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Tanulmányok

sófalvi andrás

SZÉkElyFÖlD kÖZÉPkoRI VáRaI ÉS a kElETI HaTáRVÉDElEm
a székelyföldi várak kutatása és problematikája1

a székelyföldi várak kutatásáról

székelyföld romokban álló, „elfelejtett” középkori várait – néhány vázlatos 18–19. 
századi ismertetés után – Orbán Balázs nagyszabású munkája tette közismertté.2 a nagy 
székely romantikus történelemszemléletű megközelítése és színes leírásai máig megha-
tározó képet alakítottak ki a Székelyföld történetéről, a valós, egykor létező várak mel-
lett mondabeli várak sokaságát keltve életre. A mesebeli tündérek és a Csíki Székely 
Krónika székely rhabonbánjai által benépesített ősvárakról mégis éppen Orbán Balázs 
adott először tudományos értékű leírást, felmérést vagy részletrajzot. Megfigyelései sok 
esetben nélkülözhetetlenek ma is, hisz az ő barangolásai óta eltelt másfél évszázad alatt 
a várak állapota még rosszabb lett, egyesekből mára semmi – kővárra utaló nyom – nem 
maradt (pl. Kustaly vára). A későbbiekben Téglás Gábor 19. század végi udvarhelyszéki 
terepbejárásai és felmérései (aki több várat a magyar honfoglalás előtti időszakból szár-
maztatott és dák várnak határozott meg, pl. tartód várát),3 valamint ferenczi sándor két 
világháború között végzett háromszéki és csíkszéki (kászonszéki) terepbejárásai4 képez-
ték a székelyföldi tudományos várkutatás gerincét. Jelentősebb régészeti ásatást először 
Ferenczi Sándor végzett a középkorban Felső-Fehér vármegyéhez tartozó Bálványos vá-
rában 1942–1943-ban, mely több szempontból különbözik a tanulmány tárgyát képező 
székelyföldi váraktól (magánföldesúri vár, a 20. században még magasan álló falakkal, 
lakótoronnyal). Az 1831-es firtosi éremkincs előkerülése után nagy érdeklődés övezte 
a 18. század középső harmadában ferencesek által lakott Firtos várát, de régészeti ku- 

1 A tanulmány áttekintést ad Székelyföld „korai” várainak kutatási helyzetéről, problematikájáról és kuta-
tási lehetőségeiről. Korábbi változatát l. Sófalvi andráS: sóvidék a középkorban. fejezetek a székelység 
középkori történelméből. Székelyudvarhely, 2005. 129–160. 

2 Orbán balázS: Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. I–VI. 
Pest–Budapest, 1868–1873. Őt megelőzően elsősorban Kővári László emlékezett meg Székelyföld jelen-
tősebb várairól, főleg a történeti-mondai elemeket ismertetve. L.: Kővári LászLó: Erdély régiségei. Pest. 
1852.; Kővári LászLó: száz történelmi rege. Kolozsvár. 1852.; Kővári LászLó: Erdély építészeti emlékei. 
Pest. 1866. 

3 TégláS gábOr: A Limes Dacicus két Küküllő és Olt közötti részlete Udvarhelymegye éjszaki és keleti hegy-
ségeiben Oroszfalutól Alsó-Rákosig. Archaeologiai Közlemények, 19. (1895) 5–54.; TégláS gábOr: dák 
várak udvarhelymegye keleti és éjszaki hegyvidékein. Erdélyi Múzeum, 12. (1895) 237–247., 312–319.

4 ferenczi SándOr: régészeti kutatások Háromszék megye váraiban (közzéteszi: ferenczi istván) Acta (a 
Székely Nemzeti Múzeum és a Csíki Székely Múzeum Évkönyve), 1998. I. 189–252.; ferenczi SándOr: 
Cetăţile antice în judeţul Ciuc. Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Secţia pentru Transilvania. 
Cluj, iv. 1938. 234–252.; ferenczi SándOr: az egykori Kászonszék régészete. a kászoni székelyek lete-
lepülése és eredete. Kolozsvár, 1938.
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tatásokba csak az 1950-es években kezdtek.5 Ezt követően több udvarhelyszéki várban 
végzett ásatást Ferenczi István és Ferenczi Géza (Tartód vára, Rapsóné vára, Kustaly vá-
ra, Budvár, Csonkavár, Firtos vára),6 Székely Zoltán pedig főleg a háromszéki és csíki 
várakban kutatott (Herecz vára, Álmos vára, Pogányvár, Bálványosvár).7 a székelyföldi 
várakban mind egészen napjainkig folytatott régészeti kutatásokra a néhány hetes, kis fe-
lületű szondázó ásatás volt a jellemző, melyek általában a falak és más épületmaradványok 
feltárására koncentráltak. a kor szintjén alkalmazott ásatási technikáknak és módszerek-
nek köszönhetően, valamint a szűkszavú középkori írott forrásoknak tulajdoníthatóan, 
a várak területéről előkerült szegényes régészeti leletanyag értékelése és interpretálása 
igencsak nehéz volt, és számos esetben ellentmondásos eredményeket és véleményeket 
eredményezett, amelyet sűrűn behálóztak különféle történelmi mítoszok és toposzok.

Az 1970-80-as években a székelyföldi várkutatás a rendelkezésre álló eredmények 
alapján elérkezett a rendszeralkotás küszöbére is, amely hamarosan egy nagy vitát robban-
tott ki. a véleménykülönbségek a székelyföldi (délkelet-erdélyi) várak és töltésvonulatok 
keltezése, építői és funkciója körül csúcsosodtak ki. Ferenczi István és Ferenczi Géza fo-
galmazták meg a kora középkori királyi határvédelmi rendszer elméletét. álláspontjuk a 
közvetkezőképpen foglalható össze: a 11–12. században a magyar királyi hatalom a gyepű 
fokozatos keletre tolásával a Keleti-Kárpátok vonulata mentén kővárakat épít(tet)ett két 
periódusban. Az első, Szent László (1077–1095) és Könyves Kálmán (1096–1116) kirá-
lyok uralkodása idején épült csoportba tartoznak a Görgényi-, a Hargita- és a Persányi-
hegység nyugati peremén húzódó várak: Nyárádremete – Vityál vára, Vármező –  
várhegy, Parajd – rapsóné vára, székelyvarság – tartód vára, firtosváralja – firtosvár, 
Székelyudvarhely – Budvár, Homoródoklánd – Kustaly vára, Felsőrákos – Rika vára, 
Alsórákos – Tepő, Alsórákos – Mihály vára (l. a térképmellékletet). létrehozásukat az 
1068, 1085, 1091-es besenyő, úz és kun betörésekkel indokolták. A második szakasz vá-
rai, amelyek már a fenti hegyvonulatoktól keletre sorakoznak, az első periódus várainak 
felhagyása után létesültek, miután a határt keletebbre helyezték. Csíkszentdomokos –  
Vársarka, Csíkrákos – Pogányvár, Csíkcsicsó – Csicsóvár, Csíkzsögöd – Várhegy, Tusnád- 
fürdő – Vártető, Sepsibükszád – Alsósólyomkő, Sepsibükszád – Vápa vára, Málnás –  
Herecz vára, Szacsva – Várhegy várakat az 1166-os görög–kun–vlach támadás után épít-
hették. A szerzők elméletük bizonyítására régészeti (ásatásokból származó kerámialele-
teket) és történeti adatokat próbáltak felhozni. a várak szerintük a magyar királyi hata-
lom létesítményei, hisz e korban csak a királynak volt megfelelő gazdasági és politikai 
hatalma várak létrehozására. meglátásuk szerint ezek a többnyire hegycsúcsokra vagy 
-tetőkre épült várak völgyek és szorosok és a rajtuk áthaladó utak ellenőrzésére épültek. A 
kiemelkedő helyekre épített várakból könnyen jelt lehetett adni a szomszédos várak őrsé-
gének. Az egyszerű, általában gyűrűfalas, mészhabarcskötésű várak építését a környezeti 
adottságok határozták meg, építőanyagukat a helyszínről termelték ki. Az a tény, hogy 
Magyarország vagy Erdély belsejében ebben az időben nincsenek hasonló várak – sem 
alaprajz, sem építőanyag tekintetében – már önmagában is a határvédelmi funkciót bizo-

5 HOredT, KurT – SzéKely zOlTán – MOlnár iSTván: Săpăturile de la Porumbenii Mici. Materiale şi 
Cercetări Arheologice, 8. (1962) 636-640. 

6 l. alább a 8. jegyzetet.
7 SzéKely zOlTán: Contribuţii la problema fortificaţiilor şi formelor de locuire din sud-estul Transilvaniei. 

Adatok Dél-Kelet Erdély erődítményeinek és lakóház-típusainak kérdéséhez. Aluta, 8–9. (1976–1977) 
52–110.; SzéKely zOlTán: Ásatások a lemhényi (Kovászna megye) és a csíkrákosi (Hargita megye) vár-
ban. Acta Hargitensia, 1. (1980) 39–48.
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nyíthatja. Lakóik, őrzőik, amint erre a feltárt várak vékony kultúrrétege és leletszegény-
sége utal, nem tartózkodtak állandóan a várakban, csak háborúk esetén. a helynevek arra 
is utalnak, hogy a királyi hatalom által a keleti határ mellé rendelt magyar és különféle 
török (besenyő) népelemek védték ezeket a várakat. E várak létesítése nem kapcsolható a 
székelyekhez, az ő betelepítésükkel (12. század vége – 13. század eleje) a várakat elhagy-
ják. Ferenczi Géza a Kárpátokon túlra telepített határvédelmi lakosságban látja a moldvai 
csángók őseit. A várak építése azért sem köthető a székelyekhez, mert a mai lakosság ha-
gyományaiban fennmaradt, e várakhoz fűződő mondáknak nincs valós történeti magva, 
ugyanakkor a székelyek nem tűrtek semmiféle várat földjükön. A szerzők szerint nem le-
hettek sem menedék-parasztvárak, sem birtokközpontok, mivel a székely jog ellentmond 
a magánföldesúri birtoklásnak. tehát a várak nagyjából egy egységes védelmi rendszert 
alkottak, céljuk a határ védelme volt a keleti betörésekkel szemben. A várak első szakasza 
mentén, Görgényüvegcsűrtől az Olt rákosi szakaszáig egy, több mint 100 km hosszú töltés-
vonulat húzódik, kisebb-nagyobb megszakításokkal; helyenként kilométereken keresztül 
követhető a felszínen. A szerzők szerint az első szakasz váraihoz szervesen kapcsolódtak 
a töltésvonulatok, együttesen biztosítva a keleti határvédelmet. A töltésvonulat-rendszer 
nem lehet római kori, mivel hiányoznak az őrtornyok, ugyanakkor építésük eléggé sza-
bálytalan, eltérőek a római limes szabványosított felépítésétől. Formailag is különböznek 
az előbbiektől: az árkok keresztmetszete nem V, hanem U alakú, és nem figyelhetők meg 
a töltés és az árok közti jellegzetes peremek.8

Egyes várak (pl. Pogányvár) esetében Székely Zoltán is felvetette a határvédelmi funk-
ciót, a várak építésében egy székelység előtt periódust különítve el, ám számos kérdésben 
nem értett egyet a ferenczi testvérekkel. velük szemben a székelyföldi várak nagy több-
ségét szintén felkereső és leletanyagukat átnéző Benkő Elek történeti és régészeti érvek 
alapján cáfolta, hogy a 11–12. században Székelyföldön kővárak épültek volna, ugyanis 
ekkor országszerte a föld-favárak építése a jellemző, és a kora Árpád-korban a kelet-
erdélyi kis számú népesség amúgy sem rendelkezett volna a várak építéséhez szükséges 
gazdasági potenciállal. a székelyföldi várak kerámialeletei szerinte 13–14. századiak. 
Cáfolja, hogy a várak egységes rendszert képeznének. Építési technikájuk az egymáshoz 
közel eső váraknál is eltérő, míg mind a két szakasz váraiban vannak ugyanazzal a tech-
nikával épült várak. Szerinte nem határvédelmi, ellenőrző céllal épültek, mivel többnyire 
nehezen megközelíthető helyeken, utaktól távol találhatók. Úgy véli, hogy ezek a várak 
a székelység mentsvárai voltak, de egy részük földesúri birtokközpontként is épülhetett, 
amelyeket a székelység bekebelezett. szerinte az árpád-korban székelyföldön számotte-
vő besenyő lakossággal nem lehet számolni.9

a székelyföldi töltésvonulatok szisztematikus kutatását, felmérését Dénes István geo-
lógus, amatőr régész kezdte el a közelmúltban, elkészült felméréseinek teljes közzétételét 

8 a ferenczi testvérek elméletükkel kapcsolatban többkötetnyi anyagot tettek közzé. Összefoglalóan l. 
ferenczi iSTván: sóvidéki várainkról. Korond, 1994. a kérdés részletes irodalmára l. még Sófalvi 2005. 
1. jegyzetben i.m. 130., illetve vincze zOlTán: in memoriam istván ferenczi. Ephemeris Napocensis, 11. 
(2001) 358–365.

9 BenKő eLeK: Kelet-Erdély „korai” kővárai. In: Várak a 13. században. A magyar várépítés fénykora. Szerk. 
Horváth László. Castrum Bene I. 1989. Gyöngyös, 1990. 68-85.; BenKő eLeK: Szent László kori kővárak 
Erdélyben? Műemlékvédelem, 35. (1991/4.) 227–236.; BenKő eLeK: a középkori Keresztúr-szék régésze-
ti topográfiája. Varia Archaeologica Hungarica V. Budapest, 1992. 27.; BenKő eLeK: a székelyek és a 
székelyföld régészeti kutatásának eredményei és feladatai. Aetas, 1993. 3. 5–20. a ferenczi testvérek szem-
léletének és munkamódszereinek legerősebb kritikája: adrian andrei ruSu: Arheologia, cronologia şi in- 
terpretarea istorică a unor cetăţi medievale timpurii din Transilvania de Est. Crisia, 24. (1994) 43–54. 
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azonban hirtelen halála megszakította.10 A székelyföldi várkutatás az utóbbi időben más 
irányba tolódott el, a fenti várakban régészeti ásatásra az elmúlt negyedszázadban alig 
került sor, kivételt Bordi Zsigmond Loránd alsó- és felsőrákosi, illetve bálványosfürdői 
várásatásai,11 valamint Soós Zoltán nyárádremetei (vitály vára) ásatása képeznek. (az 
ojtozi Rákóczi várban, a székelyudvarhelyi Csonkavárban, a csíkszeredai Mikó várban, 
valamint a marosvásárhelyi várban történt ásatások nem tartoznak a „korai” várak kér-
déskörébe.) Noha régészetileg jól interpretálható ásatási leletanyag került a felszínre, 
gyakorlati téren szemléletváltás alig történt az elmúlt években, és a székelyföldi várak 
kutatása manapság főleg elméleti síkon zajlik.12

A székelyföldi ún. „korai” várak problematikája elsősorban az írott források hiá-
nyában, a régészeti kutatások módszertani buktatóiban és prekoncepciók alapján kezelt 
eredményeiben gyökerezik, illetve a középkori (árpád-kori) székelyföld helyzetének és 
szerepének, valamint a magyar Királyság védelmi politikájának félreismerésén alapszik, 
amelynek során a kutatás gyakran mellőzte a korabeli politikai-hadászati-társadalmi-
gazdasági viszonyok beható elemzését és interpretálását. az alábbiakban a kérdés rész-
letes bemutatására teszek kísérletet, kiemelve a várkérdés kutatásában eddig elhanyagolt 
tényezőket és összetevőket, rávilágítva néhány alapvető problémára.

Az írott források problémája

Székelyföld középkori várainak többsége (ritka kivételt képez az 1366-ban említett 
sepsibükszádi Sólyomkő vára13) nem fordul elő az írott forrásokban. Ennek ellenére nem 
tartom helyesnek a „történelem nélküli várak” kifejezés használatát, ez a fogalom a tör-

10 déneS iSTván: székelyföldi töltésvonulatok 1. Acta, 2000. i. 215–236.; déneS iSTván: székelyföldi töltésvo-
nulatok 2. Acta, 2003. i. 99–110. l. még: ferenczi iSTván – déneS iSTván: udvarhelyszéki töltésvonulatok-
ról. adalék Erdély szent lászló-kori határvédelmének kérdéséhez. a Zürichi magyar történelmi Egyesület 
Első Történésztalálkozójának előadásai. Budapest–Zürich, 1994. 85–104.; ferenczi iSTván – laár TibOr: 
a kora árpád-kori keleti védelmi rendszer régészeti kutatásai. in: Kelet-magyarországi és erdélyi kora 
Árpád-kori védelmi rendszerről készült térkép. Budapest, 2000. 5–19. A töltésvonulatokat Orbán Balázs 
nyomán szakszerűen először Téglás Gábor tanulmányozta, aki a római limes részeként írta le ezeket. L.: 
TégláS gábOr: a limes dacicus keleti része. Akadémiai Értesítő, 6. (1895) 413–422.; TégláS gábOr: a 
rómaiak végvárai a Hargita hegység alján s a keleti határvédelem célja és rendszere. Erdélyi Múzeum, 13. 
(1896) 384–389., 416–427.

11 déneS iSTván – bOrdi zSigMOnd lOránd: Az alsórákosi Tepő-vára. Acta, 1997. I. 235–244.; bOrdi zSigMOnd 
lOránd – déneS iSTván: Régészeti kutatások a Rika-erdő kora középkori erődrendszerében. Acta, 1998. i. 
175–188.; bOrdi zSigMOnd lOránd – déneS iSTván: A Rika-erdei kora középkori erődítmények 1999. évi 
régészeti kutatása. Acta, 1999. i. 229–240.; bOrdi zSigMOnd lOránd: Előzetes jelentés a Székely Nemzeti 
múzeum két 2000. évi régészeti kutatásáról. Acta, 2000. I. 237–244. Összefoglalóan l.: bOrdi zSigMOnd 
lOránd (szerk.): Új régészeti leletek Délkelet Erdélyben. Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003. vo-
natkozó tanulmányait.

12 l. déneS JózSef: vita a székelyföldi várakról. Hazanéző, 7. (1996/1.) 14–15., aki többnyire elfogadja a 
Ferenczi testvérek elméletét. A közelmúltban Bárth János fejtette ki véleményét Tartód várával kapcso-
latosan, szintén a korai, székely betelepítést megelőző építés mellett állva ki. L.: bárTH JánOS: a varsági 
hegyi tanyák múltja és településrendje. in: Havasalja havasa. tanulmányok a székelyvarsági hegyi ta-
nyák népéről. Szerk. Bárth János. Kecskemét, 1998. 20–28. Annak cáfolatát, hogy a székelység nem épí-
tett várakat l. Sófalvi andráS: Nem épített várat a székely? Hazanéző, 8. (1997/2.) 4–7.; uez. Honismeret 
26. (1998/3.) 43–53. a keleti határvédelem legújabb összefoglalására l.: rácz TibOr áKOS: Háromszék 
első magyar telepesei és a határvédelem. Erdélyi Múzeum 65. (2003/1-2.) 1–15. az erdélyi várak nagy-
szabású szintézisében adrian andrei ruSu: Castelarea carpatică. Fortificaţii şi cetăţi din Transilvania şi 
teritoriile învecinate (sec. XIII–XIV.) Cluj-Napoca. 2005. 412–419., külön alfejezetet szentel a „székely” 
váraknak. 

13 vö.: BenKő e. 1990. 9. jegyzetben i.m. 71.
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ténetírásban ma már egy meghaladott terminus. Az írott források hiánya nem feltűnő, ha 
figyelembe vesszük, hogy Székelyföld 16. század előtti történetében minden téren ugyan-
ez a helyzet, okleveles adat csak valamely külső hatalom, főleg a király vagy a vajda ren-
delkezése, illetve közbelépése eredményeként maradt. székelyföld vitatott várai esetében 
nem szerencsés a „kora középkori” fogalom használata sem, ugyanis ez félreértésekhez 
vezethet, célszerűbb Árpád-kori, középkori váraknak vagy, pontosabb keltezés lehetősé-
gében, adott században épült váraknak nevezni ezeket.

A középkori Székelyföldre vonatkozó oklevelek kis száma több tényező együttes 
hatásának az eredménye. általában a közösségi földtulajdon hosszú ideig tartó túlsú-
lyát14 és a földesúri birtoklás térnyerésének lassúságát szokták kiemelni. Ki kell viszont 
hangsúlyozni, hogy a középkori székelység gazdálkodásában kiemelkedő szerepe volt az 
állattartásnak, aminek oka elsődlegesen az adott természeti viszonyok kínálta lehetőség-
ben rejlett. nem véletlenül adtak a székelyek a királynak ajándékba ökröt. az állattartást 
és a hozzá fűződő tevékenységeket alapvetően a szokásjog határozta meg, aminek nem 
maradt írásos nyoma. A szokásjognak nagy szerepe volt a földművelés területén is, konf-
liktusait a közösség szóban rendezte.15 A földművelés késő középkori térnyerésével, a 
népesség számának megnövekedésével, a faluhatárok kiterjedésével elkezdődnek a fal-
vak és személyek közti pereskedések és rendtartások. Ennek egyik legkorábbi, ma ismert 
példája a sóvidék peremén történik: váraljafalva és Pálfalva a 15. század közepén egy ha-
tárrész felett pereskedik.16 Az oklevelek nem említik a közelben vagy a vitás területen álló 
Firtos várát, mivel nem ez a tét, a per földbirtokokért folyik, és a középkori Székelyföldön 
a várak nem egy terület vagy birtok hatalmi centrumai. Az Udvarhelyszékkel délről 
szomszédos kőhalomszéki (Székely)Zsombor várát a 15. század második felében végzett 
határjárások oklevelei szintén nem említik,17 pedig közvetett adatokból tudni lehet, hogy 
a vár ekkor már állt.18

A 15. század második felétől a szokásjoggal szemben a tételes jog mindinkább előtér-
be kerül, a székelység is igyekszik törvényeit írásba foglalni. A székelység szerepe és a 
velük szembeni hivatalos politikai álláspont kezd megváltozni, az egyre nagyobb öntu-
dathoz jutó székelység a kiváltságait megnyírbálni igyekvő központi hatalommal szem-
ben védekezésre kényszerül, és jogait elkezdi írott formába foglal(tat)ni.19 A késő közép-
kori társadalmi átalakulások, a székely jobbágyság megjelenése, a nagyobb területeket 
birtokló magánbirtokosok feltűnése olyan konfliktushelyzeteket teremtenek, amelyek je-
lentősen hozzájárulnak a székelyföldi írott dokumentumok elszaporodásához. Ezenkívül 
még számos tényezőt figyelembe kell venni a 16. századi írott források felduzzadásának 
ok-okozati vizsgálatában. A reformáció művelődés-politikája, az anyanyelvű íráshaszná-
lat, a könyvnyomtatás, a szabad székelyeknek a társadalmi lesüllyedéssel szembeni el-

14 a közösségi földtulajdonnal szemben – véleményem szerint – a magánbirtoklásnak már a megtelepedés-
ben és ezt követően is meghatározó szerepe volt. L. Sófalvi 2005. 1. jegyzetben i.m. 60–62.

15 A szóbeliségre épülő szokásjognak még az újkorban is meghatározó szerepe volt. A 17. században egy 
székely atyafi nagyon megbotránkozott, amikor a bíróság az iránt érdeklődött, hogy birtokjogát tudja-e 
oklevéllel igazolni. vö. rugOnfalvi KiSS iSTván: a nemes székely nemzet képe. debrecen, 1939. i. 85.

16 1455: Székely Oklevéltár. I–VIII. Szerk. Szabó KárOly – SzádeczKy KardOSS laJOS – barabáS SaMu. 
Kolozsvár–Budapest, 1872–1934. I. 169. (a továbbiakban: SzO.); 1459: SzO. 177–178., 178–179., III. 72.; 
1462: SzO. VIII. 97–99.

17 1481: SzO. I. 236–237.; 1486: SzO. III. 109–112.
18 vö. dávid láSzló: A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Bukarest, 1981. 327.
19 vö. bóniS györgy: magyar jog – székely jog. Kolozsvár, 1942. 10–35.
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lenállása mind olyan tényezők, amelyek alapvetően hozzájárultak a különféle irományok 
számának növekedéséhez.20

a néphagyományok tanúságai

A középkor íratlan, szóbeliségen alapuló történetéről értékes elemeket őrizhettek 
meg a később lejegyzésre kerülő néphagyományok. Ezek a közösség mindennapja-
inak, történelmi-földrajzi ismereteinek, természeti tudásának, hiedelmeinek, világ-
képének stb. különféle kifejezési formákban megnyilvánuló kövületei. a történelmi 
mondák, az eredetmagyarázó mondák vagy akár a népmesék is hordozhatnak maguk-
ban valós történeti eseményeket. A probléma elsősorban ezek keltezésével van, mivel 
a néphagyományok kettős természetéből – egyrészt nagyon szívós, időtálló, másrészt 
folyton változó, alakuló, beolvasztó jellegéből – kifolyólag nagyon nehéz az évszáza-
dok folyamán egymásra rakódott elemeket szétválasztani. A szóbeli emlékezés időben 
nagyon korlátolt, ugyanakkor nagyon szelektív és szubjektív, az eseményeket az em-
lékező a maga képére formálja.

sóvidék és székelyföld néphagyományait a 19. század második felében jegyezték le 
először. Ezzel a mondaképződés lényegében elakadt, a mai hagyományok magukon hor-
dozzák az írásbeliség nyomát, nemritkán innen merítve újabb motívumokat. Az Orbán 
Balázs által összegyűjtött hagyományok, mondák, hiedelmek páratlan dokumentumok. 
Ez esetben viszont vigyázni kell a szerző alkotó fantáziájával, a nagy székely utazó azon 
kívül, hogy lejegyezte a hallottakat, saját ismereteit, feltételezéseit és máshol szerzett 
értesüléseit is beleszőtte írásaiba.

A Rapsóné várából Tordára vezető, ördöggel építetett út hiedelme egyértelműen egy 
valós, történelmi kapcsolatra utal. A kérdés csupán az, hogy meddig megy vissza idő-
ben ez a kapcsolat. 1562 után a sófalvi sóbánya is kincstári, fejedelmi tulajdonba kerül. 
Egyelőre nehéz megmondani, hogy a sóbányászatáról neves két régió, Torda és Sóvidék 
között van-e korábbi, ezt megelőző közvetlen viszony.21

Valós történeti elemeket őrizhetnek azok az utalások, melyek szerint Rapsóné, Firtos 
és tartód tündérek testvérek voltak, váraikban egyszerre gyújtottak gyertyát, illetve ad-
tak tűzjelet egymásnak.22 nehéz eldönteni, hogy a népmesék gyakori szerkezeti elemé-
vel, az ún. hármas szerkezettel (pl. a három tündér által épített Déva, Kalán, Aranyos 
párhuzamával) van csupán dolgunk, vagy szorosabb kapcsolat, valós történelmi háttér 
rejlik a hagyomány mögött. Egyes hagyományok a három várat összekapcsolják füge és 
Kadicsa mondabeli váraival is, sőt, más testvérek, mint Nyújtód és Firéné létéről is tud-
nak. Mindezekből óvatosan a várak együttes használatára lehet következtetni, melynek 
emlékét az ide menekülő székelység fenntartotta. Ez viszont semmiképpen nem jelenti 
azt, hogy ezek a várak egyszerre is épültek volna. A várak építésének nem maradt valós 

20 A középkori Erdély művelődési viszonyainak alapvető feldolgozására l. JaKó zSigMOnd: Írás, könyv, ér-
telmiség. Tanulmányok Erdély történelméhez. Bukarest, 1976. 10–35.

21 A sóvidéki várak mondaanyagának feldolgozási kísérletére és interpretációjára l. Sófalvi andráS: 
Barangolás a Sóvidék monda- és mesevilágában. Hazanéző, 9. (1998/1.) 4–7.

22 A három vár kapcsolatát őrizte meg a Firtos-vári ferencesek „Háztörténetében” lejegyzett hagyomány 
is, miszerint a pogány gótoknak váruk volt nemcsak Firtoson, hanem Tartód nevű helyen, illetve Rapsó 
kőszikláján is. Idézi JaKab eleK – SzádeczKy laJOS: Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 
1849-ig. Budapest, 1901. 143.
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nyoma az emlékezetben. a népi emlékezet viszont közvetlenül csak néhány generációra 
nyúlik vissza, a korábbi időkre visszautaló események többnyire áttételesen hagyomá-
nyozódtak az utókorra.

a szóbeli emlékezés korlátaira jó példa az okleveles adat szerint 1661–1662-ben 
épült bágyi vár esete.23 Valójában nem kizárt, hogy a 17. század második felében épült 
vár helyén ezt megelőzően is állott valami erősség. Ezt, remélhetőleg, a jövőben egy 
régészeti ásatás tisztázni fogja. Nagyon meglepő viszont, hogy mintegy másfélszáz év 
múltán, a 19. század elején a helybéliek nem emlékeznek az őseik által épített várra, és 
fogalmuk sem volt róla, hogy valójában mikor épült. a népi emlékezetben már csak egy 
rege maradt meg a gazdag várúrról, aki alattvalóit, jobbágyait kínoztatta; amióta az urat 
a gonosz lelkek elpusztították, szépasszonyok lakják az elrejtett kincsekkel teli várat. 
Érdekes, hogy a vár állítólagos kulcsait a falu egyik családja megőrizte, viszont a vár 
építéséről és használatáról már semmiféle valós nyom nem maradt meg az emlékezet-
ben.24 lényegében a népi emlékezet olyan mesés, mondai hagyományokat őrzött meg a 
bágyi várról, amelyek szinte semmiben nem különböznek más székelyföldi várakhoz fű-
zött hiedelmektől, holott ezek jóval korábban épültek. Ezt pedig nagyon fontos tudnunk, 
mielőtt a székelyföldi várak hagyományait elemezve kijelentenénk, hogy ezeket nem 
építhette a székelység, hisz hiedelmeikben semmiféle valós történeti elem nem maradt 
meg a várak építéséről.

A székelyföldi történelmi emlékekhez fűződő hagyományok világosan elkülöníthe-
tők két rétegre: az egyik, ősibb vonulat világában tündérek, ördögök és más mesebeli 
személyek a szereplők, ezekben csak nagyon ritkán találunk valós történeti elemeket (pl. 
Rapsóné vára); a másik, későbbi réteg szereplői többnyire valós történelmi személyek ki-
fakult alakjait rejtik maguk mögött (székely vitézek, török-tatár harcosok, kánok stb.). a 
várak és töltésvonulatok, illetve más történelmi emlékek elemzésénél a jövőben alapvető 
feladat lesz a különféle hagyományoknak a szétválasztása, melyek sok esetben relatív 
támpontot nyújthatnak ezek építésére, keltezésére, valamint használati idejére.

a hagyományoknak van egy olyan vonulata, amely bizonyos szálakkal kapcsolódik 
a székelyföldi várakhoz. a Szent László-tiszteletről van szó, amely a székelyföldi népha-
gyományok egyik fontos összetevője.25 Az I. László magyar király (1077–1095) seregé-
ben harcoló székelység körében a szent király kultusza nagy népszerűségnek örvendett 
székelyföldi megtelepedésük után is, a középkor folyamán. Erre nemcsak a hagyomá-
nyok, hanem a helynevek és a templomok patrocíniumai is utalnak. A keleti pogányság 
ellen harcoló keresztény király harcát székelyföld számos középkori templomának falán 
megörökítették.26 figyelemreméltó, hogy a falképek többségét a keleti, a támadásoknak 
jobban kitett székek templomaiból ismerjük, ami nagyjából lefedi az erődített templomok 

23 A várat az 1658–1661-es tatár–török bosszúhadjárat keserű tapasztalatai nyomán építették a környező 
falvak székely lakói. Apafi Mihály 1663. június 5-én kiadott oklevele már a felépült várról tudósít. Vö.: 
KeleMen laJOS: a bágyi vár. Székelység, 10. (1940) 34.

24 A bágyi várhoz fűződő hagyományok és a történeti valóság kapcsolatának részletes elemzésére l. Sófalvi 
2005. 1. jegyzetben i.m. 135–136.

25 legújabb összefoglalása Magyar zOlTán: Szent László a magyar néphagyományban. Budapest, 1998. 
A szerző a Kárpát-medencei Szent László-kultusz összes előfordulását igyekezett összegyűjteni a 
szakirodalom alapján. Ennélfogva felsorolása nem lehet teljes, és joggal utal arra, hogy újabb adatokat 
is lehetne gyűjteni.

26 láSzló gyula: A Szent László-legenda középkori faliképei. Budapest, 1993.
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és/vagy templomerősségek területét.27 A korábban besenyők, úzok és kunok ellen harcoló 
székelység gondolatvilágában és mindennapjaiban a középkor folyamán mindvégig él a 
keleti veszély képe, a tatár és török személyében. A templomerődítésekkel együtt ez ad 
aktualitást a falkép-festészetnek is. nincsen olyan falu székelyföldön, melynek hiede-
lemvilága ne őrizné a tatár és a török elleni küzdelmet.28 a várak (mondai) történetében 
szintén gyakori a tatár-török harcok emléke.

Nem épített várat a székely?

Szakirodalmi közhely, hogy a történeti köztudat szerint a székelység nem épített vára-
kat. Úgy vélem, hogy ez a szemlélet nem más, mint az elmúlt évszázad egyes kutatóinak 
tollán született felfogás. Historizálás, amely egy új keletű, „tudományosan” megalkotott 
képet próbál a múltba visszavetíteni.

a középkori krónikák nyomán mélyen beépült a székely tudatba a hunoktól, avaroktól 
való származás gondolata. A Csíki Székely Krónika felerősítette, illetve jelentősen kiszí-
nezte ezt a származástudatot, a székely várak építőinek a mitikus eredetű rhabobánokat 
téve meg. Orbán Balázs és elődei hűen átvették ezt a képet, helyenként saját gondolataik-
kal egészítve ki. A 19. század történészeinek többsége elfogadta a krónika által megraj-
zolt képet a székelység korai történetéről. Ebből számunkra az a fontos, hogy a 19. század 
történeti gondolkodásában még nem volt idegen a székely várépítés elve. Az 1870-es 
évektől kezdve viszont a tudományos kutatás elég meggyőzően bebizonyította, hogy a 
magyarságnak és a székelységnek semmi köze nincs attila hunjaihoz, sem pedig az ava-
rokhoz. Ennek eredménye pedig az lett, hogy a székelyek történetéről leválasztották az 
egykori krónikák által leírt szkíta–hun–avar korszakot, és ezzel együtt a szkíta–hun–
avar és más mitikus székely ősök által emelt várakat is. A székely öntudat alappillérét 
képező mitikus hagyományoknak a továbbiakban minden elemét elvetették a komolyabb 
történeti munkák, pedig ezekbe sok valós középkori esemény emléke beépül(hetet)t. a 
jövő kutatásának nagy feladata a székely történeti hagyományanyag árnyalt elemzése, és 
a kritikai vizsgálatot kiállt részek beillesztése a középkori székely történelembe.

Azt, hogy egy vár építéséről milyen hamar megfeledkezett a székelység elég meggyő-
zően bizonyítja a bágyi vár esete, és érthető, hogy az emlékezet – nem tudva az egykor 
emelt várak történetéről – ezek építőinek a dicső ősöket igyekezett megtenni. Az erdé-
lyi székelyek és a vár kapcsolatának legkorábbi írott adata 1291-ből való,29 az aranyos 
földjén megtelepedett kézdi székelyek személyük és javaik védelmére Ehellws comes-
től megkapják Torockó várát.30 Írott forrásból tudjuk, hogy a sepsi székelyek 1415-ben 
egy darab földet eladnak a botfalusi szászoknak, hogy várat építsenek saját földjükön 

27 gyöngyöSSy JánOS – Kerny Terézia – Sarudi SebeSTyén JózSef: Székelyföldi vártemplomok. Budapest, 
1995.; Tüdős s. Kinga: Erdélyi védőrendszerek a XV–XVIII. században. Háromszéki templomvárak. 
Budapest, 1995.

28 fOrró alberT: Török–tatár dúlások a XVII. századi Udvarhelyszéken. Történelmi- és társadalomtudo-
mányi tanulmányok iii. areopolisz. székelyudvarhely, 2003. 22–33. l. még B. szaBó János: vázlat egy 
ellenségkép történetéről. I. A tatárok emlékezete Erdélyben. Aetas, 1995/1-2. 5–23.

29 SzO. I. 18–19., III. 1–2. Itt 1257–1272 közötti keltezéssel szerepel. Az Erdélyi Okmánytár. I. (1023–1300) 
(Közzéteszi JaKó zSigMOnd) Budapest, 1997. 492. sz. regeszta 1291-re datálja az oklevelet.

30 Újabban A. A. Rusu hívta fel a figyelmet a forrás jelentőségére. Vö. ruSu 2005. 12. jegyzetben i.m. 415. 
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(Castrum sew fortalicium In terra ipsorum... edificare inceperunt).31 nem tudjuk ponto-
san, hogy a szóban forgó vár felépülte-e, Benkő Elek hívta fel a figyelmet arra, hogy az 
illető vár könnyen azonosítható az erősdi Csókás várával.32 Hogy a székelyek építhettek, 
bírhattak várat, azt bizonyítja egy 1701-ben kelt oklevél is, amelyben a felsőbenczédi 
Firtos Mihály, Gergely, János és István testvérek I. Lipót császárhoz (1657–1705) címeres 
nemességért folyamodva hangoztatják: „...a mi eleinknek kővára lévén Udvarhelyszéken, 
amely hivattaték Firtos várának, ...melynek még mostan is kőfalai fenállnak, mely-
hez voltanak faluk is, ...ma is a várkapu előtt egy nagy kaszáló helyet mi bírunk...”.33 
Ellenkező esetben, ha a köztudatban ekkor is annak emléke élt volna, hogy a székelység 
nem épített várat, egy ilyen passzust nem foglalhattak volna bele az oklevélbe. Nem sok-
ra megyünk Szamosközy székelyekről írt jellemzésével: „...a székelyek ...semmi vagy 
kevés gondot fordítanak a tisztességes tudományok tanulására, városaik vagy kerített 
helyeik nincsenek, az egész nemzet pásztorkodik, kunyhóik sárral tapasztott sövények-
ből állanak, szalmával vagy sással fedve... Bárdolatlan bolondságból azt hiszik, hogy 
gyávaság kőfalak közé zárni magát, azért is a szomszéd szászokat féltékenységgel vádol-
ják...”.34 A leírás túlságosan elfogult, egyértelműen tükrözi a szerzőnek a székelyekkel 
szembeni ellenszenvét. A magát kőfalak közé záró szászság „kőfalai” mögött valójában 
a szász városok falai rejlenek, székely büszkeség és történelmi realitás csendül ki ebből 
a passzusból. Gyávaságnak tartották életüket falak között tengetni, mint a szász városok 
lakossága, de végveszély esetén ők is bemenekültek a templomok falai mögé. A 16–17. 
század fordulóján ugyanis Háromszéken már szép számban állnak a templomerősségek, 
sőt már elkezdődik a második generációs templomerődök felépítése is.35 ugyanakkor 
a székelység gazdasági-társadalmi potenciálja nem tette lehetővé, hogy a szászokéhoz 
hasonló erődített városokat építsen.

Székelyföldön királyi jogot a középkorban nehezen lehetett érvényesíteni, a szé-
kelység erősen védekezett az ellen, hogy a király közéjük adománybirtokost ültessen. 
Földterületüket ősi foglalású földnek tekintették, ahol nem érvényesülhetett a király 
háramlási, birtokelkobzási és adományozási joga. Ha a székelynek nem volt fiú utóda, 
akkor a lány örökölte a jogokat (fiúleányság intézménye), ha lánya sem volt, akkor egyéb 
férfirokonok lettek az örökösök, ezután következtek a szomszédok; a lényeg az volt, 
hogy a (fiktív) nemzetségi kötelék nem szakadhatott meg. A késő középkorra a királyi 
adományozási jog behatolt a Székelyföldre is, bizonyos esetekben a hűtlenségbe esett 
székely székelyföldi birtokai a nemesekéihez hasonlóan a koronára háramlottak és elado-

31 SzO. III. 33–36., ill. I. 109–112. Ugyanakkor a Hidvégi Mikók a Sepsiszékhez tartozó Bükszádon a 14. 
század közepén várat birtokolnak. vö. BenKő e. 1990. 9. jegyzetben i.m. 71.

32 BenKő e. 1993. 9. jegyzetben i.m. 11-12. a várat székely Zoltán kutatta meg. l.: SzéKely zOlTán: sistemul 
de fortificare la aşezarea neolitică de la „Tyiszk” şi cetatea feudală de la „Csókás” în satul Ariuşd (Jud. 
Covasna) Aluta, 12–13. (1980–1981) 42–49.

33 SzO. VII. 91.
34 SzaMOSKözy iSTván: rerum transylvanarum Pentadis sextae liber i. in: monumenta Hungariae 

Historica. ii. scriptores. 28. köt. Kiadja: Szilágyi SándOr. Budapest, 1877. 378. Magyar fordítás: In: 
Kállay ferenc: Históriai értekezés a nemes székely nemzet eredetéről, hadi és polgári intézeteiről a régi 
időkben. Nagyenyed. 1829. 20–21. Szamosközy jellemzése az irodalmi toposzok közé tartozik, és hasonló 
ahhoz, amit 1147-ben Freisingi Ottó írt a magyarokról: „...a barbár nép szokása következtében mégis ke-
vés kőépítménnyel és házzal díszeskedik... Az említett magyarok pedig rút ábrázatúak, szemük beesett, 
alacsony termetűek, szokásaikat és nyelvüket illetőleg egyaránt barbárok és vadak... Mivel a falvakban 
és helységekben igen silány, azaz csak nádból, ritkán fából és még ritkábban kőből való lakásaik vannak, 
azért az egész nyári és őszi idő alatt sátrakban laknak”. L. freiSingi OTTó: i. frigyes csácsár tettei. ford. 
gomBos F. aLBin. Budapest, 1913. 107–108.

35 l. gyöngyöSSy – Kerny – Sarudi 1995. 27. jegyzetben i.m. 29–37.
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mányozás alá kerültek.36 Ezt bizonyítja az, hogy a székelység 1499-ben, törvényeinek és 
szokásainak írásba foglalásakor fontosnak tartotta kihangsúlyozni: „ha a nemes székely 
hűtlenség vétkébe esik, ha az csak közöttük, székelyek közt történt, az ilyen csak a szé-
kely jogát veszítse el; ha pedig az ország és a királyi felség ellen követett el hűtlenséget, 
veszítse el székely jogát, nemességét s minden javait és vagyonát, azok szálljanak a fis-
kusra, de a mely azokat ne adományozhassa másnak, mint székelynek s közöttük lakó 
birtokosnak, hogy a székelység ne apadjon”.37

Az elmélet, mely szerint a székelység nem épített várakat, egy tévesen értelmezett 
oklevélből táplálkozik. Az udvarhelyi székelyek 1492-ben38 panaszlevéllel fordulnak ii. 
Ulászlóhoz (1490–1516), amelyben Báthori István erdélyi vajda és székely ispán önké-
nyes cselekedeteit, rendkívüli kegyetlenkedéseit panaszolják fel: a vajda rárontott a szé-
kelyekre, ártatlanokat öletett meg, némelyek szemét kiszúratta, házukat leromboltatta, 
feleségüket, lányukat kínoztatta, székely lányokat a saját embereihez adva kiházasított 
lefoglalva azok örökségét stb. mindennek tetejébe „a mi gonoszabb, s a mit soha nem 
hallottunk, közöttünk kastélyt építtetett, melyből bennünket bátran elnyomhasson és ra-
bolhasson”.39 Panaszuknak azzal adnak nyomatékot, hogy Báthori alatt nem maradnak, 
inkább elbujdosnak az országból. Nem csoda, hogy a kegyetlenség határait nem ismerő 
és a székely jogokat alapjaiban megsértő vajda cselekedeteivel szemben ilyen keserűen 
hangoztatják panaszaikat. Az oklevelet idézők általában kiemelik a várépítéssel kap-
csolatos passzust, elhanyagolva az oklevél többi részét. Nem csupán a várépítéssel való 
szembeszegülésről van ez esetben szó, hanem az ezzel kapcsolatos sorozatos visszaélé-
sekről, melyek merőben szemben álltak a székelység és a Székelyföld jogi természetével. 
A várépítésre vonatkozó rész egyáltalán nem arra utal, hogy a székelység ne lett volna 
várépítő, hanem csupán arról van szó, hogy a székely törvényekkel és kiváltságokkal 
nem fért össze egy idegen hatalom (esetünkben a vajda) Székelyföldön való várépítése. 
A székelyeknek sikerült a vajdát hatalmától megfosztatni, de a következő évszázad vi-
harosan felgyorsult eseményei, a hasonló jogfosztások sorozatai, hol a közrendűek, hol a 
főemberek elégedetlenségei az 1562-es felkelésbe torkoltak, amely a székely jogok alapos 
megnyírbálását vonta maga után. A székelyek féken tartására János Zsigmond fejede-
lem (1556–1571) újjáépítteti az udvarhelyi Székely Támadt és a várhegyi Székely Bánja 
várakat, saját embereit helyezve beléjük. 1566-tól immár rendszeresen adományoz a fe-
jedelem földbirtokot Székelyföldön, illetve kötelez jobbágyi szolgáltatásokra közrendű 
székelyeket. Miután Mihály vajda visszaállítja a székelyek ősi szabadságát, a székelyek 
első dolga az, hogy felégetik és lerombolják rabságuk jelképeit, az udvarhelyi és a lécfal-
vi-várhegyi várakat.

36 vö.: JaKó zSigMOnd: A székely társadalom útja a XIV–XVI. században. In: Székely felkelés 1595–1596. 
szerk. BenKő samu – demény LaJos – veKov KároLy. Bukarest, 1979. 20. L. még: bóniS 1942. 19. jegyzet-
ben i.m. 55–95.; MaKKai láSzló: Erdély a középkori Magyar Királyságban. In: Erdély története. Főszerk.: 
Köpezci Béla. Budapest, 1986. I. 294–295., 329–331.

37 SzO. III. 143. Magyar fordítás: JaKab – SzádeczKy 1901. 22. jegyzetben i.m. 228.
38 SzO. I. 272–280.
39 SzO. I. 273–274. Az oklevél keletkezésének körülményeire és következményeire, keltezésére, ill. magyar 

fordítására l. Szabó KárOly: Báthori István erdélyi vajda és székely ispán bukása 1493-ban. Századok, 
23. (1889) 701–709. Köztudott, hogy Báthori politikájának hátterében a közszékelység társadalmi le-
süllyedésének megfékezése húzódik, a székelységgel szembeni idézett retorzió főleg a tehetősebb ló-
fők és főnépek ellen irányult. A székely társadalom 1562 előtti átalakulásának legújabb feldolgozásá-
ra l. balOgH JudiT: a székely nemesség kialakulásának folyamata. Erdélyi tudományos füzetek 254. 
Kolozsvár, 2005. 21–48.
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Báthori István, majd a 16. század eseményei40 mélyen kikezdték a székelyek ősi sza-
badságát, a földesúri birtokviszonyok behatolása a székelyföldre pedig alapjaiban meg-
bontotta és visszafordíthatatlanná alakította a társadalom szerkezetét. A 17. század elején 
jogait visszaszerző székelység, a múlt eseményeiből tanulva, 1603-ban hevesen tiltakozik 
a dési országgyűlésen a vásárhelyiek várépítő tevékenysége ellen, és azzal fenyegetőzik, 
hogy le fogja rombolni várukat, ha tovább építik azt. Azt mondják: „azt tartja az ő tör-
vények: hogy a székelységen vár ne legyen”.41 A háromszéki templomerődökhöz képest 
igazi erődítménynek hatott mind méreteiben, mind védelmi megoldásában az impozáns 
vásárhelyi vár. És „mivelhogy közte vagyon a város a Székelyföldnek”, a székelységben 
kísért a múlt emléke, hogy alkalomadtán ismét beülhet a várba a vajda vagy a király, 
birtokokat kobozva el és szolgálatokra kötelezi a székelységet.

Az idézett források többnyire a 16. századból valók, és egyértelműen elmondják, hogy 
a székelység nem tűrt a területén semmiféle külső hatalom által emelt várat, foggal-kö-
römmel védve szabadságát. annak ellenére, hogy általában hallgatnak saját váraikról és 
templomerődítményeikről, utóbbiakat „apró kerítéseknek” nevezve, az írott forrásokban 
nyoma sincs annak, hogy a székelység ne lett volna várépítő és nem épített várakat, mint 
azt oly gyakran szokták hangoztatni. És itt elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy megfogal-
mazhassuk, mit is jelentett a székelység számára a vár fogalma. Egy megyei földbirtokos 
nemes (ilyen földesúr volt a vajda is, a nagyobbak közt a legnagyobb) számára a vár 
nem csupán egy terület védelmét biztosította, ez volt a székhelye, birtokainak központja, 
ahol nemcsak személyes védelmet kapott, hanem itt őrizte vagyonát, kincseit, és innen 
gyakorolta hatalmát jobbágyai felett, falainak magassága nem csupán anyagi hatalmát 
tükrözte, hanem tekintélyét, politikai hatalmát is emelte. röviden: a vár magát a hatal-
mat jelentette, ez volt a státusszimbólum egyik legkifejezőbb eszköze. Ezzel szemben 
a székelység várai nélkülözik az egyik legfontosabb ismérvet: körükben a vár nem bír 
semmiféle hatalmi funkcióval, az egyes személyek számára tiltott az ilyesfajta erőfitog-
tatás. A 16. század második fele előtt Székelyföldön ismeretlen a nemesi földbirtoklás, és 
nem lehetett birtokközpont szerepét betöltő várakat emelni, mindez a közösség erőteljes 
szembenállásába ütközött. A székely számára a vár csupán védelmet jelentett, személye 
és javai védelmét, ahová veszély esetén bemenekülhetett.

a székelyföld és a székelység szerepe a középkorban

A 11–12. században folyamatosan érik a keleti népek (besenyők, úzok, kunok) 
fosztogató támadásai Erdélyt (1016, 1068, 1083, 1085, 1091, 1166)42 a déli- és a Keleti-
Kárpátok szorosain keresztül. A betörések nyomán szerzett tapasztalatok indíthatták 
arra a magyar Királyságot, hogy a keleti határokhoz egy olyan népelemet rendeljen, 
amely ki tudja védeni ezeket a támadásokat. Erre a célra az egykori magyar lovasnomád 
harcmodort alkalmazó, könnyűfegyverzetű – kezdetben mind lovon harcoló – székelység 
látszott a legmegfelelőbbnek, akik bármilyen támadás esetén könnyen mozgósíthatóak 
és mindig készen állnak arra, hogy kiverjék a beütő, rabló, fosztogató keleti népeket. A 

40 A 16. század első felének székely politikájára l. balOgH JudiT: a székelyek szapolyai Erdélyében. in: 
Tanulmányok Szapolyai Jánosról és a kora újkori Erdélyről. Szerk. beSSenyei JózSef – HOrváTH ziTa – TóTH 
PéTer. studia miskolcinensia. 5. miskolc, 2004. 13–24.

41 nagy Szabó ferencz krónikája. In: Erdélyi Történelmi Adatok. I. Szerk. Mikó Imre. Kolozsvár, 1885. 87–89.
42 l. KriSTó gyula: Az Árpád-kor háborúi. Budapest, 1986. 55–91.
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székelység keletre való vándorlása feltehetően uralkodói ösztönzésre történhetett, bár 
amíg nem ismerjük ennek okleveles lenyomatát, célszerűnek tűnik a székelység keletre 
való telepítése helyett egyszerűen csak a székelység áttelepedése fogalmat használni.43 
1210-ben találkozunk először a területen székelyekkel, akik a szebeni ispán vezetésével 
szász, román és besenyő csoportokkal együtt harcolnak a Kárpátoktól délre. A mindent 
elsöprő 1241–1242-es tatár támadásnak a székelység sem tud ellenállni, de az 1260-as és 
1284–1285-ös években beütő újabb tatár csapatok visszaverésében nagy szerepük van. A 
14. század közepéig folyamatosak a tatár betörések, amelyeket a székelység több-keve-
sebb sikerrel elhárít. 1345–1346-ban a székelyek Lackfi István székely ispán vezetésével 
átkelnek a Keleti-Kárpátokon és győzelmet aratnak a tatár seregek fölött. Az 1360-as 
évekre, a moldvai román fejedelemség megalakulásával egy ütközőállam jön létre, így 
alábbhagynak az Erdélyt érő tatár támadások. De alig lép le a színről az egyik állandó 
veszélyt jelentő ellenfél, azonnal megjelenik az újabb támadó: a török. Az első török 
portyák délről érik Erdélyt, először a gazdagabb zsákmányt nyújtó Szászföldet foszto-
gatják a török csapatok. 1395-ben a törökök a Barcaságba törnek be, 1420-ban Hunyad és 
Szászsebes környékén fosztogatnak, 1421-ben Brassót támadják meg, majd 1432-től már 
székelyföldet is elérik a török támadások.44

A vissza-visszatérő tatár támadások következményeként a 13. század közepétől, pár-
huzamosan a világi nagybirtok terjedésével nagyfokú várépítési hullám kezdődik az or-
szágban, az anjou-kor végére több száz vár épül.45 a várak többségét a világi nagybirto-
kosok építik saját személyük és vagyonuk védelmére. Feltűnő, hogy a várak zöme nem 
a keleti (tatár) támadás végvonalában, hanem éppen a nyugati országrészben épül. a 
török támadásokkal szemben a Zsigmond-, majd a mátyás-korban épül ki a déli, várakra 
alapozott határvédelem.46

Erdélyben is hasonló a helyzet, a szászok már a 13. században védelmi építkezésekbe 
kezdenek, mentsvárakat építenek, elkezdik templomaik megerődítését, városaikat fal-
lal veszik körül.47 Ezek ismeretében fel kell tenni a kérdést, hogy mi történik a közép-
kor folyamán az ország támadásoknak egyik legjobban kitett pontján, a székelyföldön? 
Vajon elfogadhatók-e azok az újabb keletű vélemények, miszerint a székelység nem volt 
várépítő,48 saját személyi és vagyoni védelmére mindössze a természet kínálta védettsé-
get használta fel, és az erdőkbe, hegyekbe, barlangokba bujdosott? Nem élt azzal a kor 
adta lehetőséggel, hogy várakat emeljen saját védelmére, miközben az ország minden 
pontján épülnek a különféle mentsvárak? mindezek olyan kérdések, amelyeket újra át 
kell gondolni a középkori székely határvédelem kérdésének vizsgálatakor. ismételten ki 
kell hangsúlyozni, hogy a „várat nem építő székelység” szemlélete/elmélete a jelenkor 

43 vö.: Sófalvi 2005. 1. jegyzetben i.m. 45–46. Kristó Gyula szerint a határvárispánságok felszámolásával a 
határőrök (székelyek) szabadsága is veszélybe került, ez pedig elősegítette a spontán elvándorlást, amely 
feltehetően egybeesett az uralkodók keleti határvédelmi politikájával. Vö.: KriSTó gyula: a székelyek ere-
detéről. Szeged, 2002. 150–152. Vele szemben a kutatók többsége a tudatos királyi telepítésre helyezi a 
hangsúlyt. uo.

44 l. még: gyöngyöSSy – Kerny – Sarudi 1995. 27. jegyzetben i.m. 25-28.
45 fügedi eriK: Vár és társadalom a 13-14. századi Magyarországon. Budapest, 1977. A szerző csak az okle-

velekben említett castrumokat (várakat) vonja be a kutatásba, így az általa megrajzolt kép meglehetősen 
torz, mind térben, mind időben.

46 A korszak és a kérdés rövid összefoglalására l.: A magyarság története. Pannon Enciklopédia. Főszerk.: 
KuczKa PéTer. Budapest, 1994. 73–92. A vonatkozó rész e. Kovács PéTer munkája.

47 vö. angHel, g.: Fortificaţii medievale de piatră din secolele XIII–XVI. Cluj. 1986.
48 A szemléletet a székely templomerődöket kutató, feldolgozó Gyöngyössy János is magáévá teszi. Vö.: 

gyöngyöSSy – Kerny – Sarudi 1995. 27. jegyzetben i.m. 21–24.
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történetírásának igencsak torz felfogása. A 15–16. században a székely társadalomban 
lejátszódó drasztikus változások eredményeként a lesüllyedéstől megrettent székelyek 
első reakciója, hogy tiltakoznak a földesúri (vajdai) birtoklás és ennek központja, a vár 
ellen. Vajon mennyiben vetíthető vissza ez a kép teljes egészében két-háromszáz évvel 
korábbra? Ha a korai századokban nem létezett magánföldesúri birtoklás, ez azt is jelenti, 
hogy várak – melyek nemcsak magánföldesúri birtokközpont szerepet tölthetnek be –  
úgyszintén nem épül(het)tek?

az eddig vázoltak ismeretében megkockáztatható az a gondolat, hogy miután a szé-
kelység elfoglalta mai lakóhelyét, épített várakat – de csupán mentsvárakat, ahová javait, 
asszonyait, gyermekeit és az öregeket menekítette idegen támadások, betörések idején; 
a harcképes férfiak csak végveszély esetében menekültek ide, az ő feladatuk a határ vé-
delme volt, megakadályozni az ellenség behatolását az országba. Ez tükröződik abban a 
szemléletben is, miszerint gyávaságnak tartják magukat kőfalak mögé zárni.

A 15. században egyre erősödő és gyakoribbá váló török támadások ösztönözhették 
arra a székelyeket, hogy ezeket a falvaktól távoli, többnyire eldugott helyeken épült vá-
rakat végleg felhagyják és a jóval közelebbi, gyorsan elérhető templomok megerősíté-
sébe kezdjenek, először csak egyszerű kőfallal és kaputoronnyal, majd tornyos/bástyás 
várfalakkal véve körül ezeket. a templom nemcsak vallási célokat szolgált, ez lévén a 
falu – legtöbb esetben – egyetlen kőépülete, benne nyilvánult meg a közösség összetar-
tozásának tudata is. Létrehozásuknál talán kevesebb nyersanyagra és munkaerőre volt 
szükség, mint egy várépítésnél. A templomok erődítését az is befolyásolhatta, hogy az 
egyházi tulajdonban lévő templomvár nem kerülhetett olyan könnyen a vajda vagy a 
király birtokába.

Miért nincsen ennek a várépítkezésnek semmiféle írásos nyoma? A középkori székely 
írásbeliség problémáját már fentebb taglaltam. Ehhez még annyit kell hozzátenni, hogy a 
várak az oklevelekből számos tényező miatt kimaradhattak. A Magyar Királyság terüle-
tén a 14. század közepéig a várak a birtokok tartozékai, csak ezután válnak a várak urada-
lomközpontokká. Ez azt jelentette, hogy a birtokperekből a várak gyakran kimaradtak, 
vagy csak mint a birtok tartozékát említették meg.49 Számunkra ebből az a tanulság, hogy 
a székelyföldi mentsváraknak, akár számottevő okleveles forgalom esetében sem kellene 
feltétlenül megjelenniük ezekben. a másik ide kapcsolódó fontos probléma az ún. kisvá-
rak kérdése.50 Kis területű, sánccal, árokkal, néhány esetben kőfallal kerített építmények 
ezek, belül többnyire lakó- és más jellegű épületekkel; írott forrás szintén nem említi 
őket. És ebben az esetben is ez utóbbi kritérium a lényeges (a kisvárak csoportja tipoló-
giailag nem köthető össze a székelyföldi várakkal), ami szintén azt mutatja, hogy számos 
oka volt annak, hogy az egyes várak nem tűntek fel az írott forrásokban.

49 engel Pál: A királyi hatalom és az arisztokrácia viszonya a Zsigmond-korban. Budapest, 1977.; engel 
Pál: a honor. a magyarországi feudális birtokformák kérdéséhez. Történelmi Szemle, 24. (1981) 1–19.; 
engel Pál: Honor, vár, ispánság. Tanulmányok az Anjou-királyság kormányzati rendszeréről. Századok, 
115. (1982) 880–992.

50 MiKlóS zSuzSa: A Gödöllői-dombvidék várai. Aszód, 1982. L. még a Műemlékvédelem, 31. 1987-es 
évfolyamának 1. számában Feld István, Engel Pál, Miklós Zsuzsa és Sándorfi György cikkeit, vala-
mint a Castrum Bene 1. 1989-es kötetének (Szerk. Horváth László. Gyöngyös, 1990.) számos cikkét. 
Összefoglalóan a problémára Kubinyi andráS: Árpád-kori váraink kérdése. Kísérlet egy közbülső mérleg 
felállítására. Uo. 290–301. Kőfalas példákat is felhoz déneS JózSef: a mátra-hegység árpád-kori várai. 
uo. 42–55.



19székelyföld középkori várai és a keleti határvédelem

A 13. században, az átalakuló politikai-társadalmi légkörben felértékelődik az idegen 
etnikum, illetve a sajátos funkciókat betöltő népcsoportok szerepe.51 a királyi politiká-
ban hangsúlyos szerepet kap a különféle népcsoportok egy területen való letelepítése és 
széleskörű autonómiával való felruházása, aminek fejében ezek a népcsoportok jelentős 
gazdasági és védelmi szerepet vállalnak. Az erdélyi szászok vagy az árpási besenyők 
1224-es kiváltságlevelei azt sugallják, hogy a székelység számára is kellett készüljön 
egy hasonló kiváltságlevél, amelyben szerepeltek a székely jog legfontosabb ismérvei: a 
kollektív – nemesinek minősített – szabadság és a személyes hadakozás ellenében kapott 
adómentesség. a 13. század végére kialakulnak a székelység önkormányzati szervei, és 
szinte teljességében áll előttünk az Universitas Siculorum (1298).52 Egy 1235 előtt kelet-
kezett oklevélben hallunk először a székelyek ispánjáról, aki ekkor már feltehetőleg egy 
terület, a Székelyföld legfőbb katonai és bírói elöljárója.53 Egy 1270–1272-es keltezésű 
gyanús oklevél (átírása 1279-ből ismert) a telegdi székelyek közösségéről és törvényé-
ről beszél.54 Egyelőre nem ismert a Székelyföld és a székelyek jogi helyzetét rögzítő ki-
váltságlevél, csak az aranyosi székelyeknek tett kollektív földbirtokadományt ismerjük 
(1289, 1291).55 Vannak olyan tényezők is, amelyek egy ilyenfajta kiváltságlevél ellen szól-
nak. Pl. a székelyek földjüket első foglalású földnek tekintik és nem királyi adománynak, 
katonáskodást pedig nem földbirtok, hanem szabadságuk és adómentességük fejében 
végeznek. attól függetlenül, hogy készült vagy nem székely kiváltságlevél, a székelyek 
egyre több kiváltságot és jogot szereznek meg a 13–14. század folyamán.56 nagy a való-
színűsége annak, hogy a székely kiváltságokban benne foglaltatott a várépítés engedélye-
zése is, tekintettel a székelységnek az ország keleti, stratégiai részén elfoglalt helyzetére 
és határvédelmi szerepére.

a kora árpád-kori határvédelem problémái:  
gazdasági, társadalmi, politikai és hadászati kérdések

A 11–12. századi, kővárakra alapozott egységes keleti határvédelem kérdését számos 
probléma terheli. Mindenekelőtt a kor gazdasági, társadalmi, politikai és hadászati viszo-
nyaiból kell kiindulni.57 a földesúri magánbirtokláson alapuló utazó királyság bevétele 
a 11. századtól a 12. század második feléig többnyire a domaniális jövedelmekből eredt. 
A kor fejletlen technikai viszonyainak tulajdoníthatóan ezek a jövedelmek eleve nem 
eredményez(het)tek olyan gazdasági potenciált, amely a királyi hatalom számára lehe-
tővé tette volna, hogy az ország támadásoknak kitett részeit kővárakra alapozott határ-
védelemre építse. Ebben az időszakban az ország nyugati, a királyi központokhoz közel 
eső része, ahonnan a legerősebb ellenfelek, pl. a német-római császárok támadtak, még 

51 MályuSz eleMér: a középkori magyar nemzetiségi politika. Századok, 73. (1939) 288–294., 385–398.; 
KriSTó 2002. 42. jegyzetben i.m. 154–158.; blazOvicH láSzló:  az Andreanum és az erdélyi szászok az 
etnikai autonómiák rendszerében a középkori magyarországon. Erdélyi Múzeum, 67. (2005) 5–17. 

52 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Szerk. zimmermann, F.  – Werner, 
K.  – müLLer, g. – gündisch, g.. I–VI. Hermannstadt–Bukarest, 1892–1981. I. 192–193.

53 SzO. I. 7. A székely ispánt a következő forrás 1291-ben említi. Vö.: SzO. I. 26–27.
54 SzO. III. 2–3., ill. 3–4. Az oklevelek hitelessége vitatott.
55 SzO. I. 21–23., ill. 26–28. A középkor folyamán számos uralkodónk megerősítette az aranyosi székelyek-

nek tett birtokadományt.
56 l. még Sófalvi 2005. 1. jegyzetben i.m. 44–48.
57 a korszak történetére összefoglalóan l.: KriSTó gyula: Magyarország története. Budapest, 1998. 82–175.
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meglehetősen gyér várakban, a védelmet az ispáni fa-földvárak és a gyepű jelentette.58 
Itt lényegében a 13. század végére fog kiépülni egy erős kővárakból álló várhálózat az 
osztrák hercegek és a cseh király támadásai ellen. Tény, hogy kővárak már a 11. század-
ban épülnek (Esztergom, Székesfehérvár, Veszprém), az ispáni várak egy része kőfalat 
is kap valamikor a 12. században. Kővárak építése viszont a 13. század közepéig nem 
számottevő. Kővárépítés számadását csak a késő középkorból ismerjük, ebből hatalmas 
kiadásokra következtethetünk.59 Egy ilyen várrendszer kiépítéséhez jelentős anyagi és 
emberi erőforrásra volt szükség. Az eddigi kutatásokból az derült ki, hogy a Székelyföld 
keleti része ez időszakban viszonylag gyéren volt lakott.60 A várak építéséhez és fenn-
tartásához, valamint a határőrzéshez népességre, településekre volt szükség. A kérdéses 
várakat a terület településhálózatának ismeretének függvényében kell elemeznünk. a 
régészetnek mindezidáig egyetlen korai – a várakhoz tartozó – települést sem sikerült 
felderítenie. A távolból odarendelt – várépítő vagy várőrző? – népességnek és várépít-
kezéseknek, mint a 11–12. századi királyi hatalom egyik legnagyobb szabású hatalmi 
és gazdasági tevékenységének, írott, okleveles adata kellett volna maradjon, még a kor 
meglehetősen szegényes írásbelisége közepette is.

A további kutatásoknak kell fényt deríteniük arra, hogy voltak-e a Székelyföld terü-
lete közé beékelődve – a jól ismert Bálványos várához tartozó birtoktesten kívül – olyan 
adományként kapott birtokok, ahová a terület tulajdonosa – aki akár székely is lehetett –  
várat emelt a 13–14. század folyamán.61 Bár okleveles adatunk nincsen erre, nem zárható 
ki, hogy voltak ilyen birtoktestek, amelyeket a székelység a középkor folyamán beke-
belezett. mindenesetre az világos, hogy székelyföld területe egészen a középkor végéig 
nem egy megállapodott, állandó terület, hanem egy változó, szűkülő-bővülő egység – 
a székelység és a magánbirtokkal rendelkező földesurak közti harc függvényében –, 
melyet biztosan csak a 16. századtól megszaporodó írott források ismeretében tudunk 
körülhatárolni.

a 11–12. században a keleti népek azokat a szorosokat, illetve hágókat használták 
fel betöréseik során, amelyeken keresztül legkönnyebben behatolhattak az Erdélyi-
medencébe, mint a Vöröstoronyi-, a Bodzai-, és az Ojtozi-szorosokat, vagy a Tatár-hágót62 

58 l. bóna iSTván: az árpádok korai várai. debrecen. 1998. 34–35.; KiSS gábOr – TóTH endre: a vasvári 
„Római sánc” és a „Katonák útja” időrendje és értelmezése. Adatok a magyar gyepűrendszer topográfi-
ájához. I. Communicationes Archaelogicae Hungariae, 1987. 101–137. A nyugati határvédelem okleveles 
adatok és törvénycikkek alapján megrajzolható szervezeti kereteire l. bOrOSy andráS: Határőrség és 
határőrök az Árpádok korában. Hadtörténelmi Közlemények, 24. (1977) 543–557.; bOrOSy andráS: a ki-
rályi várispánságok hadakozó népei Magyarországon a tatárjárás előtt. Hadtörténelmi Közlemények, 30. 
(1983) 3–24.; zSOldOS aTTila: Confinium és marchia. Az Árpád-kori határvédelem néhány kérdéséről. 
Századok, 134. (2000) 99–116.

59 Az egyik legkorábbi adat a pozsonyi vár 1434-es építkezéseinek számadása. A hét hónapig tartó nagy-
szabású munkálatokon több mint száz munkás dolgozott. Az építkezések összköltsége 4 227 Aft volt. Ez 
évben Pozsony adója 2 648 aft-ot tett ki. vö. szűcs Jenő: A középkori építészet munkaszervezetének 
kérdéséhez. Budapest Régiségei, 18. (1958) 329.

60 Legsűrűbben Háromszék területe, ahol viszont a kérdéses korú „határvárakból” a legkevesebb ta-
lálható. a háromszéki kutatásokra l. SzéKely zOlTán: Kora középkori települések a székelyföldön 
(XI–XIV. sz.) Veszprémi Történelmi Tár, 1990. 3–19.; SzéKely zOlTán: Kora középkori települések 
délkelet-Erdélyben. in: székely Zoltán válogatott tanulmányai. szerk. székely Zsolt – tárnoki Judit. 
Szolnok, 2003. 178–238. 

61 a csernátoni ika vára vagy a lemhényi álmos vára alaprajzuk, jellegük, méreteik alapján földesúri ma-
gánvárak lehettek. vö. rácz 2003. 12. jegyzetben i.m. 9.

62 A szorosok és átjárók kérdésével legbehatóbban Binder Pál foglalkozott néhány tanulmányában. binder 
Pál: Drumurile şi plaiurile Tării Bîrsei. Studii si articole de istorie, 14. (1969) 207–218.; binder Pál: date 
geografico-istorice referitoare la pasurile şi plaiurile transcarpatice din jud. Covasna. Aluta, 4. (1972) 
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(vö. térképmelléklet). Tehát a támadások főleg délről, illetve délkeletről érték Erdélyt. A 
Háromszéki-medencébe vagy a Barcaságba bejutva már egyszerű volt az ország belsejé-
be behatolni. Egy ilyen támadást voltak hivatva kivédeni az Olt mentén álló várak, mint 
a földvári, az ugrai, a halmágyi vagy az orláti vár.63 Elképzelhető, hogy a viszonylag 
könnyen áthatolható rikán keresztül húzódó Kakasborozda is ebbe a védelmi rendszerbe 
tartozott. Lehetséges, hogy a szorosok bejáratát (Ojtozi-, Vöröstoronyi-szoros) is véd-
ték már korai várak, bár ez a feltevés még nem bizonyított kellőképpen. Az orbaiszéki 
Petőfalván és Zabolán egy olyan korai, határőrző népesség régészeti hagyatékát tárták 
fel, amely már a 12. század közepétől ide temetkezett.64 nem véletlen, hogy a székelyek 
egy részét először a Királyföldre telepítik,65 a szászokat pedig a Vöröstoronyi-szoros elő-
terébe, majd a német lovagrendet a Barcaságba. 1211-ben a német lovagrend engedélyt 
kap favárak építésére a Barcaságban, 1222-ben már kővárak építését is engedélyezi a 
király.66 mindez a rend hatalmi törekvésein túl a terület veszélyeztetettségét is jelzi.

Az Ojtozi-szorostól északra a Gyimesi-, Tölgyesi- vagy Borgói-szorosokon jóval ne-
hezebb volt az átjárás, mint a déli átjárókon, ezeken keresztül csupán a tagolt Keleti-
Kárpátok köztes medencéibe lehetett bejutni, az Erdélyi-medencébe pedig csak továb-
bi erőfeszítések árán. A hatalmas erdőségeken és a mélységében tagolt hegyeken való 
áthatolást a keleti népek nehezen vállalhatták. viszonylag könnyebb átjárást egyedül a 
radnai-hágó jelentett, amit a tatárok ki is használnak 1241-ben.67 Ezután már ebből az 
irányból is jelentős támadásoktól kellett tartani. A Radnai- és Borgói-hágóval szembe 
telepítette be már II. Géza (1141–1162) a szászok egyik csoportját. A Keleti-Kárpátok ta-
goltsága, kettős vonulatai, köztes medencéi, helyenként akár 100 km-t is elérő szélességé-
vel reménytelen vállalkozásnak bizonyultak az ellenség számára, átjárhatatlanságukat a 
hatalmas, mély erdők csak fokozták. A székelyek betelepítése előtt a határvédelmet a he-

271–282.; binder Pál: Din geografia istorică a pasurilor din Carpaţii Orientali. File de Istorie, 3. (1974) 
324–333.; binder Pál: Havaselve vajdaság megalakulásának dél-erdélyi előzményei és következményei 
(13–14. század) Századok, 129. (1995) 1123–1153.

63 nägler, T.: Cetăţiile feudale de la Orlat (Kr. Sibiu) si continuitatea românilor în sudul Transilvaniei. 
Studii şi comunicări, 20. (1977) 27–49.; PoPa, r. – sTeFănescu, r.: Şantierul arheologic Ungra, jud. 
Braşov. Materiale şi Cercetări Arheologice, 14. (1980) 496–503.; HOredT, KurT: das frühmittelalterliche 
siebenbürgen. innsbruck, 1988. 91–101.; bóna 1998. 58. jegyzetben i.m. 47–48. old., 77-78. ábra. 
(Szebenvár/Orlát).

64 SzéKely zOlTán: Korai középkori temetők Délkelet-Erdélyben. Korunk Évkönyv. Kolozsvár, 1973. 219–
228.; SzéKely zOlTán: Cercetări arheologice în necropola feudală de la Peteni (sec. XII) Date arheologice 
preliminare. Materiale şi Cercetări Arheologice, 14. (1980) 504–508.; SzéKely zOlTán: necropola 
medievală de la Peteni. Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, 41. (1990) 87–110.; SzéKely 
zOlTán: A zabolai (Zăbala, Románia) kora-középkori temető. Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 
19–20. (1993–1994) 277–305.; SzéKely zOlTán: A petőfalvi (Székelypetőfalva/Peteni, Románia) korai 
középkori temető. Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve, XII. (2001) 197–220. 

65 van olyan nézet is, amely a fenti várakat egyenesen a székelyekkel hozza összefüggésbe. vö. ScHulleruS, 
a.: Die Grenzburgen der Altlinie. Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde, 
41. (1918) 17–21. Connert János szerint pedig a német lovagrend adománylevelében említett gyepűt a 
székelyek készítették. Vö. cOnnerT JánOS: A székelyek intézményei a legrégibb időktől az 1562-iki átala-
kulásig. Kolozsvár, 1901. 66.

66 urkundenbuch i. 11–12., 18–20.
67 Az 1068-as besenyő–úz betörés valamelyik északi szoroson keresztül érte Erdélyt, amint erre a krónikás 

által leírt útvonalból következtetni lehet. „...pagani Cuni a superiori parte porte Meses ruptis indaginibus 
irruperunt in Hungariam totamque provinciam Nyr usque civitatem Byhor crudeliter depredantes...”. 
scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis arpadianae gestarum. szerk. 
SzenTPéTery iMre. Budapest, 1937. I. 366. A kerlési csata színhelye alapján szokás arra következtet-
ni, hogy a Lápos és Szamos vidékének végigdúlása után a tatár sereg a Borgói-hágón keresztül akart 
Erdélyből távozni.
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gyek és erdők alkotta gyepű és gyepűelve képezte. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy a népvándorlás korában betörő nomád népek, hunok, avarok szintén a déli, délkeleti 
átjárókon törnek be, a Keleti-Kárpátok hatalmas kiterjedésű erdőségein a szlávok fognak 
először átszivárogni.68 Ha visszamegyünk időben az őskorba, szintén azt látjuk, hogy a 
Kárpátok már ekkor sem jelentettek áthatolhatatlan akadályt, viszont a rézkori és bronz-
kori kultúrák népei szinte kivétel nélkül délkeletről hatoltak be a Kárpát-medencébe, 
a Csíki-medencébe is a Háromszéki-medencéből jutnak át. Egyébként figyelemreméltó, 
hogy Csík- és Gyergyószék székely megszállása is Háromszék irányából történt, amint 
erre a nyelvjárási kutatások rámutattak.69

A probléma legfontosabb összetevőjét a várak topográfiai helyzete és a korszak 
haditechnikája képezi. Először is: a várak többsége nem szorosok bejáratánál (kivé-
telt képeznek az Olt rákosi és tusnádi szorosának várai) vagy fontos útvonalak mentén 
áll, hanem félreeső helyen (pl. a Görgényi-havasok előterében elrejtett Tartód vára). A 
Ferenczi István és Ferenczi Géza által az 1. szakaszba sorolt várak az Erdélyi-medence 
peremén helyezkednek el, a medencére néznek. amikor az ellenfél, áthatolva a tagolt 
Keleti-Kárpátokon, már a medence széléig ért, késő volt megállítani, főleg olyan várak-
kal, amelyek nem estek a betörések útvonalába. Mi értelme volt egy költségesen kiépített 
várhálózatot, amelyet még töltésvonulatok is kísértek, néhány évtized múltán felhagyni 
és keletebbre tolni, és egy újabb várhálózatot kiépíteni? A későbbiekben pedig mi értelme 
lehetett ezt a határvár-rendszert feladni, védőit kitelepíteni, egy újabb népcsoportra bízva 
a határ védelmét?

A 4. századtól kezdve egészen a 17. századig a Kárpát-medencét folyamatosan érik a 
keleti, nomád, könnyűfegyverzetű népek támadásai. Ezek a támadások többnyire beütő, 
fosztogató, rabló hadjáratok voltak, és céljuk alapvetően és elsődlegesen nem a terület-
szerzés volt. Egy országrész területi épségének megvédését a fontos utak, átjárók, szo-
rosok mentén elhelyezett várláncolat biztosíthatta a leghatékonyabban. Természetesen 
mindez a nyugati, nehézfegyverzetű, lassan mozgó hadtestek ellen volt hatékony, ame-
lyek területszerzésre törekedtek. tehát a cél, az eszköz, és az ezzel szemben alkalmazott 
védelem szorosan összefüggött. a kérdés mindezek után az, hogy a német-római csá-
szárság igen gyakori és igen veszélyes támadásai ellen miért nem épült ki már a korai 
időkben egy kővárakra alapozott nyugati várláncolat? Miért a keleti határt védik egy 
ilyen kővárakból épített rendszerrel? A 11–12. századi Erdélyt, egyetlen eset kivételével, 
keleti népek támadásai érik. az 1166-os bizánci támadás csupán jól bevált taktikai fogás 
volt, amikor a bizánciak a dunánál várakozó magyar sereget jól rászedve, betörtek a 
Keleti-Kárpátokon keresztül. Ezeket a portyázó betöréseket pedig, ha a főbb szorosok 
mentén nem tudták fenntartani, ezután már a félreeső helyeken álló várakkal igencsak 
reménytelen vállalkozás lett volna. A nomád taktikát alkalmazó, könnyűfegyverzetű se-
regek a várakat, hacsak nem esett útjukba, kikerülték, mivel amúgy sem tudták bevenni. 
a székelyföldi hegycsúcsokra-magaslatokra épült várak bevétele számukra reménytelen 
vállalkozásnak mutatkozott. Kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, hogy az erősebb vá-
rak elfoglalásával vesződjenek, bár erre is van eset, pl. Esztergom ostroma 1242-ben. 
Ennélfogva a félreeső várakba behúzódott őrség magát meg tudta védeni, de az ország 
belsejébe behatolni igyekvő ellenséget már aligha volt képes fenntartani.

68 L. Erdély Története 36. jegyzetben i.m. I. 177.
69 l. BenKő Loránd: adalékok a székelyek korai történetéhez. Új Erdélyi Múzeum, 1. (1990/1–2.) 122.
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a lényeg lényege, hogy a magyar királyi hatalom már kezdetben felmérhette, hogy 
a keleti határ mellé egy, a támadóhoz hasonló haditechnikát alkalmazó népességet kell 
rendelni: nem várőrző, hanem határőrző szereppel. vajon kellett ahhoz több száz év, 
hogy a mindenkori király belássa, a keleti határt várakra alapozva nem lehet hatékonyan 
védeni az ellenféllel szemben? mindez csupán akkor derült volna ki, miután két fázisban 
kiépült a kor legnagyobb szabású védműve? Csak ezek után jöttek volna rá, hogy a szé-
kelység a keleti határvédelem legmegfelelőbb eleme?

A székelység a kezdetektől fogva az a népesség, amelyet az ellenséggel közvetlenül 
határos részeken helyeztek el. Így volt ez már megtelepedésük dél-erdélyi fázisában is. 
A székelyek előtt megtelepedéseik történetében minden esetben már csak a gyepű és 
gyepűelve állott. A keleti, könnyűfegyverzetű, lovas ún. nomád harcmodorral szembe a 
hasonló haditechnikát alkalmazó székelységet telepítik, ennek a feladatnak a betöltésére 
ők a legmegfelelőbbek. Éppen ez az egyik fő tényező, amelyik a középkor végéig konzer-
válja a székelység harcmodorát.

Néhány kiegészítő gondolat

E sorok írója jó néhány éve kezdett foglalkozni a székelyföldi várakkal, sóvidéki te-
lepüléstörténeti kutatásai kapcsán. Azóta több más vár is a látókörébe került, elsősorban 
az udvarhelyszéki várak. Tisztában van azzal, hogy nagyon keveset tudunk ezekről a 
várakról, egyesekről szinte csak annyit, hogy voltak és elpusztultak. A terepen mozogva 
hamarosan rájött, hogy ott sok minden másként mutatkozik, amint azt a kutatók egy ré-
sze állítja. Annak ellenére, hogy a vitatott várak jó részét még nem látta egészen közelről, 
csak a szakirodalom alapján ismeri őket, és nem gondolja magát avatott várkutatónak, 
mégis megkockáztat néhány, talán tudományosan még nem kellően kiforrott gondolatot, 
tisztában lévén a tévedés kockázatával. mindezeket egy munkahipotézis részeként bo-
csátja előre...

A vitatott várak első látásra valóban eléggé homogén képet mutatnak, és könnyen 
az egységes határvédelmi rendszer képzetét keltik. Ami a hasonlóságukat illeti, kettő-
ről még esetenként ez elmondható, háromról már nem! Elég a sóvidéki várakat példa-
ként felhozni. Kettő közülük, Rapsóné és Tartód vára a Görgényi-hegység ölében meg-
búvó védhely, amelyekből a legkevésbé lehetett a keletről betörő ellenséget észrevenni, 
nemhogy megállítani. Ha az erdőrengetegben elrejtett Tartód várát vesszük szemügyre, 
amelyhez a legközelebbi utak 7–10 km-re haladnak el, akkor azonnal megállapíthatjuk, 
hogy a keleti ellenfél fehér holló volt errefelé az árpád-korban. mindez a rapsóné várától 
nyugatra húzódó töltésvonulatokkal („gyepűkkel”) együtt inkább arra enged következ-
tetni, hogy a két várat nagy valószínűség szerint a székelység építette ide megtelepedése 
után saját védelmére. rapsóné várának régészeti leletanyaga ma nem tanulmányozható, 
így a legközelebbi ásatásokig pontosabb keltezésről kockázatos lenne beszélni, míg a 
Tartód várából előkerült leletek kivétel nélkül – mai ismereteink alapján – 13. századiak. 
A Tartód várához hasonló, településektől távoli és rövid életidejű várak esetében meg-
kockáztatható az a feltevés, hogy egy sokkszerű támadás (tatárjárás) hozta létre ezeket, 
amely veszélyének megszűntével fel is hagyták őket. Firtos vára esetében már valóban 
elmondható, hogy stratégiai jelentőségű helyen fekszik, a Görgényi-hegység egyik leg-
nyugatibb oldalkiágazásán, mélyen belenyúlva az Erdélyi-medencébe, jó kilátással mind 
keleti irányban, mind a medence felé. a medence szélén való elhelyezkedése, és az a tény, 
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hogy kelet felől egy könnyen megközelíthető természetes híd (Kalonda-tető) köti össze a 
Görgényi-fennsíkkal, szinte kizárja határvár jellegét. A vár építésének idejéről, akárcsak 
a vitatott keltezésű, területén álló félköríves szentélyzáródású kápolnához való időrendi 
és funkcionális viszonyáról, a többrendbeli ásatás ellenére semmi pontosat nem tudunk, 
a területén talált „11. század végi – 12. századi” közöletlen cserepeknek nyomuk sincs 
ma, akárcsak a 1970-es években végzett ásatások dokumentációjának. A kézzel fogha-
tóbb eredményű ásatásokig célszerűnek tűnik elfogadni a 15. század közepi pereskedés 
közvetett vonatkozású adatát, miszerint az ekkor feltűnő Váralja és a vár létrejötte között 
funkcionális kapcsolat van.70 (az eddigi kutatásoknak egyetlen más váralja települést 
sem sikerült azonosítaniuk.)

A kutatás figyelmét eddig többnyire elkerülte az a tény, hogy a vita tárgyát képező, 
egyszerű gyűrűfalas délkelet-erdélyi várak a székely szállásterületen belül találhatók, és 
nagyjából lefedik székelyföld egészét (északon vityál vára, délen pedig a szacsvai vár 
nagyjából a székelyföld végpontjait jelölik ki. vö. térképmelléklet).

A legújabb csíki kutatások során napvilágra került csobotfalvi 12. századi templom 
léte igen nagy jelentőséggel bír. Ugyanis ez azt jelenti, hogy a 12. században a Csíki-
medence egyházilag a Magyar Királyság szerves része volt, amiből az is következik, 
hogy valamely vármegyéhez (feltehetőleg Küküllőhöz) tartozott, és nem lehetett a ha-
táron kívüli lakatlan gyepűelve. Váraink szempontjából ez azért fontos, mert a Csíki-
medencétől nyugatra fekvő várak nem lehettek ekkoriban határvárak.71

A vitatott, „határ menti” várakon kívül – a fentebb idézett magánföldesúri várakat 
leszámítva – a Székelyföldön vannak olyan, jellegükben ezekkel rokonítható várak, ame-
lyek semmiképpen nem lehettek határvárak. A Kis-Küküllő menti Makfalva – Várhe-
gyese72 kisméretű, ovális gyűrűfallal kerített várának területéről előkerült 14–15. századi 
leletanyag egy késő középkori székely mentsvárra utal. Jellegében megegyezik ezzel a 
gyergyószentmiklósi Both vára, melyet a 15–16. századra keltezett az ásató régész.73 a 
Nagy-Küküllő völgyi Nagygalambfalva – Vár őskori földvárának délnyugati végződését 
a 13–14. században sánccal és árokkal lehatárolt területét szintén menedékként használ-
hatta a környék népe.74

a kérdéses várak kultúrrétege általában nagyon vékony, illetve leletszegény, tehát 
nem laktak itt, vagy csak ritkán. Az ásatásoknak alig sikerült fényt deríteniük a leletek-
nek a falakhoz való viszonyára, ezekről a megfigyelésekről pedig nem készült hiteles do-
kumentáció. a kevés, általában rosszul közölt és – az általam ismert közöletlen – kérdé-
ses várakból származó leletanyag arra utal, hogy némelyek elég hosszú ideig, két-három 
évszázadon át fennálltak. a hagyományos erdélyi kerámiakronológiából kiindulva, az 
udvarhelyi Budvár, a csíkrákosi Pogányvár, illetve az alsórákosi Tepő várak leletanyaga 
(kerámia, fémek) a 12–14. század közé tehető, sőt egyesekből vannak egészen kései lele-

70 a sóvidék várakról alkotott véleményem és meglátásaim részletes bemutatására l. Sófalvi 2005. 1. jegy-
zetben i.m. 148–158.

71 A Csíksomlyó-csobotfalvi kutatások eredményeinek előzetes összefoglalása bOTár iSTván – darvaS ló-
ránT – TóTH bOglárKa: Csík Árpád-kora már nem „praehistoricum”. Hargita Népe, 2003. február 11. 5.

72 HerePei JánOS: Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület megbízása és a Műemlékek Bizottsága Erdélyi 
Osztályának engedélye alapján Makfalva és a vele szomszédos Székelyszentistván–Csókfalva közsé-
gek határában 1932. év július havának 3–15. napjain végzett régészeti kutatásokról. Erdélyi Múzeum, 
38. (1933) 470–471.; SzéKely zOlTán: Săpăturile executate de Muzeul din Sf. Gheorghe (1959–1966) 
Materiale şi Cercetări Arheologice, 9. (1970) 302.

73 SzéKely zOlTán 1970. 72. jegyzetben i.m. 303–304.
74 vö.: BenKő e. 1992. 9. jegyzetben i.m. 114–115.
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tek is (Budvárából a legkésőbbi egy I. ferdinánd denár). szeretném gyorsan leszögezni, 
hogy a fenti várak esetében nem áll szándékomban azt állítani, hogy ezeknek már a 12. 
században kőfaluk lett volna, ugyanis az ásatások nem derítettek fényt a leletanyag és a 
falak egymáshoz való viszonyára.

a várak különleges láncszemét, mondhatni kakukktojását képezi a Persányi-
hegység két vára, a felsőrákosi Rika vára és a homoródoklándi Kustaly vára. Két, 
négyszögletes alaprajzú, kisméretű toronyvárról van szó, melyeket árokkal erősítet-
tek meg. Ezek a várak nemcsak formájukban, méretükben különböznek a székelyföldi 
várak többségétől, hanem földrajzi elhelyezkedésükben (a közelükben haladnak el a 
Barcaságból Erdővidéken át Belső-Erdélybe tartó utak), és valószínűleg funkcionalitá-
sukban is. Mindkét várból az ásatások elég nagy mennyiségű leletanyagot (elsősorban 
kerámiát, állatcsontot és kevés fémeszközt) hoztak felszínre. A viszonylag egységes 
leletanyag-csoport jellege arra utal, hogy a két várban nagy valószínűséggel szinte ál-
landóan tartózkodtak. Az előkerül leletanyag nagy része a 12. századra keltezhető, és a 
mai kerámiadatálásunk alapján alig találunk köztük olyan darabot, amelyet a tatárjárás 
utánra lehetne keltezni.75 Az ásatások megfigyelései viszont arra utalnak, hogy ezek a 
várfalak építése után kerültek a föld alá.

A székelyföldi várkutatás feladatai. A régészet szerepe és lehetőségei

A székelyföldi várkutatás jövője a mélyszántású regionális kutatásoktól várható. Ebben 
kulcsfontosságú szerepe van a régészeti-topográfiai és településtörténeti kutatásoknak. 
Mindemellett kiemelkedő jelentőségű eredményeket várhatunk a természettudományos 
kutatásoktól és vizsgálatoktól, melyek a középkori források hiányát, valamint a régé-
szeti kutatások lebegő adatait hivatottak pótolni, illetve rögzíteni. Ugyanis Székelyföld 
árpád-kori régészeti kronológiája elég ingatag alapokon nyugszik, nincsenek pénzzel 
keltezett leletek, a datálást elsősorban erdélyi párhuzamok, egyes esetekben még távolab-
bi analógiák jelentik. Kellő mennyiségű telepásatás hiányában, melyek eleve kis felületen 
folytak, még nagyon kidolgozatlan egy belső tipológián alapuló relatív kronológia. Még 
nem tudjuk pontosan, hogy a székelyföld történetében, anyagi kultúrájában megnyilvá-
nuló archaizmusok miként is nyilvánulnak meg a kerámia és ennek keltezése terén.

a továbbiakban fontos lenne a székelyföldi (délkelet-erdélyi) várakról egy teljes kata-
lógust készíteni, mely tartalmazza azok felméréseit, történeti forrásait, közzétett régésze-
ti leleteit és szakirodalmát. A várak pontos, műszeres felmérése elsőrendű feladat, hisz 
egyesekről (pl. Firtos vára) nagyon vázlatos és pontatlan alaprajzzal rendelkezünk. Az 
értékelhető, publikálatlan leletanyag közzététele a továbbiakban szintén fontos lenne. Egy 
átfogó összefoglalás kiindulópontját képezhetné a további kutatásoknak, székelyföld és 
tágabban Erdély középkori védelmi rendszerének és haditechnikájának megismerésében. 
a fentebb már elemzett földrajzi elhelyezkedés mellett fontos lenne a várak tipológiai 
osztályozása is. Építészeti-haditechnikai szempontból fontos kritérium, hogy az egysze-
rű gyűrűfalas, rövid ideig lakott, belső épületek, tornyok nélküli várak tipológiailag nem 

75 a szakirodalomban rika váraként meghonosodott vár irodalmát l. a 10. jegyzetben. Kustaly várára: 
ferenczi géza – ferenczi iSTván: A kora középkori kelet-erdélyi mészhabarcskötésű várak kérdéséhez. 
i. Acta, 1997. I. 216–222.; ferenczi géza: lapok Erdély múltjából. székelyudvarhely, 2002. 52–55. a 
közöletlen kustalyi leletanyag a székelyudvarhelyi Haáz Rezső gyűjteményében található.
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sorolhatók a határellenőrző várak csoportjába. A székelyföldi várak nagy többsége vi-
szont éppen a leírt kategóriába tartozik.

Az újabb régészeti kutatásokig és természettudományos vizsgálatokig jelentős ered-
ményeket nem várhatunk. A jövőben pedig a régészeti ásatások megfigyeléseiből és a 
leletanyagból kell kiindulni a várak funkciójának, építésének meghatározásakor, nem 
pedig történelmi prekoncepciókból. Az egyes részek beható, időben és térben való önálló 
vizsgálata után meg lehet kísérelni egy nagyobb terület szintézisét, természetesen oly 
módon, hogy az egyedi eseteket nem olvasztjuk bele valami előre megrendelt hipotézis-
be. A székelyföldi várak vizsgálatakor pedig figyelembe kell venni a korabeli politikai-
hadászati-társadalmi-gazdasági viszonyokat, valamint a fentebb többször hangsúlyozott 
sajátosságokat, úgymint a természetföldrajzi elhelyezkedés, településhálózat, a székely 
társadalom-fejlődés jellemzői, néphagyományok stb.


