
A konferencia munkáját vasárnap délelőtt összegeztük. Egyúttal megbeszéltük a követke-
ző konferencia esetleges témáját, helyszínét, ami Esztergom mellett és Szentendrén a hagyo-
mányos népélet lesz. A VII. Országos Ifjúsági Honismereti Konferenciát Halász Péter elnök ün-
nepélyesen bezárta, és reméljük, hogy a következő évben is találkozunk!1 

Szabó Veronika 

Várrá alakított kolostorok Zala megyében 
Az 1526-os mohácsi csatavesztés után nemcsak a magyar állam, hanem a magyar egyház is 

meggyengült. Utóbbinak oka, hogy a XVI. század első felében Magyarországra is megérkez-
tek Európa új vallásainak tanai. A reformáció vallási irányzatai, azaz kezdetben a lutheránus 
és a református tanok hamar tért nyertek a magyarok között. Először a legszegényebb rétegek 
és egyes nemesi családok tértek át az új vallásokra. Már II. Lajos király udvarában is éltek pro-
testánsok, akik a királynéval érkeztek Budára. A nemesi családoknak azért is érdekükben állt 
az új vallásokra való áttérés, mert ily módon a meggyengült katolikus egyház vagyonára rá 
tudták tenni a kezüket. A birtokukon álló kolostorokból elűzték a szerzeteseket és így nem-
csak az egyházi vagyont, hanem a kolostorok épületét is meg tudták szerezni. A legtöbb ko-
lostor kőből készült, s így várrá alakíthatták. Zala megyében a ferencesek zalatárnoki, mura-
szemenyei és keszthelyi, a premontreiek türjei, a pálosok örményesi, és a bencések nagy-
kapornaki, valamint zalavári kolostorából lett vár ebben az időben. 

Z A L P 
rekonstrukciós k«p«TUrchoGujlio xvi.sz-t 
feWreso uíón i-aiiotts RpSSyTibor.ixjzootx^ 

Zalabér várának rekonstrukciós rajza 

1 A következőkben szemelvényeket közlünk az Ifjúsági Honismereti Konferencián elhangzott előadá-
sokból. (Szerk.) 

68 



Nagykapornak 

A legjelentősebb várrá alakított kolostor Kapornak volt. Magát a kolostort a Kádor nemzet-
ség alapította a XII. században, s a Foglár völgyének egyik legmagasabb dombjára építették. 
Ez azért volt célszerű, mert innen nemcsak a kolostor alatt nyugvó mezővárost védhették, ha-
nem a közelgő ellenség mozgását is szemmel tudták tartani. Az is előfordult, hogy a megye-
gyűléseket is itt tartották. 

A kapornaki kolostor már a török uralom előtt is szolgált várként, ám nagyobb jelentőséget 
csak a 150 éves török uralom alatt kapott. 1547-ben már Zala megye egyik katonai központjá-
nak tartották. 1571-ig még élt falai között öt szerzetes, akik hiteleshelyet is fenntartottak. 
1580-ban Egeraljai László, Kapornak és Zalavár kapitánya segítséget kért Kilman András ka-
nizsai kapitánytól a két vár fokozott védelmére, ennek érdekében a két apátság javainak keze-
lését Kilman Andrásnak adta. Jelentéséből tudjuk, hogy ekkor a két a várban már 70 fő gya-
logság és 37 főnyi lovasság állomásozott. Ernestus főherceg a Magyar Kamarának írt levelé-
ben utasítja Egeraljai Lászlót, hogy a pálosok birtokait csatolja Kapornakhoz, s javadalmukat 
a végvár fenntartására használja. 1952-ben Rudolf császár egy malommal együtt Ujalki László 
vasvári prépostnak adományozta Kapornak és Zalavár apátságát. Ez az adomány azonban 
nem terjed ki az apátságok birtokaira, mert azok a végvárak szükségleteinek ellátására szük-
séges. 1600-ban a törökök megtámadták az erődítményt, ám Újlaki László vasvári prépost hő-
siesen helytállva visszaverte a török ostromot. Ekkor már 50 magyar lovas, 3 német gyalogos 
és 50 magyar gyalogos állomásozik Kapornakon. Egy évvel később azonban már csak 50 lo-
vast és 50 gyalogost találunk a várban. Ám az 1610-es évek országgyűlésein Kapornak java-
solt létszáma 100 lovasra és 100 gyalogosra emelkedik. A török portyák folyamatosan veszé-
lyeztetik az erődítményt: 1630-1637 között 36 embert vittek el, vagy vágtak le a törökök. 
1636-ban a törökök kapornaki pincéket törtek fel, s több mint 700 akó bort tettek tönkre. 

1640 körül lett Kapornak kapitánya Szarka Lajos, akinek nevét a kapornakiak még ma is is-
merik. ő volt az, aki saját költségén rendbe hozatta a vár kapuját és palánkját. A törökök 
1644-ben újra Kapornak alatt jártak és magyar vitézeket öltek meg. Szarka Lajos a következő-
ket jelentette Kapornakról: „itt annyira kihaltak Kapornakbul a vitézek, hogy a kaput nincs 
kinek fölvonni... Az Apaturral együtt száznyolcvannyolc halt meg bennek, aki meg nem halis 
bennek, Hagymási Uram hadába szökött". A XVIII. század közepén már csak 20 lovas és 25 
gyalogos szolgál a várban, ezt a létszámcsökkenést az is magyarázza, hogy 1633-1647 között 
38 személyt vittek el vagy vágtak le és elhajtottak 83 marhát. A század közepére egyre szegé-
nyebb lett az erődítmény, az őrség is zúgolódik a fizetetlenség miatt. Egy 1658-as levélből ki-
derült, hogy az őrség már három esztendeje nem kapott fizetést. 1688-ból származó levél sze-
rint a várban 100 huszár, 40 német és 110 hajdú állomásozott, a nagy létszámnövekedés jelzi, 
hogy Batthyány II. Ádám nagyobb katonai akciót tervez. Ez az akció pedig nem volt más, 
mint Kanizsa visszavétele. 1690 után Kapornak erősítéseit lerombolták, s a kolostort is telje-
sen újjá kellett építeni. 

Kapornak volt tehát Zala megye egyik legfontosabb erődítménye, amit mindenképpen 
meg kellett tartani, mert ha nem, Egerszeg után szabad az út Bécs felé. Ám a vár túlélte a török 
támogatásokat, a mezőváros pedig virágzásnak indult. Faluként ma is jelentős szerepet ját-
szik a megye életében. 

Irodalom: Helytörténeti Lexikon. Zala Megyei Levéltár (Kézirat) 

Zalatárnok 
A zalatárnoki ferences kolostort az 1500-as évek végén - a megyében utolsóként - alapítot-

ta Botka János zalai alispán. 1565-ben a Hagymásiak formálták várrá az épületet. A törökök le-
rombolták, de újjáépült. 1592-ben Botka Ferenc török fogságba esett, ahonnan 5000 Ft váltság-
díj fizetésének kötelezettségével szabadult. Az összeget azonban csak Nádasdy Péter segítsé-
gével tudta megszerezni, ezért több birtokával együtt Tárnokot is elzálogosította Nádasdy 
Péternek. 1607-1608 között még komoly őrség, 250 fő állomásozott az erődítményben. A vár 
további sorsáról nincs forrás, valószínűleg kiürítették. A falu napjainkig fennmaradt. 

Irodalom: Helytörténeti Lexikon. Zala Megyei Levéltár 
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Muraszemenye 
Muraszemenye ferences kolostorát 1248-ban Hahót nemzetségbeli Mihály alapította. A fa-

lu kolostora révén környékének központja lett. Ezt bizonyítja, hogy uradalmához 1541-ben 
Rewfalv, Cherneczlakos, Nyrlak, Pokazeg, Lazthonya, Mereshe, Erdelelath, Zenthleuvrincz, 
Bunya, Zentmyhal és Azzeag tartozik. 1549-ben a falu urai: alsólendvai Bánffy István és a fe-
rences szerzetesek. 1556-ban a protestáns hitre áttért Bánffyak várrá alakították a ferences ko-
lostort. Következő fontosabb adatunk a várról 1569-ből származik, ekkor érkezett Szemenye 
várába Giulio Turcho, aki megörökítette a vár alaprajzást. Ebből tudjuk, hogy a szabálytalan 
hatszögletű, palánkkal körülvett vár ekkor már gótikus formájú. 1586-ban Zichy Tamással 
kapcsolatban említik „a kolostort, amit erősségnek építettek át." 1576-ban a Kanizsai Főkapi-
tányság váraként van nyilvántartva, ahol 25 lovas és 30 hajdú tartózkodik, kapitánya: Laky 
Gergely. 

A vár két legfontosabb feladata a Kerka mögötti területek védelme és Kanizsa védelme egy 
esetleges Dráva vagy Mura felőli török támadás esetén. 1600. október 2-án Mercoeur, a ma-
gyar hadak főparancsnoka Szemenyénél vert tábort és sánccal vettette körül magát. Az itt tá-
borozó 13 700 főt számláló sereg célja Kanizsa visszafoglalása volt. Mint tudjuk, tervük ekkor 
még nem sikerült, de a tábor sáncai még ma is láthatók. Rudolf császár 1601. évi decrétu-
mának 29. cikkelyében elrendelte, hogy Szemenye katonasággal és lőszerrel láttassák el. 
1604-ben a törökök az Alsó-Kerka völgyében portyáztak, ostrom alá vették Szemenye várát, 
ám támadásukat a nagyszámú őrség és a Mura áradása visszaverte. 1607-ben bebizonyoso-
dik, hogy Rudolf császár rendeletetét betartották, ekkor ugyanis 150 fő állomásozik a várban. 
Ez ugyan kevésnek tűnt, de a Kanizsát körülvevő többi vár létszámával együtt elegendőnek 
látszott. Magáról a várról utolsó forrásunk 1608-ból származik, amely szerint a várat megerő-
sítették. 

Batthyány Ádám a nádorhoz 1643-ban írott levelében említi ugyan, hogy a törökök Szent-
királynál szándékoztak átkelni a Kerkán, azonban tervük nem sikerült, s bosszúból Csörnöc, 
Csörnyeföld és Szemenye falut megadóztatták, illetve katonáknak vették a fejét, azonban nem 
valószínű, hogy a szemenyei várban szolgáltak. 

Irodalom: Varga Gézáné: Fejezetek Muraszemenye történetéből. Zalaegerszeg, 2000.; Vándor 
László: Zala megyei várai. Zalai Hírlap, 1991. július 20. 

Zalavár 
A Kis-Balaton környéki mocsárvilágban már Szent István uralkodása előtt állt vár. 840 kö-

rül Német Lajos a Zala folyó környékét Pribinának adományozta, aki a mai Zalavártól nyu-
gatra felépítette Mosaburg nevű erődítményét. A honfoglalás után Kál harka, majd Bulcsú, 
végül a fejedelmek birtoka volt. 1019-ben Szent István benedekrendi kolostort alapított itt. 
1443-ban még a Rozgonyi családé, de 1444-ben már a Marcaliaké. 1479-ben a zalavári apátság-
hoz tartozott a kolostor erődítménye. 

A vár jelentősége a XVI. században nő meg. Zalavár várnagyait már a század kezdetétől is-
merjük. 1505-től Egri Pál, 1529-től Apáti Nagy István, 1536-tól Kürtösi Pál tölti be ezt a tisztsé-
get. Oláh Miklós Hungariajában a zalavári apátságot gazdagnak, a várat erősnek nevezi. Az 
utóbbi állítás azonban valószínűleg nem igaz, mert az 1553-as hadileltár szerint a várban csak 
2 vastarack, 1 vas haubic 53 szakállas, 1 rézpuska, 1 törött rézpuska, 133 tarackgolyó, 3259 
szakállasgolyó; puskapor, kén és salétrom viszont bőven van a várban. Mezőlaky Ferenc 
zalavári kapitány 1557. november 6-án Csány Ákosnak írt levelében a nagy pincét és külső 
palánkot említi, tehát valószínűleg létezett kis pince és belső palánk is. A levél szerint a vár 
düledező állapotban van, ám Mezőlaky mindent megtesz a vár rendbehozataláért. Mezőlaky 
minden bizonnyal megtartotta ígéretét, amit az 1568. június 11-i hadileltár bizonyít. Eszerint a 
belső kaput egy kétkerekű sugárágyú (falconetta), a külsőt 9 szakállas védte. A várban 3 bás-
tya állt: a puskaporos, az új és a zöld szoba feletti. A puskaporos bástyában 9 régi szakállast, 2 
hordócska ként, 12 tüzes labdát, 7 tüzes nyilat, 10 hajítógépbe való dárdát és 2 éjjeli lámpást 
tartottak. Az új bástyában - amit talán Mezőlaky építtetett - 1 kétkerekű vagy sugárágyú és 2 
régi szakállast tartottak. A zöld szoba feletti bástyán 100 szakállas vasgolyót, másfél hordó 
puskaport, 3 font kézi fegyverhez való port és 2 szakállas puskagolyót tartanak. A vár felső fo-
lyosóján 20 régi szakállas vaspuska, 1 kis szakállas és egy pajzs található. 1569-ben Guilio 
Turcho lerajzolta a vár alaprajzát, ebből tudjuk, hogy a szigeten épült, négyszögletű várat pa-
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lánkvonal is védte. A vár legerősebb építménye a törött torony. A falak hossza a rondellákkal 
együtt 67,5 méter, a vár piactere 100 m2 . A várból a szárazra egy kis hídon keresztül lehetett 
jutni. 

A vár jelentősége 1600 után nő meg, feladata a balatonhídvégi átkelő védelme, ami a töröké 
lesz, megszakad a kapcsolat Kiskomárral, Zala megye egyik legerősebb várával. A kanizsai 
basa megpróbálta megvesztegetni Nádasdy Tamást, Hagymássy Kristófot és Sárkány István, 
de a három nemes visszautasította az ajánlatot. Bogács András várbeli vajda egyik levelében 
arról is, hogy a hajdúk vagy eladják fegyvereiket élelemért, vagy megszöknek. A vár helyzetét 
az is nehezítette, hogy a környékbeli falvak nem jöttek ingyenmunkára. 1639-ben Sibrik Pál 
vicegenerális több levélben is kér 100 német katonát Zalavárra, továbbá panaszt emelt 
Svastics ellen, aki igen kevés időt töltött a várban. 1639 nyarán a törökök megtámadták a 
balatonhídvégi átkelőt, de sikerült őket visszaverni. 

1641-ben Pölöskei Eördögh István is panaszt emel Svastics ellen, aki a várnak adott pénzt 
nem Zalavár erősítésére, hanem a várárok tisztítására használta fel. 1644-ben nemcsak a törö-
kök pusztították a várat, hanem a pestis is. A vár mindkét csapást nagyon megsínylette. 
1646-ban Svastics újjáépítette az áradás által elvitt hidat, és rendbe hozta a várkaput. 1647-ben 
a törökök elpusztították a balatonhídvégi révet, mert Svastics harcot nem vállalva hazahívta 
katonáit. A zalavári kapitány Szentgyörgy várra és Kiskomáromra próbálta hárítani a rév vé-
delmét. 1648-ban a törökök újra felvagdalták a révet, Svastics mentegetőzik: a rév védelmére 
10 fő kell, de ha ezt megadja, akkor Zalaváron nem lesz meg a 100 főnyi őrség. (Ez az első is-
mert létszám a várról.) 1649. április 8-án a törökök elfoglalták a balatonhídvégi kompot és 
megöltek két révészt. 

1649. október 7-én végre leváltották Svastics Istvánt, helyére Török István került. 1651. jú-
nius 9-én Török István és Pethő László intézkedésére megérkezett az új komp az újjáépült 
balatonhídvégi révhez. Egy évvel később a törökök megtámadták a révet, ám a kompot nem 
sikerült elsüllyeszteniük. 1652. október 10-én az áruló Kasza Mátyás a törököket végigvezette 
a kis-balatoni mocsarakon és megtámadták Zalavárt, a védők azonban most is hősiesen helyt-
álltak. A vesztesége 8 fő volt. 

Török István legfontosabb célja a vár épületeinek rendbe hozása és a majorok megerősítése 
volt. Ha ez sikerül, egy külső vára is lenne Zala várnak. 1652-ben Pálffy Pál nádor tízezer fo-
rintot utalt az ország végvárainak megerősítésére. Ezt Török István megtudta, s még ez évben 
a következőket jelentette: „ma alámenvén két hét alatt valami bástiát akarok megh épétenny". 
Egy 1653. július 27-én kelt levélben, amit Keglevich Péter vicegenerális írt Batthyány Ádám-
nak, a következőket olvashatjuk „attam ordinantiát Kerpachich uramnak, hogy 50 gyalogot 
Egerszegrul és 20 muskatérost küldgiön oda, Hagimássy uramnak is írtam, hogi 25 (?) 
kügiön, had legienek egy ideig ottan." Egerszegről azonban nem érkezett meg a 70 katona, 
Szentgrótról is csak 20 katonát küldtek, ám őket vissza kellett küldeni, mert Zalaváron nem 
volt számukra élelem. 1656-ban a törökök újra megpróbálják elfoglalni a várat, ezúttal is si-
kertelenül, pedig az őrség létszáma már csak 100 fő körül mozog. 1672-ben az őrség hivatalos 
létszáma 25 huszár és 50 gyalogos. 

1676. december 26-án Radonay Mátyás zalavári apát lesz a vár kapitánya. A német kato-
náknak házat épített, pedig ezt a pénzt „kerétésre, hidakra kellett volna fordítani". 1684-ben 
volt az utolsó jelentősebb török támadás a vár ellen, ekkor a vár belsejébe is sikerült bejutniuk, 
a zalavári védők azonban kiverték őket. 1686-től kezdve Radonay nagy építkezésekbe fogott, 
kvártélyokat, kemencéket épít, saját költségén. A kapitány 1687-ben a következőket jelenti: 
„Szala vizét úgy hoztam az vár környül, hogy sebes folyásával, noha erős tél van, de az vár 
mellyékét be ne hagyá fagyni." 

Az utolsó nagy mozgolódás 1690-ben, Kanizsa visszafoglalása előtt volt. Ez után a vár el-
vesztette jelentőségét. 

Irodalom: Iványi Béla: Zalavár és a balatonhídvégi átkelő a török időkben. Göcseji Múzeum 
Jubileumi Emlékkönyve 1950-1960. Zalaegerszeg, 1960. 

Tűrje 
Tűrje premontrei kolostorát a Tűrje nemzetség alapította a XIII. században. A kolostornak 

és uradalmának életét a premontrei prépost irányította. 1566-ban Miksa császár hadjáratot ve-
zetett a török ellen, amiben Sitkey Mihály türjei prépost is részt vett. Távollétében a Sümegen 
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élő veszprémi püspök, Köves András elfoglalta a türjei monostort, ő építtette castellummá. 
1604-ben vette át Újlaki Lajos püspök Sümeg, Egerszeg és Tűrje várát, azonban többször vitá-
ba keveredett Hagymásy Kristóffal, ami a vesztét okozta. 1605-ben Hagymásy Kristóf Csaby 
Mihályt, sümegi tiszttartóját küldte a püspök ellen. Csaby társaival együtt Újlakyt agyonver-
te, fejét pedig a várfokon kivetette. Még ebben az évben Tűrje Bocskai hadvezérének, Németi 
Gergelynek a kezébe került, ám pár nappal később Batthyány Ferenc visszafoglalta a monos-
tort. Mivel Batthyány költözött, Tűrje újra a veszprémi püspöké, Náprágyi Demeteré lett. 

1608. december 13-tól Ergelics István lett a veszprémi püspök, a király azonban a türjei 
prépostságot Telekessy Istvánnak adományozta. Ergelincs jogi úton vissza akarta ugyan sze-
rezni Türjét, de Telekessy István korában már maga a templom is védelmi célokat szolgált. Is-
meretes egy 1604-es leltár, mely a következőket tartalmazza: 1 négyszögleges asztal, 2 pad, 1 
rossz fűtőkemence, 10 fatányér, 5 fatál, 2 tömb ón, 5 szakállas puska, 5 szuronyos puska, 10 
páva, aszalt gyümölcs másfél köböl, 8 köteg széna, 1 kád savanyú káposzta, 5 üres hordó, a to-
ronyban 4 szakállas puska és 1 öreg harang. Az 1608-as leltár a következőkkel egészül ki: a fel-
ső védősáncon 2 nagyobb szakállas puska, a várnagy házában 3 kisebb szakállas puska. 
1610-1620 között Békés János vajda 33 gyalogost tartott, az 1644-es urbárium 68 fegyverest, 
100 szablyát és 100 puskát számolt össze a várban. Később Santich prépost 50 szabad hajdút 
említ, tehát sosem volt állandó létszámú őrség a várban. Az 1644-es urbárium a türjei hajdúk 
feladatát is leírta: a kaput éjjel-nappal őrizni, a prépostot kísérni, levelet hordani, hetente két-
szer erdőt kerülni, a jószágot és a jobbágyot védeni, kapálásban, aratásban, gabonahordásban 
segíteni, a préposthoz és a koronás királyhoz való hűségesküt megtartani. 

A vár valószínűleg egyetlen egyszer került veszélybe. 1683-ban a Bécs felé vonuló török se-
reg feltehetően Türjét is végigpusztította. 

Irodalom: Kovács Imre: A türjei premontrei prépostság története. Zalai Gyűjtemény 32. Za-
laegerszeg, 1991. 

Keszthely 

A Balaton parti városba először 1367-1368-ban érkeztek ferences szerzetesek, ám a később 
várként szolgáló kolostoruk csak 1386-ban épült fel Laczky II. István - ebben az időben horvát 
bán, főnemes - segítségével. Keszthely 1427-től a Gersei Pethő család tulajdonában állt. 

Keszthely város katonai jelentősége 1532 után nőtt meg, amikor a Kőszeg felé vonuló török 
seregek Zala megyét végigpusztították. A közelgő veszély elől a ferencesek Tátika várába me-
nekültek. Azonban Kecseti Márton veszprémi püspök 1538-ban elfoglalta Tátikát, a ference-
sek és a Pethő család kincseit elrabolta és Sümegre vitette. Mivel 1551-ben újra török portya 
pusztította a környéket, majd 1552-ben a törökök Veszprém várát is bevették, a ferencesek el-
hagyták kolostorukat. A ferencesek távozása után a Pethő család erődítményként használta a 
kolostort. Még ebben az évben Pethő János 25 főnyi lovasságot és 25 főnyi gyalogságot kért 
Nádasdy Tamástól. Mivel a nádortól nem kapta meg a kért embereket, saját költségén szerelte 
fel a várat, melynek kapitánya kezdetben Geche Barnabás volt, azonban hamarosan Pethő Já-
nos vette át a kapitányi címet. Miután a törökök elfoglalták a kisebb erődítéseket, 1555-ben 
már Keszthely közvetlen közelébe érkeztek. Ennek ellenére 1561-ben az erődítményt 1 tiszt-
tartó és 6 darabant őrizte. A helyzet súlyossága miatt Nádasdy arra kérte a királyt, hogy a Ba-
laton környéki várakat, így a Keszthelyit is erősítsék meg. Ám a körülmények nem változtak. 

1566-ban, Szigetvár elfoglalása után Pethő János teljes egészében várrá alakította a kolos-
tort. A kapitány a várat palánkkal és várárokkal vetette körül. 1580 körül már 50 lovas és 100 
gyalogos állomásozott a várban, a Pethő család tagjai pedig megegyeztek abban, hogy fejen-
ként két-két puskás hajdút szerelnek fel saját költségükön. A keszthelyi vár, bár a kanizsai fő-
kapitánysághoz volt közelebb, mégis a győri főkapitánysághoz tartozott. Keszthely és kör-
nyéke helyzetét az is nehezítette, hogy egyszerre kellett fizetniük magyar és török adót is. Egy 
1554. évi adójegyzék szerint Keszthelyen, Faludon és Tomajon összesen 39 adófizető portát és 
11,5 hátralékos portát, úgynevezett „török birtokot" számoltak össze. A „török birtokok" azok 
a porták voltak, amelyek nem győzték fizetni a két adót egyszerre. így azok olyan kedvez-
ményt kaptak, hogy a hadiadónak csak a felét kellett fizetniük. 1564-től Keszthely városa is 
behódolt a töröknek, így a polgároknak is ki kellett fizetniük mindkét adót, 1629-ben 450 Ft 
szultáni adó és 110 Ft füstpénz volt. 
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A várőrség létszáma a török idők alatt nem nagyon csökkent az 1580. évihez képest. Ezt bi-
zonyítja, hogy Kanizsa elfoglalása után 100 lovas és 100 gyalogos állomásozott a várban. Az 
őrség létszámát valószínűleg Kanizsa elfoglalása miatt kellett megnövelni. 1630-1671 közötti 
időszakban nem változott jelentős mértékben a várkatonák létszáma. Ebben az időszakban 
csatlakozott az őrséghez 2 tüzér is. Ekkor már a várban többségében magyarok, kismértékben 
délszlávok szolgáltak. Ám 1662-től megjelentek a várban a német katonák. 1671 után 50 hu-
szár és 40 gyalogos szolgált a várban. Ez a drasztikus létszámcsökkentés valószínűleg a Wes-
selényi-felkelés miatt következett be. 1685-re a huszárok létszáma megnőtt, már 76-an állomá-
soztak a várban. 1688-ra már helyreállt az őrség állománya. Újra 100 lovas és 200 gyalogos 
szolgált a várban. A létszám emelkedése a közelgő Kanizsa elleni támadás eredménye lehe-
tett. 

A végváriak életéhez hozzátartozott a portyázás is. 1582 telén egy nagyobb török csapat 
portyázott a Kemenesalján, Pethő Kristóf keszthelyi és Majtényi László pápai kapitány össze-
vont csapatai meglepték a hazafelé vonuló törököket, és tönkreverték őket. 1584 februárjában 
egy keszthelyi és kanizsai sereg portyázott a Balaton déli oldalán, ám nem jártak sok sikerrel. 
Ugyanis a fehérvári bég szétverte a magyar csapatokat. 1586-ban élte át Keszthely vára az első 
ostromát, ám Ali koppányi bég sikertelenül vonult el a vár alól. Pethő Kristóf vissza akart 
vágni a törököknek Keszthely ostromáért, ezért Nádasdy Ferenc segítségét kérte. Nádasdy 
Ferenc nem is habozott segítséget küldeni, így 1587-ben Pethő Kristóf 1700 fős seregével meg-
indult Koppány ellen. A török vár nem sokáig tudta tartani magát, s a vár urát, Ali béget is si-
került elfogniuk. Ez után Pethő Kristóf felgyújtatta a várat. Bosszúból Ali utódja rajtaütött a 
keszthelyi vásáron. A várat is szándékában állt bevenni, á m a vásárban szerzett zsákmány lát-
tán elállt szándékától. 

1592-ben megkezdődött a tizenöt éves háború, melynek egyik legnagyobb zalai csatája Ka-
nizsa előterében történt, ahol Naszuf szigetvári bég Kanizsánál legyőzte a magyar csapatokat. 
A csatában Pethő Kristóf is súlyosan megsérült. Egy év múlva Kanizsa alatt újra összegyűlt a 
két sereg, ám az ütközet elmaradt, mert Pethő Kristóf legyőzte a törökök bajvívóját. 1605-ben 
a vár katonái Bocskai István oldalára álltak, emiatt Perneszi György lemondott kapitányi cí-
méről. A vár 1608-ig hódolt Bocskainak, ekkor foglalta vissza Bakacs II. Sándor. 

1639-ben keszthelyi, sümegi és szentgróti katonák vezettek sikeres portyát Kanizsa kör-
nyékére, majd 1641-ben keszthelyi és szigligeti csapatok portyáztak török területeken. 
1650-ben kisebb török csapatok egyesültek Hídvégnél, ám Bakacs III. Sándor szétverte őket. 
Bosszúból még ebben az évben a törökök kemény ostrom után bevették Keszthely városát, 
ám a belső várat ezúttal sem tudták bevenni. 1651 novemberében keszthelyi és kiskomári csa-
patok a somogyi Laknál portyáztak és marhákat hajtottak el. Az 1664-es hadjárat elkerülte 
Keszthelyt. 1683-ban a Bécs felé vonuló Kara Musztafa végigdúlta a Balaton-felvidéket, így 
Keszthelyt is, ám a belső várat ezúttal sem sikerült bevennie. 

A felszabadító háborúban is tevékenyen részt vettek a keszthelyi vitézek. Jelen voltak Győr 
és Buda ostrománál is. Ám a felszabadító háborúk nemcsak dicsőséget, hanem károkat is 
okoztak a várnak. 1684-ben Babocsay Ferenc panasza szerint keszthelyi házába 25 lovas né-
metet kellett elszállásolnia. 1685-ben újra panaszt emelt a német a katonák ellen, akik saját há-
zába nem engedték be. 

A keszthelyi vár uradalma igen gazdag és fejlett volt. A vár uradalmához 9 falu: Rezi, Szán-
tó, Zsid, Tomaj, Falud, Fenék, Kiskovácsi, Hidegkút és Vátka tartozott. A vár megépítése után 
nagyobb alakításokat, javításokat nem végeztek rajta. 1613-ban Thurzó György nádor jelenté-
sében azt állítja a várról II. Mátyásnak, hogy komoly ellenállásra alkalmatlan. 1651-ben 
Odaviana Leuckharden elkészítette a keszthelyi vár alaprajzát. Az alaprajzon jól kivehető, 
hogy a vár északi és keleti oldalán kettős palánk húzódott . Újabb építkezés nyomáról csak 
egy 1686-os összeírásból tudunk, amely szerint a vár háromszintes. 

Összességében a vár - bár a győri főkapitánysághoz tartozott - jelentős szerepet vállalt Za-
la megye, a Zala völgye, a Kemenesalja és a Balaton-felvidék védelmében. A vár még a Rákó-
czi-szabadságharcban is fontos szerepet játszott, mint a kurucok élelmiszer- és hadiraktára. 
1711 után a kolostorról lebontották az erődítményeket, s a ferencesek 1723-ban visszaköltöz-
tek az egykori várrá alakított kolostorba. 

Irodalom: Müller Róbert: Keszthely története I. Keszthely. 2000. 
Kiss Tamás 
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