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Benyhe István

A füzéri vár

A Perényi családdal távoli rokonságban va-
gyunk. Ezt a füzéri vár felé menet, talán csak 
úgy, időkitöltő mondatnak szánta nagyanyám. 

A vár, vagyis inkább csak a romja, felségesen uralkodik 
a zempléni tájon, és ahogy közeledtünk, egyre termé-
szetesebbnek találtam, hogy egy időben a Perényiek itt 
őrizték a Szent Koronát. Nagyanyám rögtönzött törté-
nelemórát tartott. A várat Perényi Miklós és János kap-
ták, még Zsigmond királyunktól. Távoli ősünk, Perényi 
Péter koronaőr, a török betörését követő viharos idők-
ben, a nagy lakótoronyban őrizte a magyar koronázási 
jelvényeket. A féltett kincset aztán, menekülése során, 
valahogy mégis megszerezték tőle, de a család emléke-
zetében azóta is úgy él, mint rettenthetetlen és hűséges 
koronaőr. Az a szó, rokonság, megmozgatta a fantáziá-
mat. Mintha általa én is részesülnék a korona őrzésének 
magasztos feladatában, én is alakítottam volna az ország 
történelmét, én is olyasvalaki vagyok, aki a megtartást, 
megőrzést választotta ellentétben azokkal, akik a szét-
szórást, elárulást, elveszejtést. Ahogy felkanyarodott az 
út az omladékból előbukkanó öregtorony torzója mel-
lett, lenéztem. Így nézhettek valaha a vár lakói, katonái, 
jobbágyai az őket ellátó falura. A perspektíva hatalomér-
zet. Én most fenn vagyok, mindenkinél feljebb, és egy-
re feljebb jutok. A jól-rosszul konzervált falmaradvány 
tetején kapaszkodtam tovább. Omlik, gördül a talpam 
alól a kő, de valahogy fenntart. Nagyanyám a sétaúton 
jött felfelé, öregesen, de meglepő biztonsággal. Hirtelen 
feltettem magamnak a kérdést, miért jöttünk ide? Per-
sze, kirándulni, de hát nagyanyám elmúlt hetven, nem 
ostoba vállalkozás ez? Füzérkomlóson lakik az unoka-
testvérem. Onnan jöttünk fel a várhoz. Burkus, a hatal-
mas kuvasz, nem szívesen törődött bele, hogy nem jöhet 
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velünk. Nagyanyám nagy kutyabarát, ezért ravaszul, az-
zal próbálom rávenni a gyors visszatérésre, hogy szegény 
kutyus még kárt tesz magában, annyira rángatja a lán-
cot. Nem hallgat rám. Az úton jön, és rám szól, hogy le 
ne essek a falról. A várudvaron végre leülünk egy padra. 

– Te, Nagyi, miért jöttünk mi fel ide? – kérdezem, 
amint kifújtam magam egy kicsit. 

– Kislánykorom óta szeretem a várakat. Ükapád, az 
én nagyapám, műkedvelő történész volt, szinte min-
dent tudott a magyar várakról. Azt mondta, „a vár 
olyan, mint a bor, lélek lakik benne. A várakat lerom-
bolhatja az ellenség, de a nép mindig újraépíti őket, és 
egyetlen nép sem hagy fel csak parancsra a szőlőmű-
veléssel. Azokat a várakat, amelyeket mi magunk rom-
bolunk le, vagy kiszolgáltatjuk őket az időnek, senki 
sem építi többé újjá. Ha egy nép felveszi az iszlámot, 
elhagyja szőleit is, de akkor az már egy másik nép.” 
Egyszer errefelé sétáltam vele, és találgattuk, hogy a 
kuruc harcok után felrobbantott várak minek minő-
sülnek. Az ellenség rombolta-e le, Lipót császár képé-
ben, vagy mégiscsak mi magunk voltunk a rombolók? 
A válaszban van a jövőnk, mondta szinte fanatikusan.

– És mire jutottatok? – kérdeztem némi gúnnyal, de 
nem felelt. A távolba nézett, északra, végig a hegylánc 
fölé, amerre Eperjest sejtette. Képzelete messze, mesz-
sze járhatott, talán gyermekkorának elhagyott tájain, a 
Sáros-megyei erdők között, egy széles udvarház előkert-
jében, ahol a filagória melletti hintán készült egyetlen 
kislánykori képe, még üveglemezre. Ükapám mindenét 
Kossuth-bankóba fektette, így alig maradt valamije, 
amivel később kiházasíthatta a lányait. Nem is hagyott 
dédanyámra egyebet, mint a várak szeretetét, néhány 
igazságot – amire rájött hosszú élete során –, egy pesti 
házat, és egy marék 1848-as ezüstkrajcárt. Húszévesen 
felcsapott volna honvédnak, de vesebetegsége miatt nem 
felelt meg, ezért tehetős kisnemesként jelentős össze-
gekkel támogatta a toborzást. Világos után, egy Grötsch 
nevű strázsamester kvártélyozta be magát az udvarház-
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ba és élcelődött lábadozó ükapámon, mondván, az ilyen 
beteg nyavalyások, mint ő, nem is lehettek a császár 
őfelsége reguláris csapatainak méltó ellenfelei. Ükapám 
közölte, hogy ez sértés, vért kíván, de betegen csak kor-
látozottan párbajképes, ezért ő választ fegyvernemet. Az 
osztrák ráállt. Ükapám a magyar kártyát választotta, és 
valószínűleg egy preferánsz nevű játék páros változatát. 
Az osztrák gránátos szakasz és a tót cselédség asszisz-
tenciája mellett órákon át folyt a küzdelem, ami ükapám 
egyértelmű győzelmével végződött. Először zsoldjától, 
gyűrűjétől és órájától, majd köpenyétől, és tartalék csiz-
májától fosztotta meg a strázsamestert. Az egyre elkese-
redettebb Grötsch ezután sem kért bocsánatot, folyton 
emelte a tétet, ami díszruhájába, nyergébe, végül lová-
ba került. Fegyverét nem merte feltenni, mert tiltotta a 
szabályzat, így egyenruháján és fegyverén kívül semmije 
sem maradt. Ekkor a rangidős tiszt befejezettnek nyil-
vánította a párbajt, és ükapámat hirdette ki győztesnek. 
Ő tüstént a zsidóért küldetett, és nyereményét az egész 
szakasz szeme láttára eladta. Kivagyiságból nagy hangon 
kikötötte, hogy csak Kossuth-bankót fogad el fizetségül. 
Ezzel nehéz helyzetbe hozta szegény zsidót, mert ha ér-
téktelen pénzzel fizet, akkor ugyan ingyen kap meg min-
dent, de ki tudja, mit tesznek vele később a katonák. Ő 
tudta, hogy a Kossuth-bankó már érvénytelen fizetőesz-
köz volt, és azt is, hogy Eperjesen, a főtéren, máglyákon 
égették el. Végül mérlegelte a kockázatot, bólintott, és 
nagy köteg Kossuth-bankóért cserébe megkapta Grötsch 
minden holmiját. A párbajnak híre ment a környéken 
és szegény levert, kétségbeesett magyar hazafiak kár-
örvendőn végre egy jót nevettek. Az osztrák katonaság 
annyira felháborodott a tréfán, hogy már másnap ház-
kutatást rendeztek ükapámnál, Kossuth-bankó rejtege-
tés és szervezkedés vádjával. Bankókészletét az udvaron 
meggyújtották, és minden valamire való értékét lefoglal-
ták, őt magát pedig Eperjesre kísérték, kihallgatásra. Két 
hétig volt vizsgálati fogságban, de mivel nem vett részt 
a rebellióban és alig tudott lábra állni, pénzbírsággal 
sújtották a szabadságharc támogatása miatt, ingó javait 
pedig, amit a házkutatásnál lefoglaltak, végleg elkoboz-
ták. Így fosztotta meg a becsület és egy jó tréfa még meg 
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sem született dédanyámat öröksége nagy részétől. Nagy-
anyám ismerte és szerette nagyapját, és büszke volt rá, 
amiért kártyapárbajban legyőzte az osztrák strázsames-
tert. 1908-ban, amikor nagyanyám hat-, nagyapja nyolc-
vanéves volt, együtt utaztak Tokajba, hogy ükapám részt 
vehessen a család legifjabb fiúhajtásának keresztelőjén. 
Akkor ejtették útba a füzéri várat, és mondta el jószág-
vesztése történetét a kis Emmának. 

– Látod, Emmuska – mondta –, én elmondtam most 
neked, te pedig majd egyszer elmeséled a te unokádnak. 
Meg azt is, hogy nem ér semmit a múlt, ha nem okulunk 
belőle. A Perényiek rokonaink, ne feledd. Az ő révükön 
nekünk is közünk van a Szent Koronához. Ezért is vol-
tam kénytelen Kossuth-bankóban kérni a nyereményem 
árát, még akkor is, ha tudtam, hogy többe lesz az nekem, 
mint amennyit a strázsamesterről lehúztam. Meg hát 
nemesember vagyok, hogy tehettem volna másképp? 

A történetet már többször elmondta nagyanyám, és 
gondoltam, itt, a füzéri vár közepén megint ez jutott 
eszébe. Olyan sokáig nem válaszolt, hogy azt hittem, 
nem is hallotta csipkelődő kérdésemet, de aztán ked-
vesen felém fordult. 

– Végül abban maradtunk, hogy vannak, akik sze-
rint az ellenség rombolta le a várainkat, és vannak 
olyanok, akik szerint a törvényes magyar király. De 
nem ez számít, hanem az, hogy vajon mihez kezde-
nek a romokkal az utódok. Ükapád kilencvenhárom 
évesen halt meg, és még az utolsó kenet felvételekor 
is szorongatta azt a levelet, amit a volt tót erdésze 
írt neki, aki az új kormányzatnak lett valami tiszt-
viselője. A levél így végződött: „…és nyugodjon meg 
a nagyságos úr, nekünk gondunk lesz mindenre. Ne 
eméssze tovább magát a Lipót miatt. A nép felépíti, 
mert ellenség rombolta le, és ellenség szolgáltatta ki 
az időnek. Isten Önnel! Az Ön Pavel Kollárja. Zvolen, 
1921. március 6.” Menjünk, jó volt még egyszer látni 
a füzéri vár romjait, mielőtt meghalok. 


