
Gyurkó vára 

 

Egyszer volt, hol nem volt, még a nagyapám mesélte, hogy réges-régen a török 

időkben élt egy ember, akit Ördög Gyurkónak neveztek. Ördög Gyurkó sok kincset gyűjtött 

össze a portyázó törököktől, s nem egyszer kergette el őket. 

Egy napon elhatározta magát, hogy az összegyűjtött sok pénzből várakat épít mind a 

hét fiának, és nagy urakká teszi őket. El is kezdték építeni a várakat, de mivel Zala nem híres 

arról, hogy sok kőbányája lenne, ezért a várakat földből építették. Nagy hamarosan el is 

készült mind a hét vár. Az emberek nagyon elcsodálkoztak, mikor meglátták a várakat. Olyan 

falaik voltak, hogy azon emberfia át nem tette a lábát. Mindegyiket nehezen megközelíthető 

helyre építették, arra az esetre, ha jönne az ellenség, akkor ők csak nagy bajjal tudjanak 

bejutni. 

Történt egyszer, hogy a törökök hatalmas csapást mérve elfoglalták a megye 

központját, Kanizsát. Ördög Gyurkó nagyon megharagudott, mikor ezt megtudta, mert az 

akkor egyik rokona volt a várkapitány, akit elfogtak. Ki szerette volna őt menteni valahogyan. 

Gyurkó kémei szerint Egerszeg felé vették a törökök az útjukat. Mit volt mit tenni, összehívta 

fiait egy nagy tanácskozásra a várába, hogy mitévők legyenek. 

- Támadjuk meg a törököket azonnal, míg seregeik gyöngék! – ajánlotta az egyik. 

- Ne! Inkább fizessünk érte váltságdíjat! – szólott a másik. De ezt az ötletet elutasították, mert 

a töröknek nem voltak hajlandók fizetni. 

- Én kiszabadítom csellel! – Nagyot nézett mindenki, mikor a testvérek közül legkisebbik 

felszólalt. 

- De hát ez badarság, fiam!- ellenezte Gyurkó. 

- Ne féltsen engem, édesapám! Van egy ötletem. Mint tudja édesapám, a törökök nagyon 

babonásak. Elhitetem velük, hogy gonosz lények laknak a mocsárban, és nagy ijedtükben 

rajtuk tudunk csapni. Készüljetek fel, testvéreim! Hozzátok a legbátrabb embereiteket, és 

legyetek készenlétben. Bújjatok el a lápos vidéken, és holnap éjfélben álljatok készen!  

Azzal fogta magát és ki is ment a gyűlésről.  



Már aznap éjjel nekiiramodott tíz legbátrabb lovasával, hogy a törökök mögé vágjon. A 

törököknek nehéz dolguk akadt, mert Söjtörnél megakadtak, mert a nagy sereget nem tudták 

átjuttatni a lápos mocsaras vidéken. A török csapatok vezére elhatározta, hogy a Gyurkó-várat 

elfoglalva Egerszegre tud majd jutni, de nem sejtette, hogy a magyarok már Ördög Gyurkó 

zászlaja alatt felkészülnek a harcra. Az egyszerű emberek ekkor nagyon meggyűlt a baja, mert 

a törökök addig fosztogatták a környező településeket, és a parasztoktól elvették mindenüket. 

 

Eközben Ördög Palkó, mert így hívták őt, a tíz lovasával együtt már megkerülte a török 

vonalakat, és az egyik tanyán rejtette el a lovakat. Megkérte az embereit, hogy húzzanak 

álruhát, és szegény parasztoknak beöltözve elküldte őket Söjtörre, hogy győzzék meg az 

embereket, hogy hagyják el a települést, és híreszteljék, hogy baljós jeleket vettek észre a 

mocsárban. Hozzátette azt is, hogy éjfélig bújjanak el a nádasokban, és félelmetes hangokat 

adjanak ki. Palkó pedig beöltözött egy csavargónak, és belopódzott a török táborba. 

Megkereste, hogy hol tartják fogva a kapitányt. Mikor ezzel megvolt, elment a Gyurkó-vár 

felé vezető ösvényre, és megbolondultnak tettetve magát kiabált össze-vissza és összeesett, 

ájultnak tettetve magát. A török katonák megijedtek, mert boszorkányságot sejtettek a 

dologban. Erre odalovagolt a török vezér, és rámordult a katonákra:  



- Mi történt itt? Valaki meg tudná magyarázni nekem?! Fogjátok meg, és vezessétek ide 

hozzám! – odavitték és elé állították. Addigra magához tért Palkó. – Te meg ki vagy? Csak 

nem egy kém?       

- Bocsásson meg nagyságos uram Allah nevében, én egy szegény csavargó vagyok, és csak 

erre jártam. Tudja, csak némi eleséghez akartam jutni, mikor ide a nádas mellé jöttem. De 

abban a pillanatban, mikor az útra ráléptem, elsötétült minden, és egy hangot hallottam a 

fejemben: „Átkozottak, hogy merészeltek az én földemen járni!” - és most kapom magam, 

hogy nagyságos uram előtt állok. – felelte Palkó a vezérnek. 

- Nem hiszem el ezt a badarságot! Hazudsz! – förmedt rá a török vezér. 

- Uram - szólott egy katona –, lehet, hogy igaza van, mert a falubeliek is valami rosszról 

suttognak a mocsárról, hogy maga az ördög lakozik benne, és ezért elhagyják az otthonaikat. 

Még a gyaur papjuk is azt mondja, hogy rossz szellemek vannak a nádasban! – erre a katonák 

kezdtek összesugdolódzni. 

- Csönd! Én nem hiszek semmilyen gonosz szellemekben! De többet egy szót sem erről! – 

ordított a katonáira a vezér, azzal el is vágtatott. 

Palkót békén hagyták, mert nem merték bántani a törökök, nehogy a mocsár gonosz szelleme 

megharagudjon.  Palkó kapva a helyzeten elsétált onnan. Látta, hogy az ötlete nagy hatást 

gyakorolt a törökökre, mert egyre gyanúsabban nézegették a lápot. Palkó megkereste az 

embereit, és a legügyesebbiket elküldte apjához egy üzenettel. A többivel megbeszélte, hogy 

hogyan és miképpen mentsék ki rokon kapitányukat. 

Eljött az éjszaka. A török katonák nagy feszülten nézegették a nádast. Egyikük sem tudott 

aludni. Voltak, akik Allahoz imádkoztak és voltak, akik felfegyverezték magukat félelemből. 

A söjtöriek nagy része már elhagyta a falut, csak páran maradtak a maradék állatokra 

vigyázni. A török vezér is egyre jobban kételkedett magában. Lóháton fel s alá járkált a nádas 

szélén. A Hold már a legmagasabban lehetett, mikor egyszerre csak egy sípoló hangot lehetett 

hallani, amit nagyon gyorsan követett a többi, és a török tábor felé tartottak. Erre ordibálás, 

sikítás és csörömpölés rázta meg a környéket. Ez a hangzavar annyira megzavarta a törököket, 

hogy fegyvereiket eldobva fejveszetten rohantak az ellenkező irányba. Gyurkó sem volt rest. 

A katonáival megindult fegyvert csattogtatva ki a nádasból, és a visszamaradt törököket 

megtámadva kergette széjjel. Palkó eközben társaival lefegyverezte a rabot tartó őröket, és 

kimenekítette Kanizsa kapitányát. A falusiak sem tétlenkedtek, vasvillákkal és kaszákkal 



rohantak ki a nádasból, és üldözőbe vették a menekülő törököket. Az Ördögök Kanizsa 

határáig kergették a törököket, sok embert ejtettek foglyul. Ennek végeztével nagy ünnepséget 

tartottak a Gyurkó-várban, és meghívtak mindenkit, hogy megünnepeljék Ördög Palkó nagy 

bátorságát. Na de mi volt a levélben, amit Palkó az apjának üzent? Az üzenet az volt, hogy az 

íjászok szereljék fel a nyilaikat zengőheggyel, és azzal lőjenek a török tábor felé, mintegy 

kísértetet utánozva. 

 Mindez megtörtént-e, vagy sem? Nem tudom. De talán innen maradt fent a népi 

hiedelem is, hogy a Gyurkó-vára és annak a környéke rossz szellemek és az Ördögök tanyája. 

De ne félj, mert Ördög élt és talán még él a törököknek az emlékezetében is. 
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