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Krátka história hradu:
- hrad Tubul (okolo r. 1249) 

- 1347 „locus castri Mogloch“, (miesto zbúraného hradu)

- 1410 kráľ Žigmund Luxemburský daroval panstvo Andrejovi 
de Koka, budinskému mešťanovi. Andrej založil rod Kapy, po-
stavil hrad ako obytné sídlo pre panstvo. Neskôr slúžil pre voja-
kov, hradnú posádku.

- 1440 kráľ Vladislav I. Jagelovský daroval hrad šľachticom 
z Rozhanoviec, 1464 vlastníctvo Jána z Kapušian,  1468 hrad 
obsadili bratríci, koniec 15. storočia útok poľských vojsk Jána 
Alberta, hrad poškodený.

- 16. storočie – hrad prestavaný a rozšírený o dolné nádvorie, 
priekopa. Pristavané hospodárske objekty, remeselné dielnič-
ky. Budova strážnice (prelom 16.-17. storočia).

V 17. storočí sa panstvo sťahuje do kaštieľa v Tulčíku a hrad sa 
mení na refugiálny (plniaci úlohu útočiska). Na hrade ostáva 
hradná posádka a šľachta sa tu sťahuje iba v prípade nebezpe-
čenstva. 

V čase protihabsburského povstania obsadil hrad v roku 1686 
Imrich Tököly. V roku 1709 sa dostáva do rúk Františka II. Rá-
kocziho, ktorého vodca Telekessy dal hrad zapáliť.

Po návrate hradu do rúk rodu z Kapušian, vdova po Gabrielovi 
z Kapušian – Eva Gergelakyová, dala poškodený hrad v roku 
1712 opraviť. 

V zmysle vládneho nariadenia bol v roku 1715 vypálený, aby sa 
nestal strediskom protihabsburského hnutia. Odvtedy bol hrad 
neobývaný a pustol.

Krótka historia zamku
- zamek Tubul (około 1249 r.) 

- 1347 r. - wzmianka o „locus castri Mogloch”, czyli miejsce zbu-
rzonego zamku.

- 1410 r. król Zygmunt Luksembursky majątek podarował An-
drejowi de Koka, mieszczaninowi z Budy. Andrej de Koka zało-
żył ród Kapy. Zbudował zamek jako rezydencje mieszkalna dla 
dworu, w późniejszym czasie służył garnizonowi zamkowemu.

- 1440 r. król Władysław I Jagiellończyk przekazał zamek 
szlachcicom ze wsi Rozhanovce, 1464 r. właściciel Jan z Kapu-
szan, 1468 r. zamek zajęty przez bratrzyków. Koniec XV w. atak 
polskich wojsk Jana Olbrachta, zamek uszkodzony.

XVI w. zamek przebudowany i powiększony o dolny dziedzi-
niec, fosa tworzona przez wał, kolejne zabudowania gospodar-
cze, warsztaty rzemieślnicze i wartownia.

W XVII wieku państwo przenieśli się do dworu we wsi Tulčík, 
a zamek zmienił swój charakter na refugialny (pełniący rolę 
schronienia). Odtąd zamku strzegła straż zamkowa, a państwo 
znajdowało tu schronienie na wypadek niebezpieczeństwa. 

W czasie powstania antyhabsburskiego w 1686 r. zamek został 
zajęty przez przywódcę kuruców, Imre Thököly’ego. W 1709 r. 
trafi ł w ręce Franciszka II Rakoczego, a jego przywódca, Tele-
kessy, rozkazał podpalenie zamku.

Gdy w 1712 r. zamek wrócił do dawnych właścicieli, a wdowa 
po Gabrielu z Kapuszanów, Eva Gergelakyová, zleciła jego od-
budowę. 

Na mocy dekretu rządowego w 1715 r. zamek został podpa-
lony, aby nie stał się ośrodkiem ruchów antyhabsburskich. 
Od tamtej pory był niezamieszkały i niszczał.
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