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E L Ő S Z Ó

mely utoljára íratott s szokás szerint olvasatlan m arad!
Általában ismert ösztönszerű szokása az embernek; hogyha 

bármi okból, tartózkodási vagy lakhelyet cserél vagy változ
tat: új lakhelyét és annak minden viszonyait minél előbb ala
posan tanulmányozva megismerni iparkodik.

Ezen általános szokásnak, a katona kétszeresen alája van 
rendelve, a mennyiben nekie nem csak új lakását, szomszédjait, 
utczát, esetleg város részt, vagy községet és annak törvény
szerű szokásait kell megismernie, hanem »új állomásának« köz
vetlen környékét ép úgy: mint annak távolabbi vidékét, vala
mint ezek múltjait is, beható tanulmány tárgyává téve úgy 
harczászatilag mint hadászatilag is megbirálnia kell, melyek
kel és melyekhez más boldog halandónak — a költők és Író
kat kivéve — semmi dolga, semmi köze.

Ez utóbbiak is csak azért foglalkoznak a »terepnek« 
egyes regényesebb fekvésű és nevezetesebb múltú pontjaival, 
mivel jól tudják, hogy a katona, ki mindennap rajtok mozog és 
úgyszólván bennök van, épen nem költői szemmel nézi és 
látja azokat, sőt ha még oly kies — regényes fekvésük van is : 
ő ezek iránt teljesen érzéketlen marad és egyáltalán nem 
látja, nem veszi őket ily — szempontból — észre, ő ilyen
kor látszólagos, csendes merengésében, mely tulajdonképpen 
»szemrevételezés« — csak azt látja és mérlegeli: hogy mire 
alkalmas a terepnek e — vagy ama pontja? támadásra-e, vagy 
védelemre ?! stb.

Minél nevezetesebb, minél nagyobbhírü az ismeretlen 
»új állomás« : annál nagyobb természetesen iránta, a kíváncsi
ság szülte érdeklődés is ! így volt szerény csekélységem is 
1891-ik junius i. óta Nagy-Kanizsa városával, minekfolytán 
akkor a nékem még egészen új állomásom és környékének, 
lehetőség szerinti megismerése és tanulmányozása alkalmával
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egyúttal a »múltja« iránti »adatgyűjtést« is megkezdettem, s 
igy egész véletlenül ugyan, — mivel nékem még csak sej
telmem sem volt, de nem is lehetett a mostani ezredparancs- 
nokság alábbi szándéka iránt,— négy és félévi gyűjtésem alap
ján azon kedvező helyzetben állottam: hogy a rnagy. kir. nagy- 
kanizsai 20. honvéd gyalog ezred parancsnokságnak 1895-ik 
deczember hó 30-án 808/kt. szám alatt kelt és közvetlen hoz
zám intézett rendelete folytán »Nagy-Kanizsa város és vidéké
nek hadtörténeti megírásához« haladéktalanul hozzá kezdhet
tem, mit hivatalos óráimon kívül »éjjelt nappallá« téve seré
nyen folytatva oda törekedtem: hogy fáradságaim gyümölcse 
lehetőleg még a milleniumi ünnepélyek alatt napvilágot lát
hasson.

E czélra a következő műveket használtam »adatforrás« 
gyanánt:

Kanizsa város története 1861. Horváth Gy.-től. Adatok: 
Zalamegye történetéhez Bátorfi Lajostól, 5 (öt) kötet. Buda
pesti szemle 1877-ből Salamon F.-től. Magyarország geographiája. 
I kötet. Fényes E-től. Rómaiak története II—V. kötet. Mom- 
sentől. Cosmographiae Univ. 1572-ből Lib. II. Cap. LXVI. 
Münster S.-től. Cons. Lex. 1864-ből Brockhaustól. Világtörténe
lem, Dr. Ribári F-től. Emberi művelődés története P. Szatmári 
K.-tól. »Magyar királyság birodalmairól, valamint ezek Paisai- 
ról, és ezek udvaraiban lévő sziliekről« 1801. »Római történe
tek« 1800. »Szittyái történetek« 1808. és »a Régi hadvezérek« 
1809. Dugovics András kegyesrendi tanártól. Szombathely 
monographiája Dr. Knncz E.-től. Ptolomeus geographiája 1843^01 
Historie Pannonie 1620-ból Stephani Lex. Magyarország et- 
nographiája, Hunfalvy P.től. Imágó, Timon Sámueltől. Redi
vivus et Continatus 1665-ből, Ortelius A-tól. Pannonia térképe 
és leírása Barkóczy-Rosty Zs-től. Ammianus-Marcellinus XIX. 
Lib. n -ik  oldal. »Mars Hungaricus« Eszterliázy P. Bubics Zs. 
kassai püspöktől 1895. Historie naturalis, Pliniustól. Archaeo- 
logiai értesítő 1884-ből. Róma története, Pór A.-tól. Monnaies- 
Romain 1883, Paris Henry Cohentől. Opera omnia Velencze 
1743-ból, Patarol L-től. Köuigreich-Hungarn 1668. Kreckvitz 
Gy.-től. Badeort Toplice 1863. Dr. Kakovecz A.-tól. Sumporne 
Topliee 1869. Tkalcsics J.-től. Topogr. Statist. Archiv, des 
königreich Ungarn 1821. Csaplovicstól. Das Buch der Cronik
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1469-ből Scliedel Hartmann-tól. Keszthelyi sírmezők 1884. 
Dr. Iyipp V.-től. Sinopis-Chronologica, Szentiványitól. Bedeko- 
vics József paulinus atya iratai 1376. Szent-Ilonán. Annales 
Hunnorum-Avarornm 1761-ből Praitól. Nagy Károly élete, Epin- 
hartustól. Budapesti Hírlap 1891. évfolyam 119. szám Dr. Fejér
pataki E.-től. Magyarország régi helynevei, Pesti Ferencztől. 
Magyar Vezérek, Szabó K.-tól. Zalamegyei utazások. Dr. Bitnicz 
F.-től. Magyarok krónikája* Pethes Gergely és Heltai Gáspár
tól. Ozmán haderő magyar földön. Szelaniki Musztafa efendi- 
től 1563—1599-ig- Annales Fuldensis, Pertz K.-tól. Béla király 
névtelen jegyzője. Die älteste Stadt in Stejermark, Pettau. 
Kézai Simon és Thuróczi L. II. könyv, 12 1. 23. fejezet. A 
szlávokról, Horváth Istvántól. A magyar nemzet művelődés- 
története. Kerékgyártó Árpádtól. Árpádkori iskoláztatás 1862. 
Vass Józseftől. Ősmagyarok nagy és kis istenei, Barna Ferdi- 
nándtól. Magyarok mithologiája, Ipolyi Arnoldtól. Ungerische 
Cronica 1581. Bonfinius A.-tól, Magyar királyok hadjáratai, 
Ráth K.-tól. Adatok Somogymegye történetéhez Csányi F.-től. 
Magyarország történeté, Horváth M.-től. Magyar családok Nagy 
Ivántól. Rogerius mester, váradi kanonok siralmai XXVI. és 
XF-ik fejezet. Geschichte der goldenen Horde, Hammer- 
Purgstalltól. Magyarország főispánjainak albuma, Somogyi 
Zs.-től. Hazai okmánytár, V. kötet, 93. 1. Magyar történelmi 
életrajzok, Szilágyi S.től. Árpádkori új okmánytár, IV. kötet. 
Magyar századok Virág B.-től. Turul VIII. kötete 1890. Por 
A.-tól. Bibliotheca Zrinyiana, Widemau E.-től 1893. Katholikus 
Szemle, Pór A.-tól. Országos levéltár, Szopori Nagy Imrétől. 
Századok 1873 — 1880-ik évfolyam. Magyarország históriája 
Budai Fzsaiástól. Forschungen und Quellen, Finke A.-tól. 
Hunyadiak kora, Teleki J.-től. Hunyadi Mátyás története, 
1890. Franknói V.-től. Magyarország története 1490—1683-ig, 
Istvánffy Miklóstól. Tudománytár 1839. évf. VI kötet, 62 1. 
Világtörténelem zsebszótára, Tibolt Özsébtől. Török történet
írók, Thury Józseftől. Az első Zrínyiek, Salamon P'.-től. Dia
rium, oder Historisch geographische beschreibung Canisa u. 
Serienvar 1664. Magyar krónikának röviden lezajlott summája 
1742-ből. Ungarische Stätte, Västungen Castellen 1605 Dilbaum 
Aug.-tól. Corpus Juris Hungarici 1696-ból, Szentiványi M.-től. 
Ungarische und Siebenbürgen Chronik 1664. Frankfurt a. Majn.
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Neu eröffnete ottomanisclie Pforte X k. Riccant-tól. Schau 
Bühne der Welt-Geschichte, Frankfurt a Mayn 1690-ből, III-ik 
fejezet 14-19-ik hasáb. Történelmi tár 1894. Fraknói V.-től. 
Magyarországi török kincstári defterek 1543—1635. I. és 
1540—1639-ig, Il-ik kötet. Lászlófalvi Dr. Velics A.-tól. Vasárnapi 
Újság 551. 1. 1886-ból. Kriegs und Frieden Geschichte 1785. 
Róka J.-től. Die Türken vor Wien 1683—85—86. Tvifel K.-tól. 
»Napkelet« czimü folyóirat 1858-ból 20-ik szám. Magyarok 
krónikája, 1732. Spanger A.-tól. Természettudományi Közlöny 
1890-ik évfolyam. Archaeologiai értesítő 1870-ik évfolyam. Hun- 
garisch-Türkisch Chronik Nürnberg 1686. Zalavármegye hadi 
múltjának rövid vázlatára vonatkozó kézirati gyűjtemény; boldog 
emlékű néhai Pflanczer Gábor nagykanizsai rajztanártól, me
lyet művelt lelkű és fénkölt szellemű özvegye, született Pfeiffer 
Irma úrhölgy volt kegyes rövid használatra átengedni. Had
történelmi közlemények 1888—94-ik évfolyam. Hadi krónika.
I. kötet, 1896. Zalavármegye évkönyve a milleniumra 1896. 
Halis I. és Hoffmann M.-től.

Ime: e 99 darab mű szolgáltatta munkámhoz a megfelelő 
és feldolgozandó anyagot, melyeket adatgyűjtés czéljából külön
féle helyekről, igy péld: a bécsi császári hadilevéltár, a buda
pesti országos levéltár végül: a Muraköz nagyobb városai: 
nevezetesen: a letenyei, Csáktornyái és alsólendvai városi levél
tárakból, úgy szintén számos »magán« illetve: családi levél 
és könyvtárakból helyben és vidékről voltam kénytelen rövid 
használatra időközönként kikölcsönözgetni, melyekért fogadják 
a nemes szívű kölcsönözök ez által is hálás köszönetemet,!

Fenti adatokon kívül még, mint »100-ik adatforrást« T. 
Grünhut Alfred úr szívességét volt szerencsém megnyerhetni, 
ki városunk múltja iránt lelkesült nagy előszeretettel érdek
lődik és mint jeles »archäologiai amateur«, ki a continens 
minden részéből, a hol csak valamelyes idevágó adat kapható 
és megszerezhető volt, széles összeköttetései folytán tetemes 
anyagi áldozatok árán mindent megszerzett; minek következ
tében egy ritka szép gyűjtemény, valóságos kis múzeum bir
tokában van; melyben először is a díszes könyvtár, — melyből 
számos példányt volt kegyes használatra átengedni — tűnik 
szembe, a mit a szintén meglepő szép és csinos »pinacoteka« 
követ, melyben a várnak számos variatiókkal mint: »alap
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rajzi,« »madártávlati,« »tájképi« és »távlati« stb. régi, valamint 
újabbkori igen érdekes vázlatai, rajzai és színnyomatai, úgy
szintén: ennek múltjában szerepelt jeles egyének — beleértve 
a törököket is — arczképei szépen csoportosítva sorakoznak; 
ezek után a »numismatikai« szekrény következik, melynek 
számos fiókjában igazi műértelemmel clironologice osztályozott 
és rendezett több ezreket érő gyűjtemény van, az eddig itt 
élt összes népek különféle érez és fém pénzei, érmeiből; vé
gül: a vár korabeli magyar, — e jelzés nem is helyes, — mi
vel történelmünk folyamán látjuk: hogy itt mint »segélyha
dak« : angolok, francziák, spanyolok, bajorok, olaszok, vendek, 
szlávok, stb. is szerepeltek, tehát: inkább mondhatni: keresz
tény és pogány, »török-tatár« közeli és távfegyverek, éksze
rek és fényüzési czikkek szép csoportja következik.

Eme ritka szép gyűjteményből, számos képek és ábrák
kal lehetett volna e munka becsét és értékét emelni, mivel 
nagyra becsült tulajdonosa legnagyobb készséggel bocsátotta 
volna e czélból rendelkezésre bármely darab vagy pél
dányát is!

Tekintve azonban a »rajzmetszetek«, »Clischek« költsé
ges előállítását, miáltal a kiadás alá jutott példányok ára tete
mesen fokozódott volna, e különben kívánatos mellékleteknek 
ezúttali közzétételéről sajnálattal bár, de le kelle mondanom.

Hogy feladatom megoldása mennyiben sikerült? ennek 
elbírálását s az ez alapon hozandó megítélését az igen tisztelt 
nagyérdemű olvasó közönségre bízom, kivel szemben előre is 
megnyugtat azon tudat: hogy a lehető legjobb akarat által 
vezérelve, tőlem telhetőleg iparkodtam legalább is kielégítő 
megoldást létre hozni, melynek elérhetése czéljából évek során 
át gyűjtött és fent sorolt minden idevágó adatokat búzgóan 
és lelkiismeretesen fölhasználva érvényesíteni törekedtem!

A szerző .



BEVEZETÉS.

Őskori nyomok Nagy-Kanízsa vára, városa és környé
kének múltjából.

Nagy-Kanizsa várának mint a város ősmagvának kelet
kezésére nézve megbízható írott adataink nincsenek; mely 
körülmény csak sejteni engedi: hogy .»ez« csakis az ősi időkben 
történhetett még akkoron: midőn a mai Duna folyam a »vas
kaput« már annyira áttöré, hogy a hazánkat boritott ősi víz 
ott lefolyhatott, s így medréből egyes emelkedettebb pontok 
lassan-lassan előtünedeztek, melyeken hosszú idők jártával az 
addig a hegyek közt nyomorgott ismeretlen nép megtelepedett, 
a mi nem folyhatott le súrlódások nélkül, mivel a megtelepe
désre alkalmasnak kínálkozott helyeknek egyik a másika 
fölötti előnyre idővel kitűnvén, fölmerüli az ok, a kényelmesebb 
létérti küzdelemre, minek következtében a megtámadott, véde
lemre kényszerült, mit ez a támadó elé gördített gátak és a 
megközelítést akadályozó természet által sugallott különféle 
korlátok által is fokozni iparkodott, mi által az első »védmű», 
»első erőd« létesült, a mely tekintve az akkoriban fennállhatott 
viszonyokat, feltehető, hogy alig lehetett másból, mint fa vagy 
földből, minélfogva napjainkig ezek nyomai is eltűntek létesí
tőjükkel együtt örökre! Ezeknél fogva tehát csak az időnként 
— különféle ásatások alkalmával — a földből előkerülő égetett 
agyag-, cserép-, tégla-, nagy ritkán kő-, bronz-, réz- és vasból 
készült tárgyak szolgálnak biztos támpontul az itteni ős lakókra 
vonatkozólag, miből megállapítható: hogy jóval a rómaiak 
bejövetele előtt, mily népeknek szolgálhatott települ jelenlegi 
állomásunk és környéke.



I. K O R S Z A K .

A kelták alatt.
Hogy e tájat már történelem előtti népek lakták, fent 

sorolt leleteken kívül régi és újabbkori különféle történelmi 
adatoknak, az itteni helyi körülményekkel való összeegyezte
téséből is kiviláglik. így tehát az első bizton megnevezhető 
őslakók, a Krisztus előtt 600 év körül Galliából kivándorolt 
többféle »Celt« vagy »Kelta« eredetű néptörzsek és a nyug
talankodó »Boiok« voltak, kiket Brennusok vezéreltek és kik 
Európa össszes államait megingatták, de sehol magoknak ilyet 
nem alkottak. E harcz kedvelő, pompa szerető, nyírást, borot- 
válást nem ismerő kegyetlen vad nép, az ó korban ismert 
összes világrészekben, mint »harczi kalandorok« találtattak, kik 
valószínűleg az Ázsiából származott Indogerman néptörzs egyik 
szakadéka lehettek, mivel a régi iratokban, Gallatusok s Gal- 
loknak is neveztetnek. Hóra, kutyára és fegyverre sokat adtak, 
ismerték az akna bányászatot, üveg és bronz művességet, az 
ebbőli fegyvergyártást, a sajt és szappan készítést valamint a 
húsfüstölést, továbbá: a nadrágot, »braceae«, köpenyt: sagum, 
az ekét és négykerekű kocsit: essadet és carrust stb. is ők 
találták fel.

A hajóépitést, következésképen a hajózást is értették, 
kisebb vizeken bőrladikokat használtak. A harczi fegyelemnek 
vakbuzgó követői voltak, egyébnek azonban nem engedelmes
kedtek. Harezba menetel előtt otthoni öregeiknek megesküdtek, 
hogy addig haza nem térnek, mig az ellenségen kétszer át 
nem törtek; különféle vigalmaik alkalmával az árpából készí
tett sörtől neki hevülve, tréfából egymásra kardot is rántottak 
és halálra vívtak. Vallásuk »bálvány imádás« volt, minek Hu, 
vagy Heus volt megalkotója. Papjaikat »Druida« vagy » B a r t
óknak‘hívták. Számos isteneik voltak; a meghalt fejedelem 
— Breunus — nejei és cselédei leölettek és urukkal együtt 
temettettek el.
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Tábor vagy lakhelyeiket fa, vagy hegyes vidéken kőke
rítéssel vették körül, mit »Oppidum«-oknak neveztek, főbb 
állomásaik — Vinundrum =  Vindornya és Berebis =  Ber- 
zencze ■— pedig hogy szintén nevezetes Kelta telepek voltak 
Kr. u. a 7-dik században Pannonia volt kormányzója »Dio- 
Cassius« után tudjuk; valamint azt is: hogy a Dunántúlnak 
»Pannonia« nevét is a kelták adták! A latin és görög keve- 
rékü írásaikat csak a »Bard«-oknak volt szabad használniok. 
Házaik földből vert =  tömött vagy sárral bevont fából készültek.

Kelta uralombeli pénzek e vidéken gyakran feliratnélküli 
»Dénár« alakban is találtatnak, de nem ritkák a »Caesar«, »Ra
vis« és »Ravisce« feliratúak sem, melyek mind az itt lakott 
kelta »Araviskok«, »Ereviskekéi« voltak, kik idővel Caesar 
által legyőzve, Kr. u. 150—160-ig e vidéken éltek, miközben 
a mai Nagy-Kanizsa közvetlen helyén az északról déli irány
ban nyúló lapos és széles dombháton »Oppidumot» építettek 
és »Siligó« nevű gabonát termesztve, béke idején a lakhelyei
ket övező vízben halásztak, a vizen túli erdőkkel borított 
magaslatokon pedig vadásztak, a mi tulajdonképeni főfoglal
kozásnak is tartatott.

Tudni való: hogy ez időben még — daczára a »vaska
punak«, a Fertő a Balatonnal, a Mura a Drávával számos 
völgyeken át összeköttetésben állott, melynek fenekei — t. i. 
e völgyekéi átlag: 139—141 m. tengerszin feletti magasságúak, 
míg állomásunk 160 m. Tehát: az akkori »Oppidum« környös- 
körül, helylyel-közzel sekélyebb vagy mélyebb vízzel volt 
övezve, a minek valóságáról — egy tekintet a térképre — 
meggyőz. Állomásunk ősmagvát képezett »Oppidum«-on kívül 
hihető, hogy a közeli magaslatokon, melyek a vízből mint 
egy-egy sziget kiállottak, szintén építettek lakhelyeket, de 
hogy Singidinum, mai Zágráb és Novidinum Szigetvár, minden 
kétséget kizárólag Kelta ős telepek voltak: csalhatatlanul 
bizonyitják régi neveik.

Évszázadok múlva Bellovesus vezérlete alatt a Rajna 
vidékéről az Alpokon át »Cymber« »Kimpfer« vagy a »Kemp- 
ferek« özönlöttek e vidékre, kik különben szintén »Kelta« 
eredetűek voltak és az általuk »Ister«-nek nevezett Duna 
folyam és a Dráva közti tért ellepve, számos város és erődit- 
ménynek vetették meg alapját, mely alkalommal helyőrségünk,



11

állomásunk helyén állott »Oppidum«-ot is elfoglalva, az évszá
zadok alatt már jóval lejjebb apadt víz helyén, azt tetemesen 
kibővítve újonnan megerősítették és »Corrhudnnum«-nak 
nevezték. Ennek folytán a »Kelták« a hóditó »Cymberek« 
leigázását tűrni nem akarván — Kr. e. 280 körül mintegy fél 
millió főből állott, legnagyobb részt gyalog sereggel fölkere
kedve e vidéket »Brennusaik« vezérlete alatt elhagyták és a 
delphii jósda kincseinek megszerzése végett, a görögök ellen 
indultak; minek folytán a görög irók ezt »Delphi«- hadjárat
nak nevezték, mely a hontalanná lett Keltáknak élet-halál 
harczává lön, mivel e rendkívüli kegyetlen és a nyugaton 
eddig még soha nem észlelt irtóztatéan vérengző harezok 
közben a keltáknak egymás között felmerült viszály és meg- 
hasotilása folytán, fajuknak megsemmisülésével végződött.

Fent vázolt »Cymber« foglalás után azon évszázadközepe 
táján a magokat Hercules harmadik fiától »Scythos«-tól származ
tató »Scytha« töredék, kik egyébként az »ural-altai« indogermán 
»Szakák« nevű utódaik voltak, nyomulnak be vidékünk terü
letére és mint Sallius, Sallió, Tass, Varcián, Azal, Scordisk és 
Kutnok törzsek ezt teljesen hatalmukba ejtve uralják s az el 
nem hullott vagy ki nem vándorolt Kelta és Cymber vezérek 
és családfőkkel egyesülve, összekeveredve az Azal, Kutnok, 
Scordisk, Koletián, Hercuniát, Audiant, Brenc új törzseket ala
pítják, az ősi állomások és telepeket folyton nagyobbitva erős 
faczölöpzet és a viz alá’ rejtett mély árkokkal veszik körül, s 
a szomszéd népeket folyton zaklatva gyilkolják — rabolják, 
ép úgy: mint az összes történelem előtti őskori népek azt 
egyáltalán tenni szokták.

MÁSODIK KORSZAK.

A rómaiak alatt.
Octavianus császár által az ősi Corrhudunumnak beszüntetése s Stáció 

Mansio Municipalis újnév alatti áttétele a Zala folyó itteni ágának ingoványos 
mocsár medrébe Kr. u. 15-ik évben.

Helyőrségünknek, vagy: Nagy-Kanizsa városa és volt 
várának valamint közvetlen környékének múltja idáig csak 
mintegy az ősi homályból fokonként kibontakozó keretnélküli
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vázlat volt bemutatható. Ezután azonban már »,Dio-Cassius«-tól 
kezdve, a vaticán könyv és irattárából nyert római Íróknak 
idevágó adatai nyomán biztosabban haladva, egy teljesebben 
kidomborodó kép remélhető.

Állomásunk és környékét uralt »Kelta, Cymber, Scytha« 
töréseket tehát legelőször »Ducius-Crassus« római konsul támadja 
meg és hosszas küzdelem után, a kisebb telepeket egyenként 
elfoglalva Kr. e. 118-ban általános győzelmet aratva, a benn
lakókat kegyetlenül halomra öleti, de a három fő állomást, 
u. m.: Novidimtm, Síngudunum és Corrhudunumot— mai ál
lomásunkat — daczára roppant áldozatokkal járt előkészületei
nek és erőkifejtésének, valamint ismételt heves támadásainak, 
be nem veheté, mivel a kisebb telepekből előle menekülhe
tett nép, mind itt keresett menhelyet, minek folytán a véde
lemre kényszerültek száma megtízszereződött, s így itt foko
zott erő és éberségre talált. Diadala tehát nem volt teljes, sőt 
alig pár évre rá — Kr. e. 114-ben — »Caius-Portius« római 
consul a Muraközben és Markus-Didius a Duna mellett a benn
lakók által vereséget szenvedtek.

E hírre Pannonia északi részében, a rokon Kelta-Cymber 
nép, a Duna felső vidékéről, a hires Kempfereket segítségül 
hivá, kiknek készséges közreműködésével Kr. e. 113-ban Gneius 
Papirus Carbó római consulnak itt garázdálkodott csapatait 
tönkre tenniök sikerült. *

A római sas — azonban — e vereséget néni tűrhetvén, 
minden áron oda törekedett: hogy ezen, a. diadalhoz szokott 
fegyverén ejtett csorbát, kiköszörülhesse. Roppant erőfeszíté
sek árán tehát, Gains Metellius Caprarius, Markús Divius Dru
sus és Marcus Minucius consulok vezérlete alatt légiókat vont 
össze, melyekkel sikerült Pannonia most már igen vegyes la
kóit némileg megtörni— Kr. e. no-ben — és a közép Dunáig 
hatolnia. De a még fennmaradóit rokon törzseket Pannóniá
ban csak Kr. e. 45-ben Julius Caesar korában Borebistesdák 
király bírta évek hosszú során át tartott roppant véres küz
delmek árán meghódítani, de Corrhudunumot még ez sem ejt- 
heté hatalmába.

E tartomány déli részét pedig — mely akkor a Száva, 
Dráva és Mura közti térből állott — Kr. e. 35-ben Augustus 
császár légiói igázták le.
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Corrhuclununi vagyis mai állomás helyünk, a mint láttuk, 
még mindig az ős törzsek birtokában maradt, miből—részletesebb 
körülírások hiányában — csak következtethetjük: hogy e hely
nek élelemmel jól ellátottnak és igen jól megerősítettnek kel
lett lennie, mit különben kiterjedt vizenyős mocsár és ember 
állat által áthatolhatlan ingovánnyal övezett természetes fek
vése is fokozott.

Nagyon természetes tehát, hogy a leigázott törzseknek e 
fontos hely, gyülekező és forrpontjává lett, a hol a zsarnok 
bitói lóktoli megszabadulhatás iránt tanácskozva roppant óva
tosság mellett csendben előkészültek.

Kr. e. 37-ben tehát Corrhudunuin és környéke; a még 
szabad Krajna és steieriek által támogatva hirtelen föllázadt 
s a bitorlókat kiverte. Képzelhetni: hogy ezen időben ily me
rész dolognak tervelése és kivitele mily rendkívüli éles elmü- 
ség és fáradságba kerülhetett!?

Csakhogy — fájdalom — e fölszabadulás aránylag igen 
rövid volt, mert Kr. e. 30-bau ifjú Crassus légiói e területet 
Nóricum =  Steierország segélyt nyújtott tartományokkal és a 
bevehetetlennek vélt Corrhudunummal együtt meghóditá ugyan, 
de nem olyképen és annyira: hogy a leigázottak Kr. e. 16-ban 
újra föl ne lázadhattak és a Duna, Balaton, Dráva közötti 
területet vissza ne hódíthatták volna!

E lázadás, Pimetus nevű, s Corrhudunumnak volt parancs
nokának vezetése alatt Kr. u. egész 6—8-ig elhúzódott, a mi
koron az ős törzsek között pártviszályok törtek ki, minek foly
tán az éber Octavianus az alkalmasnak kínálkozott pillanatot 
megragadva, légióival betör, s a már 40 év óta húzódott hó
dítást, — Pannóniának egész területén hatalmat véve — befejezé; 
mely alkalommal az ősi »Druida« vallást végképen eltörlé és 
csak azon telepeknek adott jogot, melyek teljesen meghódol
tak, a többit irgalmatlanul megsemmisítteté. A régi főnök vá
lasztási jogot eltörlé s Pannóniát alsó és felső részre osztva a 
fennmaradt »Oppidumok«-at »Castrumok«-ká alakíttató, mely 
alkalommal Corrhudunum«-ot is teljesen átalakíttató, neve
zetesen :

Tekintve, hogy évszázadok hosszú során át, hazánk terü
letéről — igy Pannóniából is — az ős vizek akkorra már mind
inkább lefolytak és elpárologtak, minek folytán a szárazföld
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úgyszólván fokonként nagyobbodott, mely fontos körülmény 
Octavianus éles megfigyelését ki nem kerülé, miből bizton kö
vetkeztéié: hogy »Corrhudunum« ezentúl többé nem lesz be
vehetetlen, mivel a szárazföldről mindinkább megközelíthető 
és hozzáférhetővé válik.

Ezen általában helyesnek mondható elmélkedés folytán 
az »ősi dombhátat«, melyen a mai »Nagy-Kanizsa« terül, mint 
erődöt megszűnteié és helyébe: ettől nyugotra a mai »kis- 
kanizsai út« északi oldalán álló kőkereszt helyén, az ingová
nyos mocsárba vert czölöpökre, Stejer országból a Mura folyón 
szállított termés kövekből alapot rakatva, az időközben e czélra 
előkészített s itt égetett téglágból Krisztus után 15-ik évre 
m integy: egy és fél klmtr. széles és két klmtr. hosszúságú s 
északról délre nyúlott négyszögletes várat építtetett, melyet 
oldalaiban 400—500 méternyi szélességben áthatolhatlan mo
csár övezett, míg észak és délről: az akkor még a Zala erre 
folyt egyik ágának medre és iszapos »árterülete« tette hozzá- 
férhetlenné; a nyűgöt, valamint a keleti oldalon azonban: 
megfelelő hosszúságú és könnyen fölszedhető »gyalog-hid« =  
»bürü« tette lehetővé, a szárazfölddeli közlekedhetést.

Az »őstelepről« Octavianus tehát,. az újonan épült és az 
azon kor kívánalmai szerint jól fölszerelt várba költözteté né
peit, az elhagyott ősi lakhelyet pedig »szántó földdé« átalakít
tató s új várát: »Statio-Mansio-Municipalis«-nak vagyis: »Né
pes-állomásnak« neveztető!

A nép azonban e hivatalos nevet igen hosszúnak talál
ván, inkább csak a megszokott régi mellett maradt, azzal a 
különbséggel: hogy ezt egyszerűen római nyelvre fordítva hasz
nálta, és pedig: mivel »Corrhudunum« »Ebhely«-et jelentett, 
hát csináltak belőle »Canissa,« rövidebben kiejthető latinos 
nevet; mely idők jártával a megszokás folytán hivatalossá is 
tétetett. Hogy e helynek a Kelták azért adták-e, eme furcsa 
nevet, mert itt roppant mennyiségű nádifarkast találtak, mit 
ők nem ismerve, vad kutyáknak véltek, vagy azért-e, hogy 
ennek általuk történt megerősítése után, ide be, vagy innen 
ki, még a kutya sem mehetett észrevétlenül, vagy azért-e, 
hogy ezt »kutya módon« lehetett védelmezni, minél fogva ez
zel talán az ebszerü hűséget is jelezni akarták, a mennyiben 
e hely bevehetetlennek tartatott, vagy másért? ez örökre ki-
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derithetlennek marad; tény, hogy első neve »Kutya-hely« volt, 
persze: kelta nyelven!

Éppen így bántak el az újonan alapított igen számos 
coloniákkal, illetőleg: az engedetlenség miatt lerombolt kelta 
eredetű »Oppidumok« helyén, vagy vizek, folyók partjain, ré
szint pedig az általuk fontosabb pontoknak talált magaslato
kon, főleg pedig közlekedő vonalak mentén épített »Castrum« 
és »Stációkkal« is, melyeknek vagy a régi keltái nevét, vagy 
mindkettőt együtt, vagy pedig latinos hangzással új elneve
zést adtak; igy alkották például: a »Valcum« nevet, a czölöp, 
czövek és karó »Vallus«-ból, úgyszintén: az árok és sáncz 
»Vallum« nevek összetételéből stb. stb.

Eleinte a »Castrum« és »Staczio« katonai őrhely és 
állomás volt, melyek lassankint részint magánházak, részint 
pedig kereskedők részére raktárak által kiépültek s így a 
rendkívüli szigor, valamint az áldásos hosszas béke következ
tében fokonként városokká fejlődtek.

A Kr. u. 170-ben éjt Ptolomeus történetiró, állomásunkat 
már mint népes állomást »Stacziót« említi, mely a »Savaria«- 
ban (Szombathely) székelt VII-ik légió parancsnoka Galbiani 
kormányzósága alá tartozott és a »Sala«, »Salom«, Szala vagy 
Zala folyó völgyében ennek balpartján, mely Pölöskétől kezdve 
és Bajcsáig számítva körülbelül a mai vasút, illetőleg a »Nagy- 
vagyis »Princzipális csatorna« vonal irányában erre folyt, s a 
Murába, ömlött és átlag mintegy 5 kilométer széles és 42. 
kilométer hosszú északról délre nyúllott ingoványos mocsár 
közepén »hossznégyszög« alakban terült

Némely helyek kedvező fekvésüknél fogva idővel népes 
városokká fejlődtek, igy például: Savaria=Szombathely, Sophia 
=Pécs, Petoria= Pettau stb. stb., de »Valcum-Canissa« földrajzi 
fekvése és ingoványos környezete miatt csak katonai erődnek 
és állomáshelynek maradt, hol a koronként föl-föl lázadt, de 
csakhamar ismét elnyomott őslakók üldözései ellen a rómaiak 
mindenkor biztos menhelyre leltek.

Ily biztos erődítményekbe — érdemeik jutalmazásául — 
veterán harczosokat szoktak telepíteni, kiknek kipróbált hősies 
vitézségük és hűségük biztos zálogot nyújtott az iránt, hogy 
ily helyek az ellenség kezébe egy könnyen jutni nem 
fognak.
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Erről tanúskodik a római Bregentium vagyis a Szőnvnél 
talált föliratos kő is, melynek szövege igy olvasható:

»D. M. Jul. Cel, Super es, Domo Sala, Vet. Ex dec, Alae 
III- Thra, Vix Diis, Manibus, Caius, Julio, Celsia, Supereo 
Domo Sala Veterano Exdecurione etc. etc.« Ugyanezt bizonyítja 
Timon »Imago« művében e szavakkal: »Valcum-Cara, Donum 
fuerat olim, supera loco, cuidam confluentem Dravi et Murae.« 
Az aggharczosok tehát az ősi »Corrhudunumot« akkori »Stáció 
Mansio Minicipalis« vagyis »Castrum-Canissát« hálából a latinos 
»Caro-Donum» »drága ajándék« névvel tisztelték meg; innen 
van az, hogy állomásunk nevét, régi művekben és térképeken 
oly sok és különféle változatokban találjuk.

A már oly sokféle névvel illetett állomásunknak a rómaiak 
által történt gyarmatosítását — mi ellen az őslakók minden 
alkalomkor tőlük telhető módon tiltakozni évszázadokon át 
meg nem szűntek — körülbelül Kr. u. 14—16-ra tehetjük, mi 
a rómaiaknak nagy erőfeszítésükbe került, mivel a daczos és 
makacs őslakók, kik — mint azt már fennebb is láttuk — 
az ős kelta törzs különféle nevű és időbeli töredék és szaka- 
dékkiból állottak s magokat »Jasig« és »Scardisc« név alatt 
tették rettegetté és kik időről-időre fegyvert ragadva a rómaia
kat kiszorítani iparkodtak, miáltal évekig húzódott vérengzés 
és emberirtásnak vetették meg alapját, mely körülmény az 
államnak békés fejlődését nagyban hátráltatá.

így például Kr. u. 19—50-ig terjedt időkben Poltivarius, 
Sidó, Sisavarus, Vannius, Vingió és Vilibalius fölkelő főnökeik 
és vezéreik alatt, a már régebben kiszorított s a szomszéd 
tartományokban szebb és jobb jövő reményében meghúzódott 
rokon törzsekkel szövetkezve, leginkább nagy tél idején, az 
elválasztó vizek jégtükrein rendesen éjjel gyorsan átkelve, a 
meleg égaljhoz szokott, kényelem kedvelő és magukat már 
teljes biztonságban képzelt rómaiakat téli szállásaikon és jól 
fölszerelt erődeikben megrohanják, leöldösik vagy elűzik s 
helyeiket elfoglalják, mely alkalommal a rómaiak nagy rémü
letére Castrum-Canissa is meghódolni kényszerült, minek foly
tán Vannius vezérök itteni székhelylyel fejedelemmé választva, 
tekintélyét a rómaiak előtt — 31 évi uralkodása alatt
— épségben is tartá; de Vingió és Sidó öccsei által szí
tott bel villongások és árulások Krisztus u. 51-ben megbuk
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tatták, a mikoron Corrhudunmn ismét a rómaiak hatalmába ju
tott vissza.

A »jasygok« valamint a »scordisc«-okat, a velük rokon 
»Sallius«-okkal együtt, kik a dák, quad és scythákkal rokon 
nyelvet beszélték s ezek szokásait, részben vallásaikat is kö
vették, a rómaiak már Kr. e. 50-ben teljesen ismerték, és így 

'az ő ivadékaiktól tudjuk: hogy leginkább lovasok voltak és 
hosszú dárdákkal harczoltak, a kard csapásai ellen simított 
szaruhéjat vért gyanánt, pikkely alakban erős vászonszerü 
anyagra vagy bőrre, húrral erősítették egymáshoz. Föld és 
palánk kerítésekkel védett erődített helyekben laktak. Messze 
vidékekre terjedt kereskedésük és megfelelő iparuk volt. A 
borostyánt, melyért egész az északi tengerig el-el kalandoztak, 
mint bűvös ékszert kedvelték. Jól idomított heréit lovaik vol
tak, melyeken az ellent a végkimerülésig üldözték. Fejedel
meiket törzsekre oszolva kisérték. A rómaiakkal hűbéri viszony
ban voltak ugyan, de azért nekik teljesen soha meg nem 
hódoltak. Igen vad, szilaj, rakonczátlan, rendkívül kegyetlen 
és vérengző természetű népfaj volt; harczban kegyelmet soha 
nem kért, de nem is adott; a harczképteleneket azonban — 
haszonlesésből rabszijra fűzve csoportokban, állati módon táp
lálva tengődteté és a melyek egy év leforgása alatt közülök 
ki nem váltattak vagy be nem cseréltettek: irgalmatlanul 
leöldösék.

Eledelük a különféle vad hús és halon kívül, árpa, tön- 
köly és kölesből állott, italuk pedig: viz, tej és árpa sör volt. 
Testüket — különösen nyáron zsir vagy olajokkal kenték, 
arczukat festették. Feliratnélküli érem pénzeiket a későbbi 
»Sisavarus«, - »Vannius« — és »Poltivarius» — föliratokkal 
együtt Néró római császár Kr. u. 58—68-ban a római pénzekkel 
egyenértékűvé téteté.

E bukást ismét mintegy jó évszázadnyi belbéke követé, 
mialatt a rómaiak Pannóniát úthálózattal látták el s az útak 
mentén uj Castrum és Stációkat készitének, a régieket, köztük 
«Castrum Canissát« is az akkori hadászati viszonyoknak 
megfelelően a lehető legjobban berendezni és fölszerelni 
iparkodtak.

Hogy állomásunknak hadászati fontosságát, már a rómaiak 
is fölismerték, bizonyítja az is, hogy az újonnan létesített út-

2N agy-K anizsa v á ro s  és  v id ék én ek  h ad tö rtén e lm i le írá sa .
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hálózatnak mintegy góczpontjává tették, a mennyiben ide hat 
irányból futottak az utak össze és pedig: i. Soroga== Zágráb,
2. Noricum = Graz, 3. Sophia=Pécs, 4. L,usione= Paks, 5. Sállá 
=B.-Zalavár és Aquincum= Buda, végül 6. Vindobona^Bécs 
felől, számos még ma is mint község vagy város létező telep 
és gyarmatokon castrum és stációkon át. Helyén valónak 
vélem itt, összehaso'nlithatás végett közbeszúrni: hogy a vasút 
ma hét irányból vezet ide.

Fenti bukás után a »jasyg-Scordisc« törzsek, a túlerő és 
nagyobb hatalom előtt — színleg — meghajoltak ugyan, de 
azért a fölszabadulhatási reményt végleg nem ejtették el, ha
nem erre csendben előkészülve a szomszéd markomanokat a 
quadokkal együtt, Pannóniának, a római iga alóli felszabadu
lására, nagy Ígéretek árán iparkodtak szövetségre bírni, a mi 
hosszas, titkos tárgyalások után végre — Kr. u. úgy 161 kö
rül — sikerült; minek folytán Pannonia csakhamar ismét és 
újra vérbe, lángba borult. Kezdetben — a fölkelőknek — a 
szerencse kedvezett is, mert diadalmas fegyvereikkel alig egy 
év alatt már egész Aquileáig nyomultak, hol azonban nagy 
ellentállásra találva fennakadtak. Mig ők itt, az ostromhozi 
előkészületekkel foglalkoztak: addig az Itáliába menekült 
rómaiak Marc-Aureliusnak a hírt meg'vitték; ki erre légióit 
gyorsan össze vonva, Avidius-Casius hadvezérével együtt vil
lámként csapott a fölkelőkre és több diadalmas ütközetben, 
melyeket mindig meglepő támadásokkal vezetett be, mint azt, 
az akkori történészek Írják: nagy áldozatok árán bár, de 
végre is — tiz évi harcz után — sikerült őket megfékezni és 
velük békét kötnie, mely alkalommal a Jasygok és szövetsé
geseiktől 100,000 római cseréltetett vissza a hadifogságból. E 
körülmény azt látszik bizonyítani: hogy az újabbi időkben a 
Jasygok ősi szokásaik ellenére, hadifoglyaikat többé már nem 
mészárolták le; a mi minden esetre nagy erkölcsi haladásra 
m utat!

Ezen hosszú és véres hadjáratokról, eléggé tanúskodnak 
ama számos érmek, melyek H. Cohen második kiadású nagy 
művében 3. szám alatt kimutat és melyek az Imperium VI. és 
VII. éveiben, vagyis Kr. u. a 171 —175-ik évi hadjáratok emlé
kére arany és ezüstből verettek.

Az itt vázolt harczok alatt, daczára a veteránok hősiessé
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gének »Castrum Canissa« is a fölkelők kezébe jutott és egy 
Brennus székhelyévé tétetett. A folytonos harczokban azonban 
a lerombolt Castrum részeinek teljes helyre állítása és megfe
lelő védőrséggeli elláthatásra, sem idő, sem alkalom nem volt; 
de meg mivel a főharczok, kizárólag felső Pannóniában vívat- 
tak és döntettek el, e pontra nagy súlyt — ezúttal — nem is 
igen fektettek; a mit egyébként az is igazol: hogy állomá
sunkat környező kisebb kastrumaival együtt, hadifoglyok és 
zsákmány biztonságba helyezésére használták; a szeszélyes 
hadiszerencse változandóságai szerint, hol a fölkelők, hol meg 
ismét csak a rómaiak; kiknek végre is' teljes birtokukban 
maradt. Marc-Aurelius is fölismervén állomásunk hadászati 
fontosságát, az addigi erőditészeti rendszertől eltérőleg, a stá
ció körül, négy hidas és tornyos, vagy bástya és kapuval el
látott »előművet« építtetett!

A jeles római császárnak igen megtetszhetett e hely, mi
vel itt és a környéken, hadifáradalmait kipihenendő, gyakran 
tartózkodott. Nem lévén azonban ily posványos kigőzölgéshez — 
párolgáshoz szokva, erős maláriába esett, mihez a lezajlott igen 
fárasztó hadjáratokban kapott kínzó köszvénye is járult, minek 
folytán Kr. u. 180-ban márczius 17-én élte 59-ik évében,a nagy 
római birodalmat gyászba borítva, nagy bánattal a fölött: hogy 
nem harczban eshetett el, kimúlt, és Aquileában örök nyuga
lomra tétetett.

E hírre az alighogy megfékezett jasygok, előbbeni szövet
ségeseikkel karöltve Ariogäsus királyuk alatt Atilius Hister 
Quisaurus vezéreikkel ismét föllázadtak s Lucius Verrus és 
Commodus időközönként újonan választott római uralkodók
nak nem kis gondot és aggodalmat okoztak. *

így: Lucius-Verrusnak sikerült őket többször is megver
nie, de végleg ő sem törheté meg hatalmukat; Commodus 
azonban még ennyire sem mehetett velük, sőt ő alatta 193-ban 
az is megtörtént: hogy a rómaiaknak Itáliából jött s több 
ezer számra ment élelem és ruhaszállító kocsiait vidékünkön 
a jasygok elfoglalták és közprédává tették, mi által Commo
dus légiói oly kellemetlen helyzetbe jutottak: hogy télviz ide
jén nem csak a nekik igen zordnak tűnt elemekkel, de még 
az éhséggel is küzdve nyomorogniok kelletett; mit az egé
szen más viszonyokhoz szokva volt rómaiak megúnva zúgo-

3*
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lódtii kezdettek, minek következtében Commodus kénytelenit- 
tetett a hires légiókat lealacsonyító béke megkötésére; minek 
utánna verthadának visszahagyásával Rómába tért, hol e gyáva
ságáért, 195-ben az összeesküvők áldozata lett.

A jasygok és szövetségeseik, a reájuk nézve kedvező 
békekötés folytán, a folytonos harczokban megfogyott csapa
taikkal, a vadban, halban, erdő és legelőben bővelkedett Mura, 
Dráva és Zala-Balaton vidékén, főleg a mocsaras, erdős terü
leteken, egy testvérnéppé alakulva 195-ben megtelepedtek.

Aquilius-Sabinus proconsul, Septinus-Severus római ural
kodó alatt (195—211-ig) mint Pannonia Praefectusa - ~ hely
tartó, békével kijött velők; de 213-ban, a Cvmber maradékok
ból alakult sarmatákkal szövetkezve, a terjeszkedő rómaiak 
ellen újra föllázadtak és Caracalla, 217-, Severus Alexander 
235- és Maximinus Trax 238 római császárok alatt, többször 
megütköztek és meg is verettek, de végleg egyszer sem győ- 
zettek le. Végül a rajongó Germánokat kérték fel szövetsége
sekül, mi által úgy elhatalmasodtak: hogy a beteges római 
birodalom pannoniai tartománya felett ők uralkodtak; miről 
Heremianus (249) és Hostilianus (251) római uralkodók kedve
zése is tanúskodnak, kik a szövetséges pannoniai jasok tiszte
letére »Pannonia« feliratú érmeket is verettek, melyek manap
ság, mintegy 16 koronára becsültetnek.

Traján, Mess, Decius római uralkodó (252) hevesen meg
támadd őket, de berkes, ingoványos vidékünkön a vitézül har- 
czolt római csapatok tönkre verettek, mely alkalommal az 50 
éves Traján egy mocsárba szorulva kínos véget ért. E , szo
morú esetnek híre, a szintén itt harczolt ifj. Traján, Quintus- 
Heremius, nemeslelki tulajdonokkal megáldott hőshöz is elju
to tt ki erre tartalék seregével rögtön atyja segélyére sietett 
ugyan, de mielőtt odajuthatott volna, tartalékával együtt meg- 
semmisíttetett.

Uralkodása kezdetén Traján is jó viszonyban volt a jó
sokkal, minekfolytán arany, ezüst és bronz érmeket veretett 
nekik kedvezésül, melyeken Róma és Pannonia geuiusai, a ró
mai laborum-zászló alatt, kezet fogva láthatók.

Fenti események után a rómaiak évtizedeken át békében 
éltek a pannoniaiakkal, mely körülmény leginkább az eszélyes és 
tapintatos kormányzók érdemeiként tudható be, kik 253—283-ig
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itt helytartókként működtek; ilyenek voltak: Emilianus és 
Ingenius felső, Aelianus és Quintillius alsó Pannóniában, kik 
a hosszas békét tőlük tellhetőleg ápolták, a miért Quintillius 
úgyszintén Aurelianus is érmeket verettek a békés pannonok 
tiszteletére, kik a hosszas béke alatt apránként, a mocsár és 
ingoványos, berkes területükön, vagy ezek környékén feküdt 
számos erődített római telepeket el-el foglalgatták, a mit Ró
mából nem jó szemmel néztek ugyan, de egyelőre j'ónak vél
ték a békeszerződésnek ily módoni megsértése fölött szemet 
hányni; minekfolytán a jasygok kezdének »vérszemet» kapni 
és nagyobb helyeknek, ezek között: »Stació-Mansió munici- 
palist« vagyis: »Castrum-Canissát« is hatalmukba ejtésére' tö
rekedtek; ezt már tovább tűrni nem lehetett, minek folytán 
Carus római uralkodó elérkezettnek vélvén a pillanatot az ed
digiek megtorlására és Kr. u. 282-ik szeptember havában légiói 
élén mint villám csapott be a mitsem sejtő jasygok területére 
s ezeket készületlenül találva, rajtok fényes diadalt aratott; az 
összes elfoglalt Stációk és Castrumokat vissza hódítá és erős 
római védőrségekkel megszállatá s így állomásunk: ismét 
római fennhatóság alá került, mely alkalommal ismét a régi 
»Valcum« nevet nyeré.

E vereségek után a jasygok, helyzetükbe nem nyughat
ván: újabb és erősebb szövetségesek után láttak, kiket serratók, 
vagy a varciauokban fel is találtak és mégis nyertek, kik ügyes 
építők és erődítmény készítők, e mellett vakmerő harczosok is 
voltak. Ezek: a Balaton-Zála völgyén volt összes római erő
dökkel szemben, egy-egy fákkal benőtt szigetszerü magaslaton 
ellen erődöket készítőnek, igy : Valcummal szemben a mai 
Sáli ez község helyén is egyet, melynek »Bogi« nevet adtak, 
a mi ir nyelven rémitő, ijesztő vagy fenyegetőt jelentett. A mi
kor már ezek legnagyobb részével elkészültek és kellőleg be 
is rendezték, rögtön és újra a rómaiakra támadtak, kiket egy
másután kiszoritának erődeikből, Savariát és Valcumot azon
ban nem vehették be, sőt ellenkezőleg, midőn innen más Castru- 
mok ostromlására távoztak, a rómaiak kitörtek s erődeiket 
sorba rombolták s hátrahagyottaikat vagy fogságba hurczolták, 
vagy legyilkolták. Ezt a szövetségesek megtudva, még nagyobb 
kegyetlenségekkel iparkodtak viszonozni és oly annyira fel
dühödtek: hogy Il-ik Julianus-tyran római császár Inában
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győzelmeikben elbizakodva, kérlelhetlen ellenségeivé lőnek a 
rómaiaknak, és újabb erővel Valcum - mai állomásunk — el
len támadtak, számos vízi járműveket kisebb hajókat és 4 
darab nagy »úszó-vitornyot« építettek, melyeken kellő védfallal 
ellátott kő, dárda és nyildobó ballistáik és katapultáik voltak 
elhelyezve, és melyekkel a környező vízen közvetlen Valcum 
falai alá jutva, ezekben nagy károkat tettek, sőt: a kelet és 
északi oldalon azokat teljesen be is törték; mindazon által a 
védők hősiessége folytán, az erődbe nem juthatának; annyit 
azonban kivívtak: hogy az északi oldalon 400 főből állott 
csapatot a rés nagyobbitása végett partra tettek, kik — 
miután a védők a résen belül félkör alakban újabb falat 
emeltek — eleinte a falak alatt nyitandó aknában akartak 
volna bejutni, e szándékukban azonban a viz mely a föld
ből fölfakadt — őket meggátold; ép igy jártak: a falaknak 
alá-ásás általi ledöntési szándékukkal is ! Végre is : a kirohant 
védők által egy elkeseredett éjjeli-harezban felkonczoltattak.

Diocletianus 284—315-ig római uralkodó látván a szövet
séges »Pannon-barbárok« napról-napra való erősbülését és 
minden oldalróli támadását, saját ereje és eszélyességében nem 
bízva, maga mellé vette császárul, a magát Herculestől szár
maztató 44 éves erőteljes Maximianust excsászárokul pedig: 
Constantin-Chlorust és az egykor pásztorból lett dácziai — 
erdélyi származású Galeriust 292—311-ben.

Ezeknek egyesülésével, a nyugtalankodó jasygokat szö
vetségeseikkel egyetemben seregenként elfogatja és Dalmátiába 
küldve hajókra rakatja, s Afrikába szállíttatja, hol Alexandria 
környékére telepitteti őket.

Gallerius biztatására, a keresztény vallást ellenző császár 
elhitte: hogy a lázadást, a keresztény vallás hirdetői szítják 
és teijesztik; minek folytán a környékbeli szép növésű és erő
teljes keresztény pannonokat éjjelenként össze fogdostatva a 
circusok számára és a romlott erkölcsű római nép mnlattatá- 
sára gyűjtve, vadállatokkal tépeté szélylyel, vagy baj vívásra 
tanítva, egyiket a másikával öleté le a gladiatori küzdelmekben.

Az üldözött keresztények, bújtak menekültek mindenfelé 
és mindenhová; erdőkbe, nádasokba, hegyekbe, barlangokba, 
sőt nem ritkán: földalatti katacombákba is, minek folytán
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kiadatott a rendelet ezeknek lerombolására, szent könyveik 
elégetésére és a bika áldozatokra - -  Tanrobolium — való 
kényszerítésére. Eme kegyetlen rendelet folytán Pannóniának, 
számos és nagy kiterjedésű; szép katacombái leromboltattak, 
csak. az egy pécsi maradt fenn, de ez is a föld alá temettetett.

A provincziák székhelyein vérbiróságok állíttattak; ilyen 
volt Savariában — Szombathely — is, melyhez a mi »Val- 
cumunk« is tartozott.

Szt. Quirinus sisciai vagyis: sziszeki-egyházmegye püspöke, 
kit a savariai Amantius nevű praefectus maga elé hurczoltatott, 
ki előtt a püspök a bika áldozatot megtagadta, a miért rögtön 
halálra Ítéltetett, oda való útaztában, útifáradalmait kipihenendő, 
24 órát kíséretével együtt — Valcum a későbbi N.-Kanizsa 
várának falai között töltött.

Kr. u. 306—337-ig Nagy-Constantin római császárnak is 
dolgot adtak a jasygok, s ezek rokonai és szövetségesei, a 
sarmaták; kiket sikerült végre is legyőznie és híres Boy ki
rályukat elejtenie.

E terhes hadjáratok' alatt, Nagy-Constantin csúzba esvén, 
a topliczai fürdőt kényteleuített használni, minek folytán be
tegségéből kiépült, miért hálából itt Valér. Catullinó felügye
lete alatt >;Aqua-Jasae« névvel praefectusságot létesítve díszes 
épületeket emeltet és e helyet egyéb szabadalmakkal is fel
ruházta; miről fényesen tanúskodnak, az ottani számos római 
emlékek és feliratos kövek még ma is.

Ezek után Nagy-Constantin egész Pannóniának is ura, e 
területet négy kerületre osztá, és pedig: »Pannonia prima, et 
secunda, provincia Valeria és Savariáia. Mivel ez új beosztás 
által a régi alsó Pannonia kisebb lett, ehhez pótlásul a Dráva 
és Száva mellékeit csatoltatá és mind a négy kerületet az 
»illyricumi praetorio praefectus« főigazgatósága alá helyezteté, 
miáltal állomásunk vagyis: az akkori »Valcum« alsó Pannó
niához jutott.

Ezen kívül: hogy a további lázadásoknak örökre útja 
vágassák, N. Constantin elrendelé, hogy egész Pannóniából, 
az összes arra alkalmas 16 éves ifjak kivétel nélkül a légiókba 
osztassanak szét. így történt: hogy szt. Márton is római katonává 
lón, és hogy 24 évi szolgálata alatt, Pannónia délibb vidékére 
rendelt áthelyeztetése folytán, pár évet, Valcumban is töltött
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Nagy-Constantin halála után ennek harmadik fia Cons
tantius is szükségét látta — 351-ben — Pannóniának belrendje 
és újra megzavart békéjének helyre állítása végett bejönni, a 
mikor Eszék környékén Magnentiust megveré, de a szövet
séges sarmatákkal csak a tél folyamán számolhatott le, mely 
alkalommal Pannonia egész alsó részét — így vidékünket 
is — tűzzel, vassal, irgalom nélkül pusztitá; minek foly
tán: Zisais, Rumó és Zanafer sarmat, valamint Araharius és 
Usafer jasyg törzsfőnök és vezérek megrémülve kegyelemért 
esdettek, mit Constantius meg is adva, mindhárom —- tehát: 
római, jasyg és sarmat — itteni nép királyává, a képmutató 
Zisaist nevezé ki »Valcum« székhelylyel.

Zisais halála után a jasyg-sarinaták magok választottak 
— Gabianus kedvelt vezérök személyében —- királyt, kit a 
rómaiak rövid idő múlva orvul meggyilkoltak.

Erre az ős törzsek felbőszülve 308-bau a Góthok Frie- 
digom nevű fejedelmét kérték fel szövetségesül, ki Safrach és 
Aletheus hősök vezérlete alatt nagy sereget küldött segélyül, 
kikkel a benn lakó fölkelők, a római telepekre vonulva azok 
némelyikét feldúlják és megsemmisítik, mely hír hallatára az 
időközben római császárrá lett ideges Valens véredénye meg
szakad és belehal, minek híre futamodván, a szövetségesek 
még barbárabb dúlásokhoz láttak s a fejvesztett rómaiakat 
Pannonia területéről valahára végkép kiirtandó irgalom nélkül 
üldözik és minden rómaiakra emlékeztethető jelet, emléket 
vagy építményt lerombolnak; mely alkalommal Valcum sem 
nyerve kíméletet alapjáig lerontva, használhatlanná tétetett;
m.it az is bizonyít: hogy róla egész az avarok bejöveteléig — 
a régi történet irók közül többé egy sem tesz említést sehol; 
miből bizton következtethetni: hogy a Hunoknak 50 évi itt 
tartózkodása alatt, e helynek semmi jelentékenyebb szerep nem 
jutott, de nem is juthatott, mivel a jász túdós, megyénkbeli 
stridói születésű Hyeronimus vagy szt. Jeromosnak, ki ez idő 
tájt, mint buzgó hittérítő, az akkori Salom ■= Zala folyó déli 
vidékén, tehát környékünkön is gyakran megfordult, Thessalia 
püspökéhez — 393-ban — intézett levele szerint —- mely így 
hangzik: »Borzad az ember lelke, ha korunk viszontagságait 
tekinti! Már több mint 20 éve, hogy Konstantinápoly és a 
juliai Alpok között naponként római vér foly, Scythiát,
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Tliraciát, Dalmácziát és mindkét Pannóniát, a jasyg, quad, 
sarmat,- gót- és Hun hadak irtják, pusztítják és égetik, lakóit 
irgalom nélkül rakásra öldösik és gyilkolják!« stb, — A hunok 
tudvalevőleg: nemcsak kizárólag Pannóniát, de köztudomásúlag 
az egész világot meghódítani akarták, egy kisebb helyhez 
magukat ennélfogva le sem kötötték, annál kevésbbé fogtak 
építkezésekhez, de meg miattuk más nemzetek sem igen épít
kezhettek, sőt a hadakozók egymás kárára, minden megmoz- 
díthatót feldúlni és lerombolni iparkodtak, oly annyira: hogy 
még a temetkezési helyeket sem kímélték; mely eljárásuk azt 
sejteti: hogy elődeiket nyomtalanul elakarták a földszinéről 
törülni és csudálatosképen ez egyben, mindannyian egyetérteni 
látszottak!

Valamennyi hóditó tehát csak rombolt, építeni azonban 
senki sem akart; ehhez járult még a 455. évi szeptember 7-iki 
rettenetes földrengés is, mely vidékünket majdnem egészen 
átalakítá; az ingovány, számos magaslatokat elnyelt és he
lyettük ismét újak emelkedének abból ki stb.

HARMADIK KORSZAK.

Az avarok alatt.
Ezek: hun nemzetiségű és samanismus vallásúak voltak, 

mely a babonás tűz és víz imádásából állott, a mi leginkább 
Baján vezérüknek esküjéből tűnik ki, a ki kardját égnek 
emelve mondván: »Az Isten, ki az égben van, tűzet bocsásson 
fejére, a körülötte levő hegyek omoljanak reá és a folyók vize 
öntse el, ha ígéretét meg nem tartja!« — Papjaik és bálvá
nyaik — in des suo idolo — voltak, melyeknek fák alatt és 
források közelében esküdtek — áldoztak.

Magas karókkal és mély árkokkal kerített nagyterületű 
erődökben laktak, házaik oly közel állottak: hogy a szom
szédok beszélgethettek belőlük egymással; nagy és őrök által 
őriztetett kapukon jártak ki és be, földjeiket rabszolgákkal 
műveltették: 250 évi ittlétük után a kegyetlenkedésen kiviil, 
egyéb hírük nem maradt reánk. — Ennek daczára Pannóniát 
góth szövetségeseiktől, kik előlük innen Itáliába a herulok 
helyére telepedtek, békés úton kapták át, minek folytán a 
Tiszán túlról — a meddig akkor már terjeszkedtek volt —



Baján chagán vagy chánjok alatt 541-ben bejöve s e területet 
megszállva hatalmukba vették és kilenez fő gyűrű, kör, vagy 
kerületre, minden kerületet több kisebb-nagyobb járásra osz
tották; a drágán székhelyévé Aquinkumot tették, minden 
kerületnek külön-külön de a chántól függött főnöke volt. Az 
avarok honunkban új hazát szándékozván létesíteni, a meg
szállott területeket örökre sajátjuknak tekintvén, azokon épít
kezni kezdettek; különösen a régi római feldúlt telepek 
helyein, mint a melyek arra, még mindig legalkalmasabbaknak 
kínálkoztak; így történt, hogy Valcuin is újra felépült és a 
hetedik járás székhelyévé tétetett, melyben Borbán nevű al- 
chán, mint a járásnak főnöke székelt; e székelynek neve 
azonban: a »chaganum = chánság< hozzáadásával, ismét csak 
a régi lett.

I-ső Heraclius bizanti császár, az avarok terjeszkedését 
látva, előgondoskodásból, az Odera és Visztula közből beván
dorolt szlávokat — az úgynevezett horvátokat — határain 
őrség és védbástyaként megtelepíté, kikkel idők jártával az 
avarok annyira össze barátkoztak — házasodtak: hogy azon 
vidékbeliek egészen elszlávosodtak. Innen van, hogy több 
avar eredetű hely nevének szlávos hangzása lett, igy például: 
»Valkumból« »velikát«- vagy a .»chagaiiumboB pedig »knyáz«- 
kenézséget vagy is: »Valcum«-chaganumból >Velika-knyáz«- 
ságot csináltak, a miből ismét, — több század múlva számos 
variatiók után a magyarra fordított »Nagy-Kanizsa« fejlődött ki.

A míg megszállott területeiken az avarok magukat tel
jesen benein fészkelték, illetve: míg a lakhelyeiket biztosító 
körök vagy gyűrűk el nem készültek-, a mi kizárólag rab
szolgák által hajtatott végre és a mi ennek folytán több év
tizedekig is eltartott, mivel általában 6—10 mtr. mély és 10 
mtr. széles árkok, ezeknek befelé felhányt földtöltésein pedig, 
roppant erős és 2—3 mtr. magas belől megfelelő padkaszerű 
lőállással ellátott czölöpkeritésekből állottak, melyekbe a szük
ség szerinti mennyiségű ki és bejárók, a könnyen előállítható 
és elrontható bürükön át vezettek: — addig csak megvoltak 
békében, mihelyest azonban ezek elkészültek rögtön — az idő
közben kipuhatolt és gyengébbnek látszott - szomszédra törtek.

így rontottak 587-ben a keleti császár ellen, de ennek 
Priskos nevű vezére által leverettek, mely alkalommal maga
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Baján dián is n  fiával és serege nagy részével életét veszté, 
mire a vert had visszavonult a nélkül, hogy üldöztetett volna. 
Erre a Tárna és Kaczor kun törzsek ioooo főnyi harczossal 
önként csatlakoztak hozzájok, kik környékünkön nyertek új 
otthont. Ezek neveit örökíti a még ma is fönnálló Tárnok és 
Kaczorlak községe.

Óbornak községe pedig az avarokra vonatkozik, mivel a 
szlávok őket »Obrnik« =  »kegyetleneknek« nevezték!

Eme borzasztó harcz után, mintegy félszázad időnyi csendes 
béke honolt az avarok pannoniai területén; miközben a kül
földi hittérítőket is kezdék maguk között megtűrni, minek 
folytán Ruppert vormsi püspök 696-ban a »Velika-knyázságba» 
is ellátogatva, itt igen szép sikereket ért e l; ez újabb alapjáúl 
szolgált az áldásos békének, s így ez ismét egy év századig 
tartott, mely idő alatt, az itteni avarok teljes jólétnek ör
vendve : „minden tekintetben gyarapodtak!

790-ben azonban, Tasziló bajor herczeg, Nagy Károly 
római császár és Frank király ellen őket segítségül hívá; mire 
készségesen hajolva Baj of országba rontottak, a miért ezután 
a Frankokkal keveredtek harczba, a mennyiben Nagy Károly 
791-ben - a még akkor jókarban volt római útakou két had
sereget indított ellenök és tizenöthavi hadjáratában, Rábától 
a Balaton mentén, át, egész a Dráva torkolatáig, az avarok 
legnépesebb vidékét a »Véli ka-knyázsággal« együtt meghó
dítja; eközben fia Pipin is segítségére jőve, egész Pannóniát 
megtámadja és 8 évi véres küzdelem után az avarokat leigázva 
az egész Dunántúlt hatalmába ejti ugyan, de e szép területet 
teljesen lakatlanná is tette, mivel mindent feldúlatott és lerom
boltatott, olyannyira: hogy emberi lakónak úgyszólván nyoma 
sem maradt. Ez alkalommal az avar chágánokban fölhalmozva 
volt tömérdek kincs, mind a Frankok kezébe jutott, miből a 
győző — később — annyi egyházat és kolostort építtetett; 
Tudun avar chán pedig hadi fogságba jutva, a Frank udvar
hoz vitetett, és Pipinnek Aehenben 799-ben történt megkoro- 
náztatásakor, a diadal menetben használtatott.

Nagy Károly 800-ban a pápának tett Ígérete szerint az 
avaroktól elfoglalt s általa kipusztított területre, keresztény, 
szláv, és bajorokat telepített, kikkel az elpusztúlt területeket 
benépesíté, fölépitteté és őrgrófságokra osztva, ezek által kor-
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mányoztatja. A szlávok Svoinimir fejedelem alatt 805-ben alsó 
Pannóniát megszállva »Velika-Knyázságot« is elfoglalják és 
fölépítik, 81 i-ben pedig Nagy Károly küldötte sereggel, a 
nyugtalankodó maradék avarokat végkép leverik; minek foly
tán Tudun utóda Zodán, chán teljesen meghódol és népével a 
keresztény hitre tér. Hogy a további zavargásnak örökre útja 
vágassák: Pannonia területén az egész avarság arányosan szét 
osztva telepíttetett le. Ekkor épülhetett a récsei határban az 
»Uzsli«, »Ozsol«, »Osuli« vagy »Osi« avar család ősi fészke is, 
honnan később a hires »Kanizsay« család származott.

Ezek szerint állomásunk a IX-ik század elején, frank ható
ság alatt szláv kezekben volt, még pedig »Privina« vagy »Pri- 
buna« morva gróf parancsnoksága alatt; kinek I-ső vagy ke
gyes Hajos a lezajlott hadjáratokban tanúsított hősies vitézsé
géért »Velika-Knyázt« környékével együtt jutalmúl adá.

Ennek daczára 844-ben keltezett versúni szerződésben a 
Rába-Balatou-Dráva és Duna , közti vidék még mindig »Avar
országnak« mondatik és állomásunk »Voulescanonch« elferdí
tett avar néven fordul elő, mint igen fontos és jeles erőd.

Örökösödés folytán vidékünk 884-ben Arnulf német her- 
czegre esett, ki nem érezvén itt magát kellő biztonságban, 
888-ban a Eengyelországból származott'Marót herczeg fiát mint 
rokonát, a harczias szellemű és ravasz lelkű Szvatoplukot hívta 
be segítségül. Ez seregével nyomban megjelent, és e vidéket 
biztonságba helyezé, miközben magát tájékozva, e szép tarto
mány igen megnyerte tetszését minek folytán 888-ban a dél 
vidéki szlávokkal Bratisláv fejedelemmel szövetkezve, Arnulf 
ellen fellázadt, ennek híveit lefegyverezi és Pannóniát hatal
mába ejtve, a szép Balaton vidéken számos várakat építtet és 
Priska erődöt — Veszprémben — székhelyévé téve, egész Pan
nónia kormányzását átveszi.

Arulfot ezen »galádság« boszantá; ennek orvoslása végett 
tehát, Ditmár salzburgi érsekhez fordult tanácsért, ki a követ
kezőket ajánlá: »Eegelőször is iparkodjék Bratislavot pártjára 
minden áron vissza téríteni, azután az avarokat eszméjének 
megnyerni, végül: kérje föl a Duna, — Tisza közbeli Agaré- 
nokat segítségül!« — E tanácsot követve Arnulf 891-ben 
Szvatoplukot Pannóniából kiűzi, a miért hálából a salzburgi 
érseki levéltárban levő s 891-ik márczius 9-én kelt adomány
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levél szerint vidékünket állomásunkkal együtt, a tanácsló ér
seknek adomány ozá.

Ditmár érsek, a harezi dúlások nyomait elenyésztetni 
és új hűbéreseit ilyenek ellen biztosítani óhajtván, első sorban 
is »Magna-Cnesacha«-t, =  Kenezach, vagyis: a »Velika-Kuyázt«, 
mely az ősi »Valcum« és »Castrum-Canissa« helyén állott, ipar
kodott újra fölépíteni és beléje parancsnokul: egyik rokonát, 
a vitéz, de jámbor leljed Christián grófot helyezé, kinek vé
delme alatt a környék' biztonságba jutva virágzott! Ennek 
megtörténte után az érsek híveinek lelki ügyeire is gondolt, 
mi által a békének szilárd alapot vélt adhatni.

Ezek szerint: állomásunk ezúttal német kézre jutott. 
Szvatopluk e kiűzetést megtorlandó, a morva és cseheket szö
vetségesekül híva, 893-ban betör Pannóniába, ezt tűzzel-vassal 
pusztítva Arnulf híveit leveri és az egész Dunántúlt a Dráváig 
ismét hatalmába ejti, régi helyét elfoglalja és az erődöket ked
velt vezérei közt jutalmúl osztja, mely alkalommal állomásunk 
a hozzája pártolt »Brasláv« szláv fejedelemnek jutott, ki Velimir 
nevű vezérének ajándékozd, minek folytán állomásunk rövid 
két év alatt szláv hatóság alá jutva ismét gazdát cserélt.

NEGYEDIK KORSZAK.

A magyarok alatt.
Szvatopluknak Pannoniához nem igen volt szerencséje, 

mert ezúttal is, alighogy itt egy kicsit felmelegedett, már is
mét újabb vész jött nyakára, mivel a magyarok 896. julius 
havában, Vácz fölött Szobnál a Duna balpartjáról Pannóniába 
átkelve, négy hét lefolyása alatt seregeit tönkre teszik és Pan
nóniát elfoglalva, ennek felső részét a Balaton környékével 
Árpádnak ötödik vezére Berbulcs vagy Vérbulcs, Alsó Pannó
niát pedig Árpád kedves hadsegéde, a deli termetű hős Zsolt, 
vagy a szlávok gúnyos nevén ismert »Curzan« vagy »Kur- 
záncz« vezér hajtja kormányzósága alá.

Braszláv, a szláv és német iga alatt volt avaroknak az 
újonau jött és velük rokon magyarok iránti érzületét és lelke
sedését tapasztalva, még csak kísérletet sem tett a magyarok 
megtámadására, hanem serege zöméhez a stíriai és krainai őr
grófokhoz elmenekült; népének nagyobb része — különösen
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a horvátok — azonban, nem akarván új hazát cserélni, jó 
zsákmány reményében, keresztény vallásukat is elhagyva, a 
magyarokhoz pártolt, kik által szívesen fogadva, tolmács és 
ügyes kalauzokul használtattak.

Braszláv helyét, Előd vezér unokája, Chác vitéz, a Csák 
nemzetiség őse a besenyőkkel foglalá el és velük ott megte- 
lepedék.

Fenti vezérekkel ide települt magyarok iparkodtak mago
kat új otthonukban minél előbb jól befészkelni. Legelőször is 
tehát, a hadjárat viszontagságai által megviselt lakhelyek és 
régi erődök megújitásához fogtak, még pedig nem holmi »futó
lagos-rendszerrel,« hanem a rómaiak mintájára, kő és téglából 
állandóbb és szilárdabb móddal, mint ezt közvetlen elődeik 
tették; így állomásunk is újra állandó jelleget nyert, nevét 
pedig már Nagy-Kenézség«-re változtatva találjuk. Kursancz 
vagy Zsolt vezér, kinek magyarjai, a környékbeli avar, hor- 
vát és besenyőkkel pár év alatt teljesen összebarátkoztak, kik
nek biztatása és kalauzolása mellett 898-ban seregével Lom
bardiába ront, azt tűzzel-vassal púsztítja és zsákmányolja. 
Aquileát, Veronát, sőt a büszke Velenczét is megsarczolja; 
ú. i : avar kalauzaik nógatására ama hallatlan [vakmerőségre 
vetemednek: hogy junius 29-én Péter Pál napján hajnalban 
a széles és mély »Fala-Moco« nevű lagúnát bőr tömlőik segé
lyével tüzes lovaikon átúsztatták, az akkor tágasabb szt. Márk 
terén csoportosulva, a mitsem sejtő s álmukból fölriadt velen- 
czeieket oly kétségbe ejték: hogy ezek ellentállásra nem is 
gondolva, lakházaikat és kincses boltjaikat prédára hagyva, 
rémülten menekültek gondoláikon, a szélrózsa minden irányába, 
minek folytán csak Tribunó Péter XVII-ik dogénok és ügyes 
hajóhadának köszönhető: hogy egész Velencze föl nem pré- 
dáltatott, de azért Kurzán liarczosai, eddig még soha nem lá
tott zsákmánynyal tértek vissza; melynek legszebb és nagyobb 
része Nagy-Kenézség« erőd és városába vándorolt.

Legtöbbet szenvedett általuk a szomszéd Styria és Krajna, 
mit csak közelségüknek tudhatni be. Igv nevezetesen: 901-ben 
ide is betörtek, honnan szintén szép zsákmánynyal tértek vissza. 
Ily esetekről még ma is tanúskodik Steierország legrégibb vá
rosa főterén Pettauban egy akkor épült magos torony, mely
ből a be-be törő magyarokat lesték, kiknek közeledtekor in-
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nen szurok, kátrány stb. keverékből készült vegyülök meg
gyújtása által tűzjelet adtak, melynek sötét füstje nappal, ma
gasan lobogó lángja pedig éjjel messze látható volt, mire is
mét a hegyeken gyúlladtak ki a »vész jelek«!

E tornyot, melynek alja csupa kész és régi faragott római 
feliratos kövekből épült, még ma is »Hungarn-Turnnak« ne
vezik, ennek keleti oldalát pedig »Canizsaer Seite«-nak hív
ják, a mi kétségkívül, újabbkori elnevezés lehet.

A gyakran zaklatott szomszéd törzsek nem érezvén ma
gukat elég erőseknek ily sérelmekért fegyveres elégtételt sze
rezhetni, ravasz cselhez folyamodtak. A többi sérelmet szenve
dettekkel egyetértőleg a bajorok, egyezkedés és szövetségkötés 
ürügye alatt a magyarokat magukhoz csalták; kik semmi rosz- 
szat nem sejtve, a tiszteletükre rendezett ünnepélyen a bajor 
táborban megjelentek, hol mulatság mámorában a bajor és 
szövetségeseik fegyveresei által lassan-lassan, mintha ezek az 
ünnepély lefolyását akarnák közelebbről látni, észrevétlenül 
bekerítettek és Kursáncz vezért vitézeivel együtt lemészárol
ták, a véletlenül életben maradt aránylag igen csekély számú- 
akat pedig szétverték, és a határig üldözték.

E szomorú eset folytán ismét uratlanul maradt állomá
sunkat Árpád fejedelem, Szoárd vezérének adományozd, a ki 
területét a morva, és cseh maradékoktól rövid idő alatt telje
sen kitisztító. Később — 916-ban — Kursáncz élődéért boszút ál
landó, Styria és Karinthián át Bajorországba tör és a bajoro
kon' véres elégtételt véve, dús zsákmánynyal tér meg Nagy- 
Kenézségbe, honnan az avarok ösztönzése és kalauzolása mel
lett 924-ben ő is Olaszországba ront, Milánót és Páviát egy- 
egy véka ezüst erejéig megsarczolva, márczius 24-re — pén
tek — virradóra Róma alatt termett, hol várakozása szerinti sár- 
czot nem nyerve, nyílvesszőkre csavart és belövetett égő kaiió- 
czokkal a várost fölgyujtatá, minekfolytán az 43 templomával 
együtt földig leégett. Ezen közben csapatai között a szokatlan 
nagy hőség miatt ragályos betegség ütvén ki, kénytelen volt 
az itthon kínálkozott idülés végett erőltetett menetekben visz- 
sza vonulni.

950-ben a hozzája hűnek bizonyúlt környékbeli avarok
kal együtt ismét Bajorországba tör, de Henrik bajor herczeg 
által vereséget szenvedve, a Mura folyón át, egész Nagy-
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Kenézségig üldöztetik. Ezen ritka esetet a németek első költő
nője »Hrotsvisha« gondersheimi apácza »Gesta Odenis« czímű 
latin költeményében, lelkesen megénekelé; I-ső Ottó bajor ki
rálynak pedig oly öröme támadt, e nem reménylett diadal fö
lött: hogy birodalma összes templomaiban »Te-Deixmot« ren
delt; határainak biztosítása végett pedig a Mura folyó men
tén határgrófságokat létesített, melyek a magyar királyok ál
tal még a XI. és XII-ik századokban is elismertettek. Ezen 
határgrófoktól származnak ama számtalan változatú szögletes 
ezüst pénzek, bractiadok, melyek vidékünkön is gyakran elő
fordulva találtatnak.

Most már többé ki nem deríthető, hogy a fenti vereség-e, 
vagy pedig a határ grófság, vagy mind a kettő együtt véve 
okozá, de tény: hogy Nagy-Kenézségből ily kirándulások a 
szomszéd tartományokba többé nem intézteitek; a mi részben 
talán az e vidéken újra terjedni kezdett keresztény vallásnak 
is tulajdonítható; minek folytán állomásunk és környéke fölött 
az évtizedekre elriasztott áldásos béke kezde újra lenge
dezni.

Elődeink ősi hitükhöz ragaszkodva, a leginkább az időköz
ben közibök állt keresztény horvátok iránt, kik a magyarok 
bejövetelekor már keresztények voltak és a mint láttuk, e val
lásuktól honfoglaló őseink kedvéért egyelőre inkább mint ha
zájuktól megvállottak, eleinte bzonyos idegenkedést tanúsí
tónak. Ennek daczára azonban, a kereszténység habár csak 
lassan és titokban is, de fokozatosan terjedett, minek kö
vetkeztében — ezzel párhuzamosan — a régi római emlé
kek is föl-föl merülének: így például: a »Valcum-Canissa« ál
lomásunk régi római neve is, miből csakhamar megszületett, 
az ős: népszerű »Kutyavár« elnevezés is, melynek parancsnoka 
960-ban már az ősi avar maradékokból származott Osl család
nak Dúló nevű tagja szerepel; a ki a keresztény vallást nem 
csak hogy alattvalóinak megengedte, de 975-ben ezt maga is 
fölvevé, mely alkalommal a »Kutya-vár« nevet — mint a mely 
az eredeti kelta, illetve: római vagy latinnak hű magyarra 
fordítása volt — a későbbi szlávos Velika Kuyáz vagy Kenéz- 
ségre vissza vezetve, Nagy-Canissa«-ra változtatta; miből idők- 
jártával ennyi vajúdás után könnyen meg lett, a mai »Nagy- 
Kanizsa«!
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ÖTÖDIK KORSZAK.

Árpád házi királyaink alatt.
A kereszténynyé lett »Nagy-Canissa« várát, mint a Dunán

túlnak déli részén terjedt keresztény vallás erős fészkét az ősi 
valláshoz ragaszkodott »Kupa«, vagy »Koppány« herczeg 
1005—1013-ig többször megtámadta és erős ostrom alá fogta 
ugyan, de egyszer sem veheté be, sőt gyakran megesett vele: 
hogy a mint e környéket dúlta, az elaggott Dúló mesternek 
a keresztségben Pál nevet nyert várparancsnok fia, fészkéből 
kirontva meglepé, és igen-igen elveré, zsákmányát és keresz
tény foglyait élvévé s őt e vidékről elüzé.

Nehogy azonban Kupa ismét visszatérve rajta és birto
kain boszút állhasson, a Récse melletti ősi fészkén hamarosan 
túl adva, állandó lakhelyét egész családjával együtt a »nagy- 
kanizsai várba« helyezte végleg át, még pedig szt. István ki
rály engedelmével oly formán, hogy az Osl családnak akkorra 
már roppant terjedelművé lett birtokaiért Pál, a »nagykani
zsai várat« kapta örökre cserébe, az elcserélt birtokra pedig 
szt. István király, az e vidéken akkor napirenden volt foszto
gatás, rablás és a keresztény vallás üldözésnek, hogy véget 
vessen, az úgyneyezett »akasztó-ispán, vagyis: »országos-bakó
kat« telepített, kik a vétkesnek bizonyúltakon a nem épen 
humánus büntetéseket, a mai bakónaki hegyen tömegesen haj
tották végre. Ezen »akasztó ispánokat« szt. István később a 
nagykanizsai várparancsnokság hatósága alá rendelte; kik bir
tokaikat azonban maguk kezelték, a mi egyébként mint »díja
zás«, apáról fiúra szállott és egész életre szólott.

Kupa herczeg 1019-beu végerejét össze gyűjtve Nagy- 
Kanizsa várát, mint a mely terve kivitelében örökös gát volt 
és a mely nékie már annyi bosszúság és kellemetlenséget oko
zott, újból megtámadandó, első sorban is, a bakónaki »akasztó- 
ispánságot«, a honnan a vár ostroma alkalmával esetleg hát
ban meglepődhetett — egy zivataros júniusi éjjel megrohanta 
és a majdnem 6co főnyi telepeseket ispánjaikkal együtt egy 
lábig fölkonczoltatta, a telepet pedig felgyújtva, hajnalra a 
várat övedzett víznek északi partján — mint a hol a víz leg
keskenyebb volt — seregével tábort ütött. A várbeliek a bakó-

N agy-K anizsa v á ro s  é s  v id é k é n ek  h ad tö rtén e lm i le írá sa . 3
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naki zaj, de még inkább az éjben messze ellátszott tűz által 
figyelmessé téve, gyorsan kiküldött czirkálók által jó eleve 
tudomására jutottak, bogy kivel lesz dolguk? Ennél fogva a 
védintézkedéseket Pál várparancsnok még az éj leple alatt 
meg tévé, a minek legfontosabb része a két r y - 2  klmtr. hosz- 
szúságú hídnak fölszedetése volt.

Kupa herczeg megérkeztekor ezt látva, nem is gondolt 
a hidak használható állapotba helyezésére, hanem, híveinek 
rögtön parancsot adott: hogy a környező magaslatokon terűit 
őserdőkből tutaj, ladik és különféle vízi járműveket készítse
nek, melyeken a várat körös körül több pontokon egyszerre 
megtámadtatá. Ezt váltakozva, hol éjjel, hol nappal számta
lanszor ismételte ugyan, de mindig sikertelenül, minek követ
keztében utoljára is a szigorú »körülzáratás«-ra szorítkozott, így 
remélvén, a várat kiéheztetve megadásra kényszeríthetni, de e 
tervével sem érhetett czélt, a mennyiben serege e vidéket csak 
hamar kiélvén, élelmi szerek beszerzése és utánpótlásáról pe
dig gondoskodva nem volt, csakhamar azon akkoriban nem 
ritka eset következett be: hogy nem a — különben élelmi 
készlettel aránylag jól ellátva volt — körülzárolt és kiéhezte- 
tésre kárhoztatott ostromlottak, de az ostromlók között tört ki 
az »éhtyphus«, mit a forró időjárás is fokozott, minek folytán 
Kupa a járvány által megfelezett sereg maradványával, a Zala 
folyócska völgyén Zalavár felé, dúsabb vidékre elvonulni kény
szerűit.

A várbeliek erre rögtön hídjaik helyreállításához láttak, 
melyeken át a mint lehetett, azonnal kitörtek és Kupa sere
gének végét Kerecsenynél utolérve, mielőtt a zöm erről érte
sülhetett és visszafordúlhatott volna: borzasztóan tönkre tevék 
és minden hosszas üldözés nélkül, Nagy-Kanizsa várába ismét 
vissza tértek, hol ezután egy pár évtizeden át békében éltek, 
mi alatt a »bakónaki akasztó-ispánság« királyi parancsra ismét 
helyre állíttatott és a környékből újra benépesítve a nagyka
nizsai várból 2QO fegyveres őrséggel inegerősíttetett, kiknek 
egy szükségeseténi védelemben, az összes lakosság is segéd
kezni köteleztetett.

A vallás küzdelem e közben nem szünetelt, hanem foly
ton más és más vidékeken ütötte fel lázadó felét, a mi újabb 
és újabb — a trónon egymást követő királyainknak — nem
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csekély aggodalmat okozott; meg is tette mindenik, a mit 
ennek elfojtására tehetett; így például: I. Endre után ennek 
I. Béla fivére 1063-bau Székesfehérvárra koronázó országgyű
lést hirdetett, mely ünnepélyre az ország minden vidékéről, de 
különösen vidékünkről nagy számmal jelentek meg az alatt
valók, de túlnyoinólag azok: kik még az ősi pogány vallás 
hívei voltak és követelték az újonan koronázott királytól ősi 
vallásuknak visszahelyezését. A király tanácskozás ürügye alatt 
időt nyervén, Buda és több túl a dunai várakból ■— a többek 
között Nagy-Kauizsáról is — mintegy 12000 főnyi tetemes se
gélyhadat pár nap alatt gyorsan össze vonva, az elégedetlen 
zajongóknak roppant táborát hátban megtámadva, iszonyú 
pusztítással szétvereté és egy részüket a Bakonyon át üldözve 
a Balaton és Zala folyó mentén, az erdős-berkes posványokba 
szoríttatá; Pogányvár nemű hegyi erődítményüket lerombol- 
tatá, táltosaikat és garabonczaikat összefogdostatá, s a ber
kekben elrejtve volt áldozati helyeiket, oltáraikat feldú- 
latá stb.

I. Béla király a vallás szent ihlete által elragadtatva az 
üldözésben személyesen is részt vett, miközben első pihenőjét 
a »Kis-Balaton« és »Zala folyó« között Zala várában tartá meg, 
honnan a mai »török csapás«-nak nevezett átjárón keresztül a 
mai »Újudvar« környékéig nyomúlt, hol ismét pihenőt tartott; 
az üldözést másnap folytatandó a posványos Kanizsa folyón 
Korpavár irányában akart átgázolni, de lova a gázló irányát 
jelzett zászlócskától megbokrosodva, oly szerencsétlenül ugrott 
félre: hogy róla a király leesett és nyakát törte, mire rövid 
idő múlva meghalt. Tetemeit a nagykanizsai várba hozták, a 
hol négy napig feküdt, mialatt az örök nyugalomra előkészítve 
bebalzsamozták, és ötöd napon Pál mester fia Máté várparancs
nok által kifejtett, az. előtt még soha nem látott nagyszerű 
gyászpompával, az általa építtetett szegzárdi monostorba vite
tett, és ott eltemettetett.

A szerencsétlen király xtnokája, III-ik Béla, édes anyja külö
nös kívánságára, e gyászeset emlékére 1073—1093-ban Újudvar 
fölött egy szép magaslaton, a székesfehérvári keresztes lovagok
nak, — mint a kik a szerencsétlenül járt királynak hű kísérői 
voltak, — szép egyházzal monostort építtetett; hol idővel több 
lakházak keletkeztek, minél fogva e hely »Nova-Curia« nevet

3*
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nyert, innen a mai »Újudvar« elnevezés. Idők jártával ez is a 
nagykanizsai várhoz csatoltatott.

Salamon király által behívott kunok elleni küzdelmek 
és Zolámir, Horvát, Tót és Dalmátország királyának, szt. László 
sógorának elhunyta folytán, ezeknek inagyarországhoz való 
kapcsolása érdekében tett utazásai alkalmával az 1086—1095-iki 
évek közötti időkben szt. László király díszes kíséretével a 
nagykanizsai várban — mint nevezetes erődben. — többször 
megfordult. Egy ily alkalommal, a környékbeli károsult sze
gény nép, Póth vagy Both nevű szentgyörgyvári rabló lova
got, szűnni nem akaró rablási és egyéb folytonos gonoszságai
ért a királynak bepanaszolta, ki a vádlottat éjnek idején meg
lepetve, várában elfogatá és Salamon mellé — kinek egyéb
ként hű lovagja volt — a visegrádi várba — de nem ugyan- 
egy toronyba — záratá.

Horvátország 'és társországainak Magyarországhoz történt 
kapcsolásából, évtizedekig húzódott zavarok támadtak, melyek 
vidékünket sem hagyták érintetlenül. Ekkorra már Könyves 
Kálmán ült a magyar királyi trónon, ki a fenti zavarok lecsil
lapítása érdekében 1096—1115-ig szintén többször járt e vidé
ken, mely alkalomkor »Nagy Kenesa«j vagy »Nagy-Kanizsa« 
várában egy párszor ő is pihenőt tartott, mely alkalmakkor a 
vaddús regényes vidéken napokra terjedt királyi vadászatokat 
rendeztetett. Egy ily vadászati kirándulás alkalmával a vihar 
királyunkat fedél alá vonulni kényszeríté; a házi gazda, ki nem 
volt más, mint Szent László által a visegrádi várba záratott 
Both rabló lovagnak utóda és »Szentgyörgyvár«-nak azon,kor
beli ura, a legmélyebb alattvalói hódolattal fogadá királyi .ven
dégét, miért is a király őt hívei közé fogadá, ki — később — 
a királynak igen meghitt és bizalmas emberének bizonyult, 
mit az is igazol: hogy az ellene fellázadt Álmos testvére és 
ennek 5 éves Béla fiának megvakításával 1113-ban, egy évre 
reá pedig a dömösi kolostorba zárt Kálmán herczeguek meg- 
öletésével őt bízta meg, ki előbbi megbízatását pontosan végre 
is hajtá, utóbbit azonban már nem teheté, mivel mint a tör
ténelem említi: útközben kísérete által, mely szívtelen bakói 
szerepén megbotránkozott, felkonczoltatott, és az ebek, vagy a 
farkasok által fölfalatott.

III. Béla királyunk idejében 1175—1178-as években e vi
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déken a kalandor rablók annyira fölszaporodtak: hogy egyes 
csapataik a környéket teljesen kifosztották, minek folytán a 
királyhoz hű Nagy-Kanizsa vára, nem egyszer tápszerek hiá
nyában szükséget szenvedni kényteleníttetett. E bajt orvos- 
landó, a király rendeletet bocsátott ki, hogy az »akasztó ispá
nok« megkétszereztessenek s melléjök a nagy-kanizsai várból újra 
fedezet küldessék; ezen kívül kötelességévé tétetett a várpa
rancsnok Máté mester fia Ábelnek: hogy a rablókat télen- 
nyáron, éjjel és nappal szakadatlanul üldözze, összefogdostassa 
és tőle telhető s minden kigondolható módon, az »akasztó is
pánok« közreműködésével irgalom nélkül irtsa és pusztítsa!

E királyi rendeletnek meg is lett a sikere, mert alig 8 
hónap alatt e vidék teljesen kitisztult a rablóktól és oly biz
tonságba jutott: hogy a szabadon bocsátott jószág vagy elha
gyott gúnya mindig vissza került gazdájához; miért a király 
a nagy-kanizsai várparancsnokot, Osl Ábelt mint az ősi avar 
Tárni és Cazár család egyenes leszármazottját a Száva és Dráva 
közötti korona birtokkal jutalmazá, melyekben a későbbi kirá
lyaink is megerősíték. •

II. Endre bátyja Imre 1206-ban e vidéken jártában, Ábel 
mester fia Dániel nagy-kanizsai várparancsnok vendége volt, 
kit nagy Ígéretek árán pártjára — bátyja ellen — akart hódí
tani; Dániel azonban királyához hű maradt és hogy a további 
kisértésnek elejét vegye, várának kapuit bezáratá és a lázadó 
herczeget »a király nevében« fogolynak nyilvánítva, letartóz- 
tatá, miről a királynak sürgősen jelentést tett, kérvén egyút
tal parancsát, hogy a fogolylyal mi történjék ? Míg a futár oda 
járt, sikerült Imrének a vár kerítésén — éjnek idején — is
meretlen módon kijutnia s az övező vizet átúszva, elmenekül
nie, a miért Dániel mint részes, királyi parancsra elfogatott és 
Budára hurczoltatott; távolléte tartamára a várparancsnokság
gal, a király hű embere alsó liiidvai Bánffy Arnold bízatott 
meg. Négy hónapi vizsgálat alatt sikerült Dánielnek magát 
tisztáznia, minek folytán szabadon bocsátva, előbbi tisztébe — 
elégtétel gyanánt a méltatlanul szenvedtekért — ünnepélyesen 
újra beiktattatott. Imre herczeg ez alatt e vidéken csak to- 
borzá híveit, melyek kizárólag zsákmányra vágyó csőcselékből 
állottak és melyeket Dániel, hogy urához hűségét, illetve az 
ellene emelt vád alaptalanságát még inkább bebizonyítsa,
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Pölöske és Újudvar között meglepve teljesen szétveré, tábo
rukat fölprédálta s a kézrekerülteket minden további kérdés 
és irgalom nélkül kardra hányatá; minek folytán Imre her- 
czeg e vidékről minden siker nélkül örökre elvonult, mi által 
a vár és környéke újra biztonságba jutott.

Mint nevezetes és az azon korbeli e vidékhez tartozott 
előkelő és értelmi osztályt jellemző tényt fölemlítendőnek- 
vélem, hogy alsó-lindvai Bánffy Arnold, a nagy-kanizsai várban 
— bár rövid — parancsnokoskodásának örök emlékére Pö- 
löskén, a dömösi apáczák vezetése alatt a szűz szt. Margitról 
nevezett iskolai növeldével — convictus — egybekapcsolt női 
zárdát alapított, mely akkor nem csak e vidéknek, de az egész 
országnak is díszére vállott és amelynek fentartásához később 
valláskülömbség nélkül az összes környékbeli főnemesség is 
hozzá járult, minekfolytáu oly virágzásnak indult: hogy párja 
az egész országban nem akadt és túl a Dunának valódi áldá
sává fejlődött volna, ha a szomorú 1244-ik év be nem követ
kezik, melyben sokaknak szomorúságára a mindent feldúló 
tatárok prédájává lett.

H A T O D I K  K O R S Z A K .

A tatárdúlás alatt.
A kunok, Kúthen királyaiknak 1242. év tavaszán történt 

megöletéseérti boszújokban Fraknót, Szombathelyt, Hahótot és 
Nagy-Kanizsa környékét egész Muraközzel együtt földúlva, a 
közeledő tatárok elől Bulgáriába menekültek. Alighogy e vész 
vidékünkön átvonult, újabb bajok és csapások következének; 
amennyiben IV. Béla király a szerencsétlen muhi pusztai vere
ség után kincseivel együtt Frigyes osztrák császárhoz menekült, 
hol kincseitől aljas módon megfosztva, tél-viz idején a Német
újvári grófokhoz kényteleníttetett vonulni, hol szíves vendég
szeretetben részesült ugyan, de kellő biztonságban magát nem 
érezve, fáradalmait röviden kipihenvén, a nagy-kanizsai, majd 
meg innen a segesdi várba húzódott. Megtudván a tatárok, 
hogy a király e vidéken tartózkodik, üldözésére az erősen be
fagyott Duna jegén áttörtek, de a királyhoz nem juthattak, 
mivel ez, a Német-Újváriak, Brebiriek, Cinárok, Bothok, Bán-
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ffiak, Haholdiak, Csáky és Osl hű nemesei buzdítására, az ő 
fedezetük alatt, Zágrábon és Spalaton át Veglia szigetére 
menekült; nejét pedig leányaival együtt a nagykanizsai vár- 
parancsnok Osl Heribert, kipróbált hű vezérére bízta, kinek 
oltalma alatt ideiglenes tartózkodási helyéről, a pölöskei zár
dából, a fejedelemasszony és a környékbeli nemes hölgyek 
által kisérve a dalmatiai Clissa várába távozott.

Ily módon a főnemességet a tatáráradat, mely Kajdán 
vezérlete alatt rontott be, nem érte ugyan itthon, de annál 
inkább érte a vész közeledtének hírére fejét vesztett népet és 
különféle lakhelyeiket, melyeket a »kutya-fejüek« — mint 
akkor a beözönlött mongolokat, részint visszataszítóan eltpr- 
zult, rút arczuk, részint ama balhiedelemnél fogva nevezték: 
hogy állítólag oly finom szaglásuk lett volna, melylyel még a 
föld alá rejtett embert is képesek voltak szimatolás útján föl
fedezni, minek folytán később feleslegesnek is tartották előlük 
rejtőzködni --  a király és családja keresése közben, lehetőleg 
megsemmisíteni törekedtek.

Nem kerülhette ki ezúttal gyászos sorsát az évszázadokon 
át áldásos békét élvezett N.-Kenesa, vagy Nagy-Kanizsa vára 
sem, mivel ügyes vezére-paranesnoka távol a király kíséreté
ben lévén, mihez még a rendkívüli szigorú tél is mintegy a 
tatárok részére pártolva járult, amennyiben e várnak főerejét 
a környező vizet, mocsarat és ingoványt szilárd és minden 
irányban könnyen járhatóvá és a várat megközelíthetővé tette, 
minek folytán 2 heti heves védelem után végre is, a tatárok 
kezébe jutott.

Balív nevű főnöküknek e hely igen megtetszvén, itt le
telepedett s a környéket innen kormányozta; minden héten 
tanácskozást tartott alattvalóival és a panaszos népnek oly 
igazságot szolgáltatott: hogy a további panaszoktól minden
kinek elment a kedve örökre; legszebb nőiket, legjobb barmai
kat és fegyvereiket pedig elszedegeté és rajtuk különféleképen 
kegyetlenkedék.

Eme kellőképen nem minősíthető bánásmód folytán azon 
kevés bátrak is, kik a vész hírére rögtön el nem futottak: 
apródonként lakhelyeiket elhagyva, biztosabbnak ígérkezett 
helyekre menekültek, oly annyira, hogy Balivnak utoljára saját 
népén kívül nem volt kit kormányoznia; hiába küldött az
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erdők, nádasok és magaslatokra az elmenekültek visszacsalo
gatására kikiáltókat, nem jelentkezett senki;, mintha a föld 
nyelte volna el az egész lakosságot, nem volt még csak össze- 
fogdostatható sem senki. Ehhez még a különféle tápszerek 
végképeni kifogyasztása is járult, mely nyomort a roppant 
hideg időjárás még inkább fokozta, mit a tatárok végre is 
megunva, tavasz nyiltával, minden lerombolhatót lerontva, 
pusztítva, sok összerablott drága kincsekkel megrakodva, elvo
nultak hazájukba.

Erre, a még életben maradottak, rejtekhelyeikből előszál
lingózva, kezdették elhagyott helyeiket fokonként újra meg- 
szállani és fölépítgetni oly annyira, hogy 1244. októberre — 
midőn a király hű magyarjai kíséretében Dalmácziából vissza
tért — már ismét számos lakói voltak Nagy-Kenesa vagyis: 
Nagy-Kanizsa várának, hol a parancsnokságot a nép által 
ideiglenesen választott Büki A. Márton vezeté, ki az 1245-iki 
rákosi országgyűlésen Zalamegyét képviselé éS mint »ad flu
vium Canisa« említtetik.

Dalmácziábóli visszatérése alkalmával a király október 
n-én  vidékünkön átutazva, kíséretével a fennmaradt zalavári 
apátságban szállott meg, hol e hó végéig pihent, mialatt a 
környéket beutazva, a visszatért lakósokot munka és kitartásra 
buzdította, a várakba régi parancsnokait visszahelyezte, egye
sekbe jutalmul esetleg újakat nevezett ki; Nagy-Kenesát a 
királyné kíséretében volt Osl Heribertnek — magvaszakadtéig 
—• adomáuyozá, ki magát családjával együtt itt megfészkelé 
és várának helyreállítása és védőrségének toborzása és saját 
költségéni fölszereléséhez oly serényen hozzá látott: hogy 
rövid fél év alatt vára, mintegy 3000 harczossal teljes véd és 
harczképes állapotban volt, úgyannyira: hogy az 1246-ik évi 
rákosi országgyűlésen 1200 főnyi fényes kísérettel sorakozott 
a király oldala mellé.

Honunkat megújító eme nevezetes országgyűlésen — a 
többek közt — határozatba ment: Frigyes osztrák császárnak 
haddali megtámadása is, részint IV. Béla királyunkon mene
külése közben elkövetett nemtelen tettéért, részint pedig azért: 
hogy míg a tatárok itt voltak, vagyis: míg Béla Dalmácziában 
volt, addig Fírgyes a Dunántúlt a Rába folyóig elfoglalta. E 
határozat folytán 1246. junius elejére Heribert mester fia
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Belárd, a nagy-kanizsai várból 3000 jól felszerelt lovassal, a 
németújvári királyi táborban termett és a Németújvári grófok, 
valamint a vitéz Frangepánhoz csatlakozva a hadierőt 30000-re 
kiegészíté. Az ütközet — mint ismeretes — június 15-én Bécs
újhely mellett, az osztrákok vereségével végződött, mely al
kalommal Frangepán által Frigyes is levágatott. Birodalmát 
Styriával együtt Béla, István fia számára elfoglalá, a mi végett 
Istvánnak, mint ottani kormányzónak, Ottokár, cseh királyival 
mint Frigyes vejével gyűlt meg a baja; megunván végre 
Béla a hosszas kellemetlenkedést; Styriáról lemondva fiát 
1260-ban N.-Kanizsán át — hol 3 napi rövid pihenőt tartott 
— haza, Budára vitte.

A királynak ezen látszólagos gyengeségét Belúd várpa
rancsnok igen restellé, minélfogva a Németújvári grófokkal 
szövetkezve — királyi engedély nélkül — Styrián boszút ál
landó oda betörtek, azt tüzzel-vassal pusztítva kirabolták és 
roppant kincsek és dús zsákmánynyál tértek vissza a nagy- 
kanizsai ekkorra már híres és erős várba; hol 8 napi mulatság 
alatt az osztozkodás megtörténvén a Németújvári grófok szép 
zsákmányukkal ősi fészkükbe távoztak. Es ezért még csak 
felelősségre sem vonattak, noha e tervüket a király, határo
zottan ellenzé. Ebből is láthatjuk: hogy az akkori főnemesség 
garázdálkodásaival szemben, még a királyi akarat sem volt 
mindenkor elég erős és hogy váraik környékének rettegett 
zsarnokaik voltak s mint kis királyok uralkodtak.

Ez is egyik oka, hogy a közép korban, nem annyira a 
várak, mint ezek urainak szereplései lettek megörökítve. Ezt 
látjuk hazánkban különösen: Csák Máté mint az ország ná- 
doránát, ki 12 vármegye és 30 jól felszerelt várnak volt 
hatalmas és zsarnok ura; továbbá: a Németújvári grófók az 
Osl vagy Ozsulokkal, végül; a horvátországi Brebiriek — a 
mi Zrínyieink ősei — kik roppant terjedelmű uradalmaik és 
rendkívüli kedvező anyagi helyzetüknél fogva hatalmas be
folyással bírtak a királyi udvaroknál is.

A haza érdeke gyakran csak mellékügy, saját hasznuk 
azonban mindig a fődolog volt náluk és csak akkor mutat
koztak jó honfiaknak: ha e kettőt együtt találták. Bosszúállás 
és érdek vezette őket, egész végpusztulásukig!

E szomorú korszakról, röviden mondhatjuk: hogy a fő
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nemesség foglalkozása: harcz és zsarolás; az országképe: 
örökös zavar, melyben sem tudomány, sem művészét, sem 
ipar-, kereskedelem nem fejlődhetett, a szegény lakosság hely
zete: megindító nyomor volt, azonban hatalmi nagyságuk 
hanyatlásával, szerencse — csillaguk is letűnt örökre és 
hellyel-közzel csak váraik romjai s rósz emlékük tartá fenn 
napjainkig magát. Fájdalom! de ezek alapján, bizony csak 
nem kívánhatjuk régi közmondásunk, illetve; óhajtinknak 
megvalósulását: hogy »Legyen úgy mint régen volt!«

Nagy-Kanizsa várának akkori örökös urai sem voltak 
jobbak, minélfogva a környékbeli rettegő nép, kinek örökös 
rémei voltak, nem nevezte másként: mint »rabló farkasok«! 
váraikat pedig: »Kutya-vár«! — »Farkas-barlang«! — »Gye- 
hena!« — »Pokol« — stb. czímekkel tisztelték meg,

Styriának visszaadása folytán IV-ik Béla és Habsburgi 
Rudolf gróf között jó szomszédsági viszony fejlődött k i ; mit 
az is bizonyít: hogy 1267-ben hadaikat egyesítve deczember 
25-én Bécset beveszik, mely alkalommal Ozsul Heribert, Nagy- 
Kanizsa várából újra 3000-red magával hősködött mellettük.

Miután IV-ik Béla, Frigyes által elrabolt kincseit, ennek 
özvegyétől ezúttal sem kaphatá vissza, Bécset 1268 október 
18-án Rudolfnak átadá.

Béla fia V-ik István, alatt már Ozsul Benedek volt a 
nagy-kanizsai, vagy mint Béla alatt elkeresztelték »Kanizsa- 
szegi« várparancsnok, ki az Ottó cseh király elleni hadjárat
ban 1270—71-ben részt vett. — Az Ozsulok IV-ik vagy Kún 
László alatt, eleinte a király híveinek mutatkoztak, de a Né
metújvári grófok kegyvesztessége folytán elpártoltak és a 
kegyvesztettek — kikkel szoros rokoni kötelékben voltak — 
pártjára állva, a királyi rendeletekkel däczoltak, sőt az ellenük 
fölkért Albert osztrák herczeget Ozsul Bálint Kőszegnél ne
hány ütközetben megveré, de Peresztény ostrománál az Ozsulok 
nesztorát Heribertet elfogták és véreinek többszörös kihágá
saikért, kegyetlen kínzások mellett évekig fogva tartották s 
csak akkor bocsátották szabadon: midőn unokája Bálint N.- 
Kanizsa várának kapuit a királyi hadak előtt megnyítá és a 
hűségi esküt csapataival együtt újra létévé.

Csakhogy e hűségük sem volt tartós, a mennyiben a 
rablás és zsarolásokról leszokni nem igen akartak, a minek
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ismét- az lett a következménye: hogy vidékünknek gyötrött 
lakossága jószágait eladva, jobb hazába menekült. E .szomorú 
viszonyok nem maradhattak titokban, minélfogva III-ik Endre 
király — a Keresztszeg mellett meggyilkolt László utóda — 
szükségét látta, hogy őket megintse. Erre a Németúj váriakkal 
szövetkezve, egy ízben őt is elfogták, mire az ország nagyjai 
felzúdultak; ennek következtében jónak látták a királyt sza
badon bocsátani. Ily botrány ismétlődhetésének örökre útját 
vágandó: az 1298-iki országgyűlés elhatározta: hogy a Német
újvári grófok, veszélyes czinkos társaik az Ozsulokkal Együtt, 
vagyon és fejvesztésre ítéltessenek, és sem nékik sem utódaik
nak újabbi várak építése meg ne engedtessék, meglevő összes 
rabló fészkeik pedig, leromboltassanak; ilyenek voltak: »Csák 
Máté tornyosvára Csáktornya, Sárkánysziget; a Bothok tulaj
dona: Szent-György-vára, az Osliaké: Kanizsaszeg vagy Nagy- 
Kanizsa és környéke; Zsebor, Komárvár és And-vára; a Né
metújváriaké: Kőszeg, Rohoncz és Borostyánkő fellegvárak, 
melyek, mind megannyi rabló fészkek voltak, és az országnak 
roppant károkat Okoztak.

Fenti határozat folytán tehát, úgy az Osliak, mint a 
Németújváriak birtoka és mindennemű tulajdonaik — melyeket 
egyébbként, már régebb idők óta fűződött szoros rokoni kö
telék folytán, egy más között a Németújváriak fennhatósága 
alatt, a mi alattomban »tulajdont« is jelenthetett, közösnek 
tekintettek, törvényszerűleg a koronát illették; a mivel a két 
oligorcha — mint azt látandjuk — mitsem törődött; sőt mivel 
tudomásukra jutott: hogy ezen üdvös határozatokat leginkább 
a főpapok sürgették; ezt megboszúlandó: a rabló-lovagok újra 
szövetkezve majd Esztergom, majd ismét Veszprémbe rontottak, 
hol a káptalanokat fosztogatták és kirabolták, az összefogdosott 
papokat ruháiktól megfosztva utcza hosszat kergették, az el
lenszegülőket mintegy 68-at lófarkra köttetve agyonkínozták, 
gabonáikat falvaikban felgyújtották, hűbéreseiket rablánczra 
fűzve elhajtották, templomaikat aláásatva ledöntették és kin
cseiket, ékszereiket vagyonaikat elrabolták.

Az országgyűlési határozat ennek daczára sem lett végre
hajtva, maradt minden a régiben, nem volt senki, a ki hozzá
fogni mert volna, mivel a fenyegetett vár-urak fészkeiket még 
inkább megerősítették, mint eddig voltak így: N.-Kanizsa is
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a vízentúli magaslatokon több kisebb »előmű« vagy előerődöt 
a mai >;Sáncz« község helyén pedig egy valóságos váracsot 
nyert; külön-külön önálló — de azért a várparancsnokság alá 
tartozott védőrséggel.

HETEDIK KORSZAK
a vegyes házbelí uralkodók alatt.

I-ső Fejezet.
A kanizsai család eredete és Nagy-Kanizsa várának újonnan építtetése s 

átalakítása Kanizsay Lőrincz által 13:14-ben.

Venczel és Ottó királyok alatt N.-Kanizsát — a mint 
urának érdekei kivánták — majd a királyi, majd ismét az 
ellenpárton látjuk egész Nagy vagy I-ső Károlyig, a mikor 
Fra-Gentili bibornok pápai követ ékesszólására Csák Máté 
ellen az Ozsulok, a Németújváriak, Hahótiak, Lendvaiak és 
több másokkal, mint a »Király-párti «-ak a rozgonyi téren 
1312. junius 15-én síkra szállottak, a csatában Csák Mátét 
megölik és seregét szét verik, mi által Károly ügyét teljese
désre juttatják.

Róbert Károly ezért fátyolt vetve a szomorú múltakra, 
szebb és jobb jövő reményében azokat megbocsátá s a hozott 
törvényeket elévülteknek nyilvánítva megsemmisíté, egyidejűleg 
jutalmakat és nagy kitüntetéseket osztva hívei közt; így — a 
többek között csornai Osl Lőrincz, 1324-ben Bálint nagybáty
jának történt elhalálozása folytán gazdátlanul maradt Kanizsa- 
szeget, vagyis N.-Kanizsa várát nyerte roppant terjedelmű 
jószágaival együtt jutalmul, minélfogva — mint a király igaz 
híve — a „K a n izsa y“ nevet vette fel, melyet utódai később 
a haza és a trón javára két évszázadon át oly jelesül viseltek: 
hogy a környékbeli népnek nem lett többé oka a zsarno- 
kosködás elleni panaszra, mivel a rabló világ korszaka e 
vidéken N.-Kanizsa volt utolsó kegyetlen ura Bálinttal örökre 
letűnt. — E fejezet elején sorolt fényes jutalmakon kívül Ka
nizsay Lőrincz hűségét még inkább biztosítandó: a király őt 
Zalamegye főispánjává is kinevezé.

Lőrincz ezért hálás is v o lt; első sorban is a várnak mo
dernebb építtetéséhez látott, a mennyiben ennek észak déli 
irányban uyúlott hossznégyszög alakját nyugati oldalán köz
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vetlen a Zala folyó jobb partján egy a keleti oldalon a inai 
»Sáncz« helyén 26 évvel azelőtt épült váracshoz hasonló tolda
lékkal egészíti ki, mi által a Zala vize a váron keresztül 
folyóvá tétetett, továbbá: a régi egyenes falak helyett, szilárd 
kő és téglából, még a rómaiak ily nemű romokban hevert, 
különben még igen jól használhatott anyagát is kiásatva, zeg
zugos, vagyis: »fűrészmű« szerű falakat és ezek vonalában 
100 - 2 0 0  mtr. távolságra rovátkos bástyával ellátott őr és véd- 
tornyokat rakatott, illetve: emeltetett. Ezenkívül a Zalá folyó- 
nak azon részét, mely most már a váron belül esett, szabá- 
lyoztatta, vagyis: medrét csak 4 öl szélesre vétette, partjait 
két soros roppant erős és a viz színe fölött két méternyire ki
állott hegyes végű czölöp sorral verette ki, a czölöpök liáta- 
megetti tért, a Zalának régi medre részét kitöltette és kavi- 
csoltatta, mi által a vár udvara a víz mindkét oldalán jóval 
megnagyobbodott. Az így ketté vágott várat oly módon köt
tette össze: hogy a folyó várbeli részének közepén egy magas 
és erős fatornyot »don-jon« készíttetett, melyen át egy mind
két oldalról egyszerre felvonható híd tette lehetővé, az alsó 
várból a felsőbe, vagy viszont való juthatást.

E torony aljában a kelet és nyugati oldalakon egy-egy 
tornácz — cinctorium — volt tölgy lóczákkal, melyekben ál
landóan 4—6 főből állott őrség volt az átjárók szigorú szem
mel tartása czéljából. A »dou-jou« vagyis a hídtorony oly ma
gas volt: hogy erkélyéről a vidéket messze belehetett látni, 
honnan folyton egy őr kémlelte a környéket és mihelyt va
lami gyanúsat észlelt: erről azonnal értesítő az alanti őröket, 
ezenkivül kürt jellel is figyelmezteté a várbelieket. Ezenkívül: 
várőrségének létszámát, a lehető legnagyobb fokra szaporítá, 
e mellett a váron kívüli hűbéreseiről sem feledkezett meg; 
jólétüket minden képen biztosította és érdekeiket mindenek
ben támogatva őket elősegíté, miáltal a várhozi hűségüket 
biztosítá magának: különösen midőn a romokban hevert régi 
templomot újra fölépítteté. Mind eme jótékonyságoknak mesz- 
sze földön híre terjedvén: alig 4—5 év alatt — bevándoroltak 
által — a vár környéke annyira megnépesült: hogy 1330 októ
ber utolján Lőrincz három felnőtt fiával 12000 jól fölszerelt 
harczost vezethetett a királyi sereghez, mely Bazarád, a havasi 
oláh vajda ellen indult.



46

E harczokban Lőrincz kanizsai népével mindig kitűnt; a 
a november 9—12-ig tartott leghevesebb csata alkalmával, rop
pant szorosok közé keveredve, az oláhok által bekeríttetett és 
a derék magyar sereg, színe-java, virágával és 3 fiával együtt 
a magaslatokról lezúdított óriási kövek által össze törettetett. 
E veszedelemből a király is, hogy miként és mily módon me
nekülhetett? a történelemből ma már mindenki előtt ismeretes!

Kanizsay Lőrincznek öt fia volt, a három legidősebb 
Bené/dek, Eökős és Miklós mint láttuk — kora hősi halált 
nyert, a két legifjabb — János és István — honmaradtak, 
János, atyja távollétében a várparancsnokságot vezette, kire a 
szomorú eset után ez, minden hozzátartozandóságával örökség
képen reája is szállott, mivel öcsese István, a papi pályára 
lépve, 1345-ben mint a bácsi káptalan olvasó kanonokja 1349- 
ben pedig: mint budai prépost-püspök fordúl elő s mint a 
király benső káplánja, ennek teljes bizalmát bírta, minek kö
vetkeztében gyakran járt a szent széknél a 1 király öcscse, a 
szerencsétlen Endre herczeg ügyében, hogy Lajos király ná
polyi hadjáratát előkészítse. Ez megtörténvén, a király 1347-ik 
november elején Budáról nagy sereggel Olaszországba indúlt; 
útja e vidéken is átveretvén, rövid pihenőre Nagy-Kanizsa vá
rába tért, hol a két Kanizsay testvér által hódolattal fogadta
tott, kik a király kíséretéhez csatlakozva, seregét mintegy 
1000 főnyi csapattal szaporíták és a királylyal Steyer földön, 
Friaúlon, Udinén és Pádnán át deczember 4-ére Viczenzába 
érkeztek. A nápolyi királyságot Lajos rögtön megtámadva 
meghódítá és parancsnokává a kanizsaiak egyik vitézét, -a hős 
Apor nemzetségbeli Laczkffy Istvánt rendelé: kinek egyidejű
leg: Csák Máté elkobozott várát Csáktornyát és Stridót egész 
Muraközzel adományozd, hogy mint magyarhoni birtokos is 
szerepelhessen.

E hadjáratban tanúsított sikerdús szolgálataiért. Kanizsay 
István a jövedelmező budai prépostságo't nyerte 1394-ben ju
talmul.

Kanizsay János mester pedig, ^király oldala mellett tűnt 
ki rettenthetlen háborsága és vitézségével, a miért a király 
már Averza bevételénél aláirta János adomány levelét, mely
ben hős tettei fölsorolása mellett az 1346-ban Záránál kapott 
súlyos megsebesülése is méltatva van, és a melylyel a sopron-
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megyei Szóvátot kapta jutalmul; Kanizsaszeg, Nagy-Marton, 
Fraknó, Kőszeg várai és az ezekhez tartozott tirádáimakban, 
valamint Nérnég, Récse és Szent-Kereszt birtokaiban is meg- 
erősíttetett.

A nápolyi hadjárat 1350-ben Lajos király által ismétel- 
tetett, mely alkalommal a Kanizsay testvérek újra nagyszámú 
vitéz fegyveresekkel csatlakoztak a nagykanizsai várból Zág
rábban április hó 18-án a királyhoz és vele Zengnél hajóra 
szállva Manfredónál kötöttek ki.

Ez alkalommal is a két testvér tüntette ki magát leg
inkább a király érdekében, miért is Jánost 1350-ik június hó 
4-én Avjgnonban kelt okiratában tőudvarnokká, Istvánt pedig 
zágrábi, püspökké nevezte ki. 1356-ban a velenczei hadjárat 
ügyében — két testvérünk Rómában a pápánál járt nagy 
szerencsével követségben, miért a király által november 4-én 
a slavoniai kormányzósággal jutalmaztattak meg. János és 
István az ország birájával együtt 1358-ban Velenczébe kül
dettek, hogy a köztársaság első polgáraitól a »doge«-tól a 
kötelező esküt megvegyék; a mi február 18-án Szt. Márk 
templomában roppant ünnepélyességgel meg is történt, mely 
alkalommal a fényes isteni tiszteleten István püspök czelebrált 
igen díszes segédlettel. Az ily módon létre jött béke követ
keztében, Nona, Zqra, Skardona, Sebenico, Trau, Spalató és 
Ragúza városok, továbbá: Ozero, Cherzó, Veglia (Kérg) Arbe, 
Pagó, Brazza, Lesina és Cursola dalmátiai szigetek mind Ma
gyarországhoz csatoltattak, sőt ezúttal a »dogé« Horvátország, 
Dalmátia és Velenczéről is lemondva, szükség esetén még 24 
hadihajónak rendelkezésre bocsátására is kötelezte magát. E 
szép vívmányok mind a Kanizsayak érdemeiként voltak be
tudhatok.

Az ily szépen végződött hadjáratnak főbb mozzanatai, a 
velenczei dogé palotának tanácsterme falfestményeiben gyö
nyörűen vannak megörökítve.

Kanizsay János, ősi várából ,királyi parancsra, a betört 
osztrákok ellen, valamint j&z ezekhez átpártolni akart nagy- 
martoniak lecsillapítására 1370-ben 2000 főnyi sereggel síkra 
szállott és Sopron-, Vas megyéket megvédve, az osztrákokat 
erősen megverve feladatát fényesen megoldja.

E sikerdús fáradságáért, az 1340-ben épült »Szarvkő«
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várát, mely a déli vidéknek igen fontos érődé volt, nyeré 
jutalmul, ezenkívül: az eddig szétszórva volt számos birtokainak 
N.-Kanizsa vára körüli kincstári birtokokért — melyek jóval 
többet értek az övénél — való becserélése is megengedtetett.

Birtokait így vára körül csoportosítva, roppant jövedel
meiből a várnak újabb rendszerű megerősittetése és átalakít- 
tatásához fogott; különös tekintettel: a már 1360. óta a lübeclii 
lőpormalomban liadiczélokra is gyártott és csodás hírre jutott 
lőporra, illetve: az ennek alapján föltalált különféle lőfegyve
rekre, a falakon megfelelő mennyiségű lőréseket töretett és 
kívülről a falak vastagságát 2 méter földtöltés és faburko
latokkal fokozta, végül: Lübechből 20 hordó lőport, Linzből 
pedig 160 drb. várpuskát és 200 drb. kanóczos pisztolyt, s 
ezekhez az akkor még ritka bombárdok pótlására 100 drb. 
»tubust« vagyis: vékony vaslemezekből készült 2 mtr. hosszú 
és külső végén 50 czintr. a belsőn azonban csak 5 cmtr. át
mérőjű hangvezető és fokozó csövet hozatott. Ez utóbbiak 
rendeltetése volt: az esetleges támadót rémületbe ejtve két
ségben tartani az iránt: hogy a vár mily védeszközökkel, 
óriási lövegekkel is van tulajdonképeu ellátva? miért is el
lenség jelenlétében leginkább éjjel az az: nap lemente után 
és feljötte előtt használták, a mikor az 5 emeteres végébe il
lesztett pisztoly csövének torkolatából, az elsütés pillanatában 
előtört láng sokkal nagyobbnak látszott, a pisztoly hang meg 
egyébkor is olyannyira fokozódott: hogy a vidéket menydörgés 
szerüleg meg-meg rezzenté. Ily »hang fokozó-cső«, hazánkban 
manapság már kevés van. Ezek közül egyet, Szepestnegyében 
a podolini városházánál bizonyos ünnepélyes alkalmakkor, 
még mint régiségi únicumot mai nap is nagy bravúrral hasz
nálnak.

Kanizsay János várának rendezése után, a már különben 
is roppant terjedelmű birtokainak szaporításához fogott, mely 
alkalommal sokszor hozzá nem illett fogásokra ragadtatta 
magát; melyek miatt rablás, gyilkolás, erőszakos foglalás, stb, 
czítnen, a hatóságokkal gyakran meggyűlt a baja, miről a 
királyi udvar is hírt nyervén, kegyvesztetté uyilvánitá, minek 
folytán tárnok mesteri tisztéről is leköszönni kényteleníttetett 
és csak püspök öcsének kegyelméből czímeztetett Varasd és 
Zagoria ispánjának.
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E körülmény oly leverőleg hatott kedélyére: hogy bús
komorságba esve rövid idő múlva — 1386-ban — kimúlt, kit 
két év múlva hűn szerető püspök öcscse is követett. Jánosnak 
két neje volt. Pozsegai Gelet fia Miklós mester leánya Mar
gittól és Lipótzi Demeter kir. tárnok mester leánya Klárától, 
öt fia maradt névszerinti Miklós, János, István, Eőrincz és 
György, kik közül azonban történelmünkben csak a három első 
szerepel; kettő hihetőleg korán elhunyt.

Nagy-Kanizsa vára tehát urat cserélt és Kanizsay Miklós 
személyében — ki eddig a királyi udvarban mint »apród« ne
velkedett — már kezdetben is kitűnőnek Ígérkezett parancs
nokot nyert, ki várának jóléti érdekeért mindig sokat mert 
koczkáztatni és ki daczára fiatal korának — 1387-ben még csak 
20 éves volt — már is Sopron és Vasvármegyék főispánjává, 
pár hónap múlva pedig Zalávármegye főispánjává lön kine
vezve; egy rövid év múlva meg már kir. tárnokmesterré lett 
előmozdítva s e mellett előbbeni hivatalaiban is meghagyatott.

Roppant örökségét Nagy-Kanizsa várával együtt példás 
rendben kapván át, itt nem igen sok tenni valója akadt, mit 
még az e vidéken akkor uralgott hosszas béke is elősegített; 
legnagyobb idejét tehát várán kívül, de ennek védőrsége leg
nagyobb részével, a király oldala mellett, az akkori hadjára
tokban tölté. Két testvére közül János a papi pályára lépve, 
az esztergomi érsekségig vitte, míg István a királyi udvarnál 
maradt. így jutott azon helyzetébe: hogy kis vagy II. Károly 
megöletése után a királynék midőn nagy kísérettel a horvát 
lázadás lecsillapítása végett Nagy-Kanizsán át a déli vidékre 
utaztak: ő 'is kíséretükben lévéu, Gara vára környékén a lá
zadók által megrohant királynék védelmében hősies ús lova- 
giasan küzdve elfogatott, mely alkalommal fogait kiverték, 
zsákba varrták és egy- évi súlyos börtönbe vetették, honnan 
csak hosszas alkudozások után, nagy váltságdíj lefizetése mel
lett bocsáttatott szabadon.

Ezután Zsigmond királysága alatt is többször kitűntek a 
Kanizsayak, egyetlen hadjáratból, még a nikápolyiból sem 
hiányzott a nagykanizsai várőrség.

Nagy szívességeket tettek még anyagilag is a királynak, 
amennyiben Lajos bregai herczegnek és Zwydergal herczegnek 
valamint ezek zsidainak 2298 magyar arany forintot; a nagy-(
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martoniaknak pedig 1400-at, továbbá: a bazini szt. györgyi 
Tamás grófnak, hogy magát Jodok gróf fogságából kivált
hassa, 6800-at, végül Új-Udvarra 4000 magyar arany forintot 
előlegeztek, stb. E szívességekért számos várak, uradalmak és 
helységeket nyertek, részint zálogba, részint örökre birtokul, 
melyeknek egyesei a várhoz, illetve: ennek alapjához csatol
ta la k ; ezeken kívül jogot nyertek a váron kívül községet 
alapítani s ebben heti vásárokat tartathatni; minek folytán a 
vár nyugati részén csakhamar egy, két házsoros község kelet
kezett, melyben leginkább szerb és görög kalmárok laktak. 
Miklós halála után, János érsek, — ki ekkora 1414-ben már 
prímás volt és az ország kormányzatát is bírta, — vette ide
iglenesen gondozása alá a várat és környékét; pap létére 
azonban csak a lelki ügyeket hordván szívén, kezelésének 
csak annyiban lett látszata: hogy az 1324-ben épült Margit 
templom mellé a ferenczrendieknek zárdát, gyógytárt és kór
házat építtetett, kötelességeikké téve a vár és környékbeli 
lakók és katonaság lelki üdvéről gondoskodni, utóbbiakat a 
háborúba elkísérni s őket lelkitauácsokkal és szükség esetén 
szentségekkel is ellátni. Az új községet pedig mezővárossá 
emelve: Chaeanum vagy Csákány névre kereszteld.

IIMk Fejezet.

Nagy-Kanízsa várának előváraí.
Kanizsay János herczegprimás 1415-ben Nagy-Kanizsa 

várának hűbéres uradalmait, valamint összes elővár és váíacsait 
illetve: »palánkjait« is összeiratá. Az ezen működést igazoló 
és reánk maradott »Összeíró-lajström« szerint a következő 
megerősített helyek és erődök tekintettek azon időpontban 
nem ugyan valamennyi mint tulajdon, de »elővárak« gyanánt; 
és pedig:

i-ször: Csáktornya: mely a rómaiak korában »Aquama«- 
nak hivatott; magyar nevét egyik hagyomány szerint onnan 
nyerte, hogy az ősi telepesek idejében a még ma is fennálló 
pettauihoz hasonló több emeletes »nagy őrtorony« állott helyén, 
melyet alig néhány viskó környezett; minélfogva az mon
datott róla: hogy sem nem falu, sem nem város »csak torony!« 
miből »Csáktornya« lett. A másik hagyomány is megmarad
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a »nagy őrtorony« mellett azzal az eltéréssel: hogy ezt a 
Csákyak egyik őse Dömötör által véli építettnek, minek folytán 
»Csáktornya« nevet nyert. E hely Laczk, Cilley vagy Ernuszt 
de Hampek után idővel a Csákyak birtokából a Horvátor
szágból bejött Keglevicsekébe jutott, kik az ősi torony körül 
épült lakházakat fal- és sánczokkal kerítették be. A Keglevicsek 
birtokából ismét a Zrínyiekébe került, kik székhelyükké téve 
tetemesen megnagyobbították és erőd jellegűvé tették. Fon
tosabb hadászati szerepe azonban sohasem volt egyébb: mint
hogy a Zrínyiek innen tettek gyakori portyázó kirándulásokat 
s iparkodtak a garázdálkodó kanizsai és vidékebeli rabló törö
köket féken tartani és zsákmányaiktól megfosztani. A »török
világ« előtt azonban csak mint rabló-lovag fészek szerepelt, 
honnan [tulajdonosaik a környéket büntetlenül rabolták, fosz
tották. E várlak, mely N.-Kanizsától egyenest nyugoti irányban 
mintegy 55 kilométernyire van szintén mocsárba épült, 1720-ban 
az »Althán« vagy »Altheim« grófok tulajdonává lett, kik az 
ősi tornyot lebontatták és helyébe a kapu fölé egy újat épít
tettek. Az Althanoktól végre a gróf Festetics család szerzé 
meg eme nevezetes helyet, mely eleinte gazdatiszti lakhelyül 
használtatott, később czukorgyárrá alakíttatott, melynek magas • 
kéménye 1882-ben bontatott le. Ezután huszár laktanyául szol
gált, majd a kir. törvényszék, járásbíróság és állami tanitó- 
képezde nyert benne elhelyezést. Fent vázolt hely különben 
még ma is áll ugyan, de minden egyéb szerep nélkül a lassú 
enyészetnek átengedve, alig egy-egy kiérdemült uradalmi 
tisztviselő által lakottan.

2-szor: A lsó-Lendva vára:  E várkastély, a hajdanában 
Pannóniának déli részén állott »Halicanum« nevű római város 
helyén, a Nagy-Károly által betelepített frankok által 805-ik 
évben mint megerősített úri vagy vezéri lak építtetett, és mi
vel környéken számos és nagy terjedelmű hárs-ligetek terül
tek : »Lindau« nevet nyert, mit a frankoknak itteni hanyat
lása után az uralomra jutott karantánok vagyis: vendek 
»Lindva«-ra változtattak. E várkastély 1241-ben a tatárok ál- 
által leromboltatott. Kun László által 1282-ben Hadold István 
horvátországi bánnak adományoztatván, újra fölépűlt, de ismét 
csak mint váracs, mivel a vidék: a tulajdonképeni főerődjét 
még mindig a régi mvar-kőrsánczaiban» leié! István bánnak

4*
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Miklós fia itt végleg megtelepedvén, »Bdnffy« nevet vett föl, 
miáltal Lindva vára a Bánffyak birtokába jutott, kik előnevü- 
ket is innen vették. E várnak a XV-ik században csak rabló 
lovag székhelyi szerepe volt, melyben akkori urának szépsé
géről hires neje »sagani Margit herczegnő« Beatricot Hunyadi 
Mátyásnak Nápolyból édes anyja és fényes kísérettel jött ará
ját 1476-ik november hó 25-én mint »háziasszony,« hódolattal 
fogadta. 1480-ik augusztus 28-án maga Mátyás király is, midőn 
a török ellen harczkész seregét délre vezeté: pár napig e vár
ban, mint a Bánffyak vendége pihent, a mikoron a »Bánffy- 
kútja« nevű forráskút is fölfedeztetett.

Bánffy János az 1526-iki tavaszon a török ellen 1200 
főnyi jól fegyverzett lovas csapatot szervezett s mielőtt a harcz- 
térre indult volna: házi kápolnájában fogadást tett, hogy ha 
a csatából élve vissza térhet, védszentje tiszteletére templomot 
és zárdát építtet.

Miután csapatát jól begyakorold: augusztus 2Ó-ára a mo
hácsi síkon termett és a királyi sereghez csatlakozott, melylyel 
a 29-ikén d. e. történt ütközetben részt vett, mely alkalommal 
lovát alóla kilőtték és csak hű csatlósa Bakács Sándor segít
ségével szabadúlhatott a biztos halálból s igy a gyászos csa
tából sikerült néhányad magával haza vergődhetnie, hol tett 
fogadását egy év múlva be is váltá.

1527-ben mint Zápolya párti a Ferdinándisták által e vár, 
miután ura Bánffy János Zápolyáhozi hűsége miatt felségsér
tőnek és száműzöttnek nyilvánittatott, igen sokat szenvedett, 
majd egyik, majd másik pártiak által ostromoltatott, dúlatott, 
de végre ismét a Bánffyaké lett. 1572-ben Bánffy Miklós a 
»Csonkadomb« nevű kiszögelésre, honnan az egész Mura völgye 
áttekinthető, a portyázó kanizsai törököknek jobban szemmel 
tarthatása végett egy »figyelő őrhelyet« építtetett, a mely 
tiszta mészkőből épült két nagy és egy kisebb kazamátából 
állott, hol állandó őrség tanyázott, mely a várral szoros össze
köttetésben volt, és ellenség közeledtét: jelek által közölte az 
alantabb lakott várbeliekkel.

Alsó-Lendva vára mint magántulajdon és mint csak »vár
kastély« semmi hadászati fontossággal nem bírván, a mohácsi 
vész- és vallásháborúk után is megtartá ősi szerepét azzal a 
különbséggel azonban, hogy ujabbkori urai nem kalandoztak
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és raboltak többé messze vidékeken, hanem a hasonlót cse
lekvő törököket iparkodtak lesállásokból hirtelen megrohanva 
tönkre tenni és zsákmányaiktól megfosztani, a mi nem ritkán 
sikerűit és szép haszonnal járt, mi fölött a török vezérek ter
mészetesen boszankodtak és iparkodtak a reájuk nézve alkal
matlan gátakat elhárítani. így 1587-ben Sasvár, másként: Sze- 
szuvár szigetvári basa a muravölgyi rablás után Alsó-Lendvát 
is megtámadta és már-már be is veszi vala, ha Zrínyi — ki a 
basa mozdulatait Csáktornyáról szintén figyelemmel kisérte és 
zsákmányára szintén számított — gyorsan hátba nem támadja, 
miből az ostromlók között óriási zavar keletkezett, olyannyira; 
hogy a kirohant várbeliek által is szorítva, közülök sok levá
gatott s a csekély életben maradt rész összes zsákmányaik 
visszahagyása mellett különféle irányba futva alig menekül
hetett. A szép zsákmányon megosztozva, diadaluk örömére 
hálaadó istentiszteletet tartva nagy áldomást csaptak, miből 
Zrínyi csak harmadnapra távozhatott szives vendéglátó és hálás 
szomszédjától.

1600-ban Bánffy Kristóf egy újabb tatár-török csorda 
támadását véré sikeresen vissza.

1603-ban vizkereszt napján hasonló hőstettre volt al
kalma sőt ugyan ezen év július havában még egy nagyobb 
és sokkal szebb diadalt aratott, melynek leírását lásd: 
később!

A szép diadalt sajgó török, ezt vissza torlandó: 1604-ik 
év október hó közepe táján — számítván a szüret miatt sze
rinte üresen maradt város és várra — egy nagyobb portyázó 
csapattal újra megtámadtatá, de ismét véres fejjel veretett 
vissza, miáltal Bánffy Kristóf családja fényes múltjának tető
pontjára jutott. E vereségből történt visszavonulásuk közben 
az útjokba jutott falvakat és meg nem erősített lakhelyeket 
mind földúlták és kirabolták; miről Szécsi-Sziget akkori tulaj
donosa Pártóczi György idejekorán értesült és lesállást 
foglalva reájuk várt, ki által hirtelen megrohantattak és 
szétugrasztva zsákmányaiktól megfosztalak. 1630-ban Alsó- 
Kendva várának közmunkávali megerősítése a pozsonyi or
szággyűlés által — a kötött béke szerződés daczára még 
is rabló töröknek szigorúbb ellenőrizhetése és fékentarthatása 
czéljából — sürgősen elrendeltetett; a mi megtörtént ugyan, de
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a baj orvoslására vajmi kevés haszonnal járt, minélfogva az 
1655-iki pozsonyi országgyűlés — fenti czélból — a várőrség
nek létszámát 50 fővel szaporítani rendelé.

Bánffy Kristófban 1644-ik nyarán e jeles családnak magva 
szakadván: Alsó-Kendva vára a nemphtiivel együtt —■ mely 
még ilyen sem volt, mint a lendvai — gróf Nádasdy 
Ferencz birtokába került, de semmi jelentős szerepet nem 
nyert.

Az 1686-iki Budavár visszafoglalásánál Alsó-Eendva vá
rából, gyöngyösi b. Nagy Zsigmond várkapitány parancsnok
sága alatt, a nagy-kanizsaiakkal egyesülten 300 gyalogos vi
tézkedett.

1704-ik évben Il-ik Rákóczy Ferencznek szabadság-hir
dető zászlóit fennen lobogtató Botthány tábornok előtt Alsó- 
Kendva vára is kaput nyitott, minekfolytán 1707-ben — a töb
bek között - ez is téli szállásúl tűzetett ki.

Eszterházy Pál, a dynastia iránt hosszú évek során át 
tanúsított tántoríthatlan loyalitásáért 1712-ben a birodalmi her- 
szegi czímet és a Zrínyi — Frangepán-féle összeesküvésben 
elmarasztalt Nádasdy-féle birtokokat nyeré jutalmul, a miért 
az új herczeg, minden nagyobb épületeit az uralkodott lápót 
király iránti — hálából — L  betű alakúra épittetett, minek
folytán az 1282-ben Bánffy István által épített lendvai várat 
is leromboltatva ily alaprajzban újonan építtető, és még ma 
is így állván a az alsó-lendvai állami polgári fiúiskola kelet
kezése óta mint ilyen teljesített honi missiót, a mennyiben: a 
városbeli új állami polgári fiúiskola felépüléséig, régi harczi 
zaj és fegyverzörejhez szokott termei, tanosztályokká alakítva 
a jeles tanároknak e vidéken missió számba menő igéit és a 
lelkes tanonczoknak szép és dicséretes magyar feleleteinek ör
vendetes és békés hangjait verék vissza ősi falai; melyek ma 
a mindent megsemmisítő örökidő lassú emésztése és porlasz
tásának átengedve üresen és elhagyatottan állanak s a XVI. 
és XVII-ik századbeli fényes nmltjokat, melyben a Zrínyiek 
Csáktornyái vára által a szép Muraközzel; a templariusok és a 
Johannita lovagok birtokaival pedig Kányavár és Szt.-Adorjánig, 
hogy szoros közlekedési kapcsot képeztek, búsan hirdetik a 
boldog békét élvező utókornak.
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3-szor: E két fentebb vázolt erődön kívül még számos 
kisebb és sokkal jelentéktelenebb »élőerődéi« is voltak Nagy- 
Kanizsa várának, ilyenek például: Kis-Komárom, ennek leírása, 
miután múltja Nagy-Kanizsáéval szoros összeköttetésben áll: 
ezével kapcsolatosan történt — továbbá: Récse, hol az Ozsulok 
megerősített kastélya állott; Bakónak: hol a várispánok szin
tén sánczczal körülvett őrtornyos lakaik állottak, ezután: a Szt- 
Györgyvár hegyi több emeletes őrtorony, a később megerősí
tett magán és kéjlak; a bajosai barlang és váracs: úgyszintén: 
Kányavár, Szt.-Adorján, Pölöske, B.-Szt.-György, Szécsi-Sziget, 
melynek alapítója: Széclii Miklós nádor volt 1391-ben; meg- 
erősítője pedig: Széchi Dénes esztergomi érsek és bibornok 
volt 1453-ban.

Limbaeh Grófné szül: Széchi Margit 1507-ben e várban 
lakott, ki Achácz Miklós szt.-gothardi apátot elkergette és ki
zárta itteni székhelyéről. Várhely, Szemenye, Nemphti vagy: 
Benti, Szt.-Adorján és Kányavár között és Korpaváron egy 
három emeletes erődített figyelőőrtorony, stb. Ezek mind-mind 
Nagy-Kanizsa várának hűbéresei voltak és leginkább tulajdo
nosaik és ezek jobbágyaiknak biztosításaként épitettek, de me
lyek igen gyakran, még mielőtt a nagy-kanizsaiak segítségül 
jöhettek volna, mivel ezek vagy épen nem, vagy csak későn 
nyerhettek értesítést szorongatott helyzetükről, földúlattak és 
leromboltattak.

Valódi erődnek azonban egyik sem volt mondható, mit 
leginkáb az is igazolni látszik: hogy a török rendesen nem 
igen tartotta érdemesnek velük komolyan foglalkozni; nem 
azért ugyan, mintha ,,savanyít le tt  volna a sző llő .“ ! de 
mert mivel máshol nagyobb zsákmányt remélt, ezeket tehát 
rendesen kikerülte, de azért, ha a szükség vagy saját érdeke 
úgy kivánta, rendesen megmutatta: hogy képes valamennyit 
sorban megsemmisíteni! Eenti és Szécsi-Szigetről a történe
lem : azonban már azt is kiemeli, hogy az 1686-iki Budavár 
visszavételi ostromhoz, előbbi: Szecsődy Gáspár hadnagy ve
zénylete alatt 70 fegyverest, utóbbi pedig: ifj. Kéry Ferencz 
főkapitány alatt 60 lovast, Ferenczy Pál alkapitány alatt meg 
100 gyalogost küldött gróf Batthiányi Ádám tábornok nagy- 
kanizsai lovas és gy alog daudáraiba !

Az itt sorolt váracsok nem mind egykorúak, nagyobb-
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része a IX-ik század elején a frankok által létesíttetett, kisebb
része pedig még később lett egyes tehetősbb birtokosok és 
főpapok által leginkább: a török uralom alatt építve; minek 
letűntével a még megmaradottak maguktól elenyésztek és 
csak emlékük maradt — nem ritkán szájhagyományilag 
reánk.

Mindezek azonban — mint az már fennebb is hangsú
lyoztatok: — épen nem bírtak semmi különös hadászati fon
tossággal, amennyiben nagyobb része sáncz vagy czölöpzettel 
— mit »palánk«-nak neveztek — körülvett és megerősített 
inkább »megfigyelő« állomás volt, honnan minden ellenséges 
mozzanatokról, haladék nélküli jelentés volt küldendő a nagy- 
kanizsai várba és leginkább egyes birtokos és uradalmak ne
mesi kúriájából állottak, sőt nem ritkán messze kilátást nyújtó 
pontokon emelt őrtornyok is ilyeneknek neveztettek, honnan 
az észlelt vész közeledtére, a lakosság idejekorán értesíttetett, 
ki ilyenkor: leggyakrabban, ingoványos mocsár, vagy sűrű 
erdő közepébe, sáncz, palánk, vagy fal által biztosított helyre 
menekült, hol igen gyakran mint »védő« véres harczok- 
ban el is esett, mivel számos eset volt: hogy ily helyek 
a pusztító török által földúlattak és leromboltattak, a mi által 
bebizonyult: hogy ezek a dúlás és rablásokat nem igen 
korlátozhatták, legkevésbbé Horvátország felé, mit Zrínyi 
Miklós a költő és hadvezér különösen észlelve: indíttatva 
érezé magát országának — melynek bánja volt — nagyobb 
biztonsága érdekében »Uj-Zrinyi vára építtetésére!« Lásd: 
alább!

III-ik Fejezet.

Nagy-Kanizsa várának ostroma a Rozgonyiak által.
János herczegprimás halála után 1432-ben már III-ik 

Kanizsay László volt a nagykanizsai várnak és minden ura
dalmainak feje, kihez Zsigmond király Szienából sürgős leve
let intéz, melyben őt soproni főispánnak és nagyságosnak czí- 
mezve kéri: hogy ötszáz lovas katonát küldjön segélyére; mire 
László személyesen ezer nagykanizsai lovas élén jelent meg a 
királynál.

III-ik Kanizsay László több rokonaival először Erzsébet
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királyné, azután ennek fia V. László királynak és gyámjának 
Frigyes császárnak pártjához csatlakozott, a miért a »nemzet-pár
tiak« által jószágvesztésre ítéltetett; minekfolytán a Rozgonyiak 
Kanizsay Lászlót hatalmukba ejtve elfogták és Nagy-Kanizsa 
várát 1445-ben megtámadva legelőször is a külerődöket vagyis: 
az úgynevezett: »előműveket« rohanták meg és ejték hatal
mukba, melyeknek védőrségeit mind egy lábig leöldösték, hogy 
még csak hírmondó se juthathasson belőlük a várbeliekhez, 
védhelyeiket pedig a földdel egyenlővé tették; ezek végrehaj
tása után a várat teljesen körülzárolva — miután Csákány 
elővároskát felgyújtották, erős ostrom alá vették.

Tekintve, hogy már az előző években is nagy szárazsá
gok voltak és hogy alig esett valami csapadék, különösen télen 
hogy épen semmi hó nem volt: minekfolytán: források, patakok, 
tavak kiszáradtak; a Fertő medre széliében hosszában kocsiz
ható volt, az egész egy száraz legelő képét nyújtá; a Balaton: 
több helyen átlábolhatóvá vált, a feneke mindenütt látható és 
elérhető volt; és hogy ez évben már februárius elején tavaszo- 
dott, felhő ritkán volt látható, az is szokatlan magasságban 
suhant el; valóságos afrikai hőség kínozott minden élő 
lényt, fák, növények kiszáradtak, emberek, állatok elpusz
tultak stb.

Nem csuda hát, ha a Nagy-Kanizsát övező mocsár és in- 
govány is roppant megrepedezve, több ölnyire kőkeménysé
gűvé lett, minélfogva a vár: erejében nagyot csökkent, mivel 
eltűnt, az eddig mindent távol tartó védszelleme: a viz s így 
egy-egy lövésnyire (2—300 X) minden oldalon hozzáférhetővé 
lett. E kis távolságot is, csak a falakon fölállított fegyveres 
őrök tartatták fenn a közeledni akaróval; sötét éjszakákon 
azonban e csekélység is elenyészett. Ilyenkor Rozgonyi em
berei 20—30 helyen is egy és ugyanazon időben, ugyanazon 
szándékkal a falak alá lopódzva, ott szándékosan némi neszt 
okoztak, mit a fenn volt őr nem tudván tisztán kivenni: a 
falon kihajolt, a Rozgonyiak pedig — kik. épen ezt akarták — 
nagy ügyességgel pányva kötélhurkokat dobtak a nyakára és le
rántották, de a hű őr — mivel a hurok nem mindig a nyakára, ha
nem vállaira vagy derekára esett — rögtön elkiáltá magát torka 
szakadtából, hogy: »Itt az ellenség«! mire társai azonnal hozzá 
rohantak és ha még le nem rántódott, segélyére voltak, ellenkező



58

esetben: bizony odaveszett szegény, de megmentette társait, 
esetleg: az egész várat is !

Más úttal pedig — miután ily módon már czélt nem ér
hettek — mivel ezentúl az őröket éjjelre megkétszerezték 
és a falakon való kihajolgatást megtiltották, cselhez folya
modva, az őrökkel alulról beszélgetésbe bocsátkoztak és Ígér
tek nekik pénzt, jószágot és roppant uradalmakat, ha őket, a 
magukkal hozott hosszú létrákon a várba beeresztik; erre az 
őrök társaikkal értekezve megállapodtak: hogy föleresztik 
őket, de a legelső a ki feljön, az »úr« legyen és pénzt, fog
lalót hozzon magával. Ezt a többi őrparancsnokokkal is az 
egész őrvonalon rögtön közölték, valamint azt is : hogy ez 
tuladonképen csak »csalétek« lesz, valójában pedig azt tegyék, 
a mit ők is tenni fognak, t. i : hogy minden egyes félj övöt az 
alant maradiaknak nagyobb tévedésbe ejtése végett »servus« 
félhangos szóval fognak üdvözölni és 3 vagy 4 e czélra előre 
kiszemelt jó markos legény által torkon és karon ragadtatva 
száját betömetni és kezeit hátraköttetve, a fegyverbe lépett 
őrség gondjaira bízni; miről egyidejűleg a főparancsnoknak 
is jelentést tettek, ki ismét a várparancsnoknak tőn mind er
ről sürgős jelentést, a ki az összes őrségeket haladéktalanúl 
megerősíté és e pompásnak ígérkezett mulatságon egész tiszti
karával személyesen is jelen volt. Mind ezen előkészületek 
alig tellettek egy jó félórai időbe s e szerint: úgy éjfél után 
i óra tájban lehetett, midőn a Rozgonyiak által »árulásnak« 
vélt dolog megkezdődött. Az ezt előző félórai várakozást, mit 
egyébként a várbeli őrök »gondolkodási időnek« kértek; a 
bekivánkozók az őrségnek egymásközötti megegyezésére vél
tek szükségesnek és ők is arra használták: hogy e vélt sikert, 
mint örömhírt« parancsnokaiknak tudtul adták, kik e fölötti 
örömükben szintén a falak alá jöttek s igy történt: hogy e kü
lönféle fogalmakat keltett esetnél, mindkét fél színe-java jelen 
volt és az egész tény szemük láttára folyt le és hogy ily mó
don, de több ponton, hajnalra mintegy 800 Rozgonyista jutott 
be a várba a nélkül: hogy kint maradt társaik a legkisebb 
sikert vagy eredményt is láthattak, vagy hallhattak volna, 
a mi végre is gyanút keltett - és kezdették bejutott tár
saikat szólongatni, mire a várbeliek, mivel már hajnalo- 
dott, s a jól czélba vehetés is lehetővé vált: lövéssel feleltek,
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melyek mind egyike egy-egy kérdező Rozgonyistának volt 
szánva.

Az ármány tehát itt is megtörött a nagykanizsaiak szi
lárd jellemén és maga jutott tőrbe!

Egy harmadik ily szándékú kísérletről, a krónika már nem 
emlékezik meg, hihetőleg megelégelték e kettőt is a jó Rozgo- 
nyiak; e helyett tehát oly pontokon: hol bombárdjaikkal a nap fo
lyamán a falakat megrongálniok sikerült, éjenként »fal aláásáso- 
kat« kezdettek; mit a várbeliek oly módon iparkodtak ellensú
lyozni: hogy ők meg belülről kifelé ástak s a lyukakat fojtós füs
töt árasztó égő anyagokkal dobálták be. A Rozgonyisták ily módon 
sem juthatván czélhoz, minden további fortélylyal fölhagyva: há
rom heti »ostrom-zárolás« után, a nyílt és komoly támadáshoz lát
tak és egy heti ernyedetlen vívás alatt hatalmas bombárdjaikkal 
a falakban oly károkat te ttek : hogy a várbeliek magukat 
erősen szorongatva érezvén, egy viharos éjszakán e czélra ön
ként vállalkozott két ferenczrendi szerzetest — páter Ignácz és 
Ágostont - -  bocsáták a várból ki, segélykérés végett Eindva 
várába; hogy a kérelem annál biztosabban czélhoz jusson: e 
két derék páter két különböző irányban indult útnak: Iguácz- 
nak, ki mint jó úszó, a hirtelen megáradt Zala hullámait vá- 
lasztá útjául: sikerült a víz sodra által segítve, a viharos ko
romsötét éj leple alatt a vár falának déli nyílásán szerencsé
sen kijutni és észrevétlenül az ellenség vonalán túl szárazra 
vergődnie: de nem így a szegény Ágoston, ki bízván ékesszó
lása és rábeszélési képességében, a szárazon akart és vélt czél
hoz juthatni, de alig hogy az ellenséges őr-vonalhoz ért: rög
tön elfogták és a Rozgonyiak elé hurczolták, hol egész vir- 
radtig kínozták, vallatták, s miután semmi olyast tőle ki nem 
csikarhattak, mit ők óhajtottak volna: nagy zsivaj és lárma 
között — a várbeliek figyelmét is, hogy felhívják — egy út
menti nagy fához vonszolták, s arra: a várbeliek szeme láttára 
felakasztották; minélfogva e fát, mely még igen sokáig fenn
állott »barátfának« hívták, s a nép által bálványozva, rendkí
vüli sok babonát fűztek hozzája; különösen a pásztorok által 
tartatott szerencsésnek, mondván: hogy a mely jószágcsoport 
alatta »delel« azt semmiféle járvány meg nem támadja, stb. 
Ignácz páter eljutván tehát alsó-lindvai Bánffi István és Pálhoz, 
az alsó-lindvai vár uraihoz, előadá küldetését, melyszerint, ha
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segíteni jönnének, illetve: ha a várat az ostrom alól és a 
Rozgonyíak fogságából a vár urát kiszabadítják, az őrség kész 
a várat nekiek átadni s az ez úttal felmerülendő minden tisz
tességes költségeiket is megtéritendik, sőt hogy ajánlatai
kat még vonzóbbá tegyék, megígérték: hogy Bánffi István 
Dorottya leányát, a Kanizsayak közül az, kihez koránál fogva 
leginkább illik, nőül veendi. Erre a Bánffi testvérek csapatai
kat gyorsan össze vonták és mintegy 2500 főnyi haddal Nagy- 
Kanizsát megközelítve a Gördövény melletti erdőségben egész 
csendben táborba szállottak és megkezdették czéljuk felé a 
puhatolódzást, óhajtván megérkeztükről a várbelieket értesí
teni; a várba bejutni azonban sehogysem lehetett; de még jel 
által sem tudathatták itt létüket, mivel erre nézve semmiféle 
előleges megállapodásuk nem volt: nehogy tehát az ostromlók 
által időnap előtt felfedeztessenek; daczára ezek túlerejének, 
(az ostromlók száma 40000-re becsültettetett), elhatározás folytán 
még az nap éjjelén a mitsem sejtett és kényelmes nyugalom
ban volt ostromlókat teljesen körülvéve hirtelen és roppant 
lármával megrohanták és irgalmatlanul kaszabolni kezdették, 
de ezek első meglepetésükből felocsúdva, csakhamar sorakoz
tak és a meglepőknek — kiket először tatároknak néztek — 
rohantak, mi által az éj sötétében ádáz harcz és öldöklésé fa
jult vérontás vette kezdetét, mely egész hajnalig tartott, a mi
korra a várbeliek is megtudván a falakon kívül történteket, 
a kapukat felnyittatva kirohantak, miáltal a különben is igen 
leapadt számú ostromlók kéttűz közé jutva, mindenüket hátra 
hagyván, megfutamodtak, miből ismét heves üldözés támadt, 
mely alkalommal a két Rozgonyi — Rénold és Sebestyén — 
lovaikról leverettek és fogságba jutottak, hol Renold pár óra 
múlva nehéz sebeiben elhúnyt. E heves éjjeli küzdelemben és 
üldözésben a Rozgonyiak részéről állítólag 3000, a Bánffiak és 
a várbeliek részéről pedig összesen mintegy 1400, mindkét fél 
részéről tehát: mintegy 4400 főnyi harczos pusztult e l; a mi 
tekintvén az akkori viszonyokat: egy rémes éjszákára nem 
épen megvetendő szám: A Bánffiak tehát fényesen megfelel
tek a hozzájuk fűzött reményeknek, mit a vár urának Kanizsay 
Imre Lászlónak, Rozgonyi Sebestyénért történt vissza cseré
lésével koronáztak meg, a miért Kanizsay minden Ígéreteket 
lovagiasan be is váltott, elvétetvén György fiával Bánffi Er-

V ;
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zsébetet, kinek Dorottya húgát meg Rozgonyi foglalta le 
János fia számára, s így e nagy vérontás következtében hár
mas rokonság jött létre.

IV. Fejezet.

A Hunyadi fiúk Nagy-Kanízsa várában.
E kis »inter-mezzo« után Nagy-Kanizsa várának restau

rálására olasz mérnökök hozattak, kik tekintettel az ezen év
ben uralgott rendkívüli nagy szárazságra, minekfolytán nem
csak a mocsarak és ingoványok száradtak 2—3 ölnyi mély
ségre kőkeménynyé és a források apadtak k i : hanem még a 
kútak is kiszáradtak; a Zala folyóban pedig csak imitt-amott 
esergcdezett egy-egy kis erecske, minélfogva a vár minden ol
dalról hozzáférhetővé vált, s az így igen messze esett régi 
»előműveket« nem építették újra fel: hanem helyettük a vá
rat magát jobban megerősítendő: öt ordonyművel vették kö
rül olyformán: hogy mindegyik mű, egy-egy szeglet bástyát 
képezett, melyeknek közeit lőréses falakkal kötötték össze, s 
az egészet mély sánczokkal vették körül, melyekbe az eddig 
a ' váron keresztül folyt Zala folyót vezették akként: hogy 
északról többé nem a várba, de a sánczba ömlött s ebből — 
két oldalról a várat körülfutva, — a vár déli részén ismét 
rendes medrébe vissza jutván, folyt tovább. Az ily módon üre
sen maradt régi medrét a várban betöltötték, miáltal a két 
részből állott vár ekként egyesülvén, jóval megnagyobbodott 
és könynyebben védhetővé is vállott, tehát mintegy meg is 
erősödött különösen: midőn 200 drb bombárdot is kapott. E 
műveletek hosszabb időbe — 1445—1454 — és roppant költ
ségekbe kerültek, melyeket most már nem könynyű volt fö- 
dözni, mivel az ősi nagyterjedelmű birtokok — mint fennebb 
láttuk hűtlenség czímen — a korona javára lefoglaltattak, mi
nél fogva Kanizsay Lőrincz előbbeni legnagyobb ellensége, 
most azonban fenti házasságoknál fogva már sógora Rozgonyi 
Sebestényhez fordult, kérvén őt: a királynáli közbenjárás és 
ügyének tisztázására, fölajánlván fiát IV-ik Eászlót túszul.

Rozgonyi sikerrel járván, a mennyiben Kanizsay vissza 
kapta birtokainak mindazon részét: melyek időközben királyi- 
lag másoknak nem adományoztattak: IV. Kászló pedig Hunyadi 
Jánosra bízatott, ki őt udvarába véve fiai Mátyáfc és László
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mellé rendelé apródként, hol 1456-ig tartózkodott, a mikoron 
atyja' halála folytán díszes kísérettel — mint ez egy várurhoz 
illett — haza Nagy-Kanizsa várába bocsáttatott, hova volt 
kedves urait — kik inkább csak játszó társak voltak — 
Lászlót és Mátyást is meghívá, kik vele is jöttek és itt s a 
környéken huzamosb ideig mint kanizsai vendégek mulattak; 
mely alkalommal a nagykanizsai várnak épülése és berende
zése felől igen dicsérőleg nyilatkoztak; a Balaton és környéke 
által pedig: teljesen elragadtattak.

Úgy nyár derekán, a két Hunyadi fiút atyjuk egyszerre 
csak haza — Zimonyba — rendelé, mivel Mohamet török csá
szár nagy haddal gyorsan Nándorfehérvár alatt termett s azt 
ostrom alá fogta, egyúttal mint az ország kormányzója Kani- 
zsay Lászlót — mint Nagy-Kanizsa várának urát — is föl- 
hívá, hogy népével a zimonyi táborba siessen; ki e parancs 
folytán augusztus elejére 2500 főnyi derék hadával Hunyadi
nál jelentkezett is, kivel a 46 napig tartott fölszabadító harcz- 
ban hősies részt vett: miközben a Kanizsaiak közül egyik 
harczos a török császár közelébe kirakodván, azt nyilával mellbe 
lőtte, minekfolytán az lováról lefordult ugyan, de megmem halt, 
mivel pánczél inge a lövés hatását mérsékelvén: csak könyű 
sebet nyert, mindazon által ez lett a csatadöntő tény, mivel a 
törökök szultánjukat lebukni látván: oly zavarba jutottak, 
hogy pillanatra, mint varázsütésre, a mint a vész hire tovább- 
tovább terjedett, a török hadnak egyes csapatai jeles tagjai, 
mintegy megzsibbadtan állottak meg, mit a keresztények fel
használva: újult erővel törtek rájuk: minek a törökök tovább 
ellent nem állhatva, futásnak eredtek és mindenüket hátra 
hagyva, csak a sebesült szultánnal törődve menekültek, mire 
a Kapisztrán János által vezérelt keresztesek vették át az ül
dözést és a menekvők legnagyobb részét levágva, őket szélyel 
verték. Eme szép diadalmak előidézője szábari Szántó János 
nagykanizsai közvitéz azonban, a diadal mámorától elragad
tatva, mintha csak őneki magának lett volna kizárólagos föl
adata az egész török sereget megsemmisíteni nagyon is előre 
rohant és a heves üldözésben örökre eltűnt; nem volt kitud
ható : hogy elesve hozzája méltó hősi halált lelt-e a világ leg
szebb helyén, a harczmezőn, vagy fogságba jutva elhurczolta- 
tott a világ fegsanyarúbb helyére, az átkos török fogságba« ?! - -
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Nándorfehérvára tehát: a török ostrom alól Hunyadi János 
által Kapisztrán János lelkesítő közreműködésével 1456-ik jú
lius lió 21-én felszabadíttatott; a mi egyébként utolsó hős tette 
is volt neki, mivel az itt kapott nehéz sebében pár hét múlva 
kedves Kapisztránja karjai között, családja és a haza színe- 
java előtt — Kanizsay László is jelen volt — Zimonyban jobb 
létre szenderült!

Kanizsay László az országot gyászba borító esemény után 
ügyeinek rendezése végett Nagy-Kanizsára vonult vissza, hol 
mindent rendben hagyva Hunyadi László hívására Nándor
fehérvárba vissza ment, hol részt vett Cylley fölkonczolásában, 
valamint később Hunyadi Lászlónak budai fogságában is, hon
nan a -szerencsétlen László jogtalan bár, de 1457. márczius hó 
14-én mégis csak megtörtént kivégzése után, űrnapjának viha
ros éjjelén Rozgonyi Sebestéin- és Bánffi Pál s több mások
kal börtönüket feltörve, a történendőket bevárandó: nagyka
nizsai várába menekült. Itt a Hnyadi ház védelmére nagy 
pártot alakítva, Mátyás megválasztása érdekében működött és 
Szilágyi Mihály választó seregével Nagy-Kanizsa vára és kör
nyékéről 6000 főnyi hívével csatlakozott és a kikiáltott új ki
rály Mátyás elé menesztett díszkűldöttségben is részt véve, az 
elsők egyike volt: ki a hűségi esküt Mátyás király kezeibe 
letette. Mindezekért 1459—1466-ig terjedt időközben, Mátyás 
király Kanizsaynak még atyja idejében tett szolgálatait is mél
tatva, tetemes jószág adományozás és egyéb kitüntetésekkel 
jutalmazá őt, így: előbb erdélyi vajdává, később pedig: kir. fő- 
lovászmesterré mozdítá elő.

Kanizsay László ezekért hálás is volt, mert míg Mátyás 
király 1478-ban híres fekete seregével Frigyes német császár 
ellen, később pedig az Erdélybe betört törökök ellen műkö
dött, addig Kanizsay hatalmas várőrségével a Dunán feljött s 
Dálya és Vukovár közt partra szállott és Eszék, Verőcze, Be- 
lovár és Varasdot érintve, a Dráva jobb partján gyorsan elő
nyomult, itt a bal partra átkelt, és Regedéig tűzzel-vassal 
pusztított rabló török hadakat támadta meg, és belőlök rop
pant sokat levágva, foglyaik és zsákmányaiktól megfosztva, 
szétverte; s foglyaikat nemcsak hogy szabadon bocsátá: de 
sokakat nehogy ismét a törökök kezeibe jussanak, hazájukba 
kisértetett, sőt a bizonyítani tudóknak elrablott holmiaikat a
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zsákmányból vissza is szolgáltatta. Mátyás ezt megtudván, 
seregének nagyobb részét rögtön Kanizsayéval egyesíté, s a 
még mindig rabló törököket űzőbe veszi, de csak Jajezánál 
éri el, hol az egész rabló hadat tönkre tévé és újonan össze
rabolt zsákmányaitól megfosztá. Ez alkalommal Kanizsa)7 sú
lyos sebet kapott, mire hazatérte után a nagykanizsai várban 
rövid idő múlva el is halt, és a Ferencziek zárdájába tétetett 
örök nyugalomra, minekfolytán a vár, minden uradalmaival 
ennek fia V. Lászlóra szállott, kit úgy a király, mint Kinizsi 
még atyja életében ismert és kedvelt. Ezen előnyös ismeret
ség folytán V-ik László is gyorsan emelkedett vagyon és rang
ban; különösen az i486 és 1510-ben Nagy-Kanizsa várában és 
környékén két ízben kitört döghalál — pestis alkalmával ta
núsított önfeláldozásáért, mikor ugyanis népei között bátorí- 
tóari sürgölődött s mindenkinek segélyt nyújtani iparkodott 
és hogy népe jobb táplálékhoz jusson, megnyittatá az összes 
várbeli magtárak és pinczéket, emellett pénzt osztatott úgy a 
várbeliek, mint a környékbeliek között ki, az árván, özvegyen 
maradottakról személyesen gondoskodott, végül: a járvány ál
tal meg háromnegyedeit alattvalóit, a szomszéd tartományok
ból beédesgetett új telepesekkel iparkodott pótolni; a mi any- 
nyira sikerült neki, hogy az 1514-iki pórlázadás elnyomásához 
tetemes haderővel j árúihatott Kinizsi táborába.

Ezen két pestises évek közeiben várának korszerű föl
szereléséről sem feledkezett meg. Hozatott tehát — Gráczból 
— minden bástyája részére 3—3 újonan föltalált nehéz úgy
nevezett: »tartályos =  lafettás« ágyút, összesen 15 drbot; to
vábbá: a bástya közökre és kapukhoz 80 drb. szintén újnemű 
»szakálast;« Lübechből és Hainburgból nagymennyiségű lőport 
és különféle golyókat vasból, végűi; a lafettásokhoz kettőt, a 
szakállasokhoz tiz oktató tüzért, részint a lövegek kezelésére, 
részint: pedig a vár legénységének erre való beoktatására, • 
melyek az akkori viszonyok szerint roppant összegeket igé
nyeltek.

V. Fejezet.
N.-Kanízsa várának szerepe, a Mohácsi vész előtt és után.

Mindezek a király által illően jutalmaztattak, minekfoly
tán fokonként ő is följutott a kir. tárnokmesteri állásra; a mi-
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körülhordozásra gyűjtött mintegy 3000 főnyi seregét már nem 
volt képes a királyi táborba vezetni; kénytelen volt tehát hű 
vezérére, Sárkány Ambrusra bízva, aBabocsánál időzött Nádasdy 
Tamás országnádorhoz irányítani, ki Sárkányt csapataival a 
Drávához rendelé, hogy Solimán hadainak átkelését megaka
dályozza, vagy legalább hátráltassa, hogy ő a magyar hadak 
összpontosítására időt nyerhessen. E feladatnak tőle telhetőleg 
iparkodott is megfelelni, de a rendelkezésére bocsátott csapat 
a Dráva vonal megszállására elégtelennek bizonyult, mivel 
Solimán nem kizárólag egy vagy két ponton lépte át a folyót, 
de több számos oly helyeken — különösen lovasságával — 
hová Sárkány emberei el nem juthattak, így azután igen 
gyakran megesett vele, hogy hátulról, vagyis: saját területük
ről, t. i. a Dráva balpartjáról lett a török által hirtelen meg
támadva és a víznek szorítva. Másfél hétnél tovább tartott e 
kikiilönítése, mely idő alatt rá sem gondoltak, még kevésbbé 
vették figyelembe segélytkérő jelentéseit; minélfogva: a foly
tonos éjjel-nappal egyaránt tartott csatározásokban csapata 
annyira leolvadt: hogy komoly ellentállásra már teljesen kép
telen volt s így Solimán n-ed napra (legtöbb időbe került a 
sok és nehéz lövegeknek átszállítása) mindenestől a balparton 
lehetett, mi által Sárkány a zömtől elvágatott és a megmaradt 
csapatainak roncsával — alig 100—200 emberrel — Styriába 
menekülni kényszerült és csak hosszas kerülő utakon, nyomor
ral küzdve vergődhetett, a 3000 főből állott szép és büszke se
regének elcsigázott alig hatodrészével, a mohácsi catastropha 
után N.-Kanizsa várába.

A mohácsi vész után, hogy N.-Kanizsa vára és környéke 
a török által föl nem dúlatott, csak annak tulajdonítható: hogy 
a viszonyokat jól ismert Tamás nádor tanácsára Zápolyához 
pártolt: mihelyest azonban Ferdinánd az országba jött: rögtön 
hozzája csatlakozott, miből véres harczok keletkezhettek volna, 
ha Zápolya híve, gróf Frangepán Kristóf Horvátország bánja 
Martinecz falunál el nem esik és a vár, házasság útján Tamás 
nádor kezére nem jut.

N.-Kanizsa vára a Kanizsayak férfiágának 1532-ben történt 
kihaltával a még egyetlen élő Kanizsay Orsolyára, férjezett 
gróf Nádasdy Tamás országnádornéra szállott minden hozzá- 
tartozandóságaival együtt, kit Zápolya a székesfehérvári

Nagy-K anizsa v á ro s  és v id é k é n e k  h a d tö rtén e lm i le írá sa . 5
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káptalanhoz, országlásának hatodik évében, vagyis: 1532-ik év 
junius hó 12-én küldött rendeletével fiúsított.

N.-Kanizsa vára tehát ismét Zápolya híve lett és így a 
mindenfelé portyázó törököktől eddigelé háborítlanul hagya
tott, mit részben annak is tulajdoníthatni: hogy eddig még 
nem ismerték fel roppant fontosságát. Midőn azonban 1532. 
július havában II. Solimán 3oqooo főnyi hadával Eszéknél a 
Drávát átlépve, Bécs ellen indult, s útközben Siklóst, Babocsát 
és Zákányt elfoglalá, 27-re N.-Kanizsa vára alatt szállott tá
borba, hol 24 óráig pihenve, a várat alapjában át meg átnézte és 
fontosságát alapjában fölismerve, megdicsérte, de a nádor által 
tiszteletére rendezett ünnepélyes ebédet nem fogadta el. Másnap 
seregét két részre osztván: békében elvonult; előnyomulása köz
ben Pölöske, Szt.-Mihály, Körmend, Sárvár, Keszthely, Kapornak, 
Rum, Keméud, Egervár — Vasmegyében — stbieket elfoglalva, 
Hídvégnél a Rábán átkelt s augusztus n-ikén az ellenállott 
Kőszeg várát vette ostrom alá. De a hős Jurisic 700 bajno
kával megszégyenítő, minekfolytáu a Steyer hegyek közé 
csapva, Bécs ostromáról ismeretlen — talán épen ennél
fogva, mit babonás létére rósz ómennek tartott — oknál fogva 
lemondott és visszafordult, minek hírére török Bálint, Bakits 
Pál és Pekry Lajos seregeiket egyesítve, a környékbeli várak 
u. m .: Kőszeg, Pápa, Veszprém és N.-Kanizsából segélyt kérve, 
az ekkorára nagymennyiségű zsákmány és foglyokat összesze
dett kalandozó törököket üldözőbe vették, foglyaik és zsákmá
nyaikat lehetőleg elvették. így üldözve szeptember 27-ére a 
Mura folyóhoz értek, melyen a török Raszonya vagy Herbordfa 
táján az átkelést megkezdő, miközben e várból közibük ágyúz
tak, mikoron: a többiek közt a fődeftedár testvérét is agyon
lőtték; erre Solimán felbőszülvén, a várat megrohantatá és 
naplementére hatalmába ejté, reggelre pedig földig lerombol- 
tatá; ekkorra már az üldözők is odaérve: roppant elkeseredett 
harcz fejlődött közöttük. Az üldözők csupa lovasságból állván, 
ágyú nélkül voltak, a török azonban számos ágyúval és gya
logsággal is rendelkezett, mit nem is késett az átkelés bizto
sítására rögtön fölfejlődtetni, lövegeit pedig a szárnyakon 
működésbe hozatni, melyekkel saját népeit sem igen kímél
vén: odatüzeltetett, ahol legádázabban dúlt a harcz, minek 
következtében, aránylag igen rövid idő alatt — alig másfél
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óra — e csata a törökök javára eldőlt, melyben roppant ember 
és ló-tömeg pusztult el, különösen a kanizsaiakból, kik min
denütt kitűnni akarván, itt sem húzódtak hátra, de a túlerő, 
mely itt összpontosult és a keresztező lövegtűz őket is meg
törő, minekfolytán legnagyobb részük elesett, köztük jeles 
vezérük Huszti György is leveretett lováról és csak akkor jött 
magához: midőn már kevés vérei meghátráltak.

A törökök — mint a helyzet urai — a csatatéren szemlét 
tartva, számos még életképes sebesültet fölszedve, rabságba 
hurczoltak, köztük Husztit is, kiben fölismerték az ügyes és 
képzett embert, rabszolgaságra a szultán udvarába adták, hol 
elsajátítván a török szokásokat, jó magaviseleté által a szultán 
kegyét, sőt bizalmát is megnyerő s ennek pártfogása és tudo
mányos megbízása folytán Ázsia nagyobb részét, különösen: 
Perzsiát, Chinát, Indiát, egész ,az Indus folyóig beútazta, hon
nan visszatért Konstantinápolyba, hol a portán — miután az 
izlam vallásra tért — fényes hivatalt nyert, de később a ma
gyarok által — Eliám, fogságba jutott beglerbégért — saját 
kívánatára végre is visszaváltatott és régi vitézségének szín
helyére N.-Kanizsára jött, hol viszontagságos életének latin 
nyelvem megírásához fogott, de idővel Kanizsa is török kézre 
jutván, jónak vélte renegát létére előlük Rómába menekülni, 
hol művét be is fejezte, mely még ma is a vatikáni könyvtár 
kézirattárában őriztetik.

Budavárának a törökök által történt bevétele után a 
török hadak vidékről-vidékre kalandozva raboltak boszúlatla- 
íml, kikhez később lelketlen keresztények sem átallották pár
toskodásuknál fogva szegődni; egyik török csapatot Zápolya- 
párti, másikat Ferdinándista kalauzolta. Végre olyanok is 
akadtak: kik sem egyik, sem másik párthoz nem tartozván, 
saját szakáinkra ugyan, de azért szintén török módra dolgoz
tak ; ilyen volt Móré Eászló, a mohácsi vészben elesett pécsi 
püspök, Tamásnak öcscse is, ki e vidéket egész Horvátor
szágig rettegetésben tartotta. Mindezeket utoljára is megso- 
kalváu: úgy Ferdinánd, mint Zápolya hívei szövetkeztek, hogy 
az emberi szörnyeteget veszélyes fészkével, palotai várával 
együtt kiirtják; mivégből a környékbeli várak, így: A.-Eendva 
és N.-Kahizsa is kötelezték magukat segélynyújtásra. Ennek 
megtörténte után Easzky Jeromos személyében kijelöltetett a

5*
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végrehajtó csapat parancsnoka, ki a segélycsapatokat össze
gyűjtve, Palota várát ép akkor, mikor gono'sz nra, Móré is 
otthon volt, körülkapta és megadásra szólitá fel. Látván Móré, 
hogy nincs menekvés, rablott kincseit és családját egy igen 
erős boltozat alá rejtve, a várat légbe röpité, miből roppant 
zűrzavar támadt, mit ő ügyesen felhasználva, elmenekült Hor
vátországba; családja és kincsei azonban Laszky kezeibe ju
tottak, ki,az egész családot és a kincs legnagyobb részét a 
nádornak átszolgáltatandó, N.-Kanizsa várába szállította.

E jóindulatú intézkedés azonban nem igen sokat lendített 
a bajon, mert Móré volt területét nemsokára a törökök kez
dették fosztogatni, azzal a különbséggel: hogy ezek a férfi
népet is rablánczra fűzve, elhurczolták. Megsokalván ezt Zrínyi,, 
horvátországi bán, csapatokat alakított, kikkel a n.-kanizsaiak 
szövetkezve, á rabló törököket gyakran megverték és kifosz
tották, minek hire Eerdinánd fülébe jutván, Zrínyit 1542-ben 
Zalamegye főispánjává és N.-Kanizsa vár területének főparancs
nokává nevezte ki.

A török uralom mind jobban terjeszkedvén, oly várakra 
is reákerült a sor, melyeket eddig kíméltek, így például: 
Ulema pasa oly vérszemet kapott, hogy iKapronczát, Csáktor
nyát és N.-Kanizsa várát is megmerte támadni, azonban siker 
nélkül, különösen N.-Kanizsánál sokat veszített, mivel a vér
belik kitörtek és táborát feldúlták, lövegeit beszegezték, pod- 
gyászát és foglyait elszedték, még őt magát is majd fogságba 
ejtették és csapatait teljesen szétverték. Ennek utánna minden 
visszahagyott tárgy a várba szállíttatott és a lövegek s á tete
mes mennyiségű lőkészlet kivételével, minden elárvereztetett s 
a befolyt pénz a harczosok között jutalmul szétosztatott. Ez 
alkalommal a vár 275 drb. muskétával, 8 drb. tüzes golyót 
vető mozsárral, 43 drb. csatakigyóval, 75 hordó lőporral és 
Ulema basa aranynyal hímezett tafota selyem sátrával és 5 
lófarkas zászlójával, valamint több apróbb kézi fegyverek és 
csoj táros nyereg s lószerszámmal, ezenkívül nagymennyiségű 
különféle golyókkal gazdagodott. A lövegeknek beszegezett 
gyúlyikai kinyittattak, miáltal használhatókká vállva, a vár 
védképességét nagyban fokozták; mindazonáltal Zrínyi taná
csára a nádor még 20 drb. nagy űrméretű cső-hosszának 20-adosa 
löveget 2000 drb. hozzá való golyót Gráczból, Lübechből pedig
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i6o hordó lőport hozatott és a két kapun, az eddigi lebocsát- 
ható és ismét függélyes irányban felhúzható »rács« helyett, a 
sánczokon át roppant erős »fölvonó hidakat« alkalmaztatott.

Két teljes évig sajgotta Ulema fenti vereségét, míg 1545. 
nyarán ismét N.-Kanizsa alatt termett roppant seregével és 
ezúttal aligha boszút nem'vesz a váron, ha Zrínyi idejekorán 
neszét nem veszi a dolognak és mint Zalamegye főispánja, 
Tahy Ferencz segédét nem küldi lóhalálban Dersffy Istvánhoz 
Kaposvárra, onnan pedig Rátkay Pálhoz Légrádra, hogy rög
tön induljanak csapataikkal egyenest N.-Kanizsának, hová 
menendő lovas dandáréval már ő is nyeregben van és támad
ják meg közös erővel a törököt, hogy »nyílt csatára« kény
szerüljön, de e különben nem rósz terv, a rósz időszámítás 
miatt, oly rosszul sikerült: hogy Ulema a különböző időkben 
érkezett csapatokat egyenként és egymásután semmisítKeté 
meg, mely alkalommal Zrínyi alól is kilőtték — közvetlen a 
vár alatt — lovát és alig volt annyi ideje: hogy dandárának 
nagyon kis töredékével a várba menekülhessen.

Erre Ulema a várnak fordult és irgalmatlanul lövetni 
kezdé, de a várbeliek oly szerencsésen tüzeltek fölösszámú 
hatalmas lövegeikkel,— melyek legnagyobb részét egyiktől a 
másikhoz futva, maga Zrínyi iráuyitá — hogy az ostromló 
lövegek csakhamar és egymásután leszereltettek, lőpor kész
letük a mozsarak tüzes golyói által fölrobbantattak; Ulema 
díszsátora rongygyá lövetett; ezenközben aránylag igen sok 
embere elveszett, anélkül: hogy a várbelieknek — lövegek 
híján — csak valamit is árthatott volna; e fölötti dühében a 
legközelebbi éjjen egész csendben elvonult oly gyorsan: hogy 
midőn reggel a várbeliek ezt észrevették, már egyenest Hor
vátországnak tartva a Mura-Dráva közön járt, mire Zrínyi a 
várőrségének egy részét gyorsan magához véve, a szigetvári 
és kapronczai helyőrségnek is parancsot küldött hasonló cse
lekedetre : Ulema üldözésére indult. A török hadak végét a top- 
liczai hegyek között, a varasdi síkon érte el, míg az eleje már 
Zágráb környékén dúlt rabolt s égette a még lábon volt gabonát.

Zrínyi részint a többi csapatok bevárása, részint pedig 
pihenés végett Topliczán táborba szállott és Székely Lukács 
stájerországi kormányzót is segítségül kérte, ki harmadnapra 
egy erős csapattal, a szigetvári- és kaprouczaiakkal majdnem
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ugyanegy időben meg is érkezett; csakhogy ekkorra már 
Ulema, ki időközben a háta mögött történtekről értesült, fő
erejével szintén megjelent és minden tétovázás nélkül egyenest 
az egyesültekre támadt, gondolván: a kanizsai eset itt is 
ismétlődni fog; miben ezúttal tévedett, mert mind a négy 
irányból jött keresztény had együtt volt s így : a nyári délután 
5 óra tájban kezdődött roppant heves ütközet, alkonyaira a 
keresztények javára eldőlt, melyben Ulema népeit többé vissza 
nem tarthatá: a menekülőkhöz csatlakozva velők futott és 
mindenét vesztve alig néhány spahival menekülhetett, miköz
ben Dsafer vagy Gyafer nevű fiát Margatics János kanizsai 
hadnagy levágta.

Eme szerencsés esemény örömére — a helyett: hogy a 
hullák eltakarításához láttak volna, vagy legalább a liarcztér- 
ről távoztak volna — ősi magyar szokás szerint: az elesettek 
tetemei felett örömünnepet rendeztek és napokig dőzsöltek s 
csak akkor rendelték ki a környékbeli lakosságot az eltakarí
táshoz : midőn a hatás érezhetővé vált, minekfolytán a csapa
tokban kitört a pestis, mire rögtön ki-ki állomás helyére vo
nult ugyan, de már késő volt, sőt talán igen is korai, mert 
ha tovább is ott maradnak, legfeljebb egy részük pusztult 
volna e l; így azonban a helyőrségeket megfertőztetve — 
amennyiben a járványt magukkal behurczolták — ezreknek 
okozták halálukat, különösen a n.-kanizsai várban oly erővel 
tört ki a lakosság között: hogy ennek Jy-ecl része elpusztult, 
és még novemberben sem akart szűnni, minekfolytán a még 
kevés életben maradottak féltükben a vidékre szökdösni kez
dettek, oly annyira: hogy még a nyár elején igen népes elő
városban egy élő lélek sem volt, a várban is csak azok voltak 
még, kik meg nem szökhettek; még a ferenczrendiek is mind 
elhaltak, üres volt a zárda, templom és utcza. Az emberek 
irtózva kerülték egymást: szerencse, hogy Ulema ezt idejében 
meg nem tudhatta! .

A járvány szüntével Zrínyi Horvátország és Steyerben, 
a nádor pedig Felső-Magyarországon szólítá fel a népet, 
hogy Nagy-Kanizsára települjenek: hol több rendbeli kivált
ságban fognak részesülni. E felhivásoknak meg is lett üdvös 
eredménye, mivel tavaszra már N.-Kanizsa mezőváros újra 
teljesen benépesült. Innen vannak még ma is itt: Gömöri,
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Barsi, Zólyomi, Nyitrai, Komáromi. Nógrádi, Stancic, Babié, 
Martincsevicc, Horvát stb. nevek!

1549-re már semmi nyomasem látszott a fenti csapásnak; 
a vár és város szorgalmas és kitartó új népet nyerve, ismét jó
létnek kezde örvendeni. Híre járván, hogy a török az egész 
országot hatalmába akarja venni, Zrínyi és Nádasdy Tamás 
nádor azon voltak: hogy ez be ne következhessék, a még ke
resztény kézen volt várakat iparkodtak tehát lehetőleg beve- 
hetetlenekké tenni. Tekintve azonban: hogy N.-Kanizsa vára 
azon időszerínti kívánalmaknak sem erőditészeti, sem fölszerelési 
tekintetben épen semmi kivánni valót sem hagyott hátra, oda 
törekedtek: hogy egy esetleges kiéheztetés ellen biztosítsák, 
minekfolytán élelem és egyéb anyagjárulékkal 1548-ban több 
évekre is ellátták. És hogy jól ellehetett élelmi készlettel látva, 
aminek messze földön is hírének kellett lennie, bizonyitja azon 
körülmény is, hogy 1549-ben Horváth Márk szigetvári kapitány 
Nagy Máté N.-Kanizsa várának tiszttartóját levélileg kérte: 
miszerint eszközölné ki Nádasdy helytartója Csányi Ferencz- 
nél: hogy élelem és egyéb dolgokban nyújtana segélyt, mível 
a törökök Szigetvárt igen szorongatják és a környékről már 
mindent fölraboltak. Csányi Nádasdy engedélyével nyújtott is 
megfelelő segélyt mindenekben.

VI. Fejezet.

Ó Zrínyi várának építtetése Zrínyi György által J55í-ben.

Látván és tapasztalván Zrínyi a török terjeszkedését, 
Nádasdy közbenjárásával kieszközölte 1551-ben I. Ferdinándnál, 
hogy akkor még Muraközben volt Légrádot, mint N.-Kanizsa 
elővárát felépíthesse és azt »Zrínyi várának« nevezhesse; 
mely azonban leggyakrabban »Dégrád vára« név alatt fordul 
történelmükben elő; e munkálatokhoz — melyeket Zrínyi sze
mélyesen maga vezetett — tetemes költséggel és 10000 nap
számossal járult. Az elő vár a Murának a Drávába ömlésénél, 
előbbinek a jobb, utóbbinak pedig a bal partján épült; az 
egész erőd tulajdonképpen egy minden oldalról vízzel körül
vett négy sarkú, vagyis: hosznégyszög — paralellogram —
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alakú ugyan, de mindazonáltal, hat ordonyműszerü bástyával, 
még pedig: minden szegletén egy-egy, kettő pedig a hosszúsá
gának közepén, erős sánczot képezett, a két bejárat és a mell
védekbe épített lőrések: czölöpmű és sánczkasokkal voltak biz
tosítva; a védőrség, (melynek legnagyobb része N.-K'anizsa és 
környékéről, kissebb része pedig: a Muraközből lett toborozva) 
részére lombsátrak és deszkabódék építtettek a vár udvarán; a 
tüzérség pedig: a mellvédekbe alkalmazott boltonyokban nyert 
elhelyezést. Lövegeket és egyéb kézi lőfegyvereket első sorban 
a n.-kanizsai vár fölös készletéből szállíttatott s a még hiány
zottakat — lőpor és golyókkal együtt — részint Zágráb, ré
szint Gráczból szerezte be, élelmi készletet pedig Horvátország
ban vásároltatott össze és parancsnokul: Csányi László, a nagy- 
kanizsai várparancsnok Ferencznek öcsét nevezé ki, az 500 
muskétás és 20 ágyúval fölszerelt várba, melybe csak észak 
és nyugatról lehetett négy-négy ágyúval védett széles és mély 
— vízzel telt — sánczon keresztül fekvő felvonó hidakon 
juthatni.

A mint itt készen lett, rögtön a csurgói vár helyreállí
tását indítványozta, de hogy ezen eszmével mi lett? további 
adatok híján nem tudhatni, mivel e vár nem az ő fenhatósága 
alá tartozott.

Gróf Kerecsényi László szigetvári kapitány 1554-ben 
szintén segélyt kért, élelem dolgából Nagy-Kanizsáról panasz
kodván : hogy a pécsi és eszéki törökök Bayram bég vezetése 
alatt 14 ágyúval Szigetvárt kéményen megostromolták és a 
többek közt Perneszy Egyed kedves vitézét is agyonlőtték. E 
híren kívül: 1553. márczius 13-án kelt levelében a csurgói 
udvarbíró =  vajda azt is jelenti, hogy Bayram bég seregéhez 
várják, a budai és boszniai bégeket számszerint ötöt nagy se
reggel, kiknek segítségével, ha sikerűit Szigetvárt megvennie, 
rögtön Babócsa, Szt.-Györgyvár és Nagy-Kanizsát fogják ostro
molni ; kéri egyúttal a biró: hogy erről az illető várparancs
nokokat miheztartás végett azonnal tudassák és intsék őket 
éberségre!

Hogy a csurgói bírónak mennyiben volt igaza? Kitetszik 
egy a pécsi bégnek 1555. deczember 20-án kelt s a portyázó 
nagy-kanizsai katonák által elfogott leveléből is, mely szerint 
szigorúan utasíttatnak a török tisztek: hogy siessenek már a
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végleges meghódoltatással, mivel a fölséges padsicliaeli ennek 
megtörténtére neki Ígérte Kaposvárt és Koroknyát, öcsének 
pedig: Babóesát és Nagy-Kanizsát egész a Balatonig! E hiób 
hírek alapján, Zele József kanizsai várkapitány, Tahy Ferencz 
ekkorra már vízvári Zábrágy Kristóf csurgói, Orosztonyi Péter 
zenyéri és Dersffy Ábel koroknyai kapitányokat figyelmezteti 
a fokozott őrködésre és felhívja őket: hogy semminemű tudó-* 
sítást el ne mulasszanak gyors futárral hozzája küldeni.

Fenti kellemetlen hírek napról-napra jobban szárnyra 
kelve; Zrínyit és Nádasdy nádort még inkább kényszerítők a 
váraikban való szorgos körültekintésre és az országgyűlés 
határozata, valamint Ferdinánd rendeletére újabban hozzálát
tak a megerősítés és hosszú ostromokhoz való fölszereléshez, 
nevezetesen: a sánczok belső szélein, melyek a védfalak tövei
től másfél, sőt néhol két ölnyire is voltak, erős czölöp vona
lat készíttettek, s az ily módon a fal és czölöpzet között létre 
jött űrt: földdel kitöltették, a lőkészletet, és élelmiszert vala
mint a védőrséget is megszaporították.

Ezen újítások befejezést nyervén, a nádor jelentésére 
1536 május utolján I. Ferdinánd király is megtekintő Nagy- 
Kanizsa várát és a kor követelményeihez mérten megfelelő
nek nyilvánitá s vidékén különösen a Balaton északnyugoti 
oldalán napokig igen jól találta magát. A törökök ezen kör
ben hol egyik, hol a másik várat megtámadva csak foglalgat- 
ták lassan-lassan. így: 1556. július utolsó harmadában Ber- 
zencze várát támadták meg, hová a nádor Nagy-Kanizsa vá
rából testvérével személyesen vezeté a fölmentő királyi csapa
tokat Ali basa ellen; minekfolytán ezúttal Berzencze nem ju
tott Ali kezére, de az ütközetben a nádor kedves Jakab öccse, 
egy török janicsár által agyon lövetett; mely gyászos eset oly 
leverőleg hatott a már koros és gyermektelen nádorra: hogy 
a fölötti bánatában Nagy-Kanizsára történt visszaérkezése 
után súlyosan  megbetegedett és a huzamosb ideig sínylődve 
gyengélkedett.

V. Károly császár helyébe történt megválasztatása után 
P'erdinándot legidősebb fia Miksa követé a magyar trónon, ki 
koronáztatása előtt, főbb hadi vezérei és a beteges nádor kísére
tében az országnak törökmentes részét beutazá, mely alkalommal 
Nagy-Kanizsán is megfordult és a várról dicsérőleg nyilatkozott.
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/
Ezek után a nádor tekintettel a mindig fokozódó beteg

ségére, mit a hosszas táborozás s ezenközben nem egyszer éj
jel-nappal folyton a nehéz vért és pánczélban létei is fokozott, 
mi által egy bizonyos bőrbetegségbe esett, mit leginkább meg
világít az 1556-ik augusztus 26-án Kanizsáról nejéhez intézett 
bizalmas levél, melyben baját a következőképen írja le:

»Az átkos és keservesen kínos »senyvedék« csúful meg
gyalázott, megtört, tegnap kezdém magamat orvosolni; az 
lórom vagy liliom gyökeret irósvajjal és viaszkval főzték össze, 
azután komlót főztek és annak levében fürösztöttek meg és 
csak akkor kentek meg a kenőcscsel; de úgytetszik: hogy 
csak az is használt; azt mondják, hogy minden nap kétszer 
kell fürödni és kenetődnöm és hogy így egy hétig bizton el
vész, de ha ezzel el nem veszne, ha te is mit tudsz, ird meg 
rögvest, mert nem lehet egyébb benne, el kell vesznem, 
mert úgy éjjel, mint nappal igen nyughatatlan vagyok miatta.

Datum: az táborban Nagy-Kanizsa mellett: Az te igaz 
szívű rühös hütvösöd:

Tamás.«

VII-ik Fejezet.

Nagy-Kanizsa vára mint korona tulajdon.

Tekintve a minden irányból jobban-j óbban fenyegető és 
föltornyosuló vészre: a nádor jónak vélte az eddig szűzen meg
őrzött kedveucz Nagy-Kanizsa várát jobb kezekre bízni, miért 
is a király körutazása után ajánlatot tett a várnak el cserélé
sére: ezen ajánlata elfogadtatván: Miksának 1557-ik szeptem
ber utolján Győrött kelt szerződése szerint Nagy-Kanizsa vára 
és környékén levő mindennemű ingó és ingatlansága a kincstár 
birtokába jutott, a miért a nádor illetve neje Kanizsay Orso
lya a sokkal jövedelmezőbb Bors-monostort vagy kéthelyt, a 
sopronmegyei czistercziták gazdaságát, továbbá: Nyitra megyé- 
bon Csejthe várát több mezőváros és faluból állott uradalmá
val, minden királyi jussal együtt cserébe kapta.

Hogy a nádor és családjának Nagy-Kanizsa várában fé
nyesen berendezett lakása lehetett, sejteti 1557. november hó 
10-én a nádornak nejéhez intézett levele, melyben kéri, hogy
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perzsiai szőnyegeiket és egyéb ritkaság számba menő drága 
berendezési czikkeiket s a 16 drb nagy velenczei tükreiket, a 
sok szép képek és egyebekkel együtt vigye fel magával 
Bécsbe, hol akkor nagy ünnepségek tartattak, melyeken neki 
is mint Magyarország nádorának fényesen szerepelnie keilend 
és sok magas látogatói lesznek! stb.

Lakásuk: az ó vagyis: a felső várban volt, a főbb tisz
tekéi által környezve, melyek leginkább emeletes házakból ál
lottak s a nagy víztartó a cseri barátok — másként: a feren- 
cziek — kolostora és a templom közelében épültek. A fegy
vertár élelmi és egyéb minden nemű raktárak a lőportorony- 
nyal együtt, mind a várnak keleti részében voltak elhelyezve. 
Az iparosok és ezek műhelyei, a fegyőrök, cselédség ólak és 
istállók ellenben: a várnak nyugati mélyebben fekvő részében 
nyertek elszállásolást illetve: elhelyezést. A széna és szalma 
kazlak, nehogy a nedves talajon rothadásba menjenek: czölö- 
pökön állottak.

Közvetlen a vár alatt — a Zala folyón — volt a várnak 
három malma, melyeknek csak félévi jövedelmi is többet ért, 
hason értékű szőlő birtokoknál. A külvárost: a Chacan vagy 
Csákány telep, a mai Kis-Kanizsa »Rácz utczája«,« és a mai 
nagykanizsai »Király« és Magyar-ntczája képezte, melyekben 
leginkább földmives és szegény iparosok laktak, kik ellenség 
közeledtekor zsúpos födelű házaikat fölgyújtva, minden ingó
ságaikkal a várba menekültek. A mint fennebb is láttuk, 
Miksa a várral meg volt elégedve, következésképen ennek a 
kincstár birtokába jutása után, más hibáját nem is találta a ki
küldött cs. kir. vezérkar: minthogy a víztartó sánczárkok külső 
szélei a viz által alámosva be-be omlottak — szakadoztak, mi
nek meggátlása czéljából czölöp burkolattal látták el; s a bás
tyáknak szám és nevet adtak, még pedig: északnyugaton az 
i-ső számú: »Zala«, északon a 2-ik számú: »Fehérvár«, kele
ten: a régi Kilimán — a 3. számú: »Szigetvár«, délen a 4-ik 
szánni: »Légrád« és délkeleten az 5-ik számú: »Csáktornya« 
nevet nyert; ezenkívül: megállapították egész pontossággal a 
most már kincstári várnak helyszínrajzi fekvését és terjedel
mét melyszerint: az északi szélesség 470 i ‘ 37" és a keleti 
hosszúság 350 48' 12“ alatt mintegy 28—30 magyar hold 
1618753 =  méternyire terjedt és szabályos ötszeget — penta
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gon — képezett, Steinhardt vezérkari főnök, ily módon, a 
bécsi levéltárban őrizet alatt levő leltár alapján Nagy-Kanizsa 
várát a kincstár nevében 1560 április 20-án átvéve, az elhalt 
Zeley helyébe, a nádor ajánlatára várparancsnokul Miksa her- 
czeg által kinevezett Tahy Ferencz új várparancsnoktól és 
védőrségétől a hűségi esküt fölvette miáltal a vár »császári
királyivá« nyilváníttatott és államtulajdonná vált.

Ennek daczára, vagy talán épen azért, ezen esemény után 
Nagy-Kanizsa környékén csak nem akartak a rablások és 
fosztogatások szűnni. Morénak kipusztítása óta csak törökök 
garázdálkodtak, most azonban ismét újabb keresztény hara
miák támadtak, Aranyos János, Dengeli András és Rácz Döme 
vezérlete alatt, kik senki zsoldjában sem állván: útonállás, 
fosztogatás és rablásból éltek és a kiket csak elfoghattak, ir
tózatos kínzások közt addig faggatták, míg pénzt, vagy má
sokra vonatkozó oly titkokat csikartak ki tőlük, melyekből 
hasznot húzhattak. A kezeikbe került nőket; kikre formális 
»lesvadászatokat« tartottak, megbecsteleníték, emlőiket fölvág
ták, vagy lószőr fonadékot húztak rajtuk vastag tűbe fűzve 
keresztül és így kényszerítették akaratukra, vagy meghalni.

A férfiakat meg karjaik, lábszáraik és testük egyéb vas
tag húsába vert vasszegekkel kínozták, ruháikat gyúlékony 
anyaggal telítve rajtok meggyújtották stb. stb. szóval: még a 
tatároknál is bakóibb dolgakat hajtottak a .legvadabb kegyet
lenséggel rajtuk végre. E galádságok soká tűrettek, részint 
mivel azok közűi, kik ily szerencsétlen helyzetbe jutottak, ke
vesen szabadultak élve, részint pedig, mivel föl sem tették 
eleinte, hogy ily dolgokra keresztény ember képes lehetne, 
tehát: mind a törököknek róvták föl, kikkel ők ily módon 
tényleg közre is működtek. Kitudván végre mégis ki és hol 
létük Tahy Ferencz várparancsnok Nagy-Kanizsa várából és 
környékéből 20 löveggel és 4000 emberrel Zrínyi Miklós se
gély hadával egyesülve, rabló fészkeiket, u. m. And, Fityeháza, 
Baba, Zir, Marothvár, Kis-Komárom, Kálmáncsa, stbieket egy
másután megostromolta, bevette és lerombolta, a kézrekerül- 
teket Kanizsa várába hozatta, hol hasonló kegyetlenségekkel 
m in t: karóbahuzás, nyársonpörkölés, elevenen a földbe ásatás 
stb. kivégeztette, előbb azonban megkínoztatva, kegyetlenül 
vallatta őket; kik bevallották: hogy fogságban volt társaik
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kiszabadítása végett, Néző, Józsi, Eaczi Imre és Cirok Márton 
Nagy-Kanizsát, Csurgót, Babócsát, Berzenczét fölakarták szá
mos helyen gyújtani. Ezen excursió után,.a kézre nem került 
gonosztevők mind a törökhöz pártoltak és elvesztett erődeiket 
=  rablófészkeiket egytől-egyig mind nekik Ígérték, továbbá 
csalták, hívták őket Berzencze és Nagy-Kanizsa megtámadá
sára, biztosítván, hogy kalauzolásuk mellett mivel nevezett vá
rakat, úgy kívül, mint belül tökéletesen ismerik, csakhamar 
czélt érendnek. Ezen unszolásokra Tojgán budai basa 7 bég
gel csakhamar meg is támadta Kaposvárt és Szigetvárt, de 
48 napi sikertelen ostrom után megfojtatott, és helyébe: Ali 
neveztetett ki budai pasává, ki 25000 főnyi sereggel Kanizsát 
szándékozott megtámadni, mely hír hallatára Tahy Bécsbe 
irt segélyért, mire Polweiler Miklós kapitány vezetése alatt 
4500 német zsoldos, Ruber János kapitány alatt pedig 600 
nehéz lovas küldetett segélyül. Ezenkívül Styriából Eeu- 
kovics József 600 lovast, Karintiából Rindsatz András 600 
lovast hozott; Zrínyi Miklós 1000 válogatott lovast, Telekesi 
Imre veszprémi várparancsnok 500 lovast a Dunántúli nemesi 
fölkelés 1000 lovast és 1000 gyalogost küldött, kiknek parancs
nokául a nagykanizsai várból Magyar Bálint és Nemes József 
neveztettek ki; végül: Bánffy István és Eászló Alsó-Eendvá- 
ról, továbbá: Pető János Légrádról szintén szép számú csapa
tokkal jelentek meg Nagy-Kanizsa vára alatt. Innen arányla- 
gos részben elosztva: 7500 Csurgóra, ugyanannyi Berzenczére 
szállásoltatott, honnan — Ali figyelmét N.-Kanizsáról elvonandó 
— az előző években török kézre jutott Babócsát támadták meg.

Ainhát bég Babócsát 200-ad magával hősileg védte, a mi 
különben nem is volt igen nehéz, mivel a támadás csak halo
gató volt, mire Ali Kanizsától eltérve csakugyan Babócsához 
Ámhát segítségére sietett, kit Magyar Bálint — ki a környéket 
jól ismeré és kémlés végett vitéz lovasaival portyáz.ott - les
állásban fogadott és ki rövid idő múlva azon jelentést küldé 
Zrínyinek: hogy Ali serege a Rinya túlpartján csatarendbe fej
lődve gázlót kerestet az átjövetelre. E jelentésre Zrínyi maga, 
kinek mint horvátországi bánnak, azon ősi kiváltsága volt, hogy 
a »harczbevezető-oszlopot« ő vezényelte, 800 válogatott lovassal 
rögtön a jelzett pontra sietett és az átkelést d. e. 11 órától nap
lementéig megakadályozta; miközben egy lovat kilőttek alóla
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és mentéjét is keresztül lőtték, mivel mindig ott forgott, a hol 
az átkelésérti harcz leghevesebben dúlt. E vakmerősége any- 
nyira feltűnt a törököknek, hogy közülök egy horvátul tudó 
a vizen átkiáltott hozzája, kérdvén: »ki vagy hitetlen, kit sem 
golyó, sem kard nem fog? pedig dél óta mind csak reád va
dászunk«! Zrínyi megnevezd magát és Alit köszönteié! Estére 
megszűnvén a harcz, haditanács tartatott, melyszerint a törö
kök tőrbe ejtése végett hajnalra visszavonúlót színlelnek és 
egyidejűleg a vár ellen — Babócsa — álrohamot intézteinek a 
gyalogsággal. E tanácskozás közben kapott Zrínyi egy török 
levelet, melyben »Ali megköszönte szíves emlékezését és gra
tulált a napfolyamán tanúsított bámúlatra ragadó hősies bá
torságához« !

Hajnalra a mieink csakugyan visszahúzódtak a folyótól 
és ligetekbe rejtőzve a vár irányában két oldalt lesállást 
foglaltak. Napf eljöttékor hallván a törökök Babócsa áltáma- 
dasának tervszerinti roppant zaját és látván, hogy a Rinya 
túlpartja védtelen: lovasság, gyalogság vakon rohant a vízen 
már előre kijelölt gázlókon át s egyenest a megrohant vár
nak tartott valamennyi, miközben rejtek helyeikről a mieink, 
az ilymódon meglepett ellenségre rohantak és közöttük rop
pant pusztítást vittek véghez, mit a túlparton maradt Ali 
látva: szakállát tépdelve sűtteté ki mind a 30 ágyúját, de bi
zony vajmi csekély eredménynyel; szerencséje volt, hogy Ámhát 
basa embereivel Babócsa várából még napfeljötte előtt hoz
zája menekült és hogy a Rinyán átment had szétvert része 
vissza szállingózott, mert különben még lövegeit is elvesztette 
volna, mely körülmény egyébként egy cseppet sem gátolta 
Alit abban: hogy Amhátot azért: mert a várat akkor, midőn 
már fölmentő seregével alatta volt, a végső pillanatig tartott 
védelem nélkül elhagyá, a túl parton folyt roppant vérengző 
harcz közepette és haladéktalanéi meg ne zsinegeltesse!

Ezen ügyesen véghez vitt cselvetés által — mely Alinak 
10000 emberébe 6000 lovába s egyidejűleg Babócsa várába is 
került — Nagy-Kanizsa a töröktől ezúttal megmenekült, mi
vel ez által Ali minden továbbiakra nézve végleg kedvét 
vesztvén, roppant megszégyenülve Pécsre vonúlt; a keresztény 
sereg pedig élelem dolgából kifogyva, Berzencze és Csurgóra 
vonult, legnagyobb része azonban zsákmánynyal és négy török
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zászlóval Kanizsa várába sietett, hol a diadal fölött hálaadó 
isteni tiszteletet tartva, nagy ünnepségek kezdődtek, melyek 
csaknem komoly bajt vontak maguk után, a mennyiben Pol- 
weyler németjei a vár őrségével egy csinos fehércselédeu ösz- 
szeveszve: a deli termetű vitéz Rátkay hadnagyot mint a ki
hez a kérdéses személy leginkább vonzódott, orozva lelőtték, 
mire az őrség annyira fölbőszült: hogy parancsnokaik és ve
zéreik kérésére sem hajtva, a németeket fölkonczolni akarták, 
mit csak úgy sikerült megakadályozni: hogy ezeket a már- 
már szűknek Ígérkezett várból gyorsan kibocsátották, mifölött 
még ők indultak fel s e szégyent megtorlandó, a környéknek 
valóságos csapásaivá lettek, minekfolytáu a lakósok a hol csak 
szerét tehették, egyenként elfogdosva lőtték, akasztották őket.

A babocsai diadal örömére Bécsben is a Szt. István 
templomban «Te Deumot« tartottak és Ferdinánd az esetleges 
»visszatorlás« meggátlása végett másodszülött fiát Ferdinánd 
főherczeget 3000 cseh és morva lovassal, ugyanannyi gyalog
sággal, temérdek ostromszer és hadi podgyászszal küldé le 
N.-Kanizsa alá, pénz és el'eség azonban, mire ideért, elfogyott, 
mit azután a vár szolgáltatott részükre.

Zrínyit e közben báni kötelmei és kosztajnicza s több 
várai és jószágainak megvédése Horvátországba parancsolták, 
s így nem volt, aki az ifjú főherczeguek harczias terveit pár
tolta volna, melyek szerint első sorban Pécs és Fehérvár lett 
volna visszafoglalandó, de erről környezete azon meggyőző 
érvvel: hogy e helyeket a török makacsul védeni fogná, sőt 
minden valószínűség szerint, a budai basa is megjelenne, de 
meg a török hadjáratok veszélyeit nem ismerő főherczeget is 
féltették, hogy tehát: e »lerándulás« még sem történt légyen 
hiába: elhatározták N.-Kanizsa és Sziget közti területén már 
török kézen levő apróbb városok visszafoglalásait: de a hirte
len beállott zord idő, továbbá: pénz- és élelem-hiány lehetet
lenné tevén a további táborozást, ez is elmaradt és a harczias 
sereg szépen visszasétált Bécsbe anélkül: hogy az egyetlen 
Korotna váracson kívül mást visszafoglalt volna. E hadi 
tényt a főherczeg szárnysegéde Sforzia Pallavicini hajtotta 
végre, a rendelkezésére bocsátott 3. zászlóalj német gyalogság 
8. löveg és a kanizsai várból melléje adott egy árkász sza- 
kaszszal szeptember 15-én, mely alkalommal a török őrségből
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alig menekülhetett valaki, mivel a kapzsi és még törököt nem 
látott német katonaság mind kardra hányta, sőt azon téves 
hiedelem folytán: hogy a törökök aranyaikat és keleti éksze
reiket ily alkalmakkor lenyeldesik, sokakat föl is bonczoltak 
közülök. E kanibáli műveletek ellen egy pár magyar katona 
kikelt, a miért életükkel lakoltak, mivel a németek rájuk fog
ták, hogy azért pártolják a törököket: mivel czinkostársaik és 
velők együtt lelőtték azokat, kik eljárásuk ellen tiltakozni 
merészkedtek; pedig a magyar árkászok közül Tompa István 
és Patachic Péter voltak az elsők, kik a vár kapuját fejsze és 
csákányaikkal bevágva, azon behatoltak!

Ezek után 1557-ben ősz felé történt: hogy Nagy-Kanizsa 
várparancsnoka Tahy Ferencz magánügyben fegyveresei kísé
retében Belovárra utazott és a Dráván történt átkelése alkal
mával egyik révész által fölismertetett, vagy talán a kisérettől 
tudta meg ez kilétét, mit sietett a berzenczei törököknek — 
kiknek hihetőleg fizetett kéme volt — besúgni. Ezek kapván 
az alkalmon mintegy ötszázan N.-Kanizsa vára alá lopództak, 
hogy azt parancsnoka távollétében csellel hatalmukba ejtsék; 
e czélból egy nagyobb részük közvetlen a vár alatt rejtőzött 
el, a másik része pedig a récsei út mentén terült erdőségben 
— az utat közbe véve foglalt állást, míg egy harmadik 20—30 
főből állott kis csapat a kapuk előtt lármát csapva, elkezdé 
az őrséget szidni, káromolni és gúnyolni, mire ezek dühbe 
jőve Sárkány és Kormos hadnagyok vezetése alatt két lovas 
századdal kirohantak s a megfutamodást színlelő törököket 
hevesen üldözőbe véve, minden elővigyázat nélkül Récsé felé 
szoríták, miközben egyszerre azt vették észre: hogy a hátrálok 
által tőrbe csalatva, »két tűz« közé jutottak, mire elszánt ro
hammal kivágták magukat és gyorsan a vár felé hátráltak, 
csakhogy ennek közelében ismét egy újabb, t. i . : azon török 
csapatot találták szemben, mely a vár alatt elrejtőzött volt, s 
így ismét »két tűz« között voltak, minekfolytán bizony nem 
igen volt kilátás a szabadulásra és ha a várból segítségükre 
nem jön két lovasszázad: bizony mind elvesznek; így azonban 
80 halott és 240 sebesült árán mégis csak megmenekültek a 
biztos bajból és közerővel a töröknek rontva, ezt körülkapva, 
annyira leapríták: hogy az elszabadult hatvan közül ép bőrrel 
egy sem menekült meg.
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A töröknek e szívességét nagy-kanizsai vitézeivel Tally 
várparancsnok Koroknya, Kőriskál, Kálmáncsa, Szt.-Lőrincz, 
Csurgó, Szt-Márton és Pécsnél sokszorosan visszaadta; a mely 
vitéz tetteiért 1560-ban Lakvárát — Öreg-lak — a hozzája 
tartozott Balaton-Berénynyel kapta jutalmul.

A Sárkány esalád-é volt 'Hegyesd várát a török roppant 
elhanyagolása folytán időközben szintén kézre kerité, mit 
Bajazet bég megerősítve és jól fölszerelve megszállott, honnan 
Zala és Veszprém megyéknek Balaton vidéki részét örökös 
rettegésben tartá.

E tarthatlan állapotnak végett vetendő 1561-ik április 
4-én Török Fereucz, a kanizsai Magyar Bálint, a fonyódi és 
Gyulaffy László a csobánczi várőrségek, a gróf Salm vezetése 
alatti győri tüzérséggel és a zalamegyei nemesekkel egyesülve 
Korony János ezredes — dandárnok parancsnoksága alatt 
Hegyesd várát megtámadták és 10 napi heves ostromlás után 
bevették, mely alkalommal a várban Bajazettel csak 80 élő 
törököt találtak, kiket gr. Salm Győrbe, Bajazettet pedig 
Bécsbe küldé hadifogságba; a várat pedig mely annyi szív
telen és lelketlen gonoszságoknak volt már is szinhelye: a 
környékbeli földnépével alapjáig leromboltatá, hogy az utókor 
még csak helyét sem találhassa a szomorú múltú várnak!

Arszlán basa, a nagy-kanizsai és szigetvári várakból 
rendes időközben menesztett nagyobb portyázó csapatok el
len — kik a töröknek minéltöbb kárt okozni iparkodtak, — 
a Dráván túl Monoszlónál 1562. év tavaszán több ezerre ment 
szerb napszámosaival, erődöt kezdett építtetni, kiknek ellen
őrzése végett megfelelő fegyvereseivel ő maga is ott tábo
rozott; miről Zrínyi, a szigetvári parancsnokból fizetett kémei 
útján még idejében értesítést nyervén : Nagy-Kanizsa vára és 
Perneszy Farkas Babócsa várának parancsnokát tudósítva, az 
Arszlán ellen való csatlakozásra szólitá fel. Ennek folytán 
hárman egyesülve mintegy 1000 válogatott lovas és 2000 
gyalogossal, Babócsa és Tamási közt a Dráván átkelve, a mit 
sem sejtett Arszlánt - kinek csapatai felállítására is alig 
maradt ideje —- szélesen ki terjeszkedve átkarolólag megro
hanták és rövid, de heves küzdelem után megfutamították, 
miáltal Arszláunak sátrai, összes podgyásza és egész gulya 
vágómarhája az új erődbe szánt 6 drb. kerekes ágyúval
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együtt a győzők kezeibe jutott, a mi fölött aránylagosan 
megosztoztak.

VIII. Fejezet.

A törökök első ostroma Nagy-Kanízsa vára ellen —
1566-ban.

Szulejman szultán boszankodván itteni helytartója a fe
letti gyámoltalanságán: hogy az országot még mindig nem 
hódoltatá meg, 1566-ik év nyarán roppant sereg élén ismét 
Magyarországba tört: seregének előhada azonban hajókon a 
Dunán érkezve — a zömöt már hónapokkal megelőzte és 
Mohácsnál partra szállva Pécsre Arszlán basához tértek, ki 
N.-Kanizsára már régen fente fogát, — és ki megörülvén a 
váratlanul érkezett fényes segélynek, e környékről arany he
gyeket ígérve, rábeszélte őket Nagy-Kanizsa elleni »kirándu
lásra« mint ő e várnak megtámadását negélyesen nevezé. 
Hogy csakugyan mily nevetségesen könnyű és mulatságos 
dolognak találták ők ezt, az is bizonyítja: hogy minden 
ostromszer nélkül, csakúgy »könnyűszerrel« tisztán lovassággal, 
valóban kirándulás, mondhatni: »sport-szerüleg« jöttek e 
várnak meghódítására és megfoghatatlan elbizakodottságukban 
hivatkozással a jelen volt ritka kitűnőségekre, nevezetesen: 
a stambuli beglerbég stbiekre, a vár előtt díszesen fölfejlődve, 
ezt a szultán nevében megadásra felszóliták.

A fényes nevek és magas kitűnőségek azonban Tahynak, 
az öreg várparancsnoknak nem igen imponálván : a küldöttséget 
letartóztatás a »diízes ostromlóknak« egész udvariasan közibük 
ágyúztatott: mire ezek szétrebbenve futásnak eredtek, kiket a 
kirohant várőrség heves üldözőbe vett. Időközben Zrínyi ér
tesülést nyert eme pécsi »kirándulásról«, — kudarczukat 
biztosra véve — vitéz népével Monoszlónál »lesállást« foglalt, 
hol a futamodó törököket kelepczébe ejtve sikerült meglepnie; 
miáltal az ily módon »két tűz« közé jutottak, legnagyobb 
része levágatott és mintegy 500 sebesült — kik közül 300-at 
Zrínyi, 200-at pedig Tahy vitt várába magával — fogságba 
jutott, köztük számos kitűnőségekkel, maga — a könnyelműen 
becsmérlő Arszlán is.
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Ezen újabbi kanizsai győzelemnek híréve az augsburgi 
birodalmi conferentián 1566-ik május hó végén Zrínyi ja
vaslatára határozatba ment: hogy Nagy-Kanizsa vára négy 
»élőerőd« művel és pedig: a fehérvári, a szigetvári, zág
rábi is és gráczi utakon egy-egy 300—300 fő és 3—3 lö- 
veggel fölszerelt zártsáncz =  »Redoute«-al megerősíttessék; 
melyek mindegyike külön-külön a várparancsnokság alá ren
delt parancsnokot és minden fölszerelést a várból nyert, 
kiknek kötelességükké tétetett megtámadtatás esetére a 
várba és szomszédaikhoz haladéktalanul jelentést, illetve érte
sítést küldeni és szükség esetén egymásnak segélyt nyújtani 
s a legvégsőig küzdeni, ennek bekövetkeztével pedig a várba 
visszavonulni: »de ne úgy: hogy az ellenséget úgyszólván a 
»hátukon hozzák ide!« végül: a várőrsége maga is 800 főnyi 
muskétással, két évi lő élelmi és mindenféle anyagjárandósági 
szerrel ellátassék illetve: annyival szaporittassék és hogy a 
már éltes Tahy mellé, Zrínyinek György fia alparancsnokká 
kineveztessék, a mi fokrul-fokra körülbelül: úgy október hó 
elejére, a Bothok régi Szt.-Györgyvárának — a mai Bagolától 
nyugotra egyidejüleges — hasonlóvá tételével mégis történt. 
Szül ej man e vereségről jelentést véve, legelőször is Sziget
várát tűzte ki hadászati igazabban: »boszuállási« pontjául, 
hová augusztus hó 2-ikán megérkezve, másnap az az: 3-ikán 
napfeljöttekor, az akkorra már Pécs stbi helyekről is idevont 
öröinrivalgó roppant török sereg, az összes löveg és kézi lő- 
fegyvereivel, háromszoros dísztűzet adott, melynek óriási 
hangja állítólag nemcsak N.-Kanizsára, de még a távolabbi, 
lendvai várba is elhallatszott volna. Zrínyi erősen ostromlott 
helyzetében kért ugyan jobbról-balról segélyt, de kimagyaráz- 
hatlan véletlenség folytán még csak a hű szomszéd N.-Kani- 
zsától sem kaphatott, — a bol tulajdon fia volt alparancsuok,
— mivel Tahy várőrségének főrészével Miksa császár szolgá
latára Győrbe volt rendelve, a helyettesítő alparancsnok Zrínyi 
György pedig a várat nem hagyhatta üresen, következéskép: 
csak a legszükségesebb igen csekély várőrségével forrón sze
rető fiúi szive, bármiként vérzett-sajgott is e fölötti fájdal
mában, nem siethetett szorongatott atyja segélyére — a mi 
különben — mint azt a szomorú következmények is igazolták
— szerencséje volt. Zrínyi Miklós végső intézkedéseinek

6*
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egyike volt: a várában levő összes török foglyoknak íefejez- 
tetése is, kik között mint fentebb is láttuk, számos török ál
lami kitűnőség és jeles vezér volt. Szulejmant e hírnek 
hallatára, a gnta nyomban megütötte. A szigetvári catastro
pha után Zrínyi Miklósnak 1566-ik szeptember hó 15-ikén 
levágott fejét, Szokoli Mnstafa budai basa Révkonrárom vá
rába Miksa császárnak küldé el, ki udvari orvosával azt 
kitisztogattatván bebalzsamoztatta és N.-Kanizsa várparancsnoka 
— Zrínyi sógorának - az öreg Tahynak ajándékozó, -  ki 
illő gyászkiséret és pompával Abdáig, hová Zrínyi György is 
atyja maradéka elé jött, — elkísérte, hol a fiú által átvéve 
N.-Kanizsa várába hozatott, s a ferenczrendiek templomában 
3 napig közszemlére volt kitéve, honnan gyász isteni szolgálat 
ntán Csáktornyára vitetett és nagy pompával a szt.-ilonai 
családi sirboltban első neje Frangepáu Katalin mellé tétetett 
örök nyugalomra.

Szigetvárnak a török kézre jutása után, egyedül N.-Ka
nizsa vára lön e tájnak legerősebb helye, a dunántúli résznek 
déli védbástyája, és mint hajdan Italiának Aquilleja, Horvát
ország, Stirya és Austriának kulcsa; melyről még a világlátott 
diplomata és jeles német hadvezér gróf Strozzi Péter tábornok 
is azt irta császárának hogy: »Das Festung Kanisa Entgegen 
den Platz, ohne Schmeichelei vor den Stärksten und besten 
einen in Europa«!

Úgy szeptember hó utolján, a budai basa — Szokoli 
Mehemet — küldötte török martalóczok már két irányból 
kezdettek Kanizsához közelíteni; északon már egész Újudvarig 
garázdálkodtak, midőn a székesfehérvári útban volt Redoute- 
ból Török Ferencz főhadnagy 100 lovasával a nagy-kanizsai 
várból nyert 200 lovashoz csatlakozva rajtok ütött s a Zala 
folyónak szorítva őket szétverte, összerablott zsákmányaiktól 
megfosztó és közülök sokat elfogott, kiket a várba kisértetett, 
hová: az összes zsákmányt is beküldé, hol a foglyok kikérde
zése alkalmával kitűnt: hogy Sulejman haláláról mit sem 
tudtak és hogy minden intézkedések, Szokoli Mehemedtől 
erednek, ki — ő tudta mi okból — jónak látta a szultán ha
lálát népei előtt titokban tartani.

Még ezek a vár északi részén történtek, addig egy másik 
török csapat Berzencze környékéről a déli részen Sz.-György
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várát rohanta meg- és daczára ifjú Both Elek hősies védel
mének már a mély vársánczba nyomult és a várkaput 
akará betörni, mialatt egyrésze az ólak és istálókból ösz- 
szeszedett jószágot akará épen elhajtani, a mint Bothnak 
még idejében tett jelentése folytán a nagy-kanizsai várból 
sürgősen segély érkezett, mit a martalóczok látva, futásnak 
eredtek, erre Bothék is kirohantak és közös erővel közre kapva 
a kik egérutat nyerve einem menekültek vagy elfogták vagy 
levágták; így: Omer bég vezérüket—  jobb karját levágva — 
szintén fogságba vitték, a sok levágott török főt pedig: diadal 
jeléül a vár kapui előtt lándzsákra tűzdelték.

E kettős kudarczot megtorlaudó 1567. tavaszán a pécsi, 
szigetvári és berzenezei kalandvágyó törökök szövetkeztek és 
az 1557-iki őszön Tahy Ferenez várparancsnoknak Belováron 
léte alkalmával megejtett cselfogáshoz folyamodva pontról- 
pontra ugyanezt cseleked ték mint akkor, azzal a különbséggel 
aznnban: hogy ezúttal a récsei erdőben háromannyian rej
tőztek el.

Zrínyi György —- az- elmúlt télen elhalt Tahynak min
denekben méltó utóda —- a törököknek kihívó magaviseletük 
fölött boszankodva, lovasságának egyrészét az önként jelent
kezett Keglevits Péter hadnagyra, az egykori horvát bán 
és királyi asztalnok híres nagyerejü és deli termetű fiára, a Csák
tornyái várnak azon időszerinti urára, ki Zrínyi Györgygyel 
együtt nevelkedvén, testvéreknek tekintették egymást, és 
kinek kegyvesztett atyja Zrínyi Miklóssal még annak idején 
abban egyezett volt meg: hogy Péter fiának netání magtalan 
halálára összes jószágai a Zrínyi családra szállandanak; tehát 
ő reá bízta a törökök arczátlanságának megboszúlását, a ki 
lelkesedve rohant ki szintén önként jelentkezett válogatott 
merész lovas századával és az üldözés hevétől elragadtatva 
vágtattak a hátrálást csak színlelő törökök után, miközben a 
récsei erdőben túl erő által gyorsan körülvéve annyira leka
szabol tattak: hogy roppant küzdelem után sebekkel borítva 
csak Kercseligeti Máté, Alagy János, Geszti Ferenez és Pala- 
tini György juthattak vissza alig egy rövid órával elhagyott 
helyűkre, a várba. Keglevícs azonban restelvén a hátrálást: 
hősiesen tovább küzdött, de végre is a túl erő győzött, hisz 
annyian és oly szorosan körül zárolták: hogy több százan
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csak tétlenül nézték az atléta Keglevics halálos viadalát, kinek 
minden vágása egy-egy életbe került, a kihez csak fegyveré
vel hozzá férhetett, lelke biztosan a hetedik égbe jutott; 
utoljára is, midőn a szemtanú parancsnokok már látták: hogy 
ezen óriási erejű embert élve, a mit igen óhajtottak volna, el
fogatni, nem bírják: több lándzsás által lováról orozva leszú- 
ratták és levágott fejét magukkal vitték. Tetemét pedig Zrínyi 
György, fogadott testvére és most már egyedüli örököse, Csák
tornyán fényes pompával temetteté el.

Ily kalandozások akkor napirenden lévén, hol egyik, hol 
a másik fél lett győztes, de a várnak komoly támadásához 
a törökök azért nem kezdettek, e helyett csak úgy »könnyű 
szerrel« ármány és fortéi}' útján akartak birtokába jutni. így 
1568-ban a törökpártí Bocskay György — azon ürügy alatt: 
hogy Zágrábba Jakab fiát meglátogatni - -  fényes kísérettel 
Nagy-Kanizsa várába szállott, hol szíves vendéglátásban része
sülve, a szokottnál tovább időzött, mit az uralkodó elleni össze
esküvésre használt fel, melybe az ifjú Tahyt, özv. Nádasdynét, 
szül. Kanizsay Orsolyát — ki férje halála óta szintén itt la
kott — továbbá, Draskovicsot, Gyulaffyt, Magyar Bálintot és 
Török Ferencz főhadnagyot csábítva, bevonni iparkodott, de 
az özvegy nádorné kérelmére, az erre vonatkozó kézre jutott 
összes leveleket Bécsbe küldötték; a minek Bocskay neszét 
véve: Erdélybe szökött, miáltal az összeesküvés terve e vár
ban megbukott és a török: ezt ilymódon sem ejtheté meg! — 
Zrínyi György Csáktornya várának örökösévé lévén, a nagy- 
kanizsai várparancsnokságról leköszönt; minekfolytán helyébe: 
a hontmegyei származású Thúry György, Dobó István jeles 
vitézét nevezték ki Egerből, a ki számos ütközetekben és csa
tákban magát vitézül kitüntetve, Miksa császár által Pozsonyban 
lovaggá üttetett és az uralkodó arczképével díszített nehéz 
aranylánczczal ékesíttetett fel.

Thury a várparancsnokságot 1569-ben átvéve, a váron 
több javítani valót talált, miről jelentést tett. Ennek 
alapján az országgyűlés elrendelte: hogy Nagy-Kanizsa 
várának helyreállításához Zala és Somogy megyéből 12—12 
napi munkára a jobbágyok berendeltessenek; a murakö
ziek pedig: mint Zrínyi jobbágyai, a légrádi várat köte- 
leztettek helyreállítani; a molnárok azonban: kik ügyes ácsok
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és hajósok voltak, csak io—io napi munkára köteleztettek. Az 
ily módon újólag kijavított vár ellenébe a törökök 1570-ik év 
nyarán a segesdi zárdát akarták erőddé átalakítva fölépíteni, 
miről Thúry jelentést nyerve, az építőket fegyveres fedezetük
kel Magyar Bálint által részint levágatta, részint szétkerget- 
teté, építésüket pedig fölszerelésükkel együtt megsemmisitteté.

Erre a törökök ismételték az 1557-ik őszön és az 1567-ik 
tavaszon megejtett »műfogásaikat,« miáltal sikerült húsvét 
előtti nagyhéten Thuryt őrségének egy részével Kiskomáromig 
kicsalni. Itt a leselkedő pihent törökök által azonban megle
petett, mire. heves harcz fejlődött s az ellenség ismét hátrált 
Orosztonyig, hová —- bár Tliury jól ismeré furfangjukat — 
tovább is üldözték, a hol Pirs Ali és Malchins agák — Sziget
várról egy nagyobb csapattesttel fogadták és a vitéz várpa
rancsnok, Keglevich Péter sorsára jutott: vitézeinek fogságba 
jutott egy részét pedig orr és fülcsonkitva bocsáták vissza a 
törökök.

E szomorú’ eset után Miksa császár Nagy-Kanizsa vára 
és környéke főparancsnokául ismét gróf Zrínyi Györgyöt ké- 
reté föl és nevezé ki; a ki 1571-ben felejthetetlen vitéz és hő
siesen kimúlt néhai barátja Thury nagy-kanizsai várparancs
nok tetemei fölé, a, vártól északra, a mai »Szűz-Bold« dom
bon, hová jelenleg az Inkey család temetkezik, díszes köralakú 
kápolnát emeltetett, a vár főterén pedig: minden magyar buz
dítására a következő feliratú emlékoszlopot állíttatott:

L a tin u l:
„Quem pictura refert ? Thury ille Georgius ille est,
Cujus adhuc pavidus nemine Turea cremit,
Hoc vultu profugos terrebat saepius hostes,
Canisae tataus «fortiter arcis opes 
Considit Hungáriáé turris formido Getarum.

Heu ! quantum secum roboris illa tulit;
Est aliquid proprio Patriam servare Cruore,
Hic eruor aeterni nominis instar erit,
Quem nonnulla dies memori delebit abaevo 
Hanc famam serae posteritatis habet.“

M agyaru l :
„Ki ez itt ? Thurynak s Györgynek hívták ötét,
Kinek nevétől a pogány eb reszket,
E szemektől futott az ellenség gyakran,
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Midőn Kanizsa várát védelmezte hadban, 
Getáknak félelme, haza tornya omlott.

Mennyi erő véle, mennyi haj 1 lebomlott,
De ha vérük ontni a honért nem semmi;
Ez a vér számára örök név fog lenni,
Nem törli azt le nap, — század sem felejti,
Késő ivadék is tisztelettel ejti !“

E díszes emlékkő a várral együtt rég eltűnt, de lelke
sítő emléke örökre fenmaradt minden kanizsai szívében!

Az 1572-ik évi pozsonyi országgyűlés megnyitására — 
melyen Rudolf fiával az uralkodó is megjelent az ország 
különböző részéből mintegy harmadfélezernyi fényes és rop
pant gazdag öltözetű magyar lovasság is megjelent, melyek 
közül Zrínyi György vezetése alatti nagykanizsai lovasság, a 
Zrínyi által föltalált és itt gyakorlatilag is bemutatott csinos 
kis kerekded paizsaik, új formájú mell vértjeik és sisakjaik ál
tal különösen kitűntek és általános elismerést nyertek; tninek- 
folytán az eddigi nehézkes felszerelési czikkek, az egész had
seregben a »Zrínyi-félékkel« cseréltettek fel; mit később, még 
a törökök is átvettek. Fenti országgyűlés alatt Sventi ajánla
tára Thallóczy Bánffv Bálint lett Zrínyi György; helyett — ki 
időközben njra leköszönt kinevezve, de e fontos állásról 
betegeskedése folytán csakhamar lemondani kényteleníttetett, 
s helyébe Zrínyi pártfogoltja: Alapy Gáspár neveztetett ki 
nagy-kanizsai várparancsnokká.

Alapy, várőrségének egy részéyel Draskovics György zág
rábi püspök és horvátországi bán kérelmére, a nyár folyamán 
Gúbecz Mátyás vezérlete alatt kitört pórlázadás elnyomásában 
sikeres részt vett és Gubeczet főbb társaival elfogva Dózsa 
György sorsára juttatá; e tettéért horvátországi bánná lett — 
még mielőtt a várparancsnokságról leköszönt volna — 1574-ben 
kinevezve. Történt ugyanis: hogy ez év farsangján Szár-Alí 
szigetvári bég, Siklós, Pécs és Kaposvárról segítséget nyerve, 
több a kanizsai várban fogva volt 3 az itteni viszonyokat jól 
ismerő török kalauzolása mellett Pogánv-Szt.-Péter községig 
nyomult, hol estig phihenőt tartva, útját tovább Nagy-Kaui- 
zsának folytatá, hol a külvárosbeli farsangolókat éjfél tájban 
meglepve még mielőtt a várból segítség érkezhetett volna: 
házaikat fölgvujtatá, mindkét nembeli fiatalabb lakosokat rab
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szíjra fűzve, jószágaikkal együtt elhajtatá, a gyermekeket és 
aggokat fölkonczoltatá és mível a várbeliek még mindig nem 
mutatkoztak: a »Ráez várossal« ugyan ezt téteté, sőt az innen 
szerzett létrák és egyébb eszközök segítségével még a vár 
falait is megmászatui akará, mire az őrség valahára föleszmélt 
és elriasztá őket, és mire Alapy, ki nem tartá tanácsosnak a 
vártól messze távozni, éjnek idején üldözésükre indult: már 
csak hűlt helyüket leié: Alapyt a fenti esemény miatt Zrínyi 
leköszönteté, és ismét maga vette át a várparancsnokságot.

Mint »unicum« itt idő és alkalomszerüleg közbeszőhető, 
hogy a bécsi császári küldöttség titkára — ki 1573-ik évben 
Stambulban a fényes portánál járt — fölterjesztett jelentésé
ben kiemeli: hogy a stambuli beglerbégi ritka állás, nagy- 
kanizsai születésű renegát által van betöltve, kinek nevét nem 
említi fel, csak annyit mond róla: hogy az illető eleinte török 
fogságba húrczolt rab volt, és később a Mohamed vallást föl- 
véve, ügyessége és képzettsége által, a szultán kegyét mindin
kább megnyerve, fokról-fokra jutott a mag^s méltóságra; a 
milyen az egész török birodalomban mindössze csak kettő van 
s mindegyik 30—40 ezer főnyi állandó táborban levő sereg
nek rettegett pai'anesnoka! — A fent említettet — ki a ma
gyar nyelvet még egész tisztán beszélé — egyébként; »görög 
bég«-nek is hívták. 1579-ben a béke Szelim szultánnal 8 évre 
megköttetett, mit utóda, Amurát szintén elfogadott. E fegyver- 
szünet alatt a nagy-kanizsai vár újra restauráltatott és a kor 
kívánalmai szerint mindenekkel bőven felszereltetett, úgyszin
tén külvárosai is teljesen benépesülve újra fölépültek.

IX. Fejezet

A bajosai török barlang és vár.

Csakhogy a török sem tétlenkedett ez alatt, hanem hogy 
Kanizsához közelebb férhessen: Bajcsa mellett a hosszú domb
sort képező »lőszös« magaslatoknak sűrű cserjékkel borított 
oldalaiban, tekérvényes barlangokat vájatott rejtek helyekül, 
melyekről ama babonás korban rémhíreket költöttek; minél
fogva keresztény ember e tájra, különösen éjjel menni egyá- 
talán nem mert.
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Használván a törökök e babonás félelmet, e barlangokat 
rablófészkekűl rendezték be, honnan - respectálván ? a szer
ződéses békét — rendesen csak éjjelenként rándultak rabolni 
és az esetleges üldözők elől ide érve úgy el-eltűntek: mintha 
csak a föld nyelte volna őket és másnap az éji rémes esete
ket a renegátokra fogták. Végre 1878 nyarán egy fityeházi 
leány a mezei munkáról késő este hazatérőben véletlenül 
észrevette: hogy a sűrűből törökök bujkálnak elő; ki haza ér
kezve, sietett hozzátartozóinak észleletét elmondani, minek- 
folytáu atyja másnap a várba jőve, Zrínyinek erről jelentést 
tett, mire Zrínyi. Síksági Miklós alparancsnokát a nevezett 
helynek földerítése és kitisztítása végett egy sánczmunkás sza- 
kaszszal és 500 muskétással haladéktalanúl kirendelte. Délelőtt 
vagyis: nappal lévén az idő: a martalóczok mind együtt vol
tak és két őr kivételével valamennyien az »igazak álmát« ? 
aludták ugyan, de az őrök a várbeliek által okozott zajra 
azonnal fölriasztották, minek következtében ,a bejáratok meg- 
közelíthetetlenekjcé lettek. Tanácsot tartottak tehát a további 
teendők felett és a legbiztosabb, legczélszeriibb és a leg
kevesebb emberéletbe kerülő »kifüstölésben« állapodtak meg, 
csakhogy itt meg az lett a baj, hogy nem igen akadt vállal
kozó, a gyúanyagnak a bejáratok nyílásaihoz való hordására, 
mivel a bejáratokat elállott martalóczok minden közeledőt 
egész kényelemmel lelőhették, a mit egy pár vakmerővel már 
meg is tettek. Ezen újabbi akadály leküzdésére végre kisü
tötték: hogy közvetlen a bejáratok felett, fenn a magaslaton, 
a Bajcsáról kihordott nagymennyiségű szalma, rőzse és egyéb 
könnyen égő anyagokat hosszú vonalba rakva több helyen 
meggyújtják s a meredek lejtőn a bejáratok elé lelökik és ha 
már javában égni fog, felülről folyton táplálják mindaddig: 
míg annyi zsarátnak nem képződik, hogy a nagy füstöt ger
jesztő nyirkos, nedves, sőt nyers anyag is elég. Ezen ötletet 
nyomban a tett követé, a mi eleinte sikertelennek látszott, a 
mennyiben alulról semmi életjel sem mutatkozott; de az er- 
nyed etlen és órákig tartott tüzelés végre is megtenné gyü
mölcsét, mivel úgy d. u. 4 óra tájban egyszerre nagy ordítás
sal 10—15-ös csoportokban kezdettek a »régvártak« kirohanni 
és szerte futni, vagy a sűrű cserjésben hirtelen meglapúlva 
el-el tűnedezni; csakhogy a reájuk leső muskétások által egyen
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ként lelövettek. Öt-hat ily kirohanás után azonban egyszerre 
síri csend lett oda lenn, mit a várbeliek cselnek vélve, csak 
vártak és figyeltek tovább; míg végre, úgy jó két óra múlva 
elhatározták a betekintést« és lassú óvatossággal a sűrű cser
jén áthatolva, a bejáratokat oldalról megközelíték, a mikor 
hajmeresztő dolgoknak lettek szemtanúi; ugyanis: a hosszú 
zsarátnak vonalban számos emberi tetem teljesen elégve he
vert, a vonalon belül, a bejáratokban ember-ember hátán fe
küdt lovakkal vegyest megfuladtan, de hogy beljebb mi volt? 
azt a talajig fekvő füsttől látni nem lehetett; ekkorra már 
Zrínyi is kiváncsi lévén a dolgok mikénti állásáról, egy lovas 
szakasz kísérettel a helyszínre lovagolt, hol a lefolytakról ma
gának jelentést tétetve elrendelé: hogy éjjelre is ott maradja
nak és szigorúan őrködve virradatkor iparkodjanak a barlan
gokat földeríteni; a szükségesnek mutatkozó intézkedéseket pe
dig azonnal megtegyék, miről őt esetről-esetre értesítsék; az
zal négy lovasnak futárszolgálatra való hátrahagyásával vissza
lovagolt. Ez éjen át semmi sem adta magát elő, a mi a bar
langok lakóira vonatkozott volna és reggelre a nagy zsarát
nak is kialudt s a füst is elszállt, a mi lehetővé tette a belia- 
tolhatást. A négyfelé ágazott öt bejáratú másfél öl magas öb
lös barlangokban, mindenfelé ember és állati hullák hevertek 
a földön; n 6  férfi részint a füsttől megfuladtan, részint pedig: 
— ki tudja, mily dulakodás és harczközben — leölve-1 eszúrva 
volt, ezenkívül 27 törökösen öltözött és fátyolozott fiatal nő, 
hihetőleg: az utóbbi időkben e környékről rablás folytán el
el tünedezett szerencsétlen leányok voltak — egytől-egyig 
leszúrva; végűi: a barlangok mélyében hátul 41 ló hulla bo
rító a talajt; találtatott ezen kívül nagymennyiségű épen nem 
mohamedánoknak való élelmi és itali készlet, sok drága ruha 
fegyver és lószerszám, különféle ékszer és lőkészlet. Mindezeket 
bevitték a várba, az előző napon menekülés közben lelövöl- 
dözöttek hulláit pedig behordták a többi közé s a nyílásokat 
becsinálva, az ott talált lőpornak egyrészével mind a négy 
barlangot fölvettették és az egészet, a sánczmunkásokkal lehe
tőleg kiegyengettették s azóta e helyett: »Leányvár«-nak néme
lyek »Törökvár«-nak is nevezik!

A fenti esetről Zrínyi, Károly főherczeg kormányzónak 
haladéktalanul jelentést tett, ki — tekintve a légrádi várnak
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aránylag nagy távolságát, minélfogva általa Nagy-Kanizsa 
vára kellő biztosítékot nem nyerhet mindenkor, elrendelő: hogy 
a fent lejátszódott esemény színhely környékén, mint Kanizsá
nak déli oldalróli legveszélyesebb pontján, egy hatlövegii vá- 
racs építtessék, mely megfelelő védőrséggel és egyébb szüksé
ges kellékekkel azonnal felszerelendő. Ennek folytán Zrínyi 
sógora Batthiányi Boldizsár, Nádasdy Ferenez és Halleck Vitus 
vezérekkel szövetkezve, elhatározta, hogy ott, hol a Kanizsa 
pataka az eszteregnyei '>Berkes« nevű patakkal Kityeháza köz
sége alatt egyesülve egész a Mnráig áthatolhatlan ingoványt 
képez, a fenti rendeletet foganatosítják, a mihez megfelelő 
fegyveresek fedezete alatt 1579-ik tavaszán hozzá is fogattak. 
Szár Ali szigetvári bég mindezekről pontos tudomást nyervén, 
a berzenczei és koppányi törököket magához vonva, mintegy 
300 lovas, 50 gyalogos és 12 löveggel deczember elején — e 
szándékáról már idejekorán értesült -  várépítőket megrohanta; 
nem ismervén azonban a környező veszélyes terepet: az erre 
várt s eddig elrejtve volt Zrínyi hada által — mely 300 vá
logatott vitéz magyar és horvát darabontból Batthiány, Nádasdy 
és Erdődy grófok parancsnoksága alatt Kilimáni András, 
kanizsai és Glubicsek János kapronczai alkapitányok gyalo
gosai által támogatva — állott; gróf Malakóczy, horvátosan: 
Malakovic Miklós vezénylete alatt, meglepőleg hátulról kapva, 
egész hadával az ingoványba szoríttatott, honnan alig mene
külhetett egynéhány hírmondó, köztük m aga: Szár Ali is ál
ruhában; s így az egész had — bár heves harcz útján — a 
mieink kezeibe jutott; a lövegek azonnal az új erődben- nyer
tek elhelyezést, míg a nagyszámú foglyok Kanizsára kísértet
tek. E vereségért: Szár Ali, Amurát szultán parancsára meg
főj ta to tt és helyébe Mohamed bég neveztetett ki Szigetvár pa
rancsnokává.

A bajcsai vár ezután háborítlanul épülve őszre elkészült 
és szabályszerüleg fölszereltetett, s parancsnokául: Malakóczy 
gróf neveztetett ki. 1580-ik év szeptember havában a pozsegai 
basa Ulama fia Skender bég, mintegy 4000 főnyi hadával, 
Varasd és Kaproncza vidékét kifosztva Légrád vára ellen 
indult, de ez akkorra már Slatina környékére jutott Zrínyi 
2500 főnyi lovas és gyalog fölszabadító csapatával véletlenül 
találkozva hevesen egymásra rohantak miből: elkeseredett
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harcz fejlődött és a Zrínyiek diadalával végződött. Ezen üt
közetben : Zrínyi egyik csatlósa Svastics Gáspár Skander béget 
leszúrta és fejét levágta; a miért később nemességet nyert; 
Péterdy Ferencz kanizsai hadnagy vitéz szakaszával pedig 
Dervis béget, Oszmán és Húszéin lovas agákat ejté fogságba, 
a miért ő is megjutalmaztatott; a levágott 520 törökön kívül 
még 430 jutott fogságba, kiket részint kicseréltek, részint 
magas váltságdíjért szabadon bocsátottak s az így befolyt 
pénz a többi zsákmáuynyal együtt jutalmul szétosztatott, a 20 
drb. török zászló azonban a parancsnokok közt osztatott föl.

Az 1581-iki Szt.-Benedek napján egy zivatar alkalmával 
N.-Kanizsa várába a villám lecsapott, miből nagy tűz kelet
kezett s a szél szikrát sodorván a lőporos torony födelébe, ezt 
fölgyujtá, minek következtében az egész torony légbe repülve, 
a szomszéd házakat bedönté, melyeknek romjai 90 embert alá 
temettek, köztük a vár akkori alparancsnokát, Bornemissza 
Jánost neje és leányával együtt. . Ezen elemicsapá's okozta 
kárt Zrínyi csakhamar pótoltatta és alparancsnokul' Péterdyt 
nevezé ki. ’ , í i

A keszthelyiek hívására 1584. február;havában, Féterdy! 
várőrségének egy részével, a Balaton-zalai vidékre portVázni 
rándult, mit Musztafa budai basa hírül vevén, a fehérvári, 
béget, Abdurhaman fiát Dermanikot, nagyszámú : sereggel 
rögtön ellenük rendelé, ki vissza is verte őket. b > rí

1586-ikjanuár havában, Zágráb-Varasd-N.-Kanizsa-Pozsony: 
és Bécs vidékén nagy földrengés volt, mely alkalommal a 
nagy-kanizsai várban számos épület megrongálódott. és az 
északkelet és keleti bástyák kivételével valamennyi1 több 
helyen alapjáig repedezve nagy nyílásokat mutatott.

Ugyanezen év nyár utolján, Arnaut Kucsuk Hasszán bég 
a marczali és koppányiakkal egyesülve, az utakat jól ismerő 
Csáktornyái származású Wlasits Mátyás pribék kalauzolása 
mellett — ki Koppányban a törökökkel együtt lakott és kit a 
törökök »Lutfi bin puri«-nek hívtak — Muraközbe tört, ott 
számos községet földúlva N.-Kanizsa kikémlésére indult, de 
a várbeliek ezt észrevéve, kirohantak és Hasszán seregét ül
dözőbe vették, ki gyorsan meghátrált, mi által a várbeliek 
heves üldözésre ragadtatva, a reájuk Segesduél lesben várt 
Urukk bin Husszein lovasvezér kelepczéjébe jutva nagyobb
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részt lekaszaboltattak, alig negyed része térhetett sebekkel 
bontottan vissza a várba. E sikerért Wlasits Mátyás pribék 
5999 akcse — mintegy 150 tallérnyi jutalmat kapott Husz- 
szeintől.

A török bégek és agák 1587. augustus 8-ikán Szigetvárt 
Ali basa elnöklete alatt gyűlést tartottak, melyben Maschmut 
pécsi basa, a szultán első neje testvérének fia, továbbá: 
Chárán koppányi bég és Szeszuvár simontornyai basa vettek 
még részt, mely alkalommal az előbbeni vereségeket visszatorolni 
határozták; mi czélböl a koppányi bég 5000 lovast ajánlott fel 
Jussuf sangiák vezetése alatt, melyhez a többiek is még mint
egy 3000 lovast csatoltak és rögtön el is indultak úgy 13-ika 
körül a mostani Palin mellett a Zala folyón átkelve Letenye 
és A.-Eendva vidékére vonulva a Kerka folyó területén dúltak 
raboltak és a népet fogságba hurczolták.

N.-Kanizsa várnagya Zrínyi György ezeket tudva: Batt
hyányi és Nádasdy grófokat, továbbá Huszár Péter pápai, 
Török Gáspár Csáktornyái, Dersffy Ferencz kaposvári, Glu- 
biczer János kapronczai és Malakóczy Miklós bajcsai várkapi
tányokat, végül: Trautmansdorf Frigyest Regedéről 500 lo
vassal sürgősen fölhivá a nagy-kanizsai vár alatti egyesülésre, 
kik e parancsra szépszámú csapatokkal rövid idő alatt össze 
is jöttek mindannyian. E közben a törökök minden ellentállás 
nélkül dúltak széliében, csupán Rédics községénél mert velők 
Serényi István lovas hadnagy vitéz lovasaival azon remény
ben : hogy Eendva várából, hová az esetről, a Bánfyaknak 
gyors jelentést küldött és támogatást kért — segítséget nyer 
— szembe szállani, de a kis csapat, utolsó emberig fölkon- 
czoltatott.

X-ik Fejezet.

A kaczorlaki meglepetés és Nagy-Kanízsa várának 
megújítása 1590-ben.

Zrínyi jól tudván: hogy a török, ha zsákmánynyal meg- 
tellett: Szigetvárra csak ismét erre fog visszatérni, ennek 
alapján a Zala folyón a palini és korpavári átjárókat lerontatá 
a kaczorlaki és gelsei nagy átjárásnál a berkes erdőségbe
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mintegy 3000 jól fölszerelt fegyverest rejtett s a sárkányszigeti 
erősségből ugyanannyit tartalékba rendelt. A számítás Zrínyi 
részéről jó volt, mert a zsákmánynyal túlterhelt török — 
ismét csak Wlasits Mátyás kalauzolása mellett — csakugyan 
ezt a vonalat választá Szigetvárnak, de a mint az átjárókat 
mind elrontva találta: Szeszuvár rögtön tisztában volt a hely
zettel; átlátta hogy kelepczébe jutott: elhatározta tehát: 
fegyverrel utat nyitva, a sejtett zárvonalat áttörni. Kora haj
nalban Gelse és Kaczorlak között megkisérlé ennélfogva az 
átkelés kierőszakolását, de két tűz közé jutva az ép akkor 
igen kiáradt roppant sebesfolyású Zalába szőrittatott, honnan 
élve csak keyesen menekülhettek,: mivel a berekből a part 
hosszában fölfejlődött muskétások által majd mind lelövettek, 
másrésze pedig az ingovány és mocsárokba sodortatva, ott 
veszett el nyomorultan. Ez alkalommal 2000-nél több itt 
veszett közülök, 1500 pedig fogságba jutott; azonkívül összes 
zsákmányuk számos foglyaikkal a győzők kezeibe jutott és 
több bégek és basák elvesztek vagy fogságba jutottak. így 
például: Szimán mohácsi bég, Hasszán a koppányi szangiák, 
elestek, míg Ali bég, Mastomet pécsi basa, Nasszuf berzenczei 
bég, Memis spahi aga, Hasszán-Musztafa basa fia Ozmán és 
Halit telebik — nemes apródok — Taskin és Kurkut kja- 
tibok, több más csausz, zain, alajbég, cseribasa és szürüdsivel 
együtt fogságba jutottak.

Másnap a környékbeli nép ezrekre menő csoportokban 
fegyveresen tolult a csatatérre, a szétriasztottak összeszedése 
és az elesetteknek eltemetése végett, mely alkalommal a csol- 
nakosok a mocsáros sűrű nádas és rekettyésekben még mint
egy 1300 főnyi elkényszeredett törököt szedtek össze, kik a 
mentők közeledtére különféle hangok és taglejtések között 
kértek kegyelmet, kik szintén mind a kanizsai várba szállít
tattak, az összeszedett 2000 drb. török fejekkel együtt, hol 
kellő díj fizettetett az illetőknek értük.

Ezerötszáz drb. ló, fényes szerszámmal a vezérek közt 
osztatott szét, 29 drb. török zászló pedig, a legközelebbi va
sárnapon tartott hálaadó misén a ferencziek templomában az 
oltárt diszíté, mely alkalommal, a megszabadult keresztény 
foglyok is mind — mintegy 600-an — jelenvoltak, úgy az isteni 
tiszteleten mint az ezt követett fényes és elmaradhatatlan
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örömlakomán. A diadal jelek ezután Béesbe küldettek, hol a 
küldöttek igen kegyesen fogadtattak és gazdagon megaján
dékozva bocsáttattak el.

Fenti harcz alatt a keresztények részérőli veszteséget 
aránylag' igen csekélynek mondhatni, kivévén: Kudbregi 
Thuroczy Benedeket ki Kaczorlaknál jobb karját veszté, a 
miért később kárpótlásul —■ Horvátország bánjává nevez
tetett ki.

A fogságba jutott törökök kiváltásáért, Zrínyi saját 
jegyzetei szerint több mint 200000 frt befolyt a nagy-kanizsai 
vár pénztárába, miből a szt.-györgyvári-várat újólag fölépíttetve 
megerősitteté és a XIII-ik század végén épült de a Rozgonyiak 
által még 1445-ben lerombolt »sáuczi« erőd helyén egy a 
bajcsai váracshoz hasonló erődöt építtetett és szerelt föl, hogy 
a török az azontúli völgyben többé a várat megne közelít
hesse, vágy hogy abban: úgyszólván hogy közvetlen mellette 
észrevétlenül el ríe lopódzhasson.

A pozsonyi országgyűlésen Zrínyit; mint a kaczorlaki 
diadal értelmi szerzőjét nagy kitüntetéssel fogadták ugyan a 
»Tekintetes karok és Rendek«, de néhány nap múlva a diadalt 
és zsákmányt irigyelt kapzsi nemesek' által azzal vádoltatott: 
hogy a roppant zsákmány nagy.obb részét magának tartotta 
meg. Erre az önérzetes Zrínyi indulatában lealázólag válaszolt, 
mit vissza vonni nem akarván: országgyülésileg hivatalvesz
tésre és száműzetésre ítéltetett és helyébe Gércsi — Ghierry 
Bertalan lett Nagy-Kanizsa várának parancsnokává ideiglene
sen kinevezve. Zrínyi e rósz indulatú vád alul magát csakha
mar rehabilitálta és élő tanúkkal igazolta: hogy a kaczorlaki 
ütközetben részt vett katonák érdemszerint és oly aráuylago- 
san lettek a zsákmányból jutalmazva: hogy egyesek meg is 
gazdagodtak belőle, minek alapján a szigorú Ítélet alól ugyan
csak országgyülésileg fel is oldatott, de azért Zrínyi többé 
nyilvános pályára nem lépett, mivel e méltatlan eset oly any- 
nyira hatott érzékeny lelkére: hogy a fölötti búja és bánatába, 
rövid pár év múlva bele halt.

1588-bau Husszein segesdi bég, a Bakónak és Galambok 
községek közötti Isebor népiesen Istolcz, Kanizsának egyik 
élőerődét — melyet még az Osl család magánlak gyanánt épí
tett volt, és a mely időközben a kanizsaiak révén a várhoz



97

csatoltatott —- képezett váracsot megtámadta és mire Ghéczy 
a nagy-kanizsai várból 600 fegyveressel segítségül érkezett; 
föl is dúlta, égette, sőt a sietve közeledő Ghéczy várnagyot 
lesállásból megrohanva csapatát nagyobbrészt levágva, szét
verte, minekfolytán Ghéczy sebektől borítva alig néhányad 
magával vonulhatott vissza várába. E tettéért Husszein a Ba
laton melletti Lakvárat uradalmával együtt nyerte jutalmul a 
budai basától.

Nagy-Kanizsa vára alig heveré ki az 1577 és 1581-iki 
elemi csapásokat, 1590-ben újabb veszedelem érte, a mennyi
ben június hó 19-én d. u. 3 órakor kezdődött és az éj folya
mán többször ismétlődött hatalmas földrengés roppant károkat 
okozott, mihez még az is járult: hogy a még mindig elég 
nagyszámú török foglyok, a keletkezett zür-zavart fölhasználva, 
több épületet, széna és szalma kazalokat azon reményben: 
hogy az így fokozott riadalomban megszökhetnek, fölgyujtot- 
tak, melyen azonban rajta vesztve, mind egy lábig lekaszabol- 
tattak.

A vár néhány emelétes ház kivételével teljesen leégett, 
a földrengés következtében pedig a házak nagyobb része össze
omlott, minekfolytán majdnem 500 ember és számos jószág 
pusztult e l ; ezenkívül az egész várfalazat a bástyákkal együtt, 
majdnem egy öl, de minden bizonnyal jó másfél méternyire 
alább szállott és összevissza repedezett s a déli, későbbi »szi
getvári« valamint a délnyugoti vagyis: »Csáktornyái« erős 
bástyák pedig: teljesen elsülyedtek mindenestől az iszap föl
színe alá és fölöttök reggelre ősi medrét visszafoglalva már is
mét a Zala folydogált, melynek víztükre alatt félméternyire 
akadtak az eltűnt bástyákra, melyeket a későbbi javításkor, 
alapokul használtak.

Géresy Ghiczy Bertalan várnagy e borzasztó elemi csa
pásról rögtön jelentést tett a kormánynak, ki az ügyet az or
szágház elé terjesztve, a sürgős helyreállítást azonnal kiesz
közölte; mivégből Zala és Somogy vármegye jobbágysága, a 
szokásos 12 napi dologra ide is rendeltetett és a restaurálási 
munkálatok Bécsből küldött Smolca és Meldegg vezérkari 
törzstisztek vezetése alatt serényen folyamatba tétettek.

Figyelembe vevék ezúttal az előzményeket, melyeket az 
akkori eseményekkel összehasonlítottak, abban állapodtak meg:

7Nagy-Kanizsa város és vidékének hadtörténelmi leírása.
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hogy tekintve azt, miszerint a természet ősi jogát rendesen visz- 
sza követeli — a mi ezúttal itt is bekövetkezett — a Zala folyót 
régi medrébe juttatva, a várat úgy épiték föl: mint ez a XIV. 
század elején építve lett, minek következtében a Zala, ismét a 
váron lett keresztül vezetve.

Alig haladtak azonban munkájokkal felényire, augusztus 
5-én már ismét újabbi földrengés rémitgette őket, ezúttal azon
ban minden nagyobb baj nélkül csak azt okozta: hogy a várat 
övező ingoványos mocsár mintha fenekestül fölfordult volna, 
összezavarodott és napokon át roppant erős és bűzös kénsza
got párolgott ki magából.

Két vármegye munkaereje és másfélévi időbe került eme 
borzasztó elemi csapás nyomainak eltüntetése a nagy-kanizsai 
várban.

Az 1591-ik augusztus hó 15-iki Nagy Boldogasszony nap
ján Kis-Komáromban búcsú lévén: az ottani várbeliek nagyobb- 
része az ünnepélyen, a várban maradt csekély számú őrség 
pedig borközi állapotban volt, miáltal az őrszolgálat elhanya- 
goltatott, mit az épen e környéken portyázott Kucsuk-Hasszán 
valahogyan megsejtett. Segesdről csapatát kötelek és létrákkal 
fölszerelve, alkonyatra a vár alá vezeté, melynek falait minden 
ellentállás nélkül egész csendben meghágatá s a mámoros 
őrség csak akkor eszmélt, midőn Haszán emberei belülről már 
a kapukat is fölnyitották a kün voltaknak. Erre lármát csap
tak ugyan, de már minden későn volt és rövid küzdelem után 
az egész várőrség Capra — katonái által Kecskés Ferencznek 
hivott — várkapitányával együtt fölkonczoltatott s a vár tel
jesen kirabolva, a földig leégettetett. Ugyané napon Mohamet 
bin Begtár és Achmed bin Jussuf berzenczei bégek Mesztegnye 
és Csurgó várakat ejték majdnem szóról-szóra hasonló módon 
és körülmények közt hatalmukba; miáltal vérszemet kapván, 
Kucsuk-Hasszán csapataival együttesen N.-Kanizsa még nem 
egészen kész vára ellen indultak, honnan azonban csak roppant 
vesztességek árán menekülhettek el az éj homályában Segesd 
felé.

Az ily módon fölgyujtott és kirabolt várak a környékbeli 
lakósok által csakhamar benépesittettek és helyreállittattak s 
a kis-komáromi várba várparancsnokul Rátkay Menyhértet 
nevezték ki.
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Hasszán basa — ki időközben Koppányból Boszniába 
helyeztetett — Kanizsa elleni boszúját kitöltendő, 1592-ik év 
július havában nagy sereggel Kanizsa alatt termett és haladék 
nélkül fölszólítá a meghódolásra; mire a várbeliek válasza oly 
heves kirohanásban nyilvánult, hogy az ostromlók teljes za
varba jőve, annyira szétfutottak: hogy Hasszának nagy fárad
ságába került őket visszamenetében összeszedni, mi fölötti 
boszújában Sisek és Zágráb környékét dúlta, rabolta ki.

A nagy-kanizsaiknak 1593. elején a Balaton melletti Hid- 
végnél és a bajosai várnál akadt majd a koppányi, majd pedig 
a babócsai törökökkel mint segítségül hívottaknak holmi elriasz- 
tási dolguk.

Junius havában Sziszeria, augusztusban pedig már Pet
rina ostrománál hősködtek Mehemet Bosnia beglerbégje ellen; 
majd ismét Rév-Komárom és novemberben Székesfehérvár alatt 
látjuk őket diadalmaskodni, honnan visszatértükben majd a szé- 
csényi, majd pedig a segesdi törökök által lettek feltartóztatva, 
de az útonállókat mind a két alkalommal megfutamiták, mi
közben közülök sokakat levágták és fogságba ejtettek.

1593-ik év utolján ifjú Zrínyi György néhai atyján elkö
vetett méltatlanságok némi enyhítéséül a dunántúli várak fő- 
parancsnoka és az ország kapitányául neveztetvén ki, elhatá
rozta a folyton nyugtalankodó és e vidéket fosztogató törö
köktől váraikat elfoglalni, mivégből: gróf Erdődy Ferencz, 
Nádasdy Tamás és László és Bathányi, valamint: Török Ist
ván, Dersffy Ferencz, Tahy István, Szécsy István, Herberstein 
Zsigmond, Trautsman Frigyes, Latosch János és Rédei Illés 
akkori különböző várak parancsnokait és jeles vezéreket föl- 
hívá: hogy .csapataikkal 1594-ik márczius 10-re a nagy-kanizsai 
vár alatti táborban megjelenjenek. E felhívás folytán kisebb- 
nagyobb csapattal valamennyien meg is jelentek, minekfoly- 
tán mintegy: 12000 főnyi magyar, vend, horvát és slavon sereg 
12 löveggel — melyhez a nagy-kanizsaiak is csatlakoztak volt 
— összpontosulva. Zrínyi átvevén a fővezényletet, 12-én Bör- 
zöncze ellen indult és ezt az nap éjjel megtámadta, de még 
másnap is sikertelenül ostromolta és csak 13-áii éjjel — midőn 
a törökök által fölgyújtva elhagyatott — jutott birtokába az 
ott talált 14 drb. különféle nagyságú löveg, élelmi készlet és 
egyéb czikkekkel együtt. Innen gyorsan Csurgó alá vonult és

7*
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14-én már azt is megtámadta; de a törökök a rohamot be sem 
várva, ezt is felgyújtották és Babocsára menekültek. A csurgói 
várban n  drb. lövegen kívül minden a tűz martalékává lett. 
Még ugyanaz nap estéjén Segesd is birtokába jutott Zrínyi
nek, mivel a törökök a támadást sem várták be, hanem he
lyüket felgyújtva, ott hagyták; 16-án Szécsény várát hasonló 
módon nyerték meg. Babocsát — hol ekkorra már a minden
ünnen elvonult törökök itt összpontosulva voltak — 17-én 
érte el az ostromló sereg, de ekkorra már a kiáradt Rinyán 
minden híd föl volt szedve, minekfolytán 10 napi veszteglés 
után a rengeteg gyótai erdőséget, mely táborhelyül szolgált 
és a melyet a rohamosan áradó folyó szintén elöntött, Zrínyi 
elhagyá és Mátyás főherczeg rendeletére »ostrom-seregével« 
Szinán basa által oly makacsul védett Győr alá vonult, hol az 
egész szeptember 7-ig nyúllott ostrom alatt vitéz kanizsai né
pével — a többiek példájára — számtalanszor kitüntette ma
gát, a melyekért: Zalamegye főispánságával jutalmaztatott, 
mely kitüntetés azzal tetéztetett: hogy a somogymegyei neme
sek kívánságára vármegyéjük Zalához csatoltatott, minekfoly
tán 120 évig egyet képeztek.

1595. május elején a légrádí, bajcsai, kis-komáromi és a 
kanizsai várakból Heim Kristóf ezredes, nagy-kanizsai várpa
rancsnok vezénylete alatt mintegy 8000 főnyi különitmény 
vonatott össze, hogy Szigetvárig portyázva, a fosztogató törö
köket megfékezzék. E különitmény a kálmáncsai kastélyban 
egész véletlenül, egy vígan mulatozó mintegy 280 főnyi lako
dalmas törököt lepett meg, kiket násznépestől, mindenestől 
vérontás nélkül, kincseket érő vigalmi ékszer és drágaságaik
kal együtt a nagy-kanizsai várba szállították; honnan egye
nest a szultán parancsára rövid idő múlva Ámhád beglerbég 
által roppant összegért mindegyiket kiváltották. E különít
ménynek, mely egyébként mindhárom fegyvernemből állott, 
visszatértében a tavalyi mulasztást pótlandó, Babocsát meg
szállotta, csakhogy most meg a roppant hőség volt hátrányára, 
mivel a katonák és lovak nagyon hullottak, minélfogva a tá
bort Rinya Szt. Királyra kellett áttenni; ezt a törökök az őr
járattól megtudva: a nagyobb épületeket és az összes bástyá
kat felrobbantották s a várat fölgyujtva Segesvárra mene
kültek.
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A vár a környékbeli lakósok által Porta Caesár olasz 
mérnök terve szerint csakhamar fölépült és Zrínyi által sza- 
bályszerüleg fölszereltetett és megfelelő védőrséggel — fele 
magyar, fele német — ellátva, a magyar katonák mellé Hor- 
vát Miklós gyalog hadnagyot, a németek mellé pedig Heim 
várparancsnok által sorshúzás útján, Uhrmüller Cristián német 
századost rendelteié, ki egyszersmint a várkapitányságot is 
vezette.

A szigetvári Nasszuf basa Babocsát megbosszulandó 1596. 
május közepén 6000 lovassal Kanizsa közelébe lopódzott s 
magát a környező sűrű erdőségekben meghúzva, egy kisebb 
csapatot a vár alá küldött cselvetés végett, a mi sikerült is 
nekik, mert a kanizsaiak voltak oly naiv hősök: hogy túlerő
vel kiröhantak és a gyorsan hátrálókat — daczára a számos 
előbbi szomorú példáknak — heves üldözőbe vették, minek- 
folytán tőrbe jutva, bizony nagyon megfogytak és Pethő Cris- 
tof alkapitány is csak kevesed magával, de sok sebbel érkez
hetett vissza.

O róla maradt fen e latin vers: »Actalicet bellis, titulas et 
honoribus aucta. Non habent maculam, laus Pethőana suam!«

1596-ik szeptember 26-án a szigetvári Hasszán basa ne
szét vevén, hogy a babocsai várból a magyarok nagyobb része 
parancsnokukkal együtt mulatság végett távol van, 4000 főnyi 
csapattal gyorsan Babocsa alatt termett s azt ostrom alá fogta, 
de mivel Uhrmüller vitézül védekezvén, semmire sem mehetett, 
az ostrom alól azonban mindaddig föl nem oldotta: míg tudomá
sára nem jött Zrínyinek N.-Kanizsáróli közeledése, mire vissza
vonult, miközben a kanizsai lovasok által Szigetvárig sok 
hátráló levágatott; itt azonban a várból pihent török lovasság 
rohant rájuk és tetemes kárt tett bennök.

Zrínyi a babocsai németeket megdicséré, de Horváthot 
elfogatta és helyébe Pethő Gergelyt, Kristóf öcsét nevezte ki.

Nasszuf basa 1597. április 17-én 1000 főnyi lovas külö
nítménnyel Babocsa alá rejtőzött és a tavalyi kanizsai tőrbe 
csalást ismétlé szép sikerrel, amennyiben: a kirohanókat majd 
részint levágták, részint elfogták, köztük Reczinger hadnagyot is 
zászlótartójával együtt. E siker által bátorítva, hasonczélból Kani
zsa alá is ellátogattak, csakhogy ezúttal vesztükre, mert Mohamed 
Abdullah hires lovasvezér, ki ily cselvetéseknek nagymes



102

tere volt, számos katonáival együtt, Pethő Kristóf által levágatott, 
úgy liogy Naszuffnak alig maradt némi kísérete menekülésében.

Szemender bég, Pápa vár ura, kegyetlenségei és rab
lásai folytán rémévé lett környékének, minekfolytán elha
tároztatott kiirtása; e czélból Zrínyi a környékbeli várakból 
egy 9000 főnyi ostrom-sereget vont 1597-ik augusztus havában 
Pápa alatt össze és augusztus 20-án a várnak erős löve- 
tése után általános rohamot intéztetett, melyben Radios nevű 
kanizsai vitéz volt az első a vár ormán, a miért Zrínyitől fé
nyes jutalmat nyert. Bevétetvén a vár, Török István százados 
— szintén a kanizsai várból — Szemender béget álruhábani 
menekülése közben a budai basa alagútjában elfogta és Zrínyi 
elé vitte, ki kötelékeit feloldoztatá és kikérdezéséhez fogott, 
miből Szemender semmi jót sem sejtve, egy óvatlan pillanat
ban a mindig magánál hordott mérget hirtelen lenyelte, mi
nekfolytán pár perez múlva kimúlt, a mi Zrínyit borzasztóan 
ingerültté tette; de később Török századost mégis gazdagon 
megjutalmazá. A fogságba jutott várőrségnek fegyvernélküli 
szabad elmenetelt engedélyezett, de a vallon katonák ennek 
daczára mintegy 300-at fölkonczoltak és csakis Zrínyi közbe
lépése vetett gátat a további vérengzésnek, ki ez ügyben 
azonnal szigorú vizsgálatot indítva; a vallonok azt vallották: 
hogy azért vágták le a védteleneket, mert elrejtve volt nagy- 
mennyiségű lőpor készletüket akkor gyújtották föl, mikor 
szabadon bocsátattak.

Ezen ostrom alkalmával egy Presztenszky Jaroszláv nevű 
osztrák tűzértiszt által föltalált »petárda« nevű hadigép — 
melyet a vallon katonák igen ügyesen kezeltek — a tűzke
resztséget fényes sikerrel kiállotta, amennyiben legelőször itt 
nyert alkalmazást.

Ezen esemény után a nagy-kanizsai várról semmi neve
zetes dolgot följegyezve jó ideig nem találunk: a portyázások 
rendesen megtartattak, mely alkalmakkor a szintén portyázó 
törökökkel számtalan csetepáté változó szerencsével vívatott. 
1598-ik augusztus havában több oldalról panasz érkezett a 
vár őrsége ellen, mintha azok a környék népét zsarolnák és 
a kis-komáromi huszárok lovait a legelőről elhajtanák; a szi
gorú vizsgálat azonban kiderítő: hogy mindezeket a várőrség 
ruházatába öltözött török portyázók cselekedték, miközben
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azon gonosz hírt is iparkodtak teijeszteni: hogy a várőrség 
zsoldot már rég nem kapott és ennélfogva rabolni kénytelen stb.

1599-ik márczius havában a portyázók nagyobbszámú 
török foglyot hoztak magukkal, kiket egyelőre csak a váron 
kívül, az ekkorra már ismét szép virágzásnak indult elővárosba 
helyeztek el; ezek megmentésére pár nap múlva egyik orszá
gos vásár alkalmával — szeles-viharos időben — 2000 főnyi 
török csapat, mind álruhába öltözve a várost fölgyujtá és az 
erről előre értesített hitsorsosaikat egytől-egyik sikerült meg
szöktetniük.

Az ugyanezen év április havi portyázás arról nevezetes: 
hogy a különítmény parancsnoka, Csúzy András nagy-kanizsai 
hadnagy Babócsa és Szigetvár között a szigetvári rémes hírű 
deli Nässzuf basa fejét levágta s azt magával hozva, Zrínyinek 
átadta, ki azt praeparáltatva Bécsbe, Mátyás főherczeghez kül
dötte, ez pedig az éppen akkor fogva volt Szolimán budai 
basának mutatá, megkérdvén: hogy ismeri-e ? Mire Szolimán 
könyes szemekkel igenlőleg válaszolt és sóhajtva mondá: hogy 
arról még a szultán is úgy nyilatkozott: hogy kevés oly derék 
és vitéz katonája van, mint Nasszuf! kit saját kívánságára 
küldött volt Szigetvárra; kinek drága paizsát és értékes fegy
vereit Csúzy magának megtartá.

XI. Fejezet.

A szabadhajdúk szervezése.

Az utóbbi időkben N.-Kanizsa vára és környékén, vala
mint : Eger, sőt Erdélyben szenvedett vereségek annyira föl- 
boszanták a harczias és vérszomjas természetű III-ik Mohamed 
szultánt, hogy katonái előtt megesküvék: miszerint tavaszszal 
nagy sereggel Magyarországba jő és Bécsnek kapujáig meg 
sem áll! Kedvencz neje azonban annyira befolyásold: hogy 
seregének személyes vezetéséről lemondva, a következő tava
szon azt sógora, Damad-Ibrahim nagyvezérre bízá.

Mohamed e szándékáról Zrínyi jó eleve értesülést szerez
vén, gróf Nádasdy, Pálfy és a császári hadak fővezérével, 
Schvarzenberg herczeggel tanácskoztak, hogy jó lenne egy 
oly csapatnak szervezése, mely zsold nélkül, csupán zsákmányért
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híven szolgálna, élelmet, lakást és ruházatot a várakban 
kapna és főfeladata: az ellenség élelmi készletének kézrekerí- 
tése, elkobzása, esetleg megsemmisítése lenne és kik legkivált 
halász, molnár és hajósokból lennének toborzandók, s miután 
semmi harczászati kötelékbe sem tartoznának, önálló parancs
nokságok alatt — külön-külön működve — ott, akkor és úgy 
ártanának az ellenségnek, ahol érnék, a mikor erre csak alka
lom nyílnék és a miként csak tőlük tellenék. Eme sajátságos 
szerepeiknél fogva tehát »szabad-csapatok« lennének. A tanács 
tehát ezen elvet fenti szellemben helyesnek találván: az ügyet 
az országgyűlés elé telj észté, mely ezt elfogadván : a »liberi- 
hajdones« toborzást országszerte elrendeld; minekfolytán egyik 
főállomási helyükül N.-Kanizsa vára is kijelöltetett. Ide körül
belül ezer főnyi »szabad-hajdút« toborzottak össze, kiket Rácz 
Jóczó és Horváth Mirkó kedves pallérjaik vezetése alatt Szeg- 
szárd és Mohács vidékére 1599-ik június 22-én oly feladattal 
rendeltek k i : hogy a Dunán felvontatott roppant mennyiségű 
élelmi czikkeket, pénzt, ruházatot és fegyverkészletet szállító 
török hajókat megsemmisítsék, melléjük adván Fekete Miklós 
hadnagy parancsnoksága alatt még 400 fegyveres katonát két 
ágyúval is a várból.

E kirendelésnek gyorsan híre terjedvén a környéken, a 
nagy zsákmány reményében mind számosabban csatlakoztak 
— még Horvátországból is — hozzájuk, úgy: hogy rövid idő 
múlva már harmadfélezeren voltak. A hozzájuk osztott kato
nákat a Dunaparton küldötték előre portyázás végett, mialatt 
ők Tolnára vonulva, az előkészületeket tették meg. Végre a 
kiküldött kémek jelenték: hogy a teherszállító hajók Bari Bég 
parancsnoksága alatt 5000 fegyveres fedezete mellett már Bel- 
grádot is elhagyták, mire a szabad-hajdúk a már eddig elké
szített és összevásárolt-harácsolt nagyszámú különféle vizi jár
müveikkel — csolnak, csámacz, dereglye, ladik stb. a Kalocsa 
melletti szigeten jókarban volt Erdőd várában rejtőztek és 
várták a már régen jelzett szállítmányt. Julius 19-én virradóra 
a török flotta már láthatóvá és a vontató lovakat hajtők zaja 
is hallhatóvá lón, mire Prodán Demeter, ki ügyes hajós volt, 
a vizen, Fekete pedig a szárazon való vezénylést vette át; Pro
dán sajkásai, mint raj lepte el a Dunát és kapta körül az 58 
nagy hajóból állott flottát; Fekete meg muskétásaival a
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mutatkozó törököket egyenként szedeté le, a hajókat pedig 
két ágyújával csakhamar kormánytalanokká tévé. E nem várt 
rohamra a még életben maradt hajók lakói menekültek, a 
mint tudtak és bírtak, sokan úszás által is menekültek, minek 
folytán a szállítmány, két hajó lőpor kivételével, mivel ez föl- 
gyujtátott, rövid küzdelem után a szabad-hajdúk birtokában 
volt, csak egy »Gimolia« nevű háromsoros evezős gálya, melyen 
9 drb. nagy és n  drb. kisebb ágyú is volt, lett legénysége 
által hihetetlen gyorsan elsülyesztve. A zsákmány hallatlan 
volt; az arany és ezüstpénzt támadók sisakszámra osztották föl egy
más közt, az élelem és ruházat nagyobb részét az ekkorra oda se
reglett és segédkezett környékbeli lakosság között osztották 
szét, a fegyverzetet azonban mind maguknak tartották meg, 
minekfólytán sokuknak három kardja és két sisakja is volt.

A szabad-hajdúk innen Herberstein horvátországi kor
mányzó rendeletére Eszékre indultak, de mire odaértek, a 
török hajók — hihetőleg egy második szállítmány -  - neszét 
vevén az erdődi esetnek, visszavonultak s így dolguk itt nem 
akadván: Kanizsa felé vették útjokat, miközben Hárságy köz
ségnél, a pécsi, siklósi és szigetvári törököknek mintegy 6000 
drbból állott vágó marha-csordáikra bukkantak, melyeket 
N.-Kanizsára hajtottak. Jussuf szigetvári basa ezeknek vissza- 
adatása végett rögtön levelet írt Herbersteinnak, melyben 
tudatja: hogy az elhajtott jószág nem a törököké, de a sze
gény pórnépé és lakosságé, kik őt térden állva kérték, hogy 
szerezze nekik vissza stb. stb. Herberstein azonban az ellen
kezőről győződvén m eg: a levélre nem is válaszolt. Jussuf e 
fölötti bosszúságában maga mellé vön néhány spahit és pa
rasztot s a Mohácsnál megállapodott Ibrahim nagyvezérhez 
sietett és keserves panaszban kérte: hogy jöjjön és támadja 
meg Kanizsát, biztosítja a sikerről, mivel annak jelenlegi pa
rancsnoka egy gyáva krajnai, — ekkorra már a csakugyan 
krajnai származású Paradeiser György ezredes volt az — ők 
meg a környékről segítségére lesznek, csak kezdjen hozzá; ez 
által a szultánnak is kedves szolgálatot fog tenni, mivel oly 
fontos hadászati ponttal fogja a félhold uralmát szaporítani; 
miről Stambulban fogalommal sem bírnak stb. stb. számos 
hasonló és igen kecsegtető kilátásokkal akarta Kanizsa ostro
mára rávenni; de Ibrahim — ámbár mindenekben igazat adván
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Jussufnak — a szultáni parancstól el nem térve, tovább akará 
folytatni útját Esztergom felé, mely neki czélul tűzetett ki; 
.annyit azonban mégis megtett: hogy az endrődi esetről, vala
mint az elpanaszoltakról is, a szultánnak jelentést teendő, 
gyors csauszokat indított Stambulba, megtudandó egyúttal: 
hogy nem ellenzik-e ott Kanizsa megszállását? mint a honnan 
már annyi csapás érte a dicső ozmán fajt, hogy azt tehesse: a 
mi parancsoltatik.

; Addig pedig seregét Pécs, Siklós, és Szigetvárra szét
osztva elhelyezé, honnan szakadatlan portyázások küldettek 
egész a Balatonig, melyek sohsem folytak le simán, hol egyes 
kisebb váracsok ostroma volt feladatuk, hol hol meg külön
féle szükségleti czikkeknek rablás útjáni beszerzése lett nekik 
kitűzve; ezek végrehajtása közben, a keresztény portyázókkal 
— kik csak emezek műveleteinek meghiúsítása végett lettek 
leginkább kiküldve — gyakran összeütközésbe jöttek, miből, 
mint azt már fennebb is számtalanszor láttuk ^rendesen változó 
szerencséjű. harczok fejlődtek, melyekbe a törökök soha bele 
nem fáradtak és úntak, mindennemű veszteségeiket ernyedet- 
len kitartás és szorgalommal, azonnal utánpótolni iparkodtak, 
íg y : alig hogy Ibrahimnak a Dunán irányított rendkívüli dús 
élelmi oszlopát a szabad hajdúk megsemmisítették, már egy 
másik — Eszéknél — nyomban mútatkozott, mely azonban a 
hajdúknak ottani megjelenésére — mint azt láttuk: rögtön
eltűnt a láthatáron, tehát: visszavonult. Eehet, hogy ez is 
egyik oka volt annak, hogy Ibrahim, a szigetvári basa Jussuf 
siralmas panasza és rendkívüli kecsegtető biztatására hallgatva 
Esztergom útját félbeszakító Nem lehetetlen az sem: hogy a 
törökök rendkívüli babonás voltukra az akkori gyakori föld
rengések oly hatással voltak: hogy ezek tartama alatt semmi 
nemű nagyobb vállalatba vágni nem mertek. Azon eshetőség 
sincs kizárva: hogy Ibrahim további működésére vonatkozó 
szultán: parancs, titkos és igen befolyásos kezek által bizo
nyos ideig visszatartattak; lett légyen azonban bár mi is az 
ok, tény: hogy Damaud Ibrahim nagyvezér, ki tulajdonkép
pen Esztergom ellen indult Stambulból, tovább egy évnél 
Pécsett rekedt, mint nem egyszer mondá: e nékiek roppant 
károkat okozott makacs vidéket egy kissé meg puhítani és a vég
leges meghódolásra jól megérlelve előkészíteni.
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, XII. Fejezet.

Nagy-Kanízsa előváraínak bevétele és leromboltatása 
a törökök által 1600-ík évben.

♦

III-ik Mehemet szultán, 1600-ik augusztus havában ked
ves janicsár és testőr agájának magyarországi seregei kiegé
szítésére, élelmi és fegyverzettel jól fölszerelt 12000 főnyi csá- 
patot küldött Konstantinápolyból a Dunán Pécsre, miről Ibra
him gyors csauszok útján idejében értesülvén: a szállítmány
nak Belgrádig eléje ment és a további vezetést a biztonsági 
intézkedések tételével — okulván a szabad hajdúk tavalyi mű
fogásán — személyesen átvette és Mohácsnál följebb nem ha
józva szállítmányát partra tette s Pécsig gyalog menetelteté; 
hová ekkorra már a budai Murát basa, az alája tartozott érdi, 
fehérvári, dunaföldvári, simonytornyai, ozorai és koppányi bé
gekkel együtt Szigetvárott 50000 főnyi sereggel megjelent, 
Ibrahim pedig a pécsi és siklósi bégek kíséretében 20000 főnyi 
csapattal augusztus 17-ére szintén ide érkezett. Murát basát az 
50000 főnyi seregével 18-án hajnalban oly feladattal küldé a 
Balatonig: hogy minden útjába eső és ellentálló erődöt meg
hódítson és e környékbeli földnépével leromboltasson, ezek 
végrehajtása után pedig: gyors menetekben Keszthelyen át 
Körmendnek tartson, onnan pedig: a Steyer határvonalon 
délre fordulva Alsó-Kendva, Csáktornyán át mindenütt hasonló
kat téve Nagy-Kanizsa alá siessen.

Khiája basát pedig, ki nékie hű szárnysegéde volt, a 
20000 főnyi utóhaddal; Babócsa, Kégrád, Bajcsa és Kis-Komá- 
rom ellen hasonló feladattal küldé még ugyan az nap el. E 
két kiküldött, a vett parancsot pontról-pontra lelkiismereti 
szigorúsággal, sőt mondhatni: túlbuzgósággal teljesíteni ipar
kodott, a mi egyébként nem is volt oly nehéz föladat, mivel 
útjokban mindenütt azon — általuk költött és terjesztett — 
hír szárnyalt előttük: hogy a sereg a tulajdonképeni létszám
nál négyszerte nagyobb és 200 ágyúval jár, melyet magit a 
szultán vezet, a ki minden önkényt hódoló erőd őrségét dúsan 
jutalmazva, vagy mindenestől szabadon bocsátja, vagy tetszé
sük szerint erődjeikben továbbra is meghagyja, és minden ed
digi teher-adó, évi munka, stb. alól mindenkit örökre fölment,
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s nem kíván csak harminczadot stb. stb. hasonlókkal áltatták 
a népet,, hozzá tevén: hogy Nagy-Kanizsa szintén ily feltéte
lek mellett már rég boldóg arany napjait éli; védve minden 
külföldi befolyástól, kizárólag magyar szellemben nagy virág
zásnak örvend: A nép, sőt a további erődök egyes része hitelt 
adván ez ámításoknak, úgyszólván önkényt hódolt a töröknek, 
ki nékiek jutalmat ugyan nem adott, de legalább nem bán
tották őket; de annál kegyetlenebből bántak az ellentállókkal, 
kik a csalárdságok daczára is hűek maradtak esküjökhez és 
inkább erődeik romjai alá temetkeztek, semhogy azokat köny- 
nyelmüen föladták volna! Számos ily hősről emlékszik meg 
történelmünk, melyben az utókor lelkesítésére minden egyes
nek neve aranybetükkel vésetett — Clió által — fel. Történ
tek oly esetek is : hol az őrség, parancsnoka ellenére is föl
adta a vára t; így hódolt meg példáúl: Kis-Komárom és Ba- 
bócsa is, honnan a parancsnokokat Pethő és Uhrmillert a 
nagyvezérhez vitték, az őrségnek pedig szabad elmenetelt ad1'  
tak, de nehogy a nagy-kanizsai várba juthassanak: fedezet alatt 
Pápára kisértettek, hol Mercurió osztrák tábornok által fogoly- 
lyá tétettek és Bécsbe szállíttattak várfogságra.

Pethőt a nagyvezér később magával a nagy-kanizsai várba 
vitte, honnan azután szabadon bocsátá; ki'a hadi pályától visszavo
nulva Keszthelyen, Kéménden és Tátikán tartózkodva: hires 
»Chróniká«-ját, melyből néhány igen érdekes és másutt nem 
lelhető adat itt is fölhasználtatott, évek hoszszú során át megírta.

Akadtak, kik Pethőt azért: mert várőrségére kellő ha
tást nem gyakorolt, mi által a babócsai erőd föladását leg
alább még pár napig hátráltathatta volna, gáncsolták; mi ál
tal a nagy-kanizsai várból Paradeiser által jóval előbb Po
zsonyba küldött Pillér császári őrnagy, ki akkorra már 250000 
váltó forint értékű zsoldnak való apró érczpénzzel és 500 
hordó lőporral Alsó-L,endván volt, még lett volna ideje eze
ket Nagy-Kanizsára szállítani, a mi egész más fordulatot ad
hatott volna a kanizsai vár sorsának; így azonban ez is el
bukott és Pillér szállítmánya sem jutott rendeltetési helyére, 
a mennyiben ő a távollétében történtekről mitsem tudva, ren
deltetési helyére törekvésében a sormási dombon a vártól 
alig 4-5. kilométernyire a törökök által megtámadtatván, mire 
500 főnyi gyalogos fedezetével, a szállítmányt képezett 116
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drb. országos járműből, terheiket az útra rakatva, lovaik és 
ökreiket hám és igából szabadon bocsátva gyorsan »szekérvá
rat« rögtönöztetve védállást foglalt.

Látván azonban, hogy a törökök a keletkezett harczi 
zajra minden irányból többen és többen tömörülnek köréje, mi 
által apránként több ezerre vergődtek, rohamra azonban ad
dig, még a védőknek lőkészletükben tart, nem igen vetemed
nek, rögtön tisztában volt helyzetével, a mire egyébként az 
igavonó jószág szabadon bocsátása is mutat, hogy innen élve 
nincs menekvés; ennek folytán a fegyveres védőknek folyto
nos tüzelése alatt fuvarosaival, aprópénzzel és lőporral telt hor
dóit a lehető leggyorsabban mind fölnyittatá, és az összes lő
por készletet egy nagy rakásba önteté, pokrócz, ponyvák és 
kocsi deszkákkal befed été; erre az egész apró pénz szállít
mányt reá önteté és harczosait a további védelemre lelkesítve, 
égő kanóczczal a roppant garmada lőpor mellé állott; mind
erről az ostromló törökök persze mit sem tudhattak, mivel 
egyelőre kézi lőfegyvereikkel csak távharczot vívtak, és ennél 
fogva nem láthatták: hogy a »szekér vár« belsejében közvet
len a védők háta mögött mily borzasztóan végzetes előkészü
letek történtek! különben a legmagasabb fokra csigázott fana
tizmus daczára is aligha rohantak volna a már tömören körül
fogott rémséges pontra?! Végre megunván, de meg is restel
vén a törökök, hogy annyi ezeren e csekély pontocska körül 
úgyszólván tétlenkedtek, de meg a védők is kifogytak már 
lőkészletükből, egy földet, eget rengető »Allah« ordítással 
környös körül reájuk rohantak, és mire már csak pár lépés
nyire voltak czéljuktól: égő kanóczát Pillér őrnagy az 500 
hordó tartalmát képezett halom lőporba mártá. A mi erre kö
vetkezett : az részleteiben leírhatatlan! egy másod perez múlva 
óriási láng-füst és eget-földet megrázkódtató durranással már 
nem volt a földön sem szekérvár, sem védő, sem ^támadó, mind 
ott forogtak-kalimpáltak őrűletes Chaosban kiszámíthatatlan 
magasan a levegőben; honnan több kilométernyi távolságra 
csak perczek múlva roncsokban darabokra tépett tagokkal hul
lottak a földre, de a detonatio, vagyis: az általa okozott lég
nyomás oly nagy volt: hogy azokat, kik oly távolban voltak, 
hogy föl nem dobhatta, mind leverte lábról és orruk, szájuk, és 
füleiken megeredt a vér, sőt igen sokan meg is süketültek
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belé; a rengeteg aprópénz meg úgy föl és szétszóratott: hogy 
még a kanizsai vár nyugoti bástyáiba és udvaraira is hullott 
eső alakjában belőle, hová a fölrobbanásnak borzasztó hangja 
teljes erejével is eljutott, honnan a rendkívüli füstöt látva, azt 
hitték: hogy a »kontyosának — így gúnyolták a törököket 
— történt valami kis kára, értvén alatta lőporkészletének föl
robbanását, a mi fölött általános öröm kezdett a várban elter
jedni, mely azonban nem igen sokáig tartott, mert mihelyest 
a polturák, petákok, fillérek, garasok, tallérok és egyéb akkori 
érez pénzek hullani kezdettek: mindjárt sejtették, a mit csak 
az ostrom kezdetekor izent be nekik Ibrahim, hogy Pillér 
szállítmánya: mint nagy sarcasmussal mondták: »az égbe 
szállt«! Szegény Pillér ily módon »pénz-esőt« rögtönözve szál
lítmányából vagyis a reá bízott kincsből, ha már másként nem 
teheté, hát legalább ily módon juttatott valamit a nagy-kani
zsaiaknak! A többi részéből, néha-néha még ma is találnak 
egyes darabokat erdőn, mezőn, szántóföldön a népek, de leg
kivált: a kis-kanizsai, szepetneki, eszteregnyei és sormásiak,; 
ez utóbbiak állítólag annyit szedtek belőle — még annak ide
jében — hogy egyesek meg is gazdagodtak általa.

X III-ik Fejezet.

Nagy-Kanízsa várának ostroma és bevétele a törökök 
által 1600-ik szeptember hó 8-tól octóber hó 20-íg.

Nagy-Kanizsa várparancsnoka, ki egyéb iránt úgy a né
met, mint a magyar őrség által gyűlölt, nyelvünket sem értő 
karinthiai származású, roppant ellenszenves ember volt, kinek 
bátyjai igen derék és vitéz katonák voltak, kiknek érdemei foly
tán ő is gyorsan emelkedett rangban és tekintélyben annyira: 
hogy 1596-ban már a dalmátiai Clima várának lön parancsnoka, 
hol társait a meghódolásra rábeszélve, a törökkeli alkudozást 
vezette; minekfolytán szabad elmenetelt nyert; más alkalom
mal meg rósz vezénylete folytán csapatát szét verték s őt el
fogták, e fogsága alatt a török nyelvet és szokásaikat elsajá- 
titá, mi által velük folyton rokonszenvezett, sőt: egyes pa
rancsnokokkal állandóan levelezett is, minekfolytán a törökök
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tervével magát mindenkor tisztába lenni vélte ; ép ez oknál fogva 
nem is hitte, hogy vára megtámadtassék, daczára, hogy a környé
ken történtekről a várba menekültek útján teljesen tájékozva 
volt, azzal áltatta magát: hogy tekintettel az ő érdemére, Ib
rahim Kanizsát bántani nem fogja és legfeljebb csak Babócsáig 
jő; ezek folytán várában magát egész biztonságban érezte és 
semmi előintézkedéseket nem tett s csak akkor kezdett már 
fűhöz-fához kapkodni: midőn az ellenség előcsapata a vár kör
nyékét kémlelve gyújtogatni kezdett; mire a külváros lakóit 
a várba rendelve, azt fölgyújtatá, mivel a csekély őrséggel vé
delmezni úgysem lehetett volna; mert a várőrségnek 1900 ma
gyar, 1500 német és 900 lovas — ebből 100 karabélyos, ösz- 
szesen:'33oo jól fölszerelt fegyveresből kellett volna — a ren
des lakossóg és a vidékről számos bemenekült fegyvereseken 
kívül, folytonosan állnia; s ezzel szemben részint a rósz bá
násmód, részint pedig a nagyon hiányos és rendetlen fizetés 
miatt, alig volt fele az előirt létszámnak, a többi: apránként 
a várat elhagyva, jobb fizetésű csapatokhoz szegődött, a mi 
az akkori időkben és viszonyok között semmi nehézségekkel 
sem járt.

Egyedüli szerencséje volt Paradeisernek: hogy a kör
nyékről a török által földúlt várdákból számos fegyveres nép 
és katona menekült várába, miáltal őrségének létszáma majd
nem be tellett. Az is nagy előnyére volt: hogy a menekültek 
lehetőleg minden élelmi készleteiket és összes lábas jószágaik 
és baromfiaikat magukkal hozták. Fent általában jelzett mó
don, a dunántúlnak déli részében volt összes apróbb várakat 
kézre kerítve és Bajcsa, Belatincz, Csáktornya, Csobáncz, Eger- 
szeg, Egervár, Szt.-Gróth, Szt.-Györgyvár, — ez utóbbi: Nagy- 
Kanizsától délkeletre, a barátok templomától légvonalban 3-9. 
kilométernyire — Kányaföld, Kányavár, Kapornak, Kehida, 
Kéthely, Kéménd, Keszthely, Kis-Komárom, Lendva, Fenti, 
Légrád, Lövő, Pölöske, Rajk, Salomvár, Somló, Sümeg, Szécsi- 
sziget, Szigliget, Szemenye, Szalaping vagy Zalabér, és Zala- 
vár érődéit le is • rombolva Murát basa és Mohamed khiája 
szeptember 7-re Nagy-Kanizsa alá érkeztek egész haderejük
kel, hová másnapra Damad Ibrahim is 5000 díszes lovascsa
pat által kisérve megérkezett és a vártól mintegy 4/5 kilomé
ternyire északra, a mai felső városi erdő déli szélében a
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récsei tó fölött egy nagy dombot hordatott össze, mely hely 
sokáig »Basa-domb« Hevet viselt, melyre sátrát fölállíttatá.

Midőn díszes sátora elkészült, az összes agák, bégek és 
basákat oda rendelé, s a vidéket jobban ismerők támogatása 
mellett, az ostromról velők tanácskozott; minek eredménye
ként Mohamed khiáját 15000 emberrel a szt. György várból, hol 
először megállapodott volt, a lerombolt bajcsai, a Bagola kis- 
kanizsai vonalra rendelé, melléje adván még 3000 lovast, a ke
leti oldalra esett igen nehéz terep földerítésére és az északi 
féllel való összeköttetés fen tartására.

Murát basát pedig 35000 emberrel Kis-Kanizsa, Lazsnak 
puszta és a »Szabadhegy« vonalra, végűi: Ali koppányi béget 
5000 emberrel a lerombolt sánczi erdőbe rendelé. Ezenkívül: 
Abu tatár chán alatt mintegy 10000-nyi tatár lovast, a távo
labbi Lendva és Nempthiig, a nagy-kanizsaiaknak netalán ér
kező segítség feltartóztatása és egyúttal harácsolás végett ren
delt ki, de Zrínyi György, Nádasdy Ferencz, Dráskovics János 
bán és Herberstein tábornok által Nemphtinél meglepetett és 
jól megtizedelten űzetett vissza egész Becsehelyig, vágva, ap
rítva. Végül a vidékről összehajtott 2000 »ásó, kapa, lapáttal« 
fölszerelt emberrel ostromlövegei számára, keleten a soproni, és 
északon a magyar-utcza végein, déli oldalon pedig a 167 magas
sági ponton és nyugaton akis-kanizsai »oszlopos hid«-nál sánczka- 
sokkal védett löveg állásokat hányatott és mindegyikbe 15 drb. 
nehéz ostrom löveget helyeztetett, s az ostrom megkezdését, 
másnap vagyis i i-én reggelre rendelé, csakhogy mivel a várbe
liek bástyáikról mindezeket jól látva meghiúsították a tervet; mi
vel éjjel az aránylag csekély számú lövegfedezetet meglepve, 
a várból túlerővel, rendkívüli nagy óvatossággal egész csend
ben kilopództak, a legnagyobb részét fölkonczolták, a nehe
zebb lövegeket beszegezve, hasznavehetetlenné tették, a köny- 
nyebbeket pedig, számszerint 39 darabot a várba vitték. Ezen 
kirohanás alkalmával a vitéz Kasztellánffy főhadnagy és 
Sztankovszky Farkas hadnagy halálos sebet kapva, fogságba 
hurczoltattak, és többé soha vissza sem tértek; de 200janicsár 
maradt értük holtan a lövegállásokbau! Lett erre lárma, riadó 
az egész török táborban, de már hasztalan és későn volt min
den. Mivel azonban löveg-ostrom nélkül a várat megrohanni 
nem merték: nem maradt más hátra, mint újabb lövegekért
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Székesfehérvárra küldeni; addig azonban, míg azok megérkez
tek, kölcsönképpen a szegény környékbeli lakosokat ölték, 
gyilkolták, rabolták; de rajtok kívül más is meglakolt ezért,
n. m. Ibrahim n-én tanácsot ülve, 26 topcsider-agát inegfojta- 
tott és 500 keresztény foglyot fejeztetett le dühében!

Paradeiser erre az őrséget fölszólitá, segélykérésért az 
ostromvonalon át leendő menetelhez önkénytes vállalkozásra: 
mire hű tolmácsa Kovacsóczi János és Perlaki Cziprián jelent
keztek és a legközelebbi éjjen egy az egész szorongatott hely
zetet leirottan magában foglaló és Zrínyi Györgyhöz intézett 
levéllel, melyben egyszersmind igértetik: hogy a várat utolsó 
emberig föl nem adják, de félnek: hogyha a segély késnék, 
kénytelen lenne az őrség magáról másként gondoskodni — 
kibocsáttattak.

A két önkéntes e levéllel a török vonalon hajnalra sze
rencsésen átvergődött és délre már a Csáktornyái várban Zrínyi 
előtt állott.

Zrínyi jó reményuyel bocsátá őket vissza, mondván: »Az 
ismert vitézségű Mercurio herczeg N.-Kanizsához a fölmentő 
sereggel már útban van, ő maga pedig a horvát csapatokat 
már szintén táborba gyüjté és nem fognak késni a várat ide
jében megsegíteni; Paradeisernek egyúttal meghagyja: hogy 
végleheletéig védekezzék! — Perlaki Cziprián e válaszszal,
mely az ostromlottakat jó reménnyel eltöltve, egy kissé fel- 
űdité, csak ötödnapra juthatott a várba, de Kovacsóczi nem 
tért vissza többé; lehet, hogy elfogatott, lehet azonban az is: 
hogy fontolóra vevén a helyzetet, jónak vélte elszelelni más
felé?!

Zrínyi vigasztaló izenete azon tényeken alapult: hogy ő, 
mint a Dunántúli várak főfelügyelője, mihelyest a törököknek 
ama manőverét tapasztalá: hogy a Balatonon túl délre eső 
kisebb erőd és várakat, különösen: N.-Kanizsa környékén 
húszszoros erővel is megtámadtatva s azokat mindenáron be- 
véve sorra leromboltatja, az ez általi főczélt átlátva, Rudolf 
császártól sürgősen segélyt k ért; ki erre az akkor Bécsben volt 
Mátyás lierczegnek rendelkezésére bocsátása czéljából: Rotha- 
ringiából Mercurió herczeget — a Rajna melletti Bernből — 
2000 harczos és egy ezred valonual, továbbá: Henrik challigni 
grófot 600 vértessel és a hős Tylli, vagy Tserkle János grófot

8Nagy-Kanizsa város és vidékének hadtörténelmi leírása.
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4000 petárdással ide, t. i. Bécsbe rendeld, honnan az egész 
sereg a Dunán hajókon — Mátyás herczeg pedig kocsin — 
Győrbe küldetett, hol a táborba szállás után a főherczeg által 
szemle tartatott és utána kihirdettetett: hogy a fővezérség 
Mercurió herczegnek lett átadva, minélfogva »mindenki szigo
rúan utasittatott: hogy úgy engedelmeskedjék neki, mint ma
gának a császárnak!« Itt 32 drb. tábori löveg Schulcz Károly 
ezredes parancsnoksága alatt a sereghez vonatott és szeptem
ber 10-én megindultak N.-Kanizsa felé; n-én  Pápa elé értek, 
hol Türr Bernát és gróf Hollach Frigyes vezetése és Hodicz 
Ágoston tessini morva herczeg parancsnoksága alatt 10000 
magyar és német lovas csatlakozott hozzájuk. A gyalogezre
deket, melyekből bizonyos rész Győrben helyőrségi szolgálatra 
visszahagyatott: Hoffkirch András, Sonnenberg József, Mers- 
burg Ignácz, Preiner János és Osvald Imre törzstisztek vezé
nyelték; Geiskoller Zakhariás hadbiztos pedig az élelmezési és 
egyéb anyagszükségleti gondokat vezeté, ki aggódva jelenté: 
hogy alig van a seregnél több öt napra való élelemnél; igaz 
ugyan, hogy a környékbeli nemesség biztatta, hogy e tekin
tetben nem lesz hiány, csakhogy ezt biztosra venni nem lehet! 
Dotharingai Fülöp Manó, vagyis: Mercurió herczeg mindamel
lett is rögtön gyors futárt küldött Mátyás főherczeghez, kér
vén : hogy az élelem gyors utánszállitására gondja legyen; 
mert alig van más egyéb, mi a sereget oly gyorsan lábáról 
leverné s az elért vívmányokat úgy elrabolni tudná: mint az 
élelemhiány!

Pár napi pihenő után útjokat tovább folytatandó, táboru
kat elhagyák, de ahelyett hogy egyenest Kanizsának tartottak 
volna: Devecserre húzódtak, miközben Challingni gróf wallon- 
jai — kik már Fehérvár ostromában is haszontalanoknak bi
zonyultak — oly fegyelmezetlenül viselkedtek, hogy a menet
oszlopból csoportosan el-elmaradoztak és a vidéken raboltak, 
fosztogattak, amiért a lakósok által tettenkapva, főbe lövettek 
vagy fölakasztattak, kóborlásuk közben pedig a portyázó török
tatár lovasok által fölkonczoltattak. A zöm azonban Devecser- 
ből a regényes Somlyó hegyalján elvonult bár de szeptember 25-én 
még Somogyból Szele és Szöllös-Györök körül tartózkodva, bá
multák a balatonvidékí festői szép zalai hegycsoportokat, nem mu
lasztván el ezenközben alkalmasnak mutatkozott helyen egy-egy
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kedélyes vadászatot rendezni, mi fölött az alsóbbrendű tisztek 
már-már megbotránkoztak, a legénység pedig zúgolódni kez
dett, különösen: mikor az élelemhiány annyira fellépett, hogy 
a lovak is hullani kezdettek s ők maguk is csak a nép »kö- 
nyöradományából» kényteleníttettek napjaikat tengetni. Mer
curio naponta több futárt is menesztett a főherczeghez mind
ama helyekre, ahol csak lenni vélte, de egy sem talált reá, 
eltűnt, máig sem tudni hová? és csak egy őt kereső eltévedt 
s csak egy hét múlva visszatért futártól tudta meg Mercuríó: 
hogy a törökök a Fejérvárról hozott 80 drb. ágyúval Nagy- 
Kanizsát már napok óta erősen lövetik és hogy már egész az 
aknázásig jutottak, a miben — hála a gondviselésnek — a 
földből föltólult viz mindenkor megakadályozá őket. Tiz napi 
szakadatlan lövetés után Ibrahim arról győződött meg: hogy 
a várnak igy nem sokat árthat, minélfogva ezt is félbenha- 
gyatá és a környéken még megmaradt föld népét tatárjaival 
a vár alá hajtatá és velük a várat környező összes nádas
cserjést letaroltatá, azután a közeli erdőkben a fákat ledönteté 
és a törzsek s vastagabb ágakat egy-egy öles hosszúságúakra 
daraboltatta, tevék, öszvérek és egyéb igás állatokon málha 
módra az ingovány szélére a letaroltatott nádat, cserjét, fát és 
rengeteg gályát mind összehordatá és abban darabonként, 
nyomról-nyomra előbb és előbbre rakatva a várfalakig, a 
keleti, nyugoti és délnyugoti oldalakon dorougutakat készít
tetett, melyekről a falakon mutatkozott várbeliek között igen 
sok kárt tettek, így a többek között: Perneszi László igen 
hős és vitéz lovashadnagyot is szementalálva, agyonlőtték.

Paradeiser várparancsnok erre rögtön tanácsot tartott 
tisztjeivel a fölött: hogy miként lehetne a dorong útakat meg
semmisíteni ? Török András őrnagy tüzérparancsnok erre azon 
tervvel állott elő: hogy igen jó hordású ágyúikkal — melyek
kel az ostromlók közt már oly tetemes pusztításokat vittek 
véghez — az utakon mutatkozókat és csoportosan a várhoz 
közelítőket egyszerűen közéjük tüzelve kell elriasztani, ezenkí
vül a dorongútak várfelőlí végeit, apró lőporos zacskóknak 
alkalmatos helyeken való elhelyezése és kellő pillanatban 
leendő felgyujtása által szét lehet rongálni és föl lehet 
gyújtani, mit a muskétások és lövegek tüzelése alatt legalább 
félhoszuyira folytathatni oly formán: hogy közbe-közbe leg-

8*
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alább 2—3 méternyire az út anyagát teljesen eltávolítva, csak 
is a puszta mocsár mutatkozzék.

E terv elfogadtatván, Török őrnagy megbízatott: ennek 
előkészítésével, miczélból 20 tüzér, Eippert Zsigmoud liadnagy- 
gyal melléje adatott, s így a munka azonnal megkezdve seré
nyen folyt mindaddig: míg ötödnapra véletlenség folytán a 
dolgozók között az egész lőporkészlet fölrobbant és valamenyien 
az őrnagygyal együtt a ház is, a melyben dolgoztak, légbe 
repült. Paradeiser nem csak katonai balesetén, de a semmivé 
lett lőpor miatt is igen aggódott, mit az is növelt: hogy 
a vakmerő janicsárok, kik az utakra nem fértek, az ingo
ványos mocsárba övig, sőt nyakig süppedve iparkodtak a 
várat megközelíteni, és a falakon mutatkozott védőkben kárt 
tenni.

E közben a fölmentő sereg roppant kerülőkkel szeptem
ber 30-ára Eégrád táján a Murához ért és Eetenyétől délre, a 
Mura folyó balpartjain levő »ördög-árok« mellett táborba szál
lott; hová október 9-re a Tárnoknál táborozott Zrínyi György 
Dráskovics János horvát bánt és Jankóvich Györgyöt, Batthiány 
Bélát a károlyvárosi horvát csapatok parancsnokával Herbsteiner 
Zsigmonddal oda rendelé. Ide hivatott még Nádasdy Ferencz a 
saját és nemességi bandériumával, valamint: Turzó Szaniszló 
200 válogatott igen díszes lovas csapata és az érsekújvári lovas 
dandár is, minekfolytán a tábor mintegy 45000 főre szaporodott; 
erre rögtön haditanács tartatott és döntő csata határoztatott, 
mit az eleség hiánya is sürgetővé tett.

E táborba érkezett még Ibrahim vezér levele is, melyben 
Merkurió herczeggel tudatja: hogy ő a békétől most sem ide
genkedik és ha a keresztény vezérek is óhajtják: ez méltá
nyos föltételek mellett még megköthető. Udvösebb, tanácso
sabb a köznyugalmat így megállapítani, mint az országot vég
veszedelembe döntve, háborúból csak háborút aratni, melynek 
végkimenetelét egyedül a csalhatatlan Isten ismeri! kéri ennél
fogva: a mielőbbi kedvező választ a levél vivőjétől — ki egy 
paliui öreg paraszt volt — hozzája küldeni.

Erre Mercurió vezéreit újabb tanácsba hivá, melyből azt 
írták Ibrahimnak: »hogyha Kanizsa alól elvonul és a béke
tárgyalásokra találkozó helyet tűz ki, a békét szintén óhajtva, 
ők nem vonakodnak ott megjelenni.« Ibrahim azonban erre
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nem válaszolva; édes hazánk nagy kárára és igen sokaknak 
vesztére az egész szép eszme abban maradt.

Miután negyvennyolcz óráig a válaszra már hiában vár
tak, október 12-én táborhelyüket elhagyva, Póla és Becsehely 
községeken át Kanizsa felé tovább folytatták előnyomulásukat, 
de a mint a sormási völgyhöz értek, a domvonalat már egész 
hosszában török csapatok és osztagok, leginkább janicsárok 
által megszállva találták, kiknek veres és aranysárga lobogó 

^zászlóik és fényes lándzsa soraik a nyugvó nap által meg
világítva, igen érdekes látványt nyújtott.

A dombvonalou állástfoglalt törökök láttára Mercurio 
herczeg csapatait rögtön harczvonalba fejlődtetve, az előnyo
mulást' megszakítás nélkül tovább folytatta, mit a törökök 
látva: szintén kibontakoztak és a csatát elfogadták, melyben 
az első harczvonalat képezett és a harczot bevezető Challingny 
csapatai hevesen vissza dobattak, mire a gróf Herberstein pa
rancsnokságára bízott támcsapat tört elő, erre a törökök 
»Alach« kiáltással hegyibük rontottak, miből roppant heves 
küzdelem fejlődött és a támcsapatot is megingatva már-már 
hátrálásra kényszeriték, mit Mercurió látván: gróf Tliylly 
János ezredest lovas dandárával a jobb szárnyon gyorsan elő 
rendelé, ki a törököket vissza is szorítá. Alig hogy a törökök 
hátrálni kezdettek: a »Császár-rét«-ben eddig elrejtve volt 
janicsár dandár, mint villám tört a törökök jobb szárnyán elő 
és Herberstein embereiben iszonyú pusztítást okozva ezt el
vágással fenyegeté, mire a tartalék egy részét képezett horvát 
és steier lándsások rendeltettek elő, kikben a janicsárok mint 
érczfalban akadtak fel, mivel négysoros hosszú lándzsa hegyek 
által övezett zárt vonaluk, hozzá férhetetlen volt; eme fenn
akadásukban a lövész muskétások jól irányzott lövéseikkel 
tetemes károkat okoztak bennök, minélfogva visszavonulni 
kénytelenitettek. A futó janicsárok a többieket is magukkal 
ragadva, általános hátrálásnak lettek okozói, mire a mieink 
heves üldözésbe törvén, a dombvonalat számos otthagyott lö- 
veggel hatalmukba ejték. Innen már jól beláttak N.-Kanizsa 
várába, de értesítést a »zárvonal« miatt mégsem küldhették 
oda: látták továbbá: a megfutamodtak által zavarba juttatott 
török tábort is, mire Thylly lovasai, nyergeikből fölemelkedve 
és kardjaikat a nyugvó félben volt napnak bíbor piros fényé
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ben fennen villogtatva, háromszoros »Jézns« kiáltással rohan
tak a hátrálok ntán; e jelenet, az akkori tudósítók szerint — 
elbűvölő menyei látványként hatott a szemlélőre! Thylly 
mindenütt dandára élén vágtatva, észre sem vette, hogy egy 
nyílvessző balczombjábá fúródott, a mire midőn figyelmeztették, 
mérgesen tépte ki és dobta el, nyereg pisztolyát pedig gyor
san előrántá egy épen utol ért basát vele ledurrantott, a basa 
rögtön szörnyet halt, ő maga pedig a sok vérvesztés miatt — 
megingott nyergében, mire ápoltatás végett hátra vonult, 
minélfogva az itteni csatárzásokban többé részt nem is ve
hetett. Mercurio, és vezérei — Zrínyi Györgyöt kivéve, ki a 
törökök harczmódját — a rendes tőrbecsalást — jobban ismerte 
és a törököknek igen előnyös állását s a környező telephez 
alkalmazott helyzetét átlátva, fölfogá — valamennyien abban 
a véleményben voltak: hogy a kedvező alkalmat — t. i. a 
hátrálás által keletkezett zavart — azonnal föl kell használni 
és .a tábort meg kell támadni; de Zrínyi talpraesett ellenérvei 
folytán, melyeket még a közeledő est is támogatott, tervüktől 
elálltak és magukat éjjelre elsánczolva, táborba szállottak; 
ezután a Mántai pataknál, hová a lovasság itatni ment, hol a , 
török lovasság is hasonló czélból szintén megjelent, még egy 
kis csete-paté keletkezett a víz miatt, a mi végre is a törökök 
elvonulásával megszűnt.

Másnap — 13-án — d. u. 2’ órakor török gyalog és lovas 
csapatok a jobb szárny ellen heves támadást intéztek és három 
órai küzdelem után, a mieink által időközben elővontatptt lö- 
vegeknek sikerdús lövései folytán, visszavonultak; e harczban, 
melyben csak a n-én ideérkezett gróf Kolonics Sigfried altá
bornagy alól a lovat kilőtték, őt magát pedig a spahik hirte
len körülkapva, élve elfogni akarták, mit Trombitás János 
lovas-tizedes látva, ötödmagával odarohant és 24 spahit hihe
tetlen gyorsan levágtak, az altábornagyot pedig saját és egyik
egyik czimborájakengyelébe állítva, három pajtásuk fedezete alatt 
a harczból és biztos veszedelemből megmenté, amiért teljesen új 
külön öltözetet, első osztályú vitézségi ezüst-érmet és 100 drb. 
aranyat kapott jutalmul. Ezen ütközetben, melyben a törökök, 
2000 spahit, 1200 janicsárt és 14 drb. löveget vesztettek 800 vitéz 
keresztény lelte a halálát és 1000-nél többen megsebesültek! Raab 
Győri György, a hadi tanács titkára, pedig egy basával akadt össze,
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ki szintén ügyes kardforgató volt és mivel hamarjában egymás
nak ártani sehogy sem bírván, oly közel jutottak a heves küz
delemben egymáshoz: hogy a már különben sem használhatott 
kardjaikat eldobva, puszta kézzel törtek egymásra és ellenfelét 
a lóról ki-ki lerántani iparkodott, a mi úgy végződött: hogy mind 
a ketten leestek és a földön fojtogatták egymást, tovább, mig 
végre a basa elterült és Győri egy kezeügyébe jutott handzsárral 
fejét levágta, értékes turbán-forgóját, aranyveretü drága paizsát 
és kardját, ékkövekkel kirakott szép nyergét e küzdelmes pilla
natoknak örök emlékéül magával vivé. — Még egy pár hőstett 
lett eme rendkívüli küzdelmes és vérengző csata alkalmával igen 
szép számban előfordult, vitéz bátorságot és valódi hűséget tanúsí
tott cselekedetek közül megörökítve, és pedig: a Hoffkirchen 
és Herberstein-féle ezredek parancsot kaptak, hogy a törökök
nek lövegekkel dúsan megrakott sánczaikat, mint a honnan 
legtöbb károk okoztattak, vagy elfoglalják, vagy a tüzéreket 
onnan elűzzék, szóval: a lövegeket bármi módon, de elhall
gattassák ! E parancs folytán a két ezred az oldalakban rohant 
a sánczoknak és daczára a haláltokádó tüzelésnek, gyors ro
hammal csakhamar a lövegeknél termettek, honnan rövid idő, 
de heves küzdelem után a törökök elűzettek; egyesek azonban 
lövegeiket átölelve, siratták azokat és inkább darabonként 
engedték magukat róluk lefaragni, aprítani, semhogy azok el
hagyása vagy áténgedésére bírhatok lettek volna. Alig kez
dettek azonban az elfoglalt lövegek átszállításához, illetve alig 
tűzték ki a sánczormára zászlójukat, egy perez alatt körül 
lettek kapva a minden irányból végnélküli tömegekben elő
rohant janicsárok által, kik halált megvetve, folytonos »Allah« 
ordítás közben vakon rohantak föl a mellvédekre, nem volt 
a sánezokban annyi és oly gyors járású kéz, hogy a föltoluló- 
kat leverni, vagy levágni képes lett volna. Már minden löveg 
rájuk tüzeltetett, de mivel újabb megtöltésükre- idő nem 
volt: hát csak nyomultak tovább föltartózhatlanul be a sán- 
ezokba, hol heves küzdelem fejlődött ki minden egyes löve- 
gért, de leghevesebb harcz folyt a sáncz legmagasabb ormán 
lengett zászló körül; hússzor is elbukott a küzdők között, de 
pár másodpercz múlva már ismét és ismét fennen lobogott. 
Ezt látva Mercurió herczeg, a Türr és Challigni ezredeket — 
ez utóbbi petárdás vallonokból állott — gyorsan segélyül
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küldé, kik rohamlépésben czélhoz érve, rémséges dolgokat 
vittek petárdáikkal véghez; mitől a törökök megriadva, vissza
futni kezdettek, de a zászló körül csak folyt a harcz tovább, 
a fanatizált törökök mitsem törődve a körülöttük történtekkel, 
annál jobban küzdöttek a zászlóért, míg végre: L,endvay L,ajos 
őrmester — ki fiatal házas és két gyermek atyja volt — egyik 
török kezéből, azt levágva, a zászlót fölragadá — miközben 
számos vágást és szúrást kapott — és végerejét összeszedve, 
vele az oromról a sánczban küzdött vallonok közé leugrott, 
miáltal végre is megmenté a temérdek hős életébe került 
zászlót, de ő szegény, súlyos sebei következtében elvérezve, 
dicső halált nyert; utódai Csáktornyán még ma is élnek, kik 
alkalomadtán büszkén emlegetik hősi halált nyert ősüket!

Az is megható volt, hogy mikor Küprili Mehemed dsá- 
miás basa nehéz sebekkel a keresztények fogságába jutott, hű 
szolgája Ali, gazdája díszruháját és roppant értékes, fegyverze
tét hófehér arabs ménjére málházva, a nyeregtáskákat arany
nyal megtöltve, a pompásan felszerszámozott, ritka szép lovat 
vezetve, átszökött a keresztény táborba, hol magát Mercurio 
elé vezettetve, urának szabadon bocsátásáért fölajáulá a lovat 
minden rajtavoltakkal — a mi kincseket érhetett - -  és midőn 
látta, hogy ajánlata nem fogadtatik el, azért könyörgött: »hogy 
engedtessék meg nékie legalább gazdája mellett maradhatni, 
kit hogy hacsak ő nem ápol, bizton tudja, miszerint nehéz 
fogságában rövid idő múlva elhal; pedig nagy kár lenne érte 
szegényért, mivel jó, derék ember az ő ura!« stb. Mercurió 
látván a hű ragaszkodást, kérelmének helyt adott, mire, Ali 
hála és örömkönyek közt veté magát arczra jóltevője előtt!

Ilyen és ehhez hasonló esetek igen sokszor ismétlődtek 
azon időkben, melyeknek hőseit a hadi krónikás mijiden való- 
szinüség szerint följegyzé ugyan, csakhogy azok a különféle 
levéltárakban vagy megsemmisültek, vagy még most is mé
lyen eltemetves a föltámasztó munkás kezekre várva hevernek?!

Tekintve, hogy a török háromszoros erővel a legjobb ál
lásokban fészkelte volt be magát, minélfogva az itteni liarcz- 
teret minden irányban uralhatta, a mieink pedig, ha a sormási 
dombról leszállnak — már pedig, ha Kanizsához akartak jutni, 
e helyet okvetlen el kelle hagvniok -  • akkor mindenütt a 
török tatár csapatok által megszállva tartott magaslat alatt kell



121

vala elvonulniok, a mi biztos vereség lett volna; tekintve to
vábbá : a nagy élelem hiányt, melynek pótlását a török-tatár por- 
tyázók teljesen lehetetlenné tették, mivel majd minden utánpót
lási szállítmányt elfogtak, minekfolytán a lovak csak fagalyat és 
nádat kapva hullani kezdettek, melyeket a kiéhezett legénység 
fogyasztott volt el, daczára hogy teljes tudatával bírtak annak: 
miszerint ez által a várbeliek minden reményüket vesztve, a török 
most már háboríthatlan boszújának teljesen ki lesznek szolgál
tatva, kénytelen-kelletlen bár, de a végszükségnek engedve, 
közvetlen a végczél előtt, hosszabb tanácskozás után szégyen 
szemre is elhatároztatott a visszavonulás annál is inkább: mivel 
nagyon szorult és nyomorteljes helyzetüket Ibrahim jól is
merve azt minden kigondolható módon fokozni iparkodott.

Nem elégedett meg azzal: hogy ■— nagyobb távolságban 
bár — de táborukat teljesen körülvéve mindenektől elszigetelő 
és naponta újabb és újabb támadásokkal zaklatá, de az éjje
leknek különböző szakaiban íntéztetett gyakori áltámadások
kal nyugtalanitá a már különben is elcsigázott keresztény tá
bort és több ily éjjel-nappali folytonos háborgatás után, midőn 
már azt Ilivé: hogy eléggé megtörte őket, október 14-én éjjeli 
i órakor a végkimerülés szélén állott tábort túlerővel egész 
csendben körül fogatá és komoly elhatározással támadás és 
végmegsemmisítési szándékkal óvatosan megközelítő. E terve 
valószinüleg sikerült volna is, mivel borongós szeles idő lévén 
a közelítők neszét haliam nem lehetett, ha a tova surranó fel
hők rövidebb, hosszabb időre a telt holdat fedetlenül nem 
hagyják, melynek fényében a csendben közeledők lándzsa és 
dárda sorai egy-egy pillanatra meg-meg csillanva árulójukká 
nem lesz: mit az őrök észre véve: a minden pillanatban na
gyobb erővel kitörő szél és vihar elől jobban és jobban rej
tőzködő tábort fölriaszták, a mi még mindig nem lett volna 
biztos menekvés, ha a már este óta vajjúdott vihar egyszerre 
teljes erejével ki nem tör és eleinte az óriási sötétségben 
iszonyú »porfelhőt nem kavar borzasztó menydörgés és vil
lámlás közt, s erre a felhőszakadásszerü zápor meg nem ered, 
mihez még az is járult: hogy a tüzér telephez a támadók leg
közelebb jutva, ezeket nagy »Allah« kiáltással megrohanták, 
mire a tüzérek heves tüzeléssel fogadták őket, a mi a vihar 
és égi háború által okozott zavart méginkább fokozá, miáltal
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a lovak megvadulva, lovagiaikat vagy elragadták, vagy le
dobták és őrületes összevisszaságban száguldoztak, a mely 
körülmény is visszavonulásra készteté a támadni akartakat 
kik ezt minden üldözés nélkül, mit a keresztények tartván a 
tőrbe csalástól szándékosan elmulasztottak, végre is hajták. 
Ebből is látván, Mercurio herceg, hogy eme szerencsétlen pon
ton, melynél tovább a nagy-kanizsai várhoz Pillér őrnagy sem 
juthatott nagy értékű szállítmányával, tovább vesztegelni nem 
csak nem tanácsos, de határozottan bűn is, azon reményben: 
hogy a török tábor most már nyugalomra térve elpihen, tá
borát a lehető legnagyobb csendben fölszedeté és Letenye felé 
azon szándékkal: hogy a Murához vonulva seregét újra sze
reli és felüdülve az eddigi iránytól eltérőleg a folyótól és a 
Zala patak jobb partjain nagy kerülővel déli oldalról fogja a 
várat megközelíteni és fölszabadítani: elővéd gyanánt a gyen
gélkedett Zrínyit, utóvédül pedig: Türr, Nádasdy és Challigny 
gyalogezredeit és a Thilly Hollach-féle lovasságot kirendelve, 
a zömöt képezett Herberstein, Kolonics, Batthiány, Draskovits, 
Jankovich gyalog és Thurzó lovascsapatai, valamint: Schulz 
ütegeivel a hátrálást inegkezdé.

Ezen nagy óvatosság és csendben történt intézkedések 
kivitele azonban még sem történhetett minden zaj és nesz nél
kül, mit a törökök fölfogva, riadót fújtak és csakhamar elérve 
az utóvédet, ezt körülfogva roppant rivalgással megtámadák 
és tőlük telhetőleg, különösen a maradozókat ölték, vágták, 
mi által nem kis zavar keletkezett, mit leginkább növelt az: 
hogy a zöm, a jó útról — hogy a Murát hamarább elérhesse — 
letért és nehéz jármüvei, valamint lövegei, mocsárba jutva 
fennakadtak, honnan csakis gróf Schulz fáradhatatlan tevé
kenysége, leleményessége és ügyes intézkedései folytán mene
külhettek; miközben az utóvéd folyton harczolt az üldözőkkel, 
kiknek nagy számát csak virradat és a köd felszállta után 
kezdették észlelni, a mi jó 20000-re m ent!

De ekkorra már a letenyei lábas hídhoz ért elővéd sem 
lett megkímélve, mivel a gyors lovú tatárok által itt elérve 
szintén megtámadtatok és Zrínyi horvát lovasaival csaptak 
össze, mely alkalommal Stankovics Farkast, kivel lova fölbu
kott és egy trombitást elfogtak ugyan, de érettük sokat leap- 
ritottak közülök felbőszült lovasaink. A zöm, melynek jobb ol-
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dalvéde gróf Preiner ezredes volt, baloldalában pedig a rao- 
csáros Mura partja terült háborítlanul hagyatott a törökök ál
tal, kik közül a csatározások alkalmával igen sokan elestek 
és még többen megsebesültek, csakhogy a menetbiztosító csa
patból sem sokkal kevesebben!

E visszavonulás, mint azt fennebb is lá ttuk : azon hatá
rozott szándékokkal történt ugyan, hogy a mint a sereg ma
gát kipiheni és minden kellékekkel jól fölszerelve feliidülend: 
a várbelieknek okvetlen segélyt, különösen lőpor fog sürgősen 
nyujtatni, a mi, ha vállalkozó akadnék: már előbb is megtör
ténhetnék ; ennekfolytán fölszóllíttattak mindazok: kik a várat 
és az oda vezető titkos mellékutakat ismerik a jelentkezésre, 
mire egy Kürtösy József nevű altiszt, ki állítólag Kanizsán 
már huzamosb ideig szolgálatban is volt, jelentkezett, kit 
Batiány Mercuriónak azonnal be is mutatott mint olyant: ki 
iooo darab aranyért, a segélycsapatokat a reá bízandó lőpor
ral együtt a várba juttatni kész. Mercurió ez értelemben tehát 
egyezségre lépett vele, sőt szép felpénzt is adott neki és úgy 
bocsátá el magától; de mire — pár nap múlva — a kivitelre 
került volna a sor: Kürtösy eltűnt; némelyek azt mondták: 
hogy megszökött, mig. mások, mint biztosan megtörténtet sut- 
togák: hogy felsőbb parancsra »láb alul eltétetett.«

Erre a sereg felzúdult és a károlyvárosiak példájára állo
másaikra »téli szállásokba« vonulva elszélledtek. Mercurió mi
dőn már többé a csapatokat egyátalán vissza nem tarthatá; 
Battliiány, Nádasdy és Thurzó grófokkal, Regede, Szt.-Gothárd 
és Szombathelyen át Bécsbe ment; eddigi kíséretét képezett 
csekély csapatait pedig a győri téli szállásra küldé.

Míg az egész birodalomban nagy port fölvert és rendkí
vüli vérmes reményeket keltett e »fölmentő-sereg« N.-Kanizsa 
közelében volt, addig a vár ostroma szünetelt és a törökök 
csak a szoros zárvonal fentartására ügyeltek, mihelyest azon
ban Mercurió vissza vonult: fokozott hév és erővel újult meg 
az eddig vesztegelt ostrom, miközben nyílvesszőkre csavart 
különféle álhíreket tartalmazott s a várba lődözött levelekkel 
rémítgették a várbelieket; egyes levelek azt tudatták az ost- 
romlottakkal, hogy az elmúlt éji-vihar alkalmával, az égi vil
lámok által is segítve, az egész keresztény tábort teljesen meg
semmisíteniük sikerült; ennél fogva egy újabb fölmentő seregre
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tehát ne is számítsanak többé, hanem csak adják föl a várat, míg 
ők, — t. i. a törökök — a diadal mámorától ittasultan oly ke
gyes hangulatban vannak: hogy nekik — a várbelieknek — 
szabad elmenetelt Ígérnek; mert ha még tovább is makacs
kodnak, akkor stb. stb.

E fajta szövegű igen számos levelekből persze, a legény
ség kezeibe is jutott egynéhány, minekfolytán a különben is 
laza fegyelem teljesen fölbomlott és a nagy zsold hiány, rósz 
élelmezés és durva bánásmód által már rég kedvét vesztett 
legénység kezdett a török táborba szökdösni, hol jutalmak és 
kitüntetésekben részesültek, mit nem késtek a várban mara
dottakkal belődözött levelek útján közölni; mire a védők nap- 
ról-napra csüggedtek, sőt maga Paradeiser is végre azon kifa- 
kadásra ragadtatta — német katonái előtt — magát: hogy 
nincs és nem is lehet más mentség; mint »vagy okosan to
vább élni, vagy botorul éhen elpusztulni, mi által a várnak 
mit sem használnának, vagy fölkonczoltatni engedni magukat, 
a mivel ismét csak kárt tennének az országnak!«

E nyilatkozatra aztán egyszerre eltűnt minden további 
erkölcsi erő és az egész őrség azonnal kicsinyhitű,"illetve 
gyávává lett és pár nap múlva annyira megérlelődött a föl
adási eszme: hogy most már minden tartózkodás nélkül egész 
nyíltan tárgyalták a dolgot, mire Paradeiser belátván, hogy 
mindez az ő meggondolatlan nyilatkozatának következménye, 
nyílt parancsot osztatott legénysége között szét, melyben el
rettentőén ecseteié a várnak feladása következményeit és föl- 
szólítá vitézeit az ernyedetlen kitartásra, biztosítván egyszer
smind őket: hogy »a segély nem fog elmaradni stb.« de ez 
már mitsem ellensúlyozhatott többé, mert a török most meg 
eddigi ígéreteit a koránra fogadott esküvel is biztosítgatá, 
mit természetesen a parancsnokkal is közöltek, ki jól meg
hány ván-vetvén a dolgok állását, azon végkövetkeztetésre ju
tott: hogy a múltkor katonái előtt mondott szavai mégis csak 
igazak és a viszonyoknak megfelelőek; ennek folytán 48 órai 
fegyverszünetet kért és nyert is, mialatt a vár udvarán összes 
tisztjei és legénysége által nyílt gyűlést tartott, melyben napi 
parancsát még egyszer kihirdetvén: szavazásra bocsátá a dol
got; mire Hess Péter a németek és zentai Balogh Menyhért János 
a magyarok hadbirája még egy utolsó kisérletképen igen lelkesítő,
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velős és ékes beszédet intéztek a jelenvoltakhoz s hivatkozva a 
szomszéd Szigetvárra s ennek hőseire, de különösen: a hős 
Zrínyi Miklósra, a mi már a parancsnoknak szólott, intvén 
őket a vár feladásától stb ; csakhogy e szép és más körülmények 
között csodákat előidéző szavak itt süket fülekre találtak, 
melyekre a válasz általános »föladjuk« lett, mit nyomban a 
fehér zászló kitűzése követett minden bástyán, a mi azt bizo- 
nyitá, hogy erre már elő voltak készülve! A mint a törökök 
a feladási jeleket m eglátták; mintegy vezényszóra összes lő
fegyvereiket kilővék, mit perczekig tartott »csők jassa mad- 
sarlár« örömrivalgás követett; az időközben hozzájuk szökött 
várbelieket pedig össze-vissza csókolták örömükben, a mihez 
nem kell commentár!

Mindezek folytán tehát 1600-ik év október 21-ikén a föl
mentő seregnek elvonulása után 8-ad napra, 43 napi kínos, 
nyomorral teljes és keserves ostrom után: N.-Kanizsa vára a 
töröknek meghódolt; mire Damad-Ibrahim nagyvezér d. e. 10 
órakor számos basa és bégekből állott fényes kísérettel — mit 
két spahi század és 5000 janicsár zárt be — lengős-lobogós 5 
lófarkas zászlókat maga előtt vitetve, csengős-bongós janicsár 
zeneszó mellett a várba lovagolt, hol Paradeiser várparancsnok 
ekkorra már 37 tiszt és 109 legénységre apadt őrségével dísz
ben fogadá, ki a kapuk kulcsait rögtön átadá. Ibrahim e kul
csokat — a várnak hatalmába vétele jeléül — kezeivel érintve, 
a balról mellette állott Kucsuk Hassán, koppányi basához 
érczes hangon e szavakat intézé: »Hassán! e dicső viadalokat 
és nehéz küzdelmeket mindenkor hősiesen kiállott várnak, 
mint a padischach koronája legújabb dísz és ékkövének kul
csait néked ezennel átadva: a fényes porta nevében reád bí
zom és meghagyom, hogy ezeknek úgy viseld gondját, miként 
azt ezen előttünk álló emberséges ember is cselekvő!« Erre 
az ezalatt kört képezett kísérettel lovaikról leszállottak —■ a 
spahik azonban nem — és Hassán a kulcsokat átvéve, ajka 
és homlokához emelé, azután segédének adá, mire Ibrahim 
Paradeisert többszörösen magához ölelve, hízelegve dicsérő 
szavakkal elhalmozá; ezután a várőrséghez fordulva, tolmácsa 
által magyarázott szép beszédben hősies magatartásukért őket 
is megdicsérő és értésükre adatá: hogy »családjaikkal együtt 
mindenestül, a mit vihetnek, fegyveresen távozhatnak s hogy
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útjokban őket baj ne érhesse: a Muráig kellő fedezetről már is 
gondoskodott!« Erre az őrség útra készülődés végett elszéledt, 
Paradeiser pedig a meghódolási okmányt — mely szerint: 
»tekintve: hogy segély, sem élelem, sem pénz, sem lőkészlet, 
még kevésbé: emberben többé sehonnan nem remélhető, sőt 
saját embereinek is legnagyobb része már az ellenséghez szök- 
dösött, mi által a várnak további védelmezése lehetetlenné 
válott és a végszükség bekövetkezett, mindezek folytán Nagy- 
Kanizsa vára Damad-Ibrahim nagyvezérnek, a fölséges török 
császár méltó képviselőjének teljes fölszerelésével mindenestől 
átadatott« — kiállítva, tiszt és altisztjeivel is aláiratá és Ibra
himnak átadá, mire Ibrahim líjra megölelé és az e czélból 
magával hozott díszkarddal és pallásttal megajándékozd, ki 
erre szintén útra készülni, tisztjeivel távozott és déli 12 órára 
őrségével s a lakosságnak ama 327 főnyi részével: kik nem 
akartak török városban lakni, menetkészen megjelent s Ibra
himtól udvariasan elbúcsúzva, keservesen siró, zokogó és jaj
gató kíséretével 500 janicsár fedezete alatt a várból távozott 
és Szepetnek, Erdősfa és Molnárin át alkonyaira a Murához 
vergődött, hol a janicsárok figyelő állást vettek, míg népével 
Paradeiser átkelt és útját Kotori felé tovább folytató; honnan 
egykori várőrségének töredékével Regedébe, innen pedig 
Bécsbe ment és Lotharingiai Fülöp herczeg, a hadsereg fő- 
parancsnokánál jelentkezett s eljárása miatt magát mentegetve, 
további kegyeibe ajánlva, rendelkezésére bocsátá; ki által to
vábbi rendeletig — katonáival együtt — azonnal letartóztatott 
és ügye a legfőbb hadúr, Rudolf császár és király elé terjesz
tetett; mire hűtlenség, reábizott kincstári vagyon elfecsé- 
relés, katonáinak rósz példaadás, ellenséggeli czimborálás, 
ennek vezérétől ajándék — díszkard, palást — elfogadása stb. 
stb. czímen 17 vádpont alapján vád alá helyeztetett és uyolcz napi 
gondolkodási határidőt nyert, mely idő alatt 100 ívre terjedett 
»vádiratot« készített és terjesztett a legfelsőbb haditörvényszék 
elé, melyben ártatlanságát bizonyitá és a lefolyt várharcznak 
minden egyes mozzanatát híven visszatükrözteté. Ennek foly
tán az uralkodó elnöklete alatt egy hat hóig tartott hadi tör
vényszéki nyilvános ülés a »Hofburg« udvarán megnyittatott, 
melyben a környékbeli várakat feladott összes fogságba jutot
tak, több ezrei hit alatt kihallgattattak, minek következtében



127

Paradeiser bűnösnek találtatván, halálra ítéltetett és i6oi-ik 
november 20-án a »Hofburg terén« jobb kezének levágatása 
után lefejeztetett és az Ibrahimtól elfogadott palástjával beföde- 
tett, ezeket megelőzőleg azonban: diszkardja a bakó által még 
szemeláttára ketté töretett; utána Kugler György főhadnagy 
zászlótartó 11 alantas tiszttársaival hasonló sorsban részesült, 
kiket Uhrmüller Vilmos Hugó százados és Rassó Viktor kö
vetve a babocsai várért szintén így bűnhődtek. Nuzs Pongrácz 
kanizsai őrmester, városbiró pedig — mivel a törökökkel 
czimborált — először nyelvétől megfosztatott és Stöckel Má
tyás börtönőrmesterrel együtt, azután fölakasztatott s elrettentő 
példa gyanánt: az összes kivégzetteknek tetemeik három napi 
közszemlére kitétettek. Pethő Gergely és a két kanizsai had
bíró kegyelmet nyerve, a vád alól fölmentettek; mig a fogva 
volt várkatonák kevés kivétellel mind fejvesztésre ítéltettek 
ugyan, de a nem várt szigorú itéletkihirdetésekor valamennyi- 
öknek térdrehullása és hangos jajveszéklése oly hatással volt 
ekkor az uralkodót helyettesitő Mátyás főherczeg és a bírák, 
valamint a roppant számú néző és hallgató közönségre, hogy 
ez utóbbinak hangos »kegyelem-kegyelem!« kiáltására az íté
let megváltoztatásával a kanizsaik 3 év, 3 hó és 3 napi vár
fogságra s ezen közben zsoldjukból levonandó bizonyos pénz
összeg fizetésére; a babócsaiak pedig 5 évi élelmi és istálló
szolgálatra ítéltettek; míg a kis-komáronriak és a többiek 
addigi vizsgálati fogságuknak betudásával, szabadon bocsát
tattak.

Ibrahim a kulcsok átadásával Hassáut egyszersmind vár- 
parancsnokká is kinevezvén, a várat megfelelő védőrség, éle
lem és lőkészlettel jól ellátva és felszerelve, Kucsuk basa 
rendelkezésére bocsátá azt és a budai beglerbég — főbasa — 
hatósága alá rendelé. Ezután a vidékről rablás útján értékes 
tárgyakkal megrakodott fölös seregét Siklós, Pécs, Szigetvár 
Babócsa és a környékbeli kisebb várakba téli szállásra ren
delé; ő maga pedig a Dunán Belgrádba, innen Konstanti- 
nápolyba ment, hol a szultán által nagy kitüntetésekben ré
szesült.
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XIV-ik Fejezet.

Nagy-Kanizsa vára a török uralom alatt.
Nagy-Kanizsa várának elvesztése igen nagy csapás volt 

nem csak dunántúlra, hanem általában az egész országra nézve 
sőt a szomszéd tartományokra is, mivel ez úgy Ausztriának, 
valamint Stiria és Horvátországnak is »hadászati-kulcsa« volt.

A beléje fészkelődött törökök valóságos »isten-ostoraivá« 
váltak az ország déli részének és szomszédaiknak is! 90 évig 
tartott sikertelen ostromlásuk irtóztató ember-áldozat és rop
pant pénzbe kerültek.

Kucsuk Hassán, a mint magát új — kanizsai — várában 
kellőleg berendezte és tájékozta, hatalmát a környékkel rög
tön éreztetni kezdé. Fényes öltözetű, erősen fegyverezett kísé
rettel az összes közeli város és falvakat bebarangolá, és min
denütt harsányhangú dob és trombita szó mellett közié a la
kossággal: hogy Nagy-Kanizsa várának ép úgy minden hoz
zája tartozó birtokok, uradalmak, faluk és számos városoknak 
parancsnoka és a fényes porta képviselője egyedül ő most, 
fölszóllítja azért a lakókat: hogy hódolatukat különbeni bün
tetés terhe alatt nála azonnal bemutassák: ezenkívül a hábo
rús viszonyok által szétriasztott lakosokat hirdetmény útján 
fölhívja: hogy házaikba térjenek vissza és azokat építsék fel, 
előbbeui életmódjukat kezdjék meg és^ő eddigi összes adóikon 
kívül még újabb 3 évi mindennemű adójukat is hajlandó el
engedni ! A szegény naiv nép lépre ment és e még soha nem 
hallott mézes ígéreteknek hitelt adva hozzá fogott felperzselt 
s feldúlt lakainak építése és földjének műveléséhez; nem mu
lasztván el hangoztatni: hogy »hiszen ez jobb, mint az osztrák 
vagy akár a magyar világ is volt; kár, hogy ily sokáig ké
sett« ! stb. stb. E szép álmokból azonban később — midőn a 
török látván, némi anyagi fellendülés és gyarapodásukat, vá
ros és falvakat sorra járva, mindent a mi csak szeme-szájának 
megtetszett, anélkül, hogy kérdezte volna: váljon liajlandók-e 
neki adni, vagy egyátalán nélkülözhetik-e? szó nélkül össze
szedetett, magával vitt és elhajtott annyit: hogy 20 évi adóra 
se mehetett volna rá — keservesen kiábrándulva ugyancsak 
hőn óhajták amaz alig pár évvel azelőtt becsmérelt »régi jó 
világot« vissza!
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Kucsuk Hassán nagy-kanizsai várparancsnoknak eme rab- 
lásszerü önkénykedései ellen sehol sem lévén apellata, nem is volt 
tanácsos ellenszegülni, mert könnyen megesett: hogy jószágá
val annak gazdáját is elhajtották, s így még örülhetett: hogy 
elrettentő példa gyanánt ott saját háza előtt rögtön egy fej
jel meg nem rövidíttetett, vagy ha olyan olvasatlan huszon
ötöt nem kapott: hogy akár milyen hasonló ötvenért sem adta 
volna senki fiának is oda soha!

i6oi-ik februárban Kucsuk erélyesen hozzá látott várának 
teljes helyreállítása és kijavításához, minekfolytán a várbelseje, 
a részben Törökországból, részben Szerbiából hozatott sok ács, 
asztalos, fegyverkovács, kőmives stb. stb. kézművesektől csak 
úgy hemzsegett, mint valamely óriási gyárban, minek messze 
földön hire terjedvén: a budai, szigetvári, pécsi, mohácsi és 
babócsai basák, április közepe táján, a folyamatban volt nagy
szerű munkálatok megtekintésére a várba érkeztek; hol kü
lönösen a nagymennyiségű különféle lő és ostromszer érdeklé 
őket. A várparancsnok magas vendégeit a Balaton vidékén is 
meghordozva és mulattatva, az Ibrahim nagy vezér által leroim 
boltatott Szt-György-vár kies vidékére is elhozá őket, hogy 
lássák: a Bosporus parti roppant fényes és tiszta keleti jellegű 
kioszkoknak itteni sűrű és lombos erdők által övezett épülő 
félben levő hű képmását; a mi fölött valamennyien elragad
tatva csodálkozának és mind igen dicsérék Kucsuknak művé
szies ízlése és érzékét; kik vissza térvén a várba egyúttal: a 
keresztények hírszerinti hadjárataik elleni tervüket és maga
tartásukat, még néhány napig vitatták, mifölött megállapo
dásra jutva az eredményt Ibrahim nagyvezér elé terjészték, ki 
a szultán megbízásából Bécsbe követet menesztett béke és 
fegyverszünet végett; a mit siker követett; de ennek daczára: 
a vár folyton erősbbíttetett és szereltetett a török által; így 
május hó i-én 5000 gyalogos és 2000 lovas érkezett ide; ezen
kívül mindennemű élelmi és anyagjárandóság szereztetett be 
igen jó árért; mit a környékbeli nép megtudva: csak úgy 
özönlött a május közepén tartott, már-már akkor is igen láto
gatott vásárra, hogy jószág, vagy terményén jó árért túl ad
hasson. Nehány darab szép ló és szarvasmarha azonban a tö
rök vásárlóknak igen megtetszvén, csak úgy »török módon« 
akartak birtokukba ju tn i; miből czivakodás, verekedés támadt

N a g y k a n iz s a  v á ro s  és v id é k é n ek  h a d tö rté n e lm i le irá sa . 9
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és oly csete-patévá fejlődött: hogy a jogában sértett és Kucsuk 
hirdetményeiben bízott fokos, csákány, buzogány és különféle 
fütykösökkel fölszerelt nép felbőszülve, száznál több fegyveres 
törököt agyonvert, köztük Hassán basa a várparancsnok fia 
és két aga is oly súlyos sebeket kaptak: hogy rövid idő múlva 
bele haltak. Ezenkívül két főbb tisztet 35 katonával elfogtak 
és csak jó váltságpénz mellett bocsáták őket szabadon. Kucsuk 
várparancsnok ezt megtorlandó, minden Ígérete és biztosításai 
daczára, a környéket irgalmatlanul fosztogatni és, raboltatni 
kezdé, mi által az alig visszatért lakosság kegyetlenül zaklat
tatok.

Midőn aztán Kucsuk basa látta, hogy a környéket ily 
módon már szépen megpuhítá: akkor e vidéknek egy oly 
czikke vagy termékére veté kéjes szemeit, melyről már az ak
kori Zalavármegye is hires volt messze földön, t. i. ennek »szép 
nemére«! és közülök az időközben nagy fény és pompával az 
»arany szar vi« kioszkok mintájára Stambulból hozatott művé
szek által a kies fekvésű sz.-györgyvári romok felett építtetett 
kéjlakát óhajtá háremszerüleg benépesíteni, minek kiviteléhez 
azonnal hozzá is látott és a környéken megtetszett szépeket 
rangkülönbség nélkül, de válogatva - gyűjteni kezdé, mesés 
összegeket Ígérvén némelyikért, másokat pedig úgy rabolta- 
tott el éjente. Eme rémséges hírre a XIII-ik században még 
a Bánfiak által alapított »Szűz-szt.-Margitról« nevezett zárda- 
szüzek, kiknek hires leánynevelő intézetük a környék valódi 
áldása volt, borzadva hagyák el új udvari hírneves kolostoru
kat, hová többé vissza sem tértek.

Mindezek együtt véve és külön-külön is roppant felbő- 
szíték az eddig minden anyagi sérelmeket tűrt vidékbelieket 
és előzetes értekezések alapján egy napon, midőn Kucsuk tá
vol volt, szt.-györgyvári kéjlakát megrohanták, az úgyneve
zett »palota őrséget« fölkonczolva, a hárem hölgyeket mind 
kiszabadíták és a fényes »bűnbarlangot« mire a kanizsai vár
tól segítség érkezett, fölgyujtva porrá égették, hogy soha töb
bé föl ne épüljön. Kucsuknak az esetet mondani, vagy jelen
teni senki nem meré s így ő az egészről nem is tudott sem
mit, minekfolytán kirándulásából vissszatérve, vígan ügetett, 
féltékenyen őrzött legdrágább kincse és »földi-paradicsoma« felé, 
hová megérkezve, ölelő karok helyett leöldösött őrségének hűl-
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Iái és kéjlakának füstölgő üszkei vártak reá, melyek láttára: 
lováról szörnyű ordítással lefordulva szívszélhüdés folytán kimúlt.

Kucsuk Hassáu helyébe a buclai begler bég Amrát 
Hassán belgrádi basát nevezte ki Nagy-Kanizsa várának pa
rancsnokául, ki junius hó elején háremestül, mindenestől a 
Dunán Mohácsig hajón, onnan pedig szárazon rendeltetési he
lyére érve, bevonult és tisztét átvevé; de cseppel sem bizo
nyult jobbnak elődénél, kivévén: hogy Szt.-Györgyvár romjára 
nem áhitozott. Elődje és az ő bánásmódja is arra ösztönzé az 
1601-2-8-13-18-22 és 25-iki országgyűlésnek Tettes Karok és Ren
déit, hogy a XXIX. és XXXV. törvényczikkelyei alapján 
Bajcsa, Belatincz, Csáktornya, Csobáncz, Egerszeg, Egervár, 
Szt.-Gróth, Szt.-Györgyvár — Kanizsa alatt — továbbá: Kánya
föld, Kányavár, Kapornak, Kehida, Keszthely, Keménd, Két- 
hely, Kiskomárom, Lendva, Eenti, Légrád, Lövő, Pölöske, Rajk, 
Salomvár, Sümeg, Szécsiszíget, Szigliget, Szemenye, Szalaping, 
Tátika, Tihany, Zalabér és Zalavár érődéit, melyeket Nagy- 
Kanizsa várának ostroma előtt Ibrahim nagyvezér földúlatott 
és leromboltatott: országos költségen sürgősen fölépíttessék 
és a környékbeli lakosoknak, a nagy-kanizsai törökök méltat
lankodásai ellen való biztonsága érdekében, megfelelő védőr- 
séggel és minden kellékekkel haladéktalanul fölszereltessék.

Hogy Amrát basa Nagy-Kanizsa várában lábát megvet- 
heté, azonnal tágabb körben kezdett szétnézni és el-elkalando- 
zott Stiria és alsó Ausztriába is, honnan mindig dús zsákmány
nyal tért meg; a minek káros hatását már Bécsben is érezni 
kezdették; ennek folytán a naponta jobban elharapódzó bajnak 
eleje vétele végett a »felsőbb körök« birodalmi gyűlést tartot
tak és elhatározták: hogy az olasz, franczia és spanyol udva
rokhoz, valamint a szt.-székhez is, követségeket menesztenek; jól 
kifejtvén a kereszténységre háramlandó nagy csapást, ha a tö
rök veszedelmes terjeszkedésének gátat nem vetnek! A köve
tek jó sikerrel járván küldetésükben, a közös segély mielőbbi 
létrehozása czéljából, fenti udvarok Róma, Velencze, Prága, 
Grácz, és Bécsben tanácskozásokat tartottak; később Pozsony
ban Mátyás főherczeg elnöklete alatt a magyar országgyűlé
sen is vitatkoztak és elhatároztatott: a töröknek szárazon és 
vizen egyszerre történő együttes megtámadása; még pe
dig: Erdélyben: Basta, Székes-Fehérvárnál: a Mélái her-

9*
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czeg és Nagy-Kanizsánál: Ferdinánd főherczeg vezénylete 
alatt. t

E közös határozat folytán már 1601-ik augusztus hó 12-én 
Ferdinánd főherczeg Styria színe-java és fényes udvari sze
mélyzete által kisérve, Gráczból Getenyére, innen pedig pár 
nap múlva a külhatalmak segély hadainak öszpontosulási he
lyül kitűzött Légrád alá érkezve, ott táborba szállott: hová a 
következő napon: Gonzaga Vincze mantuai herczeg, Medici 
János — tábornok — florenczi herczeg, Orpheus Gallion ez
redes főhadi mérnök, Gravenauer Lipót ezredes I. osztályú 
főhadbiztos, Formentin Károly ezredes hadbíró, Germanicus 
Strafaldó altábornagy és Dúca de Mercurió, vagy másként: 
Gotharingiai Fülöp Manó herczeg vezérkari főnökök; nemkü
lönben Aldobrandini János Ferencz ezredes, VIII. Kelemen 
pápa unoka öcscse, mint a pápa flórenczi hadtestének parancs
noka 12000 olasz gyalogossal; Madruz Geodon, ezredes a spa
nyol király által küldve 6000 gyalogossal, Trautmansdorf 
Frigyes János ezredes Segnia, Triest, Goricza és Fiume ten
geri városokban toborzott és a horvát végek határőrségével 
összesen: 5000 gyalogossal; végül: Herberstein Zsigmond János 
báró, Styria-Karantán és Krajnából küldött 2200 lovassal; 
Vesselényi György a magyar nemesség 500 válogatott huszár
jával, a mantuai herczeg 500 lovas testőre; Batthiányi János 
gróf Ferdinánd főherczeg által fölszerelt 300 lovasa és Eszterházy 
Miklós herczeg az osztrák császár és magyar király által sa
ját pénztárából fölszerelt 1000 lovassal szintén megérkeztek; 
minekfolytán a tábor augusztus hó 15-ére 23000 gyalog és 
4500 lovasból állott; kikhez másnap reggel: Sforcia Ascanius 
Beileo Horácz, Sabell Pál, Ghysiller Frigyes és Delphino Fla
minio római patríciusok vezetése alatt, két zászlóalj olasz ka- 
rabélos és egy lovas század csatlakozott még. Ily módon 
Ferdinánd főherczeg tábora közel 30000 főre szaporodott, mely- 
lyel Mercurió herczeg és Strafaldó altábornagy vezérkari főnö
kök tanácsára — nehogy a majd később ostromlandó Nagy- 
Kanizsa vára Budáról segélyt nyerhessen; 17-én, első sorban 
Székes-Fehérvár ellen indult, melyet augusztus 24-én kezdő
dött 9 napi éjjel-nappali ernyedetlen és heves ostrom után, 
szeptember i-én sikerült bevennie és 58 évi súlyos török iga 
alól fölszabadítania: mi fölött nagy vala az öröm minden ke
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resztény városban, még Prágában is, — höl akkor az uralkodó 
tartózkodott, — hála ünnepet ültek! Amrát Hassán N.-Kanizsa 
várparancsnoka ezt hallva: rögtön futárokat küldött a pécsi, 
koppányi, és szigetvári basákhoz, tudatván velük kétséges 
helyzetét, és gyors segélyt kért; mivel biztosra vette: hogy 
most már rajta, illetve: várán a sor: és a nagy-kanizsai vár- 
parancsnok, ki jó katona lehetett, mert várát féltve, iparkodott 
még idejekorán segély után látni, mit meg is kapott, még mi
előtt a keresztények a várba való jutásukat megakadályozhat
ták volna: pedig a mantuai herczeg ennek megakadályozása 
czéljából már jó eleve önként jelentkezett csapataival! De a 
magas vezérkar jobbnak vélte a diadal mámorában Székes-Fehér- 
várott tovább mulatni, mondván: »Nagy-Kanizsa várának bevé
tele ezután már biztos és minél nagyobb számú védőrséggel 
hódol meg: annál dicsőbb lesz!«

XV-ik Fejezet.

Nagy-Kanizsa várának fölszabadító ostroma Ferdínánd 
csász. kir. főherceg által íéOl-ík évben.

Ezen érvelés alapján az ostrom után még 3 napig mulatva 
pihentek, mialatt a várat Trautmansdorf ezredes 500 főnyi 
csapatából lehetőleg felszerelve és parancsnoksággal őt meg
bízva szeptember hó 5-én hajnalban Zrínyi Györgyöt, — mint 
aki már Nagy-Kanizsa várának parancsnoka is volt, minélfogva 
úgy a környéket mint magát a várat is leginkább ismeré — 
elővédül kirendelve: a tábor helyet elhagyák és Nagy-Kanizsa 
felé »erőltetett menetben« megindultak, hová kedvező időjárás 
mellett 9-én este megérkezve a kis és nagy-récsei utón a 166 
magassági ponton álazsnaki úton a mai »Magyar-utcza« vége felé 
azon helyen hol az ut a lőporos torony felé és keleti irányban elága
zik és a mai kegyesrendiek társháza, illetve: a róm. kath. gymna
sium helyén a megfelelő biztonsági őrök kiállítása után táborba 
szállottak : Ferdinánd főherczeg saját sátorát a jelenlegi Inkey-féle 
»Szüz-Bold« kápolna helyén a jobb szárny megett ütteté fel, mel
lette pedig táborkara telepedett meg. Másnap 10-én kora hajnalban 
a vezérkar Mediczi János florenczi herczeget 8 ágyúval és 5000
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emberrel az északi oldalon a mai törvényszéki épület helyén 
volt dombra; — Gonzaga Vincze herceget 3000 ember és 8 
ágyúval a mai Ferencz-rendiek temploma helyére; — Madruz 
Gedeon ezredest 2000 ember és 2 löveggel a mai major dél- 
nyugoti szegletére a hol a vasutat érinti; Montanus Ferencz 
ezredest a hetruriai ezred és 8 löveggel a mai »zsidó-temető« 
helyére; végül Delphinus Flaminust és Aldobrandini Ferencz 
Jánost a pápai hadakkal és 8 löveggel a kis-kanizsai temető 
helyén állott és északról-délre nyullott dombra rendelé; összesen 
18,000 ember, melynek mindenütt bizonyos része lovasságból 
állott és 32 darab Székes-Fehérvárról is hozott nehéz ostrom 
löveggel; a fölmaradt 6000 főnyi lovasság Germanicus Stra- 
faltó altábornagy parancsnoksága alatt tartalékba helyeztetett 
és legkivált portyázásra és a főherczeg biztosítására vagyis 
»testőri« szolgálatra használtatott.

Trautmansdorf, mint fennebb láttunk: a tengeri városok
ban toborzott dalmata illyr és horvát eredetű1 5000 főnyi ve
gyes csapatával Székes-Fehérvárt maradt; ezenkívül az ottani, 
ostrom alatt mintegy 380-án elestek.

Mercurió — ki a főherceg által az ostrom általános ve
zetésével megbizatott — a csapatoknak fenti elosztása után, 
követséget küldött Kucsuk Hassánhoz a várba, őt ennek fel
adására fölszóllitandó.

Helyén való itt, ama mindenesetre jellemző tényre rá
mutatni, hogy a keresztény táborban még mindig Kucsukot 
vélték a vár parancsnokának: hogy a nép is ugyanazon véle
ményben volt, az némikép érthető; amennyiben Amrát- — 
Hassán basa megérkezése után nem ment a népnek magát be
mutatandó faluzni, mint annak idejében Kuesuk-Hassán azt 
tévé, de meg különben sem igen mutogatta magát még ka
tonái előtt sem, mivel jövetelére a várban már minden rendben 
volt, tehát úgyszólván semmi dolga sem akadt kint, minélfogva 
ritkán is lehetett őt látni; igy nem tudhatott a parancsnoki 
személyes változásról semmit is, de hogy erről' az ostromlók 
sem birtak tudomással : ez ha talán nem is furcsa, de minden
esetre különös tünemény! így van egyébként ezen esettel egy 
pár iró is kiket hihetőleg »Fejzi kjatib-iró« jegyzetei ejtének 
tévedésbe, mivel ez csak egyszerűen Hassánt emleget, kivel 
szemben »Ferhád-zajm kjatib-hadi történet-iró« már határozottan
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megkülönbözteti a nagy-kanizsai várparancsnokságban egymást 
nyomban követő e két Hassánt egymástól!.

Mercurió küldötte tehát Hassán elé jutott ugyán a vár
ban, csakhogy nem Kucsuk de Amrát elé, ki a követséget 
elég udvariasan fogadá és midőn kívánságukat udvari csausa- 
»tolmácsa« utján megtudá: mosolyogva ezen szavakat intézé 
hozzájuk: »0 Amrát s nem Kucsuk Hassán a ki már rég a 
próféta hétszin szakállának árnyékában, az örökifjú hurik kö
zött mulatva a hetedik égből néz alá, azt izeni Mercurionak: 
hogy tudomása szerint ő már egyszer próbált szerencsét e 
várba juthatni, de minden siker nélkül! ép ezért ajánlja ez 
úttal is neki a békés elvonulást, mert szakállára mondja: »hogy 
most gém fog célt érni,« azért hát ne is prédálja drága porát; 
különben, ha 4—5 nappal előbb érkezett volna, úgy talán je
lenleg mást üzenne vissza, most azonban csak annyit mond, 
hogy minden késő már!« — Persze, mert alig 2800 főnyi volt 
csekély őrsége időközben nyert segítségek folytán 9650-re sza
porodott, tehát most már könnyen nevetett, de hallgattak volna 
csak a székesfehérvári ostrom befejezésekor Gonzaga Vincze 
mautnai herceg-önkéntes ajánlatára: aligha nyert volna Amrát 
bárhonnan is segélyt?!

Megkapván Mercurió Amrát üzenetét, rögtön parancsot 
adott Orpheus Gallion műszaki ezredes és Caesare Porta hadi 
mérnököknek, hogy az ostrom lövegállások — ahol a talaj en
gedi : leginkább »sülyesztett lövegállások« helyeit azonnal ki
jelöljék s ezek készítését haladéktalanul megkezdessék és 
szükség esetén a munkálatokat éjjel is folytatva legkésőbb 
másnap reggelre befejeztessék, miről jelentést vár. E parancsra 
Orpheus éjjeli 11 órakor a főhadi szállásra jelentését a mun
kálatok befejezéséről már beterjesztő, mire Mercurio éjféli ke
lettel, a florenczi herceg Medicinek; az első, Gonzaga herczeg- 
nek; a második Madruz ezredesnek; a harmadik Montanus 
ezredesnek; a negyedik Delphinus ezredesnek, az ötödik ost- 
trom állásba azon parancsot küldé, hogy másnap, azaz szept. hó 
ii-én napfeljöttekor, borús idő esetére reggeli 6 órakor az ostro
mot egyszerre mind az öt bástya ellen megkezdjék. (E- ábra.)

Másnapra tiszta idő lévén, a gyönyörű hajnalt pompás 
napkelte követé, mire 5 óra 30 perckor eldördültek az ostrom
lók első lövései, melyeket csakhamar a többiek is követtek,
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egész estig. Az első napi lövetésnek szép-sikere látszott a falak 
és bástyákon, annak dacára, hogy ez., állásonként nem »össz
pontosított« volt, a két északi bástya mégis megingott, csak
hogy e közben a védők sem tétlenkedtek, hanem iparkodtak 
a támadókban minél több és nagyobb károkat tenni és okozni, 
a mi részben sikerült is, mivel a tulmerészek és nem eléggé 
óvatosak egyenként estek el jól irányzott lövéseik által. Más
nap a harcz hasonló szerencsével folyt: miközben: egy a szö
vetségesektől még Prága alól a törökökhöz szökött vallon 
ezredest, ki időközben agává lett előmozdítva és ki mint ilyen 
250 lovas élén éjjelre az ostromvonalon át a várba akart jutni, 
de Herberstein által vezetett portyázás közben reá bukkantak, 
lovasai közül sokat levágva többed magával elfogatott és a 
nála volt igen dúsan aranyozott piros selyem zászlót zsákmá
nyul ejtve, Ferdinand főherceghez vitték, hol csak bámultak 
azon, hogy ezek mily tájékozással bírtak a várban történtek
ről és hogy tegnap éjjel Babocsából 500 gyalogosnak sikerült 
Horvát-Szt Miklóstól kezdve, mindenütt a mocsár és ingovány
bán bukdácsolva a várba jutni; ugyancsak tőle tudták meg: 
hogy a várban pestis dúl, ki azt is megerősité, hogy a vár
nak parancsnoka csak ugyan Amrát Hassán és nem Kucsuk 
Hassán basa.

A harmadik napi lövetés alatt, a két várüdvart össze
kötött hid feletti magas őrtorony a »don-joun« is ledőlt nagy 
robajjal ’s a bástyák és falak omladozni kezdtek annyira, hogy 
ha vizenyős mocsár és vízzel telt sánczok gátat nem képeznek 
a roham már lehetséges lett volna; ezen gátak és akadályok 
legyőzésére Gallion mindent elkövetett és a mostani zsidó 
temetőnél talpak és kerekekre könnyen összeállítható Időré
szeket ’s ezekre lövegeket és sánczkasokat állíttatott, az át
hatolandó mocsár és sánczok kitöltésére, pedig nádat, rozsét, 
fagalyakat törzseket gyüjtetett ezenkívül: mindezeknek alapul 
szolgálandó föld és homok zsákok készítéséhez a lakosoktól 
zsákot, ponyvát pokróczot összevásároltatott, ez kevés lévén a 
főherceg az összes ponyva sátrakat is átengedő a célra, hogy 
belőlük zsákokat készítsenek, ezenkívül Grácból nagymennyi
ségű ennek való anyagot [rendeltetett. A rohamát készítésé
ben kivétel nélkül egyik a másikat buzdítva tőle telhetőleg 
mindenki részt venni iparkodott, sőt az anyag összehordására
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a lovásSági' lovak is rendelkezésre bocsáttattak.1 Midőn ' már 
több napi nmnka után - 1- 'a-»roham-út« elkészült: a főher- 

czeg zászlója alatt 'Herberstein'saját vérteseit és e célra önként 
jelentkezett staiénjait küldé rohamra', kiknek vállalatát az összes 
lövegek'heves tüzeléssel támogatták; kiket a törökök csúfon- 
dárbs kiabálás — hahota és gúnyos taglejtésekkel fogadtak, 
jelezvén, hogy aZ ostrom még igen korai és hogy hiába való 
fáradtságot tesznek; miközben sűrű lövéseikkel'a rohanókat 
vdgig-végig pásztázták, miáltal ezek roppant veszteség után 
visszavonulni kényteleníttettek, mit a hirtelen közbejött nagy
fokú esőzés is megnehezített, amely napokig tartva az ostro
mot félbeszakitá.

Az ostrom kényszerszünetek alatti esős' és igen sötét 
éjjelek egyikén, egy fogságban volt magyar asszony élet
veszélyek között, a várból megszökött és kimerültén a tá
borba sietett, hol kellő ápolás után csakhamar magához térve 
elbeszélé, hogy a pestis oly nagy mérvben dühöng a várban, 
miszerint alig van 6—700 egészséges fegyveres, lőszer, élelem, 
de különösen a korán által szigorúan tiltott mindennemű 
szeszes-ital és pénz azonban bőven van. Szeptember 16-íkpn 
virradóra az esőzés megszűnvén: 6 órakor a rohamot ezúttal 
az olaszok roppant hévvel megújították ugyan, de ismét sikér 
nélkül, nagy veszteséggel visszavetettek; e másfélórái roham
ban: Orpheus, Gallioni műszaki ezredes, Eggenberg Százados 
és a deli termetű Rossi Károly olasz zászlótartó 1500 harcossal 
lelte halálát; Gallioni helyére Porta Caesár lett a további mű
szaki ügyek vezetésével megbízva; de mivel elődének kép
zettsége és tudományával nem birt, igen kevésre mehetett, 
miáltal a védők vérszemet kapva, ki-ki rontottak ’s a sánezo- 
kat többször megtámadták, miközben Aldobrandini János Fe- 
rencz ezredes, VIII. Kelemen pápa unokaöcscse súlyos sebet 
kapva, meghalt, kinek- tetemeit Gallioüéval együtt bebalzsa
mozva, Rómába küldötték j a pápai hádak parancsnokául pedig 
Delphini Flaminót nevezték ki. Ezenközben a tartós esőzések 
beállta a további ostromot lehetetlenné téve félben szakitá, 
mivel a várat környező vizek megáradva, a műszaki munká
latokat beszüntetni kény tel eniték. Néhány napi veszteglés után 
még egy pár rohamot kísérlettek meg, de ezek sem nappal, sem 
éjjel nem sikerültek ’s a támadók, minden alkalommal nagy vesz
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teség mellett visszaverettek; ezek folytán — erkölcsileg akar
ván a védőkre hatni — Zrínyi tanácsára 24-én még egy kül
döttséget menesztettek a várba, igen kedvező és kecsegtető 
ígéretekkel azon esetre, ha a várat föladják? Hivatkozván 
egyszersmind Székes-Fehérvár példájára, mely bár szintén szí
vósan védte magát, azért sorsát még sem kerülhette ki stb.

Alig forditá azonban a tolmács ezeket le, gúnyos kaczaj- 
ban törtek ki ez ijesztegetések fölött az összes jelenvolt török 
tisztek és a küldöttséget egyszerűen kiutasitoták s a feleletet 
egy a Gonzaga Vince mantuai herczeg nád és lombbal készült 
sátorára irányzott lövésben rögtön mégis adták! mintha csak 
tudták volna: hogy ép akkor Ferdinánd főherczeg is ott idő
zik az időközb'en szintén ide érkezett Miksa öcscsével! A-golyó 
a sátorba csapott s Rábán Horácz szolgálatban volt testőr
tisztet egy testőrrel együtt szétszakította, nyolczat pedig súlyo
san megsebesítve, a konyha szögletében a földbe fúródott. 
Másnap egész tüntetőleg, a várbeliek kezdették már pityma- 
latkor az ágyúzást és Sena Pál olasz századost több katonájával 
együtt agyonlőtték; 26-ikán, daczára hogy az eső egész éjjel 
szakadt, éjféltájban mégis kitörtek és egész az őrvonalig ha
toltak, honnan veszteséggel vissza verettek! 27. és 28-án egy- 
egy kémszemlésző florenczi lovast lőttek le jó tüzéreik. Az ezt 
követő éjjel 29-én csípős deres fagy állott be, mit a várbeliek 
fölhasználva, Kazán khiaját titkos megbízással Szigetvár és 
Pécsre küldötték, de Zrínyi és Herbersteiu Babocsa tá- 
j án portyázott lovasai által elfogatott, és megkötözve a 
főherceg elé hozatott, hol bevallotta, hogy a várbeliek 
ügye a pestis pusztítása folytán igen rosszul áll, tehát 
segítségért indult volt. Az idő naponta zordonabbá vál
ván, az ily éghajlathoz szokva nem volt spanyol katonák hul
lani kezdettek és 48 óra alatt 500-nál többen elhaltak, majd
nem igy voltak az olaszok is, minek • folytán vezéreik unszo
lására Ferdinánd főherceg október i-ére hadi tanácsot hirdetett 
melyben hosszas vita után elhatároztatott: a várnak az összes 
haderővel minden oldalróli megrohanása: minek folytán újra 
dorongútak készítéséhez fogtak, ezúttal minden bástyához; 
addig pedig, mig ezek elkészülnek, Baltásy Péter lovas had
nagy és baj társai által, a székesfehérvári ostrom alatt kézre 
került Murát basának és Mehemet khiajának Ibrahim nagyvezér
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segédéiiek fejeit elhozatták és elrettentésül póznára tűzve a 
várbelieknek mutogatták és a fogoly Kazan khiaja béget a 
sánczig vezetve, általa a várbelieket feladásra szólíttatták s 
bemondaták: hogy segélyre ne is számítsanak; mert ők mind 
elverik stb. stb. De mindezeknek ellenkező hatásaik lőnek, 
mint a milyenre »ide kint« számítottak, mert a helyett: hogy 
a látott és hallottakra megrémültek volna, teljesen fölüdűltek 
s közéjük puskázva sokat megsebesítettek és néhányat meg 
is öltek. Ez alatt ä készülő utak anyaga roppant halmazának 
láttára, a várbeliek ezeket fölgyujtandó, kitörtek, s a kártyá
zott spanyolokat meglepve szétugrasztották, de a nedves anya
got hirtelen fölgyujtani nem tudták, mivel az olaszok rajtuk 
rontva közülök sokakat —• egy zászlótartót is — lelőttek, zászló
jukat elvették, és a megmaradottakat a várba visszaűzték.

Madruz katonáit megakará fenti kártyázásukért tizedeltetni, 
de a tábori kapuczinusok könyörgéseire megkegyelmezve, arra 
ítélte őket: hogy a legközelebbi ostromnál ők lesznek az első 
harczvonalban; a mi nagy örömöt okozott köztük. Végre ok
tóber 18-án Porta Caesar dorongútai a hogy úgy roppant em
ber áldozat árán — mivel az út készítésén dolgozott munká
sokat, a várbeliek egész kényelemmel hosszában lőhették, páz- 
tászhatták, ép ez oknál fogva később már csak sötét éjjeleken 
dolgoztak rajtuk, ejkészültek és az általános roham intézhe- 
tővé lett, csak hogy igen rosszul ütött ki, mert a sűrű tömeg
ben rohanók alatt a túl terhelt útak aniiyira alá sülyedtek; 
hogy a rajtuk állók övig vízbe jutottak, üiit az utánuk roha
nók nem is sejtve, egymást tolták a vízbe, mi által az út meg
szakadt és szét mállott, tovább rajta előhatolni tehát lehetet
len volt; az összetorlódottak közé pedig a védők sűrűn közé
jük tüzeltek, mi által roppant veszteségeket szenvedve örven- 
deriiök kellett: hogy visszavonulhattak!

A spanyolokból: 230 katona és 16 tiszt esett el ez alkalom
mal. A visszavonulókat a törökök gúnyos hahotája és kárör
vendő újóngása jobban sérté a legélesebb fegyvernél is, hát 
még mikor azt kelle látniok: hogy ezek kis csolnakjaikkal a 
várból kijőve, az elesetteket csáklyákkal a mocsárból előke
resve, ruháiktól megfosztják s fejeiket lev asa lv a  magokkal 
viszik és póznákra szúrva, a rohammá lődözött falak és bás
tyákon gúnyos taglejtésekkel sorba tűzdelik?! Iszonyú voltéi-
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keveredésük. és e szégyent még’ sem bífták megakadályozni, 
'legfeljebb egy-egy gúnyolódót sikerűit lelőniök! így folyt a 
sikertelen küzdelem napról-napra tovább, miközben a portyázó 
lovasság több a várba segítségül sietett török csapatot szét- 
ugrasztva vagy levágott és elfogott, vagy vissza vert, igy: 
október 23-án a szigetvári Mehemet bég, ki meghallotta, hogy 
apja fejét a keresztények itt miként mutogatják; ezt keleti 
szokás szerint megboszúlandó: 200 lovassal Kanizsa alá jött, 
de többed magával ő is a portyázók kezeibe jutott. A külföldi 
vezérek türelmetlenkedései folytán, 28-án még egy általános 
roham intéztetett a vár ellen, mely alkalommal Delphino 
Fläminus, a pápai és Madruz a spanyol csapatokkal az északra 
szögellett védműveket: Montanius a hetruriakkal a keleti és , 
Herberstein a liorvátokkal a nyugati kaput; Svorzea Ascanius 
és a mantuuiai herczeg a két nyugati bástyát, végül: Bizocció 
az osztrák és steieriakkal, a déli és keleti bástyákat támadták; de 
hasztalan volt minden hősies vitézség, önfeláldozó, jó és szép pél
daadás, ismét csak véres fejjel kényteleníttettek nagy veszteség 
árán — ezúttal majdnem 3000 ember esett el — visszavonulni.

November 7-iki éjjen a törökök ismét kirohantak és az 
ostromlóknak különféle támadási előkészületeiket, részint le
rombolás, részint pedig fölrobbantás és elégetés útján meg
semmisíteni törekedtek, mit a fölriasztott készültség részben 
megakadályozva, őket 50 ember és egy zászló veszteségük után 
visszaszoritá, miközben Sacornia J. Károly derék olasz száza
dos huszad magával elesett.

Ferdinánd főherczeg november hó 12-én már saját ne
vében küldött Amráthoz a vár föladása ügyében, határo
zottan kijelentve: hogy addig nem tágít: míg a várat 
vagy rohammal, vagy önkénytes meghódolás útján hatal
mába nem ejtendi. Erre Amrát Hassán válasz gyanánt minden, 
szó és hang nélkül egy hüvely nélküli éles kardot küldött a 
főherczegnék. Részint ily módon, részint pedig a zord időjárás 
következtében a ostromlók létszáma naponta apadt-fogyott, 
minélfogva indíttatva érezte magát Ferdinánd főherczeg Bécs- 
ből sürgősen segélyt kérni; mire Mátyás főherczeg Ruswurm 
tábornokot 6000 gyalog és 2000 lovassal azonnal útba indít- 
tatá, ki a rósz időjárás és utak miatt podgyász és málháiknak 
Veszprémbe történt hátrahagyásával, Ernő-Jáuos Anhaiti her-
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czeg, gróf Türr és gróf Salm Fülöp, ki 500 saját költségén 
kiállított lovast is hozott magával — által kicsérve csak no
vember hó 14-re érkezhetett a nagy-kanizsai táborba, csakhogy 
vele érkezett a hideg és hó is.

Hasztalan lett volna most már tíz annyi erő és 100 je
les vezér is, a tagok és idegeket metsző és dermesztő hideg 
ellen; ez mind lefegyverezte volna ép ú g y : mint ezen sátor 
és egyéb enyhely nélküli táborral is tett; mert tudjuk: hogy az ösz- 
szes vászon és kelme sátrak a főherczegével együtt mire lettek föl
használva és hogy hová jutottak? melyek helyett a rendelkezésre 
állott különféle kocsik és szekerekből, továbbá nád és rozséból 
különféle gúny hók, ernyők, szárnyékok készíttettek ugyan a 
szél ellenj de az eső, hó és hideg ellen nem védtek, sőt ezeket.. 
is sorra döntögető a hirtelen kitört hóvihar, mi alatt a sánczok. 
is megteltek olvadó hóval mert a hideg metszett ugyan, de 
még sem volt oly nagy, hogy erősen fagyott volna; a mi in
kább előnyükre lesz vala az ostromlóknak, mert ha a hideg 
néhány fokkal nagyobb; legalább is oly nagy, hogy a : várat; 
övező mocsár egy félméternyire lefagyhat, akkor a támadók 
nem lettek volna kénytelenek magukat roham közben az egye
nes dorongutakou, a védők által végiglövetni, hanem — a 
megszilárdult talajon — hozzáférhettek volna a várhoz minden 
pontján, körben és Széliében egyaránt és a bevehetés biztos 
lett volna annál is inkább: mivel a törökök már szintén kezdő
nek úgy ember mint lőkészlet dolgából — igen rosszul ál
lam, csakhogy erről — szerencséjükre - -  az ostromlókmitsem tud
tak, különben aligha ki nem bőjtölik vala őket! így azonban a 
helyzet tarthatlauságát a főherceg is belátta, s november 16-ára 
rögtöni haditanácsot hivott össze, melyben Russwurm azt taná- 
csolá, hogy tegyenek még egy utolsó kísérletet, és a még is 
leginkább hozzáférhető keleti oldalt támadják meg összes 
lövegeik és erejükkel; ezt a vezérek mind helyeselték és el 
is fogadták s már-már indult ki-ki a szükséges intézkedések 
megtételére, midőn egy a portyázók által elfogott török kémet 
hoztak a főherceg elé, kit Ali Hassáu az új nagyvezér küldött 
a várbeliekhez azon izenettel, hogy csak legyenek kitartók 
még néhány napig, ő a pécsi, siklósi szigetvári, babocsai és 
a budai helyőrségből összevonva egy 60000 főnyi vegyes se- 
reggel siet fölmentésükre stb. ugyanezeket egyAmráthoz czím-



zett levélben is megirá, melyet a renegát kém turbájában ta
láltak meg.

Erre persze hogy azonnal vége lett minden további tá
madás és tervezgetésnek s a főherczeg a gyűlést feloszlatva, 
még az nap este kiadta a »visszavonulási parancsot« mely 
szerint: első pihenő Csáktornyán Zrínyi György ősi vá
rában lesz megtartandó; elővéd Zrínyi a saját és Bizoeció a 
pápai csapatokkal, utóvéd: Russwurm és Herberstein 8 lö- 
veggel; oldal védeket, esetről esetre a zöm fog kirendelni; 
málha és podgyász a többi lövegekkel együtt a zöm végén, 
indulás: holnap 17-én reggeli 8 órakor! Ez az akkori körül
mények és viszonyokhoz mérten elég jól volt intézkedve, csak
hogy az idő, melyről a parancsban megfeledkeztek e mellőzé
sért iszonyúan megboszulta magát, olyformán: hogy reggelre, 
majdnem ölvastagságnyí hóval födte be az egész tábort, szó 
sem lehetett többé — ha csakugyan menni akartak rendes málha 
és podgyászról! ennélfogva tehát: kénytelenek voltak sok és 
drága holmiaik legnagyobb részét úgy a hogy lehetett meg
semmisíteni, tehát vagy elégették, vagy szétrobbantották; épen 
úgy bántak el az igás jószág elhullása folytán elszállithatatlan 
lövegtalpák és kerekekkel is, a lövegeket pedig »beszegezés« 
által tették használhatatlanokká és mindezek végrehajtásával 
a 68 napi sikertelen ostromot befejezve, 8 helyett 10 órakor 
végre elindultak, de a rossz idő és utak miatt az 57 kilomé
ternyire fekvő Csáktornyát csak negyednapra érhették el, mi
közben a várból ütánnuk küldött török lovasság hol hátul, 
hol az oldalakba kapva, az olasz, de különösen a spanyol el- 
csigázódott s a hideg által megtizedelt hátráló csapatokban 
iszonyú pusztításokat vitt véghez.

Csáktornyáról, hol több napig pihenőt tartottak és hol a 
főhercegek s az egész tisztikar Zrínyi vendégei voltak; mi
közben a spanyolok Gráczon, az olaszok pedig Zágrábon át 
hazájukba tértek, Mediczi Nádasdy és Russwurm hadai pedig 
Kapornak, Keszthely, Szombathely, Sopron, Győr, Székes-Fehér
vár, Regede, és Pettauban téli szállásra helyeztettek. Ezen áldatlan 
harcz folyama alatt a zord idő és a különféle küzdelmek, rohamok 
útján 9000 ember, 2500 ló, 24 löveg és roppant értékű málha pusz
tult el az itt egyesült szövetséges hadakból, a várbeli törökök lét
száma pedig leginkább a pestis által irtva2i5 főre apadtle.(E. ábra.)



Az ostromló sereg elvonulásáról Amrát a fölmentő sereg
gel közelgő fővezért rögtön értesíté, mire ez csapatait állomá
saikra vissza rendelé s a várba az elpusztultak pótlására csak 
1200 gyalogost és 500 lovast 400 szekér élelem és lőkészlettel 
küldött és a lefolyt eseményekről a szultánnak gyors futárok 
útján jelentést terjesztett be, melyben Amrát Hassán várpa
rancsnokot méltó jutalmazás végett javaslatba liozá, minek- 
folytán Konstantinápolyban fényes ötömünnepségek rendeztet- 
tek, Amrátot pedig: czímzetes beglerbéggé és szerderrá kine
vezve, roppant dicséretek mellett az I. osztályú Osmanie és a 
szintén gyémántos Medjidje rendjellel földiszítették.

XVI-ik Fejezet.

Nagy-Kanízsa várának parancsnoka keresztény fogságba 
jut és véletlenül kiszabadul.

Az 1602-ik márczius havában Csáktornyán időzött gróf 
Zrínyi György a folytonosan portyázott szabadhajdúk útján 
értesült: hogy a pécsi basa egy 800 — ruházat, élelem és 
pénzzel terhelt — járműből álló vonatoszlopot indított útnak 
3000 lovas fedezete alatt a nagy-kanizsai várba. Erre Zrínyi 
az ottani környéken, horvát és vend népből, kik a nagy zsák
mány reményében örömest csatlakoztak a szabadhajdúkhoz, 
hamarosan toborozva mintegy 5000 fegyveres lovassal gyor
san Nagy-Kanizsa alatt termett és a mai »Sáncz« község ke
leti oldalán túl, körülbelül ott, a hol a »Pogány-Szt.-Péter« 
község felé vezető út a 175 és 209 -|- pontok között a völgybe 
nyúlik, sűrű erdőségben »lesállást« foglalt s a völgyből fölfelé 
törekvő szállítmányt megrohanta, és az oszlop hosszában el
szórva volt fedezetet aprítani kezdé, mire az előjárőrt képe
zett szakasz, melyet egész csendben tova menni engedtek volt, 
vissza fordult ugyan a megtámadottak segítségére, de a mint 
a túl erőt megsejté: futár által segítséget kért a várból: mire 
509 lovas rövid félóra múlva sebes vágtában a színhelyen is 
termett, csakhogy ekkorára Zrinyiék a fedezettel már készen 
voltak, amennyiben: közülök sokat levágva a sűrű erdőben 
szétrebbeutették és éppen a kocsik vissza fordításival vesződ



tek,,amint az 500 főnyi segélycsapat sokszoros »Alah« kiáltással 
rajtuk csapott, miből újabb harcz fejlődött, melynek messze 
hangzott zajára a megrohanás alkalmával szétriasztottak, min
den irányból csoportosulva újra harczba keveredtek; de végre 
is száznál többen fogságba jutva, legyőzettek és az egész vo
nat martalékul esett; melyet a hozzá tartozott 500 drb vágó
marhával együtt Zrínyi, Horvát-Szt.-Miklós, Bajcsa, Erdősfa,
— Kotornál a Murán átkelve.— Alsó-Domború és Perlakon,
át, Csáktornyára kisértetett. , ,

A fogságba jutottaktól igen sok érdekes és oly dolgokat 
megtúdott Zrínyi, melyeket ha a múlt évi vár ostrom alkal
mával tud vala: a vár akkor bizton kecesztény kézre jutott 
volna. Elmondták a foglyok például: hogy az ostrom félbenha- 
gyásakor, a várban voltak már alig lézengtek, lőkészletük pedig 
annyira kifogyott, hogy még egy ostromot nem lettek volna ké- 
pesefc* visszaverni és hogy a harmadik felszóllitásra Amráta várat' 
már felakarta adni, de a • nyomor elől beszökdösött vallon ka
tonák — félvén a büntetéstől— őt tovább lelkesítve, arról lebe
szélték :stb., stb. ; -

: Julius havában — Simon, Saphir és Uradine — Mohamet 
basák 70000 főnyi sereggel Székesfehérvárt megtámadva be
vették; ezen ostromban a nagykanizsai várparancsnok, most 
már.Serdár Hassán néven várőrségéuek bizonyos részével szin
tén részt vett.

Székesfehérvár eleste után Szerdár-Hassáu, a budai basá
tól segélyt kért, várának megkezdett helyreállításának befeje
zéséhez, mire Székesfehérvár alul 1000 fegyverest fedezetül,
— a környékbeli várakban volt törökök fogságaiból pedig 
mintegy 7000 főnyi keresztény foglyot hajtatott össze, Nagy- 
Kanizsa várának teljes helyreállítása és fölépítéséhez; ami no
vember hó vége felé be is fejeztetett. Ezalatt élelmi szükséglet 
és egyéb kellékek beszerzése végett a török portyázók messze 
vidékekre elkalandoztak; miközben Nádasdy, Herbsteiu és 
Zrinyi folyton résen állott fegyveresei, változó szerencsével 
számos ütközetet vívtak velük, mely alkalmakkor rablott zsák
mányaik és foglyaiktól őket leggyakrabban megfosztaniok, töb
beknek fogságba ejtése mellett — persze: mindig bizonyos 
veszteségek árán — sikerült.

m Az elfogott törököket vagy keresztény foglyok kiváltása
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illetve: visszacserélésére használták, vagy török módra, vásár, 
búcsú vagy egyéb »sokadalom« alkalmával elkótyavetyélték; 
vagyis árverés utján a többet Ígérőnek eladták s az ilyen mó
don befolyt pénzt: a katonák jutalmául kiosztották. Egy ily 
körmendi sokadalom alkalmával Eszes Jakab és Okos Márton 
polgárok egy előkelőnek látszott úgynevezett; »jóképü-törököt« 
300 magyar forinton — mint legtöbbet Ígérők — megvettek 
és »hit alatt« oly feltétel mellett: hogy a nagy-kanizsai várból 
az ott hadifogságban levő Tulok János vasmegyei nemest sza- 
badittassa meg — szabadon bocsájtották; mire az emberséges 
török, nemcsak hogy Tulokot kiszabaditá, de jótevőinek egy 
száz forintos paripát — melyen Tulok haza lovagolt és 700 
forint értékű keleti drágaságokat is küldött; ami az akkori 
időben nagy összeget képviselt! De mennyire bámult és bo- 
szankodott, az árverést elrendelt Kollonics tábornok, midőn a 
viszatért Tulok egy neki czímzett levelet átnyújtva, annak igen 
ildomos és udvarias tartalmát átfutá és az »Amrát — Serdár 
Hassán« nagykanizsai várparancsnok aláírását olvasá, melyben 
a »kótya-vetyét« igen szépen megköszöni és magát a tábornok 
iránt mindig viszontszolgálatra késznek nyilvánitá, mivel a 
300 forinton elárverezett és szabadon bocsájtott török nem más: 
mint N.-Kanizsa várának hős parancsnoka: Amrát basa volt. 
Tulok ezután elbeszéli: hogy a törökök a sok keresztény fog
lyokkal a várat most teljesen jókarba helyezték, az ostrom 
alatt rommá lövött várbeli szilárd tégla és kőépületek helyett 
— mível ezek anyagát a falak és bástyák építéséhez mind 
fölhasználták — csupa fa-liázak és mecseteket építettek és 
hogy hiányt most már a vár őrség semmiben sem szen
ved, mivel a napi portyázások útján mindent bőven besze
reznek; minek folytán a vár újra bevehetetlen; de tavaly nyá
ron : midőn a pestis ismét kipusztitá úgy a lakosokat, mint a 
védőket, igen könnyen be lehetett volna venni, ha valakinek 
eszébe jutott volna a támadás?! végül elmondá: hogy a múlt 
hóban Steierországból két szállítmányban több mint 100 fiatal 
asszonyt és leányt hajtottak szíjra füzötten a várba, kik közül 
másnap reggelre 37-eu meghaltak s azóta is folyton halnak, 
igen sokan pedig öngyilkosság utján pusztítják el magukat!

Az építkezések folyama alatt augusztus elején a keresz
tények mintegy 40000 főnyi vegyes haddal ismét megkisérlék

Nagy-Kanizsa  város  és v id é k é n ek  h a d tö r tén e lm i  le irása .  10



Nagy-Kanizsa bevételét, de a székesfehéri és a környékbeli tö
rökök közbelépése folytán, nem sikerült.

1603. április havában egy tatár vezért, ki a budai várnak 
szétugrasztott ostromlói közül erre szoritva a nagy-kanizsai 
várban keresett és kapott menhelyet, egy nagyobb lovas csa
pattal zsákmányolás végett Hassán által Horvátországba lett 
kiküldve, ki Yarasd vidékét dúlta prédálta fel és ki elől a 
a megrémült nép a toplicai hegyek közé az eddig érintetlen 
cisztercziták váracsszerü kolostorába menekült, hová a tatárok 
is utánnuk nyomultak s a kolostort felgyújtották,_ az erődöt le
rombolták és a mintegy 1500 mindkét nembeli fiatal foglyot, 
az ottani papokkal és kirabolt szerzetesekkel együtt rabszíjra 
fűzve Nagy-Kanizsára hajtották.

Kollonics S'gfried tábornok kudarcát helyre pótlandó, 
egy törökül beszélő vallon katonát fölbérelt, hogy tegye ma
gát szökevénynek és kéredzen be a nagykanizsai várba, ott 
magát tájékozni iparkodjék és egy éjjeli alkalmas pillanatot 
kilesve: gyújtsa föl a várat. A vallon katona mindezeket pon
tosan végre is hajtá, minekfolytán egy száraz, szeles májusi 
éjjen, az egész vár összes épületei leégtek, köztük a roppant 
élelmi raktárak és a fegyvertár is, a lőportorony pedig sok 
oltó törökkel együtt légbe repült! Ez ismét egy oly éjszaka 
volt, mely alatt a tűz okozta nagy zavarban a vár igen köny- 
nyen bevehető volt, ami Kolonics tábornokot halálig bántotta, 
hogy erre jó eleve nem gondolt és el nem készült, mert en
nek elmulasztása folytán pár nap múlva az esemény után, 
már hiába fáradt 10000 főnyi seregével 1604-ik május hó utolján 
Körmendről ide ostromolni, mert Pécs, Szigetvár és Babocsáról 
vele majdnem egyidejűleg érkezett mintegy 1800 főnyi török se
gély csapat azon h írre : hogy a várat az ostromló keresztények 
gyújtották föl!? Kolonics látván a túlerőt, jónak vélte a tervbe 
vett ostromot meg sem kezdve, a vár alól Kis-Komárom felé 
gyorsan elvonulni; e mozdulata közbeii Galambok és Komár- 
város községek közti völgyben egy 2000 főnyi táborozó törökre 
bukkant, kik meglepetésükben mindenüket hátrahagyva a domb 
oldali sűrű erdőbe futottak; mindazonáltal Kolonics katonái 
által űzve közőlük mintegy 500-at levágva, sokat — köztük 
egy előkelő agát is — elfogtak; kit több zsákmányul esett 
zászlóval május 23-án Prágába az ott időző császárnak küldöttek
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fel; a miért Kollonics tábornok birodalmi lovaggá üttetett és avat
tatott fel; A várat fölemésztett tűz keletkezése iránt megindított 
vizsgálat alatt, az a hir kapott szárnyra, hogy az 1601-iki ostromlók 
közül beszökdösött és még mindig benn volt vallon katonák 
voltak a gyújtogatok; ezek neszét vevén a dolognak a Kollo- 
nics-féle ember biztatására nem várták a hír megerősödését be, 
hanem a legközelebbi alkalommal elszöktek és Kollonics tábo
rába menekültek s ott kegyelemért esdekeltek, de Kollonics 
ott rögtön felakasztatta őket az erdő fáira sorban: igy érte 
őket méltó sorsuk végre is e l!

XVII-ik Fejezet.

Az alsó-lendvaí diadal Í603. julíus hó JI-én.

A Kollonicsot elriasztott nagyszámú török segélyhad el sem 
mozdult a nagy-kanizsai vár alul addig míg közös erővel a várat a 
közeli erdőből fel nem építették és mindennemű cikkek és 
kellékek, valamint: 16 új messzehordó ágyúval fel nem sze
relték. Ezen építkezések alatt kisebb-nagyobb portyázó csa
patok — junius utolján (egy ilyen 6000 főre is rúgott) — ra
bolták és fosztogatták a közel és távoli vidékeket, hogy a 
várban levőknek és a segédkező csapatoknak való szüksége
seket beszerezzék; miközben a lendvai Bánffy, a Csáktornyái 
Zrinyi, a távolabbi Battyiányi, Nádasdy, Türr és a többieknek 
gyakran meggyűlt velük környékük oltalmazásában a bajuk.

Az alsó-lendvai várnak ekkor Bánffy Kristóf volt ura és 
parancsnoka ki — hajdúk útján julius hó 9-én értesült: hogy 
egy 6000 főnyi portyázó török — tatárhad, Sinán Küprili aga 
és egy tatár chán vezetés alatt roppant dús zsákmánynyal 
terhelve, Vasmegyén keresztül Steíer országból erre tart és 
Letenyén át, a nagy-kanizsai várba iparkodik s legkésőbb: 
n-én már ide is érkezik és a törökök által már annyiszor 
hiába ostromolt »Kindva várát« míg be nem veszi: tovább 
nem megy. Hogy most a várat beveszi erős a hite, mivel a 
»hatszoros erejű s a dús zsákmány által lelkesült és élelem
mel bőven ellátott sereg maga is óhajtja ezt; hogy az előbbeni 
kudarczokat helyre ütve, az osman fegyverek, újabbi dicsőség 
fényében is tündököljenek, mit annál biztosabbra véltek: mivel
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igen jól tudták, hogy a vár őrsége, melyet maga Bánffy pa
rancsnokolt, mindössze 800 fegyveres 12 darab lövegből, a fel
legváré pedig: mely egy oldal váracs volt a »Csonka dombon« 
és amelynek parancsnoka gróf Hadik Mihály,Bánffy távoli rokona 
volt — pedig csak 80 fő és 2 lövegből állott. Bánffy Kristóf 
erre segélyt kérendő, rögtön gyors futárt küldött Csáktornyára 
Zrínyihez és Bellatinczra Nádasdyhoz, tudatván velük nyert 
értesülését és kéré egyben őket: hogy lehetőleg úgy iparkod
janak, hogy a Lendva patak vonalán Bagonya és Dobronak 
irányából Lendva felé törekvő rabló hadat, Nádasdy hátban, 
Zrínyi pedig jobb oldalban kaphassák; gróf Hadik által arcz- 
ban intéztetendő »áltámadás« és színlelt gyors hátrálás útján 
pedig a Lendva és Kebele patakok összeomló ágai közé csalatja 
őket, mire főerejével Koháry várkapitány vezetése alatt 500 
emberrel és 6 ágyúval északi irányból, vagyis baloldalról fog a 
törökre csapatni; ő maga azonban a visszatartott 400 főnyi 
várőrséggel minden eshetőségre készen a várban fog maradni.

E szépen kieszelt tervből azonban csak e két utóbbit vi
hető keresztül Bánffy, mivel n-én d. u. 4 óra körül a török 
elővédek egyes messze száguldó tatár lovasai Radamos tájékán 
már mutatkoztak, pedig az elküldött. futároknak még egyike 
sem tért vissza, mindazonáltal Bánffy ép úgy intézkedett: 
mintha Zrínyi és Nádasdy segélycsapataikkal már helyeiken 
lettek volna! Ennélfogva az arczbaui »áltámadást« a 350 főnyi 
szabad-hajdúnak rendelkezésére bocsátásával: kik Bánffy fel
lépésére számítva a török közeledését és szándékát neki hírül 
hozták és jó zsákmány fejében további szolgálatukat fölajánlva 
itt maradtak; a már többszörösen kipróbált, kedves vezére és 
elszegényült távoli rokona, ki roppant kalandok után nála 
húzta meg magát és kinek, hogy hiúságát ne sértse, még is 
némi önálló szerepet adandó: a mai kápolna helyén állott elő- 
mü parancsnokságát bízta kezeire, mely a sorsüldözött lovag
nak legkedvesebb tartózkodási helyéül vállott, tehát: az arczbaui 
áltámadást Hadyk Mihályra — a mostani gróf Hadykok egyik 
vitéz ősére — bízva, a környékről gyorsan éjjel-nappal toborzott 
hadi zsákmányra vágyó nép által mintegy 500-ra szaporodott 
gyalog és lovas seregével, a mai hosszúfalu helyén állott és 
körülbelül a jelenlegi vasúti állomás környékéig terjedett sűrű 
erdőségben állást foglaltatott. Lovasságának egy részét pedig
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Gáborjaháza, Bödeháza és Dobronak felé oly feladattal küldé 
el: hogy a Belatinczról jövő Nádasdyval a törökök háta mö
gött összeköttetésbe lépve, az ellent csak Bánután innen tá
madják meg és szorítsák Kendva felé. Fél öt órakor Hadyk 
már összeütközött az elővéddel és heves harcz által az ellen
séges zöm oda érkeztéig föltartóztatá, ekkor azoban gyors hát
rálásba ment át, mire az ellen roppant »Alah« ordítással esze
veszetten utánna rohant egyenest a kitűzött pontra, a hol a két 
patak egymáshoz mindinkább közeledve, a partjaik közötti te
ret fokozatosan keskenyebbíti, míg végre egy hirtelen kanya
rulattal közvetlen a város alatt, a Kebele, a Leudvába ömlik, 
a hol már a talaj néhol ingoványos és süppedékes. Ide csalta 
Hadyk- a vakon utánna rohant egész török hadat, miközben 
az ekkorra már hátulról is szorongatott rabló hordát Koháry 
is oldalba rohanta és a várból lehozott 6 drb löveggel, az erdő 
szélből igen hatásosan működött, gyalogsága pedig a Kebele 
partján fölfejlődve, heves tűzzel árasztá el az oldalban kapot
takat, mi által iszonyú emberirtás keletkezett és mivel Bánffy 
lovasai hátul is hősiesen dolgoztak: a törökök nagyobb része 
a nyílt és szabad jobb oldal felé kitörve, a Kendva patakon 
át menekülni kezdett, melynek iszapos medre és ingoványos 
partjain lovastól fölbukva igen sokan vergődtek, mit a na
gyobb rész észlelve, hirtelen mást határozott és főerejével a ne
héz harczot nem igen álló szabad-hajdúknak fordult; kiknek 
a már előzetesen elkészített gázlónál a Kebele patakán gyor
san átkelve, egy része a vár felé hátrált, mig Hadyk nem 
akarván az ellent a várhoz férkőzni engedni: néhányad magá
val rögtön a legközelebbi »Csonkadomb« nevű azon meredek 
hegyre indult: melyen a mai sírkerttel körülvett »Szenthárom
ság« kápolna -áll, melynek helyén akkor, egy 2 ágyúval és 
mintegy 80 főnyi fegyveres őrséggel fölszerelt s a várral szo
ros összeköttetésben volt váracsszerü »előmű« állott, melynek 
parancsnoka ő volt, honnan az egész vidéket különösen: dél
kelet, délnyugot és északnyugoti irányban sokkal jobban belát
hatni és uralghatni, tehát a fővárat ez irányokból még bizto
sítani is inkább lehetett, mint magából a várból! Hadyk tehát 
ezen inkább »figyelő-őrhely« mint »erőd« szerű helyhez ipar
kodott, részint mert a »Csonkadomb« legközelebb esett küzd- 
terükjiöz, részint pedig azon számításból is : hogy az áradat
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ként ntánna tódult törqk-tatár hadak lovaiknak fáradsága kö
vetkeztében képtelenek lesznek őt a meredek hegy lejtőjén 
követhetni; a mi be is következik vala, ha e közben lovának 
lába meg nem hibban, így azonban csakhamar utóléretett és 
többek által gyorsan körülkapatott, miáltal a menekvés lehe
tetlenné vált; szorultságából magát »kivágandó« bátran elle
neire rohant és őket villám gyorsan aprítani kezdé, miközben 
egyik ellene oly hatalmas vágást mért élőiről fejére: hogy 
lováról azonnal lefordult» és a lej ten gurulva egy vízmosásba 
esett. Küprili aga a víz övezte kelepczéből ily módon kisza
badulva, csapatának még meglevő részével a vár alatti ut- 
czákba rohant, és itt tette meg intézkedéseit az ostromra, mit 
nyomban meg is kezdett; de Bánffy hősiesen védekezett, a mi 
annál könnyebb volt: mivel Koháry a Kebele vonal és az er
dőből csapataival a városon át gyorsan a várat ostromló törö
kök háta megett termett és iszonyú pusztítást vitt köztük vég
hez, mire ezek szét futva, a házak és udvarökba menekültek, 
honnan öldöklő harczot vívtak, míg Bánffy pihent erejével a 
várból ki nem rontott, mi által sikerült az ellent közös erővel 
heves utczai harcz árán a házak közül a Lendva patak mocsá- 
raiba szorítani, hol legnagyobb része .elsülyedt, a többi pedig: 
Küprilivel együtt elmenekült. Mialatt a vár megtámadtatok 
és az utczai harcz folyt: az élelmes szabad-hajdúk az ellent 
hátulról szorított lovassággal egyesülten, a Lendva-Kebele kö
zön nehány száz janicsár fedezete alatt maradt roppant zsák
mányt és több százra ment mindkét nembeli hadifoglyot, a 
fedezetnek leaprítása illetve: szétugratása után hatalmukba 
ejtették és általuk ismert kerülő utakon, a vízközről kihozva 
a várba kalauzolták, hol első sorban a szegény foglyokat vet
ték ápolás és táplálás alá, kiket 8 napi pihentetés u tán : óha
juk szerinti időben minden szükségesekkel kellően ellátva, sza
badon bocsátottak.

Az ezen alkalommal mindkét részről elesettek tetemeit 
Bánffy még azon est folyamán összeszedeté, és — egyéb alkal
mas hely hiányában — a várfölötti dombon fáklya fénynél közös 
sírba temetteté; e dombon át később kocsi utat csináltak, minek- 
folytán a kerekek nedves időjáráskor mind mélyebb és mélyebbre 
vágták nyomaikat, melyeket nagyobb esőzések és olvadó hó vi
zek apránként lemostak, miáltal egy úgynevezett mélyút keletke
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zett, melynek két oldalában a sok bevágott, bevert emberko
ponya, egyéb emberi csontokkal időnként elő-elő tűnik; eme hely
nek neve: ma is »ó temető.«

Elesésekor a vízmosásba heugeredett és sarkantyúinál 
fogva gyökerekben fennakadt Hadyk tetemét azonban a mély
ségbe fejjel lefelé lógva csak másnap találták meg, melyből a 
fej seben át minden vér kiszivárgott volt. Bánffy, e kedves te
temet fényes katonai pompával, a fellegvár alatt volt és tiszta 
mészkőből épült, kikövezett igen szellős, több nyílásain át erő
sen léghuzatolt száraz »alagútszerű« kazamátába téteté örök 
nyugalomra, hol 1728-ban, a fellegvár helyén épült kápolnának 
alap lerakásakor bukkantak reá, és mivel teljesen ép volt 
a mennyiben minden mesterséges előkészítés vagy bebalzsa- 
mozás nélkül is egészen múmiává össze aszott s csontkemény
ségűvé száradt; a nép által szentnek tartatván, üveg fedelű 
koporsóba téve, az újonan épült kápolnába helyeztetett; ezen 
igen érdekes és valóban ritka természeti tünemény, a mely 
még ma is — a plébános engedelmével mindenki által meg
tekinthető, búcsú-járáskor a népnek közszemléletére kitétetik! 
Roppant kalandos életéről és csoda-szerű tetteiről, számos és 
igen különféle szájhagyomány és népmonda kering az ottani 
vidéken! A halálát okozott kardvágás: a koponyán is áthatott, 
a mi tisztán látható.

Az ütközet e szerint a lendvaiak diadalával végződött a 
nélkül: hogy ebben a szabad hajdúkon kívül más valaki se
gédkezett volna; mivel a Mura kiáradása folytán, az ismert 
gázlók mind hasznavehetetlenekké váltak és hid hiányában 
ifjú Zrínyi György, ki a futár érkezte után rögtön összesze
dett 1200 lovasát azonnal nyeregbe ültetve Rendva felé indítá, de 
a nagy áradás folytán át úsztatni a sebes folyású Murán nem bírt, 
minélfogva kénytelen volt nehány harácsolt csőin ak mellett egyen
kénti vezetéken úsztatva lovait, a túl partra juttatni, mi által 
elkésett; Nádasdy pedig: ki szintén jelentést nyert a törökök
nek Steierbani garázdálkodásairól, 800 lovassal már napokkal 
azelőtt ezek üldözésére indult, tehát nem volt honn található 
s így ő sem vehetett részt a lendvai diadalban, daczára hogy 
ő legelőbb lett a steieri rakonczátlankodásokról értesítve, a 
törököket még sem bírta utolérni, mindig egynéhány napi járó 
földre járt utánnuk, ininekfolytán már csak a szétugrasztottak
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töredékeivel akadt iníitt-amott dolga ép úgy: mint Zrínyi 
Györgynek is, ki Küprilit egész Récséi'g üldözé, miközben ki- 
séretéből sokat levágott ugyan, de őt magát utolérni nem bírta.

E csata emlékére a »kanizsai-útcza« ama pontjára: hol a 
harcz- leginkább dúlt, Bánffy később — mintegy: 3 hó múlva, — 
egy ily föliratú kőoszlopot állíttatott:

Anno »Dni 1603. Die 16. octobris hanc crucem splis ac- 
magfcus D Christophorus Bánffy de A.-Lyndva eques auratus 
sacratissimae caesarae ac Regiae Majestatis confiniarum partium 
Regni Hungáriáé trans danubinarum Generalis de Tureis idy-
bus superioris »arn__cubiculare___illiari in host —  eo laudes
sane Trinität....... «! Ezen emlékkő jelenleg a budapesti m.
nemzeti múzeumban őriztetik!

X V III-ik Fejezet.

A zsítvaí békekötés léOé-ík november hó íl-én.

Eme lendvai győzelemnek messze terjedett hírére Kol- 
lonics serege is megjelent e vidéken, kihez felsőbb rendeletre: 
Zala, Somogy és Vasmegye főispánjai is csatlakoztak osztá
lyaikkal, minekfolytán Kollonics serege mintegy 10000 főre 
szaporodott, melylyel julius 27-én megkezdte a környékbeli 
kisebb váraknak a töröktőli visszahódítását, mely alkalommal 
az igénytelenebbek közöl többeket fölégetett, vagy lerom
boltatott; Kis-Komárom várából, melyet 300 szabad hajdúval 
megszállatott és minden kellékekkel ellátott: Nagy-Kanizsa 
környékbeli diadal jelül 13 török zászlót küldött Prágába.

Kizárólag nem csupán ezen eset volt indító oka, hanem 
több hasonló kudarezok is arra utalták a fényes portát: hogy 
béke ajánlatokat tegyen ausztriáriak, mit 1603. szeptember ha
vában a budai, pécsi, és nagy-kanizsai basákból képezett kül
döttség közvetítésével meg is tett oly kikötéssel azonban: hogy 
Buda, Székesfehérvár, Pécs, Nagy-Kanizsa és Eger továbbra 
is török kézen maradjon! Mivel ezen ajánlat vissza utasít- 
tatott: 1604-ik május havában közvetlen (Konstantinápoly
ból menesztetett egy keleti drága ajándékokkal dúsan fölsze
relt, fényes küldöttség Bécsbe Rudolf császárhoz, most már 
valamivel szerényebb feltételek melletti béke ajánlatokkal, de



153

mivel az óhajtott béke így sem jöhetett létre: e fölötti boszú- 
jában a szultán 'Bocskay és az elégedetlenkedő reformátusok
kal szövetségre lépett, minekfolytán Rudolf 1606-ban a zsitvai 
békekötés elfogadására kényszerittetett, mely szerint: Buda, 
Eger és Nagy-Kanizsa továbbra is háborítlanul török kézen 
maradt!

E békére egyébiránt mint Rudolfnak, úgy III. Mellemet 
szultánnak is igen nagy szüksége volt; előbbinek a magyar 
és cseh vallás háború, utóbbinak pedig az ázsiai és afrikai 
belzavarok és lázadások miatt, tehát mind a két részről öröm
mel fogadtatott!

A létrejött békének 17-ik §-a bennünket kizárólag és kü
lönösen- érdekel, minélfogva méltó az idézésre!

17. §. »Nagy-Kanizsa vára és vidékének felügyelete, a 
a budai vezér-basa és Batthiányi Ferencz grófra bizatik, köte
lességükké tétetvén: az ezekhez tartozó javadalmak, valamint 
ezek jogai fölötti szigorú őrködés, hogy mindenek a maguk 
valóságában csorbítás nélkül sértetlenül hagyassanak; a vár 
építhető és javítható, de niás új nem építhető.« A környéken 
lakó birtokos nemesek jószágai senki által ne zavartassanak; 
személy vagy vagyon utáni adójuk ezután se emeltessenek, 
de a rendes eddigi rájuk rótt adókat, a várbeli basa kiküldött
jeinek pontosan befizessék mindenkor.

A községi ügyekbe csak a szokásos és a község által 
megválasztott elöljárók útján folyható be, kik mindenkor a 
községbeli magyar lakók közül szabadon választassanak; ezen
kívül : a felséges osztrák uralkodó-ház és annak tagjaihoz to
vábbra is örökös hűséggel tartozzanak, ezen hűségtől sem a 
hatalmas Ali budai basa,, sem a legfőbb budai effendi ka- 
diam (legfőbb törvényszéki bíróság) sem a nagyhatalmú és fé
nyes ábrázatú szultán részéről ne kényszerittethessenek; kik 
ezen kötött szent szerződés minden pontját tiszteletben kötelesek 
tartani és minden tisztviselőjükkel is pontosan megtartatni.

Ezen okmány megerősítésére sajátkezű aláírásaikkal és 
pecsétjeikkel a török részről Ali Abult, Bocskay részéről Illés- 
házyt és Rudolf császár és magyar király részéről Althan grófot 
küldötték ki.

Kelt a Duna és Zsitva vizek összefolyásánál, 1606. évi 
Szent Márton napja, vagyis november hó 11-én.«
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Másnap a törökök nagy ebédet adtak, melyre a császáriak 
és Bocskayak is hivatalosak voltak, hol víg mulatozás közben, 
azon örömnapnak emlékéül egymással ősi szokás szerint em
léktárgyakat cseréltek.

E szerződés miudenik fél részéről nyilvánosan kihirdette- 
tett; a kanizsai várban, a török mosch ékben hálaadó isteni 
tisztelet alkalmával november 18-ikán tétetett az izlám liivei 
előtt ünnepélyesen közzé!

XIX-ik Fejezet.

Nagy-Kanízsa vára beglerbégí székhelylyé, környéke 
pedig „vilajetté“ jelöltetik és alakíttatík át.

Daczára e szerződésnek, a Bocskay knruczok sok garáz
dálkodásokat vittek a törökök palástja alatt véghez, a mi 
az országban rohamosan terjedt és csakhamar a Dunán
túlra is kihatott, hol az apróbb erődöket kezdették hódítgatni, 
miben Zrínyi és Batthiányi mint a dinasztia hívei sokszor 
akadályozók őket, sőt nem ritkán nagyon szigorúan is elbán
tak velük, minekfolytáu az alsó-ausztriai és steierí végekbe 
törtek s ott török módra pusztítottak, raboltak, mig onnan is 
kiüzettek és utóvégre a török várakban húzódtak meg, mint 
közönséges rablók és utonállók, különösen kedvüket lelték a 
katholíkns templomok földúlása és kifosztogatásában, az oltári 
készleteket magukkal hordva, dicsekedéssel mútogatták és nem 
is lett volna »kurucz« kinek ilyesmije nem lett volna; továbbá: 
egészséges fiúk elrablásában, kiket a törököknek jó pénzért el
adtak; kik közül csak a nagy-kanizsai várba no-nél többet 
hoztak, de később garázdálkodásaikat itt megunták és kiad
ták nekik az »útlevelet« minek következtében hogy a várakat 
elhagyniok ne kellessék, török hitre tértek, aki erre hajlandó 
nem volt: azt kiűzték és eltűnt, ki tudná hová?!

E gálád tetteket a békekötés folytán a török nem tette 
ugyan, de orgazda volt, minek folytán a nagy-kanizsai vár 
környékéről, a lakósok kezdettek kivándorolni Horvátországba, 
mivel a gonosztevőket üldözni úgy sem lehetett a törökök ál
tal megszállott várakban, mert a »béke megsértése« cimén 
még ők követeltek volna törvényes elégtételt!
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E szomorú viszonyok hosszú évek során tartottak, me
lyeknek orvoslása végett Batthiányi és Zrínyi nem szűntek 
meg, felsőbb helyen újabb jelentéseket tenni, minekfolytán 
végre is — 1618-ban — a pozsonyi országgyűlés 18-ik §-ában 
elrendelé: hogy a békét mindinkább megszegő és rabló török 
ellen, az 1616-ban io. és 13. §-ban hozott végzés érvényesít
tessék, t.i: a Nagy-Kanizsa környékbeli déli apróbb végvárak, 
a lakosság biztonsága érdekében mihamarább kellőleg meg
erősítve katonaság és egyéb kellékekkel főiszereltessék, vala
mint: a zsitvai békekötés 45 §-a értelmében Batthiányi; a budai 
főbasával egyetértőleg a nagykanizsai várőrséget és minden 
felszerelését, nehogy jövőben azok szaporittathassanak a vár
hoz tarfozó falvak és birtokokkal leltárilag számba vegyék. 
E rendelet kiviteléhez csakugyan hozzá is fogtak és Szécsi- 
Sziget, Pölöske, Eégrád, Kis-Komárom stb. erődöket rendbe 
hozták; ezenkívül: a várkerülethez — »vilajet« — tartozó 
zsoldosok létszámát a bécsi cs. és kir. levéltárban M. X. t. osz
tály 631. szám alatt levő okmány szerint megállapították, — 
mely szerint: 1618. deczember 18 — 1619. deczember 7-ig, a 
létszám következő volt és pedig:

i.) A n.-kanizsai várban 1372 ember és 45 drbkülönf. nagys. löveg.
2.) A segesdi » 444 » 16 » » » ...»

3.) A berzenczei » 349 »11 » » » »
4.) A babocsai » 359 » » 24 » » » »
5.) A szigetvári » 329 » » 23 » » » »
6.) A barcsi » 178 » » 8 » » » »
7.) A pécsi ■ » 249 » » 2Ö * :» » » »
8.) A kaposvári » 3°9 » » 21 » » » ' »
9.) A nádasdi » 46 » — — —

10.) A sásdi * 55 » » 2 » » » »
n.)Azeszéki hidőrség 31 » » .  — — —

Összesen: 3721 ember és 170 drb. "löveg.

Ezek állottak: 1. gyalogság, janicsár és arábok; 2. lovas
ság: ülüfedsik és táli fedsi (Delir Dandár); 3. tüzérség: topcsik, 
top-arabadsik, barudtsik és duagok, ez utóbbiak lelkészi te
endőkkel nem foglalkozott oly tábori papok voltak: kiket a 
lőpor körül alkalmaztak azon célból, hogy mormogó imá
juk 4}tal a fölrobbantást és az azzal járt szerencsétlenségeket
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elhárítsák, továbbá: 4) fegyvergyártók: dsebadsik haddád és 
kalkandsik; 5. ácsok, nedsárok.; 6. hidőrzők, koprüdsik; 7. 
csolnakosok, gehramok; 8. futárok-hirnökök és követek; csau
szok; 9. klarinét, trombita és dobot kezelő zenészek, ni eh te
rek; 10. nyugdíjasok és veteránok, aggharcosok, mütekaidók; 
végül ii . éjjeli őrök, pászbánok.

A török zsoldosok általában sokkal jobban voltak dí
jazva, mint akár a császári akár pedig a magyar katonaság; 
e két utóbbinál a lovas 18, a gyalogos pedig 12 drb. arany 
évi fizetést kapott, mig a töröknél a lovas 48, a gyalogos 32 
drb. aranyat húzott évente. Erre nézve bővebb és részletesebb 
tájokozást Eásd: »Magyarországi török kincstári defterek, 
1543— 1634-ig« czimü mű 1. kötet 401—405-ik lap oldalait.

Ezek után a n.-kanizsai vár kerületével együtt egy kü
lön bégséggé =  főbasasággá, mint a nagy-kanizsai kerület — vila
jet — alakíttatott át és N.-Kanizsa vára ennek székhelyévé 
jelöltetett ki, minek következtében: Buda, Temesvár és Nagy- 
Várad előkelő török városok mintájára itt is több mecset és 
iskolákat — medresze — létesítettek megfelelő khatib, müez- 
zin, deorkán, düszkhán, serif, és bejtserifkhán, lelkészi és moa- 
riff, khalfa és m'üerőnek stb. különféle tanítókkal.

A közigazgatást is szervezték N.-Kanizsán és vezetése a 
küfönféle kádikra bízatott, kik működéseikért fizetést nem 
kaptak, hanem esetről-esetre a végzett munkához képest, ma
guk határozták meg illetékeiket — melyekből néha alkudni 
is lehetett.

A vár jövödelmét, mely ekkor mintegy 6500—7000 drb. 
magyar aranyra rúgott, defter-dár — kincstári hivatalnok és 
emin — biztosok, nem valami nagy lelkiismeretességgel ke
zelték. A vallási küzdelmek ezenközben mindenütt széliében 
dúltak, minden felekezet hódítani iparkodott, különösen, Páz
mány esztergomi érsek, mit Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 
megtudva, Haller és Fekete vezérei a la tt’Pázmány sikereinek 
ellensúlyozására 3500 kuruczot küldött Dunántúlra N.-Kanizsa 
várába, kik az itteni törökök által szívesen fogadtattak és min
denfelé kalauzoltalak, miközben-a vallási viszályba nem avat
kozva, mindent saját hasznukra iparkodtak fordítani! Bethlen 
küruczai az uralkodó híveitől több erődöt elfoglaltak, miből 
Battliiányi, Zrínyi, Frangepán, Eszterházy, Don Pier és Coláltó
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császári vezérek és tábornokokkal évekig tartott véres har- 
czok keletkeztek, melyek változó szerencsével egész 1626-ig 
elkeseredetten folytak; miközben a kurnczok részint a törökök 
által segítve, részint pedig a népből zsákmány reményében 
hozzájuk csatlakozott dologkerülőkből folyton szaporodtak és 
a nagy-kanizsai várban ütötték föl táborukat, honnan Ausztria, 
Steier és Horvátországba kalandoztak és rablott zsákmányai
kat mind i^e hordták, hová bármint szerettek volna is az ural
kodó hívei támadást intézni: a zsitvai békénél fogva nem te
hették. E béke rosszabb volt reájok nézve a háborúnál, mivel 
ez által úgyszólván: tétlenül kellett nézni és tűrni a török 
köpenye alatt dúló kuruczok rakonczátlankodásait; melyeket 
még a török maga is megsokallani látszott; nehogy tehát a 
keresztények szövetkezve ezekért rajta töltsék boszújokat, 
1626-ik márczius havában, Joch'ia, nagy-kanizsai beglerbég 
több vidéki basákkal Amurát szultán által Bécsbe küldettek, 
hogy II. Férdinánd császár és magyar, király között a zsitvai 
békét 20 évre meghosszabbítsák és az azóta, a törökök által 
elfoglalt különféle várak és uradalmak birtokában megerősít
sék, valamint a nagy-kanizsai vár, mely a lefolyt számos tüz
esetek alkalmával roppant károkat szenvedett, a régi idők óta 
szokásos és még a magyarok korában dívott várrobot utján 
helyre állíttassák és a gyúlékony fa épületek helyett, szilárd 
téglából készítendő lakhelyek, mecsetek és minaretek emeltes
senek, mivel ezek fedezése a vár jövödelméből lehetetlen! Mind
ezek szellemében, a törökök óhaja teljesedésbe ment, mi által 
a béke újabbi 20 évre biztosítva lett és a kuruczok dúlásai 
szünetelni látszottak, de csak Ferdínándnak 1637-ik február 
15-én bekövetkezett haláláig, a mikoron a törökök majd itt, 
majd ott újra mozgolódni kezdettek, mit a kanizsaiak is meg
tettek és Regedétől Gráczig szokásúk szerint cselekedtek, a 
mely tettükért a budai fővezértől kérdőre vonattak, mire azt 
válaszolták: hogy a végvidéki keresztények által ingereltettek 
erre és egyidejűleg Bécsbe gyors futárt küldöttek bocsánat ké
résre; ezenkívül a budai fővezér, a nagykanizsaiak hibáját az 
által is iparkodott enyhíteni: hogy néhány —■ különben is ha
lálra ítélt bűnöst és megnyomorodott törököt — nyilvánosan ki
végeztetett, a beteges, hasznavehetlen foglyokat pedig szaba
don bocsáttatá és az elrablóit tárgyakért némi kárpótlást
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fizettetett; a miért Bécsből — fényes ajándékok küldése mel
lett — még meg is dicsértetett!

Zrínyi Györgynek 1632-ik évben történt hirtelen elhalá
lozása folytán, a nagy-kanizsai várkerület ideiglenesen gróf 
Nádasdy Pálra ruháztatott, ki e roppant terhes tisztéről csak
hamar leköszönt, minekfolytán szerepét az alig 30 éves Zrínyi 
Miklós, a jeles költő, Horvátország bánja és Zalamegye főis
pánja vette át, ki mivel a fentiekhez hasonló esetek ezütán 
évről-évre mind gyakrabban ismétlődtek, melyek mindig a ke
reszténység anyagi és személyes kárával végződtek; ezeket 
végre is megsokallva 1633-ban, különösen midőn lá tta : hogy 
akkor már nemcsak a nagy-kanizsai és környékbeli törökök, 
de még Budáról is 3000 rabló érkezett e különben is már 
agyon nyomorgatott vidékre fosztogatás czéljából: Batthiányi, 
Nádasdy, Eszterházy, Wesselényi, Bucheim és Fräzen császári 
vezérekkel szövetkezve a várakból messze vidékre rabolni és 
fosztogatni távozott törökök ellen »razziát« vagy is : úgyszól
ván hajtóvadászatot rendeztek; a minek különböző időben és 
különböző pontokon alig két hónap alatt — július és augusz
tusban — majdnem 1500 török esett áldozatául, részint el
fogva, részint pedig: harczközben elejtve. Ezen esemény oly 
rémítő hatással volt a törökökre: hogy azonnal Bécsbe futot
tak panaszra Zrinyiék, mint a szerződött béke megszegői el
len, hangsúlyozván: hogy ha az ő békés viseletűket nem mél
tatják semmire, ők kénytelenek a békét szultánjuk nevében 
fölmondani; mire gróf Bucheim tábornagy kategorice azt feleié: 
hogy »ily béke, és ilynemű megtartás, mint az eddigi: továbbra 
nem is kívánatos«!

Ugyan ez év szeptember havában a nagy-kanizsai 
vár leégve por és hamuvá lett, mely alkalommal a tűz 
által okozott hőség — állítólag — oly nagy volt: hogy 
egyes ágyúk elsültek, mások pedig olvadni kezdettek s a lő
por raktár fölrobbanásakor 400 török katona ment tönkre, a 
tűzvészben pedig: 600 keresztény fogoly pusztult el. Hasz
nálni akarván Zrínyi e kedvező alkalmat, társaival szövetkezve 
mintegy 6000 főnyi sereggel Nagy-Kanizsa várát ostromlás 
végett megszállotta és biztos: hogy rövid pár nap alatt be is 
veszi vala, ha a bécsi kormány ettől, mint a béke szerződésbe 
ütköző cselekedettől sürgősen el nem tiltja. Midőn Zrínyi e
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parancsot megkapta: oly dühbe jött, hogy kardját földhöz 
vágta és a fölötti elkeseredésében: hogy e ritka szerencsés vé
letlen által előidézett alkalmat, ezen helynek, a mely annyi 
emberi élet megrontója és szerencsétlenségnek okozója volt, 
könnyű elfoglalására elszalasztania kényteleníttetett, — a mi 
később oly roppant áldozatokba került — megbetegedett.

X X II. Fejezet.

Uj Zrínyi várának építtetése a költő és hős Zrínyi 
Miklós által I66I-ík évben.

Ezen események folytán indíttatva érezé magát Zrínyi, — 
a kanizsai törökök fékentartására — egyik őse által 1551-ben, 
I. Ferdinand engedélyéből Légráduál, a Murának a Drávába 
ömlése fölött épittetett „Ó-Zerin“ vagyis Eégrád várától mint
egy 6 klméternyire északra a Mnra jobb partján egy szigeten 
az időközben többször feldúlt, legújabban pedig a Mnra és 
Dráva folyók által alámosott, beöntött és eliszapolt O-Zerin 
várának helyére, ennek hű mintájára, mivel általában ismert 
eset az: hogy a roppant szeszélyes folyásn Dráva medrét gyak
ran változtatja, mely alkalmakkal ami útjába esik, azt aprán- 
kint alámosva lerombolja, illetve leomlasztja és beiszapolja; 
igy tett O-Zerin, vagyis a légrádi várral is, miközben a kissé 
emelkedettebb helyen álló Légrád városát megkerülte, minek 
következtében azon ritka és valóban furcsa eset állott b e : 
hogy az addig a folyó balpartján állott és Somogy megy éhez 
tartozott Légrád városa a folyó jobb partjára esett, minek kö
vetkeztében Zalamegyéhez csatoltatott Zrínyi tehát az ily mó
don elpusztult O-Zerin vára helyett, úgy mint ez annak ide
jében volt, ismét csak Dráván innen Kanizsához közelebb 
elhatározá saját költségén egy kisebbszerü várat építeni, a 
mihez 1661-ik junius hó elején hozzá is fogatott, mikor saját
ságos véletlen folytán az égen néhány hétig igen szép üstökös 
volt látható, mit úgy az építtető, mint az építők igen szeren
csés előjelnek tartottak. A nagy-kanizsai beglerbégnek ezen 
építkezés sehogysem tetszett, miért is követséget küldött Zrí
nyihez, azon kérdéssel: hogy mi célból épitteté az ő portája 
előtt a várat? Mire Zrínyi azt izente vissza, hogy ő csupán a
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nagy-kanizsai vár érdekében épít, hadd legyen annak egy 
korszerű elővára is ! Ibrahim beglerbégnek azonban sehogy 
sem volt ínyére ezen udvarias figyelem és panaszt emelt ellene 
Bécsben is, honnan azt nyerte válaszul: hogy Zrínyi terjedel
mes birtokain azt, és ott építhet amit jónak vél és a hol akar!

A beglerbég mindezekről sürgős jelentést tett Sztambulba 
is, minek alapján a szultán az új vár építése ellen Bécsben 
óvást tétetett, aminek szintén semmi eredménye sem lett; ezt 
látván a fényes porta, a szigetvári Ali basát — kiről az a 
közhiedelem volt a törökök közt elterjedve, hogy egy oly rab
szolganőtől született, aki rokona a hatalmas Zrinyi-családnak, 
— azonnal utasitá, hogy Zrínyire iparkodjék valamiképpen 
oly hatást gyakorolni: hogy építtetését félben hagyja.

E rendelet folytán Ali a következő levelet intézé Zrínyi 
Miklóshoz:

»Magas származású gróf, barátom és rokonom!!
Ön mint mindig jóbarát, vitéz katona, fogadja állhatatos 

barátságom jeléül csókom, szeretetem és jó indulatom; kér
vén a legfőbb Istent, hogy önt testi és lelki egészségben 
tartsa meg. Engem mint ön őszinte barátját, és közeli roko
nát igen érdekel tudni, hogy ön jelenleg mint van és miként 
érzi magát? — Mi engem illet: hála Istennek jól vagyok, 
állapotom tűrhető, és önnek is, szívből szeretett barátomnak 
hasonlót kivánok. Miután a kanizsai parancsnokságot oda
hagytam, az egri, temesvári s jenői basa méltóságára emel
tettem fel, mely állomásom sem a budai basával, sem más 
vezérével nem cserélném fel.

Az én legnagyobb hatalmú uramnál azonban ön ellen, 
kedves rokonom, oly sokféle panasz merült fel: hogy engem 
ő felsége szükségesnek látta újra ezen vidékre küldeni. Ha 
tudná ön, miként érzem itt magam, midőn szívem fájdal
mára látni vagyok kénytelen, miszerint a mi török határ 
szélünkön minden el van pusztulva. Bár el kell ismernem: 
hogy régi híres és előkelő nemzetségből származott legyen 
ön: mindazon által nem tudhatom, kinek tanácsa és meg
egyezéséből építtető új várát? Az Isten önnek oly sokat 
adott, hogy azzal magát eléggé gyönyörködtetheti: ezen 
szükségtelen várat tehát abban hagyhatta volna, mely ellen
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most nem merülne fel annyi keserves panasz, jajszó és só
hajtás a török portánál és az egész birodalomban. Az is fü
lembe jött, hogy ön Zalatnát is elfoglald, sőt ezenkivül még 
más két erősséget is fölperzselt. Ez által azonban tudja meg 
ön, az én legnagyobb hatalmú uramnak csak igen csekély- 
kárt okozott, hanem önnek lehetetlen nem tudnia, hogy oly 
hatalomnak, oly- nagy úrnak, mint a mienk, ellentállni, ha 
valamely országon keresztül akar vonulni, — nem volna 
egyéb, mint az egeket ostromolni akarni, mert útjában ki 
fogná és tudná gátolni?! — Bizonyos hogy7 nekem a maga 
és romlása nem használ semmit, nincs is arra kívánságom. 
Azt sem tudom, kinek a parancsából kezdé el ön kedves ro
konom az ilyféle ellenségeskedéseket. Akar ön — mit ezen
nel kimondok — akar leírni azoknak, kik megsemmisültek? 
Nem kell messze menni; Eljátszák azok magukat Jenőn, 
Nagy-Váradon és Erdélyben. Hol van Rákóczy hol van Bag- 
dáu Bég? mondom hol vannak most mindezek?! Oh kedves 
rokon! Jól tudhatja ön, hogy7 a mi leghatalmasabb császá
runk, ha valamit komolyan akar, annak' senki ellent nem 
állhat!

. Ha az kedves rokon, mit most építtetett, inkább mint 
bevégzett, ha Kanizsa és Sziget hatalmában volna, vagy ha 
ön német császárja Budán udvart tartana, úgy bizonyára nem 
pirulna meg érte. Es ámbár több várainkat elhamvaszta is ön, 
kedves rokon, hogy azzal ön semmit sem nyert mást, mint azt, 
hogy- a mi leghatalmasabb császárunknak fegyverét emelte fel 
nyakára, kinek roppant hada Temesvárnál csak intésemre 
vár s azonnal fogja tudni, hogy mit kell neki tenni.

Meg kell vallanom, mikép felette nyomasztó a török alatt
valóinknak, hogy7 az egész ország Eszéktől Budáig és Kanizsáig, 
a gyakori átvonulás által nagyon sokat szenved, különösen 
a tatárok a meghódoltak és ellenség közt semmi külömb- 
séget nem tesznek. De ez még mit sem tesz. Hanem az egész 
ország, melyet ön nyomorgat, kedves rokon, ön ellen boszút 
kiált. Ennyit csak Rákóczynak lehet tenni, ennek is csak 
azon esetben, ha elfoglalhatta Belgrádot. Őt is többször fi
gyelmeztettem a szerencsétlenségre, és ha tanácsomra hall
gatott volna, még’ most is élne nyugalomban és békében, de 
ő is jó indulatom és tanácsadásom, mindannyiszor hízelgé- 
Nagy-Ivanizsa város és vidékének hadtörténelm i leírása.
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sül és farkcsóválásul vette. Lássa azért nagyontísztelt roko
nom, mi arra elkövetkezett, önt sem kerüli el, ha tanácsomra 
nem hallgat; azért ne vegye rósz néven, ha ismét figyelmez
tetve intem, nehogy ön is Rákóczy szomorú példájára jusson!?

Tudtára adom továbbá azt is önnek kedves rokon: hogy 
útközben Eszéknél a német császár követeivel találkozám, 
kik azt mondák nekem, hogy a császárnak legkevesebb tu
domása sincs felőle, mit ön kedves rokon csinál, és azt akár 
Budán, akár másutt készek bebizonyítani. Esküszöm tehát 
önnek a mi szent Mohamed vallásunkra, épen úgy, mint én 
azt önnek írom, hogy valamint eddig jó barátja voltam, úgy 
ezután is az fogok maradni, úgy mindazonáltal, ha rám fog hall
gatni, mert míg én becsületes török leszek, — Istené le
gyen a dicsőség — nem akarok olyan ember lenni, hogy 
más ember társamat minden rosszért megboszúlni kivánnám, 
hanem inkább kivánok az én legyőzhetetlen császáromnak 
és önnek is, kedves rokon, állandó és tartós békét.

És mivel legnagyobb hatalmú császárom által én vagyok 
kinevezve a hadjáratot vezérelni, ennek folytán igen tudom, 
mi a kötelességem: tehát nem is fogom elmulasztani, hogy 
mind azon dolgot, mely itt, vagy amott, vagy más helyen 
előfordul, híven tudtára ne adjam. Elvárom azért öntől, ked
ves rokon, az azonnal küldendő feleletet, ezennel pedig kül
dök legkedvesebb rokonomnak, valamint kedves nejének is 
egy kis csekély ajándékot; mindkettőjüknek állandó jó egész
séget kívánva.

A legnagyobb hatalmú török császárnak a kanizsai határ- 
szélekeni vezére:

Ali Pasa.«

Zrínyi e barátságos, de egyszersmind fenyegető levélre 
mit sem felelt, hanem várának építését mindinkább sietteté és 
úgy iparkodott fölszerelni: hogy a czélszerüségnek mindenek
ben megfeleljen.

Ennek következtében egy óriási nagyságú és hangú kür
töt is készíttetett, melyet csak fújtató segélyével — mint az 
orgonát — lehetett megszólaltatni, melynek mértföldekre ter
jedt hangjára mindenki tartozott fegyvert ragadni és a várba 
sietni. Ha a kürt időközönkint csak egyszer szólt: tüzet, ha
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kétszer: akkor fosztogató törököket, ha 3-szor: akkor árulást, 
vagy ostromlókat jelzett, ha gyors segélyre volt szükség: ak
kor folyton szólt, miközben ágyúkat is sütögettek el, mire 
minden jobbágy élet és vagyon-vesztés terhe alatt tartozott a 
várban fegyveresen m égi elenni.

Az építkezések gyorsan folytak úgyannyíra: hogy még 
azon év karácsony ünnepeire, a teljesen és igen jól fölszerelt 
szép várban, — melynek főkapuja felett a Zrínyiek czimere alatt 
az építtetőnek eme szép jelmondata »Sors bona nihil alliud«, 
vagyis: »Jó szerencse kell, nem egyébb«; a czímer fölött pedig 
Zrínyinek egy másik, eddig kevésbbé ismert igen alkalomszerű 
jelmondata lett bevésve és pedig: »Nemo me impume laces
set:« a -mi magyarban igy hangzik: »Senki engem büntetlenül 
nem támadhat«!'— a »fölszentelési ünnepélyt« is megtartották; 
honnan Zrínyi a császár és királyhoz egy üdvözlő iratot inté
zett, melyben hangsúlyozd: hogy »ha Magyarországon levő 
összes törökhad ostromolná is várát, bizton ellent állhatna 
neki«!

A vár, mely négyszegletes volt, mély sánczai és hatal
mas mellvédéivel egy tnlajdonképeni »Redoute«-t képezett, 
melybe a Murán át egy járomhid tette lehetővé a bejuthatást, 
a hidat pedig a folyó balpartján erős »hídfő« úgynevezett 
»holderőd« vagyis, »Lünette« biztositá, melynek oldalvégei 
vagyis szárnyai a Mura által képezett ingoványbán végződtek, 
mi által magát, a folyót nem érintheték; amire különben szük
ség nem is volt, ezenkívül a sziget belseje felé a nagy előud- 
v a r— mely hátrafelé folyton szélesbedett— terült, mely szintén 
sánczczal volt körülvéve és két sarkán kerekded bástyák véd
ték; a sánczok külső szélein és a mellvédek ormózatain erős 
czölöpsor volt beépítve. Az előudvarból, — melyben az istál
lók, ólak, és a cselédség részére 47 ház lett építve, — a Re- 
douteba hol egy emeletes nagy laktanyaszerű épületben a véd- 
őrség volt elhelyezve, egy harántgát szerű művön át lehetett 
csak bejutni, a hol mintegy 24 drb. ágyú 800 gyalogos 400 
lovas és megfelelő élelmi készlet volt elhelyezve, illetve rak
tározva.

E vár létesítése által, a törökök horvátországi rablóka
landjainak teljesen útja vágatott, amennyiben Új-Zrinyi és a 
Csáktornyái várak, mintegy folyton őrködő kapút képeztek
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ezen irányban. Künpert vagy Küprili Mohamed, a kuktából 
lett budai nagyvezér mikor mindezeket meghalld, a nagy-ka
nizsai beglerbéget azért, mert a vár épitését meg nem aka
dályozd, megfojtatta és helyébe Ali basát nevezé ki.

Mig e vár épült, Nagy-Kanizsának egyik keresztények 
kezén volt elővárát Kis-Komáromot a törökök visszafoglalták; 
az volt tehát 1662-ik április elején Zrínyinek első dolga, illetve: 
új várábóli első művelete, hogy ezt visszafoglalta, mivel en
nek oltalma alatt, Csáktornya és Uj-Zrinyivára között a törö
kök mégis csak berontottak, Nagy-Kanizsáról Horvát-országba 
hol 27 falut feldúltak és kiraboltak, miről Zrinyi értesí
tést nyerve 1600 lovassal utánuk nyomult és 49 zsákmáuynyal 
megrakott társzekeret, 300 darab vágó marhát, 400 lovat 900 
foglyot tőlük elvett és 330 törököt foglyul ejtett, kik között 
4 nagy-kanizsai előkelő aga is volt; ezek egyike ép e »dicső« 
kirándulás alkalmával »nász-útját« végzé: tehát ifjú neje is 
vele volt, kinek piros salavárija, sárga selyem aranynyal hím
zett dolmánya és zöld selyem kaftánja volt és arcza arany 
színre, fogai feketére, és hosszú körmei pirosra voltak festve, 
mig haja: illatos balzsammal volt kenve. Ezek váltság dijául 
60,000 birodalmi tallért fizettek Zrínyinek; ily esetek még 
számtalanszor ismétlődtek; minek folytán Ali Nagy-Kanizsának 
új beglerbégje fényes küldöttséget menesztett Zrínyit terhelő 
panaszokkal, Bécsbe, kiket Reininger udvari titkár fogadott, 
kinek Paniotti tolmács a panaszt következőleg forditá le :

»Valamint jelenleg Bécsnek mi semmiben ártalmára nem 
vagyunk és nem is teszünk, ép úgy nem tűijűk, tovább — 
Uj-Zrinyi várának léteiét, honnan nekünk Zrinyi százez
rekre menő károkat midőn a várban szükséges különféle czik- 
keket a vidéken mi tisztességes áron összevásároltan haza
szállítjuk — okoz, sőt még a fényes arczú padischah únoka 
fivérét, Aclimet Selimet ifjú és gyenge nejével békés? nász
újukban sem átalld elfogni; mindezeknél fogva tehát: ha a 
császár továbbra is jó viszonyban óhajt velünk maradni: ak
kor szomszédságunkból azt a veszedelmes »darázsfészket« minél 
előbb elhordassa, amiért mi hajlandók vagyunk más 8 szép 
és ugyanoly nagyságú várat kárpótlásul visszaadni!

Még ugyan ezen év május havában Konstantinápolyban 
újabbi 10 évre meghosszabbított békeszerződés 6-ik §-a követ
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kezőleg szól: »Zrínyi által Kanizsa várunk és Horvátország 
közé épített Új-Zrinyi nevű veszedelmes erőd pedig: lerom- 
boltassék!«

Ezen szerződés Bécsben jó ideig titokban tartatott ugyan, 
de annál inkább hirdette és annak foganatosítását követelte 
Ali a n.-kanizsai főbasa, de a nádor és az udvart környezett 
magyar mágnások nem egyeztek bele, vagy oly nagy kárpót
lást követeltek érte, mit ismét a török nem volt hajlandó 
megadni, s igy csak állotta hű őrségét tovább is a vár.

Látván a nagy-kanizsai beglerbég, hogy ily módon czélt 
nem érhet: cselhez folyamodva, levelet írt Zrínyinek, melyben 
őt magas úri rokonának szóllítva, uralkodói és fejedelmi czím- 
mel kecsegtetve iparkodott rávenni, hogy neki várát átadja, a 
miért a sokkal nagyobb és híresebb Temesvár várát ajánlotta 
cserébe stb. stb. E levélhez drága ajándékokat is mellékelt; 
melyeket Zrínyi érintetlenül visszaküldött, a levelet pedig gyors 
futárral Kipót császárhoz Bécsbe küldötte, sürgősen kérvén egy
szersmind segélyt. A császár e roppant terjedelmes levelet ma
gával vivé Pozsonyba és ott bemutatá az országgyűlésnek, 
melyet a honatyák előtt május hó 23-án, háromszor egymás
után fölolvastatott, kik általánosan megbotránkoztak gálád tar
talma felett. Ennek folytán gróf Zrínyi Miklós rííájus 30-ra 
országgyülésileg Pozsonyba hívatott, hol fényes kiséretteli meg
jelenésekor nagy óváczióknak lett igen kedves tárgya.

Az országgyűlés határozata folytán egy titkos bizalmi 
embert küldöttek a budai nagyvezérhez, a béke iránti érzel
meinek kipuhatolása végett, ki roppant elkeseredett, panaszos 
nyilatkozatokat tett Zrínyi uj építkezése ellen, melylyel a szent 
békét oly megvető módon sérté meg, a mi okvetlen megtor
lást igényel; mivel a nagy-kanizsai békés muzulmánoknak 
valóságos kaloda stb.! Ezalatt Zrínyi haza sietett és azon me
rész vállalatba vágott: hogy pór ruhába öltözve, a nagy-kani
zsai várba ment, hol mint adózó jobbágy, tartozását a defter
dárnak lefizeté és paraszt módra a vár belsejét bámulva ala
posan kikémlelé; minek bizonyságául nevének kezdőbetűjével 
ellátott buzogányát, a kitárva volt várkapu hátulján egy szegre 
akasztva ott hagyá; mit gyorsan haza menve, úgy a budai 
nagyvezérnek, mint Ali nagy-kanizsai beglerbégnek is, hala
déktalanul megírt, mifölött a törökök roppant felindulva: Alit
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Temesvárra helyezték és helyébe Ali-Hitzi-Heder-Chians lett 
kinevezve, a ki buzgóságát bebizonyítandó: egy 1200 főnyi 
vegyes fegyveresekből állott rabló csapatot indított rögtön Hor
vátországba, melyet visszatértében Zrínyi lesállásból megrohant 
és belőle sokat levágva és elfogva szétugrasztott, és nagymeny- 
nyiségü zsákmányától megfosztott, mely alkalommal 316 ke
resztény foglyot, köztük 100 fiatal nőt tett azonnal szabaddá: 
az elmenekült törököket azonnal egész Kis-Kanizsáig vagy is 
a »Rácz-városig« üldözé. Ezen esemény egy újabbi ok volt az 
Új Zrínyi-vára elleni panaszra, mit a fényes porta végre is 
megsokalva elrendelé az ellene való hadikészülődéseket, minek- 
folvtán: Adrianopol, Sophia és Belgrádban lázas sietséggel 
szervezkedtek ellene. Végre a konstantinápolyi fővezér seregét 
Belgrádban összevonta, honnan az előhadat június hó 29-én 
mindenütt szárazon, Eszék, Mohács, Pécs és Székesfehérváron 
át Budára útnak indítá, mit a sereg zömével július 8-án nyom
ban követett.

A sereg élén Szoruts Ibrahim basa, mint a nagyvezér 
szárnysegéde, 2500 főnyi »deli lovas testőrrel« — fehér, vörös 
és sárga színű zászlócskákkal lándsáikon — lovagolt, kiknek 
mindegyikéről azt tartották: hogy más 7 lovassal fölér a világ 
bármely hadseregéből! Ezt követte a 12000 főnyi gyalogság, 
6000 főnyi lovasság és 1000 főnyi tüzérségből állott zöm Küprili 
Musztafa nagyvezér parancsnoksága alatt, ki midőn a hat évig 
a törökök által titokban épített 8565 lépés hosszú és 17 lépés 
széles híres eszéki hídhoz ért, melyen négy kocsi egymás mel
lett haladhatott, pihenőt tartandó, táborba szállott és a- bécsi 
kormányt követség útján négy elfogadhatlan pontban újra bé
kére felszóllíttatá, és pedig: »1. Erdély végleges átengedése. 
2. Zrínyi Miklós életbeni kiszolgáltatása. 3. Új-Zrinyi várának 
azonnali lerombol tatása és 4. 2 millió tallér hadi kárpótlás 
mielőbbi lefizetése« !

Ripót császár ezeket vissza utasítva, 1663-ik június hó 
17-éu keltezett körrendeletével, a birodalom összes alattvalóit 
fegyverre szóllítá; erre Musztafa nagyvezér egyenest Budára 
tartott, hol 3 hét múlva meg is érkezett.

E körrendeletre a Dunántúlnak felső részében mintegy 
14000 lovas és 26800 gyalogos csakhamar összevonatott és 
Veszprém, Sümeg, M.-O-Vár, Vasvár, Körmend, Kapornak,
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Keszthely, Pápa és Kis-Komáromban nyertek ideiglenes elhe
lyezést, míg a többi hadak bevonnlandottak.

Zrínyi Miklós mint horvát bán ez idő alatt szintén össze- 
gyüjté a horvát nemességet, kikkel július 25-én Varasdon 
gyűlést tartott, melyben minden eshetőséget jól meg hányva- 
vetve a lehető legnagyobb számú fegyveres erőt nagy lelke- 
sültséggel és szabad ég alatt eskü mellett életüket és vérüket 
fölajánlák Uj-Zrinyi vára, mint országjuk védbástyájáéft: en
nek viszonzásául Zrínyi Miklós azon fogadalmat tette Péter fi
vérével együtt szintén eskü alatt: hogy a várat közösen vé
dik, egyik nyílt csatában, a másik meg a várban!

E határozat folytán július utolján már 10000 gyalogos és 
5000 lovas csapat fölött tartotta meg Zrínyi szemléjét; Mind
ezekről Musztafa nagyvezér pontos értesüléseket nyerve, jónak 
látta: egyelőre figyelő állást foglalva, békében maradni.

Ezen észszerű eljárást a nagy-kanizsai beglerbég nem igen 
helyeselvén, augusztus hó elején mintegy 3000 főnyi csapatot 
menesztett Horvátországba, melyet azonban Zrínyi hűségesen 
elődei sorsára juttatott. Ezt megtorlandó, augustus 13-án egy 
7—8000 főnyi csapattal azon hiedelemben: hogy Zrínyi Miklós 
Regedén gróf Eeszle császári tábornoknál van, — tényleg azon
ban Péter volt ott — a n.-kanizsai beglerbég Uj-Zrinyi vára ellen in
dult és azon véleményében: hogy most ezt védtelenül találandja 
csalódva pórul járt! mert csapatának legnagyobb része elpusztult, 
vagy fogságba jutott, neki magának is örvendenie kellett: 
hogy csekély kísérettel vissza juthatott várába. Zrínyi vára 
alatt 3500 elesett törököt szedtek össze; azoknak számát meg 
nem lehetett megállapítani, kik a Mura és a Drávába vesz
tek, Zrínyi, hogy még inkább féken tarthassa a kanizsaiakat, 
pár napra ezen esemény után a Fityeháza és Bajcsa között, a 
mai vasút nyugati oldalán, a 160 ponton állott s alig egy 
évvel az előtt épült elővárukat, melyben Pribék Imre renegát 
hívük parancsnokolt, szintén elfoglaló. Ezenközben egyik ügyes 
Csóré Eaczi nevű czigány kémje útján megtudta Zrínyi: hogy 
a már évek óta mindenünnen összerablott és a nagy-kanizsai 
várban gyűjtögetett különféle ékszerek, oltári készletek és 
egyéb családi drágaságok mintegy 6 millió forintnyi értékben 
18 kocsin 1500 lovas és 2000 gyalogos fedezete alatt, szeptem
ber hó 2-án este 8 órakor kezdendő indulással Eszéken át
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B elgrádba— mindig csak éjjel — innen már csak nappal 
Konstantinápolyba fog szállíttatni.

Erire Zrínyi a jelzett nap estéjén 9 órára Iháros-Berény 
községe előtt 3000 lovassal a nagy-kanizsai út két oldalán 
terült sűrűségben lesállást foglalt; számítása szerint legkésőbb 
i i  órára ott kellett volna a'szállítmánynak lennie és már éjfél 
után egy óra felé járt az idő s még sempri nesz sem volt hall
ható, minélfogva már-már azt kezdte hinni, hogy hamis érte
sítést nyert, vagy valami közbenjött akadálynál fogva az in
dulás elmaradt és épen azon gondolkodott, hogy csapatát 
összeszedi és elvonul, midőn végre úgy két óra tájban az ide 
is eljött és kémszemlére küldött czígány, az előre megállapított 
és az éjj csöndje alatt szendergő erdőben messze hangzó vo
natott háromszoros bagolyhuhogást többszörösen hangoztatva 
közeledett. Jó hosszúnak tetszett, 10 perezre rá, az előljárőr 
roppant óvatosan és csendben elhaladt, utánna mindig nagyobb 
távközökkel nagyobb és nagyobb csoportok haladtak, mig 
végre a minden oldalról körülfogott vonat mutatkozott, mire 
roppant kiáltással, mint bősz tigrisek rohantak elő Zrínyi emberei, 
ami oly zavarba ejtéja fedezetet: hogy ijedten rohant össze-vissza 
— nem csekély kárt okozva önmagukban is, — a küzdelem rövid 
de nagyon elkeseredett volt, ami a Zrínyiek diadalával végződött; 
s így 3-án délre a szép zsákmány már Uj-Zrinyi várában pihent!

Zrínyi erről sürgős jelentést tett Eipót császár és 
királynak egyszersmind engedélyt kért arra: hogy az ereklye- 
szerű drágaságokat jelentkező tulajdonosaiknak vissza ad
hassa; ezt megnyerve: úgy a környéken, valamint:. Hor- 
vát—Steierország és Ausztriában közhírré téteté, hogy: »min
den, valaha a törökök által kirabolt templom és község 
elöljárósága, úgyszintén családok és egyes magánosok elrab
lóit kincseiket, melyek Isten segítségével a törököktől vissza
kerültek és Új-Zrínyí várában őriztetnek, hol akár előszóval, 
akár írásban vagy rajzban, a rajtok levő különféle föliratok és 
symbolikus jeleknek pontos körülírása alapján átvehetők.

E közhírré tétel után alig egy hétre, már kezdetét vette a 
drágaságokérti bucsújárás, miközben Zrínyi — tartván a török ra
vaszságától — várának biztonságáról sem feledkezvén meg, csak 
»tizével« engedte be az idegeneket, kiknek legnagyobb része visz- 
szakapta egykor elrablóit drágaságait, minekfolytán a roppant
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kincs 19 nap alatt ismét szétvándorolt a szélrózsa minden irányá
ban; de még öt hét múlva is folyton jelentkeztek károsúltak oly 
nagy számmal, hogy csak úgy hozzávetőlegesen is 28 millió forint 
értékű ily dolgok lettek — egyebeken kívül — összerabolva, 
melyek legnagyobb része Konstantinápolyba a fényes portá
hoz vándorolt hazánkból, melyeknek akkori értéke mai pénz
ben ötszörös összeget képviselne.

Eme páratlan nagylelkűség szülte esemény, Zrínyit biro- 
dalomszerte népszerűvé tette, aminek néhány nap múlva 
igen is nagy hasznát vette, mert a szeptember hó 26-án 
elesett Érsekújvárért sokan, de különösen a bécsi Camarilla 
kizárólag őt okolá, mondván: hogy ha ő déli irányból a törö
köt fenyegetve, féken tartia vala, e catastropha be nem követ
kezhetett volna ! Erre Zrínyi azt felelte, hogy »az ő gondjaira 
csupán Zalamegye, melynek főispánja, Horvátország, melynek 
bánja, bizatott, melyeket hogy eddig miként óvott meg, ha ez 
ügyben tett szolgálatait, különösen a legutóbbit már elfelej
tették is, legjobban bizonyítják a törökök- által ellene emelt 
súlyos panaszok! E választ a császárhoz juttatták, ki ezen in
dokokat méltányolva, Zrínyit az egész hadsereg parancsnokává 
nevezte ki, mire eddigi irigyei és ellenei száma méginkább szapo
rodott, köztük gróf Montecuccoli altábornagygyal is. Zrínyinek e 
tisztségébeni első terve volt, a törököt tervszerüleg fokonként 
gyengíteni és első sorban is N.-Kanizsából, azután a többi várak
ból, mig végre az országból kiűzni. E terv kivitelét azzal 
kezdé, hogy öcscsét Pétert kedvencz Zrínyi várában hagyva, 
a Csepel szigetet megszállva tartott 1000 főnyi törököt onnan 
kiverve visszafoglalá, mit a budai fővezér megtudván: egy 5000 
főnyi csapattal az aleppói basát küldé ellene, mire, Zrínyi a túl
erő elől-csapatait összpontosítandó Rév-Komáromba vonult vissza.

A nagyvezér ezt megtudva: Tsengics basát még 5000 
főnyi lovas csapattal a nagy-kanizsai várból rögtön Hor
vátországba reudelé harácsolásra, jól tudván Zrínyi hon nem 
létét szép zsákmányra számított; Péterről persze megfeledke
zett, ki a zsákmánynyal terhelt harácsolókat vissza tértükben 
sok más hasonló rablócsapat sorsára juttatá, mely alkalommal 
a magukkal hozott nagy zsákmány, 256 fogoly, köztük több 
bég és aga névszerint: Kopacsovics, Hosseunogovics, Mahattin 
Bazillie és Csausz Hassán janicsár agák, bejek és bégek, 8
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zászló, 600 ló és igen diszes nyergek és egyéb apróságoknak 
jutott birtokába. Az elesettek közt volt Tsengics basafi Ali 
bég is Herczegovinából, Mustafa bég Viddinből, Sentliattis 
aga khiaja, Kurtapics Szelim aga, Gerdenovics Amon aga, Kova- 
csevics aga és Seffaravics aga stb.

A zászlók, értékes ezüstveretü nyergek és díszes lószer
számokkal együtt diadal jelvényül Bécsbe küldettek, a melyek 
Új-Zrinyi várának értékét az udvarnál még inkább emelték.

Ezért a nagy-kanizsai beglerbég boszút állandó: a sziget
vári, koppányi és a pécsi törökök helyőrség főrészét Nagy- 
Kanizsára rendelé és október hó elején 8000 főnyi sereggel 
Új-Zrínyi vára ellen indult és azt nagy hévvel ostrom alá 
fogta, de mivel Zrínyi ismervén a törökök szokását — erre 
vitéz horvátaival úgyszólván már várt, s így történt: hogy a 
támadás nagy veszteséggel vissza veretett. Eme kudarcz után 
a törökök belátták hasztalan erőlködéseiket; téliszállásaikra 
vonultak. Káplán basa a nagyvezér által Nagy-Kanizsára ren
deltetett azon feladattal: hogy még a tél beállta előtt, a kör
nyéken uagyobbszerü harácsolásokat intézzen és Új-Zrinyi vá
rát minden segélyforrástól elzárja és megfoszsza, hogy tavaszra 
mindenből kifogyva, megvíható legyen.

Zrínyi Miklós Nagy-Kanizsa vára ellen ép ily szándékkal 
lévén: a töröknek meghódolt falvakat iparkodott, ha nem is 
egészen tönkretenni, de minden bizonynyal megbénítani; en
nélfogva egész télen nem pihent, hanem Fugger bajor tábor
nok, Testa-Piccolonimi, báró Pucharel és Hemmerlein ezrede
seknek mintegy 18000 főnyi mindhárom fegvernemből -állott 
csapataival 1664-ik január vége felé megkezdé előmunkálatait 
Nagy-Kanizsa várának bevételéhez és Berzencze, Baranya, 
Barcs, Babócsa, Mohács, Sásvár, Szekcső, Pécsváradot, Nádasd 
és Turbéket, mely Szigetvártól keletre alig egy 3/* óra járás
nyira feküdt és a mely állítólag az 1556-ban Szigetvárát ostro- 
moltató és ezen közben ott hirtelen — gutaütés következté
ben — elhunyt Szolimán szultán tiszteletére 1567-ben roppant 
keleti fénnyel épült és a Magyarországba jött törököknek a 
budai »Gül-Baba« sírja után, második Mekkája volt, hol a sziget
vári ostrom alatt az ennek helyén állott terebélyes hársfa ár
nyékából nézte Szolimán a harczfolyamát és hol állítólag egy 
a várból jött ágyú golyó által megöletett volna? a mi képte
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lenség, mivel az akkori ágyúk — köztudomásúlag — ily hord- 
távolsági képességgel még nem bírtak : de meg különben is : 
az ostromnál jelen volt török irók nyomán, ma már biztosan 
tudjuk : hogy Szolimán halála úgy következett be, mint az jó
val előbb a szigetvári ostrom fölemlítésénél itt előadatott.

Szolimán tetemének belső részei tellát itt voltak bor
szeszbe helyezetten arany urnában örök nyugalomra téve, hová 
minden igaz hivő még Ázsiából is elzarándokolni szent köte
lességének tartotta. A díszes Mausoleumot, mely még 1664-ben 
is épségben volt, a törökök kiűzése után a mieink később vég
kép feldúlták és lerombolták. — Ezen erődöket tehát: egymás
után megliódítá és megfelelő helyőrségekkel ellátva fölszereié, 
míg végre úgy február elejére magára Pécs városára a törö
kök egyik legrégibb legerősebb helyére került a sor, hová: 
gróf Batthiáuyi és herczeg Hohenlohe is mintegy 2500 főnyi 
vegyes fegyvernembeli csapattal szintén megérkeztek; mire 
Zrínyi csapatait az ostromhoz öt egyenlő részre osztá és az 
összes kijáratokat elzáratá s még mielőtt csapatait víállásaikba 
rendelte volna, idő kímélésből a vízzel telt sáncz és falakkal 
megerősített város, valamint az emelkedettebb helyen — Tet- 
tyén — állott úgynevezett: fellegvár parancsnokát, Terrakos 
Ali basát a meghódolásra fölszóllíthatá, megizenvén neki: hogy 
a dunántúlnak déli részében csupán csak Nagy-Kanizsa vára 
van még török kézen és hogy ha várát föladja: szabad elme
netelt nyerend népével együtt fegyveresen; Ali a körülötte 
történtekről a nagyszámú odamenekültektől már teljes tudo
mással bírt, valamint árról is : hogy a török csapatok már mind 
téli szállásaikon vaunak, honnan tavaszig ki nem mozdulnak, 
tehát segítségre várni hiú reménység volna, késznek nyilat
kozott a vár föladására, csak azt kívánta: hogy még kétszer 
összesen tehát háromszor történjék a fölszóllítás! Ezt Zrínyi 
nem is késett megtenni, mire a kapuk kinyittattak és mint
egy 800 főnyi elszánt spalii szélvészként rohant ki rajtuk s az 
egész volt ostromlókon magukat villám gyorsan keresztül 
vágva világgá oszolva s a meglepett ostromlók által alig ül
dözve futni engedtettek; erre azután minden bástyán és a fő
mecseten kitűzték a fehér zászlókat és Ali kijött a vár kul
csaival, előadván: hogy az elmenekültek nem voltak vele egy 
nézeten és meghódolni nem akartak, míg az őrség túlnyomó
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része igenis akart hódolni, nem tehetett tehát mást: mint azon 
kérésüknek engedni: hogy magukat keresztül vághassák. Mire 
Alival a kapuk előtti tárgyalások befejezést nyertek, a várőr- 
ség egyrésze Kapudán bég szavára fegyvert ragadott és a be
járatokat elállva, halállal fenyegetődzött, nem használt sem 
szép szó, sem fenyegetődzés; utoljára is rohammal kellett be
törni a város kapuin, miközben a fegyvert ragadottak életha
lál harczot viva rakásra lövették-vágatták magukat. Ezekből 
tisztán kitűnt: hogy a várőrség egyrésze csakugyan nem volt 
parancsnokával egyvéleményen és hogy egyesek életüket drá
gán adva inkább elvesztek, minthogy a reájuk bízott várat 
gyáván átadni hajlandók lettek volna; Kapudán aga, 21 seb
ből vérezve rogyott övéi testhalmára!

E küzdelem utczai harczá fajulva, alig tartott ugyan egy 
óráig, mindazonáltal Zrínyi embereiből is sok elesett, köztük 
Haimerle tábornok is, ki még a vár szemrevételezése alkal
mával halálos sebet nyert és Herberstein tábornok is, ki egy 
török nyíl által Eszterházy szeme láttára öletett meg. Mind 
eme véletlenül közben jött incidensek daczára Zrínyi minden
kinek fegyveres szabad elmenetelt, vagy tetszészszerinti ott- 
maradhatást engedett, mivel közel 400-án nem óhajtottak tá
vozni: ők tudták legjobban hogy miért?!

Nincs oly ékesen szóló ajk, mely el tudná mondani, el 
tudná beszélni, nincs oly jeles toll, mely letudná Írni, híven 
visszatükröztetni ama lelkesűltséget: mit azon örvendetes ese
mény okozott: hogy alig egy órai küzdelem árán ily neveze
tes városnak és benne oly rendkívüli 'zsákmánynak jutottak 
birtokába! Dráskovics János gróf vallomása szerint pldul: 
egyik főtéri házban — hol ideiglenesen megszállott — 20000 
forintot talált a föld alatt aranyban és ezüstben; a legénység 
összeharácsolt igen drága holmik és különféle tárgyakon po
tom áron iparkodott túl adni; élelmi készlet pedig annyi volt: 
hogy czélszerü gazdálkodással egy évig 30 ezer embernek is 
elég lett volna; kenyér azonban készletben nem volt, de an
nál több volt, a jobbnál jobb bor, mitől — úgy látszott — 
hogy a korán igaz hívői sem igen idegenkedhettek! A nagy- 
mennyiségű gabonából malmok hiányában képtelenek voltak 
lisztet őrletni és csak ősi módon kövek és pörölyökkel zúzva 
nyerhettek szükségszerinti mennyiségűd lisztet napról-napra ten-
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gődve a nagy bőségben. »így esik meg — sóhajt fel Eszterházy 
Pál »Mars-Hungaricusában — hogy a pusztításra született nép 
félre téve minden értelmet, dühöng és a viz közepén Tailta- 
luslioz hasonlóan nélkülöznie kell.«!

Zrínyi — e hadjárata alkalmára kitűzött elvéhez híven — 
midőn lá tá : hogy a tulajdonképeni várat, hová a makacs vé
dők megmaradott nagyobb része magát befészkelé, hiába 
ostromolja: a nagyterjedelmü gazdag kereskedelmi várost föl- 
gyujtva Siklós felé elvonult.

E tettének végrehajtására, a rendkívüli szigorú hideg s 
egyéb okok is kényszerítők: nevezetesen nem akárá a szigorú 
hideg által már különben is sokat szenvedett csapatait, az 
aránylag csekély várnak sikertelen további lövetése közben 
— úgyszólván tétlenségre kárhoztatva — az idő viszontagsá
gainak minden alapos ok nélkül, még ki tudta volna mily 
hosszú időre tovább is kitenni, mihez még a kenyér és takar
mány valamint egyéb anyag járandósági tekintetben mutatko
zott szükség is csatlakozott. Pécs vára további lövetése, ví
vásának félbenszakitását még ama beérkezett hír is ajánlá, 
hogy a Pécs városából kimenekült 800 főnyi török lovasság 
jelentése folytán, a budai nagyvezér Zrínyi további hadműve
leteinek meggátlása, illetve: e jeles magyar hadvezérnek le
győzése és elfogatása végett mintegy: 60000 főnyi sereggel 
az eszéki hídnak, mint Zrínyi egyik hadműveleti tárgyának 
tart, hol az összeütközhetést biztosra vévé.

Amint láttuk tehát, Pécsről Zrínyi Miklós Siklós felé in
dult, de útközben a nagyvezér gyors közeledéséről ismételt 
hírt nyerve: irányt változtatott és egyenest Eszékre sietett, s még 
mielőtt abban valaki megakadályoztathatta volna: a Dráva 
nevű vizzel körülvett roppant erős »hídfőt« ostrommal bevéteté 
és Törökországnak ezen szárazföldi összeköttetését képezett 
igen fontos hadihídját, illetve kiegészítő szárazföldi útját, mely 
9 méter vagyis: oly széles volt, hogy 4 kocsi egymás mel
lett haladhatott rajta és Ó25i-25 méter hosszú s rendkívüli 
szilárd építésű volt, 48 óra alatt hamúvá perzselteté, hogy 
mire a nagyvezér odaért, csak a vízből kimeredező csonka, 
üszkös oszlopok látszottak.

Mindezekből tisztán kiviláglik: hogy úgy a nagyvezér
nek, mint Zrínyinek mily jelesen szervezett és berendezett
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tudósító vagyis: kémszolgálati rendszere volt! Az így elron
tott hid, a nagyvezér rendeletéből azonban Kibleli Musztafa 
basa 8000 munkás által május hó 14-ikére ismét helyreállittatott 
ugyan, de előbbi szépsége és tartóssága hiányzott. Zrínyi az 
eszéki hídtól Segesdet, mint a hol eddig igen sok török — köztük 
számos tiszt — lelt menhelyet vette ostrom alá és harmadfél 
órai heves harcz után ezt is hatalmába ejté, melyben nagy 
meglepetésükre csak 40 előkelő törököt és 20 német foglyot 
találtak; Zrínyi a többiekhez képest ezt is azonnal felsze- 
relteté.

A segesdi csatatéren 1500 holtat — köztük 22 előkelő agát — 
számláltak össze, kiket még boldogoknak nevezhetni az élet
ben maradottakhoz képest, mivel később ezek vagy elevenen 
megnyúzva kitömettek, vagy nyársra, karóra huzattak, vagy 
megfojtattak a nagyvezér által, a miért váraikat föladták.

Ezen műveletével Zrínyi nagyszámú keresztény foglyot 
tett szabaddá a töröknek sanyargató fogságából; a törököknek 
eddig nem ismert számos apróbb búvó és rejtek helyeit dúlta 
szét, 3500 ló 58000 vágó marha és tömérdek élelmi s hadi 
szerekkel szaporítá az állam és kincstár vagyonát, e mellett 
az ellent megfélemlité, erélyt és bátorságot öntött a keresztény 
hadseregbe, minek következtében a nagy-kanizsai törököknek 
erejét gyengítve bizton hitte: hogy a tavasz folyamán Nagy- 
Kanizsát is hatalmába ejtheti, minekfolytán, ő Zrínyi várába, 
a többi csapatok pedig Pettau, Regede, Moson és Sopronba 
vonultak a hirtelen beállott borzasztó hideg elől.

Eme valódi fentköltlelkü hadvezérhez illő műveleteit 
különös tekintettel arra: hogy ezeket oly szigorú és zord 
időben vívé keresztül, midőn mindenek nyugodtak és pihen
tek, méltányolták is mindenütt, de különösen a vaticánban ’s a 
spanyol és a frauczia udvarokban, honnan a pápa egyházi ál
dást és domborművű aranyból készült arczképét; XIV-ik Lajos 
pedig 10000 tallér értékű vezéri öltözetet és fegyverzetet küldött 
és Zrínyit franczia pairré nevezte ki, végül: IV-ik Fülöp spanyol 
király az aranygyapjas rendet küldé meg neki vitézsége elis
meréséül; a minek nagy híre terjedvén, jó későn felsőbb hely
ről is megeresztettek egy olyan »nesze semmi, fogd meg jól« 
féle »elismerő levelet«! Ebből már előre veté árnyékát Zrínyi 
jövendője!
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Eme rövid téli pihenője alatt, egyébb előkészületi teendői 
közben a következő jellemző költeményt szerzé:

Magyarokhoz.
„Fegyvert 's bátor szívet kell annak szerezni, 

ki Kanizsáért kész harczot próbálni,
Elet 's halál között szerencsét k.eresni.
Kard, sűrű lövés közt nem kell semmit félni.

Világ előtt szégyen hazánk pusztulása,
Minden csata nélkül magyarnak romlása,
Nagyhírű nemzetnek prédára hullása,
Török dandároknak könnyen kóborlása

Kevés békességhez melylyel csak hiteget,
A török bennünket ’s magához édesget,
Ne bizzunk, mert mutat romlandó üveget,
Vagy édes méz alatt nyújt keserű mérget.

Zászló alá hazám kérd jöjjön magyar mars.
Pusztító had ellen ki legyen velem társ.
Nagy-Kanizsa várát, segítse bevenni,
Belőle törököt, ebrúdon — kardéllel - kitenni!

Szállj ki hát álmodból még pihenést vehetsz,
Fogj fegyvert markodba, szabadulást nyerhetsz.
És bánatos ködből majd örömre mehetsz,
Föltett szándékodba kívánt véget érhetsz.

. lm, hol csak bestia ellened kardot vont,
De ha serénységed, tunyaságod elvont,
Sok zászlós kópjáit hodgyával.öszve ront,
Rendelt csoportokat szaggatva széllel bont.

Virtus még közülünk szintén ki nem szakadt,
Noha sok muszormány bátorságra fakadt.
Sokszor magyar, mint török hold megapadt,
Most is éles kardunk hüvelyben nem ragadt.

. Zászlós magyar vitéz tőlünk ily jót kíván,
Induljunk meg immár Nagy-Kanizsa kárán,
Ne hadgyuk töltözni pogányt magunk javán,
Példát kész mutatni egy ví:éz magyar bán.

Ha magyar kard pogány karddal össze zendül,
Jól fordul a koczka, szerencsénk is perdül.
Bánatban bús elménk örömre fel zendül,
Vitézségünk miatt pogány füle csendül.

így lesz Kanizsának ismét szabadsága,
Bánat, siralomnak öröm lesz váltsága. .
Elpusztult földünknek lehet orvossága,
Igaz magyarságnak c-ak ez kívánsága.“



176

X X I-ik  Fejezet.

Nagy-Kanizsa várának fölszabadító-ostroma Zrínyi 
Miklós által 1664-ík évben.

1664-ik márczius lió közepe táján, az enyhébb idők beáll
tával Zrínyi is mozgolódni kezdett tervének kivitele érdeké
ben; első sorban is Nagy-Kanizsa várának fekvését és közvet
len környékét óhajtá személyesen minden oldalról jól szem
ügyre véve kikémlelni, mi végett 14 tiszt és 300 válogatott 
huszár kíséretében Kis-Komárom várába jött, honnan e fon
tos kémszemléket, mint közelebbi pontról, több kirándulással 
könnyebben megejtheté.

Alig intézé azonban második kirándulását, a szemfüles 
kanizsaiak már megtudták Zrínyinek itt létét, minek alapján 
Ül-Hissár basa parancsnoksága alatt 500 önként jelentkezett, 
spahi ugratott ki Zrínyi elfogatására, kit szemrevételezése köz
ben a mai vasúti állomás helyén terült szálas erdőben meg is 
szorították, de mivel a törökök számos kisebb csoportokra 
messze szét oszolva keresték őt minden irányban és mivel fe
dezete illetve: kíséretének erejét csak 50 főnyinek tudták: 
Zrínyinek 300 huszárja egyenként is könnyen bánt el az apró, 
legfeljebb 50—50 főnyi csoportokkal. Az utolsó két ily cso
porttal a récsei úton akadt össze, melyeket midőn szintén le
vertek, az elesettek között egy tetőtől-talpig vaspánczélba öl
tözött óriási török tetemére akadtak, kinek különféle színű 
teveszőr kötél volt derekára csavargatva, melynek czélja"iránt 
a fogoly törököktől Zrínyi midőn tudakozódott: azon meglepő 
és nem éppen kellemes választ nyerte: hogy azon kellett volna 
az illetőnek Zrínyit mint valamely veszélyes vadállatot a 
kanizsai várba a beglerbég elé, onnan pedig a budai nagyve
zér elé vezetnie, ki őt, mint igen ritka és kedves ajándékot 
a szultánnak szánta«!

^E nemtelen szándékon Zrínyi igen fölháborodva, még in
kább megszilárdult benne Nagy-Kanizsa várának minél előbb 
és minden áron való bevétele; minekfoly tán nem is késedelmeske- 
dett tovább, hanem különféle hadijelekkel, mint a télen le
folyt diadalmainak kézzel fogható bizonyítékaival »De Vassenbo 
ezredes hadi főmérnököt, mint a ki a lefolyt hadjáratának
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mindenkor közvetlen szemtanúja volt, azzal küldé a bécsi 
haditanácsba: hogy a látottakat ’s azoknak messze terjedő 
hatásait ott részletezve adja elő és indítványozza N.-Kanizsa 
várának még mielőtt a török táborba szállhatna, gyors ostrom 
alá fogását.

A haditanács e javaslatot nagy lelkesedéssel fogadta és 
De Vassembot az ép akkor Regensbnrgban időzött uralkodóhoz 
küldötték tervével, melyet a császár és király oly hozzáadással 
hagyott helyben: hogy az ostrom még április eleje előtt meg
kezdessék ; mely czélra,' a szt-adorjáni, a zalavári, stb. apátsá
gok jövedelmét.fölajánlá, Zrínyit pedig a »birodalmi-herczegi« 
ezímmel akarta feldíszíteni, mit ez szerényen visszautasított.

Fenti császári rendelet következtében márczius ro-én ki
adatott a parancs, hogy az összes birodalmi hadak, Zrínyi ren
delkezésére bocsáttassanak, s igy az ostrom április 8-ikán 
megkezdhető legyen. Ez azonban gróf Hohenlohe tábornoknak 
a steieri és a rajnai seregek összegyűjtése miatti késedelmes, 
kedése folytán csak a hó végén következhetett be. Zrínyinek 
a tél folyamán megejtett hadműveleteiről ekkorra már Kon
stantinápolyban is azt következtették: hogy N.-Kanizsa ellen 
készül; mit a császári rendelet és a bécsi haditanács végzése 
— melyekről a budai nagyvezér mindig idejekorán biztos tu
domást nyert — ínéginkább megerősített; minek folytán 
április elején 150 hajó indíttatott Konstantinápolyból útra 
Magyarországba élelem, hadikészlet és katonasággal megrakva. 
Az ostromhoz érkezett segélyhadakat Zrínyi Új-Zrinyi várába 
és az alatta felütött táborba rendelé, honnan az ekkorra mint
egy 20000 főre szaporodott sereg április 28-ikán megkezdő elő
nyomulását N.-Kanizsa vára ellen, még pedig: mivel a Zala 
folyó Pölöskétől kezdve itt egész a Muráig áthatolhatlan 
mocsarat képezett: Hohenlohe, a várnak uyugoti oldalról 
leendő ostromlása végett, a bajcsai négyes hídon — mely a 
a mai 139 ponton levő vasúti hídnál állott, — a nyugoti 
oldalra 6000 gyalogos, 2 ezer lovas és 8 löveggel átkelt é$í a 
közeledtének hírére a várba menekült lakósok által üresen 
hagyott Ráczváros =  K.-Kanizsa előtti sánczokban állást fog
lalt. Zrínyi Miklós pedig ócscse Péter és Strozzi altábornagygyal, 
a keleti oldalt, a mai nagy piacztól kezdve egész a »sánczi«- 
út északi oldalán álló kőkeresztig szállotta meg: hová Kis-

N agy-K anizsa v á ro s  és v id é k é n ek  h a d tö rté n e lm i le írá sa . I á
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Komáromból gróf Batthyányi, Eszterházy Pál ottani várparancs
nokkal, ki elindrrlásakor egy Vukovárról N.-Kanizsára indított 
80 szekérnyi élelmi szállítmányból állott ellenséges vonatot elfo
gott— szintén csatlakozott; minek következtében a keleti fél lét
száma ioooo gyalogos és 4000 lovasra szaporodott. A külváros 
elfoglalására — mely csak a mai posta és távirda épületig és 
a magyar ntcza azon pontjáig: hol az - -  lefelé esni vagy 
lejteni kezd — terjedett még az nap d. u. Zobel ezredes 1000 
muskétással lett kirendelve, ki heves útczai liarcz és az épü
letek felgyujtatása után ezt el is foglalá. Ezután rögtön az 
ostromárkok ásásához láttak, melyeket éjjel-nappal szakadat
lanul folytattak; ugyan ez történt a nyugoti oldalon is!

Az összeköttetést és egységes vezényletet roppant meg
nehezítette azon körülmény: hogy minden intézkedést és 
parancsot csak a bajcsai hídon át lehetett közvetíteni, minél
fogva Hohenlohe úgyszólván önállólag volt kénytelen igen sok 
esetben intézkedni, mivel Zrinyi fenti oknál fogva, csakis 
rendkívüli sürgős vagy fontosabb parancsokat küldött a hosz- 
szadalnras úton!

»Az ostrommunkálatok éjjel nappal serényen folytak oly
annyira: hogy 30-án Strozzi — kit Zrinyi a keleti oldal ost
romával bízott vala meg — már a mai »Zöldfakert« helyén ál
lott dombon egy nagy és négy kisebb ágyút állíttathatott 
Baumbach tüzér őrnagy által, mint a 4. számú ostromüteget 
fel. A 2-ik számú ostrom ütegállás, mely, a mai Ferenczren- 
diek temploma helyén lett kijelölve Eszterházy Pál fraknói 
várából magával hozott sok lőkészlet, por, golyó s 3 drb nagy 
50 fontos ágyú számára lett fentartva; ki még az nap este a 

/■'mellvédek és löveggátak elkészülte után, állását ütegével el 
is foglalta és másnap — május i-én — hajnalban, a mai gőz
malom és villany telep helyén állott »Kilimán« vagyis »sziget
vári« bástya ellen az ostromot megnyítá és egész esti 6 óráig 
tartott szakadatlan lövetéssel, a bástya ostromlott oldalát any- 
nyira lerombolá: hogy a romokon már könnyen föllehetett 
volna futni, ha? meg ha? — Ugyanaz napon a keleti oldalon 
még két négy-négy lövegű ütegállás lón felállítva, és pedig; az 
I. számú — Zrínyi-féle — a mai izraelita temető helyén és a 
3-ik számú — Strozzi-féle — a mai »Királyútcza« felső végén. 
A nyugoti oldalon Hohenlohe gróf altábornagy szintén négy
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üteget állíttatott fel, ugyanis: a ráczvárosí oszlopos hídnál a 
Spik-féle i-ső, ettől 500 lépésnyire délre a Hohenlohe 2-ik, et
től ugyan oly távolságra szintén délre a 3-ik, és végül: ettől 
jobbra szintén 500 lépésre, a Suecorum-féle 3-ik számú üteget. 
Hohenlohe a nyugati oldalon hasonló eredménynyel műkö
dött ugyan, de azért próba lövései arról győzték meg: hogy 
a széles mocsár és folyó által még mindig oly távol tartatik 
a vártól, hogy annak falaiban semmi kárt sem okozhatnak 
lövedékei, minélfogva Waldeck műszaki százados által » sü l
lyesztett rőzsekötegekből a mocsárba 250 lépés hosszú és 4 
lépés széles utat készíttetett, melynek belső végére sánczka- 
sokkal megerősített lövegállást rakatott, melybe nagyobbak 
híján 3 kisebb ágyút és egy mozsarat azonnal föl is állíttatott.

Ezenközben még folyton érkeztek Zrínyi táborába kisebb- 
nagyobb segély csapatok; igy május i-én Szécseuyi György 
györi püspöktől 1000 fegyveres, Körmend és Szombathelyről 
pedig: különféle hadiszerek és 8—8 ágyú, melyeket sajnos, a 
nagy távolság illetve: kis, vagyis: aránylag csekély hordké- 
pességüknél fogva a vár ellen használni egyáltalán nem lehetett.

Grácz és Székesfehérvárról május 4-ikére mégis érkezett 
8, úgynevezett »öblös öreg« ágyú, melyek az ostromlók között 
egyenlően lettek elosztva; ezek aztán látható nyomokat raktak 
a várfalakra, csak hogy a mocsárba épített rőzse töltés a nehéz 
lövegek alatt lesülyedt, minek folytán a lövegeket vissza kelle
tett vinni és Wasserhorst hadimérnök által, a töltéseket meg- 
újíttatni, a mi által az ostrom napokig félben szakadt, mit a 
beállott nagy esőzés még inkább háti áltatott. Ezenközben a 
várbeliek egy pár sikertelen kirohanást kísérlettek meg; az 
épületek fedeleit pedig — hogy az ostromlók fel ue gyújthas
sák — leverték. Strozzi ezalatt már 300 lépésnyi utat készít
tetett a keleti oldalon, de lövegeknek gyenge volt; ezen út 
készítésénél Horn ezredes 50 katonájával elesett és igen sokan 
megsebesültek.

így folyt e sisyphusi munka folytonos veszteség és igen 
számosaknak - - köztük sok tisztnek is — megsebesülése és 
elesése mellett, mivel az ostromlottaknak majd mindig sikerült 
— igaz hogy szintén nagy áldozatok árán — a támadóknak a 
vizen és mocsáron létesített műveit megsemmisíteni.

A nagyvezérnek május hó 14-én az eszéki hídon történt
12*
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átkelésének híre 16-ra már Zrínyihez, 18-ra pedig — mint az 
később kiderült: megfoghatatlan módon, a várbeli törökökhöz 
is eljutott.

E hírre Zrínyi az ostromot fokozandó: még éjjel sem pi
hent és egyúttal a nagyvezér mozdulatairól O Felségéhez 
gyors jelentést küldve: sürgősen segítséget kért, — de már 
csak későn — 26-án kapott.

Másnapra virradóra a védők mindkét oldalon erős kiro
hanást intéztek, melynek visszaverése alkalmával Strossi gróf 
súlyosan megsebesült, Sparr ezredes pedig jobb karját veszíté 
és Carecto alezredes halálos sebet kapott.

A kirohanásnak visszaverése után, mindkét fél heves 
lövegharczba bocsátkozott, miközben Zrínyi és környezete, de 
különösen Eszterházy is nagy veszélyben forgott, nevezetesen 
egyik várbeli lövedék éppen Zrínyi előtt pár lépéssel csapott 
le és a földobott földet Zrínyi melle és arczához veté, miáltal 
egy kissé megkábultan, ingadozni kezdett.

Eszterházy mellett pedig balról egy czölöp lett egyik lö
vedék által szétzúzva, melynek zúgva messze repült darabja 
fővegét találá és leüté fejéről.

Estére az ágyuk is elhallgattak, és a hősök pihenőre 
tértek; igy Eszterházy is, ki maga elé varázsolá képzeletében 
a letűnt nap borzadalmait, naplóját a következő sorokkal zárá 
le : »A mindenhatónak kegyelme irántunk e mai napon csodás 
módon tűnt ki; minek alapján meggyőződtem Uram, hogy a 
Te könyörületességeddel minden műved felett, nem az igazság, 
hanem véghetetlen kegyes irgalmasságod szerint cselekedtél 
velem, a mi a szentirás eme szavait juttatja eszembe: Cadent a 
letere túo mille, a dectris decem millia ad te autem non ap
propinquabit!« — Május 23-án késő délutánon a Montfort féle 
bajor csapatok is beérkeztek Zrínyihez, mit Hohenloheval 
tudatandó: De Bois Renaut segédtisztet küldé hozzá, ki késő 
estére jutott a bajcsai hídhoz hová a várból a Zala mentén 
csónakon egy török szakasz érkezett volt, mely a hírnök tisz
tet elfogva a várba liúrczolá.

A dorongutak és a rőzse sánczok ez alatt hol elrontat- 
tak, hol meg újra és tovább készítettek, miközben a vár lö- 
vetése folyton tartott bár, de még sem oly eredmény és siker
rel, mint a várbeliek védekezése.
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2Ó-án Strozzi tábornok Rapocli ezredest 3000 főnyilovas csa
pattal, kémszemlére kíildé, aki még aznap este 9 órára Forgáts 
százados által azon jelentést küldé be, hogy »egy 80000 fő
ből álló vegyes fegyvernembeli fölmentő török sereg, a helyre
állított eszéki hídnál a Dráván átkelő félben van!« E fel
mentő sereg, a környékbeli összes törököket magához vonva 
és közeledési hírére a keresztények által üresen hagyott vá
rakat kellő védőrséggel megszállatva, másokat pedig fölgyuj- 
tatva, pldnl Szigetvárt is, 28-án már Pölöskefőnél ütött tábort.

Ezen mindinkább aggasztóbb hirek folytán Zrínyi május 
31-én d. e. 10 órakor hadi tanácsot tartott, melyben tekintettel 
a túlerejű fölmentő seregnek küszöbön léteiét és a várbeliek
nek' hősies nemcsak védekezését, de gyakori bátor kiroha
násukat is, melyeknek elejevétele végett, a hidakat kelle 
felégettetni, miáltal azonban még mindig nem voltak teljesen 
féken tarthatók; amennyiben ekkor meg csolnakokon törtek 
ki és semmisítették meg az ostromlóknak műveleteit stb. stb. 
Mindezeknek kellő vitatása folytán tehát: a további ostrom 
általában czél nélkülinek nyilváníttatott és az elvouulási ha
tározat lön elfogadva, még pedig addig: míg két tíiz közé 
nem jutnak, mi által az előrelátható nagy vérengzésnek, mely 
teljesen fölösleges és hiába való lett volna, a haza és a király 
valamint az összes kereszténység érdekében elejét venni hon
fiúi kötelességüknek tartották! — E határozat folytán junius 
hó i-én megtették az elvonulásra vonatkozó előkészületeiket 
és 2-áu hajnalban 2—3 óra között táborukat sietősen fölszedve 
még mielőtt a várbeliek ezt észrevehették volna, Spork tábornok 
és Bücher ezredes fedezete alatt, kiindulási pontjuk Uj-Zriuyi 
vára felé »erőltetett menetben« gyorsan elvonultak és 3-ikára 
a vár alatti táborba szállottak; de az elvonulás még sem tör
ténhetett oly gyorsan: hogy Küprili Achmed előcsapatai az 
utóvédeket be ne érhették és közülök sokat le ne vág
hattak volna. Zrínyi arra nem is gondolva, hogy Küprili Uj- 
Zrinyi várát is megtámadhatná, a császári hadakat néhány 
napi pihenésre a várba helyezve — honnan fáradalmaik kipi
henése után állomásaikra lettek volna irányitaudók — s a 
várparaucsnokságot Hohenlohera bízva, üdülés végett öcscse 
Péterrel és Eszterházy Pállal valamint vitéz horvát nemessé
gével együtt ősi várukba Csáktornyára távozott.



182

Eszterliázy néhány napig a Zrínyiek vendége volt és 
úgy 7-ike táján >-Wattra« Nádasdy táborába vezeté lehangolt 
vitéz csapatát.

Zrínyi várát Eesle Jakab gróf alezredes alatt a Spick-féle 
császári gyalogezred szállotta meg; az erőd műszaki gondozását 
pedig Hohenlohe d’ Avoncourt vezérkari tábornokra bizta, ki 
részint saját embereivel, azonnal az erőd kijavítása és védhető 
állapotba való helyezéséhez fogott, de alig mehetett valamire, 
mível 5-ikén a török már támadást intézett; minek folytán a 
műszaki munkálatok leginkább ellenaknák készítésére és a 
lövött rések betömésére szorítkozhattak. A fölmentő török se
reg ugyanazon nap délutánján Zrínyi elhagyott tábor helyén 
szállott táborba, mig egy része a nagyvezér kíséretében, mivel 
ekkorra a két fölégetett hid a keleti és nyugati oldalán helyre 
állítva még nem lett: számos vizi jármüveken szállítva a várba 
ment, hol Ibrahim beglerbég hősies védekezéséért, ritka ki
tüntetés gyanánt, a czoboly bélléses és hermelin'prémes kaf
tánt nyerte jutalmul.

Küprili nagyvezér a megrongált falak és hidaknak helyre 
állítása iránti intézkedéseit megtéve a megfogyott védőrség 
létszámát s egyéb szükségletet kellően • kiegészitteté.

Nagy-Kanizsa vára ellen intézett Zrínyinek fent tárgyalt 
sikertelen támadását »Kelemen diák« tábori poeta, az eddig 
még nyilvánosság elé nem jutott alábbi hat méretű versével 
éneklé m eg:

»Zrínyi Miklós a költő és hadvezérnek hiába való ostroma 
N.-Kanizsa vára ellen 1664-ik tavaszon.

Jer te sötét hajdan ezeréves múltja hazámnak,
Szent emlékeidet lelkesedés követi.

A mohosult szirtek lapjára véste az őskor,
Annyi dicső harczok vérkoszoruzta nevét 

Régi várromokon az enyészet szelleme ül már,
Emlékeiken leng a halotti lepel.

A történelem hí, int s a múló hír újra felébred,
Föltámadt és új fény csillog a századokon,

Légi kodalakok küzdenek vegyes hősi harczokon,
Őseink árnyi azok s tettre hevítik a kort.

A historia áll, lobogó fáklyával kezében,
S kutatva nézdel ezredek évein át. . . .

Es látja Kanizsát tornyával büszke falával.
S váratlan vizek és csalfa hínár fü között,

Itt gyűl a sok hősfi büszkén mutogatja hatalmát.
És hős arczaikon élled a honszeretet,

Tm a magas gyalogok nagy Rába szőke vizétől,
S a fürge lovasok szép Zala tereiről.
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És kik laki ak amott Baranyának ősi fűtőjén?
Nagy-Mecsek oldalairól jönnek a hős seregek.

A somogyi hadak is fortélyos szörnyű tüzérség,
Gyilkos ágyúikat már Kanizsára hozák. 

lm a kemény tótok Pozsegának dús vadonából,
És hadi horvátok, küzdeni bátor egyig.

Felvonultnak már s védeni készek a várat,'
S hadviselő kezeik vilogatták az aozélt,

Jáky Mihály vezeti nagy Vasnak büszke vitézit 
Hős Polgárdy odébb hoz zalai hadakat.

Ifjú Sulyok siet im a tüzérek és ágyúik élén,
A somogyi csapatot hozza vezéri keze 

llát te .vitéz Jankovich, Pozsegának drága szülöttje 
És te nemes Zrínyi véghadaiddal amott?!

Miért merengsz a múltba s pihenteted hősi karod?
Nem látod Kanizsát, mint nyögi a pogány töröknek, 

Igáját rablánczát ki a gyors segítségért,
Esd ve tehozzád kiált: oh jöjj hősök ivadéka!

Hozz halá’t a pogány és kegyetlen zsarnokra!
Megindul hős Zrínyi bátor és vérszomjas sereggel 

Es ostrom alá veszi ös Kanizsa várát.
De eredménytelen fáradtsága hiába való,

Lett bátorsága és minden jó akarata. !

X X II-ik  Fejezet.

Uj-Zrínyí várának bevétele és lerombolása a törökök 
által 1664-ik évben.

N.-Kanizsa yardban tett intézkedései ntán Küprili 70000 
török-tatár vegyes haddal és 30 ágyúval 5-én reggel 8—9 
órára Uj-Zrinyi vára alatt termett, s azt körülzárolá és az 
ostromhozi előkészületek megtételéhez haladéktalanul hozzá 
fogatott; minek folytán a lövegállások estére már készen ál
lottak, csakhogy a várbeliek sem tétlenkedtek ezalatt, hanem 
egy közbeesett kis szigeten keresztül 2 ágyú és 500 muskétás 
fedezete alatt a Murán át egy új hidat vertek, mit a törökök 
iparkodtak ugyan megakadályozni, de többszörösen visszave
rettek; 6-ikán napfeljöttékor Küprili megkezdető a várnak lö- 
vetését és alkonyaiig nem szünetelt. 7-ikén hasonlóképen egész 
délután 4 óráig lövetett, amikor követséget küldött a vár föl
adása iránt Hohenlohehoz, Ígérvén minden kedvező föltéteket, 
ellenkező esetben biztos kilátásba helyezvén a vár elestét és 
semmi kegyelmet; de siker nélkül érkezett a nagyhangú kö
vetség vissza hozzája.

Erre Küprili kétszer egymásutáni rohamot intéztetett a
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vár ellen, persze eredmény nélkül; mire a bekövetkezett éjj 
folyamán még háromszor kisérlé meg különböző irányból a 
várat megejteni, de a hős védők mindenütt helyt állottak és 
bár szintén nagy veszteségek árán, de mindig visszaverték 
őket, miközben a nyugalmat nem ismerő vezérek is számos 
sebeket kaptak. Qnast százados fején és karján két kardvágást 
kapott, Strupp százados balkarját veszté. Chnr alezredes vállán 
keresztül lövetett stb. Az ezen küzdelmes és terhes éjjet követő 
reggeli nyolcz órakor Strozzi altábornagy a várat lövető ellen
ségnek heves tüzelése alatt védő csapatait a vár udvarán föl
állítva megdicsérő és a további magatartásukra vonatkozólag 
hozzájuk igen szép lelkesítő és fölhívó beszédet intézett, mely
nek gyújtó heve által midőn valamennyien épen elragadtatá- 
nak, a magasból egy függélyes irányban eső ellenséges ágyú 
golyó ép a fejére esett, ami rögtön megölé.

A katonái által bálványozott elesett hadvezérnek utóda 
de Avencourt lett, ki elődét megboszulandó: 1500-ad magával 
rögtön kirohant és a »futó-árkokból« a közeledő ellent egész a 
lövegálláson túl visszaszorítva, a lövegeket három állásban 
elfoglalá, de mire azoknak a várba szállításához akart volna 
fogni, a hátranyomott ellenségnek 2000 lovas tatár vágtatott 
segítségére, minekfolytán alig maradt annyi ideje: hogy az 
elfoglalt 12 darab löveget'hasznavehetetlenné tegye és gyorsan 
visszavonulhasson, miközben a kapunál megtorlódva, közülök 
sokan levágattak.

Még ugyanaz nap délután Zobol őrnagy 1000 főnyi csa
pattal egy újabb kirohanást intézett és az aknászokat vissza
verte, de a gyorsan előnyomult janicsárok heves tüzelése elől 
nagy veszteség mellett visszavonulni kénytelenittetett, miköz
ben nyakán az őrnagy egy lősebet kapott.

Az ellen napról-napra jobban közeledett a várhoz, iigy- 
annyira, hogy 12-éu már falak és mellvédek alatt aknáztak, mit 
a várbeliek ellen aknákkal iparkodtak megliiusitani; 13-án egy 
horvát parasztnak öltözött kémet ép akkor fogtak a várkapuban 
e l: midőn ki akart osonni; ki vallatása közben elbeszélő: hogy már 
két napja a várban tartózkodott, mely idő alatt sokat kikém
lelt, különös gondja volt ama pontoknak kipuhatolására: me
lyeknek fölrobbantása legnagyobb károkat okozhatna; bevallá 
továbbá hogy ő a nagyvezér spahi ezredében, — a vakmerő,
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legyőzhetetlen Sznlejinann aga néven ismeretes, legyőzhetetlen 
hős, tudatá egyszersmint: hogy az ostromlók száma, nők, gyerme
kek, szolgák és foglyokkal együtt majdnem 200,000-re megy, kik 
közül azonban most már alig 62,000 a harczos, míg idejövetelükkor 
70000-en voltak! minélfogva az itteni ostromjuk, naponta átlag 
1000 emberükbe került, de ha még ötször annyiba kerülne is, 
még sem hagynának most már föl vele; azért tanácsolja: hogy 
adják meg 'magukat, még sok kedvezményt biztosíthatnak 
maguknak stb. végül, hogy őt ne öljék meg, mivel ő érte a 
nagyvezér mint távoli rokonáért tízszeres árt is hajlandó fi
zetni! — E szóáradatra Strozzi már-már hajlani kezdett, ami
kor Szulejman szerencsétlenségére hírül hozák: hogy Forgácli 
Kiss százados, a merész lovas, a törökök alapos ismerője és 
jeles kém, ki anyanyelvén kívül, török, horvát, német, olasz, 
latin, lengyel és francziánl folyékonyan beszélt, e mellett rend
kívüli emberismerő és ügyes szónok volt és k i : töröknek öl
tözötten a törököt gyakran kikémlelő, miáltal igen nagyhasznú 
fontos szolgálatokat tett az államnak, az őrjáratok által főbe 
lőve, egyik elhagyott ellenséges sáncz közelében találtatott 
meg; ugyanezen őrjárat egyben azt is jelenté: hogy Csáktor
nyáról 500 gyalogos segélyhad — azon hírrel: hogy Zrínyi Mik
lós súlyos beteg, Péter pedig fontos ügyben távol van — be
érkezett, és hogy, gróf Montecukkoli altábornagy egy nagyobb 
fölmentő sereggel Pettan felől sietve közeledik s 15-én estére 
bizton meg is fog érkezni. Strozzi erre Sznlejmant további 
intézkedéséig elzáratá.

A Csáktornyáról érkezett segélyhad 16-ikán kirohant, 
sok törököt levágva: 130 lándzsára tűzött fővel, 3 zászló és 
100 darab szépen szerszámozott lóval tért vissza, minélfogva 
a várbeliek által nagy örömrivalgással fogadtattak; a követ
kező két napon Knesenics és Baschane ezredesek 600 lovas és 
1600 gyalogossal gróf Batthiáni parancsnoksága alatt az ak
názó ellent hátban támadva és elűzve éjjelenként szintén a 
várba lopódzottak.

E közben az ellenség mindinkább vérszemet kapva, 15-én 
már a hidat kezdé bár még mindig nagy távból lövetni, melyen 
a horvát hajdúk ismét kirohantak portyázásra és egy Novi- 
grádból a török táborba irányított 200 kocsiból állott élelmet 
szállító vonat-oszlopot — ennek fedezetét részint leapritva,
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részint pedig szétugrasztva — hatalmukba ejtve estére a várba 
szállíták, ami nagyban emelte az ostromlottak bátorságát, mely 
másnap még inkább fokozódott, gróf Montecuccoli megérkezte 
által; kinek parancsnoksága alatt a Lacron Spák és Schneidenau 
lovasok, valamint Nádasdy és Eszterházy 3500 lovas, és 1200 
gyalogosai állottak. — Junius 17, 18 és 19-én Spar altábor
nagy csapatai, u. m. Baschone dragonyos ezrede, Kutsonits és 
Jankovich horvát hajdúi és a Jaques-féle dragonyos ezred is 
bevonult. Junius 20-án a Montecuccoli, Spork, La Corona 
Schneidenau és Sparrc-féle lovas ezredek is megérkeztek. E 
napon Batthiáni csapatai tűntek ki leginkább, zsákmányul 
ejtve 200 lovat, 7 tevét, sok összvért, miközben sok törököt 
levágtak. Ugyancsak június 20-án vonultak be a Nassau és 
Kielmannsegg féle gyalogezredek is, kikkel a tábor 30000 főt 
tett ki. Zrínyi Péter 4000 főnyi csapatával később mely részint 
saját részint a petrinai horvát határőrökből állott, melyekhez 
a nassaui és Kilimans ezredek is csatlakozták, szintén meg
érkezett. Montecuccoli altábornagy átvevén d’ Avencourttól a 
várparancsnokságot, rögtön haditanácsot hívott egybe, hol a 
legvégsőig való kitartás és védelem határoztatok, nemkülön
ben a Murán az O-Zrinyi várának romjain át még egy hidverés 
is ; aminek később igen nagy hasznát vették, amennyiben 
Zrínyinek ezen új vára elesésekor a védők, e hídon át mene
kültek Légrádra, mivel e vár védelmét — csupa irigységből 
— Zrínyinek legnagyobb ellensége: Montecuccoli Raymond 
császári altábornagy úgy vezette, és azért is vette át a pa
rancsnokságot, hogy úgy vezethesse, miszerint az bizton el
essék, illetve: hogy minden esetre török kézre jutva megsem
misüljön, mivégből a várat már előre, úgy aláaknáztatta: hogy 
a töröknek csak fel kellett robbantania! Zrínyi Miklós ismer
vén ellenfelét, kinek megérkeztéről tndósitást nyert, élvén a 
»gyanúperrel« : nem annyira táborozás, mint inkább személyes 
ellenségének szennneltartása végett miután Csáktornyán kissé 
felüdült: 18-án horvát főnemeseivel, kik között vezérszerepet 
játszottak az ősi Vojnicsok, Sveticsek, Wlassicsok, Jankovicsok, 
Simicsek, Grúicsok, Dimitrevicsek, Bogdanovicsok, stb. kisé- 
retében a táborban szintén megjelent.

Június hó 19-én az igen közel nyomult ellenség alatt, a 
várbeliek időközben készített köraknái közül kettőt fölrobban-
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tottak, ami sok törököt megölve, roppant rémületet okozott 
köztük; minek folytán azonnal hátrább hnzódtak, de annál 
hevesebben lövették a várat, melynek leginkább földből 
hányt és sánezkosarak s rőzsekötegekkel burkolt 2 öl vas
tag falai és mellvédéi, roppant ellenálló képességgel birtak; 
e mellett a várbeliek is erősen viszonozták ostromukat, ami 
szintén tisztes távolban készteté őket lenni.

Monteeuccoli iunius hó 21-én ismét haditanácsot tartott, 
melyben Zrínyi a töröknek megtámadását javasolá, de ez is
mét visszautasittatott, mire Zrínyi nagy búsan sátrába tért s 
a nélküle folytatott tanácskozás eredménye, egy 22-én végre
hajtandó 2200 főnyi német és 1500 magyar gyalogos általi ki
rohanás-határozata lön, amit midőn már a kellő előkészületek 
megtétettek, a közbejött nagy esőzések folytán máskorra kelle 
halasztani ami napról-napra hasztódott egész a 26-iki újabbi 
haditanácsig, midőn Zrínyi élőbbem ajánlatát újra megtevé, 
de fájdalom : ismét sikertelenül, mire végül legalább csak annyit 
kért, hogy 8000 főnyi a táborban tétlenségre kárhoztatott ma
gyar vitézeivel, a törököt hátban támadhassa, de Monteeuccoli 
hajthatatlan maradt, hivatkozván arra: hogy mig Badeui Lápot 
herczeg a birodalmi haddal meg nem érkezik, addig nagyobb 
vállalatba nem bocsátkozik!

E helyett folyton csak tanácskoztak, miközben — 27-én 
az egyik félholdony alatt a törökök két aknát fölrobbantottak 
mire Aveucoúrt a sánezokba bombákat helyezett el, s e mun
kálkodása közben a nyakában lövést- kapván, súlyos sebekkel 
a táborba vitetett, minek folytán az erőd műszaki parancsnok
sága most már Tass ezredesre maradt. E napon bont- 
tatta le Zrínyi is sátorát, hogy előbb Csáktornyára innét 
pedig — királynál panaszt emelendő — Bécsbe menjen, 
mely szándékáról Motecuccoli nem tudhatni, mily sejtelem 
által ösztönöztetve ismételten hiában kisérlé meg lebe
szélni.

Június 30-án reggeli 4 órakor a főkapu és két északi 
bástya alatti aknákat észrevétlenül fölröbbantották, ami oly 
nagy zavart okozott a várban: hogy minden fölrobbantott 
pont ellen 10—10,000 főnyi rohanó áradatot az ugyanily 
erejű támcsapataival csak akkor vették észre, midőn ezek köz
vetlen közelben eget-földet rengető és irtóztató »Allah« kiáltással
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törtek elő, mire a védők úgy megrémültek, hogy védelemre vajmi 
kevesen, nagyobbrésze csak menekülésre gondolva, a hátsó hi
dakra és készen tartott vizi jármüvekre ugráltak; utóbbiakat 
azonban hirtelen túlterhelték, miáltal ezek elmerültek s így 
sokan a folyóban lelték sírjukat; mindazonáltal a főrész eze
ken át a Múrán túlra menekült és egyelőre Eégrádon vonult 
meg, hová csudálatosképen a török őket nem üldözte, miből 
az látszik, hogy a vár elfoglalliatása — mely az osmán hadse
regnek oly igen sok kellemetlenséget okozott és annyi derék 
és vitéz katonájának életébe és anyagi áldozatába került,| — 
teljesen kielégité vágyát, a mi részben abban is leli némi ma
gyarázatát, hogy az első meglepő pillanatokban, csak a vár 
közép részéből futottak ki a védők, mig a Mura felőli két 
bástyából gróf Thún és gróf Waldstein ezredesek még s z í v ó s  

védelmet fejtettek ki: tehát nem volt még a vár teljesen bir
tokában, minélfogva a két hely is elfoglalandó volt először, a 
mi csakhamar meg is történt, mivel a védők a sokszoros túl
erőt és elhagyatottságukat látva, a hirtelen kitört nagy ferge
teges zivatarban, mely azután roppant eső kíséretében még 48 
óráig dühöngött, minek folytán a folyó igen megáradt, a mi 
szintén egyik oka lehetett a nem üldözésnek — a bástyákról 
a Murába ugorva, úszva iparkodtak menekülni, miközben a 
törökök után tüzelése folytán számosán — köztük a két ez
redes is — a folyóba vesztek, de a túlpartra jutottak mind 
megmenekültek!

Az esőzés szüntével az elhagyott várnak lerombolásához 
a törökök azonnal hozzá láttak, minélfogva 1664-ik július 7-ére 
a rendkívül kedvező előjelek és viszonyok között épült Uj- 
Zrinyi vára N.-Kanizsa várának legszilárdabb elővára, biztositó 
védbástyája, amely három évi fennállása alatt oly igen előnyös 
és hasznos szolgálatokat tett hazánknak és a melyhez hős 
építtetője oly szép reményeket fűzött — a földdel egyenlővé 
tétetve megszűnt létezni!

E szomorú esemény a súlyos betegségéből alig lábbadozó 
Zrínyire oly kellemetlenül ha to tt: hogy újra ágyba esett és 
betegsége még nagyobb mérvben visszatért.

A Eégrádra menekült védők az élelmi szerek fogytával 
állomásaikra vonultak; gróf Montecuccoli pedig Bécsbe inent 
hol a lefolyt eseményekről jelentést tett a hadi tanácsnak,
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melyben gúnyosan hangsúlyozd: hogy az »Uj-Zerin várának« 
csúfolt és a törököknek átengedett »sárfészken« tulajdonképen 
nincs is mit sajnálni; mivel az nagy hire daczára is nem volt 
vár, hanem csak egy közönséges »juh, vagy birkaakol.« Küprili 
nagyvezér pedig július hó io-ére a szilisztriai és nikápolyi beg- 
lerbégek bevárása végett N.-Kanizsa várába tért.

Betegségének javulása közben Zrínyi mintegy válaszul 
Montecuccolinak gúnyos és kedvencz várát is becsmérlő vád
jaira megszerkeszté 22. pontra terjedett híres vádiratát, mely
ben a többek között az is kitűnik: — mely Zrínyinek leginkább 
fájt, — t. i. hogy az elvesztett erőd nem volt »juh-akol!« melyet 
a bécsi udvarnál és a gráczi tartománygyülésre is benyújtott; 
melynek szövege a következő:

»Zrínyi Miklós levele I. Leopold császárhoz.«
Másolta: gróf Batthyányi Ignácz erdélyi püspök; latinból 

fordította: Vas József.
Készen tartám magamat ezen útra, midőn Felségednek 

1664-ik július hó 3-ikáu kelt levelét vettem, melyben meg
hagyja, hogy a táborból Csáktornyára vonuljak; végül leg
kegyelmesebben serkent s parancsolja, hogy ha a segélyha
dak Badeni őrgróf alatt megérkezik, haladéktalanul Felséged 
táborába térjek, hol a jelenlétemre fellelkesült és kitartó 
magyar had a táborban maradjon. Midőn már Felséged le
velét olvastam, elhatároztam már akkor végkép a táborban 
maradásomat: a fentebbi okok komoly megfontolása után 
úgy találtam: hogy mindazok, miket Felséged feltételesen 
hitt, megváltoztak és a hadi tanácskozmányok intézkedései 
fölforgattattak. Gróf Montecuccoli legkevésbbé sem kérdvén, 
vagy túdósitván engem, az első tanácshatározatokat meg
változtatta, a badeni őrgrófot Stayer-ország szélein, a fran- 
cziákat pedig távolabb megállittatá ahelyett: hogy egyesí
tette volna őket seregeinkkel.

Mi a magyar és horvát katonaságot illeti az ugyan bátor 
lélekkel szép és nagy számmal sereglett össze, de nem lát
ván szándékot a liadmüködés és dicsőség szerzésére, magával 
hozott csekély táplálékából kifogyván, kiki családja körébe 
távozott vissza, megunván a tétlen veszteglést. — Egyedül 
■Batthyányi maradt távozásomig körömben, kenyeret osztván
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katonáinak erszényemre a lehetségesig; de ő is távozni 
kénytelenittetett élelmi szerek fogyatéka miatt, és most 
más magyar és horvát katonaság nincs is a táborban, mint 
gróf Nádasdyé — de ezek sem nekem, hanem Montecucco- 
linak engedelmeskednek! mire nézve az előadottakat újból 
jól megfontolván, mi okot sem leltem, mely jelenlétemet a 
táborban csak legkevésbbé is igényelné.

Az okok pedig melyek engem Felségedhez járulni' ösz
tönöztek bizonyára olyanok: hogy ha csak egész hazám s 
egyszersmint Felséged tartományainak bukását látni nem 
akarom — ide a királyi trónhoz kellett menekülnöm. De 
minthogy Kanizsa felhagyott ostromának okait — felmerült 
új zavarok által folyvást elfoglalva lévén, Felségednek még 
elő nem terjeszthettem a most legmélyebb alázattal, hall
gassa meg Felséged, a leghívebb értesítőt.

Jól tudom, hogy a balesetek oly kíméletes ecsettel 
nem rajzolhatok, hogy némileg a mentegetődzők hibái ne 
láttassanak; mégis távol vagyok, hogy ettől megborzadjak, 
sőt inkább lelkemnek megkönnyebbülésére szolgál, Felsé
gedet ezen ügy folyamatáról híven értesíteni. Mit sem szán
dékozom itt az önhibákat szépitők nyegle módjára a bal- 
szerencsére róni. Vannak esetek, melyeket sokan jó szeren
csének neveznek, de a dolognak czélszerü és eszélyes elinté
zésével könnyen jobbra fordíthatták volna. Eleve is ki kell 
Felségednek jelentenem, hogy azt amit nemcsak gyanítok, 
hanem alapos hozzávetés után bizonyosnak mondhatok, hogy 
az általam tervezett ostromra, sem egy törzstisztnek, sem 
egy tábornoknak őszinte szándéka nem volt, Buchtler ba
jor tábornok kivételével, ki mindazon ostromban mind egyéb 
működésekben folytonos búzgalmat tanúsított.

A többiek mindnyájan ügyesen panaszkodtak úgy a ka
tonaság téli szállásának kora elhagyásáról, vagy csak a fi
zetetten zsoldról; végül a tápszerekről, miket azonban én 
ügyefogyott helyzetemhez képest tehetőségig tűrtem.

Ezek a katonák közt nyíltan, folyvást terjesztették, alat- 
tomban pedig a főnök súgallatára a fogások s végül a ve
szélyek, melyekkel az ostrom együtt jár, s mikhez már hu
zamosabb idő óta szokva nem valának, kedvüket csüggesz- 
ték a táborozásra...........a kedv pedig és akarat a mienk
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szükségképen velük kell járnia, az eleven tűz igen távol 
van tőlük. Ugyanis gróf Hohenlohe nyiltan kijelenté ezen 
idegenkedést e dicső hadjárattal, miután Babocsa, Ber- 
zencze és Segesd elfoglaltattak, egyszersmint az eszéki hid 
felégettetett s a körül fekvő tartomány elpusztittatott; Ka
nizsát ostromolni, Stájernek és a széleknek hatvanhárom 
éves rabigáját lerázni kedvező idő kínálkozott. Kötelezettnek 
éreztem magamat, kogy ezt egyedül Felséged elé terjesszem.

Hogy pedig mindent rövidebbre vonjak:
E lőször:  a magas udvar belső- és haditanácsosainak 

közelebbi véleményét kívántam hallani; következőleg hozzá
juk utasított levelemben az érintett egész vállalat sikerét 
Vaseuhoff által velők közlém, egyszersmind Kanizsa ostro
mára a kedvező alkalmat elérkezettnek állítám, kérvén, hogy 
ha velem egyértelemben volnának, véleményüket közvetle
nül Felségednek jelentenék ki, s az ostrom készülethez a 
szükségeseket tennék meg, okvetlen szükséges lévén, hogy 
husvét előtt ostromoltassék Kanizsa, különben félni lehet, 
nehogy a nagyvezér minket onnan elmozdítson. Tetszett-e 
nekik a dolog végrehajtására a kedvező alkalom, Fel
ségednél senki jobban nem tudhatja, mily hévvel és eré
lyesen szorgalmazták, minden hadi kelléket megígértek, 
csak Felségednek méltóztassék a vállalathoz szükséges 
13.000 katonát engedélyezni. Végre tehát március 18-áu tet
szett Felségednek magát kegyelmesen elhatározni, s paran
csolni, hogy nemcsak ezen elvek, — hanem az egész ke
reszténységre nézve oly üdvös vállalat haladéktalanul meg
kezdessék; a táborszerek tehát (melyek az alatt míg Wasen- 
hoff reménytelenül 24 napig Felséged legkegyelmesebb ren
deletéire Regensburgban várakozik,) Gréczben elkészítettek 
lehető leggyorsabban elindittassanak.

Felséged ezen parancsával a magas udvar belső és hadi 
tanácsosai a Regensburgból visszatérő Vasenhoffot azonnal 
hozzám küldötték. Megvallom nagy idő látszék elteltnek; 
— de minthogy Felséged leveléből legkegyelmesb akaratát 
s a stayerok buzgalmát eléggé látnám, ostromnapul ápr. 
hó 8-ikát tüzéin ki, — mely valamint Felséged helybenha
gyott, úgy Stayernek is tetszett; ugyanazt a magyaroknak 
is tüstént jelentéin, kik megigérék! miszerint a kellékekben
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semmi hiány nem leend; s hogy a határozott napon minél 
számosabban megjelennének, kértem, serkentettem. Midőn 
pedig a Stájerben tartózkodó németeknek is hasonlólag je
lenteném; némelyek feleltek, hogy 12-ike előtt nem — má
sok arra sem jelenhetnek meg. A hadi és titkos tanács 
minden módon ügyekvék őtet rávenni, hogy mozduljanak 
ki, de sikertelenül. Az alatt a határozott napok elfolytak, 
a magyarok össze sereglettek, de nagy Ízetlenséggel tértek 
haza!

így semmisült meg a hadmüködési legjobb alkalom és a 
dolgot már valósággal dugába dőltnek hittem, és örömest 
láttam volna, mert világos volt, hogy ily parányi erővel 
sem Kanizsát be nem vesszük, sem magunkat a török se
gédhad ellen, mely kétségkívül — minthogy annyit késleke
dőnk — nyakunkra jövend, nem alkalmazhatjuk, miként azt 
felségednek altábornagyja Strozzi gróf megérkezék magával 
hozván Hotz ezredes . tüzérfőnököt meg más néhány tüzér
tisztet s két tábori mérnököt, oly intézkedést tapasztaltam, 
miszerint, ha ellenzem, egyedül rajtam múlik a parancsolt 
ostrom. Minthogy eddig nem hallatszott az ellenseregnek 
csoportulásáról, örömest indultam Strozzi, Haltz és Vaseu- 
hoff társaságában Kanizsa kémszemléjére.

Összevont katonasággal tehát ápril 19-én Kanizsára men
tünk, a tavakat nem leltük oly szélesnek; mint a minőknek 
hittük, s a helyszínén megszemlélvén a megtekintendőket: 
bevehetőnek tartottuk az erősséget, azon egy feltétel alatt, 
ha az ellen segédhadtól nem gátoltatunk! Az alatt megtért 
gróf Hohenlohe is, s elhatároztatott, hogy Gréczben jöjjenek 
össze; nehogy pedig e szándék megváltoztatása több idő
vesztésbe kerüljön tanácsosabbnak látszott, hogy 21-én hus- 
vét vasárnapon tartassák tanácskozmány, melyre a stayerek 
Gallér Keresztély Jánost küldötték, ki a tanácsban megfon
tolván a fontolandókat, küldői nevében minden szükségese
ket, miként Vasenhoff és Holtz azokat előadták teljesen 
megígért s ajánlott. Mire nézve közértelemmel ostromnapul 
april 28.-át tűzték ki, mit gróf Hohenlohe nagy hidegen fo
gadott, ki mindig fünövés bevárását ajánlá; nem fog azon
ban tovább szállásokon vesztegelni, nehogy ezen alkalom 
elillanjon. De 27-én Ui-Zerin váramban összegyűlvén, oda
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sem érkezett meg, ámbár megigéré: A csapatok azonban még
is oda seregeitek s jóllehet, még nem érkezvén meg fentem- 
litett kellékek, az ostromtól örömest elállottunk volna; de a 
dolog oda fejlődött: hogy a fegyver becsület koczkáztatása nél
kül tovább halasztani nem lehetett, főleg miután Zelentner 
János a magas udvari kincstártól kinevezett élelmezési biztos 
állitá: hogy minden mi liusvét vasárnapjára volt, a rá követ
kező napon megérkezik; 28-án tehát mint határozva volt, 
Kanizsát megszállottuk, első rohamra a külvárosból kivervén 
az ellent, rögtön elhelyeztük a táborszereket s ütegeket; de 
mintán kilencz nap folytonosan a tüzérségre s egyéb kellékek
re türelmetlenül várakozunk, a kezdetben annyira megzavart 
ellennek, hogy nem tudná, mi volna teendője, a fenyegető ve
szély kinyitá szemét, ugyanis harmad napra, mit az előtt vagy 
elmulasztott, vagy számba se vett, alsó földsáuczot vetett a 
hely körül.

M ásodik : miért nem vettük be Kanizsát ? Mert nem csak 
annyi — s az ellen — segéd hadtekintetéből legdrágább na
pokat egész elvesztegéltük, hanem a védművek nélküli helyet 
hanyagságunkkal erődítettük is. Ehhez még más baj is járult, 
t. i. a várban csak néhány rosszul készült gránát vettetett be, 
nem egyszerre annyi, hogy az egész elborittatott volna és a 
tűz terjedését ne gátolhatták volna a várbeliek, mi kétségkí
vül nagyon meggyengítette volna a várat, de a kevés számú 
bombavető mozsarak folytán, a mint a csekély számú gránát be- 
lövöldözését a törökök észre vették: azonual nagy serényen 
leszedték a várban levő házak gyúlékony tetőit; így a belö
völdözött silány gránátokkal czélt nem értünk.

H arm adik: főoka, hogy Kanizsát el nem foglalhattuk: 
habár legjobbak lettek volna is a gránátok, aligha tehetünk 
valamit, miként később a jó gránátokkal tapasztaltatott, mivel 
a gyúlékony anyag mind eltávolíttatott a várból. Nem keveset 
ártott az is: hogy véletlenül, sőt mindnyájunk bámulatára, 
ágyúink nehány lövés után úgy kiégteks megromlottak: hogy 
midőn leghevesebben tüzelni eszély és szükség parancsold, 
egyet is alig használhattunk; mire nézve jó ideig tétlenül kel
lett tengődnünk, mi az ellennek bátorságot és alkalmat nyúj
tott arra: hogy ki-kitört a várból és május 21-én nagy ká
runkra táborszereinket fel gyújtá.
Nagy-Kanizsa város  és  v id é k é n ek  had tö r tén e lm i  le írása.

♦
13
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N egyed ik : hogy az ígért 13 ezer gyalog katonaság ele
inte nem érkezett meg; volt ugyan Strozzinak 1200 embere, 
(a többi Regedén maradt) Sparnak 1200 Hegissának (?) 4000 
összesen: 6400, kikhez később 900 bajor is végre Mondorf ez
redes alatt 1700 járult, összesen mégis 10000-en voltak. Mire 
nézve annyi munka s őrt állásra elégtelenek lévén, nem igen 
sokra könnyíti vala az ostromot, szükségkép: elkellett mulasz
tanunk.

Van több egyébb is még, mi nagy akadályokat gördített, 
de részletességemmel Felségednek unalmat és keserűséget 
okozhatnék. A megtörténtet nem történtté tenni lehetetlen, 
ezen négy okot, melyek miatt Kanizsát el nem foglalhattuk, 
csak fővonalaiban akarván előterjeszteni, hogy lássa Felséged, 
miszerint nem a lehetetlenség volt az oka, hanem a kért s 
ígért kelléket — jó szándék tevékenység— hiánya, és mégis 
mindezek daczára oda jutott Kanizsa, miként később a fog
lyoktól értők: hogy ha még öt, vagy hat napig maradunk, 
meg kellett volna magát adnia; mert azon erődöt, mely ne
künk az árkon átkeltünkbe árthatott volna, utolsó napokban 
azon új ágyúkkal úgy megrongáltuk: hogy sem ágyúk, sem 
emberek liuzamosb ideig abban nem maradhatnak.

Nagy kárunkra volt az ostromnak ápril 8-tól 28-ig hal- 
logatása is, meg azután 9 egész nap tétlenül vesztegéltünk. A 
szerencsétleneknek utoljára is minden balul ütött ki s hiba
hibát von maga után. Mert midőn kezdetben a török nagyve
zér közelgéséről terjeng a hir: a haditanácsban férfiasán el
határozók, hogy kőrsánczunkban halunk meg inkább, mintsem 
megkezdett munkánkkal felhagyjunk azon egyre kérvén Fel
ségedet, méltóztatnék segítségül lenni!

Közelebb nyomulván pedig a török had, ezen egész hatá
rozatot felforgattuk s az elvonulást annyira siettettük: hogy 
én soha fájdalom nélkül reá nem emlékezhettem. Nem javal- 
tam, ellenszegültem, tiltakoztam, de hasztalanul; mert sürgette 
Hohenlohe, rajta volt Strozzi; midőn okát tudakolám: válaszolták, 
hogy az ellenség 60000-et hoz, mi pedig oly kevesen vagyunk, 
hogy kőrsánczolatunk vonalát sem védhetjük! De kinek nézete 
szerint volt az akkora? Vasenhoff ugyan kétszer nyíltan óvást 
tett ellene, de akkor mit sem segíthetett. Az sem való, a mi Hus
sein fegyveresei számáról mondva volt; mert az ellennek nem
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volt többje 20000-nél. És ha Hohenlohe, miként kérém, hoz
zám át jött volna: könnyen megvédhetjük a vonalt; de ő azt 
semmikép sem akará tenni, hanem, hogy elhagyván hadállá
sunkat, mi mennénk ő hozzá! Mit tehettem ? őket visszatartóz
tatni nem állott hatalmamban s így kénytelen-kelletlen velük 
együtt szaladnom kellett; sőt még csak annyit sem tehettem 
meg, hogy a málhákat előre bocsátva egyesülve maradnánk; 
mindent összebonyolított, sokat elvesztett a zűrzavar!

De itt sem volt határa a hibának. Mert midőn más tábor
állás felett folyt a tanácskozás, valósággal javaslám: hogy 
váram előtt a hegyen állíttatnék fel a gyalogság, mert így 
Kanizsát még mintegy megszállva tartottuk, Uj-Zerin várát 
s a- Murát biztosítottuk volna, s legkedvezőbb alkalmunk 
marad az ellenség megrontására; de minden szavam haszta
lan volt. A Murán átkeltünk s mély és vizenyős helyen 
ütöttünk tábort s a hegyet az ellennek hagytuk. Mit midőn 
a nagyvezér észrevett: negyednapra nyomunkban volt s azon 
hegyen, nem messze a vártól, táborba szállott.

Ekkor ismét Hohenlohe és Strozzinak az előnyt terjesz- 
tém elő az ellenség megrohanására, s kértem, hogy a kifá
radt törököket rendetlen táborukban éjjel támadnók meg; 
mitől sem kell tartanunk, mert mi mindig kényelmesen 
vissza vonulhatunk; de ez annyi volt, mintha a legnagyobb 
képtelenséget ajánlottam volna!!!

Ezután annyira ment az ellenség bátorsága: hogy meré
szelt a Murán kétszázzal átkelni s magát a szigeten elsán- 
czolni, kik azonban elvesztek o tt ; sőt, ha nem láttam volna, 
el sem is hinném, fényes nappal, — io órakor — vagy öt
száz török jön s alig puskalövésnyire magát elsánczolja, s 
még az nap félszög vonalt húzott át a hegyen. Újra, hogy 
éj idején üznők el onnan őket. esdve kértem; de hiába! — 
így naponkint közelebb nyomult az ellenség s minél inkább 
sürgettem, hogy az ellent nyugtalanítsuk: annál kevesebb 
történt, minden tudniillik: gróf Montecuccoli megérkezésére 
hallasztatott; várva vártuk tehát; de egyik veszélyből a má
sikba estem. Legott úgy rendezé a dolgot: hogy hová czé- 
loz, könnyen beláthatnám. Más parancsnokot állított a várba, 
mind a sziget, mind az erősség védnökéül magát tolván föl. 
Ellenszegülhettem volna, remélvén: azonban, miként a hadi

13*
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tanácsban igéré, »hogy mihelyt Sparr altábornagy megérkezik: 
rögtön az ellenségre tör.«

De midőn Sparr megérkezett, esze ágában sem volt, ha
nem a badeni őrgróf bevárását javasiá. Az alatt, hogy az erőd 
oltalmára valami történjék, legkevesebbet sem nyerhet
tem meg.

Sőt midőn 2000 magyart éjnek idején ki akarnék bocsá
tani, a Montecuccoli által beállított parancsnok feleié, hogy 
kibocsáthatom ugyan őket, de a várba be nem fogadja, ha 
csak ez Írásban nem parancsoltatik neki. A mint ezt értet
tem, hogy eleget töprenkedik ugyan, átláttam és felhagy
tam tehát ezzel is.

Azonban naponkint közeledett az ellenség; a mieink szi
getemet elpusztították, a templomokat feltörték, a nőket 
megfertőztették; — de éppen nem harczoltak; —- sőt véde
lem helyett lemészároltatni engedék magukat.

Hallatlan dolog! ötven török egyedül kardjával 350 né
metet űzött ki a nyílt és födött sánczból, soknak legyilko- 
lásával; csak egy sütötte el puskáját, de kardot senki sem 
rántott! Boszúsnak látszék Montecuccoli, sőt kijelenté, hogy 
példát szándékozik állítani: de ez is csak álbeszéd maradt!! 
De miért is fárasztom Felségedet továbbra ezen szégyenle
tes előterjesztéssel?!

Ötven török végre a mieinket rohanva a sánczból kiug
ratva, sok németet, nem csak legyilkolt, hanem úgy megza
vart: hogy állomásaikat legott mind oda hagyták, a törö
kök behatoltak s a ki még az őrségben volt, szánalom nél
kül felkonczoltatott. Fontolja meg Felséged, kérem vájjon 
gróf Montecuccoliuak volt-e igazi szándéka a várat oltal
mazni ? Tudtom nélkül miként mindent rendezett, a vársán- 
czok és erődök alatt aknákat vonatott, s mihelyt az ellen
ség csak színleges támadást tenne, az erősséget légbe röpít
hetné, valamint a födött sánczot, melyet mielőtt csak egy is 
ügyekezett volna megmászni, fölvettették. így: egyik napon, 
mielőtt a vár bevétetett volna, a parancsnok kétségkívül 
gróf Montecuccoli parancsából rendelte, hogy száz katonáim, 
kik az erősségben voltak, vonuljon ki, elegendőknek tart
ván a németeket. Sőt a legközelebbi éjszakán, gróf Batthyányi 
kérte: hogy emberei közül kétszáz bocsáttassák a várba; de
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nem nyerte meg, attól félve talán, kogy a várat tovább, 
mint kívánatos, oltalmaznák?

A múlt évben százhúsz német és százötven magyar, há
rom véletlen és heves roham ellen, az ellenség nagy vere
ségével védelmezte a várat, s most 900, sőt az egész oly je
lentékeny hadsereg gyalázatosán vesztette el azt! Valóban 
szép segítség, mely váramtól megfosztott, szigetemet földúlta, 
a fóldmíveseket elkergette és leölte!

Mindezt azonban bár szerintem fontos, nem sajnálom any- 
nyira, mint hogy katonáimat, kik annyi év folytán nemcsak 
a szigetet, hanem Felségednek Stájer országát is védelmez
ték, lakaikból kiűzték s Isten tudja nejeik s magzataik hova 
kényszerültek menekülni? Elhallgatom a szenyfoltot, melyet 
a tény által Felséged fegyvereire sütöttek.

Ezek azon ok ók, Legkegyelmesebb Uram! melyek Felsé
gedhez járulni kényszeríttettek, hogy megérthessem, mit kell 
tennem az elpusztított néptelen vidékkel s az ellenségnek 
nyílt szigetében, miután javaim megrongáltam! ?... Azt én 
negyven év folytán: mjnd magam, mind elődeim véres verí
tékével mai napiglan az óriási ottomán hatalom ellen ótal- 
maztam; most, honnét legnagyobb segélyt kell vala remél
nem, miben minden bizalmamat, reményemet helyeztem, ott 
veszítettem, s mi legfájdalmasabb, Felséged legkisebb szol
gálata s a kereszténység közjava nélkül; s most ezen szab- 
lyával, mely derekamat övedzi; Felséged rendeletéire vára
kozom.

Császári Felségednek legalázatosabb, s örökre hű alatt
valója :

Zrínyi Miklós.

Ennek megtörténte után, mivel egy ideig a reménylet 
legfelsőbb kéziratra hiába várt, beadta lemondását, a minek 
— még ma is méltatására váró — alábbi kesergő költemé
nyében is kifejezést adott:

„Lemondás!“
Voltak, vannak ’s lesznek is még.
Kiket a sors inkább kedvelt;
Több jóval áldá mesr az ég,
Vagy természet, szebben diszelt.



Amennyiben rang és vagyon, 
Mikben egyesek születnek: 
Mindent biztosit e földön, 
Hogy boldogok lehessenek,

Nagyobb részét a pártfogás, 
Érdemtelen bár, de azért: 
Iluzza-tolja, folyton-folyvást,
Mig magas polozot el nem ért,

S ha már egyszer ide jutott: 
Nincs nálánál bölcsebb ember '!! 
Egyszerre megokosodott,
Alsóbb rendüt ő nem ismer.

Felejti hogy ki volt, mi volt ? 
Butaságnak példány-képe! 
Ugorkafára míg jutott,
Mennyit csuszott-mászott érte!

Tányért nyalt és talpat csókolt, 
Melynek rúgásit nem érzé: 
Hogyha kellett, fütyre tánczolt, 
Máskor a hátát görnyeszté.

Egyedüli boldogságuk: 
Uraiknak »kegyintése,« 
És asztali hulladékok, 
Mire lesnek kiéhezve!

Ne irigyelj ilyeneket, 
Szánandóbbak bárki másnál. 
Nincsen becsük maguk előtt, 
Hitványabbak állatoknál!

Ilyeneknek áll a világ,
Ők a kor nagy emberei!
Mig erény — becsületesség, 
Mai nap már „avult semmi.“

És kit csalfa szerencséje :
Annyi tévútra vezettetett,
Nem csoda, ha reményt vesztve 
Végre csüggedt, keseredett.

De kit úgy, miként engemet, 
Kegyetlen sors folyton üldöz: 
Csalárd szerencse hiteget, 
Nyomorba döntve csak kínoz;

Hittem egykor én is hogy még: 
Magyar hazám szabadságban, 
Tündökleni fog mint az ég 
Derült nap fényes világban!
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De másként végezett az ég: 
Ármány ül diadalt rajiam, 
llonszerelmem szárnyszegetten 
Sir — jajgat! mert: megsebezték

Ki ábrándított zord sorsom, 
Tündéri szép reményimből,
Csaló képek sírva látom:
Voltak ezek életemből.

Adj csalfa szerencse másnak, 
Hirt, nevet és dicsőséget!
Adj nékie nagy hatalmat, 
Nékem: csendes békességet!

Nem kívánok már ón semmit, 
Mivel remény kecsegtetne,
Jól tudom teljedésit.
Várni ésszerű nem lenne!

Elvonulok «félre állva»,
Világ zajától messzire.
Szép magyar hazámat szánva, 
Epeszt szív fájdalmam érte!

Tetteimnek Ítéletét,
A történelemre bízva: 
Megkezdem bús életemet 
Mindenről végkép lemondva!

Csáktornyái kis váramba,
Várom életem végporczit :
E világtól külön válva,
Mig a halál megközelít!

Ezzel: a magyar haza nagy kára és a nemzet jobbjainak 
még nagyobb fájdalma és szomorúságára a hadi pályáról telje
sen lelépett és Csáktornyái ősi várában végleg visszavo
nulva egész ama regényes és nagyszerű vadászat közben be
következett és máig is rejtélyes szerencsétlen haláláig — 1664-ik 
november 18-ig — csak a költészetnek és vadászatnak élt.

A kursaneczi — mai Zrinyifalvi — erdőben, azon a he
lyen : hol Zrínyi m eghalt: herczeg Pignatelli Ágnes, gróf 
Althan Mihály Zalamegye főispánjának neje, 1724-ben emlékül 
egy latin feliratú emlékoszlopot állíttatott; a föliratnak .ína- 
gyar fordítása így hangzik:

Itt halt meg Zrínyi Miklós, ki bátorságot keblében, győ
zelmet nevében, villámot kezében, derültséget arczán, okossá
got a tanácsban, szerencsét a harczban, a hova csak lépett,
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magával hozta. Az erény vala szövetségese, a szerencse vezére. 
Amaz mindig társa volt, ezt mint vezetőjét soha sem tűrte, 
nehogy vakon kövesse azt. Azért ép oly komoly volt a harcz- 
ban, mint derült otthon a békében. Mindenütt Zrínyi! Mindig 
üstökön ragadván az alkalmat, kopasznak azt soha sem találta. 
Fabins okosságát bírta késlekedés és Nagy Sándor szerencsé
jét vakmerőség nélkül. Erezték őt a törökök, mint Sámsont a 
harcz tíizében Pécs alatt, és az eszéki hídnál, kiket a lángok 
között szedett ráuczba; mint Mózest érezték őt a tatárok víz
ben, midőn őket Új Zerin váránál a folyóba kergette, inkább 
akarván ők ennek örvényében elveszni, mint fegyverének vil
lámát érezni!

Kanizsát, melynek végzete volt le nem győzetni, leg
alább erélyével megreszketteté. Erénye legyőzte a haragot, de 
nem az irigységet, kire néha a szerencse is kaján.

Kelke erejében bízva, nehogy féljenek emberei, a félel
met az ellenségben költé fel.

Hogy őt kövessék a veszélyben, előre ment. Hogy győz
zenek, okosságaival az ellenséget megállítá. Oly nagy volt az 
ellenség rémülete: mint övéinek szeretete!!!

Az egyház Machabeusát hitte, a2 Ottoman Iskander bég 
felélledését vélte benne.

S századunk e legnagyobb h ősét nemtelen vadkan veri 
földhöz?! (Eásd ábra.)

A Nagy-Kanizsa várában megszállott nagyvezér által várt 
csapatok julius 14-én megérkezve, a vár északkeleti oldalán 
táborba szállottak és 48 órai pihenés után azon parancsot kap
ták: »hogy a környékbeli összes keresztén^ kézen levő erődö
ket és várakat vissza foglalják és lehetőleg hasznavehetetle
nekké tenni iparkodjanak, az önként hódoló népet és védőr- 
ségeket azonban tőlük tellhetőleg kíméljék!

E parancs, mely szomorúan ismeretes, úgy lett 26-ára fo
ganatosítva: hogy csak azok nyertek kegyelmet: kik a rém
hírek által meg előzött szívtelen törököket be nem várva, idő
nap előtt boldogabb vidékre menekültek, a kisebb várakat 
azonban — tartalmuktól megfosztva — egytől-egyig feléget
tették és légberöpítették!

E dúlásukat az itteni kereten kívül eső szt.-gothárdi csata 
követé nyomban, melyben a nagy-kanizsai törököknek nem az
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»oroszlán-rész« jutott és a melynek lezajlása u tán : Küprili 
nagyvezér 3000 főre olvadott seregtöredékével Nagy-Kanizsa 
felé vonult, miközben Batthyányi lovasai által oldalban támad
tatok, minek következtében sok zsákmány és a hadi levéltár 
a nagyvezér irnokjával együtt, a támadók kezeibe jutott; mi 
által a szt.-gotthárdi csatára vonatkozólag, igen becses okmá
nyok kerültek a császári levéltárba.

A nagy-kanizsai törökök szt.-gotthárdi vereségük kárpótlása
ként, — daczára az augusztus hó 10-én gróf Lesley közbenjárása 
folytán a magyarok tudta és beleegyezése nélkül létre jött és 
Eobkovicz herczeg, valamint Kapigi basa és Jussuf aga által 
is szeptember 22-én aláirott és megerősített, nekik igen ked
vező, ellenben: a magyarokra oly lealázó vasvári békekötés
nek, — a dunántúli ismét fosztogatni és rabolni kezdék.

E békekötés 8-ik pontja szerint — mely 20 évre szólott 
és melyet az esztergomi érsek, Zrinyi Miklós és a nádor tu
domásukra jutása után már hiában elleneztek — »a törökök 
által lerombolt várak különösen Uj-Zrinyi-vára — a magyarok 
által többé föl nem építhetők; Nagy-Kanizsa vára azonban to
vábbra is török kézen maradt, melynek megerősítésére a kis- 
komáromi vár a török által fölépíthető és fölszerelhető«! Ezen 
és ehhez hasonló előnyökért a stambuli porta 100000 forint 
értékű keleti drágaságokkal »kedveskedett« a bécsi kor
mánynak !

Ezek után Nagy-Kanizsa vára, a több évtizeden át dúlott 
vallásháborúk és a Zrinyi Péter, Frangepán és Wesselényi-féle 
összeesküvésben, mondhatni, inkább semleges szerepet játszott 
egész 1683. április utoljáig. Hogy ezen idő alatt a nagy-kanizsai 
várőrség mindennemű szükségletét régi szokásához híven a 
környékből és a szomszéd tartományokból harácsolá össze; az 
kétségkívüli; a mit az illetők végre is megsokalva, csupán vé
delmi szempontból fegyvert ragadtak, a miből nem ritkán a 
várbeliekre nézve nagy veszteségekkel járt ütközetek fejlődtek! 
minek eléje vétele végett, a nagy-kanizsai beglerbég ható
sága alatt a fegyver viselést és tartást minden rendű és 
rangú kereszténynek szigorú büntetés terhe alatt megtiltá 
és a sarkantyú viselést is csak a nemeseknek engedé 
meg.



202

X X III-ik Fejezet.

Thököly Imre a kurucz király Nagy-Kanizsa várában.

Fent jelzett időben Thököly Imre a kurucz-király érke
zett ide fényes kísérettel, ki az itteni beglerbéggel a konstanti
nápolyi ügyek iránt értekezett, és innen május hó 28-án a pró
féta csodatevő zászlója és 35000 főnyi sereggel Begrádból Eszék 
alá érkezett Musztafa nagyvezér elé, Ibrahim nagy-kanizsai 
beglerbég 1500 janicsár és 150 díszmagyarba öltözött nemes 
bandériuma kíséretében járult tisztelegni, ki őt dobok és har
sonák hangjai között IV. Mohamed szultán nevében fejedelem
hez illő fénynyel és pompával fogadta s czoboly prémes piros 
kaftán, díszkard, fejedelmi kalpag, egy-egy köteg kócsag és 
strucz toll és egy aranyozott szerszámú arabs ménnel ajándé- 
kozá meg, a miért Thököly úgy szolgálta Kara Musztafát, 
mint egykor Zápolya Szulejmant!

A nagyvezér ekkorra már 70000 főre és 150 ágyúra sza
porodott seregével Thököly tanácsára az eszéki hídon átkelve- 
Dárda, Szigetvár és Nagy-Kauizsának tartott, magával hozván 
»Nakibul Esref Emilt« mint a nagy próféta egyenes leszárma
zott utódját, ki a szent zászlónak őre volt; a fentiek 35 napig 
mulattak a nagy-kanizsai várban, mialatt a próféta zászlója a 
katonák vallási buzdítására naponta közszemlére volt kitéve.

Itt időzése alatt Kara-Musztafa nagyvezér, ki a tánczoló 
dervisek osztályából származott — kiknek alapítója Mevlena 
Dsallaledina — Búrnini, sárga halinából készített magas.tur
bánt viselt, mit ő is utánzóit, egy kisebbszerü fürdőt rögtö- 
nöztetett várbeli lakásán, mely elé a salzburgi érsekség hal- 
leini kőbányájából ide került sárgás-fehér és vörösszínű már
ványból, mintegy 2 mtr. magas és 10 ctmter átmérőjű henger 
alakú oszlopot, melynek felső végén az ő turbánjának hű má
solata van kifaragva, a következő török felirattal állít- 
tatá; »Amali illa jetti Musztafa«! az az »Állittatá: Musztafa, 
hogy Isten őt hadjárataiban segítse«! Ezen oszlop az 1703-ban 
Nagy-Kanizsa városában a várnak romjaiból épített Sz.-Ferencz 
rendiek templomába vitetett, hol a fő ajtón belüli jobb olda
lon, a két nagy oszlop mögött igen practicusau még ma is 
mint »szentelt víztartó« alkalmaztatik, miről a jámbor hívők-
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nek, kik bemenet kezeiket belé mártják, még csak sejtelmök 
sincsen, hogy e szent edény valaha hol állott és mily szere
pet játszott?!

Kara Musztafa huzamosb ittmulatás után, 10,000 főnyi 
csapat élén a moldvai - vajdát és Khiser basát a főcsapat ré
szére az utak és hidaknak jókarba hozatala végett 8 nappal 
előbb előre küldé, és csak ezután a kanizsaik egyrészét is ma
gához véve, junius hó végével Thököly kíséretében seregével 
Bécs ellen indult, mely alkalommal útjába és hatalmába ejté 
Székes-Fehérvárt, és Győrt is. Kis-Martont, Sopront és Bruckot 
kivéve, — a Dunántúlnak egész nyugoti részével együtt; 
mire nézve a törökök azzal dicsekedtek: hogy ez utj okban 
Székes-Fehérvár, Győr, Balaton és Fertő környékén Nagy-Ka
nizsától—Bruckig ötvennél több várat és erődöt vettek be, 
vagy hamvasztottok el; Bécsnek általában ismert sikertelen 
ostroma után, Szobieszky János lengyel király által üldözve, 
Győrön át ismét N.-Kanizsa várába tért megpihenni, hol csa
patainak töredékét néhány hét alatt összegyűjtve, téli szállásra 
Belgrádba, vagyis: Nándorfehérvárra vezeté.

A szultán, ki Bécsnek bevételét biztosra vévé s annak 
már előre is örvendett és nagyszerű ünnepélyes előkészüleket 
is tett a győzők fogadtatására: a futárt ki a vereség hírét 
megvitte, e fölötti iszonyú haragjában rögtön lefejeztető, és 
az országban volt összes európaiakat ki akarta végeztetni, 
miről csak a főmufti kenetteljes szavai bírták lebeszélni, arról 
azonban már le nem tett, hogy Musztafát meg ne büntesse, 
minélfogva nem is késett főkamarását Chasaszád Achmed ja
nicsár agát és a rhodostói Ibrahim basát a selyemzsinórral 
Belgrádba Musztafához küldeni, kik megérkezésük után, a 
főhadvezéri pecsétnyomót átvéve, a .piros selyemzsinórt és a 
halotti fehér selyeminget rögtön kézbesítették Musztafának, 
ki minden vonakodás nélkül — rövid imádkozás és mosako
dás után két eúnuch által — jelenlétükben - -  azonnal meg 
is fojtatá magát.

Teteme: az általa épített mecsetben nyert elhelyezést.
Kara Musztafának e kis hadjárata Ausztriában 6040 férfi, 

11215 férjezett nő, 14922 leányába került, kik között 2067 nemes 
osztálybeli, a legidősebb alig 23 éves volt, ezeken kívül: 26093 
tizenkét éven aluli fiú és leánygyermeket hurczoltak rabságba,
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liogy a megöltek és legyilkoltak száma mennyi volt? az örökre 
kideríthetlennek m aradt!

Ez időtől kezdve egész 1686-ik év nyaráig, Nagy-Kanizsa 
vára örökké zsákmányoló törökjeivel csak mint átkozott teher 
feküdt dunántúlnak szívében; ekkor is csak annyiban tette 
magát nevezetessé: hogy lotharingí Károly főherczeg által 
szorongatott budaiak segítségére 4000 lovas janicsárt küldött, 
kik a budai hegyek közül a keresztények ostromvonalát gyor
san keresztül törve a várba törekedtek, mi közben Batthyányi 
éber huszárai által egész a várkapuig üldözve, háromnegyed
részük levágatott, de a negyedrésznyi töredék bár sebektől 
borítva, mégis csak bejútott, hol — magától értetődőleg — 
öröm rivalgással fogadtattak.

Buda várának a keresztény kézre történt szerencsés visz- 
szajutása után a nagy-kanizsai törökök nagy boszúságára még 
több nevezetes pont is elveszett reájuk nézve, a mit ismét csak 
szokásos kirándulásaikkal iparkodtak megboszúlni úgy a kör
nyéken, mint a szomszéd tartományokban is, mely alkalmak
kor bizony közülök is sokan a »fűbe haraptak«!

A még török kézen volt dunántúli várak megsegélése vé
gett Amrát az új nagyvezér, mivel Kara-Musztafa a bécsi ku- 
darczért a szultántól piros selyem zsinórt kapott, melylyel ma
gát megfojtatá, 60000 főnyi sereggel jött 1687-ik április elején 
Eszék alá s az 1685-ik augusztus hó 14-én Keszlie Jakab tá
bornok által fölégetett hidat néhány hét alatt használható ál
lapotba hozatva a Dráván át kelt és a nagy-kanizsai, valamint 
a szigetvári törökök egy részét is magához vonva: Buda és 
az utánna elesett várak visszafoglalására indult, de Siklós kör
nyékén már a keresztény táborra bukkant, melylyel nyílt csa
tára kelve —  a mi a töröknek egyátalán nem volt eleme 
véres, döntő ütközetben serege tönkre tétetett; mely alkalom
mal 35000 török harczos teteme fedte a harczteret; 2600 pe
dig hadi fogságba jutott, a többi elmenekült, kiknek egy ré
szét a győzők egész Nagy-Kanizsáig, a főrészét pedig, Dünen- 
wald egész Nándorfehérvárig üldözte és egyúttal ezt is elfog
lalta ; azon kívül 68 drb különféle űrméretű löveg, 10 drb kő
golyót vető mozsár, 850 mázsa lőpor, 8000 drb ágyú golyó, 
3000 drb. bomba, irooo drb gránát, 7000 drb vágó marha, 
6000 drb ló és 2500 darab teve jutott a győztesek birtokába!
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Ez alkalommal a győztes katonák, Kara Musztafa mecse
tébe is betörtek, hol a sírba kincseket véltek lelhetni, és e 
fölötti csalódásukból eredeti boszújokban: Musztafa koponyá
ját, ingét és zsinórját magukkal vitték és később a kereszté
nyek által bevett Nagy-Kanizsa várába hozatva, az itteni Fe- 
renczrendiek birtokába került, kik Kollonich érseknek ajándé
kozták, ez pedig Bécs városának kedveskedett vele, hol még 
ma is a városi múzeumban őriztetik.

Ez volt a töröknek utolsó kísérlete a dunántúli várak
nak visszafoglalására! Egy évre reá már Nagy-Kanizsára is 
mertek a keresztények gondolni és Bischoffshausen alezredes 
két lovasszázaddal a vár kikémlelésére küldetett, szándékát 
azonban a törökök meghiúsítandó: kirohantak, miből összeüt
közés keletkezett, mely alkalommal 80 török elesett, n  pedig 
fogságba jutott; kiktől megtudták Szigetvárnak sanyarú hely
zetét, mibe élelem, lőkészlet és pénz hiánya miatt jutott; el
foglalására Vechi tábornokot azonnal kirendelték, ki rövid kö- 
rülzárolás után a várban beállott éhínség következtében: 1688. 
február 12-én kardcsapás nélkül hatalmába ejté. Ennek meg
történte után pedig Batthyányi Ádám a dunántúli egyesített 
magyar és császári sereggel május hó 19-én Székesfehérvárt 
foglalta vissza.

E két nevezetes helynek elestéből a nagy-kanizsai törökök 
már nem jót sejtének, minélfogva minden erejüket, a várnak 
minden, de különösen az élelmi czikkekkel való fölszerelésére 
fordították, de Batthyányi és Heister tábornoknak rögtönözött 
éber zár vonala mindig meghiúsítá ebbeli törekvéseiket, mi- 
nekfolytán Ibrahim beglerbég a nagy-kanizsai szandsákság pa
rancsnoka, a nagyvezérhez többszörösen követséget menesz
tett, kik az éber zárvonal daczára, megfoghatatlan módon 
szükség szerint jöttek-mentek és kik által nagyon szorongatott 
helyzetét őszintén föltárva sürgősen — a míg késő nem lesz - 
segítséget kért; de mivel ekkorra már ez Belgrádból is kiűzetett: 
nem nyújthatott segélyt, mindazonáltal biztosítani óhajtván a 
nagy-kanizsaiak léteiét: Szulfikár Effendi által Szigetvárt és 
Nagy-Kanizsa várát cserébe ajánlá Nándorfehérvárért; ezen 
ajánlatot gróf Kinszky az 1690 januárius 7-én együtt volt 
rendkívüli bécsi haditanácsban az elnökölt badeui őrgrófnak 
előterjeszté, de a töröknek e terve elvetendőnek határoztatott!
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XXIV-ik Fejezet.

Nagy-Kanízsa várának visszafoglalása a keresztények 
által 1690-ík áprílr; I3-án.

A bécsi haditanács fenti határozatával egyidejűleg: a 
nagy-kanizsai várat eddig csak hézagosán és lazán övezett zár
vonalnak szorosabbra vonását is elrendelé, minekfolytán Heiszter 
a nyugati, és Batthyányi a keleti magaslatokról leszállva: csa
pataikat egy-egy ágyú lövésnyire. közelebb helyezték a vár 
körül, melyhez — mivel a »szoros körülzárolásra« kevésnek 
bizonyultak: — Zichy István tábornok és Inkey János ezre
des, mintegy 6000 főre menő vegyes fegyvernembeli csapattal 
kiegészítés, illetve: megerősítés végett sürgősen oda rendel
tettek; minekfolytán eléretett: hogy a várbeliek többé sem vi
zen, sem szárazon, sem éjjel, sem nappal, a zárvonalon ki, vagy 
ezen a várba be, nem juthattak, illetve: juthatott anél
kül, hogy az ostromzárolók kezeibe ne került volna s így 
minden segélyért küldöttjük, vagy bár mily czimen, formában 
és alakban ilyesmit ígért vagy hozott egyén elfogatott és ál
taluk, valamint a náluk talált levelekből a bentszorultaknak 
napról-napra fokozódó nyomorukról teljes és leghitelesebb tu
domást nyerve, maguknak tiszta képet és fogalmat alkothat
tak. Okulván azonban Zrínyi és Ferdinánd főherczegnek nagy 
veszteséggel járt sikertelen ostromaikon nem kezdettek a vár 
ostromlásához; hanem, hogy a törökök ne kecsegtessék magu
kat további segély nyerhetés reményével — és hogy előbb ha
tározzák el magukat a várnak harcznélküli föladására, — a mi 
ki tudja, hogy ismét mennyi vér és emberéletbe kerülne? 
Batthyányi az eddig ki, vagy bemenni akart, de elfogott 73 
főnyi küldöttet, egy a várbeliekhez intézett és- török nyelven 
szerkesztett kiáltványnyal, mind szabadon bocsátva, a várba 
küldé, kiket a kint látott és tapasztaltaknak a parancsnokkali 
közlésére utasítani magától értetődőleg, teljesen feleslegesnek 
tartott.

A beküldött kiáltványnak magyar értelme körülbelül így 
hangzik:

Tisztelt Musztafa basa s Kanizsában lévő többi agák és 
katonák! E mindegyiket megillető üdvözlet s minden jó kí
vánat mellett, ezennel tudtotokra adom, hogy mi éppen nem
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kételkedünk a sikeren, s ti is jól tudjátok, hogy a leghatal
masabb és győzhetetlen római császár, Magyarország stb. 
királya, a mi legkegyelmesebb urunk, megparancsolta ne
künk, a német és magyar seregek Kanizsa vára elleni veze
tését; magatok is tapasztaljátok fegyvereink súlyát, midőn 
már széltében vesztek el a nagy éhség miatt, olyannyira, 
hogy kénytelenek vagytok hitsorsosaitok s bajtársaitok kö
zül sokakat saját kárukra, veszedelmökre a városból kikül
deni, a kikről azonban, tudjátok meg, hogy vagy fegyvere
ink alatt vérzettek el, vagy elfogattak és a tengerre szál
líttattak.

Beláthatjátok, hogy makacsságtokkal, melylyel az idén, 
úgy mint tavaly is, őszinte megintésünket megvetettétek, 
csak azt nyertétek, hogy nem csak katonáitok, s szövetsége
seitek közöl vesztettetek igen sokat, hanem még a portának 
s az ottoman birodalomnak is jelentékeny kárt okoztatok. 
Segélyt reméltetek ugyan eddig, de a nagy távolságból s 
abból, hogy főhadierőtökről mi is alig vehetünk hírt, köny- 
nyen következtethetitek, mily nehéz, vagy éppen lehetet
len azon hírhez jutnotok; nem is említve a sok folyót s 
erősséget, melyek minden segélytől elzárnak benneteket; 
határaitok a magyar határoktól igen messze esnek, miután 
a császári had egy része a dunántúl Oláh és Erdélyországba, 
a főhadtest pedig Epirus és Albániába, Nizza várostól kezdve 
Scopián és Presztiuián keresztül egész a tengerig nyomult.

S így már annyira van a dolog: hogy a porta minden 
erejét csak arra fordítja, hogy fő és székvárosait védje meg 
az ellenség fegyverei ellen; következőleg nem képes a tá
vol eső helyeknek segédkezet nyújtani, a mire ti még ke- 
vésbbé számíthattok, ha meggondoljátok, hogy az Ottoman 
hatalom már hat éven át nagy hadakat indított ellenünk, s 
nehány csatába ereszkedett, de mégis mindig 5  húzta a rö- 
videbbet s nagy veszteséggel hagyta oda a csatatért, a mint 
ez a múlt nyáron Jagodina, Viddin, Scopia s Presztinánál is 
történt. Ezenfelül az ottoman birodalom az Anatoliában s 
más tartományokba felmerülő belmozgalmak s lázadások ál
tal annyira megrendült, hogy minden esetre oly színe van 
a dolognak, mintha belszerkezetében önmagától emésztőd
nék fel.
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Fontoljátok tehát jól meg ezt a dolgot s gondoljátok meg, 
vájjon a porta ily rossz helyzete mellett juthattok-e segély
hez leveleitek által, 40 vagy 50 nap alatt? Arról értesülünk 
ugyan a szökevények által, hogy egész reményieket a bé
kébe helyezitek, de menynyire csalatkoztok véleméuytekben 
jó ottoman harczosok! Mert ámbár Bécsbe jöttek a török 
követek és a mi győzhetlen császárunk lábainál békéért ese
deztek, mind az által a porta részéről semmi oly ajánlatot 
nem tettek, a mely leghatalmasabb császárunk s a többi ma
gas szövetségeseknek elégtételt nyújthatna, és mivel a porta 
a nem rég elküldött futár által bővebb felvilágosítást nem 
adott, legkegyelmesebb császárunk jónak találta követeite
ket siker nélkül visszaküldeni és Bécsből kiutasítani.

A mit a felséges Isten egyszer elhatározott, az kétségkí
vül meg fog történni, és meggyőződve vagyunk arról, hogy 
bősz út fog állani a béketörő ottoman portán.

Servia, valamint Erdély-, Oláh- és Morvaország, Albánia, 
Ragúza köztársasága és még más ezekhez tartozó vidékek 
már császári oltalom alá helyezék magukat, Bosznia és a 
többi határos európai tartományok ugyanazt hajlandók tenni. 
Ezeken kívül legkegyelmesebb császárunk, a római szerb német 
birodalomban egy általános birodalmi gyűlést tartott, mely
ben a birodalmi rendek egyhangúlag elhatározták a háborút 
addig folytatni: míg mind a két tenger a fekete és a fehér 
az ország határait nem képezik.

Ez okból ugyanazon birodalmi rendek ő Felségét, a ko
rona örököst, ki három év előtt mint Magyarország királya 
megkoronáztatott, római királynak is megválasztották és ko
ronázták, hogy így magasztos atyjának halála után azonnal 
nem csak örökös királysága, hanem a német birodalomban 
az uralkodást szerencsésen megkezdhesse. Ámbár ugyan 
Francziaország a még több évig tartandó fegyverszünetet 
megtörve, Némethont haddal lepte el, nektek is tudomásúl 
juthatott Kanizsában, hogy azon hatalom eddig csak kárt 
vallott eme háborúban. Reméljük, hogy Isten segítségével 
ezen béketörő ellenség irányában mindenütt úgy fognak 
működhetni, hogy tettét még inkább meg fogja bánni.

így állván a dolgok, nektek, ottoman harczosoknak, kik 
félelem és remény közt éltek, és sem segély, sem békekötésre
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kilátástok nincsen, erősségiekben pedig, mely csupán csak 
fából épült, épen nem bízhattok, miután már sokkal erősebb 
és nagyobb várakat bevettünk; szabadon hagyom a lako
soknak a lielybeni maradhatást, vagy a kivándorlást. Még 
emléketekben lesz, hogy Eger, Székesfehérvár, és Sziget 
megadták magukat nekünk, és hogy az őrséggel kötött 
egyezmény híven megtartatott, más felől pedig tudva lesz 
előttetek, hogyan jártak más városok, mint Érsekújvár, Buda, 
Káróly-Fehérvár, Nizza, Viddin és egyebek, melyek nyaka
sán ellentálltak.

Okuljatok ezek sorsán, és minthogy a már pusztító éh
ség, hosszú és erős elleutállásra képtelenekké készül benne
teket tenni, ne várjatok a végsőre, hanem kérjetek, míg nem 
késő, leghatalmasabb császárunknál kegyelmet, nehogy ma
gatokat és nejeiteket makacsságtok által a ki nem marad
ható veszélybe döutsétek, mert esküszünk az élő Istenre: 
hogy további elleutállás után minden kegyelem meg lesz 
tagadva tőletek, és mi vesztetekre addig maradunk itten, 
míg egyetlen egy eniberünk életben lesz. E tárgy felett 
huszonnégy óra múlva feleletet várunk tőletek, legyen az 
bármilyen is ; egyébiránt szerencse s boldogság maradjon az 
igaz hívőknél.«

A várba — reményük ellenére —  ily módon visszajutott 
törökök a kiáltványt élőszóval is bőven kiegészítve, a vár, il
letve a szandsákság parancsnokának — Ibrahim beglerbégnek
— kezeibe juttatták, mire az abban kitűzött határidőn belül, 
a várból számos harsona és dob által okozott zaj és lárma 
kíséretében — egy hírnök érkezett azon válaszszal: hogy a 
várt, ha tűzeső, zápor gyanánt fog is reájuk hullani, védel
mezni' fogják a fényes porta dicsőségére utolsó emberig és 
utolsó csepp vérig! és ennek megerősítésére a hírnök vissza
térte után nyomban heves ágyúzást kezdettek, mit az ostromlók
—  lőtávon kívül lévén — hogy lássák a várbeliek: miszerint 
elleutállásuk mily kevésre becsültetik: egyetlen egy lövéssel 
sem viszonoztak, sőt: a többszörösen intézett, de mindig visz- 
szavert heves kirohanásaik alkalmával elfogott fegyvereseiket 
minden báutaloru nélkül bocsáták vissza a várba, kiktől az 
előbbeuihez hasonló számos fölhívás és kiáltványokat küldöt
tek, hogy bajtársaik és a lakósok között szétoszszák; melyekre

14Kagy-Kanizsa város és vidékének hadtörténelm i leírása.
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egy-egy kirohanás volt a válasz, miközben arra törekedtek: 
hogy a portához segélyt kérő leveleket küldhessenek, miben 
rendesen megakadályoztattak; így például: több ily levélvi
vők között egy Czampó Husszein is kézre került; ki három 
levelet is vitt magával, egyet a portához, egyet a nagyvezér
hez, és egyet a boszniai basához czimzetten, melyeknek kivo
nata az volt: »hogy ha liusvét előtt segélyt nem kapnak: 
Kanizsa várát tovább nem tarthatva, kénytelenek lesznek a 
hitetlen gyauroknak minden vérontás nélkül nem is olcsón, 
de ingyen átadni«!

Mindezeket Hussein, hosszas vallatás után szóval is meg- 
erősíté, miközben vallatóit meg nem szűnt sértő és gyalázó 
szidalmakkal illetni, a miért gróf Csáky István altábornagy őt 
le is fejezteié és a többieknek ilyféle vállalatoktól kedvét 
hogy elvegye: fejét póznára szúratva, éjjel a külső palánk ke
rítés kapuja elé a következő török szövegű felirattal tűzeté: 
»Hássa meg szemeitek, ti nagy-kanizsai basák, bégek, agák és 
minden rendű népek és katonák, hogy kiküldött levélvívőtök 
Czampó Husszein a magas portánál, sem máshol szántatokra 
segélyt nem kapott, s azért az örökkévalóság portáján keresz
tül a másvilágba költözött, megnézendő és tudandó: váljon 
szántatokra nem-e hozhatna segélyt a holdból, vagy a pokol
ból« ?! A várbeliek másnap virradatkor megpillantván Husszein 
eltorzult szakállas fejét, nagyon elkeseredtek, mivel most már 
minden kételyt kizárólag meggyőződtek elhagyatott helyze
tükről, és hogy erről hírt még hitsorsosaiknak sem adhatnak 
többé, minekfolytán nagy riadalom, majdnem fölkelés és láza
dás támadt a várban olyannyira: hogy a vár kapuit zárva kel
lett tartani s így az nap egy lélek sem* jött ki onnan. Ezen 
esemény meg az élelmi készlet rohamos apadása a beglerbé- 
get arra indította: hogy a várban volt mintegy 800 főnyi ve
gyesnemű keresztény foglyot szabadon bocsátá, kik a táborba 
jutva, éhségük csillapítása után, biztosan állíták: hogy még 
egyszeri felszóllításra a vár meghódol, mivel már az élelmi 
czikkek nagyon fogytán vannak, minél fogva most már még 
a lakosokat is kiakarják űzni, reájuk fogván: hogy ők csalták 
ide az ostromlókat! stb. stb.

Erre most már Heiszter tábornok intézett a császár ne
vében egy felszóllítást a várbeliekhez, mire a várőrség a bég-
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lerbég engedelmével, még egy utolsó kirohanást kísérlett meg, 
így remélvén magukat az ostromlókon keresztül vághatni és 
valahonnan segítséget hozhatni; de bár az eddigieknél sokkal 
hevesebben támadtak, nem igen nagy kárt okozva, de annál 
többet szenvedve, ismét csak vissza verettek.

Ez alatt azon hir kezdett hirtelen szárnyra kapva a várban 
terjedni: hogy egy ioooo főnyi keresztény segély-had Regedén 
át már A.-Lendvára érkezett, mely a várat fegyverrel okvetlen 
beveszi és egyetlen lénynek sem kegyelmez a bentlevők közül«!

Ennek ezután mégis lett annyi hatása: hogy a védők 
gondolkodóba esve, egy küldöttséget menesztettek Heiszterhez, 
kérvén őt: hogy engedjen két gyors csauszt Boszniába külde
niük, az időközben lefolyt eseményekés a jelenlegi- - akkori — 
helyzet tanulmányozása végett; e kérelem azonban röviden 
visszautasíttatott, és a vár meghódolására nézve sürgős hatá
rozat követeltetett.

Ibrahim Musztafa tartván attól: hogy az őrség az ő aka
rata és beleegyezése nélkül is föltalálja adui a várat, két agát 
küldött a táborba, hogy az egri, székesfehérvári és szigetvári 
szerződésekhez hasonlót iparkodjanak kieszközölni; de mivel 
Batthyányi tábornok erre nézve elegendő felhatalmazással nem 
bírt: bővebb utasítás végett futárt küldött Bécsbe, kiknek 
visszaérkeztéig a feladási feltételeken alkudoztak, melyeket a 
törököknek poutról-pontra Írásba foglaltan kellett előterjesz- 
teuiők, hogy abból a megszállók láthassák a tulajdonképeni 
szerződés lényegét.

A jegyzőkönyvileg felvett szerződés szövege — mely io 
pontból állott — márczius hó 20-ára a táborba hozatott, hol ki
tűnt, hogy a példa gyanánt idézettektől több tekintetben eltér, 
miből vita keletkezett, mely Pozzó cs. hadi tanácsosnak 29-éu 
történt leérkeztéig tartott, kinek lakhelyéül Hadsi Achmet 
spahi házát jelölték Ki a várban, honnan másnap a mindkét 
fél részéről összeállított bizottság kíséretében a beglerbég* la
kására mentek, hol a kölcsönös bemutatások üdvözlések és 
egyéb udvariaskodások után, mely ily alkalommal a vár összes 
basái agái és minden rangú tisztjei is jelen voltak. — Ibra
him Musztafa a díszes gyülekezethez következő nem minden 
szerénytelenségtől ment beszédet intézé:

»Nagyon fáj lelkemnek, hogy magam és katonáim bátor
ít*
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ságát és vitézségét ilyen hires és nevezetes várban kellően 
nem mutathatom meg. Tudjátok ti is, hogy ezen vár a keresz
ténység majdnem minden fejedelme által erélyesen és kemé
nyen ostromoltatott, s még sem vétethetett b e : — alig 25 
évvel ezelőtt (1664) 40 napig ostromoltatott 50,000 emberrel 
— de kevés eredménynyel! — és hősileg ellenállott. Azon 
időben a mindenható és magasztos Isten a német birodalom 
embereinek nem adott annyi kegyelmet mint most Batthyányi 
és Zichy grófoknak. Én már 19. évig lakom e vidékben és 
reméltem is, hogy a legnagyobb dicsőséggel, — nem pedig 
ilyen szomorú állapotban mint a mostani — térendek vissza 
hazámba.

De fájdalom! az isteni végzés .máskép határozta, ki áll
hat ellene? Nem titok, hogy a török porta annyi győzelem 
és diadal után a dicsőség legnagyobb fokát elérte úgy, hogy 
majdnem a világ minden népe meghajolt előtte, sőt a római 
császárok és követeik békét biztosítottak maguknak nála; 
hová csak fordultunk a győzelem kapui nyíltak meg előt
tünk; Kamienek, Bodolszky és Zerim várát igen rövid idő 
alatt meghódítottuk. — Eu magam mielőtt basává lettem a 
smolenszkí háborúban 13 nap a la tt. 72. sánczot vettem be. 
Ilyen nagy és dicső diadalok dölyfösökké tettek bennünket. 
Nem adtunk hálát értük Isten mindenhatóságának, hanem 
mind magunknak tulajdonítottuk a dicsőséget. Ez az oka, 

■ hogy a legmagasabb Isten most minket megbüntet és a 
győzelmet másoknak adja. — De vigyázzatok, hogy ti is 
igy ne járjatok! a szerencse kereke vissza ne forduljon!

Nem szenvedünk még ugyan éhséget és a még létező 
élelmi szerekkel négy öt hónapig beérhetnénk, de mind
azonáltal ezen alkalmat nem akarjuk elmulasztani, nehogy 
még nagyobb szerencsétlenségeket idézzünk elő. A németek 
hűek mindenkor vallásuk és Istenükhöz, azért meg is ál
dotta fegyvereiket.

Ezen beszédre Pozzó teljhatalmú biztos azt feleié: hogy 
»ámbár a török portának vétkes betörése és a lázadók táma
dása miatt sok falu város és vár elveszett s a hosszú évtize
dek sorain át több millió hű népe az országnak meggyilkol
tatott, vagy rabságba hurczoltatott, azért abban a mi a császár 
nevében igértetik, ne kételkedjenek, mivel azok mind híven
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fognak megtartatni. A szerződés ezután két példányban ki
állíttatott és a jeleuvoltak által aláíratott, melyekkel 26-án egy 
basa két aga és 25 janicsár kiséretében Pozzó a Batthyányi 
által kiállíttatott »menlevéllel« ellátva Béesbe ment, hogy azo
kat a császár sajátkezű aláírásával is megerősíttesse.

Az aláíratás végett felrándultak, április 3-ikára már vissza 
is érkeztek és a szerződések kölcsönösen kicseréltettek, mire 
a kapukat keresztény őrségek szállották meg; a törökök pe
dig hozzá láttak a költözködési előkészületekhez, a mi oly 
lassan ment: hogy csak 12-ikére mozdultak ki a várból és a 
Rácz-városban — mai Kis-Kauizsa — és ennek környékén te
lepedtek meg a társzekerek előállításáig, a mi nem egy köny- 
nyen mehetett, mivel a kis-kanizsaiaknak öregebbjeik még ma 
is beszélik, hogy dédapáik az elköltözködő törökök szállítására 
fuvarba menni csak akkor vállalkoztak, midőn szolgálatai
kért nekik nemesség, vagy jószág igértetett; a mit persze 
soha sem kaptak m eg!

Másnap gróf Battyányi és gróf Csáky tábornokok fényes 
kísérettel a várba lovagoltak, melynek kapujában fényes díszbe 
öltözött igen öreg janicsár aga által fogadtattak, ki keleti 
szokás szerint mély hajlongások között kedves egészségük és 
különbeni hogylétük iránt kérdezgetve, egyszersmind arra ké
rettek: »hogy szállanának le lovaikról,« mire Batthyányi azt 
feleié, hogy ezt nem teheti, mivel az a leghatalmasabb és le
győzhetetlen császár és királynak — kinek képviseletében 
itt vannak -- méltóságán aluli tény lenne; erre az aga, min
den megjegyzés nélkül mélyen meghajolva egy bársony tokot 
vont elő, melyből a várnak aranylánczra fűzött háromszoros 
kulcsait kivéve e szavakkal uyujtá Batthyányinak: »Ime át
adom önnek — és nem néked! — e vár kulcsait, még pedig 
oly várét: a milyenhez hasonlóval a fényes porta soha többé 
nem rendelkezik!« mire a gróf ekként válaszolt: Nagyon böl
csen cselekvétek, hogy az isteni határozat szerint e várat át
adtátok, minthogy tudjátok: hogy az ottomán birodalom összes 
ereje és minden hadai sem elégségesek arra, hogy a leghatal
masabb és legyőzhetetlen uralkodónk hatalmával szemben el- 
leutállhatna s igy ezt a várat sem tarthattátok volna tovább 
is megszállva!« erre az aga ismét mélyen meghajolva, mellén 
keresztbe tett karokkal és könybe borult szemekkel felkiálta:
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»A hetedik égben lakozó Allah úgy akarta, igy rendelte; lé
gyen az ő bölcs végzése és tetszése szerint:« Ez után a két 
gróf kíséretével együtt a várat és a sánczokat megtekinté és 
csapataiknak megfelelő részével azonnal megszállatá a leltári 
föl illetve átvételt elrendelé, honnan a Ráczvárosba lovagoltak 
és ott egy gyümölcsös kertben sátort üttetve fényes ebédet 
adattak, melyen a megszálláskor 4000 főt számlált de az át
adás idejére alig 600 főre olvadt várőrségnek összes tisztjei 
a beglerbég és a kulcsokat átadott janicsár aga vezetése alatt 
— ünnepélyesen megjelentek, hol egész d. u. 3. óráig kedé
lyesen mulattak; a mikoron házigazdáiktól elköszönve, fölmál- 
házott szekereikhez térve kedvencz N.-Kanízsa váruknak — 
mely soknak szülőhelye is volt, a távolból »Isten hozzád «-ot 
intve: sirás és keserves zokogások között Eégrád felé nagy 
busán útra keltek, kiknek fedezetére Eszékig 800 huszár ren
deltetett Batthyányi által melléjük. A távozók közül azonban út
közben — magukat sokan meggondolva — apránként majdnem 
200-an visszakullogtak és Battyányitól ittmaradási engedélyt nyer
ve, régi lakásaikba tértek vissza és a keresztény vallást felvéve 
új és régi magyar nevek alatt igen derék polgárokká váltak, 
kiknek mai utódaik nem is álmodják, ily közeli alig 206 éves 
pogány eredetüket!

A várnak akkori hadi. fölszerelése és pótkészlete, a kö
vetkezőkből állott:

279 ágyúszerszám, azok között egynéhány Falconeta, 35 
tűzhányó mozsár, azok közül az egyik 200 fontot vetett, 2300 
mázsa némileg elrontott lőpor, 1688 mázsa ón. — 277 mázsa 
török kanócz, 200 drb. bomba azok közül egynéhány töltve, 
14500 töltött gránát, 12500 üres gránát cső, 13256 ágyúgolyó, 
40 fontos, 11600 ágyúgolyó 76 fontos, 32800 ágyúgolyó 24 fon
tos, 215. láda teli muskéta és egyéb golyókkal 12 láda tele 
pisztolyokkal, 13 láda nyíllal 3486 janicsár puska, 356. török 
ágyutalp és szekér, azok közül sok egyéb mindenféle lafeta- 
lövegtalp, azok közt sok vasból 220.000 sínszeg, 1950 mázsa 
uj vas, 2719 mázsa megfont gyapott, 1350 mázsa fövényzsák 
13 palaczk és mintegy 6 mázsa lenolaj.

A várparancsnok lakása alatt levő fegyvertárban találta
tott még: 2540 két élű bárd, 170 puska, (Musquetonor), 2 emelő
gép, a nagyobbik vasból, a kisebbik érczből; 2000 puskacső,
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6 láda vaskapocscsal, számszerint 3000,130 mázsánál több ólom, 
5 nagy és négy kis rézpalaczk, faolaj, összesen 5 mázsa faolaj; 
100 mázsánál több golyó, 2 láda bomba csövecske. 6 láda és 
2 hordó kéneső, 5 láda s ugyanannyi hordó szurok és gyanta, 
egy nagy szekrény mindenféle karddal tok nélkül, egy szek
rény fúróval, 100 töltött kézi gránát, 8 láda és 1 zsák tisztí
tásán salétrom, 8 hordó sörét, 1 láda vashorog, 17 láda ko
vács eszközökkel, sok tűzaknászi eszköz, 300 három és két 
fontos ágyú golyó, 7 mázsa terpetin, 75 nagy hordóban 3000- 
nél több öreg ágyú golyó és sok fúró, láncz, szeg s más vas
féle. Más helyen a lőpor torony mellett találtatott: 100 Fal- 
couet löveg, vagyis szakállas ágyú, 21 /2 fontos golyókkal; 50 
különféle emelőgép, 4 csomó erős kötélzet, 1 réz tábori fél 
dob, 100 mázsánál több vas, mely közt néhány száz gránát, 2 
igen erős és nagyon hosszú láncz. 150 puska, 48 Musquetou- 
puska és két élű vágó bárd, 7 jó fűrész, 54 ostrom-horog nyél 
nélkül. A lőpor két tornyában egymás fölött zsákokban vagy 
hordókban lőpor volt összehalmozva, de nagyobb részt nedves 
és haszonvehetetlen. Továbbá a torony körüli tetőzet alatt 
igen sok gyújtó kanócz, felmunkált pamut, íjak és nyilak, 
többféle apróságokkal találtattak. Az ágyuk, vagyis: lövegek 
között a következő furcsa nevüek is találtattak: a keleti kapu 
két oldalán egy-egy 40 fontos Sárkány és Krokodil névvel, 
mindegyik 10—io láb  hosszú; a nyugoti kapu oldalain szin
tén oly hosszúságú és ugyan oly űrméretű Bazilikus és Kai- 
makán nevüek őrködtek; a Zala bástyán 2 drb 12 fontos Bika 
és Vadkan, a székes-fehérvárin: 3 drb 20 fontos Bagoly, 
Szarvas és Medve: a szigetvárin: 3 drb 25 fontos Baba, Bölény 
és Vadember; a légrádin: 2 drb 20 fontos Farkas és Oroszlán, 
a Csáktornyáin: 3 drb 24 fontos Kópjár, Füles és a Seregbontó 
huszár: ezeknek a hosszúságaik 7—12 láb l\:özt váltakozik, a 
mibe a talpak =  laffetták hossza is betudandók. A bástyák 
közötti falak lőréseiben már leginkább 3 -6 fontos úgyneve
zett: kurta ágyuk — 7 lá b — voltak, Róka, Tigris, Sas, Vércse, 
Galamb, Túzok, Daru stb. nevek alatt elhelyezve; ezeken kívül 
a főtéren öt drb 30 fontos 8 láb hosszú taraczk is találtatott, 
melyek ketteje »forgó-taraczk« volt és Pálcza nevet viselt!

A törökök elvonulása után Batthyányi az undoritásig 
piszkos és szennyes várat kitisztogattatá és kijavíttatását fo
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lyamatba helyezve minden hiányzó és szükséges czikkek és tár
gyakkal gyorsan fölszerelteté; a többi megszálló csapatokat 
állomásaikra menesztve, a történtekről Bécsbe az uralkodóhoz 
kimerítő jelentést és a várról fölvett pontos leltárát fölter
jesztve, a továbbiakra nézve parancsot kért és várt, a mi má
jus hó x-ére le is érkezett, melyben Nagy-Kanizsa vára és 
környékének teljhatalmú parancsnokává kinevezve, e fontos és 
erős vár mindenekben gondjaira bízatott; melyért oly sok vér 
folyt és annyi ember élet esett hiába és minden siker nélkül 
áldozatul: hogy hazánknak ezredéves múltjában, ritka hely 
mutathat ily szívós és kitartó ellenállásokat fel, melyek egyikén 
még a költői lelkű és lángoló honszerelmű genialis hadvezér 
Zrínyi Miklósnak — kinek egyedüli fő törekvése volt: édes 
hazánkat a pogány járom és iga alól fölszabadíthatni — és 
egy lelkesült harcz vágyó s harczi diadal és dicsőségért só- 
várgó ifjú főherczegnek a későbbi I. Ferdinánd császár és ki
rálynak ostroma is hajótörést szenvedett s óh sors, óh végzet ! 
•e sokak által rettegett és még többek által óhajtott erős, de 
roppant drága vár, végre is úgyszólván: egy csepp vérontás 
és egy kardcsapás, de minden bizonynyal egyetlen lövés nél
kül jutott a nem is ostromlók, csak megszállók birtokába; mi
nek következtében önkénytelenül is azon kérdés merül a múl
tak felett elmélkedőnefe agyában fel: hogy hát nem lehetett 
ezt a szigorú körülzárolás és kikoplaltatási rendszert már ko
rábban is alkalmazni? a mi által annyi emberélet és vér, any- 
nyi pénz és idő elpazarlása, elfecsérelésé, annyi szégyenteljes 
bűn és keserv mellőzhetővé tétele vállott volna lehetségessé! 
A mi mind igaz ugyan, de azért a fölmerült kérdésre, mégis 
csak legegyszerűbb és legtermészetesebb felelet: a »nem«! mi
vel a legutóbbi eset alkalmával oly körülmények is közbe 
játszva elősegíték és befolyásolták a vállalatnak mielőbbi sike
res befejezését: milyenekről a régebbi időkben még álmodni 
sem igen mertek volna, annál kevésbbé hihették azokat egy
hamar kivihetőknek!
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XXV-ik Fejezet,

Nagy-Kanízsa várának emlékérmei.

Nagy-Kanizsa vára, az országnak egyik legerősebb helye volt; 
a törökök ezt csakis Paradeiser György várkapitány áru
lása folytán vehették be 1600 október hó 20-án s ámbár visz- 
szahódítása 1601, 1602, 1604, és 1664-ben ismételten megki- 
sértetett — Batthyányi Adám és Zichy Istvánnak csak 1690 
április hó 13-án sikerült 90 évi török uralom után éhség ál
tal vissza hódítani.

Ezen örvendetes esemény emlékére több emlékpénz (érem) 
veretett, ezüst, réz és czinből.

Ezen emlék pénzekből háromféle ismeretes; kettőnek raj
zát a Széchenyi-féle érem gyűjtemény leírásában a 39. lap, 53 
és 55-ik képeiben találjuk. Az 53-ik szám alatti érem érczből 
készült és a m. n. múzeumban őriztetik. Előlapján József ki
rálynak, lápót fiának, egy kiéhezett nőstény kutya szuka 
(konyha latinsággal: Canissa;) szájában Kanizsa vár kulcsát hozza.

A körirat; »Fames docuit parere Canissarn =  Éhség tá- 
uította engedelmességre a nőstény kutyát«. Hátlapján Kanizsa 
vára látható, melyből a törökök épen kitakarodnak. Körirata:

Hoc genus non expellitur nisi, in jejunio; Ez a faj nem 
űzhető ki, ha csak éhség által nem! Szélirása (oldal) pedig a 
következő: Canisa Josepho I. Ungariae Regi sine vi et sangu
ine sola fame expugnata rediit. Kanizsa minden erő és vér
ontás nélkül csakis éhség által első József magyar király ke
zeire jött vissza.

Az 55. szám alatti érem a m. n. múzeumban mint tallér nagy
ságú két latnyi ezüst érem létezik. Előlapján Lápot csá
szár római harczi öltönyben, jobb kezében római zászlót (Há
borúm monogram Cristi vei) tart, balkezében földtekén álló 
kis Viktóriái győzelem istennőt babérkoszorúval kezeiben; a 
császár előtt egy Kanizsa vár kulcsait átadó térdepelő török. 
A körirat: Novos gaudens spondere triumphos. Uj győzelmeket 
örvendezve igér. A kép alatt: Victas dedit manis (d. 13. april) 
(P. H. M.) három sorban. Legyőzött kezeit adta április 13-án 
P. H. M. a vésnök első betűi: Phillip Henrick Müller Ágosté
ban (Augsburg.)
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Hátlapján Kanizsa vára, a váron felől a lebegő szárnyas 
hírnök jobbjában trombitát, baljában papirszeletet. Canisia fel
irattal tartván.

A vár alatt hét sorban:
POST-XC-ANNOS-IVGVM-TVRCICVM

EXVTIENS-CANISIA-SVB-IPvSVAM
VERIS-INITIVM-VBEREM-VIOTO

RIARVM-SEGETEM-POELICE
TVR-EEOPOEDO-&

IOSEPHO
MDCXC

Kanizsa 90 év ntán a török jármot lerázván, ugyan e ta
vasz elején Eipót és Józsefnek a győzelmekből veteményét 
ígéri 1690. Szélirása (oldalirás:)

q v i n -e x t r a ü t a -C a n i s -Ca n i s -o r e  
CANISA-pVDEN Dl: VICTOR CHRISTE 

POTENS-SIT-TIBI-LAVS-ET-HONOR!

Ezen oldalirás nagybetűi összeállításából jön ki 1690 és
pedig összeállítva VIXCCICICIVDDIVICCIIIILV 
Lxvvvv minim 1 1 • — m e g  e g yEzeken kívül van

600

harmadik fajta80  _ 10
kanizsai emlékpénz ezüstből, mely a múzeumban nincs, de Wol
lenheim gyűjteményében volt s ott a második kötetben 7318. 
szám alatt leíratott. Előlapjain Kanizsa várának rajza felül:

CANISCHA, len; ATVRC. CAPTA A 1600 
A LEOP. M RPXEPT 

D. 3/13 APR. A. 1690.

A törököktől bevéve 1600. Nagy Eipót által visszavéve 
1690 ápril hó 3/ls. Hátlapján: Hercúles a Hydrával liarczolva, 
fent: PAVCA SVPERSVNT, kevés fej van még. Ezen érem 
Bécsben Hautsch által vétetett ezüst forint nagyságú és l3/1(. 
lat súlyú.

Batthyányi új tisztében egész november elejéig várának 
helyreállításával foglalatoskodva háboritlauul volt; ekkor azon
ban a bécsi haditanácstól parancsot kapott, hogy várőrségé
nek egy része és 16. löveggel az Eszék várának elfoglalására 
küldött gróf Starhenberg Gida tábornok és Hofkirchen Hajos
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ezredes csapataihoz csatlakozva, a föladat kivitelében közre
működjék, Ez megtörténvén, sikerűit az eszéki várőrséget 48 
órai ostrom ntán fészkéből kiugratniok, mely alkalommal 
Batthyányi a Nándori eh érvára felé j irtott törökökből vitéz hu
szárjaival többet 300-nál felkonczolt 5 zászlót és igen sok lo
vat élelmi készletet és podgyászt elfogott, melyeket hadi 
zsákmány gyanánt nagy diadal mellett mind a nagy-kanizsai 
várba szállíttatott és azokat pénzé téve: a befolyt összeget 
katonái között pedig segély illetve: a lehetőség szerinti kár
pótlás gyanánt kiosztatá!

A hajdan erős és bevehetetlen várnak önálló hadi sze
repe ezután többé nem jutott, hanem még egy pár éven át több
ször bár, de mindig csak ilyen közreműködő és kisegítő sze
repet nyert fölülről, honnan később a Thökölyi és II. Rákóczy 
Ferencz korabeli »kurucz-világ« kezdetén, a tisztán magyar 
ajkú katonaságától is megfosztatott és helyette Bécsből a 4. 
számú gróf Srahrenberg-féle német ezred lett helyőrségi szol
gálatra beosztva, mire Batthyányi a várparancsnokságról lekö
szönt, kinek helyébe Perger Kristóf ezredes lón ugyanoly ha
talommal felruházottan kinevezve.

A dunántúlban a »kurucz-világnak« mind jobban és job
ban lábra kapása illetve: terjedése folytán, nehogy Nagy-Ka- 
nizsa vára és a török szövetségesek vagy a Rákóczy-féle eszme 
által forrongásba jött kedélyüeknek kezeibe juthasson és hogy 
a minden perczben rettegett kitörhető lázadás támpontjává ne 
válhassék: 1702—3-ik évben Lipót császár parancsára Székes- 
Fehérvár, Veszprém, Pápa, Pécs, Szigetvár, Babócsa, Kis-Ko- 
márom stb. stb., más várakkal és kisebb erődökkel együtt ki- 
ürittetett, szerelékei: Pettau, Grácz, Finz, Bécs, és Bécsújhelybe 
elszállittattak és a benne volt Összes épületekkel együtt alap
jában leromboltatott..

XXVI-ik Fejezet.

Nagy-Kanízsa város keletkezése.

A várbeli lakosság ennek folytán a régi és új városból, 
melyek a várban különben is összelődözve és nagyobb részt 
leégve valának, a külvárosokba és ezek környékeire, Ráczvá- 
ros, Német és Magyar-utcza« telepíttetett, hol Fipót császár
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ajándékából a rokkantaknak is házakat építtettek az ingyenes 
telkekre, minek következtében folyton szaporodva, egyszerűen 
város nevet nyert, a mely sem árok vagy sáncz, sem pedig fal ál
tal körülvéve nem lett. A várfalak anyagából, a melyekben még 
számos eredeti római téglák is voltak, úgy szintén a lerontott vár
beli épületekből, az itt nyugalomba vonult Perger ezredes volt 
várparancsnok, a lakósok segítségével a jelenleg is fennálló 
Ferenczrendiek zárdáját és templomát emelteté, melynek főbe
járatán belül azon kő oszlop, szolgál még mai szentelt víz
tartó gyanánt: melyet Küprili Musztafa nagyvezér 1683. nya
rán Thököly társaságában történt ittléte alkalmával a várban 
építtetett új török fürdő előtt, sárga és-piros színre festetten 
fölállíttatott, melyen — mint már fennebb is mondatott — 
ezen fölirat olvasható: »Amali illa jetti Musztafa«! vagyis: 
»Állíttató Musztafa,hogy Isten őt hadjárataiban segítse«! Perger 
pedig magának azon egy emeletes házat építteté: mely a mai 
»Király-utcza« és a »Kis-Német-útcza szétágazásainál ennek 
déli oldalán arczczal északnak áll, melynek északnyugati szeg
letén fent egy befalazott 25 fontos ágyú golyó látható.

Ezen építkezések a roppant mennyiségű anyagnak csak 
a kiválogatott javából kerültek ki, a többi ott maradt földúlva; 
az ily módon lerombolt várat 1705-ben Grasics báró nyerte 
jutalomképen tulajdonul oly. feltétel mellett: hogy köteles a 
falakat teljesen lehordatni és eltakaríttatni: mit a »Német mai 
Király-útczán épített számos bérházhoz föl is használt részben, 
de a többit ő is csak ott hagyá, mivel tőle a gróf Szapáryak 
birtokába jutott, kik ugyancsak onnan a városban több házat 
építtettek, nevezetesen: a mai »Korona szállodától a nagy 
piaczra szolgáló utols5 emeletes házig; ezek egy részét még 
ma is »várnak« nevezi a nép, mivel annak idejében itt voltak 
az úrbéri fogházak.

Az itteni Szapáriaknak 1743-ban történt magva szakad
tával: a gazdátlanúl maradt roppant birtokot a királyi fiscus 
foglalta le, kitől rövid idő múlva gróf Batthyányi Bajos nádor 
megvásárolá, minekfolytán a várnak romjai is birtokába jutot
tak, melyekből a mai nagy piacz déli oldalán, arczczal észak
nak, egy nagy és egy kis sörfőzdét, valamint a régi »dombi 
korcsma« helyén egy modern vendéglőt építtetett; a sörfőzdé
ből herczeg Batthyányi később palotát csináltatott, mely a vas
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emberhez czímzett bérház, a dombi vendéglőből pedig: a mai 
törvényszéki palota lett.

A várfalaknak alapját képezett és czölöpökön nyugodott 
óriási darab termés-köveket 1840 év táján végre is a városi 
tanács szedette fel és velők a sáros utczákat kikövezteté.

Ezzel azután, a hajdan erős és bevehetetlen hires Nagy- 
Kanizsa vára, melyért oly sok vér és annyi emberélet esett 
áldozatul és a mely hazánk ezredéves múltjában oly nagy 
fontosságú és kiváló szerepet játszott, a történelem szinteré
ről végkép s örökre letűnt; vérázott helyén az ingoványos 
mocsár vad vizének lecsapolása folytán megszilárdult és rajta 
hasznos rét és kaszáló terül el; a szigetvári bástya helyén 
pedig' gőzmalommal egybekötött villamtelep áll, honnan a 
régi vad pogány szellemi sötétség helyett, az újkor jeles vív
mánya, a villamfény árad és terjed a béke áldásait élvező s 
boldog anyagi jólétben folyton gyarapodó és emelkedő Nagy- 
Kanizsa rendezett tanácsú város minden utczájában szét.

Nagy-Kanizsa város ősmagvát képezett várának fényes 
múltjára vissza-pillantva, önkénytelenül fölsóhajt az utókor 
békét élvező sarja és elmélkedéseiben Garay János koszorús 
költőnk e valódi szép versét idézi:

Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csák elfajult kor hős elődöket;
A lelkes: eljár ősei sirlakához,
S gyújt régi fénynél uj szövétneket;
S ha a jelennek halványul sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára!

XXVII-ik Fejezet.

A tulajdonképeni Nagy-Kanizsa városának hadtörténelmi
múltja.

Állomásunknak ősi eredetét fentiek szerint leszármaz
tatva, eljutottam tulajdonképeni föladatom megoldásához: 
Nagy-Kauizsa város és vidékének ,,hadtörténelm i“ múltjá
hoz; a mi tekintve a városnak aránylag ifjú korát — mind
össze alig 194 éves — és azon kedvező szerencsés körülményt: 
hogy benne és vidékén, hazánk más területein ezen időközben 
lefolyt nagy horderejű »hadtörténeti« eseményektől eltekintve
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— átlagos béke honol) — alig fog egypár sornál többet kitenni, 
mivel — mint azt fennebb is láttuk, — egész 1702-ik évig, 
vagyis azon időpontig, midőn az Octaviánus római császár 
által, az ingoványos mocsár közepébe verettetett czölö- 
pökre épült oly dicső múltú és oly viszoutagságteljes 
vár, 80—81 évi fennállása után, Lápót császár és király 
rendelete folytán leromboltatott, túlajdonképeni városról 
vagyis: önálló nyílt városról szó sem volt, hanem a vár
ban volt csinos és számos épületekről, valamint a várnak 
három külvárosáról, melyekben roppant össze-visszasággal 
és szétszórtan alig volt mindössze nem is ház, csak 
ideiglenes menhelyet nyújtott nád vagy zsúppal fedett viskó, 
így a »Ráez-város« mai Kis-Kanizsa 32, — »Német-utcza« 
mai Király-utcza 22, és a »Magyar-utcza 29 ily lakhelyből ál
lott, melyek éllenség közeledtére, a várnak megtámadásakor
— nehogy a támadó itt magát befészkelve a várhoz közelebb 
juthasson — rendesen felgyujtattak és lakói 'minden ingósá
gaikkal a várba siettek.

A Rákóczy-kornak lezajlása után — 1710-től kezdve — 
Nagy- és Kis-Kanizsa, Récse, Galambok, Komárváros és Kis- 
Komárombau lovasság — váltakozva dzsidás és vértes — lett 
helyőrségi szolgálatra beosztva illetőleg beszállásolva, melynek 
parancsnoka: a mai posta és távirda hivatallal szemben álló 
katonai kórház féle épületben lakott. — 1848-ik október 27-én 
a vad szerezsáuok dulásai és rakonczátlankodásai ellen »nem
zetőrséget« szervezett és állított városunk.

1849-ik február 21-én pedig: Buries császári tábornok' pa
rancsára 8000 írt »hadisarezot« fizetett, mely összeg 1850-ben a 
városi tanács kérvénye folytán »harácsolási címen« a kor
mányzóság által meg nem téríttetett ugyan, de elszámoltatott.«

A francziáknak 1809-ben hazánkba történt nyomulása el
len a dunántúli többi városok példáját követve Nagy-Kanizsa 
is »polgári őrséget állított.«

1849-ik november elsejétől azonban már gyalogság lett a 
nagy-kanizsai állomásra beosztva, még pedig : ma az Ernő fő- 
herczeg nevét viselő cs. és kir. 48-ik gyalogezrednek kiegészitő és 
tartalék ezred parancsnokságával a 2-ik tábori zászlóalja, mely 
időnként ezredének más-más zászlóalja által felváltatik és a 
mely még mai napig is az itteni helyőrségi szolgálatot teljesiti.
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Nagy-Kanizsának ezen »házi ezrede« az 1866-iki olasz és 
az 1870—71-iki porosz hadjáratokban valamint: az 1878-ik évi 
»bosniai hercegovinai foglalásban« is résztvett.

A magy. kir. honvédségnek 1869-ben történt fölállítása 
és szervezésekor N.-Kanizsa városa a »zala-megyei 77-ik hon
véd zászlóalját« kapta, melyhez 1878-ban az addig Perlakon 
állomásozott »zalamuraközi 78-ik zászlóalját« nyerte; e két 
zászlóaljból a Körmenden állomásozó »vasmegyei 66-ik zászló
aljnak« hozzácsatolásával 1886-ban jelenlegi állomásunk szék
helyével : a »magy. kir. nagy-kanizsai 20-ik honvéd gyalog- 
féldandár,« ebből pedig: 1890-ben az ugyanolyan czimü ezred 
alakíttatott, melynek parancsnoksága szintén Nagy-Kanizsán 
állomásozik!

Ezek szerint tehát: Nagy-Kanizsa városának és környé
kének »hadtörténelmi múltjával« le is számoltunk volna, ha 
csak még a két laktanya építtetését is ide nem tudjuk és ig- 
tatjuk, mely szerint: 1886-ban a magy. kir. honvédségnek egy 
165856 frt és 65 krajczárba ugyan, de azért éppen nem igen 
czélszerii laktanyát építtetett, a melyen okulva: 1890-ben a cs. 
és kir. közös hadsereg számára egy 406755 frt 13 krajczárba 
került bár, de sokkal czélszerűbb és csinosabb kaszárnyát 
emeltetett.

Továbbá fölémlíthető még: hogy a hajdani Alsó-Panno- 
niának góczpontja — honnan a híres »római út« annak ide
jében hat felé ágazott el — szorgalom és munka által a jelen
kor kereskedelmének nevezetes helyévé küzdötte föl magát; 
mely Fiume és Triesten át a tengerrel, valamint Bécs és Buda
pesttel épúgy: mint az osztrák örökös tartományokkal, Bos- 
niával és a Balkán államokkal egyenes összeköttetésben áll, 
tehát hét különböző irányból futnak be naponta a vonatok! 
mely körülmény egy bekövetkezhető mozgósitás esetén, igen 
fontos »hadászati góczponttá« emelendi!

Végül egy oly ténynek felemlitésével zárom be munkámat: 
mely nélkül manapság rendezett haderő már nem létezhet és 
nem is létezik sehol, s ez: az újonczok föleskettetése, illetve: 
ünnepélyes eskü letétele a zászlóra! Mire nézve, O császári és 
apostoli királyi Felségének 1893-ik évi október 29-én Bécsben 
kelt legfelsőbb elhatározása alapián, ugyanazon év november 
hó 4-én 6028/eln. számú »Körrendeletével«, a magyar királyi hon



véd miniszter úr Ő nagyméltósága a következőket ren
delő el:

1. »A felavatottak a tényleges- szolgálatba való belépés 
után, azok pedig, kik tényleges szolgálatra kötelezve nincse
nek, a katonai kiképzés ideje alatt — az esküt újólag, és ün
nepélyes módon letenni tartoznak.

2. Ezen eskü leteendő:
a) gyalogsághoz október havában bevonult újonczok (pót- 

tartalékosok) valamint a lovassághoz az év egész folyamán 
bevouúlt legénység á lta l: november hó i-én.

b) a gyalogsághoz márczius havában bevonuló újonczok által 
az április hó i-ére legközelebb következő vasár vagy ünnep napon.

c) az iskolai szünidők alatt katonai kiképzés végett be
vonuló póttartalékosok által: a kiképzés negyedik hetének le
folyása után következő vasár- vagy ünnep napon.

Az eskü letétele előtt ä viszonyokhoz képest isteni tiszte
let — lehetőleg szabadban — tartandó, mely alkalommal az 
eskü fontosságára és szentségére is utalni kell.

3. Ezen ünnepélyhez az állomáson lévő összes csapatok 
valamint az intézetek tisztjei, honvéd tisztviselői és legénysége 
díszben kivonuljanak.

4. Az eskü letétele a kivonúlt csapat előtt, az állomáson 
lévő összes elöljárók jelenlétében történjék.

5. Az ide vonatkozó intézkedéseket a honvéd állomás pa
rancsnokság teszi meg. Az év folyamán egyenként, vagy cse
kélyebb számban bevonuló egyének az esküt újólag az erre 
megállapított legközelebbi időpontban teszik le,

6. Ezen határozványok a Eudovika Akadémiából a hon
védséghez belépőkre nézve alkalmazást nem nyernek.

7. A folyó évben bevonúlt újonczok által az eskü novem
ber hó 15-ére legközelebb következő vasárnapon leteendő.«

E körrendelet folytán és értelmében az éppen kiképzés 
alatt állott újonczok az ünnepélyes esküt 1893. november hó 
19-én a honvéd laktanya udvarának torna térén tették le; ezt 
megelőzőleg azonban: a Fereucz-rendiek templomában misét, 
azután pedig az illető áldozár által tartott szép alkalmi beszé
det hallgattak, minek végeztével a fent jelzett helyre vouúl- 
tak, hol a hozzájuk intézett búzdító és lelkesítő alkalmi beszéd 
után az ünnepélyes esküt letették.
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Azóta évente kétszer — tavaszszal és — őszszel mindig 
a fenti módon történt az eskü letétel; a folyó évben azonban 
már egészen más helyen és másként folyt le ezen ünnepélyes 
ténykedés, még pedig: a város déli oldalán a kórház megétti 
úgynevezett »kis gyakorló téren« az 1895-ik évi 42437/VII. 
számú honvéd miniszteri »körrendelettel« rendszeresített »ká
polna sátor«-ban — mely keletre nyillott — húsvét első nap
ján — április hó 5-iki vasárnapon reggeli 8 óra 30 perczkor 
Mintsek Antal Melchiades szt. Ferenczrendi áldozár által isteni 
tisztelet, ennek végeztével pedig: a sátor előtt tömegben föl
állított legénységhez a következő lélekemelő és valóban szép be
széd tartatott:

„Isten szivet alkotott, ’s belé érzelmeket, szeretni 
lángolón hazát ’s nemzetet!“

Mióta Isten az élettelen rögbe lehelte képének mását, az 
igazért, a szépért, az eszményiért lelkesülni tudó szellemet: 
azóta az ember a földet, melyen született, a rögöt, mely táp
lálja és majdan eltakarja az igaznak és szépnek, az eszmé
nyinek dicsfényével veszi körül! Hozzá fűzi a múlt emlé
keit, a jelen törekvéseit, a jövő reményeit. Könyeivel áztatja, 
midőn tőle megválik és ismét öröm könyekkel áztatja ’s 
csókjaival borítja el, ha messze távolból, idegen országból 
visszatér. És a mit ezen a világon Isten parancsából Istenért 
szeret, annak a képét, annak fogalmát ahhoz a földhöz fűzi 
és ennek a földnek neve: haza. És e szeretet, melylyel ezen 
a hazán csügg, ,Aaz isteni szeretet egyik legkedvesbike, a 
gyermeki szeretet ikertestvére: a haza s z e re te t!

Ez ama szeretet, mely könyet fakasztott az átokkal súj
tott első emberpár szeméből, midőn Éden kertjéből kiüze- 
tett; ez a szeretet az, mely Jákobbal Gosen dús legelőin 
sem feledtette ősi hazáját és a haldokló pátriárkával rebeg- 
tette el szíve, lelke utolsó óhaját: ez azon szeretet, melyet 
magának az Üdvözítőnek könyei szenteltek meg. Szívet, lel
ket megható az a jelenet az új szövetségben, midőn az üd
vözítő hazájának szép fővárosát (Jeruzsálemet) szemlélve, 
mindentudó leikével annak szomorú elpusztulását a jövőben 
látta, hazafiúi szívén erőt vesz a bánat s szemeiből könyek 
peregtek alá, egy Istenember hazaszeretetének forró köny-

15N agy-K anizsa város és  v id ék én ek  lia tltö r tén e lm i le írá sa .
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nyeit; ez az a szeretet, mely drága gyöngyképében ragyog 
Krisztus követőinek koronájában, melyet megad ama napon 
az Ur az igaz bird azoknak: kik epedve'várják az ő eljöve
telét. És ez a haza szeretet, a magyar nemzeti erények fény
koszorújában ama legdrágább ékkő azon közös kapocs: mely 
a vitéz hadsereg minden egyes emberét egymáshoz fűzi! Mi 
mindnyájan egy közös hazának gyermekei vagyunk. Enged
jétek meg tehát, hogy hűségi eskütök ünnepélyes alkalmá
val, az emlékezet szárnyain visszarepűlhessek a múltba és 
egy futó pillantást vessek hazánk történetébe, hogy megta
nulhassuk hazánkat önzetlenül szeretni.

Átvonul ma agyamon hazám letűnt eseményeinek lán- 
czoiata. Mióta Trója és Carthagó elpusztult, nem létezik a 
földön hasonló maroknyi nép, mely ily kis áldott térre szo
rítva, hazája iránti szeretetből annyi szenvedés, annyi küz
dés közt oly hősiesen védte volna a hazát, — melyet elfog
lalt — mint a magyar. Mióta Atilla a félvilágot megosto- 
rozá, és Árpád a Kárpátok szép bérczeiről kinyújtá vaskar
jával hatalmas kardját az Adriáig: óh azóta csak az ég tudja, 
mennyit szenvedett a magyar? És ha szenvedéseidre gondo
lok szép hazám: sóhajtani tudok a költővel:

„Hazám, hazám'óh én szegény hazám, 
Minek nevezem azt az érzeinényt: 
Mely mint egy sötét felhőszakadás, 
Omlik szívemre múltad emlékeként'?!“

A magyar fegyverek győzelmesen villogtak hajdan, Calab
ria, Francziaország, az éjszaki tengerpartok s Konstantiná
poly kapui előtt. S midőn e zivataros harczok múltán meg
telepedett az európai nemzet családok között, lemondva a hó
ditó háborúk babérjairól, ott látjuk ismét a nemzetet, mint 
a keresztény művelődés védőjét: tatárok, mongolok, s mo
hamedánok ellen s a nemzet vitézségén megtört kelet ha
talma! De hogy feledhetné a magyar Várnánál hullatott vé
rét, hogy feledhetné a mohácsi temetőt, hol hatszáz évnek 
diadalmi dicsősége hanyatlott sírba; hogy feledhetné a tö
rök rabigát, melynek oly soká csörgeié lánczait? Csak fohász
kodni tudok, ha rád és más nemzetekre gondolok, mert:
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«Az ég egy kincset ad minden hazának,
S a nemzet híven őrzi birtokát.
Császárról szól a franczia fiának,
Büszkén mutatja Róma ófalát.
Ilellosnak kincse egy elomló rom,
Tied hazám egy szentelt fájdalom!"

Midőn végre ezen keleti vész is elviharzott, hosszú év
századokon keresztül, egy jognyirbáló rendszer ellen kellett 
keserves tusát küzdenie. A magyar tömörülve a jogvédelem 
zászlója alatt megmutatta akkor is a világnak, hogy méltó 
helyet foglal el a nemzetek sorában, s gyáván nem fog el- 
csenevészni soha! A nemzet a magyar korona szt. kereszt
jében, mint Jézus feltámadott megváltója jelében megnyug
vást találva kiállott jogainak védelmére.

Szabadság! ez volt ama szt. szózat, melynek varázsha
talma alatt feláldozva életét, vért és vagyont a nemzet hős 
fiai, mint a sasok vívni szálltak.

Szabadság! hiszen ez azon csodahatású bűvös szó, mely
nek gyújtó izgalma alatt milliók és milliók vívták már élet
halál liarczaikat.

Szabadság! ez azon ó-testamentomi örök lánggal égő 
csipkebokor: mely oda van gyökerezve mélyen, kitéphetle- 
nűl a szívekhez s hozzánk Isten hangja szól a lángok közül.

E szt. eszme zászlója alatt kelt csatára a magyar. »A föl
diekkel játszó égi tünemény s istenségnek látszó csalfa, vak 
remény kisérte ama jós igével: az nem lehet, hogy anuyi 
szív hiába onta vért, s keservben annyi hű kebel szakadt 
meg e honért!«

És él nemzet e hazán, él egy maroknyi nép, mely nem
csak büszkén tekint vissza ezeréves múltjára, hanem merész 
pillantással tekint a jövőbe is, mert még van neki feladata, 
melyet el kell végeznie. Hogy mi ez a feladat? az kidom
borodik a hosszn múltból; akkor volt ez a nemzet a legha
talmasabb : a mikor a keresztet védelmezte, akkor fog el
pusztulni, a mikor a keresztet megtagadja. Hazaszeretet és 
híthűség voltak jellemvonásai a magyarnak, a mikor nagy volt!

Oh hazaszeretet! Ez a gondolkodó ember isteni kivált
sága. Ősszel fehér, tépett foszlányok úszkálnak a levegőben, 
e foszlányokon apró rovarok utaznak oda: a hova a vihar 
elsodorja őket, ott e rovarok tovább élnek, s mit sem tud
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nak többé előbbi hazájukról. De az ember nem tudja elfe
lejteni a földet, melyen bölcsője ringott, a hol az édes anya 
meleg csókja keltette fel ágyából, a hol tündér mesével 
szenderült álomba, csak oda kívánkozik vissza, mint a fész
kéből kivert pelyhes madár anyja szárnyai alá, máshol min
denütt hontalannak, boldogtalannak érzi magát, nyugtalan 
tekintete oda tapad az égbolt peremére, mely hazájában éri 
a földet, el-el nézi a lenyugvó napot, a letűnő csillagokat, 
mert a hazájában merülnek alá; köszönti a felhőt, üdvözli a 
madarat, mely hazája felől jön; örömmel szívja magába a 
szellőt, mely a szülőföld levegőjét és virágillatát hozza. Szi
vet cseréljen, a ki hazát cserél, mondja a költő. Isten az 
embernek egy szívet adott, és e szívnek csak egy hazája 
van, melyért meg is tud halni. Oh, a hazáért meg is lehet 
halni. Mert mi a haza? Az nem hideg eszmény, nem puszta 
jelkép, élő valóság az: anyádnak csókja és könye, gyerme
kednek első mosolya, mely földöntúli boldogsággal töltötte 
el lelkedet, szívednek legelső megindulása, az a meggyepe- 
sedett sírhant, mely alatt gyermeked, vagy szülőd csontja 
porladozik; az üdítő napsugár az aranykalásszal hullámzó 
mezőség, ringó bölcsőd tündérmeséje, a róna délibábja, a 
felhőkbe vesző hegycsúcsok, a suttogó erdő, a csobogó pa
tak . . . .  ez mind — mind: a ti hazátok. Ezt nem találjátok 
fel, idegenben. Csodálhattok sok mindent máshol, de szere- 
tetetek csak hazátok számára van; örömünk, boldogságunk 
tanyájaként azonban, csak a uapfödte szülői ház marad! A 
legnevezetesebb, nagyméretű templomok oszlopcsarnokái és 
boltívei közt is vissaemlékeztek a ti kis szent egyházatok
nak fehérre meszelt falára, a hol először hallgattatok szent 
misét, először áldoztatok; visszaemlékeztek a pap imájára, 
a hívők énekére, a harangok lágyan zsongó-csengő szavára. 
Az isteni gondviselés nyilatkozik ebben is; Isten a leküzd
hetetlen szeretet lánczaival kötötte az emberi szívet a szülő
föld talajához, hogy egyenletesen oszoljon meg az emberi
ség, hogy legyenek lakói a jeges Izlandnak ép úgy: mint 
a homok pusztás Afrikának. Helyesen int azért minket a 
költő király:
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„Hazádnak rendületlenül létry híve óh magyar !
Bölcsőd az s majdan sírod is, mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kivül :
Nincsen számodra hely,
Áldjon vagy sújtson Úr keze, itt élned halnod kell !

Azért, keresztény bajtársaim: szeressétek, védelmezzétek 
e hazát, hozzátok s emeljétek virágzásra: Hazátok küzdel
meiről, e jó anya fájdalmairól ne feledkezzetek meg soha; 
úgy mint »honvéd« elnevezésiek is mutatja: nektek a ma
gyar korona országainak, mint az összes birodalmi védpai- 
zsának kell lennetek, nektek kell magatokat »vért« gyanánt 
oda vetnetek a haza békéje, a honpolgárok oltárai, tűzhelyei 
megvédésére. Nektek a Felséges Fejedelemmel egyetértve, 
azon kell lennetek s vállvetve közreműködnötök: hogy 
Magyarország területi épsége sértetlen maradjon, hogy az 
ország jóléte mint bokréta virágozzék!

A király megadta eme biztosítékot az országnak, a 29 
évvel ezelőtt letett nyilvános eskü által, ez által kell, hogy 
megadja a Felségnek a biztosítékot a vitézlő hadsereg is! 
E miatt követel ő házám vitézei, tőletek is ma hűségi esküt! 
Az eskü ugyanis erőt kölcsönöz az emberi akaratnak, az 
emberi tetterőnek. Mikor tehát főbenjáró s a közjóra szol
gáló munka végrehajtásáról van szó: az akaratnak e szük
séges támasztékot meg kell adni. A katona dicső hivatása 
a hon boldogságáért életét is feláldozni; Ha nem volnának 
sokan, kik készek a honért életüket feláldozni: akkor nem 
lehetnének szerencsések sokan a honért élhetni: Ti tehát 
ma esküt tesztek a királynak.

Esküdni annyit tesz, mint bizonyságúl hívni magát az 
Istent, a mindentudót mindenhatót annak tanúságára: hogy 
igaz az, a mit mondunk vagy Ígérünk. Ezen eljárás vallásos 
cselekmény; mert az esküvő az által Isten mindenttudósága, 
hatalma és igazságába helyezett hitéről tesz ünnepies vallo
mást, miért is ez az isteni tisztelet egy nemét képezi. Ezen 
eskü által ti hazám vitézei! Isten s az ő képviselői és a ti 
elöljáróitok színe előtt ünnepélyesen fogadjátok: hogy ő Fel
sége iránt hűséggel, hódolattal — a tábornokok és minden 
egyéb elöljárók és föllebvalók iránt engedelmességgel visel
tettek, parancsaiknak megfeleltek, őket tisztelitek, védelme
zitek — Ő Felsége akaratára minden ellenséggel bátran
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szembeszálltok, szárazon úgy: mint vizen, — éjjel úgy: mint 
nappal, — harczok, csaták és rohamokban lelkesen részt- 
vesztek, a csapatokat, zászlótokat, lövegeiteket el nem hagy
játok, szóval: á mindennemű küzdelmekben férfiasán ki
tartók, a vitéz névre érdemesek lesztek, az ellenféllel soha 
semmi szín alatt egyet nem értetek, hanem a hadi törvé
nyeknek megfelelőleg valódi vitézekként éltek és haltok. 
Végűi: állítástok inegpecsételésére hozzá teszitek: Isten en
gem úgy segéljen! az az: úgy legyek boldog, a mint most 
igazat mondok. Istennek tett ezen eskü lelkiismeretesen és 
komolyan veendő; Isten engem úgy segéljen«! Rettenetes 
szavak arra nézve: ki talán kisértetbe jönne, eskü alatt adott 
szavát megszegni; de ép oly vigasztalók arra nézve: ki el 
van határozva adott szavát becsületesen megtartani. Isten 
engem úgy segéljen! E szavak áldást és átkot foglalnak 
magukban aszerint: a mint megtartjátok, a mit ma ünne
pélyesen Isten és emberek előtt Ígérni fogtok, vagy meg 
nem tartjátok azt. Midőn őseink Hunnia szép földjének el
foglalására útnak indultak, fővezérüknek örök hűséget es
küdtek, megmetszvén karjaikat s vérüket egy edénybe ereszt- 
ték, azt szabva úgy képzeletileg törvényűi:, hogy annak 
vére is úgy folyjék; ki a vezér s annak utódai iránt hűtelen 
lesz! íme ilyen volt őseinkben a fejedelem iránti tisztelet és 
hűség. Teljesítsétek ti is mindenkor szívesen és becsületesen 
mindazt, a mit ma eskü alatt Ígértei és fogadtok. Ez fog 
nektek szerezni boldog megelégedést es lelkiismeretbeli nyu
galmat a dicső katonai pályán! Es hogy a ma leteendő .ün
nepélyes katonai hűségi esküt mindenkor híven megtarthas
sátok: Az Úr kegyelme legyen veletek most és mindenko
ron Amen!«

Ennek végeztével Csalány Géza ezredes úr, a magy. kir. 
nagy-kanizsai 20-ik honvéd gyalogezred jelenlegi parancsnoka 
intézett egy katonásan búzdító és lelkesítő rövid, de igen velős 
szép beszédet az újonczokoz, kik erre az esküt magyar és hor- 
vát nyelven nyomban le is tették, mit a »díszmenet« és »be- 
vonúlás« követett.
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Ezzel föladatomat megoldottnak vélve: munkámat »Zala- 
vármegye kistükre« alábbi versezetével zárom b e :

Nagy-Kanizsa hajdan, erős volt várával.
Most kereskedelme, ipar, ’s szorgalmával 
Gabnapiacz, vasút, nagy termék forgalom,
Fényes jövőt Ígér és tárczát gazdagon.
Triesztet, Fiúmét, Balkán félszigetét,
S az osztrák fővárost, elérhetné innét.
Osztrák tartományok s a szegény bosnyákok,
Innen bejárhatók ’s meglátogathatok.
Az itt soroltak közt, összekötő lánczszem,
E fölötti örömében, könybe lábbad a szem!

Egyek vagyunk, hont imádván 
Régi viszály csak hírben él,
Új szellem van városunkban. 
Enyhítő, mint: nyárban a szél. 
Nagy-Kanizsa szebb jövőnknek, 
Lett fényes és szép záloga,
Hirdeti, hogy feljött már a 
Magyar dicsőség csillaga!
S honszerelmet minden szívbe; 
Adott Isten „ezer évre“ !
Hogy a magyar — magyar legyen. 
vS éljen békén év-ezreken!
Büszkén néz lfe majd az égből, 
Reánk Hadúr kegyelmesen !“
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