ism ét a 
H absburgoknak ju tta tta . Az országgyűlés 
1655-ben ism ét elrendelte a nógrádi vá
rak  m egjavítását és védelm ükre állandó 
őrséget je lö lt ki. Legtöbbet Szécsény vá
rába: 300 lovast és 200 gyalogost, a legke
vesebbet a  somoskői várba 20 gyalogost 
és 20 lovast.

1659-ben a török azonban ism ét be
tö rt a  megyébe, m ajd az elkövetkező 
években az egész országra, így Nógrádra 
is súlyos csapás zúdult. 1663-ban újból 
k itö rt a  török háború. Köprili Ahmed 
nagyvezér 1663 nyarán 35 ezres seregé
vel m egérkezett Budára. W esselényi Fe
renc nádor felkelő hadat ak a rt toboroz
ni, Nógrád m egyét is felszólította, hogy
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szálljon hadba. A nem esség azonban nem 
te ljesíte tte  a kívánságot. A török roha
mosan terjeszkedett. Szeptem ber 15-én 
É rsekújvár hódolt be, m ajd a török se
reg és a vele tartó , szultán kinevezte e r
délyi fejedelem , Apafi M ihálv Nógrád 
v árá t vette  ostrom  alá, am it Nadányi 
Miklós szinte ellenállás nélkül adott fel. 
A vár elfoglalása u tán  Drégelyt, Bujákot, 
Hollókőt, Szécsényt és G yarm atot is be
vette a török. G yarm atot nem volt szán
dékában az ellenségnek m egtartani, 
ezért borzalm as pusztítást végzett, oly
annyira, hogy a pusztává vált település 
27 évig lakatlan  volt. Még az 1688-as 
egyházi vizsgálat is alig akadt nyom ára 
az egykori városnak.

A török egyre terjeszkedett az ország
ban. Montecuccoli a császári seregek fő
vezére Szentgothárdnál azonban az előre
nyomuló ellenséget fényesen legyőzte.

Ennek ellenére I. Lipót a győzelmet 
követő kilencedik napon 1664 augusztus 
10-én Vasváron békét kötött IV. M oha
med szultánnal. A békefeltétel olyan 
volt, m in tha a császári sereg le tt volna 
a vesztes. A szégyenteljes béke egyik 
pontja  szerin t a török hódoltságban m a
rad tak  az elfoglalt várak . l gv nyögtek 
tovább tö rök iga a la tt az 1663-ban el- 
foglalat nógrádi erősségek is.

A vasvári béke elkeseredést szült Nóg
rád  m egyében is. Ú jból igazoltnak lá tták , 
hogy a H absburgok csak védőpajzsként 
kezelik az országot. A W esselényi-féle 
összeesküvés m ia tt n agv m egtorlás követ
kezett. Ú jabb felkeléstől ta rtv a  Nógrád- 
ba is ú jabb  csapatokat vezényeltek. 
Ezeket a megye lakossága igen gyűlölte, 
hiszen erőszakoskodtak és költségeiket 
végsőfokon a jobbágy nyakába varrták .

A W esselényi összesküvésben részes 
nemesekből, az üldözött protestánsok
ból, a te lküket elhagyni kényszerült 
jobbágvokból, a  végvári vitézekből kikerülő 
bujdosók szám a ezrekre rúgott, ak ik  a 
töröktől és A paffi M ihálv erdélyi feje
delemtől v á rták  a segítséget. Köztük volt 
Balassi Im re gyarm ati várkap itány  is, 
akiről azonban az a h ír is já rta , hogy 
titokban azért a ném ettel is érintkezett. 
A bújdosók 1672-re annyira megerősödtek, 
hogy három  m egyét ta rto ttak  kézben és 
felszólították F üleket is, hogy álljon 
m elléjük. If j . K oháry István várkapitány  
azonban elu tasíto tta  e felhívást, m ert 
a császárnak hűséges h íve ak art m arad
ni. A kurucok vezére 1678-ban Thököly 
Im re m enekült főúr lett, aki azévben el
foglalta a felvidéki bányavárosokat és 
gyors rajtaütésszerű  tám adásaival a Fel
vidéket is. Az erdélyi határszéltől a Ga
ramig terü lő  országrészt 1682-85 között 
a török b iz tatására fejedelm i cím et fel
vett Thököly korm ányozta. 1682 augusz
tus 22-én Thökölyvel az élen a kuruc 
sereg Fülek alá érkezett és négy nap 
m úlva m egindult a v á r elleni tám adás.

A sokszoros túlerőben levő török és ku
ruc csapatok 3-4 ezres védőőrségre törtek. 
Nógrádiban még ehhez hasonló nagysza
bású várharc  nem  volt. A köröm szakad
táig harcoló védelem  szeptem ber 3-ig a 
várost védte. Aznap a török felgyújtotta, 
így a lakosság és a védelem  a várba szo
ru lt. K ét hétig égett Fülek. Szeldius basa 
és Thököly m ár ágyúkkal keríte tte  be a 
várat, am ikor K oháry kapitány még a 
császári felm entő segítségben rem ény
kedett. Ez azonban Füleknél is elm aradt. 
A várkap itány  látva, hogy a v ár m ent
hetetlen, ezért aláaknázta az erőd ka
puját, am ely a törökök százait tem ette  
maga alá. A nagy ütközetben m ár szep
tem ber 5-én közel 4 ezer halo ttja  vo lt a 
töröknek, közöttük Izlár aga is. Az ost
rom  azonban tovább folyt, s rem ényte
len volt a  védekezés.

A várba szorult lakosság h iába kérte  
a vár feladását, K oháry h a jth a ta tlan  m a
radt. A várbeliek  azonban határoztak . 
Szabad elvonulást kértek  és kap tak  is 
Thökölytől. A kivonuló K oháry szemére 
vetette Thökölynek, hogy e lá ru lta  a  ke
reszténységet. Útjá t azonban nem  foly
ta th a tta  szabadon, várbörtönre  i té lték . 
Öt börtönben raboskodott, s közel három  
évi fogság u tán  szabadult a sárospataki 
várból.

Az elfoglalt füleki v á ra t a tö rök és 
Thököly csapatai felrobbantották . I tt  
pusztultak el a sok-sok értékkel együtt 
Nógrád megye iratai, oklevelei, am it pó
tolni többé lehetetlen. H árom  napig 
égett a v á r és 17 napos ostrom u tán  a 
török Thökölyt Füleken királlyá koronáz
ta. A cím et azonban Thököly nem  fo
gadta el. Fülek elpusztult, m egszűnt ka
tonai és politikai jelentősége. A megye 
közigazgatási központja Gács v á ra  lett, 
a köznemesség pedig átköltözött Losonc
ra.

Az 1682 novem berében Bécsben kötött 
fegyverszünet értelm ében Nógrád m e
gye Thököly kezébe került, ő azonban 
nem  sokáig korm ányozhatta, de ez a kis 
idő elegendő volt, hogy a megye m eg
nyugodjék, m egszűnt a H absburgok 
rém uralm a. A bujdosók visszakapták 
földjeiket, m egszűnt a vallásüldözés, 
m ár-m ár úgy tűn t, hogy a sokat szenve
dett ország felszabadul a ném et elnyo
más alól. Még a hű k irá lv p á rtiak , m in t 
például a  Balassiak, ha még érdekből is, 
de mégis Thökölyhez csatlakoztak Nóg- 
rádban. 1683-ban m egindult azonban az 
a folyam at, am elynek során m egyénk is
m ét a korona alá került. K ara  M usztafa 
1683-ban Bécs ellen vonult 30 ezres h a 
dával. Csatlakozott hozzá Thököly is. 
Európa országai és XI. Ince pápa felis
m erték  a nagy veszélyt, ezért siettek 
pénzzel és katonával hozzájárulni Bécs 
felm entéséhez. Szeptem ber 12-én Szobi- 
eszky János lengyel király  és Lotharin- 
giai K ároly felm entő hadai sikeresen el is
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űzték a törököt Bécs alól, m ajd  október 
9-én Bárkánynál fényesen legyőzték 
őket. Ebben az ütközetben Nógrád m e
gyei felkelők is részt vettek  a török ellen. 
A balassagyarm ati Palóc M úzeum ban őr
zik annak  a zászlónak foszlányait, am ely 
a la tt a felkelők bandérium a harcolt.

A lengyel hadak Szobieszky vezetésével 
Nógrád megyén á t vonultak  haza. Ú t
közben október 10-én felszabadíto tták  az 
1300 török fegyveres őrizetében lévő Szé- 
csényt, m ajd  P alánk  és Hollókő vissza
foglalása u tán  hazatértek.

Thököly  u ra lm a azonban le járt. A tö
rök veresége és nagyfokú török b ará tsá
ga m ia tt a  nép egyre távolodott tőle. 
Nógrádot ism ét a császáriak szállták 
meg. M egkezdődtek a  birtokelkobzások, 
könyörtelenül szedték az adót, s am i
kor m ár e rre  sem  volt mód, a megyén 
átvonuló C araffa tábornok elzáratta a 
megye alispánját. A megye azonban még 
nem  szabadult fel teljesen a töröktől. 
1686 augusztusában ju to tt csak a császár 
kezébe a nógrádi vár. Ekkor ugyanis a 
várban  tá ro lt lőporos hordókba villám

csapott, am itől a török annyira m egijedt, 
hogy a sértetlen  épületeket is felgyújtotta, 
elidegenedett még a  v á r környékéről is. 
Igy lett rom m á az egykori délcegen álló 
vár. A v ár visszakerülése szinte szimbo
lizálta a török végleges vereségét, buká
sá t m egyénkben. A megve ezután m ind 
nagyobb részben szabadult fel és Buda 
1686-os visszafoglalásával végleg m eg
szűnt a  török hódoltság.

Buda visszafoglalásáért fo ly tato tt több 
hónapos ostrom ban Nógrád megye is ki
vette részét. Gr. Forgách Ádám főispán 
sa já t költségén felá llíto tt csapatai élén 
harcolt Buda alatt, de ott volt a megye 
felkelt nem essége is.

Nagy volt az öröm  az egész ország
ban! Azt érezte a nem zet, hogy 1526-ban 
elvesztett függetlenségét Buda visszahoz
ta. A csalódás, elkeseredés azonban rö
videsen u rrá  lett, m ert a szuverénitás 
helyett még a tö rök hódoltságnál is k i
m életlenebb H absburg-m egszállás követ
kezett az egész országra, m elynek k e 
serveiből N ógrád népének is bőven ki
juto tt.
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