
erőfeszítése hiába volt: amint a török felmentő sereg híre megérkezett, Hohenlohe és Strozzi hívei a hadita-
nácsban leszavazták Zrínyit és a visszavonulás mellett döntöttek. Július 2-án hajnalban, amikor már csak né-
hány napi kitartásra lett volna szükség, hogy a védők megadják magukat, megtörtént az elvonulás. 

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

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

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

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

V. Molnár László 

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

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

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

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

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

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

Lesvár. „Ikrény határában van egy puszta, Lesvár a neve. Úgy tudják errefelé, hogy még akkor kelet-
kezett, amikor a törökök voltak itt Magyarországon. Akkor még Győr is az övéké volt. Onnan gyöttek ki 
rabolni a falukba. Aki csak tehette, elmenekült előlük az erdőbe, nádasba. Itt a döglött-Rábca mellett 
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összegyött egy csomó bátor legény, akik elhatározták, hogy bosszút állnak a törökön. Nem messze az 
úttól az erdöszélen csináltak földbül egy kis várat. Csak akkora volt az egész, hogy az embereket eltakar-
ta és jól ki lehetett belőle lesni az útra. Fegyvereket is kerítettek és így lesték, mikor jönnek a törökök. 
Nemsokára jöttek is az úton. Rájukcsaptak és elvették tőlük a marhákat, a foglyokat meg kiszabadítot-
ták. Attól kezdve mindig ott leselkedtek, amíg csak törökök jártak erre. Aztán már nem kellett az a vár, 
de egy kis dombja még ma is megvan a döglött-Rábca partján." (Bukta Mátyásné sz. 1902.) 

A lébényi templom és a törökök. „Amikor Győr is a törököké lett, ki-kicsaptak a városból a környező 
falvakba rabolni. Elhajtották az állatokat, összefogdosták azokat az embereket, akiket el tudtak adni rab-
szolgának. Rettegésben élt a nép a rabló hordák miatt. Egyszer Lébénybe is elért egy ilyen csapat. A nép 
a templomba menekült előlük, mert azt úgy építették régen, hogy erős vár is volt, ha veszedelem közele-
dett. A törökök sem bírtak a kőépülettel. Hiába döngették a vaspántos kapukat, mert a nép jól elreteszel-
te és a templomban hangosan imádkoztak, énekeltek, hogy az Isten szabadítsa meg őket a veszedelemtől. 
Akkor a törökök elhatározták, hogy rájukgyújtják a templomot. Hordták össze a szalmát, rőzsét, hogy 
meggyújtsák. Egyszerre csak a lébényi hányból hatalmas farkascsorda tört rájuk. Üvöltve ugrottak a tö-
rökökre, és akit értek, szétmarcangolták. A többi pedig rémülten menekült ki a faluból, s nem mertek 
többet Lébény közelébe jönni." (Németh Sándor sz. 1918.) 

A rajkai Törökmocsár. „A rajkai parti erdőben van egy feneketlen mélységű mocsárterület. Mikor a 
Bécset ostromló török hadakat Sobiesky János lengyel király seregei elkergették a város falai alól, a visz-
szavonuló törökök egész Moson megyét elözönlötték. Ami értéket, drágaságot magukkal vihettek, azt el-
rabolták. Egy ilyen rabló lovascsapat éppen Rajkát fosztogatta, amikor egy csapat magyar vitéz megszorí-
totta őket. Úgy elvágták az útjukat, hogy csak a Duna-parti erdőség felé látszott számukra menekülés. A 
rengeteg összerabolt kincs terhével a mocsárig értek. Nekivágtak az ingoványnak és mind egy szálig oda-
vesztek a magyar vitézek szeme láttára. Lehúzta őket a mélybe a rablott kincsek terhe. Így szokták el-
mondani az öregek a rajkai Törökmocsár nevének eredetét." (Modrovits Gábor, sz. 1897. Rajka) 

Török a kéményben. „Mindenfelé jártak akkor olyan kóborló török csapatok. Kijöttek a táborukból 
egy kis ennivalót, meg zsákmányt keresni. A nép elbújt előlük az erdőkbe. Egyszer egy ilyen csapat eljött 
a mi falunkba is. Egy török bement a bognármester házába. Nem talált egy lelket se. Bement a kony-
hába, onnan a spejzba, ott aztán talált ennivalót eleget. Neki is állt falatozni. Még nagyobb volt az örö-
me, amikor megtalálta a borosüvegeket is. Az lett a vége, hogy alaposan becsípett és el is aludt ott hely-
ben Arra ébredt fel, hogy hangos kiabálást hallott. Föl is ugrott azon nyomban, menekülni próbált, de 
az udvar és az utca is tele volt lármázó, hadonászó emberekkel. Nem volt más útja, a kéményen át akart 
elmenekülni. Olyan tág, nagy kémény volt még akkor a kályha fölött. A húsfüstölő rudakon kapaszko-
dott fölfelé, mire végre kidugta a fejét a kéményből. De tovább mászni nem tudott, mert fönt összeszo-
rult a kémély lukja, hát bentszorult. Az utcán észrevették a turbános fejét és nagy kiabálással kihúzták a 
kéményből. Szegény török azt hitte, hogy most biztosan agyonverik. De az emberek jót nevettek az 
összekormolt képén. A bognármester meg azt mondta, befogadja a törököt, úgyis kell neki egy segítség, 
így ottmaradt a háznál. Szorgalmasan, becsületesen dolgozott. Még hittanra is eljárt a paphoz és meg-
keresztelték. Keresztapja maga a bognármester lett. Egy özvegyasszony hozzáment feleségül. így végleg itt-
maradt a faluban." (Nusszer József sz. 1910 Mosonszolnok) 

A kifli eredete. A régi Moson megye területén, a mai Burgenlandban, Szentandráson (St Andrá) hal-
lottam ezt az érdekes történetet. Kara Musztafa nagyvezér óriási seregével eljutott Bécs alá. Körülvette 
a várost és elkezdte ostromolni. A bécsiek hősiesen védekeztek, nemcsak a katonák, hanem a lakosság is. 
A céhes iparosok is ott harcoltak a kijelölt bástyájukon. Nagy volt a veszedelem. Akkor a pékek céhmes-
tere megfogadta, hogy ha elvonul a török és megmenekülnek, hálából olyan süteményt süt, amilyen eddig 
még nem volt. Végre megjöttek a lengyelek és Sobiesky János királyuk felmentette Bécset. Leírhatatlan 
volt a nép öröme. Akkor a pékmester megformálta tésztából a török félholdat és megsütötte. így kelet-
kezett a kifli. (Johan Lang, sz. 1916) 

Dr. Timaffy László 
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