
A TIZENÖTÉVES TÖEÖK HÁBORÚ TÖRTÉNETÉHEZ. 

ELSŐ KÖZLEMÉNY. 

Arad vármegyében, melynek e háborúban való szerepével fog-
lalkozom ebben a czikkben, teljesen a török uralkodott 1593-ban, 
midőn kitört az úgynevezett tizenötéves háború. A török igen nagy 
súlyt fordított e vidék védelmére s jelentős haderőt helyezett el 
váraiban. Lippa, Tótvárad, Arad, Világos, Erdőhegy és Topincs 
(Buttyin) falai közt ugyanis ekkor összesen 1018 török állott fegy-
verben. Mivel a két első vár defterét nem ösmerjük, csak a többi 
ötét vehetjük tekintetbe. Ebben az utolsó öt várban 713 török 
katona őrködött a hódoltsághoz tartozó mintegy 1800 házon. E 
szerint egy török vitéznek 2—3 házra, vagyis mintegy 50 emberre 
kellett felügyelnie. Ha az adózó telkek s a katonaság száma közt 
való arányt megtartjuk, a Marostól délre, Fellak, Lippa és Tótvárad 
vidékén mintegy 1300-ra, s így az egész arad-zarándi hódoltságban 
hozzávetőleg 3100-ra tehetjük a házak, s mintegy 60,000-re a lako-
sok számát. Ennek fékentartására a szomszédos Gyula, Csanád és 
Temesvár őrségét oda sem véve, 1018 török mindenesetre elegendő 
volt. Egyébiránt az 1558. évi összeírásból 20—30<>/o-ot le is kell 
számítanunk, tekintve a tömérdek pusztítást, dúlást és gyilkolást, 
úgy, hogy egy törökre valóban nem juthatott több 50 magyarnál. 

Az őrség erőssége tekintetében az egyes várak így következ-
tek: Boros-Jenőben 345, Erdőhegyen 271, Lippán 247, Tót-
Váradján 58, Világoson 37, Aradon 32, Topincson 28 ember vigyá-
zott, összesen 103 ódára osztva, úgy, hogy minden ódában vagyis 
szakaszban (a müsztafizoknál és topcsiknál bölükben) 9—10 tiszt 
és közember szolgált. A személyzet számát ez a táblázat mutatja:1) 

*) Velics-Kam merer (Defterek, I. 377—382) után összeállítva. 
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Ulufedzsik Aga. . . . . . . . . . . . 2 1 2 2 7 
Szertopcsi . . . . . . — 1 — — — — 1 
Közember. . . . . . . 58 37 — 132 185 — 412 
Kézműves . . . . . . 3 3 

Azábok Aga. . . .... . . . . . . 2 — 1 2 3 — 8 
Kiája . . . . . . . . . 2 — 1 2 3 — 8 
Ba j rakdár . . . . . . . — — 1 — — 1 
Beisz . . . . . . . . . 7 — — 1 3 — 11 
Velidiváne. . . . — 1 1 
Közember . . . 121 16 57 91 — 285 

Miisztalizok Aga . . . . . . — — 1 — 1 — — 2 
Kiája . . . . . . . . . — 1 — 1 — — 2 
Közember. . . . . . . — — 20 — 38 — — 58 

Topcsik Szertopcsi . . . — — 1 — — — 1 
Kiá ja . . . . . . . . . . — — 1 — — — — 1 
Közember . . . . . . — — 8 — — — — 8 

Martalóczok Aga. . . . . . . . . — 2 1 1 1 2 1 8 
Szermáje — . . . 2 1 — 1 1 — 5 
Szeroda . . . . . . 4 — — — — — 4 
Közember . . . . . . 43 17 — 17 27 50 27 181 

Miiteferikák Kapudán. . . . . . . . . 
Dizdár . . . . . 

1 — — — — 1 
1 

2 
1 

K iá j a . . . . . . . . . . — — — — 1 2 3 
Szertopcsi . . . . . . — — — — 1 1 2 
Müezzin. . . . . . — — — — 2 — 2 
I m á m . . . . . . — 

— 
— — 1 — — 1 

Összesen . . . . . . 247 58 32 37 271 345 28 1018 
Ebből t iszt . 22 4 4 4 17 19 1 71 
Közember . . . . . . . . . . . . . . . 225 54 28 33 254 326 27 947 

A katonatartás rendkívüli terheket rótt a török államra. Az 
arad-zarándi várak őrségének fizetése volt 1591-ben: 

Jenőben 765821 a 
Lippán 465405 

kese, « azaz 27442 
« 16676 

frt 91 
« 99 

kr., 
« 

vagyis 6382 arany 
« 3878V2 « 

Erdőhegyen 199510 « « 7150 « 55 « « 1663 « 
Vár adj án 144130 « « 5164 « 64 < « 1201 « 
Világoson 65330 « « 2340 « 70 c « 544Vz « 
Aradon 62160 t « 2227 « 40 « « 518 « 
Topincson 42955 « « 7539 « 01 c « 358 « 
Összesen 1/745,301 « « 62542 « 20 « « 14545 « 

Ezzel szemben egy később (1619. júliusában) kelt, de kétség-



telenűl a török hódítás első idejére vonatkozó följegyzés1) szerint 
al ippai szandsák-bégnek évenkint 210.000, a gyulainak 298.000, a 
jenőinek 164.800, s a Csanádinak (kihez most már a fellakí nahie 
is tartozott) 207.000 akcse jövedelme volt s így természetes, hogy 
a szultán kincstárának közvetlenül kellett fedeznie a katonatartás 
költségeit. 

A mellett, hogy a török katona több zsoldot kapott, mint a 
magyar, teljes ellátásban reszesült, sőt gyakran meg a fekvő birtok 
jövedelmét is élvezte. Egy orlufedzsi naponkint mintegy 8 akcsét, 
egész évben tehát 23x/2 aranyat húzott, ugyanakkor, mikor a ma-
gyar huszár 18-at; a janicsár egy esztendőben mintegy 16 aranyat, 
a magyar 12-őt nyert zsold fejében; s azonkívül többnyire földesúr 
is volt és részesült a zsákmányban. Sőt Boros-Jenőben, 1599-ben, 
a magyar huszárnak is csak valamicskével adtak többet egy esz-
tendőben 11 aranynál. Azonban az is igaz, hogy ekkor már nem 
igen fizetett rendesen a kormány, s így mintegy maga szorította 
katonáit, hogy örökösen zsákmány után lesekedjenek. Ebben a 
tekintetben különösen kivált erőszakoskodásával Dsáfer jenői bég, 
ki valaha, mikor még Márkházy Pálnak hívták s követségben járt 
a portánál, az erdélyi fejedelemségre áhítozott s most is, mint már 
szandsákbég, jelentékenyen hatott az erdélyi s török viszonyok 
elmérgesítésére. 

Az 1593-ban kitört háború a törökkel való nyílt szakításra 
s a nemet szövetség keresésére ösztönözte Báthory Zsigmond feje-
delmet. Azok közt, kik politikáját ellenezve, vérpadra kerültek, ott 
találjuk Deszni urát, Kendy Ferenczet is; azok sorában, kik az el-
szakadás mellett lelkesedtek, első sorban látjuk Bocskay Istvánt, 
kinek Zarándban szintén voltak jószágai, és Komis Gáspárt, ki 
jutalmúl Deszni uradalmát kapta. Palatich György lugosi bánt 
Zsigmond már 1594-ben megbízta a lippavidéki, temesi és krassói 
szerbek es oláhok föllázításával, a mi annyira sikerült, hogy ettől 
fogva napi renden voltak a török ellen való apró-cseprő portyázások. 
A fejedelem csakhamar még nagyobb lépésre határozta el magát. 
A harczokban megedzett öreg Geszty Ferenczet körülbelül 2000 
emberrel a végből indította Lúgos felé, hogy ha csak lehet, kézre-

*) Velics, Defterek, I . 414. 
Hadtörténelmi Közlemények. VII. 



kerítse Lippát és Temesvárt, de mindenesetre akadályozza meg az 
utóbbi helyen táborozó tatárok dúlásait. Útközben Székely Mózes, 
egyik alvezére, a lovasokkal hevenyében megtámadta Facsád (Fa-
cset) várát, melyet akkor gyakran Arad vármegyéhez számítottak, s 
ha a gyalogság idejében megjelenik, alkalmasint el is foglalja. így 
azonban az ágyútűz elől csekély veszteseggel vissza kellettvonúlnia. 
A gyalogság, a mint a vár alá érkezett, azonnal sánczokat és föld-
alatti aknákat kezdett készíteni. E közben azonban a temesvári és 
a lippai törökök azon mesterkedtek, hogy míg az erdélyiek Facsád 
ostromával bajlódnak, ők magát Lúgost foglalják el, hogy onnan 
Erdélyt is pusztíthassák. Erről értesülve, Geszty már a megszállás 
éjszakáján hadi tanácsot hívott össze, mely egyhangúlag elhatá-
rozta, hogy az ostromot félbeszakítva, Lúgos biztosítására siet. 
Hajnalban futáshoz hasonló gyorsasággal indúlt Lúgos alá s azt és 
a szomszédos erősségeket őrséggel megrakván, valóban meg-
gátolta a törökök s a tatárok szándékát. 

Mikor 1595. január 28-án Rudolf és Zsigmond nyiltan védő 
és daczszövetségre léptek egymással s ezt április 16-án az erdélyi 
rendek is helybenhagyták, a délvidék visszaszerzésének súlyos 
gondja az 1595. május 27-én a karánsebesi bánúl kinevezett Bor-
bély György feladatául jutott. A komolyabb készülődések hírére 
Ahmed temesvári pasa augusztus 1-én a gyulai, csanádi, lippai és 
jenői őrseggel éppen aznap pusztította el Jófőt (Dobrát) s a körü-
lötte való het falut, a mikor a fejedelem arája, Mária Krisztierna, 
Gyulafej érvára érkezett. Ezzel csak siettette a háborúnak ezen a 
vidékén való megkezdesét. Zsigmond a fölkelt «nemességet» 1500 
lovassal megerősítve küldte az arad-zarándi részek visszafoglalá-
sára. Ez a sereg egy éjjel először is a népes Tótváradot támadta 
meg; magát a várost fölégette, a külön kis hegyen álló várba pedig 
létrákon feljutván, 200 főnyi őrségét levágta s a fontos helyet el-
foglalta. Hat török a falakról leugorva, kiserlette meg a Maroson 
át való menekvést; a magyarok azonban őket is elfogták.1) A sereg 
azután Sebes várába visszatérvén, Borbély csapataival egyesült. 

*) Szőllósi István Rövid Históriája (Kolozsvár, 1636., 5. 1.) szerint : 
«A vitézek erősen serénykednek, 
Város alá éjjel mihelyt érkeznek, 



Borbély augusztus második hetében Facsád alá indult, s úgy 
megijesztette annak 300 főnyi őrségét, hogy augusztus 12-én fel-
adta a várat, melyet Borbély Barabás Peter őrizetére bízott. A szabad 
hajdúk, adott szó ellenére, elfogták s elzárták a törököket. Másnap 
hajnalban Lugasy János lovasai hírül hozták, hogy a temesvári 
pasa 8000 embere a jenői és lippai bégekkel közeledik. Borbély 
elfogadta a csatát a nagyobb számú törökökkel szemben, kik erős. 
de sikertelen ágyútűzzel támadtak, míg a magyarok ágyúi sok kárt 
okoztak bennök. A szászok mindamellett már futni készültek, a mi 
annál végzetesebb lett volna, mert ugyanakkor a várban őrzött 
törökök is széttörték bilincseiket, s a mi kezök ügyébe akadt, avval 
támadtak a magyarokra. Barabás Péter azonban föllármázta az 
őrséget, egy szálig levágatta a lázadókat, azután a bástyára ugrott 
s onnan harsány hangon bátorította a mezőn küzdő magyarokat. 
Neki is bátorodtak Borbélyék, bár közülök is elesett valami kétszáz, 
a törökök közül csak néhányat hagytak meghírmondónak. A sebesült 
pasát a közellevő erdőbe magukkal vitték ugyan a törökök, Dsáfer 
jenői bég azonban többedmagával fogságba esett. Memhed lippai 
beg, a volt budai pasának java korában levő fia, szintén a foglyok 
közt volt. A bég sírva fakadt, mikor annyi előkelő török fejét látta 
a porban heverni. «Vitézek — szólt a magyarokhoz — Nándor-
fejervárig most már minden a tietek!» 

A két fogoly béget azután a diadal jeleivel együtt Gyulafejér-
várra küldte Borbély. A fejedelem szemére hányta a jenői bégnek, 
hogy örökös pusztításai, határsértései, hódoltatásai, teljesíthetetlen 
kívánságai, a követekkel való kegyetlenkedései okozták ezt a há-
borút, a miért Isten büntetését várhatja magára. Azután Szamos-
Újvárba záratta mind a kettőt. 

Ezalatt az Eperjesen (a mai Kelmákon) levő törökök, a 
facsádi veszteség hírére, felgyújtották kastélyukat s elmenekültek. 

Az ostromhoz mindent elkészítenek, 
Melyet reggel vitéz módon megvesznek. 
Ölik, vágják, kiket benne találnak, 
Úgy mint kétszáz jó törökök valának; 
Hatan bennök Marosban leugranak; 
Azok is hamar megfogattatának.» 



A solymosvárbeliek is elfutottak.1) Természetes, hogy Borbély nem 
sokat tétovázott s a fő nélkül maradt Lippa ellen fordult. Mindjárt 
felszólította a törököket a vár föladására. A törökök azonban mél-
tatlannak tartották kívánságát, s arra emlékeztették, bogy ezelőtt 
44 esztendővel két hatalmas ország hadserege is alig tudta bevenni 
Lippát, melyet vára és körfala most is jól megvéd.2) A magyarok 
a szomszédos hegyről azonnal lövetni kezdték a falakat, melyeknek 
erősítésére a törökök háromszáz parasztot hajtottak be. Megígérték 
nekik, hogy nemcsak zsoldot kapnak, hanem az adótól is örökösen 
fölmentik őket; a parasztok azonban az első alkalmas éjszakán ki-
szöktek, átállottak a magyarokhoz s figyelmeztették a kapitányokat, 
hol leggyöngébbek a falak. Ezen annyira megijedtek a törökök, 
hogy már csak az említett renegát, Márkházy Pál buzdítására tet-
tek le a megadásról. A magyarok mindent előkészítettek a város 

Az egykorú krónikás vers szerint (História, melyben az felséges Báthory 
Zsigmondnak erdélyi fejedelemnek 1595. esztendőben viselt hadai irat tatá-
nak meg. Kolozsvár, 1596., 5—6 1. Egyetlen példánya az erdélyi múzeumban) 

Ezt hallván törökök, Eperjesit kik laknak, 
Meggondolván dolgát a facsádiaknak, 
A várost meggyujták, várból kifutának, — 
Ki hova láthata, széjjel eloszlának. 

Solymosi török is már önön-magában 
Elvégezte vala, ne maradna várban; 
Azért készülének, esének futóban, — 
Ezenképen várat hagyák csak pusztában.» 

a) A krónikás vers szerint a lippaiak először a gyulaiaktól kértek 
segítséget: 

«Nincsen — úgymond — bégünk; nem tudjuk, mit tegyünk, 
Vitéz törököktől mind megmenekedtünk, 
A vár tartására nincsen elégségünk, — 
Azért ne hagyjatok, legyetek mellettünk.» 

De azok sem segíthettek, mert sok a sebesűltjök s nekik sincs bégjök. 
Levelöket elfogván Borbély, másnap újabb követet küldött Lippába, biztatva, 
hogy őket nem vágatja le, mint a facsádiakat. Azonban: 

«Követ a beszéddel keveset használa: 
Török nem bízhatik semmit magyarokra. 
Inkább mind egy lábig meghalnának várba". — 
Ilyen választ vitéz törököktől hoza.» (U. o., 6—7. 1.) 



felgyújtására, s egy hajnalban nagy erővel rohantak a várra. Erre 
a törökök kijelentették, hogy alkudozni kívánnak az átadásról 
s hogy 

«Ha szabadon menni várból őket hagynák, 
Ok is magyaroknak a várat megadnák.» 

Borbély, kinek úgyis fogytán volt a puskapora, azt kívánta, 
hogy fegyvertelenül s minden hadi szert ott hagyva vonúljanak ki; 
a törökök azonban azt akarták, hogy fejenként két lóval s néhány 
társzekérrel távozhassanak. Ebbe nagynehezen, augusztus 18-án, 
meg is nyugodott Borbély, s másnap megtörtént a kivonulás.1) Min-
den török annyit vihetett magával, a mennyi egy lovon elfért. A sza-
bad hajdúk erősen morogtak, hogy meg vannak fosztva annyi szép 
zsákmánytól. Borbély azonban, hogy adott szavát megtörve, vis3zane 
riassza hasonló hódolattól a többi vár őrségét, a törököket több mert-
földre maga is elkísérte s megoltalmazta őket a kiraboltatástól. Tör-
tént azonban, hogy az egyik török valamikép elszakadt a csapattól, 
sírva kérte a magyarokat, engednék őt is a többihez. A vitéz Pattan-
tyús László magyarosan öltöztette föl, hogy a szabad hajdúk rá ne 
ösmerjenek, s úgy bocsátotta útnak. A török, nem hálálhatván meg 
másképen ezt a jóságot, megígérte, hogy majd megszolgálja ezt nekik 
Gyulán, melynek ostromára bizonyosan készülődnek. — Lippán, 
melyet 44 esztendő előtt százezer török is alig tudott bevenni, s 
melyet most egy maroknyi had elfoglalt, sok hadi szer, por, golyó 
és élelem került a győztesek kezébe. 

A fejedelem, ki nagy örömmel értesült Borbély sikereiről, 
azonnal meghagyta a váradiaknak, kikre a téli hadjáratban a tatá-
rok ellen tanúsított gyávaságuk miatt haragudott, hogy alkalmat 
keresve a nevükön esett csorba kiköszörülésére, csatlakozzanak a 
lugosiakhoz. Velők együtt Borbély György, Békés István lugosi bán 
vezetése alatt, mintegy ezer lovast és gyalogot küldött Boros-Jenő' 
ostromára. A lugosiak szeptember 16-án, a váradiak másnap ér-
keztek a vár alá. A sövényfalakkal és árkokkal körülvett tágas 
mezőváros belsejében, kettős sáncz, a Körös és 700 török által vé-
dett vár ostroma nehéz föladatnak látszott. Király György, váradi 

*) Sepsi Laczkó szerint (Mikd, Erdélyi tört. adatok, I I I . 29.) szept. 1. 



helyettes kapitány, kisebb mozsarakkal és ket nagyobb ágyúval a 
szőllőskertekből és a szántóföldekről nagy erővel kezdte lövetni a 
várost, melyet a törökök, tovább nem védhetvén, felgyújtottak, s 
azután a várba vonúltak. Mivel a magyarok rohamra alig gondol-
hattak, alá akarták aknázni a várat, máshol pedig a Körös vizét 
elvezetni a falak alól. Már-már czélt értek, mikor a folytonos eső-
zések miatt megáradt Körös minden munkájokat meghiúsította. 
Most már a törökök is nekibátorodtak, s a falakra azt az írást füg-
gesztették ki, hogy csak menjenek haza feleségeikhez a váradiak; 
sőt ki is törtek rájuk, megöltek közűlök néhányat, s pár zászlót is 
elvettek tőlük, mire gyávaságukat gúnyolva, vonúltak be a várba. 

Most a magyarok roppant sok földet, anyagot hordtak össze, 
hogy betöltsek az árkokat, s azután egész közelből olyan erővel 
ágyúztak, hogy máris igen megrongálták a várat. Erre azután 
október 15-én a hadi tanács határozatából a szabad hajdúk s a 
többiek délután 3 óra tájban általános rohamot intéztek. A törökök 
azonban visszaverték őket és sokat megöltek, megsebesítettek kö-
zűlök. Barabás Peter, kit pár nap előtt 3 zászlóaljjal és két nagyobb 
ágyúval Borbély György küldött az ostromlók segítségére, ágyúit 
a sánczokban fölállítva, katonáival még azon éjszaka hazatért 
Lippára. Szerencsére azonban útban volt már akkor maga Borbély 
György is, ki a sikertelen roham után való nap, a vár megsegíté-
sére tűzzel, vassal pusztítva siető temesvári törökök megelőzése 
végett azonnal fölkerekedett Boros-Jenő megsegítésére és Barabást 
is visszaparancsolta. A nagy ködben, sötétségben nem tudhatta 
meg, hányan vannak a törökök s különben is csak óvatosan halad-
hatott előre. A temesváriak, zsákmánynyal megrakodva, odébb 
állottak, a magyarok ellenben szerencsésen megérkeztek a vár alá. 
Borbély György másnap hadi szemlét tartott, a mi és az ostromló 
sereg növekedése nagyon lehangolta a jenei törököket. A vezér tö-
mérdek fát hordatott az erdőből, s köröskörül magasan fölhalmozta 
azt a falak alatt. Megsegíttetésökben többé nem bízva s attól felve, 
hogy a magyarok fölperzselik őket, a jenei törökök kijelentették, 
hogy hajlandók alkudozni a megadásról. A szabad hajdúk akara-
tával nem törődve, Borbély csakugyan alkudozni kezdett. Kezesül 
Erdélyi Györgyöt küldte hozzájok, ezek viszont az alajbéget (al-
kapitányt) indították táborába. Borbély megengedte, hogy szabadon 



elvonulhassanak és vagyonukat is magukkal vihessék. A hajdúk, 
kik nagy zsákmányra vágytak, kijelentették, hogy őket nem köti 
az eskü, s hogy kár a törököket bántatlanúl elbocsátani, mikor be 
is vehetnék tőlük a.várat. A vezér keményen megfenyegette őket 
arra az esetre, ha adott szavát nem tisztelnék. A hajdúk azonban, 
kik dühösek voltak a szerződés miatt, káromkodások közt hagyták 
oda a tábort, s attól mintegy 1500 lépésre cselt vetettek. Borbély 
György azonnal magyarokat küldött a várba a kapuk megszállására, 
s hogy a fejedelem zászlaját a négy mecset tornyára s más kiválóbb 
pontokra kitűzzék. Szombaton, október 21-én, a törökök, kik éppen 
aznap hallották Szinán oláhországi nagy vereségének hírét, csoma-
golni kezdtek s másnap délután 3 órakor gyermekeikkel és felesé-
geikkel könnyezve hagyták oda a várat. Holmijukat 60 kocsi vitte 
utánuk. Ki volt kötve, hogy a kivonuló törököknek nem szabad 
összejátszaniok más várak őrségeivel; hogy tehát a fedezetökre 
rendelt magyar csapatok, melyek őket Páléléséig kísérik, ne csalják 
tőrbe. Azonban híre ment, hogy értesítésökre a gyulaiak es temes-
váriak egyesültek, s hogy Pálélésénél le akarják kaszabolni a 
magyarokat. Kérdőre vonatva, hiába erősítgették, hogy semmit 
sem tudnak a gyulaiak és temesváriak szándékairól; a kíséret ma-
gával vivén két béget is, visszatért a táborba, a hajdúk lekaszabol-
ták őket, az asszonyokat és gyermekeket elfogták, s a zsákmányt 
elszedték. A bégek visszanyerték szabadságukat. A szabad hajdúk, 
Borbély haragjától félve, az éppen ostromolt Szolnok alá készültek 
menni; a vezér azonban utánuk küldött, s kijelentette, hogy senki-
nek sem lesz bántódása, sőt a zsákmányt is megtarthatják, mire 
vissza is tértek, s a fejedelemnek ismét hűséget esküdtek, a török 
asszonyokon és gyermekeken jó áron adtak túl. 

Október 22-én, tehát Jenő visszavételének napján, maguk a 
törökök égették föl a szarvasi s 24-én a békési palánkot. Másnap 
Világosvár s valószínűleg Pankota is meghódolt a keresztényeknek. 
Egy keresztény levelező előtt a gyurgvevoi bég állítólag úgy nyi-
latkozott1), hogy a szultán maga parancsolta volna meg a tarthatat-

x) 1595. okt. 24. levél a jenői (genoei) táborból. (91eroe geittrong oon 
•(Eroberung ber neroen § e í t u n S ©eorgia onb Spmbelt in Siebenbürgen, stb-
Drezda, 1595. — A budapesti nemzeti muzeumban.) 2) U. o. 



lan erődök átadását. Gyulát ugyan, részint az idő előrehaladt volta,, 
részint seregének kicsisége miatt már nem támadta meg Borbély 
s valószínűleg e miatt nem bántotta a Gyula felől könnyen meg-
segíthető Erdőhegyet sem, de így is meg lehetett elégedve az 1595. 
évi hadjárat eredményével. Facsád (Facset), Tótváradja, Eperjes, 
Lippa, Solymos, Arad, Fellak, Nagylak, Csanád, Siri, Világos, 
Pankota és Jenő, összesen 13 vár szabadúlt meg a török igája alól1) 
s Borbély György, Király György, Fésűs András, Békés István, 
Pattantyús László és mások hősisóge Arad és Zaránd vármegyék 
nagyrészét visszaszerezte Erdélynek s vele a magyarságnak.2) 

Alig foglalták vissza az erdélyiek az arad-zarándi várakat, 
azonnal megkezdték a birtokviszonyok rendezését. A borosjenői 
vár javainak összeírásával Zsigmond fejedelem Ugray Gergely 
biharmegyei alispánt és Köveskúthy Márton váradi tiszttartót bízta 
meg. 1596. márczius 26-án pedig már a pozsonyi országgyűlés is 
meghozta a XXXY. törvényczikket, melynek ertelmében a császár-
nak (!) sürgetnie kell az erdélyi fejedelmet, hogy mivel Isten 
akaratából Lippa, Jenő, Pankota, Világosvár s több más erősség 

x) Bethlen Gábor levele 1627. szept. 14. Tört. Tár, 1882., 48. 1. — 
Az említett egykorú históriás ének (8. 1.) szerint 

«Törökök ezt hallván, kik vannak Csanádban, 
Nagylakban, Fellakban és Világosvárban, 
Aradiban, Síriban ós Pankotában 
Meg nem maradnának, — esének futóban.» 

2) Főbb források, a ritkasága miatt gyakrabban idézett históriás 
éneken kívül: Rövid história, melyben megíratik Szervan basának . . . 
kijövetele 1595. esztendőben. Szőllösi István históriás éneke. (Kolozsvár, 
1636., 4r. 9 levél.) Az erdélyi muzeum példánya — rtttcfclöifd)C >3ifíori, 
Scfjtadjt unb í)errltcf)e Victoria irt Ungern. Nürnberg, 1595. 4r., 26 levél. — 
3tt>et)crlct) ttctoc ^c i t tu i tg • • • • anber geittung . . . . tote . . . . geftung 
gogiat (Facsát) unb ©tabt Sippa eingenommen. Nürnberg, 1595. 4r. 4 levél. — 
9icttic ^ c i t t u n g stb. Drezda, 1595. 4r., 8. 1. okt. 24—26. tudósítás. — 
Baranyai Decsi János, Magy. Hist. 184., 188., 224—9. — Szamosközy Tört. 
Maradványai, IV. 48—8. — Bethlen Farkas Hist, de rebus Transylv. III. 
5S4—9. — Istvánfy, Hist. XXIX. könyv. — Sepsi Laczkó Máté krónikája 
(Mikó-nál, Erdélyi tört. adatok, I I I . 28—9.) — Hurmuzachi Documente. 
III . , II., 56., 67., 134., 155—6., 487—8. stb. Ortelius Chronologia oder 
hist. Beschreibung stb. Nürnberg, 1620., 395—6. 



megszabadúlt a töröktől, azoknak területén adassa vissza a volt 
földesurak jószágait. Egyébiránt kijelentették, hogy a visszahódított 
vármegyékben tiszteletben tartják a fejedelem hatóságát. Pongrácz 
Frigyes, szatmári kapitány, valóban még abban az esztendőben 
visszakapta Cseke-Vadászt s mások is új adományt nyertek régi 
javaikra; a török azonban egyáltalán nem akart könnyedén lemon-
dani Aradról és Zarándról s visszafoglalására újabb kísérleteket tett. 

1596. elején új pasát kapott Temesvár, az eddigi pedig csa-
ládjával és kincseivel együtt Konstantinápolyba kívánt visszatérni. 
Erről értesülve, Lippa új kapitánya, Borbély György, 2000 lippai 
katonát bújtatott el egy erdőben, mely a pasa útjába esett s a tár-
szekerek gyanútalan kísérőit megtámadván, márczius 4-én 300 tö-
rököt levágott, levágta magát a pasát is; zsákmányúl ejtett 300 
lovat, 13 (mások szerint 75) társzekeret, melyeken mintegy 150,000 
scudi értékű kincs volt felhalmozva, s megszabadított 160 nőt, ki-
ket a pasa Konstantinápolyba, a hárembe akart magával vinni. 
Borbély tudósítását nagy örömmel vette a fejedelem1), de terme-
szetes, hogy a temesvári törökök nem akarták ennyiben hagyni a 
dolgot, ós pedig annyival kevésbbé, mert a hajdúk Lippán április 
közepéig 4000-re szaporodtak s folyton portyáztak Temesvár alá.2) 

/ 

Április végén a kolozsvári országgyűlés már értesült, hogy 
Szolimán, a «nagyszemöldökü» temesvári pasa, a végházak bégjei-
vel s a tatár kánnal együtt április 28-án Lippát megszállotta s hogy 
a Körös vidékét is dúlják a tatárok. Borbély György megerősítette 
ezeket a híreket, a mire az országgyűlés azonnal 4000 emberből 
álló hadat rendelt Lippa védelmére s a Maroson lefelé 12 nagyobb 

x) Hunnuzachi, Documente privatóre la história romanilor. III . II., 
171. j)íeroe getttung rmb roafjríjaffte Sefdjriburg, maffen beő dürften BU 
giftnunbug . . . . Kriegáoolcí Don Sippa bért grofjmedjtigen 35>afcf)a DOU £emefcf)= 
roar auffő £iaupt gefdE)Iagen. Augsburg, 1596. Versekben. (Említi Kertbeny, 
Bibi. 286.). 3 e i t " " 8 auf* SSngerti, roeldjer maffen ber gürft aufj Siebenbürgen 
ben geroefenen Söaffa ju £emijiroer ben 4. gebr. angegriffen. Augsburg, 1596. 
(U. o.) giinfferlet) geittunsen bie. oiert; 2ßie ©tebenbürg. gre^beutter non 
Sippa ben geroefenen 33affa oon SEemifjroav 4. SMrj gefabelt, 75 Sßägen 
feiner íjbaab befommen.. . Augsburg, 1596. 4 levél. A rablók vezérét Deli 
Mártonnak nevezi. (A magy. akadémia példányában.) 

2) Hurmuzachi, 191. 



ágyút küldött a várba. Borbély küldöttei álútakon a fejedelmet is 
fölkeresték és gyors intézkedésre kérték. 

Zsigmond kaladéktalanúl fölhívta Tieffenbachot és Prépost-
váryt, császári segélyhadak küldésére, s ágyúkkal s lövöszerekkel 
ellátva, ő maga is útnak indított egy csapatot, a Kenyérmezőre 
pedig nemesi fölkelést hirdetett. 

A temesvári pasa május 5-én már teljesen körülvette s azon-
nal lövetni kezdte Lijjpát. Az első kirohanásnál visszavert magyarok 
éjjel hamarosan kijavították a falakban esett károkat, mire május 
6-án a törökök a városon uralkodó hegyről lövették Lippát úgy, a 
hogy azt a múlt esztendőben a magyaroktól látták. Az őrség azon-
ban éjjelenkint a betegeket és sebesülteket is odahajtotta a falak 
kijavítására. Még a finom borokat is kieregették, hogy az üres hor-
dókat azután földdel teletöltve állíthassák be a résekbe. Helyenkint 
magas földhányásokkal borították a falakat, hogy az ellenséges 
golyók erejét gyöngítsék, s beégetett hegyű karókkal s nagy rakás 
terméskővel dugták be a hézagokat. A török vezérek és követeik 
hangos magyar szóval ígértek szabad elmenetelt az őrségnek, ha 
megadja magát, sőt leveleket is dobtak be a lippaiakhoz. Mikor ez 
nem használt, gyújtogatni kezdtek a törökök, kik szerdán, május 
7-én hajnalban 5 órakor, minden eddiginél hevesebb ágyúzást 
kezdtek; ennek födözete alatt tett rohamukat azonban délután 
1 órakor az őrség visszaverte. Különösen kitűntek ezúttal a skót 
zsoldosok, kik 143-an (mások szerint csak 75-en) voltak a várban, 
s kik ezúttal jól megszolgálták zsoldjukat, mely havonkint 990 fo-
rintjába került az országnak. Soraikból 25 esett el; velők halt a 
lengyel Komorovszky is, ki arról volt híres, hogy ujjaival ketté töri 
a tallért, patkót, míg a skótok kapitánya egyetlen ökölcsapással 
képes volt agyonütni a lovat. Aracsay Mihály és Petky Farkas al-
kapitányok, Szilágyi István, Tury Márton és Ferencz, Barabás Pé-
ter, Kaptáry János és Verebélyi János hadnagyok szintén megtet-
ték a maguk kötelességét. Galacz István hadnagy a törökök fogsá-
gába esett, de a csanádi bég is halva maradt a csatatéren. 

Május 10-ről 11-re menő éjjel Borbély György főkapitány, a 
skót kapitány tanácsára, elsüttette összes ágyúit, a mi nagyon meg-
rettentette a pasát, mert azt hitte, hogy segítségök érkezett a vár-
belieknek s annak örömére lövöldöznek. Föltevésében az is meg-



erősítette, hogy értesülései szerint Palatics György lugosi bán 
megbízásából Buday György vitézei éppen azon éjszaka verték és 
gyújtották föl Temesvár külvárosait; a pasa tehát május 11-én 
sietve elvonúlt Lippa alól, hogy már most székvárosát védelmezze. 
Zsigmond fejedelem, ki Magyarországból hazatérve, maga állott 
Déva alatt gyűjtött 101 zászlóaljának élére, szintén az ő készülő-
déseinek tulajdonította, hogy «nagy kárával, veszedelmével» Lippa 
elől elszállt a török. Jövetele nem is volt vakhír egészen. Pár nap 
múlva ott állott már Lippa alatt, honnan teljes díszben vonúlt eléje 
a vitéz Borbély György. A fejedelem a két sereg szemeláttára meg-
ölelte ősz vitézét, ki két év előtt történt utolsó találkozásuk óta 
annyi derék győzelemmel örvendeztette meg őt. Ügy szólván diadal-
menetben vonúlt be Lippába, megszemlélte az ellenség elhagyott 
hadállását, a megrongált falakat, az elesettek levágott fejeit; azután 
az egesz őrség jelenlétében megdicsérte Borbély György, Barabás 
Péter, Thnry Ferencz, Kaptáry János és a skót parancsnok hősisé-
gét, majd néhány napig való pihenést engedett seregének. 

Hadi tanácsot tartván a tennivalókról, az egyik rész azt java-
solta, érje be Lippa megtartásával s az ellenség futásszerű vissza-
vonulásával; a jövő tavaszig pedig bocsássa haza seregét, mely 
nagyobb vállalatokra úgyis kevés és várja be, míg a németekkel 
egyesülhet. Mások ellenben a futó ellenség üldözését s a gyors 
mozdulatokat ajánlották ; nem lehetetlen, hogy a lippaiak és jenöiek 
példájára a temesváriak is megadják magukat. Borbély György a 
mellett volt, hogy nem kell ugyan azonnal Temesvár ellen indúlni, 
de visszavonúlni sem szabad. Üldözzek az ellenséget, főkép a tatá-
rokat, s próbálják visszavenni Csanádot, Becskereket stb. Ha azután 
a környező kisebb várakból nem remélhet segítséget és élelmet a 
török, Temesvár ellen is több bizalommal kezdhetnek valamit. 

A fejedelem maga is folytatni akarta a támadást. Minden 
szükségessel jól ellátván Lippát, megindúlt a vár alól, s már június 
4-en megszállotta Fellakot, melynek kastélyából jövetele puszta 
hírére kivonúltak a törökök, s 16-án Temesvár alatt fogadta azt a 
szentelt kardot és sisakot, melyet némi pénz kíséreteben a pápa 
küldött neki. Egyideig hősi módon ostromolta Temesvárt, s nyílt 
csatában mintegy 3000 törököt és tatárt vágott le; a vár ellen azon-
ban nem boldogúlt és hiába áldozta föl sok jó vitéze életét. Az 



egyik rohamban pl. a lippai harczokban annyira kittint Barabás 
Péter s a skótok alkapitánya is elesett. Arra a hírre azonban, hogy 
20.000 főnyi fölmentő sereg közeledik, egy éjjel nagy titokban előre 
küldte Lippára összes ágyúit s hadi fölszereléseit, azután az üres 
hordókat stb. felgyújtatván, hirtelen visszavonúlt, Lippát mintegy 
2000 lovassal és gyaloggal Szelestey János őrizetére bízván, haza-
tért Erdélybe. 

Szelestey néhány nap múlva válogatott csapattal, melyben 
skótok is voltak, Csanád megvételére ment. Föl is gyújtott sok 
házat ottan, s márhazafelé indúlt a zsákmányúl ejtett marhákkal 
egyéb javakkal, mikor a temesvári pasa váratlanúl rajtaütött. 
Petky Farkas és sokan fogságba jutottak, mások elestek, s megfutott-
maga Szelestey is. A csauádi bég a főkapitány tollas süvegét diadal 
jeléül a palánkon egy karó tetejébe tűzette. S ezzel a Maros men-
ten erre az esztendőre véget is ért a hadjárat1), hogy annál nagyobb 
arányokban, de kevesebb szerencsével indúljon meg Felső-Magyar-
országban. 

A következő 1597. évben a fejedelem Márton deák lippai 
tiszttartót, mint a török nyelvben kiválóan járatos férfiút, küldte a 
szultánhoz, hogy őt békére bírja. Márton deák igeretekkel es aján-
dékokkal tért haza Konstantinápolyból; a fejedelem azonban telje-
síthetetlennek találta a szultán kívánságait, s a lippai tiszttartót 
ismét egyenesen a prágai udvarhoz küldte, hogy a fenyegető körül-
ményekről számot adjon. Márton deáknak Lippáról való eltávozása 
es a hiányos ellenőrzés lehetett oka, hogy ugyanazon 1597. eszten-
dőben Ajthony Jakab deák lippai harminczados, másokkal össze-
játszva és csupán saját hasznát keresve, a lippai helyőrségben 
mesterségesen fölverte az élelmi és egyéb czikkek árát, s ezzel 
elégületlenseget keltett a katonák közt. Az 1598. évi januári ország-
gyűlés Gyeröfi János fizetőmestert s a lippai kapitány egyik embe-
ret volt kenytelen megbízni a deák számadásainak megvizsgálásá-
val P azzal, hogy egyenesen a következő országgyűléshez tegyenek 

*) Legfőbb adatai : Szamosközi/, IV., 5G—7., 69., 467. A fejedelem június 
26-iki levele, Tört. Tár, 1887., 572—4. Szilágyi, Erdélyi Országgy, Emi. I I I . 
361—2. Bethlen F. Hist, de rebus Trans. IV. 8—13. Istvánfy XXX. könyv. 
Decsy, 252—263. Hurmuzachi, Documente, III . II., 194—8., 507—8. 



jelentést.1) A lippai vitézek már a csanádi veszedelem után egyene-
sen árulásról gyanúsították saját kapitányukat, Szelestey Jánost, a ki 
bátor es vitéz, söt vakmerő, egyúttal azonban nagyralátó, követelő, 
menyecskés és hirtelen haragú ember volt, kit vitézei a temesvári 
pasával való összejátszásra is képesnek tartottak. Hogy el ne adja 
őket valamiképen a töröknek, a lovasság és gyalogság főbb tisztjei 
összesúgtak-búgtak, megfogták a főkapitányt s hamarosan a feje-
delemhez vitték Gyulafejérvárra. Szelestey veszélyben látván eletét, 
becsületét és vagyonát, csupán arra kérte a fejedelmet, ne adjon 
egyszerűen hitelt irigyeinek, hanem láttasson fölötte törvényt, 
mert ő kész a legnagyobb kínokat, magát a halált is elszenvedni, 
hacsak a legcsekélyebb árulást is rábizonyíthatnák. A fejedelem 
csakugyan megengedte, hogy Sibrik Gáspár házánál tisztességes 
fogságban tartsák a főkapitányt, ki most már a legnagyobb nyuga-
lommal nézett ítélete elé, mely valóban fölmentette minden vád 
alól.2) Azonban pőrének eldöltéig nem lehetett főkapitány nélkül 
hagyni a fontos Lippát, melynek parancsnokává a fejedelem ismét 
Borbély Györgyöt tette. Megjutalmazta más két tanácsosát is, a 
mennyiben 1597. április 24-én Kornis Gáspárt a hatalmas deszni 
(déznai) uradalommal, aug. 25-én pedig Jósika István kanczeliárt 
a branicskai kastélylyal, s Aradban 12 jószággal ajándékozta meg. 
Jósikára más kitüntetés is várt. A fejedelem öt bízta meg, hogy a 
Dévánál g}rüjtött hadakkal Temesvárt ostromolja. Érkezését be sem 
várva, Borbély a lippai katonák egy részevei azonnal megszállatta 
Arad és Csanád palánkait. Deczember 12-én már Jósika is töretni 
kezdte Temesvárt, 1598. január közepén azonban abba kellett 
hagynia a sikertelen vívást, mire Borbély Arad és Csanád várait 
még jobban megerősíttette. Arad városát a várkapitánysággal 
együtt a kegyeibe most már visszafogadott Szelesteynek ajándé-

1598: XI. t. cz. Erdélyi Országgv. Emi. IV. 132—3. 
-) Német újságok már azt híresztelték róla, hogy mint árulót, 4 ló-

val rúgatta szét őt a fejedelem. L. SBngerifc^e, ©tebenbürgifdje zc. ©ejcfytcf): 
t e n . . . SÖMe ber gürft in Sieb, feinen Dberften 3U SHppa, ©elefti (Szelestey) 
Ssanujcf) genant, mit 4 3íoffen jerreiffen (äffen, unb bafc er bie SSeftung üíippa 
bem bürden übergeben molten. Nürnberg, 1597. 4r. 17. levél. (A magyar 
nemz. muzeumban.) Másik kiadása is van. 



kozta a fejedelem. Ő maga azonban 1598. április 10-én kedvét 
vesztve, lemondott a fejedelemsegről, míg Jósikát, a fejedelem-
ségre való törekvés gyanúja miatt, nemsokára Eudolf király fejez-
tette le. 

Erdély s vele Arad és Zaránd vármegyék védelmének terhe 
most Eudolf erdélyi biztosaira nehezedett. 

A temesvári pasát nagyon bántotta, hogy tavaly Csanád és 
Arad a magyarok kezebe esett. A mint tehát értesült, hogy Zsig-
mond lemondott a fejedelemségről, casus bellinek tekintette Erdély-
nek a németek kezébe való jutását s 1598. június 19-én már meg-
szállotta Csanádot. Móré László várkapitány idején segítségre 
szólította Erdély rendeit, s már útban is voltak a lippaiak, jenőiek 
és váradiak egyéb erdélyi hadakkal, úgy, hogy a pasa sietve vissza-
húzódott a vár alól; június 27-én pedig Lúgos alatt szenvedett 
vereséget. Most azonban híre jött, hogy maga a szerdár, Szaturdsi 
Mehemed, jön a hiba jóvátételere, Erdély elvételére. 

Július 4--én Szuhay István és Istvánffy Miklós erdélyi császári 
biztosok, pénzt és katonaságot kértek Miksa főherezegtől, mert egy 
Nándorfejérvárról elszökött s egy Temesvárról pénzen kiváltott 
fogoly azt állítja, hogy a törökök Lippát vagy Csanádot akarják 
ostromolni, s hogy azután Erdélyre rontanak. Hasonló híreket írt 
Lippán katonáskodó fiának egy szegedi asszony és segítséget sürge-
tett maga a lippai kapitány is. Miksa azonban sem pénzt, sem 
sereget nem kapott bátyjától, Eudolf királytól, mire Zsigmond, ki 
április 10-én lemondott fejedelemségéről, augusztus 20-án újra át-
vette az uralkodást s a hon védelmét. Arad városát a kapitány-
sággal együtt Szelesteynek ajándékozta. Teljesen romokban hevert 
Arad vára, mikor parancsnokságát átvette Szelestey, ki most min-
den dícsvágyát ennek az erősségnek helyreállításában kereste. 
Voltakép nem arra törekedett, hogy ostromnak is ellenállni kepes 
várrá alakítsa át, csak arra, hogy sánczai mögül zavarhassa a törö-
köknek különösen Lippa ellen való működését. Mivel nem állott 
rendelkezésére elegendő mész ós czement, úgy segített magán, hogy 
az ásatott új sánezokat húsz láb szélességben tégla alakra kivágott 
gyephantokkal béleltette. A hantok közé tölgy- és fűzgallyakat dug-
dostatott, hogy azok ott megfakadván, gyökereikkel össze-vissza 
fonódjanak s erősen, szinte elválaszthatatlanúl együvé tartsák a 



gyeptéglákat. Az így elkészített hantrétegre áj abb hantréteget ra-
katott s így tovább, mindenütt teleszurkáltatván a közöket vesszők-
kel, hogy a sáncz fala valóságos gyökérhalmazat legyen. Ez a 
rugalmas fal ellenállhatott erös ágyúzásnak is. Ellátta falpárkány-
zattal és fedett folyosókkal, bástyákkal is, úgy hogy távolból falak-
kal jól megerősített városnak látszott Arad. Azonban több év kellett 
volna hozzá, hogy a hantréteg megülepedjek s a cserjék ágas-bogas 
szövevénye megfeleljen a várakozásnak. Erre pedig most éppen-
seggel nem maradt idő, Szaturdsi Mehemed hadai bevevén Csaná-
dot és Nagylakot, ellenében Aradot sem lehetett volna tartani. 
Mikor Szelestey még csak nagyjából volt készen munkálataival, 
belátta, hogy a szerdár serege s nehéz ágyuütegei ellen most még 
nem védelmezheti hevenyészett várát s mivel fölszerelései hiányo-
sak voltak, az őrség pedig csekély, megsemmisítette eszesen és 
ügyesen készített erődítéseit, felgyújtotta s majdnem lakhatatlanná 
tette ismét Aradot, honnan katonáival együtt Váradra ment szol-
gálni. 

Szeptember 13-án Zsigmond fejedelem már arról értesítette 
Miksa főherczeget, hogy a törökök és tatárok nagy erővel állanak 
a határokon, s hogy Csanád, Arad és Fellak kastélyait be is vették. 
A higgadtabbak elösmerték, hogy jobban tett Szelestey, mintha a 
meg gyönge kastélyba zárkózva, czeltalan védelemben ontja vérét, 
elfogatja vagy megöleti magát, hogy a közjón semmit sem lendítve, 
végezze életét, melyet máshol hasznossá tehetett s tett is. Mert 
Váradon az aradi hajdúkkal együtt, még ebben az esztendőben vi-
tézségének sok jelét adta. Az ellenségre puskaporral töltött csöve-
ket ós lenzsákokat szórt, mik az égő kanócztól tüzet fogván, iszo-
nyúan pusztítottak a törökök közt es sokat szétszaggattak, össze-
égettek, megöltek. 

Az a béke-alkudozás ugyanis, melyet Zsigmond fejedelem 
követei (Sennyey Pongrácz, Palatics György, Kornis Farkas és a 
szászsebesi bíró) Lippán, Szaturdsi Mehemed szerdár és a tatár 
khán megbizottaival kezdtek, nem vezettek eredményre, mindamel-
lett, hogy Zsigmond már hűséget is ajánlott a szultán iránt. A 
szerdár eleinte Lippa és Jenő ostromára gondolt. Utóbb azonban 
arra számítva, hogy a köszvénytől gyötört, de bátorlelkű Borbély 
György oltalma alatt álló Lippa úgyis azonnal behódol, mihelyt 
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Váradot beveheti, a Körösön átkelt Faludnál s útközben elpusz-
títva Zaránd- és Biharmegyét, Várad alá nyomúlt. Az októ-
ber 2-dikán kezdett ostromot azonban november 3-dikán szégyen-
szemre abba kellett hagynia, mire a szultán selyemzsinórt kül-
dött neki. 

MÁRKI SÁNDOR. 

x) Az 1598. évi hadjárat története: Decsy, 292—3. és 296—1., Bethlen 
F. IV., 167—172. Szamosközy II . 161—4. Szilágyi, Erdélyi Országgy. Emi. 
IV., 132—3., 186., 198. Istvánfy, XXXI. könyv' 
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