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1. Jön a török.
Taposták már Kismarton táját: Nagy 

S z o l i m á n  hadai, B o c s k a y ,  B e t h l e n  
harczosai, de olyan általános, hosszantartó pusz
tulás mégsem érte, mint 1683-ban.

Ez volt a mi valóságos második tatár
járásunk. A pusztulás azért lett oly iszonyatos, 
mert a veszedelem hirtelen s egészen váratlanul 
érte a vidéket.

Azt ugyan mindenki tudta, hogy a 
törökkel ez évben háborúnk lesz; hiszen K a r a  
Mu s t a f a  300 ezer emberével már tavasz 
óta útban volt felénk. T h ö k ö 1 y i is — az 
eszéki török táborból — már jun. 14 én hódo- 
lásra szólitá föl urainkat, városainkat.

Ám itt a felvidéken mindezt föl sem 
vették !

Becsben meg voltak róla győződve, hogy 
a török Komárom vagy legföHebb Győr várát
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veszi ostrom alá, annál is inkább, mert a 
nagyvezér julius elején jó egy hétig (1—8) 
vesztegelt az utóbbi vár falai alatt.

De hát másképen történt!
Míg a török fősereg Győrnél rendezke

dett, a tatárok jul. 2-án Szt.-Golthárd és 
Körmend között átkeltek az őrizetlen öreg 
Rábán, a kisebb folyókat átusztatták vagy át
gázolták s erre villámgyorsasággal bekalandozták 
az előttük megnyílt területet. Ekkorra már a 
vidékünkbeli német munkások, kik aratásra és 
cséplésre a magyar falvakba szegődtek el, onnét 
ismét hazaérkeztek, s meghozták az ellenség 
közeledtének hírét; az óvatosak tehát még 
elég jókor menekülhettek.

K a p u v á r n á l  ezenfelül a mi embereink, 
magyar-e vagy német csapatok, nem tudjuk — 
erősen védelmezték magukat s megakadályoz
ták a tatárokat az átkelésben. Ezek erre a 
Hanságnak fordultak s a fényárén keresztül 
törtek föl Mosony megyébe

Így ért a tatársereg jul. 7-én Bruckig. 
A füstölgő faluk, a pirosra föstött égbolt hir
dették a Fertőn-innenieknek, merre jár, mit 
mivel az ellenség.

Bruckuál a tatársereg megoszlott; egyik 
része átkelt a Lajtán, elébe vágott a hátráló 
császáriaknak s merészségével még ezek tapasz
talt vezérét, lotharingiai Károlyt is rövid időre 
olyan zavarba hozta, hogy ez az ütközetet és 
vele Bécset már-már veszve látta. A liarcz- 
térről érkezett jelentés Bécset hallatlan rette-
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gésébe ejtette. Még aznap körülbelül 60 ezren 
hagyták el a császári várost!

A tatárok másik része a Fertő éjszaki 
partjának vette útját s jul. 8-án már megyénk 
területén, S z é l e s k u t n á l  volt. Vér és ttiz 
jelölte utjokat mindenfelé! Pedig vitézség dol
gában, hogy néhány szóval jelemezzük is őket, 
e gyülevész had, torzomborz formája daczára, 
éppenséggel nem állotta meg a sarat. A hol 
komoly, tartós ellenállást találtak, vagy a hol 
puskapor szagot éreztek, onnét hamarosan 
elhordták irhájukat. Azért irta Caprára, a csá
szári iuternuuczius is róluk, hogy 4000 rendes 
katona elbánnék könnyedén valamennyi tatárral; 
pedig lehettek, mint ugyan ő jelenti, vagy 30 ezren.

Első támadásuk tehát Széleskutat érte. 
Julius 8-ikától, irta a menekülő pap vagy 
mester, a megviselt anyakönyv egyik lapjára, 
nyomorúságos idők köszöntöttek be ; a tatár 
ellenség fölgyujtotta a mezővárost, embereivel 
körülvette, ölt, s rabokat is hurczola el.

Így ment ez községről községre! Kész
letekbe itt nem bocsátkozunk, csak az ellen
ség útját akarjuk egyelőre megjelölni.

Mikor a Fertő éjszaki partját megkerül
ték, S é r c z  táján széjjel oszoltak. 5 nap alatt 
az egész Vulka völgyét elpusztították. Jul. 
13-án átkeltek a Lajta hegységen, ugylátszik 
Stotzing irányában, s itt folytatták a pusztítást, 
egészen föl Bécsig. Szegény népünk, a hol 
tehette, rémülve menekült a biztosabb helyekre, 
várakba, városokba, erdőségekbe. Scharfeneck,
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Potteudorf, Ruszt, Kismarton és ß.-Ujheiy 
fogadták be leginkább a menekülőket. Persze 
voltak egyesek, a kik messzebbre is szaladtak. 
Legtöbben mégis a Lajta hegység erdőibe 
vették be magukat; részben mert legközelebb 
érték, részben mert a lábas jószágot is maguk
kal hajthatták és könnyű szerrel gondozhatták.

Mi lett a nép sorsa a fölsoroltam mene
dékhelyeken, mi történt az elhagyott falvakkal 
az elfogott lakosokkal, rabokkal, minderről 
javarészt egykorú Írott források nyomán, az 
alábbiakban hű képet igyekezünk nyújtani.

2. Loreto pusztulása.
Ezzel kezdjük, mert éppen ennek elpusz

tulásáról nyújtanak az eddig ismeretes források 
leghívebb képet.

Strucklitz Imre prior nem hiába született 
és nevelkedett Erdélyországban, nem hiába 
látta ifjúságában annyiszor a török-tatár pusz
tításait, most, hogy a pogányság részéről ve
szedelem fenyegette a Dunántúlt is, gondos és 
előrelátó elöljárónak bizonyult.

Még a török Győrnél jó szerint föl sem 
állította sátorfáit, ő már megkezdette óvó in
tézkedéseit. Nem mintha Bécs ostromától vagy 
ennek elfoglalásától tartott volna, — hisz a 
legféltettebb ingóságokat éppen ide küldötte 
— hanem mert ismerte a tatárokat; tudta, 
hogy ezek a háború színhelyétől hetedhét vár- 
megyéig is elkalandoznak s jaj annak a hely
nek, hová betehetik lábukat!
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Ennek okáért tehát idejekorán ládákba 
rakatta az értékesebb miseruhákat, ornátusokat, 
az ereklyéket, az összes arany és ezüst készle
teket, az alapítók okleveleit s mindet — mint 
már jeleztük — felküldötte Becsbe; úgy lát
szik, a Trautmannsdorf grófok palotájába. Ez
után a könyvek java részét — mintogy 3 sze
kérre valót — vitette el Pottendorfba, az itteni 
császári vár bolthajtásos helyiségeibe. Mikor 
pedig megjött a hire, hogy az ellenség már a 
Fertő túlsó partját pusztítja, az eleddig még 
használatban volt miseruhákat, könyveket, a 
szerzetesek mindennemű ruhakészletet, úgy
szintén a kolostor szebb képeit s végül a jobu- 
féle borokat is, a ház 2 lovával és 8 ökrével 
elindította B.-Ujhelybe. A szekereket kisérő 
gazda azon utasítást kapta, hogy az összes 
holmikat rakja az e czélra előre kibérelt helyi
ségbe, maga pedig az üres szekerekkel menjen 
ismét tovább, Gutteusteiuba, hol a szervitáknak 
szintén volt kolostoruk. Am ide csak az ökrös 
szekerek értek; maga a gazda lovastól, csalá
dostól Ujhelyben maradt.

Jul. 5-éu a szerzetesek is megkezdették 
a költözködést. 6-áu még végeztek némely egy
házi ténykedést; 7-én úgy látszik az utolsók 
is eltávoztak. Strucklitz prior, Pál testvérrel 
Stájerországba menekült; a többiek is — ki 
erre, ki arra — a biztosabb helyeken fekvő 
szervita kolostorokban húzódtak meg. Mit érez
hették, mikor a még alig 24 esztendeje álló 
szép templomot, a java virágzásnak induló
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pompás kolostort az ellenség prédájára hagy
ták, azt elgondolni talán igen, de leírni nem 
lehet. Egyedül két oblatus, két világi testvér, 
maradt a ház táján ; ezek is a veszedelem kö
zeledtére a többi falubeliekkel az erdőségbe 
menekültek s innét kisérték figyelemmel az 
eseményeket.

Jul. 13-án délelőtt 10 órakor ilt voltak 
a tatárok! Szokásuk szeriut bekerítették a kis 
falut; de hiába, egyetlen lélek sem került a 
kezeik közé. Erre a zsákmányolás vette kez
detét. Kicsiny volt a hely, hamarjában végez
tek, miért is délfeló kezdődött a pusztítás, a 

' tatárok kedves mestersége. Mindenekelőtt a 
templom tornyába vetettek iiszköt. A harangok 
38 mázsányi ércze a nagy hőségben csakhamar 
olvadozott, mint a viasz. A toronyból a tűz a 
templom tetőzetére, innét a kolostorra s az 
összes melléképületekre átcsapott. E közben 
fölgyujtották a községet is, még pedig miud a 
négy sarkán egyszerre, úgy hogy az összes 
épületek elhamvadtak. A „Loreto“-kápolna. — a 
szerzetesek, a község és bucsujárók szemefónye,— 
továbbá a régi kolostornak magyarországi sz. 
Erzsébetről nevezett kápolnája — mint afféle 
lazább szerkezetű épületek— egészen porrá égtek.

Ugyanezen napon elpusztult Stotzing is 
a szerviták itteni kolostorával és templomával 
együtt. Ez utóbbit a tűz úgy megrongálta, 
hogy csakis a kormos alapfalak maradtak meg 
belőle. Ezen romokról utóbb nagy, vászonra 
föstött kép is készült, alatta ezen magyarázó
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szöveggel: Abbildung des Klosters und dei 
Kirche zu Stotziug, welche vou Weyland Georg 
Leonhard Freyherr von StotziDg im Jahre 1610 
erbaut, denen Ehrwürdigen P. P. Serviten über
geben ; zur Zeit aber der vou denen Türken 
belagerten Stadt Wien, den 13 July im Jahr 
1683 durch die Tartaren abgebrannt und gänz
lich bis auf den Grund verheert worden ist. 
Magát a községet is olyan romlás érte, hogy 
48 háza közül a háború után csak 15-ben le
hetett, úgy a hogy meglakni.

De még Loretóval sem végeztünk ! A ta
tárok jul. 13-án csak fél munkát végeztek; 
azért 14 nap múlva újra megjelentek és foly
tatták a rombolást. A kolostorban törtek-zuz- 
tak a mit értek, fölforgatták az összes búto
rokat, megsemmisítették a még itthon hagyott 
naplókat, számadási könyveket stb. A templom
ban behatoltak a kriptákba, fölfeszegették a 
koporsókat, szétszórták a holtak tetemeit, 
össze-vissza hányták a jobbára csak fából ké
szült oltárokat. Szóval, mondja a krónika, 
mindent fenekestül fölforgattak, mindent meg
gyaláztak és beszennyeztek. Végül pedig a 
helyiségek belsejében ismét tüzet raktak s ezt 
addig-addig élesztgették, mig csak a templom
nak és a 30 ember elszállásolására berendezett 
kolostornak minden dirib-darabja, minden ingő- 
biugó jószága el nem pusztult. A nagy tem
plomban három esztendeig nem lehetett misézni; 
a mellókoltárok szép stukkó művei letöredeztek; 
a lakásokban nemcsak a fából való anyag
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égett el, hanem még az ajtók, ablakok kobé- 
lései is megrepedeztek, hasznavehetlenné váltak.

A történeti igazság kedvéért meg kell 
jegyeznünk, hogy ebbeu a vad pusztításban, 
a krónikák szerint, Thököly koruczai is részt 
vettek, kik tudvalevőleg uem voltak katholikusok.

A tatárok után jöttek a hiénák: a vi
dékbeli tolvajok, zsiványok; s ha akadt mit 
lécs'kálniok, bizony elvitték magukkal. Stot- 
zingi emberek még egy évvel később is nagy 
mennyiségű olvadt harangérczet rejtegettek há
zaikban, melyet állítólag a pordáuyi réteken 
találtak ; mikor megkerült, még 6 mázsa 75 
fontra becsülték az erezet; de mire a Ioretói 
prior átvette 4 m. 87 fontra olvadt ismét 
össze; a többit suttyomban eladogatták a 
zsidóknak.

De még valami került vissza az elkalló
dott holmikból. Szobieszky lengyel király ér
tesítette a nádort, hogy egy Ioretói szobor 
került kezei közé, melyet ó' szeretne vissza
adni. A nádor fölhívására a szerviták 1684. 
elején folyamodtak a I o r e t ó i  b. s z űz  ezen 
szobráért. Minthogy a csudálatos szobor nem 
veszett el, az elrabolt csak ennek mása lehe
tett, mely szintén meg van ma is még, s igy 
bár a krónikák az említettük folyamodás sor
sáról többé nem emlékeznek meg, a lengyel 
király bizonyára be is váltotta Ígéretét.

Egyébként mikor az uj Ioretói prior, 
Hamula Ignácz, György frater kíséretében, 
okt. 2-án megérkezett, az egész kolostorban, a
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borsajtón s néhány bevert dougáju hordón kí
vül, semmi hasznavehetőt nem talált. Sze
rencse, hogy Bécsból hoztak magukkal egy kis 
enni valót.

Ám azért a kolostor még sem volt ek- 
koron már lakatlan! Itt voltak az erdőben 
rejtőzött oblatusolc; itt volt a község lakóinak 
több mint fele; mert házaik —■ 26 közül 14 
— lakatlanná váltak, s ezért az üres kolos
torba vették be magukat, s itt az épen maradt 
boltozatok alatt rendezték be egyelőre lakásukat.

Az első, a ki a szegény szervitákat meg. 
segítette, Franenstock Mátyás szentgyörgyi 
plébános volt. (f 1688.) Fjz a kolostorbeliek
nek 19 akó bort kölcsön, 12 mérő gabnát pe
dig ingyen adott.

Mennyi küzdelembe, nélkülözésbe s után
járásba került a rommá lett kolostort és szent 
helyet előbheni állapotába ismét visszahelyezni, 
erről némi fogalmat szerezhet magának az, ki 
a szervitáknak ez idétti (1683— 1723) három 
vaskos kötetbe foglalt naplóit végig olvassa.

3. Bátor barátok.

Loretoval egy időben pusztult el V i m- 
p a s s i n g  is, templomával, kolostorával egye
temben. Ezt a kolostort P i c h l e r  Lénárd 
örökösei alapították 1590-ben, Ferenczreudiek 
számára. Ám a B o c s k a y  és B e t h l e n  há
borúk sanyaruságai miatt a sokat zaklatott 
szerzetesek elhagyták ezt a telepet. A S t o t z i n -
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geu bárói család 1628-ban minoritákat hozott 
helyükre s ezeket érte itt az 1683-iki veszedelem.

A templom és kolostor mérsékelt magas
ságú dombon épültek, melyet mai napig 5 
bástya-toronynyal megerősített fal vesz körül. 
Ebben a kasztellumban — így nevezték akkor 
a megerősített templomokat — több ezer em
ber kényelmesen elférhetett volna s ha két- 
három száz puskás van közöttük, bizonyára 
elriasztják a gyáva tatárokat. De nem volt a ki 
a védelmet hirtelenében szervezze s azért a 
nép elhagyta a falut s az erdőben, szomszédos 
városokban keresett menedéket.

Menekültek a minoriták is, de nem vala
mennyien. Fater Konstantin, a jámbor quardián 
s egyúttal kiérdemült tartományi főnök, kolos
torában várta be az ellenséget, Talán azért, 
mert törődött öreg ember létére a futást már 
nem bírta, talán mert hősi haláltakart halni; 
ki tudná azt most eldönteni ! Az aggastyánt 
egymagára nem hagyhatták, azért mellette 
maradt három frater is, köztük Damasczéu, 
a szakács.

Szentség már nem volt a templomban, 
de volt a nagy folyosón egy igen kedves sz. 
Antal képük ; ez előtt gyűlt össze a kis szerzetes 
család^ hogy bevárja az ellenség megérkezését.

És megérkeztek. Mindjárt az öreg quar- 
diáut fogták közre, bizonyára hogy a kolostor 
ezüstjét-aranyát kérjék tőle; szegény, még ha 
akarná is, nem adhatná, hisz menekülő társai 
magukkal vitték a drágaságokat.
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A tatárok el is bántak kurtán a szemük
ben úgyis hasznavehetlen öreggel. Ott helybeu, 
ez. Antalnak, a Ferenczrendiek csodákkal ékes
kedő védőszentjének képe előtt lefejezték. Szent 
Antal azonban igen megédesíthette hfí tiszte
lőjének halálát, vagy más valami feltűnő do
lognak kellett történnie, mert a hóhérok most 
a képre vetik magukat, szúrják, vágják, a hol 
érik, sőt még puskájukat, pisztolyukat is rásütik

De azért a képet nem semmisíthették 
meg. Megvan az még most is a vimpassingi 
templomban ; négy vágás és kilencz olyan lyuk 
látszik rajta, mintha golyó járta volna. Daczára 
ezen sérüléseknek, a kép most is olyan szép, 
hogy igazán áhítatra gerjeszti a szemlélőt.

Mig a tatárok az öreg quardiánnal és a 
képpel bajmolódtak, Daraasczén frater elbújt 
valami zugba, a nélkül, hogy észrevették volna, 
de a másik két szerzetes testvért rabszijra fűzték.

Most aztán itt is rablásra került a sor. 
Leginkább a Stotzingenek sírboltjában garáz
dálkodtak. Ebben voltak eltemetve: R u p p- 
r e c h t ,  a hires diplomata, Alsó-Ausztria első 
helytartója, Stotzing község alapítója s a vim- 
passiugi kolostor társalapítója, (f  1600.) — 
L é n á i d ,  a stotzingi templom megépitője. 
(f 1614.) — J á η o s-R u d o 1 f, a loretoi 
szent ház, valamint a stotzingi és loretoi szer
vita kolostorok alapítója, (f 1651.) S többen 
is még, különösen fiatalok, a most felsorolt 
földesurak családjából. Mindezeknek koporsóit 
a sírboltból kihuzkodták, feltörték, megrabol·
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ták, aztán pedig a csontokat az egész templom
ban széjjelhány ták.

Végül itt is gyújtogatni kezdtek s úgy 
elhamvasztották az összes épületeket, hogy itt 
is úgyszólván csak a kormos falak maradtak meg.

Frater Damasczén is, úgy vagyon róla 
följegyezve, a lángok között találta halálát. 
Nem tudott, vagy talán nem akart rejtekéből 
menekülni. Bátor föllebbvalóját híven elkísérte 
az örökkévalóságba is!

A törökök elvonulása után az ismét meg
került szerzetesek a templomban szanaszét 
heverő csontokat megint összegyűjtötték s az 
utolsó Stotziugennek. János-Rudolfnak két leánya 
1690-ben díszes kis érczkoporsóba helyezte 
azokat, A koporsó födelére fémtáblát szegeztek 
s erre vao rákarczolva az, a mit a kripta föl - 
dulásáról éppen most elmondottunk.

A két rabul ejtett minorita fráter sorsá
ról egyik következő fejezetben lesz szó; ott, a 
hol a többi török-tatár kézre került fogolyról 
is beszámolunk.

Végül azt jegyezzük még meg, hogy a 
vimpassingi templom csak 1723-ban épült föl 
ú jra; a kolostor helyreállításán pedig még 
1735-ben is serényen dolgoztak.

Ebből a kát kései évszámból még igen 
sokat lehet kiolvasni!

4 . Scliarfeneck.
Hát a néppel, a szegény néppel mi 

történt ?



Már a bevezetésbeu megemlítettük, hogy a 
tatárok elől sokan Scharfeneck várába menekültek.

Scharfeneck, a mai mannersdorfi császári 
urodalomnak vala központja és erőssége, s mint 
ilyenhez, Ős időktől fogva, Sommerein, Man- 
nersdorf, Hof és Au nevű községek tartoztak. 
Az egész urodalora még a Lajtán innen fek
szik, s azért hajdanában édes hazánkhoz és 
még József császár uralkodása kezdetén is a 
győri egyházmegyéhez tartozott.

Maga a vár különben Zsigmond király 
idejében épült, 1417 körül, a Lajta hegység
nek egyik leggyönyörűbb magaslatán. A fejér- 
egyház-hofi újhegyi országúiról egy jó félóra 
alatt oda lehet érni.

A vár tövében 1644-ben kármelita ko
lostor keletkezett, bizonyos számú remete la
kásokkal közelében. A hegységnek ezt a 
katlanszerü kis völgyét máig is „Wüste“ néven 
ismeri mindenki.

A mi háborúnk idején, 1683-ban, a vár 
még meglehetős jó karban volt s még ágyuk 
nélkül sem szűkölködött. Mint mai állapota 
is mutatja, részben meredek falak, részben mély 
árkok környezték; a négy sarokbástya közül 
kettő félköre. kettő pedig élesszögű, váltakozó 
sorrendben. Éjszaknak volt a fölvonós híd, me
lyen még századunk hatvanas éveiben is lehe
tett közlekedni. A falakra belülről köröskörül 
épületek támaszkodtak. Középett állt a hatal
mas, ma már romba dűlt, öreg torony, aljában 
a szokásos kutűreggel.
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Ide menekültek úgyszólván az összes 
urodalmi jobbágyok; számuk, családostól több 
ezerre mehetett. Nagyobb biztonság kedvéért 
még a várhoz vezető utakat is eltorlaszolták, 
vagyis bevágták, mint a régiek mondották.

A tatárok mindjárt látták, hogy erővel a 
vár ellen nem boldogulnak s azért a gazdag 
zsákmány reményében annak kiéheztetésére 
szánták el magukat. Annyi ezer nép hogyan is 
tudna ott a falak között hosszabb ideig megélni.

Az 1840-ben írásba foglalt hagyomány 
szerint, az ostromló tatárok vezére — a ha
gyománynyal nevezzük mi is basának — a völgy 
kolostorában szállásolta· el magát. Gyönyörű 
júliusi idő volt; a basa egyik délután kitele
pedett a gyöpre s nagy kényelmesen ott szíttá 
a csibukját, szürcsölgette a fekete kávéját.

A várbeliek csakhamar észrevették a me
rész basát és rásütötték egyik rozsdás ágyujo- 
kat, s ki hinné: a basának a szája elől ellö
vik a kávés csészét.

Annyi legalább is áll, hogy a tatárok, 
kiknek talán az ágyukról sejtelmük sem igen 
volt, halálra ijedtek, s ijedtükben otthagyták 
a várat, lakóit, meg talán az elhányt kávés 
csésze darabjait is.

A férfiak lassanként leszállingóztak a 
várból s kettesével-hármasával megkezdették a 
búza aratását, mert már julius közepén túl voltak.

Egyes kisebb tatár csoportok azonban 
még mutatkoztak hébe-hóba.
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így, mint a szóbeli hagyomány tartja, 
egyik hofi ember két fiával szintén éppen ja
vában aratta az aranykalászos búzaföldet, mi
dőn egyszerre két tatár lovast látnak közeledni. 
Az egyik fiú erre előkapja a puskát — mert 
hát ők is úgy dolgoztak mint egykoriban a 
zsidók, egyik kezükben a fegyver, a másikban 
a szerszám volt — és odaszól apjához: Édes 
apám, lőjjek? Isten nevében, szól vissza az 
apa, lőjj!

A fiú lőtt és egyik tatár halva esett le 
lováról; a másik elmenekült.

Többet aztán itt nem zaklatták a népet; 
de azért a várat lakói el nem hagyták, mig 
csak az ellenség Bécs alól el nem takarodott.

Az ostrom ideje alatt a scharfenecki vár
ban hat aui gyermek született, s hatan haltak 
el ugyanezen községből. Ez a rendes születési és 
halálozási számokkal köiülbelül megegyezik; 
azért ebből is láthatjuk, hogy az egész lakosság 
a várban keresett és talált menedéket.

A tatárijesztő régi ágyukat József csá
szár idejében Bécsbe szállították.

5. A Lajta hegységben.

Szarvkő vára már a „zebrákok* ideje 
óta (1463) romokban hevert s igy ezen uro- 
dalom jobbágyainak zöme, már csak ezen okból 
is, kényszerült a Lajta hegység erdeiben me
nedéket keresni.



Ili

Erős várnak bizonyultak mindenkoron az 
ilyen terjedelmes erdőségek. Mégis a menekülők 
nem valamennyien valának szerencsések.

A tatárok még az erdőben is vadásztak 
a szegény emberekre. A német krónikások írják, 
hogy betanított vérebeik segítségével kifürkész
ték a rejtekhelyeket s halálra hajszolták az 
igy föltalált szerencsétleneket.

Így tettek-e nálunk is, nem tudjuk; de 
az már bizonyos, hogy a stotziugiaknak az 
úgynevezett „nagy erdőben“ levő menedék 
helyét (asylum) fölverték, sokakat elfogtak és 
megöltek. Sem a foglyok, sem a rabok név és 
szám szerint nincsenek felsorolva. De a követ
kező években kötött házasságok alkalmából két 
olyan meggyilkolt férjre és három olyan el
rablóit asszonyra bukkanunk, kiknek hátra
hagyott hitestársai a szükséges fölmentések 
megnyerése után, újabb házasságra léptek.

Magától értetődik, az ilyen házasulóknak 
ünnepélyesen meg kellett Ígérni, hogy régi há
zastársukkal, ha valahogyan mégis visszakerülne, 
ismét folytatják a házas életet; a második há
zasságból netán születő gyermek fölneveléséről 
pedig gondoskodnak.

Egyébiránt az e fajta házassági esetekből 
is következtethetjük, hogy sok lehetett az öreg, a 
hajadon s a gyermek is, kit levágtak vagy el- 
hurczoltak.

Hogy a rabokban éppenséggel nem voltak 
válogatósak, bizonyítja Klauber György esete. 
Ez a stot.zingi jobbágy a loretoi prior-plébános·
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előtt vallotta, hogy beteges és időses feleségét 
úgy vitte az erdei menedékhelyre. Az asszony
nak nyílt sebe is volt, mely, ha tisztán nem 
tartották, kiállhatatlan bűzt terjesztett. És mégis 
— mert testét a holtak között nem találták — 
a tatárok még ezt az asszonyt is elhurczolták.

Enuyit még a jámbor prior ur is meg- 
gokallott; azért azon Írásbeli észrevételt teszi, 
hogy a tatárok silányabb foglyaikat sokszor 
már útközben leöliK és áldozatul mutatják be 
isteneiknek.

Riuch Sebestyén nevű embert az ellen
ség a faluban csíphette el, mert, az anyakönyv 
jegyzete szerint, a tó mellett találták megölve.

Azok, kik a Lajta hegységben szerencsé
sen megmenekültek, mint a hagyomány tartja, 
az erdő egyik tisztásán, a nap bizonyos részé
ben összegyülekeztek s közölő végezték ájta- 
tosságukat. Midőn aztán ismét békességes idők 
köszöntöttek be, némely pordányi Jakosqk — 
nevezet szerint az Eibeck család is — az erdő 
eme helyén a Szentháromság tiszteletére ká
polnát emeltek, mely most is áll még és Szent
háromság vasárnapján, mikor itt van a szent 
beszéddel kapcsolatos ünnepélyes istentisztelet, 
megújul a régi kép : az egész környékről egyoe- 
sereglő hívek együtt ájtatoskodnak, együtt fohász
kodnak. Vajha a régi áhítattal is cselekednék!

0. A kismarton-városi „Salva quarrtia.“
Midőn jul. 8-án a tatárok Széleskutnál 

berontottak a Vulka völgyébe, az előlük mene
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külő népnek egy része Kismartonba szaladt. 
Voltak köztük: sásonyiak, széleskutiak, fekete
városiak, fejéregyháziak, sárcziek, oszlopiak, 
margitiak, sz.-gvörgyiek, czinfalviak, darázsfal
viak, kis- és nagy höfleiniek, szárazvámiak, por- 
dányiak, szarvkőiek, stotzingiak.

Kismarton városa sohasem ment erősség 
számba; egyszerű kőfal környezte, két bástyá
val s két, úgy a hogy, megerősített kapuval. 
Mellette volt ugyan a vár; de ez is, ez idétti 
alakjában inkább csak kastély volt s aztán nem 
is a városé, hanem a nádoré.

Lássuk tehát, mikép gondoskodott a város 
a maga és az oda menekültek védelméről.

Thökölyi biztosai: B.rkóczy Ferenez, 
Szepesi Pál és Szalay Pál, már junius havában 
fölszólították a dunántúli királyhű városokat, 
hogy a fejedelemnek hódoljanak. Édes lakó
helyek megmaradására ne vegye siketségre ke
gyelmes Fejedelmünk szent intentióját, — Írják 
a proklamáezióban. Juliusbau már Kara Mus
tafa is rárezzent a késlekedő városokra és 
pusztulással, rabszolgasággal fenyegeti őket, ha 
meg nem hódolnak. Úgyszólván az utolsó órá
ban (jul. 12-én) még egyszer figyelmeztetik 
barátságos utón Sopron városát, „csak tegye 
ki a toronyba a fehér zászlót, hagy a Vezér
emberei lássák az nemes városnak engedelmes
ségét az meghajlásra.“ És a város meghajolt, 
kitűzte a fehér zászlót. Kismarton is azouitépen !

Hol és mikor mutatta be a város hódo
latát, nem tudjuk; csak azt, hogy Hornberger
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városbiró, Schreiber és Schmidt tanácsosok 
voltak a várostól θ czélra kirendelve.

A tatárok elé tehát Kismarton ódon tem
plomtornyáról fehér zászló lengett. A »vezér 
emberei“ erre török-kurucz őrséget rendeltek a 
városba; „Salva quardia“ volt ennek a neve. 
E naptól kezdve a város kapuinál állandóan 2 
török, 2 kurucz és 2 városi katona őrködött. 
•Jöjjön bármilyen hadi nép, mindegyik jó ba
rátját lássa benne!

Csakhogy török uraimék ingyen kegyel
meket nem igen szerettek osztogatni; a „Salva 
quardiá“-nak is rendesen borsos volt az ára. 
Mibe került a kismartoniaknak, bizonyosan nem 
tudjuk, mert a városi levéltár régi jegyzőkönyvei 
elvesztek; de talán nem tévedünk, ha a fizet
séget körülbelül akkorának vesszük, mint volt 
pld. Brucké, mely város nagyságra nézve Kis
martonnal megegyezett és szintén Thököly em
berei eszközölték ki részére a Salva quardiát.

Követeltek pedig ezért a bruckiaktól 
mindjárt a megegyezéskor 50 szekér élelmi 
szert a töröknek, 5—6 szekérre való gabuát a 
közvetítőknek s ráadásul egy kis szénát, szal
mát Thököly főbiztosának. Mindezt Bécs alá 
kellett szállítani. Ezen ingyenes szállítás még 
egynéhányszor ismétlődött az ostrom ideje alatt. 
Kőszeg, Szombathely, Sopron. Ruszt is élelmi 
szerekben adóztak. A hol a tatárok alkudoztak, 
pénzt, ruhát s lovakat kötöttek ki maguknak.

Ilyenforma árért kaphatta Kismarton is a 
maga menedék-levelét és őrségét. A városplé
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bánia krónikása az egész hódolatról csak 
enuyit mond: Mit éreztünk szivünkben ilyetóu 
hódolatnál, mi szegény németek, s hozzá tisz
tán katholikusok, azt minden jó katholikus el
gondolhatja.

Ám a lakosság, minden ÄSalva quardia“ 
mellett is, e napokban rettenetes megpróbálta
táson ment keresztül.

Először is nem igen bíztak a törökök 
szótartó voltában. Szemük előtt lebegett Berch- 
tolsdorf példája; a tötökök szép szóval, Ígé
rettel ennek lakosait is meghódolásra bírták; 
de mihelyt lefizették a kikötött 2000 forintot, 
70 aranyat s kiadták fegyvereiket, rájuk ro
hantak s csaknem egy szálig lekaszabolták őket. 
Hírmondó is alig maradt belőlük. így járt 
Bohrau is, Bruck mellett. Aztán a portyázó 
tatár csapatok is szüntelen a város körül ka
landoztak ; felpörzsölték a majrokat, malmokat, 
talán a külvárosi házakat is. Kegyetlenségeik
ről a menekülők rémesnél rémesebb híreket 
hoztak.

Mindezek hallatára szegény kismartoniak 
és meuekülljeik — bízvást elhihetjük króniká
suknak — leirhatlan nyomorúság és rettegés 
közt élve, minden órában szemeik előtt látták 
a halált.

De ez a halál még más oldalról is fe- 
nyegetődzött, sőt szedte is áldozatait. Mint már 
említettük, Kismarton tömve volt menekülők
kel. A Salva quardia hírére még mások is 
csatlakoztak ez előbbiekhez. Ennek a nagy
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szaporodásnak természetes következése az lett, 
bogy az amúgy is szűk városkában különféle 
ragadós nyavalyák keletkeztek, úgy hogy az 
ijedtségtől és rossz élelmezéstől különben is 
elcsigázott nép, csakhamar sürü rendekben hullott 
a halál kaszája alatt. A városplébánia anya- 
könyvezőjéuek föl jegyzése szerint jun. 27-ótől 
egész szept. 24-ikéig. tehát 80 nap alatt, ösz- 
szesen 400 ember halt el a városban.

Ilyen ínséges állapotok közepette, hol is 
kereshetett volna a hithű, buzgó kath. város 
vigasztalódást, segítséget, ha nem az oltári- 
szentségben jelenlevő Ur Jézusnál; kinél köz
benjárást, ha nem „Máriánál, a bold. Szűznél, 
a szomorúak vigasztalójánál.“ E végből a vá
ros apraja és nagyja délutánonkint egybegyü
lekezett az ősi plébánia templom tágas, áhí
tatra gerjesztő csarnokaiban, s itt, a krónikás 
szavai szerint, a legmáltóságosabb oltáriszentség 
színe előtt, hangos szóval, közösen elimádko- 
zák vala a szent olvasót.

Végre betellett a szenvedések mértéke! 
A koczka fordult s a szept. 12-iki csúfos ve
reség után a törökök, legelői a tatárok, elil
lantak az újonnan megszállott területekről. A 
kismartoni Salva quardia is még ugyanezen 
napon elvonult.

És a város hálásnak mutatta magát! A 
plébánia krónikája szerint, a kismartoniak há
lájuk jeléül a szorongatás napjaiban megkez
dett áhitatgyakorlatot tovább is folytatták, 
a mennyiben a bold. Szűznek, a kérész-
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tények segítségének tiszteletére, minden va
sár- és ünnepnapon közösen elmondották a 
szent olvasó-imádságot, 1689-ig. Ezen év jun. 
19-én pedig, Spöckl domonkos atya jelenlété
ben, a megkezdett ájtatosság rendszeres foly
tatása czéljából, meghonosították a rózsafüzér 
vagy sz. olvasó-társülatot. 18 előkelő városi 
polgár, többnyire a tanácsosok sorából, állott 
e társulat élére; köztük azon Schreiber Lipót 
is, ki két más társával Thökölyi részére letette 
a hfíségesküt; továbbá Hörger András nyug. 
városbiró és Schwarz Pál, ki pár évvel később 
szintén városbiró lett. Az igazán megható ün
nepség lelkes Te Deum-mal végződött. A sze
gény megsarczolt, kiélt nép még betevő falatját 
is örömmel odaadta, hogy a társulat minden 
szükségesekkel el legyen látva.

Hogy ezen főtársulat az idők viharában 
ismét el ne múljék, Márki Mátyás városplébá
nos, staunini ez. püspök, saját öröklött vagyo
nából 1723 ban megalapította a sz. Antalról 
czimzett javadalmat, s a javadalmas köteles
ségévé tette, az olvasó társulat gondozását és 
a mindennapi litánia megtartását.

Bár József császár a társulatokat meg
szüntette, a javadalommal kapcsolatos ájtatos- 
ságok máig megmaradtak s élő emlékei a 
hajdani, aggsággal teljes török világnak.

7. Hogyan menekült meg Kismarton vára.
Esterházy Miklós nádor, a »nagy magyar*, 

jobbára még a uagy-héfláni kúrián székelt;
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már csak azért is, mert barátja vala a fürdő
zésnek és más főurak és asszonyságok is szí
vesen látogatták akkoriban S. Radegundisnak 
itteni gyógyító forrásvizét.

Piának Pálnak, kinek igen nagy volt a 
családja, szűk lett a falusi kúria; azért a régi 
kismartoni vár helyén gyönyörű, négy tornyos 
várkastélyt épített s mint az országnak (1681 ben) 
újonnan megválasztott nádorispánja, ide tette 
át állandó lakását.

E kastély hires látványosság számba ment 
s még bécsiek is gyakorta rándultak a határ
széli kis német városkába, hogy a magyar ná
dor olasz ízlésű palotáját és kertjeit megbámul
hassák. Különben a kastélyt a várossal együtt 
ugyanegy gyönge kőfal védte, meg egy kis 
vizárok, úgy hogy fegyveres megvédéséről szó 
sem lehetett.

De a vár ura meghódolni még sem akar! 
Úgyszólván egész Magyarország Kara Musztafát 
uralta; a királyi városok, főurak rendre hódol
tak előtte, a nádor vezérlete alatt álló magyar 
hadak végmaradványai is szétoszlottak. És 
Esterházy Pál királyhfísége még sem ingott meg !

Jul. 7-én Bécsbea biztonságba helyezte 
a magyar koronát, aztán 120 emberével Fraknó 
várába vonult és várta az eseményeket. Nem 
sokáig kellett várnia ! Pár nap múlva Sopron 
Thökölyihez pártol, Kismarton, Ruszt készülnek 
ugyanezt tenni, az ellenség elözönli vulka-völgyi 
jószágait. Mégis meghódolásra most sem gondol!
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Jul. 13-án végtelenül siralmas, sőt mond
hatjuk, kétségbeesett levelet ir a királyhoz. 
Jelenti mi történik Fraknó körül. Az ellenség, 
írja, egy milliónál nagyobb kárt okozott ne
kem . . . Nem marad egyéb vigaszom, mint 
az Isten, az ő szentjei és tiszta lelkiismeve- 
tem . . . Éppen most hallom, hogy Draskovich 
Sopronba érkezett és a nagyvezér nevében kö
veteli megjelenésemet; ha ezt megteszem, akkor 
a törökök váraimat és birtokaimat, mint azt 
sok szomszédommal tették, megkímélik; más
különben teljesen tönkre tesznek. Legkegyel
mesebb Uram! csak Isten tudja, milyen nyo
morúságba jutottam. Krisztus szenvedésére ké
rem Felségedet, gondoskodjék rólam és ne 
hagyjon elpusztului, mert nem tudom, hová 
meneküljek az ellenség elől.

A kért segítség, a már sokszor megsür
getett nagyobb várőrség mégis csak nem ér
kezett !

És Esterházy, bár a reménység elhagyta, 
hitében egyre tántorithatlan!

Híven áll már korábban adott szavának : 
Én nem fogok Bál előtt térdet hajtani!

Minthogy emberekben többé nem bízha
tott, otthagyta Frakuót is és családostól M.- 
Czellbe bujdosott. Itt a b. Szüzoek, Magyar- 
ország pátronájának ótalmába ajánlotta édes 
hazáját, Frakuóc, Kismartont és most meg
könnyebbülve csatlakozott a Passauban időző 
királyhoz, majd a Bécs fölmentésére siető 
császári seregekhez.
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És Kismarton vára megmenekült I Con- 
tarini veleuczei követ szept. 19-én jelenti ugyan, 
hogy az a gróf Draskovich, ki Lipói császár 
gyors menekülése alkalmával annak előszobájá
ban a nagy részvét miatt szánalmasan sirán
kozott, három héttel utóbb sajátkezüleg gyújtotta 
föl a nádor hires kismartoni kastélyát; de hát 
ez tiszta rágalom, mit azért kentek Draskovich 
országbíróra, mert sógoraival, a Nádasd.v fiukkal 
együtt, fölment a törökök bécsi táborába s itt 
mutatták be meghódolásukat Kara Mustafának.

Miként maga Esterházy tanúskodik róla, 
a vár épségben maradt.

Hogyan? Miképen?
A törökök, tatárok talán azt hitték, hogy 

a városhoz tartozik s védi a fehér zászló.
A kuruczok pedig talán^ azért kímélték, 

mert a vár úrnője, Thököly Éva asszony, húga 
volt Imrének, a kurucz-királynak. És csakugyan, 
Buonvisi pápai követ följegyzései szerint, az 
udvarnál később azzal gyanúsították a nádort, 
hogy Thökölynek kedvez, minek támogatására 
fölhozták azt, hogy a török-tatár csapatok a 
hires kismartoni várat megkímélték. A nunczius 
maga se hitte ezt s nem is volt egyéb mende
mondánál, miről az udvar is meggyőződött 8 
el is halmozta kegyeivel a mindenkor rendü
letlenül királyim Estérházyt.

A nádor az öreg-czeli b. Szűznek tulaj
donító vára megmaradását. Bizonyítja ezt azon 
óriási méretű vászonra föstött kép, melyet 
1689-ben ajándékozott az annyi drága magyar
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emlékkel ékeskedő czeli templomnak. Ábrázolja 
pedig ez a kép jobbról a herczeget, balról a 
herczegnét életnagyságban, köztük a kismar
toni kastélyt, a háttérben pedig Fraknó várát, 
ezen aláírással: Hanc imaginem ob conserva
tas ope divae Virginis in anno 1683 a Turea
rum tyranide arces meas Fraknó et Kismarton, 
Deiparae Cellensi ex voto humillime offerens 
Paulus Esterhas sac. rom. imperii Princeps, 
ac retini hung. Palatinus cum conjuge sua 
Éva Tököly. Anno 1689.

E/, a kép most is megvan még Mária- 
czellben, a templomból a sekrestyébe vezető 
ajtó fölött. Kisebbített mása pedig Bulfies- 
Merénvi: „H. Esterházy Pál nádor“ ez. művé
nek 259. lapján látható.

De Eszterházy még másképen is meg
mutatta háláját! 1692-ben olyan proczessiót 
vezetett öreg Czellbe, a milyen oda Magyar- 
országból Scitovszky biboros-primás idejéig nem 
érkezett.

A proczessio aug. 27-én d. u. 4 órakor 
indult el Kismartonból, a következő rendben:

1. Elől ment a proczessio vezetője, hosszú 
kék ruhában, fején koszorúval, kezében a 
zászlónyélre illesztett he'czegi czimert vitte.

2. Következett egy aranyozott nagy vö
rös zászló, melyet három, szintén kékruhás és 
koszorús férfi vitt.

3. Fiú gyermekek párosával, az összes 
herczegi urodalmakból számuk 3860. Minden 
100 fiú után egy pár zászlót vittek.
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4. Zászló és herczegi czimer, utána 2360 
felnőtt férfiú.

5. Kék ruhás, koszorús férfiú zászlóval, 
nyomában 1050 idősebb ember az urodal- 
makból.

6. Ismét kék ruhás, koszoruzott férfiú a 
herczegi czimerrel; utána 100 kismartoni pol
gár, a város lobogójával.

7. Ugyanolyan férfiú, 2 zászlós fiúval, a 
kiket trombitások és dobosok követtek.

8. A muzsikusok és énekesek párosával.
9. Zászlós ember, 6 minisztrans fiú; ezek 

után vitték a sz. olvasó 15 titkát.
10. Plébánosok és más lelkészek karing

ben; ezeket meg a kis Jézus szobra követte, 
póznáu.

11. Négy pap teljes ornatusban.
12. Négy praelatus, papok, muzsikások ; 

összesen százan.
13. A nádor.
14. Sok gróf és báró, párosával. Név

szerinti Csáky László, Zichy Imre és Péter, 3 
nádorfiu: Ádám, József és Zsigmond, Eszter- 
házy Fereucz és József grófok, Nádasdy 
István stb.

15. A többi nemesek és a szolgasze
mélyzet.

16. Czimerbordozó férfiú s egy zászlóvivő.
17. Nyolcz fehér ruhás leány, fejükön 

aranykoszoruva.1, kezükben czimerrel.
18. Más négy, szintén fehér ruhás, arany 

koszorús leányka, kik a bold. Szűz szobrát vitték.
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19. A uádorispánné.
20. Több grófué; még pedig;: özv. Esz- 

terházyné, özv. Nadasdyué, Eszterházy Klára, 
Julia, Krisztina és Mária grófkisasszonyok, s 
még mások.

21. 120 nemes asszony.
22 Zászlóvivő; utána a különböző uro- 

dalmokból 1235 leány, felbontott és leeresztett 
hajjal, fejükön koszorúval.

23. Zászlóvivő; 710 asszony.
24 Ismét zászló, nyomában 510 férfiú, 

kik karjaikat keresztalakra kitárva mentek.
Végül: hintók, kocsik, szekerek, tevék és 

lovak. Az egész proczessioban 11200 ember 
vett részt, s hat nap alatt értek Máriaczellbe.

így hódolt a czeli Szfízanyáuak Ma
gyarország nádorispánja, ki töröknek, tatárnak, 
kurucznak még végső kétségbeesésében sem 
hódola!

8. ltus/.t.

A régi városi polgárok nem hiában ál
lottak „prudens“ és circumspectus“ emberek 
hírében! A rusztiak is hamar megtudják, hogy 
a török immár Győr előtt áll; azért a „Katii“ 
és „Gemain“ má; jul. 1-én gyűlést tartanak és 
javaik biztosítására a következőket határozzák el:

A bástyafalakat ki kell javítani.
Ugyanoda az ágyukat is föl kell állítani.
Minden polgár, mesterember és zsellér 

lássa el magát fegyverekkel, hogy ekkópeu 
megvédelmezhessék a várost.
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Egy hét múlva már lelohadt ez a har- 
czias kedv! Nem azért mert a tatárok ekkor 
már a Vulka völgyébe csaptak s a vidéken 
szanaszét száguldoztak. Nem ! Ezek a repülő 
lovasok a ruszti bástyákkal, ágyukkal nem egy 
könnyen boldogulhattak volna; aztán minek is 
az ilyen ostrommal járó hosszadalmas bajmo- 
lódás, mikor a sűrűn álló nyílt községekben 
egyelőre úgyis tömérdek a préda!

Mástól ijedtek mee, ha ugyan megijed
tek, a .circumspectus“ rusztiak!

Hire érkezett, hogy az öreg Rábán át
kelt török csapat, Thökölyi biztosainak kísére
tében, egyre közelebb érkezik s az összes vá
rosok rendre hódolnak előtte.

Jul. 10-én tehát újra gyűlést tartanak* 
s mert ekkora. — mint hirlett — már a sop
roniak is beadták derékukat, ők is elhatároz
ták a meghódolást s a Salva quardia befo
gadását.

E gyűlés után nemsokára — 12-én v 
13-án — ki is tűzték hódolatuk jeléül a fe
hér zászlót három helyre; egyet t. i. az alsó
templom, a másodikat a felső templom tor
nyára, a harmadikat pedig a felső bástya-kapu 
ormára.

Jul. 15 én megérkezett a Salva quardia 
2 Thököly huszár s 2 török vitéz személyében, 
kik is a városi hajdúkkal szövetkezve, a város 
kapuinál elfoglalták helyeiket s ekképen a hó
dolt város védelméről gondoskodtak.
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Jul. 18-án Barkóczy, a kurucz király 
biztosa tisztelte meg a várost látogatásával.

Első dolga volt, mint egyebbüt is, a 
lutheránusok barátságát urának megszerezni. 
E végből az 1674-ben tőlük elvett alsó-tem
plomot, jólehet kath. alapokból épült, lefog
lalta, s a Luther hitét követő polgároknak 
kezére adta.

Ekkep a lutheránusok a városban felül- 
kereked ek ugyan, de uraságuk csak pünkösdi 
királyságnak bizonyult, mint magáé, Thököly 
uramé is.

A bécsi szerencsés csata után, csakhamar 
jött a királyi rendelet, nyomában egy sereg 
császári katonával, s a régi állapotok azonnal 
helyre állottak.

De ezt c-ak mellesleg jegyeztük meg.
Barkóczy látogatása alkalmával ugylát- 

szik a Salva quardia árát is megszabta, mert 
már jul. 23 áu az első élés szállítmány meg
indult a bécsi táborba. Hogy ez miből állott, 
arról más fejezetben számolunk be.

Az egyezség egyéb pontjait a városi 
jegyzőkönyvek nem tartalmazzák. Talán külön 
okirat készült róluk, mely eddigelé kikerülte 
a kutatók figyelmét.

Annyi bizonyos, hogy a városnak a 
török-tatár részéről, a megállapított sarczou 
kiviil, semminemű báutódása s kárvallása 
nem lett.
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lJécs-Ujliely.
Bécs-Ujhelynek bevehetien erőssége már 

ős időktől togva a kismartoni urodalom lako
sainak végső mentsvára volt. így például a 
b.ujhelyiek 1567-ben arra kérik Miksa csá
szárt, hogy négy mértföldnyi környületről 
rendelje a népet robotmunkára városukba, s e 
kérésük támogatására felhozzák, hogy háborús 
időkben egyebek közt a Kismarton uroda- 
lombeliek is ide szoktak menekülni.

Mennyi jutott e robotmunkából Kismar
tonra és a hozzávaló falvakra, szintén tudjuk.

Ugyanis B.-Ujhely 1645-ben a svédek 
ellen védekezett, s e végből az a.-ausztriai 
kormány 6 napi országos robotot rendelt el. 
összesen 5178 munkásra vala szükség; ezek
ből Kismarton 131 embert állított ki, az ura
dalombeli 10 falu pedig 413 a'. E szerint az 
összes munkának mintegy huszadik részét a 
kismartoni urodalom végezte.

Tde sereglett tehát a menekülők egy része 
1683-ban is: nemcsak azért mert biztos menedé
ket nyújtott, hanem mert „jussuk“ is volt hozzá.

Különösen az előkelők, a gazdagok, kik 
kincseiket, drágaságaikat féltették, iparkodtak 
B. Ujhelybe jutni. Lám, mint hallottuk, a loretói 
szerviták is itt béreltek maguknak, egyik kán
tor házában, boltozott helyiséget, s fizettek 
érte 40 forintot. Bizonyára más templomok és 
alapok felügyelői is hasonlóan cselekedtek.

Mennyi idegen futott az osztrák hercze- 
gek „mindig hűséges“ városába, nem tudjuk.



Krónikásuk csak azt mondja, so k  e z e r e n. Do 
ha oly apró városban is, mint pld. az osztrák 
Starhenberg, 11 ezer ember vonta meg magát, 
elgondolható, hogy a tágas, biztos újhelyi vár 
mennyi ezernek adhatott menedéket.

Megkezdődött Bécs ostroma; az ágyuk 
bömbölése jól elhallatszott Ujhelybe is. Nem
sokára ellenséges csapatok jelentek meg a vár 
alatt. Tudták, hogy szép szóval, vagy csak 
amúgy puszta kézzel azt a várost meg nem 
kapják; azért egy 40 bivalylyal vontatott óri
ási ágyút is hoztak magukkal. Persze igv is 
hiába szólították föl kódolásra a várbelieket. 
Azért tehát a tatárok ostromzár alá fogták a 
várost, hogy az odarekedt töméntelen népet 
kiéheztessék A hosszan nyúló ostrom alatt az 
ellenség a környék összes szoléit elpusztította. 
De ez csak B.-Ujhely környékéről áll. Kismar
ton vidékén nem csak nem esett kár a szőlők
ben, Lanem ellenkezőleg, daczára annak, hogy 
körülbelül két hónapig egészen gondozat
lanul maradtak, bőségesen szüreteltek az em
berek. így a loretói szervitáknak 350 akó bora 
termett, a mihez 60 akót koledáltak is még.

Kevéssel Bécs föl mentése előtt újabb 
török követség kéredzett B.-Ujhelyre. Ez a 
küldöttség a tatár Khán, Sultán Hussain Chisai 
levelét hozta. A Khán ismét fölajánlotta a 
Salva quardiát, és ennek fejében kért: 1000 
tallért; czobolyprémes bundát, ötven lovat, 
— a maga részére; ezenkívül 500 tallért, egy 
prémes mentét és 10 lovat a követ részére*
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A várbeliek nem sokáig késlekedtek a 
válaszszal. A hány ágyujok csak volt, neki
szegezték az ostromlóknak s az adott jelre 
egyidejűleg elsütötték valamennyit. A tatárok 
erre nagy sietséggel odább állottak.

A Bécs felé igyekező Heister tábornok azon
ban találkozott velük s egészen szétverte őket.

A b.-újhelyieknek s a befogadott mene
külteknek hajaszála sem görbült meg!

10. Békés törökök.

Nemcsak rabló, öldöklő és gyújtogató 
tatárok, hanem békés törökök is jártak Kis
marton vidékén. Erijük ezek alatt az élelmi 
szereket szállító karavánokat, illetőleg az ezek 
födözetái e szolgáló török katonákat.

Jul. 23 áu a hódolt városok a bécsi török 
táboritól parancsolatot kapnak, bizonyos élelmi 
szerek szállítására. Így a soproni polgárokra 
fejenként egy zsák lisztet és három meszely 
főtt vajat Vetnek ki; s ezt a soproni behódolt 
jobbágyok jul. 27-én föl is szállítják már 
Bécsbe.

Ugyanezen napon szállítanak a rusztiak 
is 25 szekér rozsot, lisztet, főtt vajat, mézet 
és négy ökröt; ezenkívül még 25 zsák vörös
hagymát.

29 én a kőszegi, szombathelyi élelmiszer 
megy a megyén keresztül, összesen száz sze
kérrel; de köztük valónak gróf Draskovich 
izekerei is.
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Mindez alighanem ingyen ment, mint a 
„Salva quardiá“ ért kikötött bér.

■ Ám Kara Mustafa gavallér is tudott 
lenni, s ha mi csemegére v. más effélére szük
sége volt, azt a hódolt városokban p é n z e n  
vásárolta. Ő ugyanis a Trauson-féle nyári la
kásban egész keleti kényelemmel rendezte be 
magát s vígan élte világát, azon jó remény
ségben, hogy az önkényt hódoló Becsnek sar- 
czából busásan megkerül majd minden.

Aug. 4-én a soproniaknál tyúkokat, tojást, 
gyümölcsöt és szőlőt rendel; mit azonban a 
város csak két hét múlva küld el a bécsi táborba; 

, valószínűleg azért, mert a szőlő korábban nem 
igen érik.

A nagyvezér a vásárlással meg lehetett 
elégedve, mert már szept. elején 170 tevével 
újabb karaván érkezik Sopronba, hogy itt 
lisztet s kenyeret vásároljon. Az ilyen „török 
világ“ ellen bizonyára nem volt kifogása 
„Burger“ uraiméknek; hiszeu, ha szorítják őket, 
mindezt ingyen is odaadták volna.

Az efféle élelmi szerekkel nem lett volna 
tanácsos a hódolatlan Fraknó és B.-Ujhely 
alatt áthaladni; azért bízvást föltehetjük, hogy 
ez a közlekedés a n.-höflein-vimpassingi utón 
8 igy egészen Kismarton közelében történt.

Mit szállított maga Kismarton, sajnos, 
nem tudjuk; mert, mint már megemlítettük, 
az egykori jegyzőkönyvek elpusztultak. De mert 
e város is meghódolt volt, s hozzá a hódolt 
helyek közül Becshez legközelebb esett, semmi
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kétség, hogy a békés törökök ide is többször 
ellátogattak, s a bécsi basáknak volt alkalma, 
ha nemis a kismartoni, ruszti bornak, de leg
alább az itteni szőlőnek jóságáról meggyőződni.

11. A rabok sorsa.
Már említettük, hogy a meglepett Szóles- 

kuton, a Lajta hegységben a tatárok számos 
embert rabul ejtettek.

Bizonyára még számos más helyen is si
került a tatároknak ez a szomorú meglepetés! 
Ezen szerencsétlen községek közé tartozott 
N.-Höflein is. Az ellenség egyik napon várat
lanul rácsapott, 27 embert megölt, 34-et pedig 
fogságba hurczolt. A leöltek a holtak anya
könyvében egyenként föl vannak sorolva. Fel
tűnő, hogy csak egyetlen egy asszony van köz
tük. Úgy látszik, ezek nem igen hagyták el 
rejtek helyüket; vagy hogy ha az ellenség 
kezébe kerültek, rabul vitték őket.

A tatárok kezébe került foglyok -számá
ról Eszterházy már említett fraknói levele 
nyújt tájékozást. Ugyanis juh 13-án azt írja a 
királynak, hogy az ellenség 4 0 0 0  foglyot haj
tott el jószágairól. Megengedjük, sőt magunk 
is elhisszük, hogy juh 13 án a nádorispán 
p o n t o s a n  még nem tudhatta hol és hány 
jobbágyát fűzték rabszijra; hisz juh 12-én 
még Kismarton körül kalandoztak a tatárok s 
csak a levélírás napján lépték át a Lajta hegy
séget. De ha Esterházy csak úgy találomra 
irta is a számot, a juh 12-én túl, nevezet



36

szerint a szavkői és scliaifenecki modulosakban 
szerzett rabok, kétségkívül bőségesen pótolják 
az esetleges nagyítást.

A tatárok azonban nemcsak miuálunk, 
hanem mindenfelé hajszolták a foglyokot, s 
azért bátran elhihetjOk Klopp Onónak, hogy 
lassankiut 30000 keresztény fogoly gyűlt Becs
nél össze. Mikor aztán augusztus vége feló 
Bécsnél mindeuképen szorult a kapcza, Kara 
Mustafa rendeletére a rabok javát, mintegy 
húsz ezeret, Törökországba bellebbitették; a 
többieket pedig, különösen az öregeket, gyöngé
ket és igen sok apró gyermeket, a Favoriténak 
nevezett császári nyaraló kertben, irgalom nél
kül lemészárolták. Hány magyar, hány kismarton- 
vidéki rab veszett itt el, azt csak az örök bíró 
tartja számon. A Heródessel vetekedő nagy
vezér ezzel az egyetlen tettével is rászolgált 
a selyem zsinórra.

Valahányszor Becsbe visz utunk s a déli 
vasútról, a „Favoriten“ városrészen keresztül, 
a jelenlegi Theresianum előtt igyekszünk a 
város belsejébe, mindig eszünkbe jut a favori
téul vérfürdő, a szegény keresztény rabok tö
meges leölése.

A Béosből elhajtott 20 ezer keresztény 
rabhoz útközben s utóbb visszavonulóban a 
törökök még vagy kétszer annyit szeieztek; 
úgy hogy még ezen szerencsétlen háborujok 
esztendejében is összesen 6040 férfit, 11,215 
asszonyt, 14992 leányt, 26093 mindkétnemü 
gyermeket vittek ki az országból.
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Ezen szerencsétlenek sorsáról egy-két 
adat szintén maradt reánk.

Akadt, ki még útközben megszökött az 
óriási s éppen azért nehezen ellenőrizhető 
seregből; ezek közül való az a berchtolsdorfi 
polgár is, ki utóbb földiéinek legyilkolását s 
Győrig tartott rabutját oly érdekesen leírta.

A kiknek voltak módos hozzátartozóit, 
azokat hamarosan kiváltották, vagy kicserélték. 
Így kerültek haza az elhurczolt boldogasszonyi 
ferenczrendi szerzetesek is. Ám a törökök, ta
tárok rendesen igen borsosra szabták a vált
ságdíjat. Apró gyermekekért is elkértek 70 
tallért; nemes emberek 1000—2000 talléron 
alul haza nem kerülhettek; azért a rabok zöme 
ott is rekedt Törökországban. A nagy vásáro
kon adták-vették őket, mint a barmot. A koro
sabbakat a legterhesebb gazdasági munkálatokra 
használták. A fiukból jobbára janicsárokat vagy 
más török katonákat neveltek. De voltak .biz 
ezeknél még szerencsétlenebbek is . . .

Mikor aztán a győzelmes keresztény se
regek rendre megostromolták a török kezén 
levő várakat s pár év múlva behatoltak a török 
birodalom belsejébe is, ismét sok rab nyerte 
vissza szabadságát. Ilyen megszabadult rab
asszony került 1688-ban Feketevárosba, hol 
jul. 4-én gyermekét megkeresztelték. 1689. 
okt. 15-én Edling János és felesége Krisztina 
soproni lakosok, Széleskuton kereszteltették 
Anna névre török rabságban született gyerme
küket. 1693. novb. 14-én újra Feketevárosban
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volt ilyenféle keresztelő. A gyermek osztrák 
származású édes anyja, Éva asszony, Maschic 
Coge belgrádi török házában raboskodott. 
Karer, élemedett stotzingi lakos, családi ha
gyományként hallotta emlegetni, hogy az ő 
dédöreganyja szintén, hazakerült a tatár rab
ságbői. De hát ez mindössze is nagyon kevés, 
még ha egy pár ismeretlen menekültet hozzá
adunk is!

Magyar utazók a kínai tatároknál még 
1709-ben is sok, váltságdíj után epekedő 
magyar rabot találtak, kiket ugyan az erdélyi 
részekből hurczoltak oda, de hosszú sanyarú 

■ rabságukból a mi rabjaink hasonló sorsára 
joggal következtethetünk.

12. ínség, drágaság.
A bécsi csatát követő napon, azaz szept. 

12-én, a kudarczot vallott ellenség elvonult 
ugyan Kismartonból és vidékéről, de itt ma
radt nyomukban a pusztulás, a nyomorúság.

Mindennemű gabona, szüleség, részben a 
mezőn, részben a csűrökben, pajtákban pusz
tult el. Sem embernek sem állatnak nem volt 
elegendő elesége. A mi csekély régi gabona 
maradt is itt ott, vermekben, várakban, váro
sokban, azt őrlés végett B -Ujhelyig kellett 
vinni, mert a többi malom, úgy a Vulkán 
mint a Lajtán, mind leégett. Deczember elején 
lehetett csak a vimpáczi malomban is újra 
Őrölni.

A gabona, széna ára ennek következté
ben felszökött. A loretói szerviták egy kis fé
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lig letaposott rétnek füvéért 19 (rénusi) fo
rintot fizettek. A rossz, szűk élelmezés miatt 
a lovak, szarvasmarhák leromlottak, s a tél 
beköszönte előtt mindenki iparkodott marhá
ján túladni. A szerviták egy pár ökröt '11 tal
lérért adtak el, holott a rendes ár 30—36 
tallér között váltakozott. Megjegyezzük, hogy 
a tallért másfél (60 krajczáros) forintba, azaz 
kilenczveu krajczárba számították.

Lovas fuvarost még 1684. tavaszán sem 
lehetett Loreto vidékén találni, s a jó szervi
ták akárhányszor „per pedes apostolorum“, — 
gyalog szerrel, — tették meg a 8 — 10 órai 
bécsi utat. A jó szüret volt az egyetlen sze
rencse, de a bor ára is 3 forintról nemsokára 
6 Írtra szökkent.

A Dépnek csak kivételesen volt annyi 
pénze vagy hitele, hogy rommá vált viskóját 
azonnal fölépíthesse és gazdaságát fölszerel
hesse. Seregesen vonultak azért Becs felé, hol 
legalább a betevő falatot megkereshették ; avagy 
beállottak cselédeknek, szolgáknak. A loreíói 
szervitákhoz is két ily telkes gazda szegődött 
el. Az egyik majoros gazdának állott be, s 
kapott évi 25 frtot, egy pár csizmát és két 
kis fiával együtt kolostori ellátást. A másik 
meg a stotziugi templom jobbágya lett s 
mint ilyen a rendes szolgálatokon kívül még 
a szerviták postáját hordozta Becsbe.

Az építkezés még a pénzesebb házakban 
is csak 1684-ben aratás után kezdődött, a há
zak nagyrésze azonban még évekig üszkösen
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s részben lakatlan is állott, miut azt Loretó 
és Stotzinguál számszerint is kimutattuk. Az 
építéshez való fát, a mennyiben azt az urasá- 
goktól meg nem kaphatták, B. - Ujhelybeu 
szerezték be. Az ez idétti 'Ί683— 1696.) árak
ról a következő kimutatás nyújt némi tájéko
zást: 1 szál 8 öl hosszú 9 hüvelyk vastag
kötőgerenda 3 frt., 1 szál 7 öl h. 7 h. vastag
szarufa l f. 30 kr., egy szekérre való (30 szál) 
közönséges deszka 3 f. 12 kr., ács napszám 
30—33 kr., közönséges házi napszám 16 kr., 
1000 drb. tégla 5 f. 30 kr., 1 mérő helyben 
égetett mész 25—30 kr., egy öl égetni való 
fa 2 f., 1000 drb. zsindel 2 f. 17 kr., fuvar 
Lorettoból B. Ujhelybe 2 f. 9 kr. — E^yéb 
árak: egypár kocsi-ló 75—90 f., 1 borjú 3—4
f. 30 kr., 160 fontos sertés 11 f., 1 m. roz3
1 f. 30 kr., 1 m. zab 36—54 ki., 60 drb. 
zsupp 6—7 f. 30 kr., kaszáló napi bére 24 
kr., hordó akaja 30—36 kr., 1 font rizs 8 kr,, 
vaj 12 kr., olaj 25 kr., salétrom 15 kr., só 
3 kr. stb.

Természeti csapások is öregbítették a bajt.
1684. február havában még a folyó vi

zek is fenékig fagytak s így a már elkészült 
malmokban sem lehetett őrleni. Ez a nagy hi
deg husvéton túl tartott. Augusztus és szep
temberben pedig az eső egyre esett, úgy hogy 
a Lajta folyó kiáradt és szintén nagy károkat 
okozott. A rávaló év aug. 5 én Kismartontól 
Szárazvámig jég verte el a határokat, s tönkre 
tette az ezen évi szőlő termést.
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A nagy szegénység okozta azt is, hogy 
elszaporodtak a „szegény legények,“ a tolva
jok, rablók, kik a marhát a legelőről elhaj
tották, betörtek a házakba, s még az Istennek 
szolgáló barátok vagyonát, kolostorát sem kí
mélték meg.

Az ínség, háború ragályos betegségeket 
hoztak a népre, minek következtében a népe
sedési viszonyok is igen kedvezőtlenül alakul
tak ezen esztendőkben. így például Auban 
1684-ben háromszor annyian haltak el (91-en) 
mint máskor, mig ellenben a születések 1686- 
ban a rendes számnak csak harmadrészét tet
ték ki.

Végül nagy nyomorúságot okozott a ka
tonák téli elszállásolása is. A lelketlen s csak 
a prédát hajhászó zsoldosok úgy zsarolták, úgy 
elkeserítették a szegény gazdát, hogy néha 
ott hagyott mindent és világgá ment, avagy 
az életére törők ellen a kolostorok menedék
jogát volt kénytelen igénybe venni. De hát ez 
az egész országban igy volt akkor, ás még so
káig azon túl is. Örvendjünk, hogy ezek a szo
morú idők messze mögöttünk vannak.

13. A renegátok.
Több év múlt már el a karlowitzi béke 

megkötése óta (1699), mikor a kis Rétfaluban 
egyszerre csak két előkelő török ur jelent meg. 
Soká jártak föl-le a faluban, nézegettek jobbra- 
balra, mig végre egyik utczai kutnál megál
lapodtak s némi tanakodás után a kút mellett 
levő házba benyitottak.
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Ä csodálkozó házbelieknek akadozó né
met nyelven kijelentették, hogy ők 1683-ban 
ebből a házból kerültek a törökök logságába.

És úgy is volt!
Egyik tatárcsapat a meglepett K“tfaluban 

szép számú fogolyra tett szert. A gyermekeket 
kocsidra rakták, az asszonyokat pedig a ko
csikashoz kötözték s igv indult meg a menet 
az országutaktól messze eső falucskából.

Nemsokára egy kis erdőn, cserjékkel, bok
rokkal sörön benőtt területen vezetett az ut 
keresztöl. Egyszer csak, mint az erdei utaknál 
akárhányszor is látható, magas partu, viz- 

• mosta mélyedésbe kerültek, ho! a födözetiii 
szolgáló tatárcsapat nem maradhatott a kocsik 
mellett, hanem részben a menet elejére, rész
ben anuak hátuljára szorult. Ebben az ő r i- 
z e t l e n  pillanatban fölvillanik az egyik rab
asszonynak a szeme. Ha ő mostan megpróbálná 
a menekülést ! Pedig megpróbálhatná. Z sbé
ben van éles bicskája; megkötözött csuklóval 
is érte nyúlhat, s elvághatja a hosszú rabkö
telet Aztán . . .

De im már a másik pillanatban a ko- 
csikashan sirdogáló gyermekekre esik pillan
tása; ott van közöttük az 6 két kis szőke 
fiacskája is. Ha megszökik, meg kell válnia 
ezektől is, talán soha többé nem láthatja őket 
Mi lesz szegénykékkel rabságukban?

Ez az anyai szívnek a szava voltl A 
bár rövid, de kínos tusát mégis az ész szava 
döntötte el Mit érek vele, fűzte az anya gon



43

dolatát tovább, ha rabul megyek. Fiacskáim
tól úgyis elszakítanak, nem segíthetnék úgy 
sem rajtuk; otthon pedig, otthon még vannak 
gyermekeim, kiknek újra gondozója, nevelője 
lehetek.

Belenyúlt tehát zsebébe, a bicskát ész
revétlenül kivette, s addig nyiszálta kötelét, 
mig szabaddá lett. Alig lett a part kissé ala- 
csonvabb, belevetette magát a cserjék, a bok
rok közé s eltűnt rabtársainak szemei elöl. Fiai 
talán észre se vették, pedig övéké volt az 
anya könyes szemének utolsó pillantása!

És szerencsésen megmenekült! Fiait el
vitték a bécsi táborba s innét aug. végén Ma
gyarországon keresztül Konstantinápolyba.

Az ilyen kis fiuknak nagy kelendősége 
volt az ottani nagy emberpárokon, s azért, 
mint a megelőző fejezetben közölt kimutatás
ból is látható, legszívesebben s legnagyobb 
számban éppen a gyermekeket hurczolták rab
ságba A fiatalok ugyanis, ha fölcseperedtek, 
fogékonyabbak voltak Mohamed vallása iránt 
mint az öregebbek; aztán hitének változta
tása felszabadította a rabot s az uj mohame
dán faoatikusabb ellensége lett a keresztény
nek mint a telivér török.

A tehetséges fiuk, részint a katonaság
nál, részint a nagy urak szolgálatában, a leg
magasabb állásokba jutottak. Így a XVI. 
században 48 nagyvezér közül csak 12 szár
mazott muzulmán atyától; a többi mind ke
resztény, javarészt szláv származású volt.
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Ugyanez áll a többi magasabb állásról, tiszt
ségről is. Nagy Szulejman divánjában hasonló- 
képen nagy többségben voltak az ilyen rene
gátok. Élete utolsó évében a 7 diváuiilő pasa 
közül három volt horvát, kettő albán s csak 
kettő telivér török. A nyolczadik, Ali pasa 
tengernagy, Magyarországban született, s mi
kor már nagy úrrá lett, édes apját, ki magyar 
és keresztény volt, Konstantinápolyba hívta és 
házába fogadta. Abdi az utolsó budai pasa 
szintén ilyeu renegát volt.

így lett a rétfalusi szegény, de életre 
való fiúcskákból is nagy ur a törökök főváro
sában. Mikor aztán egyszer, annyi véres háború 
után a német és török megbékültek, a két 
testvér hazajött édes hazájába, szülőföldére, 
melyre még homályosan emlékeztek.

Szülői házukra csak az előtte lévő kút
ról ismertek rá, mely körül mint gyermekek 
gyakorta futkároztak, játszadoztak.

A családban is emlékeztek még a két 
fiúra és annak a szomorú napnak, melyen ra
bul vitték őket, összes körülményeire. Meg
újult tehát ismét az atyafiságos szeretet, volt 
szives vendéglátás . . .

Mégis az úri testvérek visszamentek abba 
a bűvös-bájos, nagy török városba, és megma
radtak — renegátoknak, hitehagyóknak.

Szegény édes anyjuk bizonyára nem élt 
már ; mert ha élt volna, forró ölelésével, szi
vének melegével, ajka édes mosolyával, köny- 
uyes szemének jóságos pillantásával, bizonyára
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várost, s újra szüli fiait Krisztus országának, 
az egyháznak, a mennyországnak.

1885-ben halt meg Borbolyán egy 95 
éves Malfleisch Borbálya nevű öregasszony, ki 
a renegát testvérekkel egy családból származott, 
s ezt a történetet gyermekeinek, unokáinak — 
pap is van köztük — többször elbeszélte.

14. A gályarabok.
Gold Illés jámbor fiú lehetett, mert a 

távoli Traskirehen nevű osztrák községből nem 
csak elzarándokolt a sopronmegyei Loretóba, 
hanem itt be is lépett a fájdalmas Sztízanya 
hires társulatába, s mint társulati tag magára 
ölté a bold. Szűz váll ruháját is.

A jámbor fiúból szálas legény lett s el 
is vitték 1683-ban, mikor a nagy török há
ború kiütött, katonának. A Pazzi féle vértes 
ezredben szolgált s részt vett a Becs fölmen
tésével kezdődő győzelmes csatákban. 1695 ben 
Veterani tábornok hadosztályában szolgált, ki 
nemcsak jeles katona, hanem nemes jellemű 
ember is volt, s kit ezért még a német gyű
lölő erdélyiek is úgy szerettek, mint édes 
atyjukat.

Jó ura volt tehát a mi Illésünknek a 
katonaságnál is. Mégis a mondott évben 
nagy szerencsétlenség érte Veteránit és egész 
hadosztályát. A Temesvár körül ólálkodó török 
szultán ellen kellett Erdélyt megvédeni. Ám a 
fővezér, a szász választó, minden ígérete és
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jelentése ellenére egymagára hagyta Veteránit, 
kire most a szultán teljes erejével rávetette 
magát. Lugos mellett, szept. 30 án, folyt le 
az egyenetlen küzdelem. Veteráni hősies el
lenállás után elesett, serege részben megsem
misült, részben fogságba került.

Goid Illés is a rabok között volt. Mint 
ilyent bilincsekbe verve elvitték Konstantiná- 
polyba, hol társaival együtt három évig siny- 
let.t a börtönben. Végre 1698 ban Kandia 
szigetére került mint gályarab. Ez volt akko
riban a legkeserübb rabság; pusztultak is sze
gény halálra gyötlött rabok töméntelen szám
mal. Csak nagy ritkán sikerült egyik-másik 

• gálya rabjainak, hogy leölték az őrséget és 
szerencsésen megmenekültek.

Gold Illésnek ám nem efféle gondolatok 
jártak eszében. Azon tűnődött inkább, miként 
járt ő 24 év előtt Loretóban, miként vette ott 
föl a fájdalmas Szűzauya vállruháját, s látta 
ama szerencséseket, kik a vett kegyelmekért a 
bold. Szűz csodálatos képe előtt hálájukat be
mutatták. Ő is tehát Máriához fordul bizalom
mal s ráveszi 10 rabtársát, hogy ugyanazt 
tegyék.

A rabok hajlanak a szép szóra, és közö
sen azon fogadást teszik, hogy ha szerencsésen 
megszabadulnak a török rabságból, bilincseik
kel elmennek Loretóba s bemutatják a bold. 
Szűznek hálás hódolatukat.

Azonközbeu, 1698. szept. 20-án, a törö
kök megütköztek a velenczeiekkel. A véres ten-
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geri csatát az utóbbiak nyerték meg, s egyéb 
hajók között azt a gályát is elfoglalták, a melyi
ken Gold Illés és társai raboskodlak.

Mikor Delfin, a velenczei győzelmes ten
gernagy megtudta, hogy a kezébe került gá
lyarabok keresztények, nemcsak szabadságukat 
adta nékik azonnal vissza, hanem még ajánló 
írással is ellátta őket, hogy jó emberek segít
ségével, jámbor alamizsnájával könnyebben haza 
juthassanak.

Ám minél közelebb értek Bécs ország
hoz, annál inkább ritkultak a megmenekültek 
sorai. Mire Loretóhoz értek csak ketten ma
radtak ; Gold Illés és Hauptmann Henrik, ki 
Siléziában született s mint osztrák katona 
Truchses tábornok ezredében szolgált. Ezek a 
bold. Szűz csodálatos képe előtt beváltották 
fogadásukat s hálából ott hagyták a Loretó- 
kápolnában a török gályáról magukkal hozott 
bilincseket. A bilincsek József császár idejében 
ismét elkallódtak, de az egész eseményről ké
szült hivatalos följegyzés irásbau és nyomta
tásban is megmaradt.

15. A tb'rtfkvllág vége.
A pogány ugyan eltakarodott Bécs 

alól, el az ország szivéből, de azért a török 
neve még sokáig félelmetes volt s a törökvilág 
még sokáig foglalkoztatta az elméket.

A jobb módnak az elrejtett vagy más vi
dékre szállított holmikat csak lassacskán sze
degették elő, csak 2 —3 év múlva hozták
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ismét haza, mert a török újabb előnyomulásá
ról gyakorta igen aggasztó hírek érkeztek ; első 
Ízben 1684. máj. 3-áu.

1685. ápril havában a győri püspök, XI. 
Incze papa kezdeményezésére, minden plébá
niában 40 órai szentségimádast rendel el, hogy 
a keresztények fegyverei a vad pogánynak ha
talmát megtörhessék. 1686. szept. 3-áu végre, 
Becs felől, megérkezik vidékünkre is Buda 
bevételének híre. A Nádasdytól lefoglalt pof - 
tendorfi várban a császári prefektus és vár
kapitány Te Deum-ra hívja meg a loretói szí le
vitákat, kikuek segitkezésével az ünnep szept. 
21 én ugyanott végbe is ment. Decz. 28 án 
egv feket^városi fiatal ember jár Loretóban, ki 
mint katona szintén részt vett Buda ostromá
ban s alighanem nagy veszedelemben forgott, 
mert a szervitáknak Gyertyaszentelőre 30 fou- 
tos gyertyát ígér. De biz a krónika hallgat a 
fogadás teljesítéséről! Mások ígéret nélkül is 
ide adt ,k vagy küldötték zsákmányuk egy részét, 
így Kersnarits András nagymartom lakos 1686. 
aug. 15-én török szőnyeget hoz. Strauss Mátyás 
Styrum generalis ezredében szolgáló kis höfleini 
katona hucujárást és két aranyat ígér a loretói 
bold. Szűznek, In szép zsákmányra tesz szert. 
Mi volt a kívánt zsákmány, nem tudjuk, de az 
Oláhországból küldött két aranyat 1689. de- 
czember 27-én a k.-höfleini bíró átadta a 
szervitáknak.

A nép félsze még Szerbia elfoglalása után 
sem szűnt meg egészen; éppenséggel nem tar-
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tották lehetetlenségnek, hogy a török egyszerre 
csak megint Becs alatt terem. Mikor 1690. 
okt. 6-án a törökök váratlanul vissza vették 
Belgrádot s ezzel az ut nyitva állott előttük 
egész Bécsig — melyet most hevenyében újra 
erősíteni kezdettek — rémesnél-rémesebb hírek 
érkeztek vidékünkre. Az emberek — írja okt. 
17-éu a szerviták krónikása — fejüket vesz
tették ; abbahagyják rendes foglalkozásaikat s 
csak a futásra gondolnak. Nem hiába, kit a 
kígyó megcsípett, az még a gyíktól is megijed I 
Ebben az általános izgatottságban a szerviták 
priora a loretói bíróval éjjeli 2 órakor útnak 
indul, hogy Becsben megtudják a dolog miben
létét. Jó híreket hallanak s azért még ugyan
aznap ismét visszasiettek, hogy megnyugtassák 
a szegény népet. De még azért deczember elején 
is rebesgettek a törökök betöréséről.

Ugyanilyen rettegés keletkezett 1697. 
jul. 9-én is, midőn a felső magyarországi föl- 
kelők elfoglalták Tokajt, Káliót és Patakot. A 
felhevült képzelet már a szomszéd falukban 
lálta a rabló ellenséget s maguk a szerviták 
is csomagolni kezdettek, mígnem a nádor jul. 
13-án mindeneket megnyugtatott.

De ha ilyen váratlan betörés ez idétt 
nem is történt, török azért elég fordult meg 
vidékünkön.

1689-ben (jan. 24.) császári biztosok és 
törökök — alighanem követek — együtt időz
nek a pottendorfi várban, megyénk tőszomszéd-
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ságában. Ugyanitt szállásolták el az 1691-iki 
török követséget i s ; mikor aztán az aug. 18 iki 
szaláukeméni nagyszerű győzelem hírére a vár
ban örömet lőttek, a törökök magukon kivit! 
voltak s kétségbeesetten még szakálukat is 
tépdesték. Az Őrzőangyalok vasárnapján (szept. 
2.) tartott Te Deum on a loretói szerviták is
mét jelen voltak. Nemsokára rá (1692. I. 24.) 
Ruessensteiu K. György báró felügyelete alatt 
előkelő török rabot kisértek Loretóu keresztül, 
sőt meg is háltak vele az itteni vendéglőben. 
Esterházy Pál nádor pedig ezen háború ideje 
alatt (1683—1699.) százával tartotta fraknói 
várában a török foglyokat s hogy ingyen ne 
egyék kenyerét, a 75 öl mély s visszhangjáról 
is nevezetes vári kutat ásatta meg velük.

Még a vidékünkről elvitt renegátokért is 
került egy kis kárpótlás.

1688-han Hazenberger seibendorfi uraság 
három előkelő bosnyák törököt őrizett várában ; 
P. Imre loretói szervita, ki magyarul és hor
vátul is tudott, járt át hozzájuk, hogy a ke
resztény vallásban oktassa őket. Az ünnepélyes 
keresztelés jun. 6 án, püukösd vasárnapján, 
ment végbe Loretóban, sok bucsujáró és elő
kelő vendégek jelenlétében. A keresztséget Ha
mula Ignácz végezte; mint keresztapák pedig 
Staindl Joachim, Hazenberger Ernő és báró 
Wels Rajmuud szerepeltek. Az egyik török 
neve Casimau Jussul volt, a másik kettőnek 
csak apja van megnevezve; t. i. Achmed (So- 
loniensis) és Osmi,
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Feketevárosbar· szintén három törököt 
kereszteltek; csakhogy különböző időben. 1689. 
deczember 7-én a Gabriel János házában levő 
törököt. 1690. nov. 15 én egy török asszonyt, 
kinek Hack^tock János-Jakab bíró volt a ke
resztapja. 1693. an·.'. 6-án szintén egy asszonyt 
kereszteltek. Ez utóbbit keresztény katonák 
fogták el. Egyéb körülményeikről hallgat az 
anyakönyvvezető.

Nagy hirre-névre tett szert az a délezeg 
török vitéz is, ki Buda visszavétele alkalmával 
került a keresztények kezébe s kit a magyarok 
félkezéről Csonka bégnek, a németek pedig 
magyar neve után Zungenberg-nek neveztek el. 
Ezt a becses, Lipót királynak jutott hadifoglyot 
a b.-ujhelyi erősségben őrizték. Csonka bég 
1696. jul. 6-án Becsben szintén fölvette a ke- 
resztséget s Lipót király volt a keresztapja, ki 
is magyar nemességet ajándékozott neki s egy 
lovas század kapitányává nevezte ki. A török 
főárból igen jó katholikns lett s a megkedvelt 
b.-ujhelyi jezsuita templomra és rezidencziára 
25 ezer foiiritos alapítványt tett le. Az alapitó 
óhaja csak 1749-ben teljesült, de a templom 
maiglan is nevét viseli.

A vitéz és jámbor katona különben igen 
szomorú véget ért. Mint kapitány 1704-ben 
részt vett Savoyai Jenő herczeg rajnai hadjára
tában. 1706-ban Olaszországban harczolt ezre
dével, ismét Francziaország ellen s ekkor fog
ságba is esett, XIV. Lajos kiszolgáltatta Csonka 
béget a portának ^Konstantinápolyban aztán a
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szultán parancsára zsákba varrták ás a Bosz- 
porusba fullasztották. Fia Ferencz, ki 9 éves 
korában apjával együtt került fogságába, később 
báró és altábornagy lett s B.-Ejhelyben tar
tózkodott legszívesebben. Csonka bég egykorú 
arczképe is itt látható a városházán.

16. P ótlás.

A „S eh a r f e n e c k“ cziinii fejezetben 
egyes dolgokat, mint a szövegben külön is 
megjegyeztük, az 1840-ben írásban foglalt, szó
beli hagyomány nyomán mondottunk el. Nem
régiben egy kis füzet került kezeink közé, mely ' 
a scharfenecki vár alján épült sz. Anna kolostor 
krónikájának azon részletét is közli, mely az 
1683--iki török háborúra vonatkozik.

Ezt a részletet pótlólag még ide igtatjuk ; 
annál is inkább, mert egyszersmind érdekes 
tanulságul szolgál arra nézve, hogyan alakítja 
át, színezi ki a szóbeli hagyomány a történeti 
igazságot. De bizonyságot szerezhetünk belőle 
arra vonatkozólag is, hogy az ilyen hagyo
mányoknak, mende-mondákualc magja rendesen 
valamely történeti tényen alapul.

Ezek után most már halljuk az egykorú 
kármelita-krónikás elbeszélését.

Már julius eleje óta elterjedt a törökök 
közeledtének hire, miért is a közeli manners- 
dorfiak nyakra-tőre hordták minden jószágukat 
a kolostornak fallal kerített területére. Magya
rázatul megjegyezzük, hogy ez a máig „Wüste“- 
nek (Einsiedelei, Eremitás érteleimben) neve
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zett terület mintegy 200 holdoyi erdőség, rét- 
ség és kertekből állott. A nép szükség esetéu 
még a tágas kolostorba s innét, közvetlenül 
a „Wüste“ fölött épült Scbarfeneck-be mene
külhetett.

A szerzetesek maguk ki előbb, ki utébb 
a kolostor ingósága’val elmenekültek; részben 
Becsbe, részben B.-Újhelyire. Csakis a katonás 
természetű Magnus atya, Calist és Mátyás nevű 
laikus testvér s még egy-két szolga maradtak 
vissza a kolostor őrizetére.

Alig egy órával a szerzetesek menekülése 
után, a törökök előőrsei már a kolostor kapui 
előtt állottak. E nap julius hetedike vala, s 
azért valószínű, hogy ezek a törökök egyenesen 
a szomszédos brucki főtáborból csaptak a 
mannersdorfi vagy scbarfenecki urodalomba.

Az előőrsök nyomán csakhamar ott 
termett az ellenséges hadosztály is s azonnal 
neki esett a kolostor területén talált menekül
teknek s nagy vérengzést vitt köztük véghez. 
Az épen kézrekerülteket még a viaskodás alatt 
rabsziira fűzték.

Magnus atya, mikor a réraséges lármát 
hallotta, fölmászott a kolostor falára, hogy lássa 
tulajdonképen mi történik. A kolostornak két 
ágyúja volt; a bátorszivü szerzetes ezeket 
rögtön előteremtő, s a két testvérrel és szol
gával csak úgy találomra neki lövetett az 
ellenség legsűrűbb tömegének. A bombák egy- 
pár törököt csakugyau le is terítettek, a töb
bieket pedig úgy megijesztették, hogy rögtön
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visszavonultak, de a már kezükbe került rabo
kat is magukkal cz*pelték.

Ennek láttára a mannersdorfi ás bofi 
fegyveres emberek is vérszemet kap'ak, utána 
eredtek a menekülő ellenségnek, bét törököt 
megöltek és negyven keresztény foglyot meg
szabadítottak.

Másnap, jul. 8-án a törökök ismét meg
jelentek, esakhogy most már sokkal nagyobb 
számban; mégis a veszedelmes kolostorhoz nem 
igen mertek közelíteni. De óvatosabbak voltak 
a keresztények is. ügy a menekülök, mint a 
kolostor emberei Maenus atyával élükön, még 
a törökök megérkezte előtt föl a várba vették 
magukat, s innét lesték az ellenség műveleteit.

A harmadik napon (9-ikén) végre a tö
rökök áthágták a falakat s betörtek a kolos
torba. De biz ezt már egészen üresen találták ; 
azért a mi fát csak találtak, azt az udvar kö
zepén halomba rakták, meggyujlották, s mikor 
már az épületek is égtek, elhordták irhájukat. 
A várbeliek erre lesiettek s nagy ügygyel-bajjal 
eloltották a tüzet. A törökök aztán még egyszer 
ellátogattak a „Wüste“-be, s mert ismét ered
ménytelenül, boszuságukban a majorsági épü
leteket borították lángba.

A szerzeteseknek e közben a várban akadt 
hivatásszerű foglalkozása. A sok ezerre menő 
menekültek zsúfolásig megtöltőitek az összes 
helyiségeket, s azért itt is, mint Kismartonban, 
ragadós nyavalyák keletkeztek, melyekbe sokan 
bele is haltak. Magnus atyának és testvéreinek
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bőséges alkalma vala tehát az irgalmasság cse
lekedeteinek gyakorlására.

A várbelieket nemsoká.a az éhség is 
fenyegette. A menekülők közül akadt azonban 
egy-két bátor férfiú, kik —- persze éjnek ide
jén — B.-Ujhelyig lopództak s innét szállí
tottak élelmiszereket Scharfeneckbe.

Magukkal hozták a b.-ujhelyi két kárme- 
lita kolostor leveleit is. Ezekben kérve-kérik 
Magnus atyát, siessen segítségükre, mert há
zaik sok erőszakoskodásunk és veszedelemnek 
vannak kitéve; mint sejteni engedik, a városba 
gyűlt nagyszámú csőcselék részéről.

Magnus atya engedett a hívásnak s 
aug. 26 án érkezett B.-Ujhely alá, mikor már 
a tatárok ezt a helyet is bekerítették. A bátor 
szerzetes az ellenséges táboron szerencsésen 
keresztül hatolt s az éj sötétében elért a város 
kapujához.

Mikor a kármeliták ismét visszatértek az 
ő kedves remeteségükbe, romokban hevert az 
egész kolostor, egyedül a sz. Anna asszony 
tiszteletére emelt templom maradt meg sér
tetlenül.




