
Kanizsa vára a török korban 
A kanizsai vár 1532-ben Nádasdy Tamás tulajdonába került felesége Kanizsai Orsolya ré-

vén. Az 1543-1544-es esztendőben a török újabb, jól előkészített hadjáratot indított a magyar-
országi várak egy részének elfoglalására. Ulema pasa ekkor ostromolta meg Kanizsát és Csák-
tornyát, de Zrínyi Miklóst nem sikerült legyőznie. Zrínyi ugyanis bátran kitört a szorongatott 
várból, elfoglalta és feldúlta a török tábort. 1545-ben Ulema pasa újra megtámadta Kanizsát, 
Zrínyi azonban időben értesült erről és nagy nehézségek árán ugyan, de sikerült szétvernie a 
török sereget. A következő évtizedben a kanizsaiak szinte minden jelentősebb dél-dunántúli 
törökellenes összecsapásban részt vettek, többnyire sikeresen. Az 1560-as években Arszlán 
pécsi pasa rendszeresen megtámadta a várat, de a várőrség minden alkalommal visszaverte 
azokat. 

Kanizsa igazán nagy jelentőségre 1566-ban tett szert, ugyanis Szigetvár eleste után a 
dél-dunántúli területek védelmének fő pillére lett. Kanizsa palánkvára ekkoriban egy 200 ma-
gyar hold kiterjedésű szigeten feküdt, amelyet mocsaras, lápos terület határolt. A vár szabá-
lyos ötszöget alkotott, szemközti oldalai 350, bástyái mintegy 420 méterre voltak egymástól. 
A várat 1568-ban a király kincstári tulajdonba vette. A XVI. században a várőrség létszámát 
1000-1200 főre becsülhetjük, a zsoldok időnkénti elmaradása és egyéb okok miatt azonban ez 
a szám állandóan változott. A kapitányi teendőket Tahy Ferenc, Zrínyi György, majd Thury 
György látta el. Thury megerősítette a várat, sikeresen harcolt a török ellen. 1571-ben azonban 
egy csatában életét veszítette. Thuryt Bánffy Bálint, majd Alapy Gáspár követte a kapitányi 
poszton, ők azonban csak rövid ideig szolgáltak Kanizsán. Az új kapitány Bornemissza János 
lett, aki sikeresen harcolt a török ellen, 1577-ben azonban a vár lőportornyának felrobbanása-
kor elhunyt. 1586-ban és 1590-ben is súlyos földrengés érte a várat, de Zala vármegye másfél 
évi megfeszített munkájának köszönhetően helyreállították. 

A 15 éves háború dunántúli ostromaiban, csatáiban szinte mindig részt vett a kanizsai 
helyőrség egy része. 1600. szeptember 8-án azonban Ibrahim nagyvezír hatvanezres seregével 
megtámadta az akkor Paradeiser György által irányított várat. Paradeiser kapitánysága ide-
jén teljesen megszűnt a katonaság zsoldfizetése és élelmiszerellátása, ráadásul a kapitány 
nem tette meg a szükséges óvintézkedéseket sem. A negyvenötezres keresztény felmentő se-
reg nem tudta meghátrálásra kényszeríteni Ibrahim seregét, és 1600. október 22-én, negyven-
három napi gyötrelmes ostrom után Paradeiser feladta a várat. Kanizsa eleste u tán az addig 
viszonylag védett Zala és a királyi területeken fekvő Vas vármegye is ki volt téve a török ál-
landó beütéseinek. A bécsi Udvari Haditanács nem nézte jó szemmel a vár ellenséges kézre 
kerülését és Paradeisert tizenkét tisztjével együtt kivégeztette. 

Kanizsa első török parancsnoka Kücsük Hasszán pasa lett, aki helyreállíttatta a súlyosan 
megrongálódott erődítményt. Kücsük Hasszánt Murát pasa követte a vár élén, aki gyakran 
szervezett zsákmányszerző hadjáratokat Stájerországba és Alsó-Ausztriába. Ezért Bécsben 
úgy döntöttek, hogy megkísérlik Kanizsa visszafoglalását. A vállalkozás főparancsnoka Fer-
dinánd főherceg (a későbbi II. Ferdinánd király) lett. Harmincezres serege azonban késve, 
szeptember 9-én kezdte meg Kanizsa ostromát. A keresztény katonák a kor valamennyi takti-
káját bevetve sem tudtak bejutni a várba, a védők elszántsága és a rendkívüli időjárás miatt 
minden kísérletük kudarcba fulladt. Hatvannyolc napi ostromot követően, a küzdelmet fel-
adva elvonultak Csáktornya irányába. 

A végvári harcok a zsitvatoroki békét követően sem szüneteltek, a kisebb összecsapások, 
portyázások mindennaposak voltak. Egy 1619-ből fennmaradt oklevél adatai azt mutatják, 
hogy Kanizsa ekkorra a törökök egyik legjobban kiépített, legjelentősebb erőssége lett, mint-
egy 1400 katonával. 1600-1690 között Kanizsának nemcsak a szervezeti, gazdasági és társa-
dalmi élete változott meg, hanem a városképe is átalakult, keletiessé, „török jellegűvé" vált. A 
várat 1664-ben Zrínyi Miklós, Hohenlohe tábornok és Strozzi altábornagy húszezres sereggel 
megostromolta. Vállalkozásuk azonban kudarcba fulladt, mert a nyolcvanezres török felmen-
tő sereg meghátrálásra kényszerítette őket. Zrínyi halálát követően átmenetileg megszűntek 
az öldöklő harcok, mert a töröknek immár senki sem állt ellen. A vár körüli harcok 1683 után 
erősödtek meg, miután Kara Musztafa sikertelen bécsi hadjáratát követően megindulhatott a 
török uralom magyarországi felszámolásáért indított küzdelem. 1690-ben Batthyány II. 
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Ádám hatvanezres seregével teljes blokád alá vette Kanizsát, tárgyalások kezdődtek, amely-
nek értelmében 1690. április 13-án a törökök átadták a várat és 90 évi kanizsai tartózkodás 
után örökre búcsút intettek a városnak. A szükségtelenné lett várat 1700 után lebontották, he-
lyére egyházi és középületeket emeltek. 
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A gesztesi vár 
A vértesi várak legtöbbje királyi alapítású volt, építésük a XVI. század közepén indult meg. 

Történelmük a XV-XVI. században - különösen a török korban - szorosan összefügg egymás-
sal, valamint a tatai várral. Ez a történelmi közösség valószínűleg elhelyezkedésükből adódik, 
mivel ezek a várak tagjai voltak annak a szorosan összefüggő védelmi vonalnak, amelyiknek 
középpontja Tata volt. 

A gesztesi vár a Vértes-hegység nehezen megközelíthető, sűrű erdővel körülvett magasla-
tán áll, 17 kilométerre Tatabányától. A vértesben található feltárt várak közül a legnagyobb, és 
ennek van a legnagyobb történelmi jelentősége is. 

A feltárások tanúsága szerint a várat a XIII. században egy korábbi római előőrsből alakí-
tották ki, s abban a században a Csákok tulajdona. Csák Máté halála után a koronára szállt. A 
gesztesi várnagyok sorát chon Nagy Tamás nyitja, aki 1330-1355 között felügyelte a várat. Az 
erősség első írásos említését 1332-ből ismerjük (Chokakw [Csókakő] és Gesztes királyi várá-
nak várnagyai: Péter fia Tamás mester). Zsigmond király itt adta ki 1387. október 24-én kelt 
oklevelét, melyben a Latorca fölötti királyi jogot gyakorló chaztovi nemesnek a jogbitorlást 
megtiltja és a jogot Ramocsa Péternek adományozza. Később a várat Kanizsai Istvánnak aján-
dékozza. Mária királyné bizonyos lázadók (talán Horváthy bán) megfékezésére 1388. október 
30-án Gesztesen keltezett királyi kézirattal hívja meg a két Forgách testvért, Péter és Jánost. 
1410-1417-ben Gesztesnek és Vitánynak közös kapitánya van, bizonyos Hohenzollerni Fri-
gyes, 1418-ban pedig Silstrang őrizte a várat. Albert (1437-1439) német és magyar király 
1435-ben mulat itt, majd 1438-ban Rozgonyi Istvánnak zálogba adja. Ezt később 1438-ban Má-
tyás is elismeri. Igazi viszálykodás kezdődött, mikor 1460-ban Rozgonyi János fiai, János, 
Raynáld és Oszvat Újlaki Miklósra ruházzák a várat, majd 1464-ben ismét jogot formálnak rá. 
1464-1465-ben a család igazi párharcot vív a birtoklásért. Valószínűleg az Újlakiak nyertek, 

A gesztesi vár a XVI. században (A Vértes-hegység és környéke. Szerk.: Béni Kornél és Viszló 
Levente 1996. című könyvből.) 


