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A kanizsai vár 
Sajnálatos, hogy az elmúlt évtizedekben „A magyar várak" sorozat részeként ez idáig még nem készült 

el Kanizsa várának összefoglaló, széles forrásbázisra épülő hadtörténeti feldolgozása, amely arra vállalko-
zott volna, hogy a törökellenes küzdelmekben kulcsfontosságú dél-dunántúli erősséget bemutassa. Éppen 
ezért most arra teszünk szerény kísérletet, hogy tanulmányunkban — persze felettébb vázlatosan — fel-
idézzük a nagymúhú kanizsai vár legfontosabb helytörténeti vonatkozásait, amelyek azonban mindenkor 
szerves egységet alkotnak a hazai köztörténet eseményeivel. 

* 

Kanizsa vagy Canissa — ahogyan a középkori források említik — várának neve a korábbi, ma már el-
avult feltételezések szerint a latin canis (= kutya) szóra vezethető vissza, mivel a környéket övező láp-
rengetegben sok, kutyára emlékeztető nádifarkas élt. Kniezsa István és Markó Imre Lehel véleménye 
alapján azonban reálisabbnak tűnik az az etimológiai magyarázat, amely szerint a télepülés elnevezése a 
szláv knéz (s ebből Kenese, majd a nyelvtörténeti fejlődés eredményeképpen Kanizsa) szóval hozható 
összefüggésbe. 

Polgári történetíróink, így Balogh János és Barbarits János munkáiban arról olvashatunk, hogy a kani-
zsai vár helyén már a kelták, a rómaiak és az avarok idején is számottevő földvár állt, amely a honfogla-
lás után előbb Előd vezér unokája Csák, majd Zsolt fejedelem tulajdonába került. Ma már azonban ezek 
az állítások aligha helytállóak, mivel a vár felépítését a tatárjárást követő időszakra, megítélésünk szerint 
az 1290-es évekre tehetjük. Kőszegi Miklós ugyanis — a korszak egyik legnagyobb feudális oligarchiája 
— ez idő tájt kapott engedélyt az uralkodótól a kanizsai Castrum felépítésére. Károly Róbert azonban a 
hozzá hűtlenné vált Kőszegiek kanizsai erősségét 1324-ben a Sopron megyei Osl családnak adományoz-
ta, amelynek egyik tagja, Lőrinc a nevét ekkor Kanizsaira változtatta meg. (Itt szeretnék köszönetet 
mondani Vándpr László és Horváth László régészeknek, akik a korabeli vár történetére vonatkozóan né-
hány újabb eredményről tájékoztattak. A vár régészeti feltárását egyébként 1954—1958 között Méry Ist-
ván végezte el, de kutatási eredményei ez idáig még nem kerültek a nyilvánosság elé.) 

Az Anjou-korban a vár nagyarányú bővítése Kanizsai Lőrinc — Zala megye főispánja — nevéhez fű-
ződik, aki a legkiválóbb építészek bevonásával jól védhető erősséget építtetett fel, majd egy elővárral tol-
datta meg a keleti oldalon. Ezáltal a kis Kanizsa-folyó is a vár területén folyt át, s azt két részre, az ún. 
Ó- és Új-várra osztotta. 

A Kanizsai család XIV. századi tagjai — János, majd István — Nagy Lajos (1342—1382) és Luxem-
burgi Zsigmond (1387—1437) alatt az ország legvagyonosabb oligarchái közé tartoztak, s aktívan részt 
vettek a belpolitikai küzdelmekben, nem egyszer az uralkodóknak is jelentős kölcsönöket nyújtottak, s 
mindezek fejében több vár, uradalom és privilégium birtokába jutottak. A Kanizsai-család utolsó leszár-
mazottja a XVI. század első felében Orsolya volt, aki ez idő tájt mérhetetlen vagyon ura, s a leggazda-
gabb hajadon volt egész Magyarországon. 1532-ben Kanizsai Orsolyát Nádasdy Tamás nádor vette felesé-
gül, s így az egykori hatalmas családi birtok is az ő kezébe került. 

A mohácsi csatavesztést követő török fosztogatások, támadások egy időre elkerülték még Kanizsát, 
amelynek kapitánya ekkortájt Huszti György volt, aki azonban 1532-bcn a Kőszeg alól visszavonuló II. 
Szulejmán (1520—1566) seregének előőrsével harcba keveredett, csatát vesztett, s ő maga is fogságba 
esett. 

Az ország három részre szakadását követő időszakban Kanizsa vára, a dél-nyugati országrész egyik 
legnagyobb erőssége, rendkívül fontos hadászati szerepet töltött be a törökellenes harcokban, különösen 
azután, hogy Ferdinánd király 1542-ben Zrínyi Miklóst, ,,a szigetvári hőst" nevezte ki Zala megye főispán-
jává. Ezekben az években Ulema pasa, a kiváló hadvezér Csáktornyát és Kanizsát is megtámadta, azonban 
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minden siker nélkül, mivel a Zrínyi által irányított sereg a várból kitört, s a török tábort feldúlta, az ellensé-
ges hadak parancsnokát pedig fogságba ejtette. 

Zrínyi számítva a törökök újabb támadására, a vár két kapujára az addigi lebocsátható és felhúzható 
vasrács helyett roppant erős felvonóhidakat építtetett, amelyek valóban jó szolgálatot tettek az 1545-ös 
ostrom idején. 1545 nyarán ugyanis Ulema pasa seregével újból körülzárta Kanizsát, s egyenként verte szét az 
ostromlottak felmentésére siető kaposvári és légrádi helyőrségek csapatait. A vár bevételével azonban 
a törökök nem boldogultak, mivel a várbeliek — jól irányított lövegeikkel — felrobbantották lőporraktáru-
kat, s így kénytelenek voltak felhagyni az ostrommal. Miután a török csapatok elvonultak Kanizsa alól, 
Zrínyi — a szigetvári és a kaproncai helyőrségekkel közösen — üldözőbe vette, majd Zágráb környékén 
megsemmisítette őket. A magyar végváriak nagy örömökben — ahelyett, hogy a hullák eltakarításá-
hoz láttak volna, vagy távoztak volna a harctérről — örömünnepet rendeztek, tivornyát csaptak, s 
napokig dőzsöltek az elesettek tetemei felett. A kitört pestis aztán a vár népségének több mint két-
harmadát elpusztította, az életben maradottak pedig elszöktek, s csak 1549-ben népesült be újra Kani-
zsa. Legközelebb 1554-ben említi újra okirat Kanizsát, amikor Kerecsényi László szigetvári kapitány 
élelmet kér a védőktől, arra panaszkodva, „hogy a pécsi és az eszéki törökök Bayram bég vezetése alatt 
ágyúval Szigetvárt keményen megostromolták és többek közt Perneszy Egyed nevű kedves vitézét is 
agyonlőtték". Ugyanebben az évben a csurgói udvarbíró is azt jelenti, hogy Bayram seregéhez várják a 
budai és boszniai bégeket — számszerint ötöt — nagy sereggel, rögtön Babócsát és Kanizsát veszik 
ostrom alá. Hogy a csurgói bírának mennyire igaza volt, azt mi sem bizonyítja jobban, hogy a pécsi 
bég 1555. december 20-i levelében arra utasítja a környékbeli török tiszteket: igyekezzenek mihama-
rabb bevenni a dél-dunántúli magyar végvárakat. 

Ezek a kellemetlen hírek — és az országgyűlés határozatai — arra kényszerítették Zrínyit és Nádasdyt, 
hogy a várat megerősítsék, illetve egy hosszabb ostromhoz felkészüljenek. Therjék Tamás, aki a maga korá-
ban híres építész volt, ezt jelentette Kanizsáról 1555. október 6-án: „Az közfalak czövekit és gerendáit felve-
rettem vala, félig fel vagyon rakva, az kik látják, mind dicsérik. Lövőhely két helyen lészen rajta: a vízszint-
ben, s az azon felül." 

Ezek az erődítési munkák szakadatlanul folytak, így előbb Szele Jakab tiszttartó irányításával 1567. 
tavaszáig, amikor I. Ferdinánd megvásárolta Nádasdy Tamástól Kanizsa várát, s ettől fogva a következő 
évtizedekben királyi birtok lett. (Nádasdy és Kanizsai Orsolya cserébe Borsmonostort, a nyitrai Csejte várát 
és az ezekhez tartozó három mezővárost, valamint 10 falut kaptak.) 

A kincstári tulajdonba jutott vár egy 200 hold kiterjedésű szigeten feküdt, amelyet mocsaras, lápos terület 
vett körül. A vár maga szabályos ötszöget alkotott, mindegyik sarkában jól kiépített, ágyúkkal védett 
bástyákkal, amelyek egy négy öl (kb. 8 méter) széles, illetve 2 öl mély árok választott két részre, az ó- és 
újvárra. Ezen az árkon — amely kétsorosán hegyesre faragott palánkkal volt szegélyezve — folyt keresztül 
egy kis patak, amit később a vár körül futó hatalmas árkokon vezettek el. Az óvár jóval kisebb, de magasabb 
területen feküdt, mint az újvár; egyikből a másikba felszedhető, széles híd vezetett egy tornyos kapun 
keresztül, ahonnan az őrszemek az egész környéket könnyen megfigyelés alatt tartották. 

Az óvárban volt a Kanizsai család, később pedig a király által kinevezett kapitányok főúri dísszel 
berendezett lakhelye, de itt éltek a földesúr tisztjei családjukkal együtt, és a várőrség is. Az óvár keleti 
részében volt található a ferencesek emeletes klastroma, a templom, a fegyver- és élelmiszerraktár, a lőporto-
rony, továbbá a börtön épülete. 

Az újvárban laktak a kézművesek, a cselédség, itt álltak a műhelyek, az istállók, a pajták, a mészárszékek, 
a tűzifarakások, a széna- és a szalmakazlak, valamint a temető. 

Az egész várat vastag, erős palánkfal vette körül, a sarokbástyákon pedig általában 3, de szükség 
esetén 6-8 ágyút is el lehetett helyezni. A várfalon belül mintegy 10 öl széles, téglával és kaviccsal 
kirakott út vezetett körbe, továbbá hegyes karókból álló kettős palánk övezte a vár belső területét. Kívülről, 
a várfalaktól nem messzire húzódott az állandóan vízzel teli árok, s ezen túl már csak a Bajcsáig terjedő, 
derékig érő, süppedős mocsár volt látható, amelyet a Kanizsa-folyó vize táplált és távolabbról egy nagy tónak 
látszott. A mocsáron át fából kirakott út vezetett a várba, amit veszély esetén könnyen és gyorsan fel lehetett 
szedni. A mocsarat olyan dúsan benőtte a nád és a sás, hogy a várat majdnem láthatatlanná tette. 

Az 1560-as évek elejétől Arszlán pasa rendszeresen megtámadta a kanizsai és szigetvári végvárakat, sőt 
1562-ben a Dráván túl, Monoszlónál várat kezdett építtetni, hogy szemmel tarthassa a portyázó magyar 
helyőrségek katonáit. Erről Zrínyi — a szigetvári parancsnok — megbízható kémeitől tudomást szerzett, 
ezért Arszlán pasa elleni csatlakozásra szólította fel Kanizsa és Babócsa várának parancsnokait. Ezt követően 
a három helyőrség egyesült katonasága olyan váratlanul lepte meg a törököket, hogy azoknak még csapataik 
felállítására sem maradt idejük, s így rövid, heves küzdelem után megfutamodtak. 

1566-ban — a nagy várháborúk évében — Arszlán pécsi pasa ismért megkísérelte Kanizsa elfoglalását. 
Hatalmában és serege erejében bízva, olvan biztosra vette a vár kapitulálását, hogy minden különösebb 
készülődés nélkül fogta ostrom alá. Tahy Ferenc, a kanizsai parancsnok azonban ágyúkkal felelt és a fejetle-
nül menekülő török csapatokat üldözőbe véve szétverte azokat. 

1567 telén — az idős Tahy Ferenc halála után — helyére parancsnokká sógorát, az ifjú Zrínyi Györgyöt 
a „szigetvári hős fiát nevezték ki. Zrínyi György azonban — miután meghalt barátja, Keglevits Péter 
örököseként a csáktornyai vár tulajdonosa lett — hamarosan lemondott a kanizsai parancsnokságról, 
s helyére Thury Györgyöt, korának leghíresebb bajvívó katonáját nevezték ki, aki rendkívüli harci erényeivel 
már számos ütközetben kitűnt, ezért Miksa császár Pozsonyban lovaggá ütötte. Ilyen múlttal és hírnévvel 
vette át 1568-ban Thury György Kanizsa parancsnokságát. 
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A kanizsai vár történetének ezen évei viszonylag jól ismertek és Thury György életére vonatkozólag is szá-
mos adattal rendelkezünk. Őseiről tudjuk, hogy már az Árpád-korban jeles vitézek voltak: nagyapja Thury 
Miklós Mátyás király alatt szolgált, de apja, Gábor is kimagasló hadiérdemeket szerzett. Thury György a csa-
lád 3 gyermeke közül a legidősebb, nem járt iskolába, s így írni sem tanult meg. Az ő „iskolája" a végvári élet 
volt, ahol a hadiismereteket igyekezett elsajátítani, s itt ismerte meg a vitézi szellemet is. 

Thury György fényes katonai karriert futott be, hiszen az egykori újvári, drégelyi és sági (ahol Várdai püs-
pök szolgálatában állt) „huszárfőlegényből" 1556-ban lévai kapitány, 1558-ban Bars megyei főispán, vala-
mint Podmaniczky Rafael meghívására a palotai vártartomány gazdasági irányítója, majd parancsnoka lett. 
Innen tudatja 1559. április 22-én a királlyal: „A palotai gyalogosok legtöbbje távozik innét, s ezek helyébe 
újakat kell szerezni. Erre pedig pénz kell, A vár nagy kiterjedésű, s így nagyobb őrség kell ide. Én a magam 
hasznát nem keresem, hiszen ha lehetne, kész volnék felségednek száz forintért is szolgálni. De mivel Palota 
vára a török torkában vagyon, elegendő katonaság nélkül képtelen vagyok annak megtartására. 

A bécsi Haditanács azonban ezután sem tett többet Palota megerősítéséért, így Thury György 1565. decem-
ber 3-án beadta lemondását, de a király egy időre még maradásra bírta. Az 1566. június 5-én kezdődött ost-
romot a palotaiak még az ő vezetésével verték vissza, de rögtön a győzelem után végérvényesen lemondott 
kapitányi tisztségéről, s helyét unokaöccse, Thury Márton vette át. 

Ezután egy ideig keveset hallunk róla, s a következőkben már mint kanizsai kapitánnyal találkozunk vele. 
Thury György kinevezése azonban minden bizonnyal nem ment simán, hiszen 1567 szeptemberében az ural-
kodó már ismét felajánlotta neki a kanizsai kapitányságot, de ezt hosszas tárgyalások követték. Minthogy a 
levelek elvesztek, csak arra lehet következtetni, hogy Thury feltételekhez kötötte a kapitányság elfogadását. 

Az alkudozások során a király neki adományozta a hódoltságban fekvő Tolna mezővárost és a kihalt Ko-
los-család birtokait. Feltételezhetjük, hogy a birtokadományozások azt a célt szolgálták, hogy Thury fogadja 
el a kanizsai kapitányságot, erre azonban még jó ideig nem volt hajlandó, s csak abba egyezett bele, hogy 
— mint az országos főkapitány helyettese — Kanizsára költözzön. 

Thury György kanizsai kapitánysága a Miksa császár és II. Szelim szultán közötti fegyverszünet, majd a 
drinápolyi béke (1568. február 17.) megkötését követő időszakra esik, s ennek megfelelően kell értékelni te-
vékenységét is. Neki is — mint bármelyik királyi vár kapitányának — sokirányú feladata volt: gondoskodnia 
kellett a rábízott erősség állagáról, karbantartásáról, a katonák megfelelő ellátásáról, felszereléséről, harci 
kedvéről és nem utolósorban meg kellett védenie a környező falvakat a török csapatok portyáitól, rajtaütései-
től. Thury György maradéktalanul megfelelt a fenti követelményeknek, hiszen kapitánysága időszakában 
mindent megtett azért, hogy a sorozatos török támadásokat kivédje és a portyázó ellenséges könnyűlovasságot 
a vártól távol tartsa. 1571 április 2-án azonban a környező török helyőrségek csapatai tőrbccsalták és az 
Orosztony közelében vívott egyenlőtlen küzdelemben korának legvitézebb katonája is elesett. 

Thury halála után Zrínyi György, Bánffy Bálint, Alapi Gáspár, Ghyczy Bertalan és ifjabb Zrínyi György 
álltak a kanizsai vár élén, akiknek kapitánysága idején szinte mindennaposak voltak a kisebb-nagyobb össze-
csapások, a lesvetések és portyázások a magyar és a török végvári helyőrségek között. A drinápolyi békétől a 
tizenötéves háború kirobbanásáig tartó időszakot, az ún. hosszú béke időszakának nevezik, arra utalva, hogy 
ekkor valóban szüneteltek a nagyobb várháborúk és várfoglalások. Sokkal jobban illik erre a korszakra azon-
ban — Takáts Sándor kifejezésével élve — a „farkasbéke" jelző, hiszen, hogy tartós „frigy" nem volt, azt a 
magyar és a török végvári tisztek kölcsönös panaszlevelei szemléletesen bizonyítják. 

Az 1600-as esztendővel új fejezet kezdődött a kanizsai vár történetében, mivel szeptemberben Ibrahim 
pasa 60 000-es seregével vette ostrom alá a Paradeiser György és helyettese Kugler György által védett erőssé-
get. Ezzel kapcsolatban feltétlenül említést kell tennünk arról, hogy Paradeiser parancsnoksága alatt olyan 
rossz volt a bánásmód, s annyira hiányos az élelmezés és a zsoldfizetés, hogy a várból csoportosan szökdöstek 
ki a katonák. Ezen kívül a parancsnok nem vette komolyan a török támadás előkészületeiről érkezett hireket, 
s nem is tett komolyabb óvintézkedéseket, ráadásul azzal áltatta magát, hogy Ibrahim, „tekintettel az ő érde-
meire", nem veszi ostrom alá Kanizsát. 

Ibrahim eközben a récsei tó mellett egy „dombot" hordatott össze, s itt ütött tábort 60 000 katonájával 
együtt. Szeptember 11-ére tűzték ki a törökök az ostrom időpontját, csakhogy a várbeliek a bástyákról min-
dent jól láttak, s ezért előző éjszaka — nagy óvatossággal — kilopóztak a várból, meglepték a lövegállásokat, 
majd az ágyúk egy részét hasznavehetetlenné tették. Ez idő alatt Paradeiser egy segélykérő levelet küldött 
Zrínyi Györgyhöz, amelyben arról tájékoztatta, hogy „a várat utolsó emberig fel nem adják, de félnek, ha se-
gítség késne, kénytelen lenne az őrség magáról másként gondoskodni." A levél el is jutott Zrínyihez, aki lát-
va, hogy a török most már mindenáron el akarja foglalni a várat, Rudolf császártól kért segítséget. Szeptem-
ber közepén el is indult Fülöp lotharingiai herceg parancsnoksága alatt a 25 ezres, magyar, német, morva és 
vallon katonákból álló felmentő sereg, de a fegyelmet nem ismerő, élelemmel rosszul ellátott had csak szep-
tember 30-án érkezett meg a Mura mellé, ahol Szemcnyénél ütöttek tábort. Zrínyi György — valamint az ál-
tala iderendelt parancsnokok — csapataival a felmentő sereg létszáma mintegy 45 ezer főre emelkedett. 

Mivel Kanizsa ostroma során a vár lövetése és aláaknázása nem járt sikerrel, Ibrahim pasa új haditervet 
dolgozott ki. Ennek megfelelően összehajtatta a környező falvak népét, levágatta velük a mocsárt övező ná-
dast, amelyből utakat rakatott az ingoványon keresztül, egyszerre 3 irányból egészen a várig. A várőrség egy 
különítménye éjjel-nappal azon dolgozott, hogy ezeket az utakat valamiképpen tönkretegye, de végül is 5 
napi munka után, amikor az utak felrobbantásához minden előkészület megtörtént, egy szerencsétlenség foly-
tán maga a különítmény is a levegőbe repült. 

Amikor a felmentő sereg megérkezett, a vele folytatott csatározások teljesen lekötötték Ibrahim haderőit 
A várbelieken azonban már segíteni nem tudtak, mivel képtelenek voltak a török ostromzárat széttörni. A 

44 



kanizsai védők reménykedve figyelték a váron kívüli harc kimenetelét, de a felmentő sereg — mivel maguk is 
elhullott lovaik húsán éltek — október 14-én egy viharos éjszakán Letenye irányában visszavonult. 

Amikor a várőrség 37 tisztre és 109 főnyi legénységre csökkent — a felmentő sereg elvonulását követő 
nyolcadik napon — Paradeiser összegyűjtötte megmaradt katonáit a vár udvarán és szavazásra tette fel a vár 
sorsát. Hiába volt Hess Péter és Balogh Menyhért tisztek lelkesítő beszéde, a többség a vár feladása mellett 
döntött. A bástyákra nyomban kitűzték a fehér lobogókat és 43 napi gyötrelmes ostrom után 1600 október 
22-én Kanizsa kapui megnyíltak a teljes díszben, fényes kísérettel bevonuló Ibrahim nagyvezér előtt. Para-
deiser díszes, drága kardot és palástot, a várbeli katonák pedig szabad elvonulást kaptak a diadalittas török 
fővezértől. Ezek után már a bécsi Haditanács sem nézte jó szemmel Kanizsa török kézre kerülését. Míg 
Lotharingiai Fülöp herceg 45 ezer emberével — néhány napi táborozás után — a visszavonulást választhatta, 
addig a 148 életben maradt védőnek nem tudták megbocsátani, hogy teljesen magukra maradva jeladták a rájuk 
bízott várat a 60 ezer törökkel szemben. Maga Fülöp herceg — akinél a vár feladása után Paradeiser jelent-
kezett — tartóztatta le az egykori parancsnokot, akit megmaradt összes katonájával együtt a haditörvényszék 
halálra ítélt. Paradeisernek 1601 november 20-án — a bécsi Hofburg udvarán — előbb levágták a jobb ke-
zét, összetörték előtte az Ibrahim pasától kapott díszkardját, aztán lefejezték és a holttestét a töröktől kapott 
palásttal takarták le. Ezen a napon még Kugler György vicekapitány és 11 tiszt feje hullott a porba, Nuzs 
Pongrác főstrázsamesternek pedig — esküszegés miatt — kitépték a nyelvét, majd az akasztófán a feje fölé 
szegezték. Az összes többi végvári vitéz is ugyanerre a sorsra jutott volna, de a halálos ítéletük kihirdetésekor 
a jelenlevő tömeg olyan fenyegető jelenetek közt követelte számukra a kegyelmet, hogy a bíróság jobbnak lát-
ta büntetésüket 3 évi várfogságra változtatni. 

Kanizsa első teljhatalmú török parancsnoka Kücsük Hasszán pasa lett, aki a háborús állapotok következté-
ben elmenekült lakosságot igyekezett visszacsalogatni a városba: 3 évi adómentességet ígért annak, aki házát 
újra felépíti. A pasa ígéretében azonban a kanizsaiaknak keservesen csalódniuk kellett, hiszen az anyagi gya-
rapodás láttán egyre nagyobb összegeket követeltek a védtelen lakosságtól. Kücsük Hasszán 1601 tavaszán 
nagy erővel fogott hozzá a megrongált vár kijavításához, ezért Törökországból és Szerbiából hozatott mester-
embereket a munka elvégzésére. 

Kücsük Hasszán utóda Amrót Hasszán belgrádi pasa lett, aki még elődjét is felülmúlta kegyetlenkedései-
vel, állandó rablásaival, portyázásaival, Stájerország és Alsó-Ausztria gazdag településeinek gyakori kifosztá-
sával. Ezek — az osztrák tartományokra nézve is — érzékeny veszteségek érlelték meg a bécsi hadvezetésben 
Kanizsa minél előbbi visszafoglalásának gondolatát, amely azonban csak jóval később, 90 év múlva járt siker-
rel. A tizenötéves háború (1591—1606) időszakában Kanizsa felszabadításának első kísérlete Ferdinánd fő-
herceg nevéhez fűződik, aki 1601 augusztus 12-én 29 000 fős (22 000 gyalogos és 7 000 lovas) seregével Graz-
ból — Letenyén keresztül — Légrád alá érkezett A fősereg jelentős részét (kb. 10 000 fő) olasz zsoldosok al-
kották, akiknek parancsnokai Francesco Aldobrandini (VIII. Kelemen pápa unokaöccse), Vicenzo Gonzaga 
(mantovai herceg) és a firenzei Giovanni Medici voltak. Ferdinánd azonban súlyos stratégiai hibát követett 
el, mivel a sereggel először Székesfehérvár visszafoglalására indult, amelyet augusztus 24-én vett ostrom alá 
és szeptember 1-én szabadított fel 58 évi török uralom alól. A város bevételének örömére még 3 napi pihenőt 
rendelt el a fővezér, ezért csak szeptember 9-én este érkezett meg a felmentő sereg Kanizsa elé, amelynek ost-
romát Ferdinánd, Lotharingiai Fülöp hercegre bízta. Amrát pasa 3 ezres védőserege azonban 68 napon ke-
resztül sikeresen visszaverte az olasz, német, flamand és vallon zsoldosok rohamait, akik végül november 
18-án, a korán beköszöntött téli fagyok és hóesés miatt kénytelenek voltak lemondani Kanizsa bevételéről és 
Csáktornya irányában visszavonultak. Ferdinánd sikertelen vállalkozása 1500 katona életébe került, csúfos 
megfutamodása pedig nagy örömet okozott Konstantinápolyban, ahol emiatt 3 napig fényes diadalünnepeket 
és tűzijátékokat rendeztek. 

1602-ben Kollonics császári tábornok „hadicsel '-lel akarta Kanizsát bevenni, amikor megbízásából egy 
francia származású katonának — mint szökevénynek — sikerült bejutnia a várba, ahol sorra felgyújtotta az 
épületeket. A vár jelentős része rombadőlt ugyan, de mégsem jutott a magyarok kezére, mivel az ostromló se-
reg egy 16 000 fős felmentő had érkezésének hírére kénytelen volt felhagyni Kanizsa blokádjával. 

1604-ben még egy kísérlet történt Kanizsa bevételére, de ismét sikertelenül. Az ostromló sereg elvonulása 
után Amrát Hasszán a budai pasától kapott 7 000 magyar fogollyal sürgősen hozzálátott a vár helyreállításá-
hoz és megerősítéséhez. További jelentős építkezések folytak Kanizsán Terjaki Hasszán és Szinráb Mohamed 
pasák parancsnoksága idején, s nem kis mértékben éppen ezzel függött össze, hogy a XVII. század közepéig a 
magyar végváriak részéről még kísérlet sem történt a rendkívüli módon megerősített vár visszafoglalására. 

Döntő fordulatot hozott a dél-dunántúli törökellenes harcok menetében Zrinyi Miklós (1620—1664) fel-
lépése, aki 1658-ban megkísérelte Kanizsa visszafoglalását, de a bécsi Haditanács parancsára abba kellet 
hagynia a vár ostromát, amely pedig egy hatalmas tűzvéz következtében már alaposan megrongálódott Ami-
kor Zrínyi kézhez kapta a Haditanács döntését, kardját mérgében a földhöz vágta, s kárpótlásul — a Mura-
vonal védelmére — Kanizsával szemben épített fel 1661-től Uj-Zcrin (Zrínyi) várát, pontosabban várkas-
télyát A bécsi Haditanács — török kérelemre — elrendelte a vár lebontását, de Zríny i ezt megakadályozta. 

Zrínyi a következő években céltudatosan készült Kanizsa ostromára, amelyre végül 1664 tavaszán került 
sor. Az összegyűlt, vagy 20 ezer főnyi sereg Új-Zrínyivár alól április 28-án indult el Kanizsa alá, amelyet gróf 
Hohenlohe tábornok, Zrinyi Miklós és öccse, Péter, valamint Strozzi altábornagy csapatai azonnal körül-
zártak. Az egyetértés a hadműveletekben azonban csak addig tartott, amíg minden csapat elsáncolta magát. 
Ettől kezdve a kedvetlenül, csupán császári parancsra hadba vonult zsoldosvezérek csak kerékkötői lettek a 
Zríny i által kidolgozott terv végrehajtásának A rossz időjárás, az ostromló csapatok közötti katonai együtt-
működés hiánya, az idegen császári vezérek féltékenysége előre eldöntötte az ostrom sorsát. Zrínyi minden 
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erőfeszítése hiába volt: amint a török felmentő sereg híre megérkezett, Hohenlohe és Strozzi hívei a hadita-
nácsban leszavazták Zrínyit és a visszavonulás mellett döntöttek. Július 2-án hajnalban, amikor már csak né-
hány napi kitartásra lett volna szükség, hogy a védők megadják magukat, megtörtént az elvonulás. 

Zrínyi halála (1664. november 18.) után Kanizsa körül egy időre megszűntek az öldöklő harcok, s a por-
tyázó, fosztogató török csapatoknak már senki sem állta útját. Kanizsa a török közigazgatás (vilajet) fontos 
központja maradt, amely alá a pécsi és szigetvári szandzsákság is tartozott. 

A Buda visszafoglalását (1686) követő években sorra szabadultak fel a hódoltság területén fekvő vég-
várak, de Kanizsa viszonylag még hosszú ideig tartotta magát. Bár 1688 áprilisában Bischoffshausen császári 
ezredes kicsalta a kanizsai török helyőrséget a várból, s az ütközetben több száz muzulmán elesett, sőt Izmail 
agát is — a pasa testvérével együtt — elfogták, mégis Musztafa egészen 1690 áprilisáig mindenfajta kapitulá-
ciót elutasított. Ekkor azonban — három hónapi ostrom után — a törökök kénytelenek voltak megnyitni a 
kapukat Batthyány Ádám, Zichy István, Inkey János és Heister generális csapatai előtt. 

A visszafoglalt vár parancsnoka 1690-ben Batthyány Adám gróf lett, aki azonnal hozzálátott a sok dicsősé-
get és megpróbáltatást megért védművek, falak és a bástyák újjáépítéséhez, rendbehozatalához. Amikor 
azonban Kanizsa magyar helyőrségét — bécsi utasításra — szélnek eresztették és helyükre idegen zsoldoso-
kat állítottak, Batthyány lemondott tisztéről, s helyére Berge Kristóf ezredest nevezték ki. 

A bécsi udvar attól tartva, nehogy Kanizsa a kuruc mozgalom egyik fő fészke lehessen, a dicső múltú várat 
— a benne lévő összes épületekkel együtt — Lipót császár 1702-ben földig leromboltatta. így ért véget a dél-
dunántúli végvári-rendszer egyik fontos láncszemének, tartópillérének története, amely a hálás utókor emlé-
kezetében semmit sem vesztett fényéből. A jelen történészeinek pedig nem csekély a felelősségük abban, hogy 
a jövő generációi is tisztelettel és megbecsüléssel gondoljanak nemzeti történelmünk, a függetlenségi mozgal-
mak, s a magyar progresszió századaira. 

V. Molnár László 

Török kori mondák a Kisalföldön 
Budavár visszafoglalásának 300. évfordulója sok lehetőséget ad a megemlékezésre. Ebben a sokszínű 

csokorban nem érdektelen arról is szólnunk, hogy hogyan él a 150 éves török uralom népünk emlékezeté-
ben. Népmondáink tanúskodnak róla, hogy máig elevenen. 

Történelmi mondáink egyik érdekes vonása, hogy helyhez kötöttek. Csak azok az események élnek a 
nép ajkán, amelyek a szülőfölddel, a faluval vagy a tájjal kapcsolatosak. Szép bizonyítékai ennek a Kis-
alföldön található, törökökről szóló történetek. Ilyenek csak Győr—Mosonmagyaróvár vonalától délre 
élnek, mert Győr elfoglalása után 1594—1598-ig megszállt terület volt és később is a hadak útjába esett. 
A Duna vonalától északra viszont, a Szigetköz, Csallóköz területén nem találunk hasonlóakat, mert ide, 
a vizek útvesztőjébe a török csapatok nem merészkedtek. Lássunk néhányat ezekből a török kort idéző 
mondákból. 

A Temetödomb kis kiemelkedés a pázmándi határban. Azt tartják róla, hogy : „Mikor erre jártak a 
törökök, és még Győrt is elfoglalták, akkor összeterelték itt a népet és velük hordatták össze ezt a dom-
bot a török szultánnak, mert annak a tetejéről akart belátni a pannonhalmi várba. Nem sikerült neki 
belesni, mert a domb nem volt olyan magas. De arra jó volt, hogy ellátott róla Győrig és innen paran-
csolta a katonáit, hogy hogyan foglalják el a várat. Amikor aztán a magyarok visszafoglalták, erre mene-
kültek a törökök. No, de útjukat állták itt a magyarok és igen sokat levágtak belőlük. Aztán a dombba 
temették őket és azóta hívják Temetődombnak." (Szálai Jánosné sz. 1926.) 

A győri vaskakas. „A törökök idáig is eljutottak. Úgy tudták Győrt elfoglalni, hogy az itteni zsoldos 
katonaság megijedt tőlük és beengedték őket. Itt azután jól érezték magukat. Az a pasa, aki a parancsno-
kuk volt, egy nagy tornyot építtetett, tetejébe pedig egy vaskakast rakott. Azt mondta, hogy akkor lesz a 
város újra a magyaroké, ha megszólal ez a vaskakas. Ezt a törökök el is hitték. 

No, négy évre rá mégis visszafoglalták a várost a magyarok. A parancsnokuk Pálffy Miklós, akinek a 
szobrát most is ott láthatjuk a püspökvár kapujánál, Komárom felől odalopakodott éjjel a vár alá. A 
töröknek ennivalót meg bort küldött be azzal, hogy a veszprémi pasa küldi nekik. Igen megörültek neki 
a várban. Mikor már nagy volt a nóta a finom bortól, akkor a magyarok egy petárdával berobbantották 
a kaput. Kegyetlen harc kezdődött. Akkor egy hajdú fölmászott abba a toronyba egy élő kakassal. Oda-
kötötte a vaskakas mellé, mire az éktelenül elkezdett kukorékolni. Na, csak ez kellett a törököknek! 
Félelem szállta meg őket, hogy megszólalt a vaskakas és Allah is azt akarja, hogy a vár újra a magyaroké 
legyen. így aztán hamar leverték őket. így tudja ezt itt mindenki, én még inaskoromban hallottam a mes-
teremtől. A vaskakast is megnézheti mindenki a győri múzeumban, azóta a város egyik jelvénye." {Mol-
nár Pál sz. 1914. Győr.) 

Lesvár. „Ikrény határában van egy puszta, Lesvár a neve. Úgy tudják errefelé, hogy még akkor kelet-
kezett, amikor a törökök voltak itt Magyarországon. Akkor még Győr is az övéké volt. Onnan gyöttek ki 
rabolni a falukba. Aki csak tehette, elmenekült előlük az erdőbe, nádasba. Itt a döglött-Rábca mellett 
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