
ARAD KÖZÉPKORI HADTÖRTÉNETE. 

m á s o d i k k ö z l e m é n y . 

IV. 

ARADMEGYE VÁRAI. 

1242—1526. 

Nagy szerencsétlenség érte Arad vármegyét a tatárjárásban s 
irtózatos nyomorúság és inség uralkodhatott az 1242-ről 1243-ra 
menő télen. Különösen lakossága fogyott meg nagyon. Valószínű, 
hogy ekkor kezdtek tömegesebben betelepedni a románok és pedig 
a hegyvidéken kívül az Erdöháton is, hol oly sokat gyilkoltak a 
tatárok. Sámolykesziben és a hozzátartozó falvakban külön vajda 
kormányozta az oláhokat,1) így Halmágy vidékén is;2) ekkor tele-
pedhettek le a Hegyes-Drócsa-hegységben, melynek gerincze 
képezte jó darabon az akkori Arad és Zaránd vármegyék határát. 

E telepítés különösen érdekes. Epen 200 évvel a tatárjárás 
után halljuk annak említését,8) hogy Világosvárnak oláh várneme-
sei vannak a magyarokon kívül. Az oláhoknak a várjószágon való 
megnemesítése csak a tatárjárás után történhetett. Károly-Róbert 
1331-ben nevezi először várnak Világost, a mikor egyúttal több 

*) Münclieui kir. levéltár, Brandenburgi György féle acták, Fasc. 
XVI., Nro 104. Aradon ma is köztiszteletben áll a Kristyóry-család, mely-
nek alapítója Boár, kinek fia, Boalya, a zarándi oláhok vajdája, 1404. Za-
rándban Kriscsórt stb. kapta a királytól. 

2) Orsz. levéltár, Dl. 30,188. szám. Azon oklevél 1495-ből, era^z 
1451-ből való. 

3) 1441-ben, Ulászló király oklevelében. Orsz. lev. NRA. fasc. 957. 
Nro 4. és György rácz despota 1444. évi örökbevallásában, u. o. Dl. 
13,786. sz. 



"faluval egyetemben Széchy Dezsőnek és fiának ajándékozza1) s így 
királyi vár jellegét egyelőre megszűnteti. 

Más betelepülők voltak a kunok, kiket Bolgárországból vissza-
hívott a király s a Duna és Tisza közt, a Körös folyók mellett s a 
Körösök és a Maros közt telepített meg,2) Arad-Zaránd vármegyé-
nek sík részén is. Sőt a Maros-Temes közében is laktak,3) mint az 
ország nemesei. IV. László király utóbb 1279 aug. 10. elrendelte, 
hogy a kunok csak a számukra IV. Béla által kijelölt helyeken 
lakjanak és ott szálljanak meg; nekik adta ottan a királynéi ud-
varnokok s más szolgálattevők, vagy örökös nélkül elhalt nemesek 
földeit, s pénzért vagy cserében a nemesek és várjobbágyok azon 
földeit, melyek a tatárjárás óta az ő szállásaik közt pusztán álla-
nak. A nemesek és várjobbágyok benépesített szállásait és falvait 
azonban nem szabad bántaniok. Egyebek közt a csanádi püspököt 
is megbízta, hogy fölkeresve egy zászlós úrral s két nemessel az 
egyházmegyéjében szállásoló kunokat, a pogányokat megkeresz-
telje, a belföldi foglyokat szabadon bocsáttassa, a kun szállások 
közt fekvő puszta földeket pedig vizsgáltassa meg.4) 

A kunokat azért telepítette le IV. Béla, hogy fölfrissítse velők 
a várkatonaságot; csakhogy e pusztai nép alkalmasabb volt táma-
dásra, mint helyvédelemre. Nem feladatom annak vázolása, rövid 
időn a harcztéren mint szereztek ismét hírt, nevet maguknak s a 
magyaroknak a kunok. 

Míg azonban a nagy király mindent elkövetett, hogy királyi 
birtokokon letelepítve, a hely védelemre is alkalmasakká tegye őket,5) 
ők e vidéken is többször fenyegették a magántulajdont. 1280-ban 

x) Hazai Okmánytár, III. 110—111. 
2) Hornyik, Kecskemét tört. I. 121. — Gyárfás, A jászkunok tört. II 

339. Szabó, Kun László, 83—84. 1. 
3) Torontálban, Mokrin táján feküdt 1244—1450 körül a kunok Szen-

teltszéke. L. Karácsonyi, A kunok Dólmagyarországon. (Tört. Értés. 1882. 
93—107. 1.) 

*) L. a 2. jegyzetet. 
• 5) Sajátságosnak mondhatnók IV. Béla azon adományát, melylyel 
1265 ápr. 16. Benedek aradi prépost szolgáit, Simont és Sinkót, Fényes, 
zalai várjobbágy földével jutalmazza, (Hazai okmánytár. VI., 130—132.), 
ha nem tudnók, hogy a prépost maga is zalai családból származott és 
csaknem folytonosan a király udvaránál tartózkodott, mint alkanczellár. 
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nyíltan fellázadtak a Tisza és Maros mentén lakók.1) A határon 
levő egresi monostort megvédte ugyan ellenük a Rátold-nemzetBég 
négy tagja ;2) Pélt azonban, a Fehér-Körös balpartján (akkor Za-
rándban) egy Vancsok nevü kun erőszakosan elfoglalta s bár ő 
maga csakhamar elesett, vagy meghalt, özvegye mindaddig elfog-
lalva tartotta, míg 1283 június 23-án IV. László vissza nem adta 
azt Apa vagy Aha comes fiainak, Gergelynek és Jakabnak, az 
Apafiak és Bethlenek őseinek.3) 

Végre haddal nyomúlt ellenök a király. Hód helységnél, a 
Hód tava mellett, mindenesetre az érdekelt Zaránd- és Aradmegyék 
fölkelt nemesei által is támogatva, verte meg a kunokat. Gergely 
mester, Miklós fia, a király szemeláttára több kunt megsebesítvén, 
Erzsébet anyakirályné örömében az ő szekerészeinek és favágói-
nak Varsánd (Wosyan) nevű földjével jutalmazta meg őt s testvé-
reit, Dénest, Mikét, és Lászlót.4) A futó kunok menekülésének ter-
mészetes vonala a Maros volt s így átvezetett Arad vármegyen. 
A megye nemessége azonban, mely kétségkívül örült a rendbontók 
baján, néhány év múlva eléggé érezhette a megalázottak boszúját. 

1285-ben ismét rengeteg erdőkbe, tavak és lápok köze kellett 
menekülnie, másként alig védhetvén magát a tatárok ellen, kiket 
a kunok Krimiából behíttak s kik óriási hadaikkal megint elözön-
lötték az alföldet. Arad vármegye súlyosan szenvedett a pusztítások 
következtében ;5) e második tatárjárásnak azonban nem akadt 
Bogeriusa s minden reszlete homályban maradt. 

A kunok letelepítése tehát nem sikerűit6) s ha itt, az esemé-

x) L. az évszámra nézve: Szabó, Kun L. 99—100. 1 
2) Fejér, Cod. Dipl. V. 3. 207. 
3) Wenzel, Árpádk. új okm. XII. 388. És orsz. levéltár, Dl. 1146. az 

erdélyi káptalan 1353. évi átiratában. 
4) Orsz. levéltár, Dl. 1179. (1284-ből); és Fejér, Cod. Dipl. V., 3., 

215. Haan L. szerint (Békésvármegye bajdana, I. 315.) Varsándot azért 
írták eleinte Vosiánnak, mert «lakosai s tulajdonképi alapítói besenyők (Vo-
sani, Bossani, Bisseni) voltak». 1289-ben azonban Fehérvár mellett is említ-
nek Wosyant! (Hazai oki. 57.) Varsánd és Varsány neve, Hermán szerint 
(A magyar halászat könyve, I. 27.) halászattal való foglalkozásra mutat. 

5) Wenzel a M. Encyclopsediában, III. 678. 
6) Kunok állítólag tovább is laktak a régi Zarándhoz tartozó egyik 

faluban, Kenderesen vagyis Kerekegyházán, melyet a Bői nemesektől fog-



nyeknek eléje vágva, már is elmondottam Arad vármegyére vonat-
kozó szerepök főbb adatait, ez csak azért történt, hogy a várkato-
naság ilynemű felújítását czélozó kísérletek felől azonnal tájéko-
zódjunk. Arad vármegyében a XIII. század végén külön kunságnak 
semmi nyoma. 

IV. Béla, a haza újjáalapítója, nemcsak idegen vagy rokon 
népelemek fölhasználása által akarta növelni a nemzet erejét, 
hanem a megmaradt nép becsületérzetét s hazafiságát is oly tőké-
nek tekintette, melylyel okvetetlenül számolnia kell. A fő- és köz-
nemességet, valamint a főbb papságot itt is, mint mindenütt, ked-
vezésekben részesítette, hogy a haza iránt nagyobb áldozatok hoza-
talára buzdítsa. 

Aradban az oligarchia élén továbbra is a hatalmas Gsanád-
nemzetséfi állott, melynek egyik tagja, Kelemenös bán, volt aradi 
főispán fia, Pongrácz, a tatárjárás után1) két új falut telepített 
meg a vármegyében; Pongráczfáját s Pongrácztelkét, szép tölgy-
erdők és berkek közt, — Pongráczörvénye nevű halastóval is 
ellátva.2) A Szárazér és a Maros közt feküdvén, a népnek elég jó 
menedékhelyül szolgálhatott. Az Ahtony-nemzetség épen a tatárjá-
rás utolsó véres jeleneteinek, a pereginek és egresinek vidékén bírt 
egyes helyeket, Pócska és Nagy-Lak közt egész összefüggő vidékét. 
Az Aha- vagy Apa-nemzetség Székudvar, Varsánd, Arkicsalán s a 
Fehér-Körös és Maros közt volt nagybirtokos.3) A Makraaljától a 
biharmegyei Sarkadig, a Fehér- és Fekete-Körös közében, az egész 
Erdőháton a franczia s z á r m a z á s ú B e c s e Gregor-nemzetség volt az 
úr s Biharban, Zarándban egy-egy helynév emlékeztet a család 

laltak el. V. ö. Békés és Zarándmegyék bizonyságieveiét 1397-ből. Orsz. 
levélt. Dl. 4253., 8265. és 8272. (Kiadta Haan-Zsilinszky, Békésm. oki. 15.) 
s az egri káptalan levelét 1405-ből. Orsz. levéltár, Dl. 9029. Csakhogy e 
Kenderest Külső-Szolnokban (Dl. 17,062.), Hevesben (Dl. 15,747., 15,429., 
4253., 11,091. és 11,169.); sőt Pestmegyében is említik. 

Kelemenös 1240 táján halt meg (Tört. Értés. 1884. 7.). 
2) A csálai vártól nyugatra, Zádorlakával szemközt feküdt. Később 

a két helység egyesűit s mint ilyet, Pongrácz név alatt 1437-ben Országh 
Mihály kapta. Orsz. levélt. Dl. 13,093. 

8) Orsz. levélt. Dl. 1536. és Dl. 1792. 
*) Kézai S. mester magyar krónikája, (ford. Szabó), 89. 1. 



egyik-másik tagjára.1) Mivel uradalmuk igen sokat szenvedett a tatá-
roktól, néhány évvel azonban azoknak kitakarodása után a közsé-
gek ismét virágoztak, ezt részben az ő erélyes munkásságuknak 
kell tulajdonítnunk. 

A köznemesek közül az Ajkayak, Csolthyak, Bakyak, a nem-
sokára oly hirtelen fölgazdagodott Becheyek, a Bodók, Csepanag-
házyak, Dósák, Lépesek, a gazdag Márkusyak, Perekiek,2) Sámoly-
keszyek, Samosházyak, Sárok, Udvardyak, Varsányiak neveit 
ösmerjük a tatárjárást közvetetlenűl követő 50—60 évből; a töb-
bit rendesen csak keresztnevökön nevezik; így a tatárjárás után 
12 nemes családot ismerünk az aradmegyei Simándon,8) pedig 
köztük egy Szállás nevü comest is találunk.4) 

Mindebből kitűnik, hogy azon a területen, melyen most 
Aradmegye fekszik, csak 3—4 hatalmas család tartott nagy uradal-
makat, a többiek már jelentékenyen kisebb birtokosok voltak. 
A tatárjáráson okulva, egyik-másik bizonyosan megerősítette a 
maga nemesi kastélyát, vagy a kegyurasága alatt álló monostort, 
mint ezt a Bechéknek Dienesmonostora iránt való buzgalma tanú-
sítja ; általában véve azonban e vidéken csak két tényező működött 
közre, hogy a helyvédelem erősödjék. Az egyik a szerzetes papság, 
mely nem akarhatta, hogy kelyhei és szent edényei esetleg ismét 
Ázsiába kerüljenek; s a másik a király, kinek birtokai, egyes csa-
ládok kiirtása következtében, még inkább gyarapodtak Arad-
megyében. 

Amaz templomait s rendházait egyre szilárdabb anyagból 
építtette s többnyire árkokkal vétette körül; úgy, hogy legalább 
az első támadás felfogására alkalmasak legyenek. 

*) Bunyitay, A váradi püspökség tört. II. 412. 
2) Pereg a tatárjárás után megint csak összeszedelőzködött. Pereki 

Péter, Tenkelu fia és neje Izsóit, Pereki Jób leánya, 1298-ban elösmerte, 
hogy a Perek földéből jegyajándék s hozomány fejében őket illető részt 
Pereki János hasonló nevű fiától s Pereki Bálinttól, Márton fiától megkap-
ták. Orsz. levélt. Dl. 1506. 

3) A mostani Sirpánd eredetileg Zarándban, az itt említett Simánd 
pedig a mai Temesmegyében, Bencsek közelében, a Beregszó-patak mel-
lett feküdt. 

4) Zichy-Okmánytár, I. 552. 



A király maga kővárakat emeltetett. 
A XIII. század második felétől a XVI. század elejéig épített 

várakról és erősségekről együttesen emlékezem meg. 
Aradmegyének legkiválóbb hadi vonala a Maros maradt. 

1. A Maros balpartján emelt várak. 

A Maros Erdélyből Fülöpkövé-nél jött Aradmegyébe,1) gyö-
nyörű vidéken. A folyó szintje már csak 154 méter a tenger fölött. 
Mellette, aránylag csekély magasságban, meredek falakkal emelke-
dik egy hatalmas sziklatömb, a tulajdonképeni Fülöpköve. Ma 
rossz, homokkőből faragott kereszt van a csúcsán, telekarmolva 
mindenféle nevekkel. Fenn a kopasz dombról, melyet oldalt egy-
egy vadrózsa élénkít, a legkedvesebb tájon merenghet a szem. 
A XII. században a Csanád-nemzetségből való Fülöpé volt s ő róla 
vette nevét a hely. Kőnek rendesen a megerősített helyet nevezték; 
s valószínű is, hogy az erdős vidéket, hol a Maros vidéke meglehe-
tősen kiszélesedik s hol uradalmai kezdődtek, a hatalmas nemzet-
ség kellően megerősítette.2) 

Odább nyugaton Kaprevár (ma Kapriora) volt a Csanádok 
uradalmának másik erősített helye, melynek nevét már 1256-ban 
említik.3) Nevén kívül semmi sem bizonyítja vár voltát; magát a 
nevet azonban, annyi példán okúivá, mindig el kell fogadni 
bizonyságul. 

Tőle nyugatra feküdt Bulcs, melynek kora a rómaiak idejéig 
nyúlik vissza. A XIII. ikerlegió tégláit találták azon a helyen, hol 
hagyomány szerint, már Szent-István alapított volt monostort a 
benczések részére. 1225-ben oklevelek is szólnak ez apátságról, 
melynek reszére, II. Endre parancsához képest, évenkint 5000 da-
rab kősót szállítottak a Maroson. Nincs rá történeti adat, hogy 
valóban elpusztúlt volna a tatárjárás idejében. Valószínű azonban, 
hogy a nagy veszedelem által figyelmeztetve, jobban megerősítet-

*) Fülöpköve (Piatr'a lui Philippu) most Krassómegyében. 
2) Karácsonyi (Tört. Értés. 1885. 69. 1.) nevét az itt űzött kőbánya-

szatról magyarázza. Kőfejtésre azonban ez a bely nem alkalmas. 
3) U. o. 65—66. és 75. 1. 



ték. Ekkor emelkedtek faragott kövekkel ékes épületei, melyeknek 
főiránya éjszakról délre húzódott s közepéhez nyugatról keletnek 
egy szárny csatlakozott, mely a templomot is magában foglalta.1) 
E romok közt megtalálták ama harangot is, 1468-ból, melynek 
szavát a solymosi erdőkben vadászgató Mátyás király elég gyakran 
hallá. Hagyomány szerint, kíséretével mindig akkor ült ebédhez, 
ha megszólalt a bulcsi bika.2) Bulcs a XV. század második felében 
még elég védelmet nyújthatott a törökök apróbb portyázásai ellen; 
a reformatio kezdetén s Temesvár elfoglalása után (1552.) azonban 
a szerzetesek menekültek s a templom a szerzetházzal és védőfa-
lakkal együtt romba dőlt. Hátterében Marzsina ós Facset nyert 
bizonyos fontosságot, honnan a temesvár-szebeni országos és hadi 
útból Bulcsig egy mellékút vezetett a Maroshoz. 

Bulcstól kissé délnyugatra, a Marostól mintegy 10 kilomé-
ternyire a mai Bruznikot 1471-ben az egyik okirat aradmegyei 
mezővárosnak, a másik falunak mondja, de mindakettő Borzliknak 
irja.4) Várnagya, a solymosi várnagygyal együtt a Bánffyak hűsé-
gében állva, 1483-ban fegyveresen vett részt Lippa és Töviskvár 
aradmegyei várak visszafoglalásában.5) 1510 niárcz. 22. uradalmát, 
melyhez már 1468—71-ben 28 aradi ós temesi falu tartozott, 
György brandenburgi őrnagy kapta adományúl.6) 

Ez a négy, valamennyire kiépített erőd, hajdan mind Arad-
megyében feküdt, míg ma Krassó-Szörényhez tartoznak. Odább 
nyugatra temesmegyei — azon időkben szintén aradi — terűlet 
következik. 

Itt először is a kelmáki romokat keressük fel. A Maros által 
rongált síkon levő falmaradványokat ma is várnak (Gurl'a Cse-
tátye) nevezi a nép. Délnek három tömb, balra egy nyugatról 
keletnek csapó hosszabb fal : környéke letarolva, csak a jobboldali 
romok közt lézeng néhány kecskerágta cserje. Délnyugaton az erő-

E romokról 1. Márki, Aradtól Petrozsényig, 19. 1. Az apátság tör-
ténete: Tört. Adattár, II. 339—351. 1. 

2) U. o. 343. 1. 
3) Tört. Adattár, II. 372. 
4) Orsz. levélt. Dl. 17,155. és 17,176. 
5) Orsz. levélt. Dl. 18,784. 

Müncheni kir. levélt., Hunyadi-iratok, Fasc. XXXVI. Nro 274. 



sen összeragasztott terméskőfalak mintegy 12 méter hosszú kapu-
aljon vezetnek végig, jobbról a már említett három tömbön kívül 
még egy faltörmeléket mutatva. Balra, az épület végén nyílás van, 
melyen az omladék belsejébe hatolhatunk. Ott egy délről éjszaknak 
vonuló fal 4Va méter magas. A délnek e3Ő 20 méternyi darab elég 
összefüggő; közepe táján másfel méter magasságig nyílás van, 
talán a pincze bejárása. Odább éjszakra három, de már mindinkább 
ellapuló tömzs tölti ki a Holt-Marosig még hátralevő, szintén 
20 méternyi tért s magában a Holt-Marosban is van egy különálló 
omladék. Mindez tagadhatatlan bizonyság arra nézve, hogy Kel-
mákon megerősített monostorféle állott s hogy e falak már a XV. 
századot is látták; mint erősség azonban csak a XVI. században 
játszott némi szerepet. 

Ismét nyugat felé tartva, Kelmák és Lippa közt, körülbelül 
középütt feküdt Iregd, vagy mint utóbb nevezték Eperjes, mely-
nek várában született 1511-ben Pathócsy Ferencz.1) E vár volt a 
caput dominii már 1418-ban.2) 1595-ben hányatták szét; 1602-ben 
és 1607-ben már csak kastélyhelyét említik. Ötszögü zömtornyá-
nak elég jelentős, mintegy 5 méter magas maradványait most is 
láthatni. Az ötszög 1—1 oldala 8 méter; a fal vastagsága valami-
vel több 2 méternél.3) Ebből is kitűnik, hogy nem egyszerű mulató-
hely volt, hanem oly vár, mely számot tett a Maros mentén.4) 

Pár kilométerrel lejebb, a Boszporda nevű meredek hegy csú-
csán épült a lippai fellegvár, melyből immár csak egy faldarab 
maradt fenn. Vára különböző korokból való. Alapját IV. Béla 
vetette meg, ki a tatárjárás után Mihályd (Mebádia), Karánsebes, 
Lúgos és Lippa várait emeltette a délvidék védelmére.5) Nagyobb 
arányokban Lippaváros csak az Anjouk idején kezdett fejlődni. 

Karácsonyi (Tört. Értés., 1883. 153—163. és Századok, 1889. 
121—130. 1.) fényesen bebizonyította, hol feküdt ez a vár. Utóbbi czikke 
válasz Zsilinszky-nek a Századok 1888. évfolyama 613—614. lapján közölt 
megjegyzésére. 

2) Haan, Békésm. hajd. II. 47. 
3) Pontelly a Tört. Értesítőben, 1883. 162. 1. jegyz. 
4) A XV. században reá vonatkozó adatok csak birtokjogi ter-

mészetűek. 
5) Griselini, Gesch. des Temesvárer Banats, I. 22. 



Károly-Róbert díszes templomot alapított itt nagybátyja, szent La-
jos tiszteletere, mellé társbázat a minoritáknak;1) I. Lajos itt állí-
totta fel az ország egyik pénzverő intézetét és kamaráját.2) Itt volt 
a Maroson behozott só főraktára s a Maros egyik legnevezetesebb 
réve, vámja.3) Arad vármegye többször tartotta itt gyűléseit; Károly-
Róbert s neje Erzsébet, Nagy Lajos és Zsigmond ismételten is tar-
tózkodott itten s első szépülését, épülését, «civitas» rangra való 
emelkedését,4) vele iparának, kereskedelmének fejlődését különö-
sen Károly-Róbertnek köszönheti; gyakran mulatoztak itt egyes 
zászlósurak is és Zsigmond híres vezére, Ozorai Pipo aradi főispán, 
1426-ban Lippán hunyt el. Gazdag róm. kath. plébániáján s mino-
rita s ferenczrendi kolostorán kívül g. n. e. temploma is volt, mivel 
Zsigmond király a várost 1426-ban a bolgár fejedelem fiának, Siz-
mán-nak ajándékozta. Királyi vár jellegét azonban továbbra is 
megtartotta s úgy látszik, ösmeretlen időkben, valószínűleg az első 
Anjou kedvezései következtében, átvette Aradvár szerepet, mely 

/ 

királyi vár jellegét egészen elvesztette. így pl. 1463-ban a lippai kir. 
várhoz tartozik a ma részben már Csanádmegyében fekvő Dombegy-
ház, Kupa, Batonya, Donáttornya, Kerekegyház és Nagyfalu orod-
megyei helység, melyet ekkor adott Mátyás király édes anyjának, 
Szilágyi Erzsébetnek.5) Ezt megelőzve, már 1459. szept. 9. Mátyás 
király a fogságból kiszabadúlt Szilágyi Mihály volt kormányzónak 
ajándékozta Lippát és várát.6) 1462-ben Brandisi Giskra János, a 
mogorva cseh vezér, a vele kibékülő Mátyás királytól pénzen vette 
meg magát a várost.7) A várra azonban Mátyás adománya értel-
mében Bánffy Miklós aradi és pozsonyi főispán tartott igényt, 
különösen midőn Miklós úr 1471-ben a solymosi várral együtt az 
orodi főispánságot is megkapta.8) Két év múlva a király a maga 

r) Márk krónikája, CXIII. 1. Thuróczy krón., 85. 1. 
2) Rupp, Magyarorsz. pénzei, 160—7. 1. és Kathol. Szemle, 1889. 

556. lap. 
3) L. már 1389-ből orsz. levélt. Dl. 29,729. 
*) E czime 1426-ból. Fejér, Cod. Dipl. X. 6. 791. 
5) Orsz. levélt. Dl. 15,814. Kiadta Haan, Békésm. hajd. II. 71—72. 
6) Követi jelentés a milanói fejedelemhez. Dipl. emlékek Mátyás 

korából. I. 65. 
7) Bonfini Hist. III . 10.,542. Teleki, Hunyadiak kora, III. 260. 
8) Orsz. levélt. Dl. 17,154. 



és Orodmegye részéről külön bizottságot rendelt ki a Bánffy Mik-
lós és Lippa kir. varos polgársága közt keletkezett egyenetlensé-
gek eligazítására;1) úgy látszik, nem állott helyre a jó egyetértés, 
mert 1475-ben Dengeleghi Pongrácz János és Kerew Fóris lippai 
várnagyok újabb panaszokkal léptek föl Bánffy Miklós és Jakab 
ellen.2) Ezen Pongrácz különben zálogban bírta Bánffyektól Lippa 
várát ós városát, melynek kiváltására a nádor — becsű alapján 
határozván meg a zálog összegét — 1483. hatalmazta fel Bánffy 
Miklóst.3) 1486-ban még a budai káptalan azt jelentette, hogy a 
kir. udvar elé idézte Ujlaky Lőrincz herczeg feleségét, Katalint, 
Pongrácz János fiának, Mátyásnak leányát, mivel nem bocsátotta 
vissza a zálogjogon bírt Lippa várost és várat a Bánffyaknak;4) 
Bánffy Miklós azonban önhatalmúlag vett elégtételt s visszafoglalta-
úgy Solymos, mint Lippa várait; miért is Mátyás király már 
1487-ben szigorúan meghagyta Aradmegye nemeseinek, hogy 
Dóczy Péter és Jaxyth István kir. biztosokat mindenképen segít-
sék Solymos és Lippa visszavételében, mert e váraktól bizonyos 
súlyos okok miatt megfosztotta Bánffy Miklóst.5) Dóczy valóban 
ostromolta Lippa várát,6) melyet az aradmegyei fölkelő nemesség 
segítségével be is vett. Tényleg 149U-ben már Hunyadi Mátyás 
király fia, János herczeg rendelkezik Haraszthy Ferenczczel, Soly-
mos és Lippa vár kapitányával.7) Érdekes, hogy Lippának mind-
két igénylője eleinte II. Ulászló ellen foglalt állást. Bánffy Miklós 
Miksa király híve lett s új urától zsold fejében a maga reszére 50, 
katonái számára pedig 400 frtot kötött ki havonkint s egyúttal 
váraiban és javaiban való megtartását kérte 1490-ben;8) János 

Orsz. levélt. Dl. 17,486. 
2) Orsz. levélt. Dl. 17,660. 
3) Orsz. levélt. Dl. 18,601. és Dl. 19,129. (1486-ból). 
4) Orsz. levélt. Dl. 19,129. 
5) Orsz. levélt. Dl. 19,303. E visszafoglalást már 1483. említi egy 

oklevél. Orsz. levélt. Dl. 18,791. Hogy ez 1487-ben történt, nemcsak Mátyás 
parancsából, hanem II. Ulászlónak 1503. évi itéletleveléből is (Orsz. levélt. 
Dl. 21,224.) kiderül, mely szerint a vár elfoglalása 15 évvel azelőtt történt. 

6) Orsz. levélt. Dl. 19,307. 
7) Orsz. levélt. Dl. 19,647. és 19,682. 
8) Orsz. levélt. Dl. 33,419. 



herczeg pedig nyilt csatát is vívott ellene a Csontmezőn, hol a 
harczczal együtt Munkács, Solymos, Lippa és Medve nevű váraira 
vonatkozó iratait is elvesztette, úgy, hogy e miatt jogait sem véd-
hette kellőképen a Bánffyak ellen.1) 

Az elkeseredett Bánffyak magát Mátyás királyt is jogtalan 
tulajdonosnak nevezték s azt beszélték, hogy 32,000 forintnál 
nagyobb kárt okozott nekik.2) Pongrácz Mátyás ugyan, kit szintén 
erősen erdekeit a dolog, magában az országgyűlésben vádolta 
Bánffy Miklóst, hogy Lippa várát sérelmesen foglalta el; de ezt 
maga II. LTlászló nyilvánította hazugságnak.3) S a király már 
1494-ben s 1496-ban ismételve is megparancsolta, hogy Bánffy 
Miklóst be kell igtatni Solymos és Lippa várak uradalmába, ha 
szinte ő, a király, időközben mást parancsolna is !4) 

Sokáig húzódott még a pór, mely Arad vármegye s az egész 
magyarországi Marosvidek legfontosabb városát és várát magáno-
sok játéklabdájává tette; Bánfy Miklós ép úgy nem érte meg 
annak végét (+1503.), mint Corvin János (f 1506.). Corvin János 
özvegyét, a szép Frangepán Beatrixet, György brandenburgi őrgróf 
nöűl vévén, nagybátyja, II. Ulászló király őt 1510 márcz. 22. a 
herczeg összes birtokaival megajándékozta.5) Míg az adománylevél-
ben a király szabadkozik az ellen, mintha az őrgróf oly idegen 
volna, kinek törvény értelmében örökös jószágot adni nem sza-
bad, — jellemzi a kor frivol felfogását, hogy Bazvajai Horváth 
János, Lippa és Solymos várak új kapitánya, már az előbbi évben, 
1509 márcz. 5. az őrgrófnak és nejének fogadott hűséget, midőn a 
két várat átvette.6) Három év múlva, 1512 jan. 20. az új várnagy, 
Bodó Miklós ugyanezen esküt ismételte.7) 

*) Orsz. levélt. Dl. 20,053. (Kiadva: Hazai Okm. VII., 484—5.) 
2) Müncheni kir. levéltár, Hunyadi-okl. Fasc. XVII, Nro 102. 
3) Orsz. levélt. Dl. 20,629. Bánffy János pedig a kapornaki konvent 

előtt 1505. letette a tisztító esküt, hogy atyja ártatlan a vár elfoglalásában. 
(Dl. 21,502.) 

4) Orsz. levéltár. Dl. 20,184. és 20,506. 
5) Müncheni bajor kir. levélt., Hunyadi-iratok, fasc. XXXVI., Nro 274. 

Lippa ugyan nincs fölemlítve; de ezt is ekkor kapta az őrgróf. 
6) Müncheni bajor kir. levélt. Fasc. XXXV. Nro 267. 
7) U. o. Fasc. XL. Nro 312. 



Lippát, melyet falak azelőtt nem körítettek, az őrgróf e vár. 
nagyok idejében látta el falakkal és védőművekkel, — «egész éle-
tében ezt az egy emlekezetes tettet vivén véghez».1) Az első ostro-
mot ugyan nem állotta ki Lippa, mert Bodó 1514 jún. 7. feladta 
Dósa Györgynek s öt szolgájával csupán Fóris porkolábot hagyván 
vissza a várban, — «becsületéről s esküjéről megfeledkezve» — 
40 katonával kivonúlt Lippáról.2) Dósa György leveretése után 
Szapolyai János Lippát és Solymost is megszállta s Német- és 
Lengyelország diplomatiájának kellett közbelépnie, hogy 1516 
jún. 6. lemondjon a két várról.3) A várat különben még aznap 
Perényi Imre nádornak adta el az őrgróf,4) melynek igazán orszá-
gos fontosságú szereplése mindjárt a mohácsi veszedelem után 
kezdődik. 

Azon eseményekre azonban ezúttal nem terjeszkedhetvén ki, 
folytassuk Arad vármegye marosmenti várainak szemléjét. 

A Maros menten odább nyugatra feküdt Szödi,5) akkor Arad-
megyének egyik tekintélyes mezővárosa, a Maroson át vezető rév-
vel.6) Kastélyát, melynek sánczait az uraság szőllőskertjénél most 
is láthatni, 1479 óta emlegetik az oklevelek. Ekkor ugyanis Garay 
Jób a várkastélyt a hozzátartozó 15 aradmegyei helységgel együtt 
Bánffy Miklósnak adta el, mit Mátyás király, a beigtatás meg 
1479-ben megtörténvén, 1483-ban hagyott jóvá.7) 1484-ben Muth-
noky Dénes volt a szödi kastély várnagya,8) kinek ügye Aradmegye 
elé került, mivel arról vádolták, hogy Nádasdi Ongor János özve-

') Istvánfy, Hist. Hung. XVII. könyv. 
2) Márki: Dósa György korából. (Századok, 1887., 197. 1., hol a 

193—209. lapon a müncheni oklevelek alapján van elmondva Lippa és 
Solymos 1514. évi ostroma.) 

") Müncheni levéltár, fasc. XLIX. Nro 393. és fasc. XLVIII. Nro 383-
4) U. o. a rendezetlen iratok között. 
5) A mai Schöndorf, Temesben. Neve 1333—1507. közt Sewdy, Zo-

vody, Zeweczy, Zewdj, stb. változatban. A románok Sefdinnek és Zödin-
nek nevezik ma is. Verancsics szerint (Összes Munkái, VII. 166.) Zewdy a 
Maroson túl mintegy 5000 lépésre van Orodtól. Ez 75 cméterjével 3750 
méter volna, míg a távolság (az orodi vártól a sződi sánczig) 5670 méter. 

6) 1472-ben. Orsz. levélt. Dl. 17,282. 
') Orsz. levélt. Dl. 18,198. és 18,199. 
8) Orsz. levélt. Dl. 19,001. 



gyének, Margitnak némely, a Maros túlpartján, Menes faluban lakó 
jobbágyát megverte.1) A várnagy a részére ez ügyben megítélt 
esküt nem tette le.2) Utóbb is, 1498 decz. 17-én, midőn az aradi 
káptalan némely jobbágya az Arad mezővárosban Szent Péter és 
Pál apostolok tiszteletére akkor épített templomhoz szükséges fák 
elhozatala végett a kisrekasi erdő felé mentek, Salathiel Bertalan 
sződi várnagy, uraOngor János nevében, parancsot adott Nagy Bálint 
és Petiire Péter nevű alvárnagyoknak a szekerek feltartóztatására; 
ő maga a káptalan egyik jobbágyát fogva vitette a várba s ott úgy 
megverette és kínoztatta, hogy még azon éjjel meghalt a jobbágy, 
mire harmadnap máglyán égettette el őt a kapitány.3) 1500-ban 
ismét a vár második gazdájának, Országh Lőrincznek a várhoz és 
Aradmegyéhez tartozó 15 faluja népével fogadta el Nagylucsei 
Dóczy Ferencz 3 jobbágyát.4) E várkastélyt s uradalmát,5) melyet 
a Pethőktől hatalmaskodva vettek el az Ongorok, 1506 okt. 29. 
ismét Gersei Pethö Jánosnak, Györgynek és Ferencznek adta 
vissza a király,6) ki a következő évben febr. 12. újabban is megerő-
sítette őket ez uradalomban.7) Ekkor a Pethők a várat közösen 
bírták Pathócsy Bertalannal, kinek sződi várnagya nemes Kebles 
Albert volt.8) Ez időtől kezdve többé sehol sem találom említve a 
sződi kastélyt. 

Kissé odább éjszakra állott a bizerei megerősített benczes apát-
ság,9) melynek romjai a csicséri Maros-szigeten láthatók.10) Zöm-

x) Orsz. levélt. Dl. 19,078. 
2) Orsz. levélt. Dl. 19,098. 
3) Gyulafehérvári káptalan. Közli Tört. Adattár, 1872. 379-381. 1. 
4) Orsz. levélt. Dl. 26,078. E falvak: Kő, Kovászi, Panád, Gyarak, 

Ménes, Szent-Pál, Pél (t. i. Jászpél), Árok, Szárcsaháza, Mácsalaka, Tót-
Simánd, Fülöptelek, Olyvos. 

5) Mácsalakát, Zábrányt és Kását. 
6) Hazai Okm. V. 397—399. és 399—402. 
') U. o. V. 397. 
8) U. o. V. 399—403. 
9) Alaprajzát s leírását közölte Rácz Károly (Történ. Értesítő, 1883. 

97—111. 1., de a zástyi apátság neve alatt. Válaszolt erre Pesty Frigyes, 
ii. o. a 164. lapon és Karácsonyi János 1884. 128—132. 1. Magának az 
apátságnak története fíalássy-tói Magyar Sión, VI., 336—350. 1. s Rupp, 
id. h. III. 66—68. 

10) fíalássy ezt kétségbe vonja, úgy Eácz is. Fábián és Karácsonyi a 



tornya, mintegy 2Va méternyi magasan most is áll s körülbelül 
"95 méter hosszan elég jól kivehetni a főépület alapfalait. Történe-
tének egyes részleteit 1322-től ismerjük; hadi tekintetben szere-
pelt-e valaha, nincs nyoma. A XYI. században pusztúlt el. 

Odább nyugaton Zádorlakon volt egy kisebbszerü várkas-
tély. E falut 1470-ben Dóczy Imre szerezte meg *) s ő kezdte épít-
tetni a várat is. Kinisy Pál országbíró s temesi gróf 1494-ben meg-
parancsolta a nemeseknek egyenkent ós összesen, különösen azon-
ban az aradi káptalannak, hogy míg Dóczy Imre özvegye be nem 
fejezi ezen várat, az ő javaikra átköltözni akaró jobbágyokat szent 
Mihály napig magukhoz fogadni ne merjék.2) 1511-ben a Dóczyak 
elzálogosították az egész kastélyt s még 12 falvukat Tarcsay Mik-
lósnak, ki az ellenök intézett támadásban Lipcse, Zólyom és Saskő 
barsmegyei várakat megvédelmezte;3) azonban továbbra is a Dó-
czyak kezében maradt Zádorlaka. 1514-ben Dósa György a parasz-
toknak egy ismeretlen kapitányával, továbbá Simándi Hajnal 
Istvánnal és Harmathi Sós Benedekkel együtt benyomult nagy-
lucsei Dóczy Ferencz ezen kastélyába s a Dóczyaknak ott talált 
okleveleiről a pecséteket letépette, magukat az okleveleket pedig 
megégettette.4) Az országos történetben egyébként mint vár csak 
a XVI. század közepén szerepelt. 

Közelében, Mátyás király idejében feküdt a bodrogi zárda, 
melyet a törökök elöl -Jagostin ó -szerbiai városból menekülő Jak-
sics István és Markó testvérek alapítottak. A Jaksics-torony déli 
homlokán ma is láthatni a két testvér czimerét. E toronynak azon-
ban csak alapja új, többi része a XVIII. század elejéről való. 

Az övék volt Fellak is, melynek határában, a Maros közelé-
ben még vannak némi kazemáta féle építkezések. Várát a XVI. szá-
zad elejen Cefresd-nek nevezték s ezt a Jaksicsok osztozásánal Jak-
sics Skolasztika nyerte.5) 

szigeten keresi az apátságot. Wit 1688-iki térképén (Hungáriáé novissima 
delineatio) Bisere Lippától kissé éjszaknyugatra, a Maros balpartján, Zádor-
laka és Illiz (Pálűlése, vagyis Paulis) közt van. 

x) Orsz. levélt. Dl. 17,076. 
2) Orsz. levélt. Dl. 20,189. 
3) Orsz. levélt. Dl. 22,134. 
4) Orsz. levélt. Dl. 22,715. (Aradmegye bizonysága 1515-ből.) 
5) Magát az aradi főesperességben levő helységet 1330 óta emlegetik 



2. A Maros jobb partján emelt várak. 

A Maros jobbpartján a hol Csanádhoz, hol Aradhoz tartozó 
Felgedus volt az Arad vármegye védelmére emelt első erősség. 
1206 óta van okleveles nyoma.1) A nép szerint itt a pécskai nagy 
sáncz átellenében levő Hitlánya-dombon bajdanában vár állott. 
Körgyűrű alakjában volt körülsánczolva a gedusi erdő éjszaki 
oldalán mind máig mutogatott puszta templom is.2) Szomszédsá-
gában kelet felé Pécska szintén többszörösen meg volt erősítve s 
a múlt században a szerb határőrök sok helyütt csak felhasználták 
a regi sánczokat; történeti szereplésök azonban ismeretlen. 

Erdők mélyében állott odább keleten Csála, hol az ú. n. 
törökvárat most is ösmeri a nép.3) Pinczéi meg meglehetős épek, 
a felépitmenyt azonban elhordták.4) A külső földvár egy 2500D 
méternyi térséget vesz körül s ennek egyik részeben állott a kővár, 
melynek szépen faragott kövei szanaszét vannak szórva. A kétsze-
res sánczok között állott Belső-Csála falu, s odább éjszaknyugatra 
Külső- vagy Szélső-Csála. Belső-Csálában már 1486-ban palotája 
volt Országh Sebestyénnek, melyet azonban Országh Lőrincz s 
neje foglalt el.5) Bészbirtokos volt e palotában Harasztiig Ferencz 

az oklevelek. (Anjoukoii okm. II. 480.) Cefresd vár Fellak puszta határában 
állt. Orsz. levélt. NRA. fasc. 759. Nro 43. 1530-ban már egyszerűen csak 
Fellak váráról van szó. (U. o. NRA. fasc. 1536. Nro 92.) Cefresd alkalmasint 
egy hely Serfestővel, melyet Aradban Fellakkal és Farkastelekkel együtt 
1478-ban kaptak a Jaksicsok. (Fábián, Aradm , I. 253—4.) 

») Fejér, Cod. Dipl. IV., 3., 34—44.1. Balássy (M. Sión, IV. 23—30. 1.) 
az aradi káptalan székhelyéről értekezve, azt hiszi, hogy ennek hibásan 
másolt (Fulgundus) neve Világost (tündöklőt) jelent s Világosvárral azono-
sítja, a mi egyúttal földrajzi képtelenség. 

2) Szuhánszky János nagylaki tót ember szerint a gedusi vár romjait 
a mult század vége felé nagylaki robotosok két álló hétig hordták a pócs-
kai s apátfalvi magtárakhoz. 

3) E várról szól «Csála és vára» czímű értekezésem. (Arad, 1882. 
8-dr. 16. 1. és a Kölcsey-egyes. évkönyve, I., 194—205. 1.) 

4) Arad Pernyáva nevű külvárosának több házát részben innen elhor-
dott kövekből építették. 

51 Orsz. levélt. Dl. 24,854. 



aradi főispán is, ki mint szörényi bán gyakran harezolt a törökök 
ellen és számos török rabot záratott a csálai vár tömlöczébe. Ezek 
közé csukatta Andorko András vámagy 14-99 decz. 17. az aradi 
káptalan két jobbágyát is.1) Haraszthy különben a következő évben 
az aradi káptalan előtt oly egyességre lépett Országh Lőrinczczel 
és Pathócsy Bertalannal a csálai várban emelt palotára nézve, hogy 
Országh és Pathócsy a nevezett palota felét, vagyis a maguk részét 
Haraszthynak örökösen átengedik ugyan; ez azonban számukra a 
várnak kijelölendő másik végen új kőházat építsen; különben 
elveszti az aradi Kő faluban levő részbirtokát.2) A mohácsi vesze-
delem után Petrovics Péter kapta s a török ellen való védöhábo-
rúkban jó szolgálatokat tett. 

Arad keletre levő váráról hallgat a krónika a vegyes ház-
beliek uralkodásának egész tartama alatt. A tatárjárás ideje után 
vára teljesen elhanyatlott. Ezt mutatja, hogy midőn 1439-ben az 
alföldi népség a törökök beözönlésétől remegett, Aradról a kano-
nokok Sz.-Agotha karját — bizonyosan más ereklyékkel ós kin-
csekkel együtt — Váradra, mint biztosabb helyre vitették. Csak a 
veszély multával hozták vissza.3) S 1514-ben Dósa György, ki a 
Maros mellett Solymost, Lippát és Zádorlakát, a Hegyalján pedig 
Világosvárát is bevette, nem kímélte meg Aradot sem, mit egyéb 
alig bizonyít annál, hogy 1514-ben új pecsétet kellett csináltatnia 
a káptalannak.4) Sem sáncz, sem fal nem védelmezte magát a 
mezővárost,5) de lehetetlen, hogy teljesen elhanyagolták volna a 

*) Az oklevél: Tört. Adattár, 1872. 379—381. 1. 
2) Orsz. levélt. Dl. 20,907. 
3) Lakatos szerint (Arad tört. I. 40.) egészen biztosra vehetni, hogy 

«a mint Zsigmond király alatt a törökök átkeltek határainkon, az orodiak 
rögtön ott hagyták régi romladozott városukat s a mostaninak vetették 
meg alapját.» E végből az orsz. levéltárnak egy 1452-ből való s Dl. 14,563. 
számú oklevelére hivatkozik, mely már «Aradot említ és aradi templomról, 
aradi polgárról szól». Neki magának is feltűnik e nevezetes körülmény, 
mert ez a város ez időben a nagyváradi egyházmegyéhez tartozott, — «kü-
lönben ú. m. nem ítélhetett volna a váradi egyház vicariusa az aradi egy-
ház, aradi polgár bűnöse felett». Valóban nem. De ezen Orod (s nem Arad, 
mint Lakatos írja) Biharmegyében feküdt, Zsáka (Isaka) közelében, mely 
tájon most is van egy hasonló nevű puszta. 

4) Karácsonyi, Emlékkönyv, 127. és 150—1. 1. 
5) Verancsics Összes Munkái, VII. 168. 

Hadtörténelmi Közlemények. II. 3 3 



vár sekrestyéjében levő országos levéltár védelmét. A szomszéd me-
gyek gyakran tartották itt gyűléseiket. Igy 1331-ben Drugeth János 
nádor jelenlétében Arad,1) 1370 máj. 20. László nádor vezetése 
alatt Arad- és Csanádmegye,3) 1405 okt. 4. Arad-, Temes-, Csa-
nád*, Krassó- és Kevemegyók Ozorai Pipó temesi gróf elnöklete 
alatt3) stb.; 1445 jún. 15. maga Hunyadi János is tartózkodott e 
városban,4) mely nem vesztette még el jelentőségét. Közvetlenül 
a mohácsi vészt követő időkben is — 1527. Iván czár, 1550. Ká-
szonbég s Nadum ellen — itt vonnak össze csapatokat s a követ-
kező évben még e városban tanácskozik Áldana lippai parancsnok 
az Alföldről összehívott vezérekkel Szeged megmentése ügyében. 

Annyi azonban áll, hogy a XIV. és XV. században Aradvára, 
mint ilyen, nem szerepel. 

Keletfelé, szomszédságában állt Bodorlak, a mai Mondorlak, 
melynek csekély váráról különben csak a XVI. században szólnak. 
Szombathely (ma Szabadhely) és Pálűlése (ma Paulis) vára is a 
török korból való. 

Pálülésénél végződik a Maros utolsó szorúlata. Ott, a hol 
kezdődik, a kladovai patak torkolata táján, mély völgyben feküdt 
a hat Kalodva. Ezeket együttvéve Kalodva-pataka kerületének 
nevezték. Itt állott, a Maros szigeten a pálosok egy kolostora, köze-
lében a rév s a patak torkolatának baloldalán, a Várhegyen Patak 
vára. Mint erődöt (fortalitium) e korból csak egyszer, 1475-ben 
említik, midőn Bánffy Miklós és Jakab ostrommal vétették be 
alsó-kalodvai jobbágyaikkal Dengeleghi Pongrácz János lippai vár-
nagy embereitől.5) 

Arrább, a solymosi völgy torkolatánál, hasonlókép a torko-
lattól balra, a Kapu-Csernova legdélnyugatibb csúcsán, a Cioka 
Tautzuson, Lippával átellenben épült Solymos vára. Kétségkívül 
azok közül való, melyek a tatárjárás után nemsokára épültek; 
hacsak nem hiszünk a népnek, mely szerint ezt és a világosvárit 
a tündérek emelték. Első biztos nyoma 1278-ból való, midőn Pál 

M. Encycl. III . 658. 
2) Tört. Tár, 1889. 767. 1. 
3) Zichy-okmánytár, V. 411—3. 
*) Pesty, A szörényi bánság, III. 46—7. 
5) Orsz. levélt. Dl. 17,660. 



solymosi bán, V. István engedelmével végrendeletében úgy intéz-
kedett, bogy azon javakból, melyeket a királytól az Ottokár cseh 
királyon Mosonynál nyert győzelem jutalmáúl kapott, az ungi Li-
póczot s az aradi Solymos várát s uradalmát Pósa comesnek, test-
vére, János fiának adhassa.1) 1335-ben Sinka mester, Solymos 
várnagya részére, határjárást tartottak a zaránd- és aradmegyei 
Martontelekén és Bathán.2) Több mint száz óv múlva, 1439-ben, a 
várba s uradalmába, melyet Albert királytól zálogjogon nyert, az 
aradi káptalan Berekszói Hagymás Lászlót igtatta be.3) Mivel azon-
ban — Y. László pártjára állva — hűtlenséget követett el I. Ulászló 
ellenében, ez már a következő évben megfosztotta tőle és Solymos 
vár s Lippa uradalmát Guthi Országh Mihálynak és Jánosnak aján-
dékozta.4) Utóbb azonban Hagymás László hasonlónevü fia is érté-
kesíteni akarta jogait, mire a perlekedők úgy oldották meg a kér-
dést, hogy 1446-ban közakarattal lemondtak Solymos váráról és 
Lippa mezővárosról Hunyadi János javára.5) 

A vár, melyet a nagy kormányzó és hadvezér átvett, elég 
jelentéktelen lehetett. — Solymost egészen újra építtette Hunyadi 
s az építés költségeinek fedezésere egyebek közt Liki, Deszk, Kér, 
Ivánháza és Kása aradmegyei falvak borkilenczedét is felhasz-
nálta.6) Szép faragott kövek bizonyítják, hogy itt ugyanazon mű-
értő kéz működött, mely Vajda-Hunyad várát is emelte. Az épí-
tésre, úgy látszik Balázs deák ügyelt föl, ki huzamos ideig volt 
várnagy,7) s oly bizalmas embere a családnak, hogy 1458 jan. 23. 
is őt küldte Szilágyi Mihály kormányzó Kassa városához, Mátyás 
királylyá választatásának örvendetes hírével. 

V. László 1453 decz. 9. és 1456 máj. 4. ismetelve Hunyadi 
Jánosnak adta Solymos várát,8) mely a királylyal a következő év-

*) Orsz. levélt. NRA. 1665. Nro 67. 
2) Leleszi levélt. Metál, divers, cottuum Zaránd et Arad, 1. 
3) Orsz. levélt. Dl. 13,375. 
4) Dl. 13,597. (A budai kápt. igtató levele.) 
5) Dl. 13,927. és 13,974. 
°) Dl. 19,274. (Aradmegye irata 1483-ból.) 
') 1448—1458-ig is van emlékezete. (L. Kaprinay-kézir&tok, 4-dr. B., 

43. kötet, 223. 1. az egyet, könyvtárban; továbbá Fábián, I. 254-—7.; s 
1501-ben mint «néhai» u. o. I. 234—5. 

8) Müncheni kir. levélt. Hunyadi-iratok. Fasc. XI. Nro 53. 



ben kötött szerződés értelmében is a Hunyadiaké maradna j1) a 
bekövetkezett nagy politikai változások azonban Solymost is érin-
tették. 1462-ben Lippával együtt Giskra János kapta.2) Két év 
múlva a király Arad, Zaránd és Békés vármegyék kamarai nye-
reségebői évenkint ezer aranyat utalt ki Giskra Jánosnak, 
hogy Solymosvár megtartásában tanúsított hűségét jutalmazza,3) 
1471-ben Mátyás király Aradmegye főispáni méltóságát s azzal 
együtt Solymos várát örökösen Alsólindvai Bánffy Miklósnak 
adta,4) ki testvérével, Jakabbal együtt, 1477-ben olykep szerződött 
unokatestvérével, Bánffy Jánossal, hogy egymás jószágait, magta-
lan haláluk esetére, kölcsönösen örököljék.5) 

1480 ban Baky László — egy ősnemes aradmegyei család 
tagja — volt a solymosi vár tiszttartója.6) Ekkor tájban történt, 
hogy a két Bánffy a maga solymosi és borzliki várnagyai által 
elfoglalta a Pongrácz János özvegyénél zálogban levő Lippa várat 
és mezővárost, valamint Töviskvár aradmegyei falut.7) Említettem 
már Mátyás király rendeletét, melylyel 1487-ben szigorúan meg-
hagyta Aradmegye nemesei egyetemének, hogy biztosait, Dóczy 
Imrét és Jaxyth Istvánt segítsék Solymos és Lippa várak vissza-
foglalásában, mivel bizonyos súlyos okok miatt Bánffy Miklóst 
megfosztotta uradalmaitól.8) Még csupán néhány várnagyát emlí-
tem föl e korból. 1490-ben a hatalmas Haraszthy Ferencz,9) 
1498-ban Mercziny György ós Pctliö László,10) 1509-ben Bazvajai 
Horváth János,11) 1512-ben Bodó Miklós,12) ki mellett alvárnagyul 
a német Prantner György működött. Kiinisch káplánnal együtt ez 
utóbbi védelmezte Solymos várát Dósa György ellen, ki azonban, 

*) Teleki, Hunyadiak kora, II. 536. 
2) Horváth, Magyarorsz. tört. III. 101. 
3) Orsz. levélt. Dl. 15,999. 
4) Orsz. levéltár. Dl. 17,154. 
5) Orsz. levélt. Dl. 17,902., 17,904., 17,908. és 27,752. 
6) Századok, 1870. 468. 1. 
7) Orsz. levélt. Dl. 18,791. és 18,878. 
8) Orsz. levélt. Dl. 19,303. 
9) Orsz. levélt. Dl. 19,647. és 19,682. 

10) Orsz. levélt. NRA. fasc. 30. Nro 36. 
") Müncheni kir. levélt. Hunyadi-iratok. Fasc. XXXV., Nro 267. 
12) U. o. Fasc. XL. Nro 312. 



a várbeliek által részletesen leírt ostrom után, Solymost is bevette.1) 
Többnyire ugyanaz volt a sorsa, mint az átellenben fekvő Lippáé, 
melylyel együtt a Marosnak egy nevezetes szorosán uralkodott. 

Odább keletre a folyónak tág völgye csak a régi Kapronczá-
nál, a mai Kapruczánál szűkült ismét össze, Solymostól 22—23 km. 
távolságban. Nem is hanyagolták el e pontot az ősök. A XV. szá-
zadban az Abrahámffyak régi, törzsökös családja volt itt a birtokos 
és valószínűleg ez építette a dumbraviczai völgy torkolatánál Kap-
roncza várát is, a hogy ekkor nevezték. 1508 febr. 20. Abrahámffy 
János egyebek közt Kaproncza várban levő részjószágait is elzálo-
gosította Haraszthy Györgynek és Jánosnak.2) Mint várról többé 
sehol sincs emlékezet. 

A Marosba torkolló Nagypatak (Yalea Mare) vidékén, egy a 
Marosnál meredeken megszakadó bércztetőn épült Tótvárad vára, 
vagy egyszerűen Váradja. Mátyás király 1483. megerősítette Garay 
Jóbnak azon, még 1479. tett elhatározását, hogy a váradjai kastélyt 
a hozzátartozó falvakkal együtt Bánfy Miklósnak és Jakabnak 
eladta.3) A várat úgy látszik, a Garayak építették, mert 1427-ben, 
midőn Mikolay Mihály hűtlensége következtében, Váradja királyi 
falut Garay János (a nádor testvére) s neje Hedvig massoviai her-
czegné kapta,4) a várat magát nem említette Zsigmond király. 
1510 márcz. 22. mint Solymoshoz tartozó várat, Corvin János 
többi uradalmával együtt, Váradját is György, brandenburgi őrgróf 
kapta.5) A várnak, mely 1709-ig szerepelt a hadi történelemben, 
ma alig van nyoma.6) Ez volt egyúttal a Maros jobb partján az 
Arad vármegye védelmére emelt legkeletibb vár. 

Ezen 21, az Arad vármegyét középütt szelő Maros mellett 
épült vár védelmezte Aradmegyét a vegyes házbeliek korában. De 
valamivel távolabb is feküdt még néhány erősség. így a már emlí-

x) Századok, 1887. 193—209. 1. 
2) Orsz. levélt. Dl. 11,524. Ennek átiratát kiadta Haan, Békésm. 

hajdana, I. 135—7. 
3) Orsz. levélt. Dl. 18,198. és 18,199. 
4) Orsz. levélt. Dl. 11,939. 
5) Müncheni kir. levélt. Hunyadi-iratok, Fasc. XXXVI. Nro 274. 
6) Az 51. számú vasúti őrház, mely az épen a Maros fölött emelkedő 

idombon áll, jelzi, hol feküdt hajdan a vár. 



tett Töviskvár, valahol Solymos és Borzlik közt; alkalmasint olyan 
földvár, hol tüske-borona és veszszökerítés közé gyömöszölték be a 
sáncz földét; 1483-ban, midőn a solymosi és borzliki várnagyok 
elfoglalták, már csak falunak írják.1) Ily egyszerű földsáncz volt 
Panádtól éjszakra Földvár is, mely 1343-ban még Aradmegyében 
feküdt,2) 1434-ben azonban már Z arán db an3) s 1495-ben újra 
Aradban.4) Hatalmas sánczai, melyek az avar időkig vezetnek 
vissza, ma is látszanak. Kuvin és Kovaszincz (a régi Kövi és Ko-
vászi) határán is állt egy kis erősség a Vurvu-tornya nevű meredek 
csúcson. A köralakú, elég mély árok oldalai kővel voltak kirakva 
s itt-ott épületek nyomai látszanak. Az oláh nép szerint akkor 
építették, mikor a görög, meg a török császár egymással hadako-
zott; a legyőzöttet ebbe a várba zárták.5) Lenn a falu közelében is 
vannak kolostorromok, a miket várnak (csetátye) nevez a nép. 

Mindent összevéve, az akkori Aradmegye 27 • myriamé-
ternyi területének majdnem minden négyszög myriaméterére esett 
egy erősség s így, legalább a várak számát tekintve, alig lehetett 
panaszkodni a helyvédelem elhanyagolásáról. 

MÁRKI SÁNDOR. 

Orsz. levélt. Dl. 18,791. 
2) Zichy-okmánytár, II. 54. és 59. 
3) A gyulafehérvári káptalanból. Cista Zarándiensis. Fasc. I. Nro 50. 

Tört. Adattár, II. 280—2. 
*) Orsz. levélt. Dl. 20,343. 
5) Földes János úr szíves tudósítása Aradról. 




