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A török szultán parancsából Szejdi basa hatalmas sereget zúdított Erdélyre, 
hogy leváltassa II. Rákóczi Györgyöt. A vakmerő fejedelem a Porta tudta nélkül 
támadt Lengyelországra, hogy elfoglalja a megüresedett királyi trónt. S mintha 
nem lett volna elég a szörnyű vereség, a svéd szövetségesek elillanása s az erdélyi 
sereg foglyul ejtése, Rákóczi továbbra is ragaszkodott fejedelmi süvegéhez. Nem 
hiába kelt szárnyra a szólás akkoriban: „Aki aranyat keres, elveszíti a páncélt!”  

Szejdi basa a törökökből és tatárokból álló roppant had élén minden útjába 
eső várost és falut kifosztott, majd a tűz martalékává tett. Ágyúkat és lőport szál-
lító tevéivel s a rabul ejtett néppel Kolozsvár felé tartott. Hiszen jól tudta, hogy a 
megütközni kész Rákóczi a kincses városhoz közel eső Gyaluból készül kitörni. 

A Krisztus utáni 1660. esztendőben érkezett a bástyás falakkal övezett Sza-
mos-parti város alá a rémületes nagy sereg. Május huszadikán, a pünkösd utáni 
első csütörtökön a török vezér levélben szólította fel a városnagyokat, hogy 
küldjenek hozzá három tiszteletben álló polgárt, ha nem akarnak ujjat húzni a 
szultánnal. Allahra, a császár jó egészségére és saját szakállára fogadta, hogy haja 
szála se görbül a küldöttségnek. De ha nem jelenik meg nála még aznap a három 
kijelölt polgár, akkor felkoncol minden férfit, az asszonyokat és gyermekeket 
rabláncra fűzi, Kolozsvárt pedig úgy elfújja a föld színéről, hogy egy porszem se 
marad utána. 

Rémületbe esett a város, és gyors döntést hozott. A háromtagú követség élére 
Linczegh János királybírót jelölte ki, s melléje adta Benedek deákot meg Brassai 
Györgyöt. Lovasszekérbe ültek mindhárman, hogy a török táborba menjenek.  

Nagy hegy tetején állt a török vezér sátra. Szejdi Ahmed a díszes, nagy sátor 
előtt fogadta Kolozsvár küldötteit. Rögtön félbeszakította a királybíró szokásos 
köszöntőjét. Szeme vérben forgott a dühtől. 

— Áruló kutyák! — ripakodott a követekre. — Azt hittétek, nem tudom tán, 
hogy kiszolgáltattátok üzenetemet hordozó embereimet? Rákóczi megölette 
őket, holott magyarok voltak. Ti is a szultánnal huzakodó fejedelem szekerét tol-
játok! Vigyétek őket a szemem elől! — parancsolta megvetően. 
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A hóhérok azonnal megragadták a kolozsvári követeket, s vitték őket lefejez-
ni. De mielőtt lesújtott volna a bárd, az egyik basa, majd a másik meg a harmadik 
is arccal a földre borult a hirtelen haragú vezér előtt, s bizonygatni kezdte, hogy a 
feddhetetlen Linczegh János tisztességes szándékkal jött a táborba. A Szejdi basa 
üzenetét vivő főemberek pedig a maguk jószántából hagyták el Kolozsvárt, s 
mentek ki Rákóczihoz, aki törökpártiaknak nevezte, s kivégeztette őket. 

Más gondolat fordult meg ekkor a Szejdi basa fejében, és kegyelmet osztott. Inté-
sére továbbtaszigálták a követeket: lábukra vasat vertek s a nyakukra erősített vaskari-
kán áthúzott súlyos lánccal együvé fűzték őket több rabtársukkal. Amint rájuk estele-
dett, a sok szomorú szívű rab térdre ereszkedett, hogy imát mondjon. Ezt látva, karót 
ragadtak őreik, s indulatos ütlegelésbe kezdtek. Éjjelre sűrű tömegbe szorítottak min-
den keresztényt, s azt, aki mozdulni vagy pisszenni mert, agyba-főbe verték. 

Másnap fölkerekedett a tábor. Linczegh Jánost, akárcsak a többi láncra fűzött 
rabot, darabos szántásokon, majd a Szamos és a Nádas folyó övig érő vizén haj-
tották keresztül. Amint ismét megszállt a tábor, a nyílt mezőn hagyták a rabokat, 
a tűző napon, hogy majd elepedtek a szomjúságtól.   

Linczegh Jánost váratlanul szabadították meg kötelékeitől, és a vezér titkárá-
hoz vitték. 

— A nagykegyelmű Szejdi basa jóindulatot mutat irántad — fogadta nyájasan 
a titkár. — Köszönd ezt a basáknak, akik csupa jót mondtak rólad meg városod-
ról. Most már rajtad áll, hogy megfelelj a bizalomnak. Szejdi basa azt óhajtja, 
hogy nyittasd meg Kolozsvár kapuját. Ülj hát lóra! Ötven janicsár kísér hazáig, 
hogy kaputokat őrizze, és óvja e zavaros időkben a várost.  

Lóra kapott a királybíró, de nem ült fel a nyájas szavaknak. Amint ötven jani-
csárral körbefogva közeledett a városhoz, észrevette, hogy a dombok s a Szamos-
híd környékén gyalogos katonák lapulnak, fahasábbal a kezükben. Most látta át 
igazán a török álnokságát. Hiszen a janicsárok csak arra vártak, hogy megnyittassa 
a kiskaput. Akkor majd megrohamozzák a kaput, s fahasábokkal kifeszítik. Ha 
egyszer a várfal mögé kerülhetnek, seregük könnyűszerrel beveszi a várost. 

Amint a kapuhoz értek, Linczegh János a toronyból kikémlelő őröknek felki-
áltott hangos szóval: 

— Senkit se szabad beengedni! Nyakunkon a veszedelem! 
Így hát hiába várakoztak a cselvetésre készülő törökök. Zárva maradt a kiskapu. 
— Nyittasd ki rögtön, kutya! — förmedtek foglyukra a janicsárok.  
— Magatok is láthatjátok, félnek tőletek, mert túl sokan vagytok — mondta a 

királybíró. — Ha magamra hagynátok, én belülről mindent elrendeznék. 
— Hamis eb vagy! — üvöltötték a janicsárok. — Meglátod mindjárt, kivel 

merészeltél packázni!  — ragadták meg Linczegh Jánost, s vitték nagy sebesen a 
hóhér házához. 

Elővette bárdját a hóhér, s feltűrte áldozata nyakán a gallért. Elsápadt a 
királybíró, de szeme se rebbent. 
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— Várjunk még — ragadták újra magukkal Linczegh Jánost a török katonák 
—, tegyünk még egy próbát! Menj egyedül a felvonóhídhoz, de úgy vigyázz, ha 
most se nyittatod ki a kaput, halálnak halálával halsz. 

A királybíró fölment a felvonóhídhoz, s a kötélkieresztő lyukon át beszólt az 
őrszemnek: 

— Jól figyelj rám: erősítsétek meg a védelmet! Őrködjetek éjjel-nappal. Sem-
miképp, és senkinek se nyissatok kaput, különben elvész a város. 

De már vissza is jöttek érte a janicsárok, látva, hogy semmi mozgás nincs a 
kapu körül. 

— Gyere velünk, hitvány ebadta! — taszigálták durván maguk előtt a királybí-
rót. — Jobban jártál volna, ha ránk hallgatsz, mert a vezér csak azt akarja, hogy 
megóvja Kolozsvárt az erőszaktól. De ha te ellenállsz a parancsának, megtudod 
most, hogy rosszabb is van a halálnál. 

Linczegh János megremegett. Épp eleget hallott a török meg a tatár fogságból 
szabadult emberek iszonyú szenvedéseiről. Így hát azt kérte, engedjék inkább az 
őrtoronyhoz, mert most már megnyittatja a monostori kaput. 

Örvendezve vitték vissza Linczegh Jánost a város alá. A Szamos-parton meg-
vetette lábát a királybíró, s felkiáltott a toronyba: 

— Nekem most meg kell halnom. De ti ne adjátok fel Kolozsvárt akkor se, 
ha én követelném vagy kérném ezt tőletek. Isten veletek, barátaim! Isten veled, 
becsületes város! 

Nagy haraggal ragadta vállon Linczegh Jánost egy óriás termetű török. 
— Még ma meg kell halnod, hitvány eb!  — ordított rá. — Vagy azt hitted 

tán, senki nem ért itt latinul meg magyarul? Szejdi basa most minden hamissá-
godról tudomást szerez!  

Az ötven janicsár nagy hirtelenséggel visszavitte a királybírót a táborba. 
Megint vasat vertek rá, s szó nélkül magára hagyták. Most már csak arra várt 
Linczegh János, hogy életének véget vessenek vagy rabként hurcolják el. Eszébe 
jutott jó felesége és két szép gyermeke. Szorongó szívvel gondolt árva családjára 
s „hazájára”, a kulcsos városra, míg arcán forró könnyek gördültek alá. De amint 
esteledni kezdett, levették róla a vasat, s a vezér titkárához vitték. Két társát, Be-
nedek deákot és Brassai Györgyöt is odahozták. 

A titkár nyájasan fogadta és fekete kávéval kínálta őket. Azt mondta, közbe-
járt az érdekükben, s továbbra is számíthatnak rá, ha nem lesznek hálátlanok. De 
már üzent is értük Szejdi basa, aki nagy tárgyalásban volt a basákkal. A hirtelen 
haragú vezér is a jobbik arcát mutatta most, s így szólt a kolozsvári polgárokhoz: 

— Sorsotok jobbra fordulását a basáknak köszönjétek! Én lenyakaztattalak 
volna benneteket, de ők bebizonyították, hogy Kolozsvár mindig tisztességesen 
fogadta a magas porta követeit. Mivel a békés megegyezést jobban szeretem, 
mint a háborúzást, szakállamra fogadom, hogy bántódás nélkül elmehettek. 
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Az oltalomlevéllel és az aranyhímzésű kaftánokkal megajándékozott követe-
ket szabadon bocsátotta a török vezér. 

Alkonyodott, amikor a lovas szekér a Monostori-kapuhoz ért velük. Linczegh 
János felkiáltott az őrtoronyba: 

— Szabadok vagyunk mind a hárman! De azért a bebiztosított nagykapukat 
és kiskapukat hagyjátok zárva. Inkább dobjátok le a köteleket! 

Köteleket dobtak le, s úgy vontatták fel Linczegh Jánost, Benedek deákot és 
Brassai Györgyöt a magas kőfalon. 

Így mentette meg Kolozsvárt a bátor királybíró 1660 májusában a pusztulás-
tól. 

Másnap kora reggel Szejdi basa parancsára fölkerekedtek a kopjás hadak és 
megtámadták a Szászfenesnél táborozó fejedelem seregét. A vészes csata nem 
tartott sokáig. Rákóczi fejéről leesett a sisak, s a vadul hadakozó fejedelem több 
fejsebet kapott. Amikor testőrei szekérbe fektették, és kilopták a harcmezőről 
vezérüket, már nem a győzelemért, csak életükért viaskodtak tovább az erdélyiek. 
Szejdi basa Gyaluig üldözte a fejedelem eltiport seregét. II. Rákóczi Györgyöt, a 
súlyos sebesültet Váradon érte utol a halál. 

A vesztett csata után Kolozsvár riadtan várt a legrosszabbra. Lakói gyászt vi-
seltek az elesettekért, s azokért is, akiket a krími tatárok ejtettek rabul, amikor 
Rákóczi Lengyelországra tört. A diadalittas Szejdi basától való félelmükben egész 
nap imádkoztak és böjtöltek. Csak az Istenbe vetett hit éltette a kolozsváriakat s 
azt a sok száz embert, özvegyasszonyt s gyermeket, akik feldúlt otthonaikból 
menekültek a kulcsos város falai közé. 

A diadalmas Szejdi Ahmed odahagyta a hullák ezreitől fulladozó harcmezőt, 
és a Szamos partján, Bonchida közelében ütött tábort. Nem csillapuló harci ked-
ve ismét Kolozsvár ellen fordult. Csellel nem tudta bevenni a kincses várost. Az 
ostromról pedig letett, mivel Ali basa, a fővezér meghagyta, hogy siessen Várad 
alá hadaival. De maradt még annyi ideje, hogy megsarcolja a várost. 

Már az ütközet utáni napon beüzent Kolozsvárra, hogy azonnal küldjön ki a 
városi tanács a rabok számára hatvan, karikával ellátott negyven öl hosszú láncot 
és sok más egyebet. Végül hadisarcot követelt, hatvanezer arany tallért, s csak 
nagy nehezen engedte meg, hogy ekkora összeget áruval fedezhessen a kézmű-
vesek és kiskereskedők lakta város. 

És megindultak Bonchida felé a szekerek, megrakva kenyérrel, vajjal, sajttal, 
mézespogácsával. Szállítottak a török táborba lisztet is meg zabot, árpát, ecetet, 
százféle élelmet, amit csak el lehet képzelni és méhsört hordószámra. De mindez 
kevés volt ahhoz, hogy kiteljen a sarcpénz. Így hát drága posztót és selymet is 
küldött a város Szejdi basának végszámra, és odaadta a szőlősgazdák, ötvösök, 
szűcsök, vargák, takácsok, szabók, tímárok, asztalosok, szappanosok, szíjgyártók, 
csiszárok, kovácsok, kötélverők, hentesek, ácsok és fazekasok, kereskedők, taní-
tók, tanárok, papok, orvosok megtakarított pénzét, aranyát, ezüstjét, családi ék-
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szerét. Végül a Kolozsvárra menekült gazdagok, szegények, papok, özvegyek is 
átadták aranyaikat, ezüstneműjüket, holott nem volt már többé otthonuk se, csak 
féltenivalójukat ragadták fel, amikor elfutottak a török elől. 

De hiábavaló volt a nagy erőfeszítés. A basa emberei addig alkudoztak-
fenyegetőztek, míg be nem bizonyították, hogy hiányzik még néhány ezer arany-
tallér a kivetett sarcból. 

— Rendben van, várok még — válaszolta foghegyről Szejdi basa a türelemért 
esedező kolozsváriaknak. — De állítsatok kezeseket! Négy becsületes polgárt. 
Ha megadjátok a tartozást, társaitok elmehetnek. Ám ha nem fizettek idejében, 
karóba húzatom mind a négyet! 

Kolozsvár elöljárói összetanakodtak. A kifosztott városnak nem volt már 
semmije. 

— Eladunk mindent, amit csak lehet — szólalt meg Linczegh János, a király-
bíró. — Feláldozzuk a város birtokait. 

— Egyetértek — bólintott Benedek deák. — De még ma elő kell állítanunk a 
túszokat. 

A főbíró szavára mély hallgatásba merültek a tanácstagok. 
— Csak azt mondjátok meg, ki fogja aláírni a basával kötött szerződést — 

törte meg a csendet Mátyás deák. 
Amint megtudta, hogy Linczegh János és Benedek deák, a két bíró kezeskedik 

a hiányzó összeg megadásáról, így szólt: 
— Akkor elmegyek, atyámfiai, elmegyek túsznak a basához. 
Még aznap megjelent Szejdi basa színe előtt Mátyás deák, Ózdi Tamás, Seres 

István és Kádár Máté, a négy önként jelentkező becsületes polgár. 
Kolozsvár pedig lázas sietséggel adta el a feleki határt, öt kisebb falujával, 

jobbágyostul, azután az alparéti malmot, két halastavát, a tarcsaházi határt a Ki-
rály-réttel, berkestül, tavastul és Királyfalut mindenestül, utoljára pedig Torda 
melletti falvait, a jobbágyokkal együtt.  

Ám az idő gyorsan futott. Eltelt a június, majd a július is. Jól benne jártak már 
az augusztusban, mire kigyűlt a pénz. Most már lóhalálában siettek Szejdi basá-
hoz a kolozsváriak, hogy megadják a kizsarolt összeget. Messze járt már a török 
vezér. Várad meghódítása után Temesváron ütött tábort. Oda hurcolkodott gyalo-
gos és lovas hadaival, szekereivel, elefántjaival és láncra vert foglyaival együtt.  Itt 
érték utol Szejdi basát szeptember elején a kolozsváriak, s váltották ki a kezeseket. 

— Vihetitek most már a túszokat! — mosolygott elégedetten a basa titkára. 
— Láthatjátok, hogy ígéretünket betartjuk, ha ti is szavatoknak álltok. Kincses 
Kolozsvár négy tisztes polgára hazamehet.  

De hol van már kincses Kolozsvár? Hiszen minden vagyonát odaadta az ön-
kéntes kezesekért. Annyi baj legyen! — siettek haza a kiváltott túszokkal a köve-
tek. Hiszen Erdély fellegvára, jódolgú polgáraival együtt, megmaradt. 

Így vészelte át 1660-ban a legádázabb törökdúlást a becsületes város.    
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Az ősz ablakából nézem 
a lelkemben 
égve muzsikáló Hargitát, 
a diadalmas hegytetőt, 
a délceg óriást. 
Fáradt hit-szárnyak vergődnek 
a hegy s a völgy között, 
mint ősi szent álom 
a kék fenyők fölött. 
Itt az aljban elhagyja a fákat 
a napsárga lomb, 
s miközben érted imádkozom, 
hegyem, 
hullnak, egyre hullnak a levelek, 
egymásra avarulnak, 
s pördülnek-vonaglanak a szélben: 
árva kiáltások a kétségbeesésben. 
Vad neszek járják zugaidat 
a sötét éjszakában, 
falánk farkasok barangolják testedet, 
érdes kezével cibálja üstöködet 
az ősz-kapitány, 
a letaroló elmúlás katonája. 
De ne félj, hegyem, 
nem vagy egyedül 
a pusztulás és újjáéledés 
örök mítoszában. 
Az álmodó bérceken 
megsimogatom arany koronádat, 
Hargita, 
Te, az erdélyi havasok királya — 
ünneplő vén őzbak a Kárpátok felett. 


