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E L Ő S Z Ó .

E munka első kiadása „Erdély Régiségei“ czim' alatt 
látott napvilágot. Most a midőn második kiadását nyújtom 
tisztelt olvasóimnak, kötelességemnek ismertem, keletkezése 
körülményeiről némelyeket elmondani: hogy mig egy rész
ről a tudomány embereit tájékozom hiányai felől, más rész
ről kijeleljem a szempontot, melyből a tárgyat felvettem.

Hazám történelme megírásával foglalkozván, feladato
mul tűztem volt a csatatéreket, s őseink által védett és 
ostromolt várókat a helyszínén tanulmányozni: e gondolat 
adta e munka esméjét, s már a midőn 1847-ben „Erdély 
Statistikáját“ kiadtam, ígéretet tettem, (169 1.) hogy épí
tészeti emlékeink statistikáját és történetét szintén hozni 
fogom. Erre 1848-an junius 8-kán a magyar ministerium 
statistikai hivatalához hivatván, s onnan az erdélyi hadsereg 
historiographjává küldetvén le, bő alkalmam nyílt Erdélyt, 
szélére hosszára össze-vissza utazhatni: mely utazásaim közt 
minden érintett várat, várromot, és csatatért vizsgálat alá 
vettem, de mint gondolhatni, az akkori csatazaj közepette, 
nem vizsgálhattam azon nyugalommal, melyet ily tanulmá
nyozás megkíván. Mégis köszönhetek ezen időknek annyit, 
hogy legalább topographíai ismeretet szerezhettem: mit csak 
azért is megkívántam említeni, hogy megjegyezhessem, mi
szerint a leírások nagy része ez időből kél.
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Bár akkori jegyzeteim egy része birtokomból kiesett, s 
a forradalom után több ideig könyvtárak használhatásától 
el voltam zárva: megírtam e munkát, akkori kiadóm sür
getésére 1852-ben közrebocsátottam; s minden primitív 
szerkezete mellett is oly kelendőségnek örvendett, hogy egy 
második kiadás előkészítése s egyszersmind „Erdély Ritka
ságai“ megírása végett, azonnal uj utazáshoz kezdettem; de 
fájdalom, csakhamar uj internálás lett a vége, e munka 
hiányait ismét nem pótolhattam ki.

E közben a magas kormány 1853. dec. 31-én illető 
minisztériumát azzal bízta meg, hogy Bécsben az építészeti 
emlékek fentartására s ismertetésére központi bizottmányt 
alakítson, s az egyes országokban conservatorokat nevezzen, 
kik mint tiszteletbeli hivatalos személyek a műemlékeket le
írják, s fenmaradásokra némi gondoskodással legyenek: 
csekély személyemet is e megtiszteltetés érte 1854. mart.
12-én, Erdély északnyugoti megyéire kiszabott hatáskörrel. 
Ismét folytathatám tehát kutatásaimat, de már akkor kivá
lókig Erdély történelmével foglalkozván, s máig sem vehet
tem időt magamnak, hogy kiszállva, a helyszínén e munka 
legnagyobb hiányát, áz építészeti felvételeket, kiegészít
hettem volna.

Miután azonban az első kiadás évek előtt elfogyott, 
most egészen átdolgozva, jónak véltem közrebocsátani már 
csak azért is , mert az első kiadástól lefolyt tizenegy év 
múlva is e mű mint úttörő egyedül áll a maganemében.

Kolozsvár, jul. 30. 1866.
A 8ZEBZÖ.
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T Á J É K O Z Á S .

Erdély egy gazdag, de ismeretlen muzeum.
Alig hiszem, hogy lenne egy más 1000 □  mértföldnyi te 

rttlete földtekénknek, hová természet és emberkéz ennyi ritkasá
got egymásra halmazott volna.

Ezen gazdag ismeretlen múzeum propyleumába kívánom 
vezetni olvasóimat. Mit ezennel feltárok, az az építészeti emlékek 
osztálya: a dák, római s hűn reliquiák, őseink várai, váraink 
romjai,, összedült oltáraink, az elvérzeteink sirdombjai, miket fel
mutatok.

A keresztény idöszámlálás kezdetéig megy fel Erdély tör
ténete, azon túl csak rege és homály: e két ezredév lesz vizs
gálódásunk korszaka.

Krisztus születése a dák nemzetet találta Erdély földén, e 
nemzetet Róma s a népvándorlás megbuktatá; Erdély majd egy 
ezredévig emelkedő és elbukó uj birodalmak szintere lett: mig 
végre kijött a magyar, s Erdélyben állandó hazát alkota magá
nak. Hogy mennyi és minő emlékeket hagyának e nemzetek ma
gok után, ezt kimutatni, lenne nehéz feladatom.

Mikor kezdette a d á k  Erdélyt lakni, azt nem tudjuk. Ma 
már e nemzet többé nincs, elsepré az idő vihara. De mert tére- 
inket vérével öntözé, mert várakat emelt, hogy e földet magának 
megtarthassa; s mert mikor legyözeték is, vérben usztatá a győ
zelmeseket: kétségbeesett harcza hírében most is él, nevét kard
jával metszé be e hon földébe.

Utána Erdély R ó m a  kezébe került. Kr. után 105 évvel
1



2 tI jékozís.

kezdődik a római uralkodás: ekkor snjtá le Trajanus caesar 
Decebal dák királyt. E nép sincs többé; de mit 170 évi itt ural
kodása alatt épített, azt másfél ezredév sem tudá eltörölni.

Kóma a g o t h  elől vonult el innen, 274 táján. E nemzet is 
lettint; de mert ízlése volt, vagy tán egy lángészt bírt az építé
szetben: bár müvet nem hagyott fenn, nevét megmentette a fele- 
dékenység tengeréből.

A gothot Erdélyből a h ú n  nyomá ki, 376 körül. E nem
zetnek még azon szerencséje sem volt, hogy egy századig bír
hassa. Nehány tradition kívül mit sem hagya ránk: de másfél 
ezredéves tetteire ma is megdöbbenve gondol az utód; s Etele 
neve úgy hangzik, mintha sírját a ftt csak most nőtte volna be.

A húnok, illetőleg 454 után, négy századon át, a n é p v á n 
d o r l á s  özöne dúlt. Csak rombolt és nem épített. S mert szelle
mét öükezével nem fejezte ki, csak hagyományokból tudja a tör
ténet is, hogy Erdély földét egykor g e p i d a  (454— 527), l o n -  
g o b a r d  (527—568), a v a r  (568—796), s ki tudja minő isme
retlen népek lakozák. De ne vöknek nyomatéka nincs; ne vökre a 
szív  nem üt sebesebben: nem, mert a mely nemzet csak haszon
bérlőként tekinti hazája szent földét, nem épít vagy küzd érette: 
az ha sírba száll, nevét is utánsepri az enyészet.

Mikor a m a g y a r o k  a IX. században diadalmas lobogó
jukat ide felüték, e földet a magyarral rokon k a  zár és s z é k e l y ,  
s a  homályos eredetű o l á h  nemzet lakozá: e nemzetektől vette át 
a magyar Erdély kormányát; behozá a XII. században a s z á s z t : 
s együtt emelék az emlékeket, mik ezredévünkre esnek.

Ha végig nézünk e kis hazán, mely egyébiránt csak oly 
kis haza, hogy hat királyság yan Európában nálánál kisebb, — 
ha mondom, a jelen nemzedék elnéz ősei dicső múltján: édeske- 
sertt önérzet szállhatja meg keblét.

Mily és mennyi építményt akartak őseink reánk hagyni: 
azt a sok rom beszéli. De mit tehettek ők, ha az építészeti em
léket, mit a pár békés napon emeltek, a háborús évek eltörölték. 
Ismernünk kell e hon történetét, hogy átlássuk, mi óriási küzde
lem volt, e hont igy is megtartani. Csuda hogy kő kövön áll e  
hazában.



tI jäkozI s.

Mindjárt, hogy a  magyarok elfoglalák, már feltámadt ellene 
a vihar. Alig tették le őseink házuk szegletkövét, már jött a 
rabló k ú n  és t a t á r  s kihányta azt, benne rejtett kincset ke
resett.

Alig épitének nehány szebb templomot, jött a t ö r ö k ;  val
lásos vakbuzgóságának egész dühével döntögetett le mindent, 
mi útjában állt.

S mit mondjunk a viharos időkre, melyekben Austria a tö
rökkel ktizde hazánk felett? Lángözöne volt ez két tűzvésznek, 
mely múltúnk építészeti emlékeit két oldalról rombolta.

Mégis ennyi romboló elem kö'zepette, ennyi vihar után is, 
váraink, várfalaink, oltáraink, emlékeink állanak a múltakból. 
Alig van század beléptünk óta, mely valamit ne hagyott volna 
reánk.

A IX. századból inkább csak traditiok beszélnek. D é z s e n  
egy kődarab van, melyről nem minden alap nélkül regélik, mint
ha Árpád kapitányaival 895-ben rajta ült s tanácskozott volna. 
Hidalmáson ott van a sáncz, melyet Gelu, oláh főnök, Tuhutum 
hódító fegyvere ellen védelmezett. Esküllőn ismerjük a halmot, 
melyen állt Tuhutum, mikor Erdély egyik legyőzött népe, az 
oláh neki esküt nyujta.

A X. századra más emléket nem tehetünk, mint a Gyula 
vezér által alapított Fejérvártt; de alig csalódunk, ha az isme
retlen eredetű várak közül nehánynak keletkezését a magyarok 
idejötte első éveire tesszük.

A XI. század megyei osztályunk-, alkotmányunk- s hitün
kön kívül, több megyei várnak s templomnak vetette meg alap
ját. Bírunk K e n t e i k é n  sirdombokat, hová Salamon király (1070) 
a cserhalmi ütközetben elesett kunokat temeté.

A XII. század hagyá ránk többek közt a kolozs-monostori 
és kerczi apátság kolostorait; a szászok bejöttével(1141— 3 ) kerí
tett városaink kezdének alapulni.

A ΧΠΙ. században Π. Endre király Barczaságot a német 
lovagrendnek adományozá. Ezen rend több várat építtetett. Az 
áltatok alapított öt váron kívül bírjuk E n y e d  kastélyát, 1239- 
böl; G er en d  templomát, 1290-ből.

’ A XIV. századból már jelentékenyebb emlékeink vannak: 
ilyenek F o g a r a s  vára 1310; T ö r c s v á r a  1377, E n y e d  hi
ther. temploma 1333, B r a s s ó é  1390-böl. 1*

3
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A XV. század a legdnsabb csoportozatot hagyá fenn. Nagy 
Lajos király Olaszhonbani táborozása építészeti ízlést; a török 
nyomulása buzgóságot, templom-építési vágyat keltett fel Erdély 
fiai keblében: innen születtek Erdély legnagyobb templomai: 
mint K o l o z s v á r é  1404, S z e b e n é  1431, M e d g y e s é  1488, 
S e g e s v á r é  1492-ben. E században építtető Hunyadi János, a 
sientimrei győzelem zsákmányából F e j é r v á r ,  S z e n t i m r e  és 
T ö v i s  templomát 1445; ebben a pompás H u n y a d v á r á t  1452- 
ben. A török e században megkezdé beütéseit. A városokat Zsig- 
mond király kőfallal rendelé körülvétetni: igy kezdik köfalaztatni 
K o l o z s v á r i t  1405, B r a s s ó t  1475, M e d g y e s t  1486-ban.—  
E századból több harang feliratot is bírunk. — Byzancz eleste 
után az ide menekült művészekkel a festészet múzsáját is meg
jelenni látjuk: festvényeket látunk a szebeni templomban 1445- 
b ő l; ugyanazon ecsettől más festményt M a r t o n t e l k é n .

A XVL század már messze marad az előbbitől. Mégis van
nak belőle váraink: mint S z a m o s u j v á r  1542-ből, a b r a s 
s ó i  fellegvár 1552, a b o n y h a i  kastély 1545-ből. Templomaink: 
B e s z t e r c z é n  1522, K i s t o r n y o n  1548-ból; B r a s s ó b a n  
egy bazar 1578-ból. De bírunk már sirdombot is, hol mieink fe- 
kttsznek, mint S e l l e m b e r g e n  1599-ből.

A XVn. század még alább száll. Látszik, hogy a fejdelmi 
kor által felidézett harczos idők minden kezet a fegyverhez for- 
ditának. E században csak kastélyokat látunk épülni: A lsó-R á
k o s o n ,  R a d n ó t b o n ,  B e t h l e n - S  z e n t m i k l ó s o n .  Épül két 
tekintélytelenebb vár is: egyik C s í k s z e r e d á n ,  a más Maros -  
V á s á r h e l y  tt.  A szobrászat is felmutatja magát: bírjuk e nem
ben az Apaffi-emléket A l m a k e r e k e n  1666-ból. De az oly em
lékek is, melyea alá egy-egy fejdelmi fővel ezreink temetödtek, 
mind sűrűbben kezdenek elöállani: ilyek a n a g y - s z ö l ö s i ,  hol 
Kemény János, a k o l o z s - m o n o  s t o r i ,  hol H. Rákóczi György 
fejdelműnk veszté csatáját, életét.

A XVIH. század elején, Károly császár alatt az építészet 
leáldozó napja még visszasugárzik. A v e r e s t o r o n y i  utat, F e 
j é r v á r  v á r á t  alatta épiték 1715—38-ban; alatta K o l o z s v á r  
fellegvárát 1715—23-ban. Templomok is emelkednek: mint K o 
l o z s v á r i t  a piaristáké 1718, az unitáriusoké 1796-ban. D e  
barczi sírjaink is egyre szaporodnak: mint H o l d v i l á g o n  1704»



D i t r ó n  1707, M á d ó f a l v á n  1764, B r á d o n  és K ö r ö z s f a l -  
v á n  1784-ben. '

A XIX. század, ez még a miénk, ez még a jelené. Mi 
nagyszerűt fog az unokák kegyelettárgyául fenhagyni, a jövő 
titka: miket eddig felmutatott, mondhatni csak szomorú síremlé
kek, kórházak, vagy imaházak egy jobb jövőért.

Ennyi építészeti emléket kiméit meg a lezajlott viharos 
multidö, ennyi épszertit bírunk az eltűnt századoktól. A romokat 
itt nem említők: azokat mondhatni nem bírjuk, azok már az 
enyészet kezébe estek. De, gondolom, eleget soroltam elő, hogy 
mindenki átlássa, mennyi emlékünk van még, mit a kegyelet 
ápoló szárnya alá vennünk s az enyészet tipró kezeiből kiragad
nunk, honfiúi kötelesség parancsolja.

tíjékozís. δ

A r ó m a i a k t ó l  bírunk egy templomot, fürdő-, Vár- és vá
rosromokat; ott hagyák nyomukot bányáinknál; ott látszik az út 
helye, mi hálóként futotta be e hont. S vannak fölök még mo
zaikok és szobrok; fővárosuk amphitheatrumának tere máig is 
tisztán kivehető.

Évezredünktől is állt még napjainkig hét kerített v á r o s  
kőfala; s áll ma is nyolcz használható vár .  V á r r o m o t  száz
nál jóval többet fogok felmutatni; fel egy sereg lakható k a s 
t é l y t  s ódon épületet; fel őseink sirdombjait c s a t a t é r e i n k e n ;  
s nehány e m l é k o s z l o p o t ;  fel mindenesetre annyi mindent, 
hogy utódokul aránylag annyit nem hagyunk unokáinkra. S mon
dok annyi szóhagyományt, n é p r e g é t ,  népmondát, mennyiből 
gyanitni foghatjuk, mi gyönyörű volt őseink költészete.

Elődeink korukat müveik által eléggé képviseltetik. Szent 
lelkesedéssel fogták fel koruk szellemét. Nem tartották elégnek 
érezni a hazáért: érzeményöket építményben s tettben fejezték 
ki. Ha jött a lovagkor, hegycsúcsainkra l o v a g v á r a k a t  emel
tek; ha jött a tatár, mely a népet rabszijján akará elseperni: 
v á r a i k a t  szaporiták, s kerített v á r o s o k a t  állitának; ha jött 
az tzlam fanatismussal a kereszténység ellen: ők a népben val
lásos lelkesedést költének fel ellene, pompás t e m p l o m o k a t  
emeltek. Most itt a XIX, század a mivelödés korkivánafaivaU
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hol vannak a méltó építészeti emlékek, melyekkel felfogjuk mu
tatni, hogy Erdély is megértette kora szellemét.

S apáink nem csak erődítményben fejezék ki lelkesültségö- 
ket. Epitményök nem csak massiv, de egyszersmind a művészeti 
fenséget, azon kori jellegét magán hordozta.

A H u n y a d i  v á r á n á l  még e mai napig nincs egy épít
mény, mely Ízlésben felebb emelkedett volna. A mily s z o b r á 
s z a t i  mliveket kaptunk a károly-fejérvári és szebeni tem
plomban, a milyent látunk Szászsebes temploma külső oszlopain, 
s az almakereki Apaffi-emléken: oly müvek, melyeket hajdankori 
szobrászatról emlékezvén, bátran felmutathatunk.

Sőt még a múlt század sem maradt el. E század, melyben 
egy Katalin czárnö szelleme könyv- s képgyűjtemények felállítá
sát hozta volt divatba, még ezt is képviselve látjuk: Szebén 
könyv- s képgyűjteménye, Fejérvár, Vásárhely nyilvános k ö n y v 
t á r a :  oly nagyszerűek, hogy lehetetlen a gyűjtők szellemét, kifá- 
radhatlanságát el nem ismernünk.

Minden, minden kor képviseli magát; még a fejdelmi viha
ros korszak is fenhagyá mit emelt: a t a n o d á k a t  s h a r c z i  
s í r o k a t ;  azonban félni lehet, hogy Erdélyben beteljesedik azon 
szomorú jóslat, miszerint a XIX. század semmi állandót sem fog 
teremteni: szegényedünk pénzben, s gondolatainkat nem bírjuk 
láthatólag kifejezni.

S miután itt állunk, mi marad szentebb kötelességünk, mint 
ha újat nem hagyhatunk, legalább biztosítsuk, mit őseink fenha- 
gyának.

Nincs ország, mely természet és történet kezéből több anya
got mutathatna egy m ú z e u m r a ,  mint Erdély; gyűjtsük össze 
mind azt, mi régi, mit most a nép sok helyt lábaival tápod: s 
eljő a miveit utas, fel fog kiáltani, mily kincsre talált abban, 
mit mi hányódásból emeltünk ide; eljő a nálunknál fogékonyabb 
utókor, s áldani fogja emlékünket.

M ú z e u m o t  minden áron. M u z e u m - e g y l e t e t ,  mely 
imaszerü kötelességévé tegye tagjainak, mindent megóvni e hon
ban, mi emlék, s mindent összegyűjteni, mi gyűjthető. Az egész 
Európába hordják emlékeinket, a világ gazdagszik, mi szegénye
dünk. Kőrülünk, bár merre járunk, a múzeumok telvék Erdély kin
cseivel, csak nekünk nincs méltó gyűjteményünk. Csak megjele
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nik egy-egy biztos, mint a múlt század elején gr. Ariosti, fel- 
szedé az antik s z o b r o k a t ,  f e l i r a t o k a t  selszálitá: s megye- 
és országgyüléstlnk ellene nem kelt ki. Legszebb v á r r o m j  aink-  
n a k  neki vetette csákányát egy-egy hatalmas ur, leontá, házat 
épített belőle: elnéztük, a szép rom összedült. . .  Csicsót a leg
szebb várromot, mert alatta a malomkő bányászatát terv nélkül 
ttzék, a legszebb sasfészek végromjait pusztulás fenyegeti. A  
Báthori kenyérmezői győzelme emlékéül épült emlék romjaiból 
a múlt században hidat építettek; a helyére épült kisszerű oszlop 
a 48-ki viharoknak áldozatul esett, s azóta mást senki sem 
állított.'

Mit nekünk mind ez: gondolja a nagy tömeg, mintha csak 
szállásul tartaná e szép hazát. Pedig engedjük eltöröltetni a múl
tak e m l é k e i t ,  mikre most a honfi kebel feldobog; engedjük 
kiegyenlítetni a s i r t ,  hová most a nép sóhajtva egy követ még 
oda vet: akkor nem lesz többé édes e szó, haza; jöhet a fog
laló, s nem lesz, mi védelmére lelkesítsen; bátran jöhet a vész, 
sírba temetheti e nemzetet, s nem lesz emlékjel, mely felmutassa, 
hogy egykor mi is lelkesültünk.

Csudálkozunk, ha e szépségekben dús haza gyermeke festő 
ecsetjének idegen honban keres tárgyat; csndálkozunk, ha a köl
tő idegen honban kutat népregét, mi keblének húrjait müve dol
gozásánál, rezgésben tartsa; csudálkozunk, ha a nép érzéketlen 
történeti múltja iránt: pedig ily eljárás mellett, mint a múlt idők 

, építészeti emlékeink körül eljártak, nem lehet az máskép. Ha az 
értelmiség nem fog kezet azon kevés, melegebb kebellel, mely a 
hon múltját és jelenét búvárkodva éli napjait: akkor le fognak 
ezen emlékek dűlni; simává gyalulja az idő, hol egykor e nem
zet szent köveket tapoda; s szolgakenyeret fog teremni a sir- 
domb, mely alatt annyi nemes kebel hasztalan porladoz.

Muzeum és muzeum-egylet minden áron! Hogyha e század 
magát nem képviselheti történeti becsű müépitményekkel, legalább 
emeljen csarnokot a múlt kincseinek, mely mentesítsen a mit 
lehet az enyészet tipró lába alól . . .  S ha tán reményem hiú, ha 
tán e kor még nem elég fogékony, nem bir elég kegyelettel ősei 
hagyományai iránt; 3 nem oltározza még úgy, mint kell, a mű
vészetet és tudományt; s nem bánja, ha históriai múltját, az apák 
ereklyéit elfujja is az éjszaki s zé l , . ,  akkor állj meg oh romboló



enyészet még. . .  ne fáradjon ki béketttrésed.. .  tán jöni fognak 
utánunk más utódok. . .

De még sem gondolnám, hogy Erdély, mely Szent István 
anyját szülé, s így nemzetünk kereszténynyé létének bölcsője 
volt; mely a török ellen a Hunyadiakat termé, s igy a két hon 
megdicsőülését eszközlé; mely a reformatiot egy csepp vér nél
kül elnézte, s annak Bethleneket ada; nem gondolnám, hogy e 
hon, mely minden kor kérdését oly mély tapintattal felfogta, hol 
minden felmerült koreszmének egyszerre megérték lobogóját: 
hogy nemzeti lételünket fenyegető közös ellenségünknek, —  az 
emlékeinket dúló rom szellemének, útját állani Erdély ne siessen.

8 TÁJÉKOZÁS.

E volt e mü első kiadásának bevezetése, mit már csak azért 
is ismételtem, mert e volt az első felszólalás, mely Muzeum-egy- 
lettel összekötött Múzeumot indítványoz Erdélynek; különben is 
a fennebbieket nem lehet elégszer ismételni.

E munka 1852-ben történt megjelenése után pár év múlva 
a lapokban e tárgy vita alá került, s hogy gr. Kemény József 
gyűjteményét megmentse, nagy hazánkfia, gr. Mikó Imre nagy 
áldozattal élőimén ve, a nemzetet aláírásra lelkesité, s megszüle
tett a muzeum és muzeum egylet, Kolozsvárit.

Azonban a hazai emlékek részére a muzeum csak fél vív
mány. Az össze nem hordható mü- és építészeti emlékek a hely
színén csak úgy lesznek kellően védelmezve, ha a muzeum-egy- 
let lelkes tagjai hUzafi szent kötelességüknek érzendik, megóvni 
a nép rombolásától mindent, mi a lefolyt időkre, a valaha itt la
kozott népekre, s a jelenleg itt lakó nemzetek múltjára emlékeztet.

És most lássuk:
először: az őskori,
utána: a magyarkori világi,
végül: a magyarkori egyházi-épitészeti emlékeket.



I. ŐSKORI EMLÉKEK.

1)A dák és római emlékek.
Előzmény.

Az egyes műemlékek leírásához értünk. Csoportozatokba 
kívánjuk összeállítani, a szerint, mint azokat a letűnt vagy még 
itt élő nemzetek korszakonként elöálliták.

Legrégibb műemlékeinket nem emberek, hanem tündérek 
és óriások építik. Vagy is Erdély múltja felett a traditiok ho
mályából egy tündérrege és egy lovagrege kör fejlett ki, s vo
nul le az írott történelem mellett: s ha e regéket figyelemmel 
kísérjük, úgy találjuk, hogy a mit a népköltészet tündérek épít
ményének tart, azok az írott történelem körén túl eső időkben 
keletkeztek, oly korszakban, melynek lakóit a történetírás sejteni 
is alig engedi. *)

Egy sereg t ü n d é r - v á r u n k  van, hogy kik épiték, minő 
nemzetről maradtak azok reánk, alig ha fel fog valaha derülni.

A legmerészebb történetbuvárlat a scythákig, illetőleg Krisz
tus előtt 513 évig viszi fel Erdély történetét: az agatirz, vagy 
k a  z á r  scytha népfajt jeleli Erdély legősibb lakójának. E nép 
emlékét egy vár maradvány tartja fenn: K o z á r v á r ,  Déze 
mellett. a)

Hol történelmünk valamivel több világosságot kap, a scytha 
nemzet egy más faja, a d á k  jelenik meg, 330 körül szintén 
Krisztus előtt.

') V. δ. Kővári, Történelmi Regék. Kolozsvár 1857. 11. 1. 3) Kővári, 
JErdély Történelme I. 2. 1.
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Hóink kapta Erdély első ismeretes, D a c i a  nevezetét, mit 
hihetőleg a rómaiak adtak, miután azt 105-ben Er. ntán másfél
század évre elfoglalták.

Mi emlékeket kaptak itt a rómaiak, azt ma meghatározni 
nem lehet; de hogy a meghódított dákoktól városokat és várakat 
vettek át, történelmileg felderített tény. A legrégibb író, Ptolo- 
maeus, a kit megkérdezhetünk; geographiájának európai kilen- 
czedik táblázata előttünk fekszik, de miután Sarmizegethusa, 
Dierna, Zeugma, Sandana, Utidava, Singidava, dák hangzású 
gyarmat nevek mellett, már a római Apulum, Salinae, Praetoria 
Augusta, Ulpianum is eléjö nála: ') ki kell mondanunk, hogy 
egyetlen írót sem bírunk, a ki tájékozhatna a felett, hogy azon co- 
loniákat, miket a római uralom virágzóvá tett, mily állapotban 
vették át a dákoktól. * 2)

Miután tehát senki sem mondhatja meg, hogy a rómaiaktól 
fenhagyott telepek közül melyik dák eredetű, melyik jött le ala
postól római kézből: a két nemzetet már csak az együtt lakás, 
együtt építkezés indokából is meg kell osztoztatnunk a dicsőség 
felett, mi a hajdani római civilisado maradványaiból reájok visz- 
szasugárzik.

A mennyire külön lehet ezen emlék-csoportokat választani, 
itt következik.

Római utak.

A rómaiak a jó utak fontosságát nagyban értették. Pártfo
gását az istenekre bízák. Miként ma a vasutak Európát, aként 
bálózák át a római töltött utak a római roppant birodalmat. Ezen 
utak Kómától számitólag római mértíöldekre voltak osztva, me
lyekből öt megy egy fdldirati mértföldünkbe, s melyek mindeni- 
két kövek, cippusok jelelék. Nem tekintve a természeti akadá
lyokra, lehető egyenes vonalban vitettek. Szerkezete igen mester
séges: az alaprétegtől a statumentől, a rudus nevű második,
nucleus nevű harmadik rétegen át a negyedik réteg a felszínéig,♦

') Cl. Ptolomaei Alexandrini geographiae Libri VIII. Libr. III. Tab. IX.
2) A rimái maradványokat legközelebb Vas· József állította össze, ily dim  
alatt: Erdély a rómaiak alatt. Kolozsvár, 1863.
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az alapréteg legnagyobb köveitől, a felszín apró porondjáig, oly 
szabályszerüleg volt a töltés összeékelve, gyakran mészszel ösz- 
szefoglalva, hogy az út, mit egyszer átadtak a forgalomnak, mint
egy ronthatatlan volt. Innen van, hogy most majd két ezredév 
múlva is, Erdélyben Kóma, úgynevezett „Trajanus útja“ igen 
sok helyt, minden elhagyatottsága mellett is járható.

A peutingeri táblákon Rómából 12 út sugárzik ki, melyek 
egyike a Dunán át, Erdélybe jött. A vaskapu szorosán csapott 
be, az alatta feküdt fővároshoz. Innen egy fővonal indult ki, 
mely a Hátszeg völgyén át, Nagy-Osztró, Poklisa, Kemyesd, To- 
tesd, Naláczon át Orlya-Boldogfalváig haladt, — honnan egy ág 
a Vulkán hegyszorosnak tartott.

A fővonal a Strigy balpartján a Maros partjára ért, hol 
vele egy a Bánságból a Maros mellett feljövő tábori út egyesült. 
Felfelé haladván, Alvincz és Váradja közt ismét egy ág szakadt 
ki belőle, mely Szeben felé, a verestoronyi útszorosnak tartott, 
mely Hosszufalva, Szász-Sebes, Rehó, Szerdahely, Kis-Apold, Sz.- 
Erzsébet, Talmácsnál látható.

Fejérvártól, miként ma, úgy akkor is az aranybányákhoz 
mellék ág vonult fel, balra; valamint jobbra, a Ktiküllö partján 
is vittek fel egy mellékágat, melynek nyomai Mikeszásza- és 
Monoránál fenmaradtak.

A fővonal Enyeden át Földvárnak ment, honnan egy mel
lékág balra Várfalva felé, a Bogáton áí máig is járható; a má
sik ág a Maros partján Vásárhely felé ágozott; a fővonal pedig 
Tordán, Ajtonon, Patán keresztül Kolozsvárra tartott, hol egy 
mellékág a Nádas völgyén fel Bács, Nádas, Sárd, Oláh-Köblös, 
M.-N.-Zsombornál láthatólag a Meszeshegy felé ment; mig a fő
vonal Kolozsvárról a Szamos mellett Beszterczének tovább ha
ladt, mint Alsó-Ilosva, Bethlen, Kócs, Somkerék, Szeszármá- 
nál látható nyomai matatják.

Földvárnál, mint jelzők, a  Maros partján fel, M.-Bogát, Ugra, 
Malomfalvánál láthatólag egy főág szakadt ki, mely M.-Vásárhely- 
nél szintén két felé ágazik: az egyik Jobbágyfalva, Csikfalva, 
Szentmárton, Buzaháza, Mikházánál vonul, felment a Bekecfshe- 
gyen Szovátának, a Rapsonné várának, s mint a parajdi út ása
tásakor kitűnt, a havasokon át Csíknak. A másik a Maros jobb
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partján Pákán, Szentiványon, Abafáján át Régennek, illetőleg 
Vécsnek tart, hol a vár kertjén keresztül vágott. ')

Dák emlékek.

Két évezred homályát kellene áttörnünk, hogy egész bizo
nyossággal kimondhassuk: im, ezt valósággal a dákok hagyák 
reánk. De miután történészük nem volt, a görög és római irók 
is csak ott tesznek róluk említést, hol fegyverök összeért, s mi
után a legrégibb fényderitő, Ptolomaeus is Trajanus idejében élt: 
csak annyiban állapodhatunk meg, hogy a dák nemzetnek a pol- 
gárisodás bizonyos fokával kellett bírni, mi városok és erődít
mények léiezését feltételezi.

Ptolomaeus 43 daciai várost említ ugyan, de első tekintetre 
feltűnik, hogy azok nem feküdtek mind Erdélyben, s hogy azok 
egy részét vagy Róma alapitá, vagy legalább rómaiasitá. A mel
lett, az őskor ez írójának azért sem vehetjük teljes hasznát, mi
vel csak az Oltót, az Alutát ismerte, a Marost, mit Rhabon né
ven említ, csak Tordától fogva jelzi.

Ha szintén nem is mutatunk fel dák gyarmatokat, némely, 
a dákok kovából fenmaradt traditiokat és mozgó emlékeket meg 
kell jelelnünk. Ilyenek:

Darius H. persa király 513 körül Krisztus előtt a Dunán 
átkelt, e tájon háborút viselt: a nép a D a r i u s  itt ebrejtett k i n 
c s é v e l  ma is álmodozik; a múlt század elején a kormány is 
kerestette. 2)

Utána Nagy Sándor érintkezett a dákokkal hadjárata által, mi 
Kr. előtt 330 körül folyt le; fenmaradt az emlék, hogy akkor a 
főváros Sarmizegetusa volt.

Utána egyik vezére, a traciai királylyá lett Lysimachus jött 
Daciára: ezen Kr. előtt 282 körül történt hadjárat maradványai
nak tekintik a máig is gyakran felmerülő L y s i m a c h u s  a r a 
n y o k a t .  3) Melyekhez még az úgynevezett K ö z ö n  a r a n y o 
k a t  kell említenünk, mint a melyekből még 1802-ben mint
egy ezer darabot találtak, melyek veretése és forgalma már a 
Krisztus születése korára esik. *)

') Nemzeti Társalkodó 1830. 410. 1. 1838. Π. 9. Torma, E, Múzeum év
könyvei L 27. Vase J. Erdély a rómaiak alatt >104. s) Erdély Történelme I . 9. 
Történelmi regék, 26. 3) Erdély Tört, L 5. *) Ugyanott L 6. 1.
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A dák civilisationak ezen nyomai mellett meg kell említe
nünk a dákok bukása végperczeit. A dákok Rómát adó alá vet
vén, a mint Trajanus fellépett, haddal Jött Daciára. Decebal, a 
dákok királya a csatát Diema nevű városnál, a mostani Tordá- 
nál fogadta el, s oly kétségbeesett harczot vívtak, hogy a győ
zelmes Trajanus sebesült katonái sebeire saját bíborát is szag- 
gatá. s)  Miről e harcztért az oláh nép sokáig Trajan rétjének 
nevezé.

Hogy a dák főváros csak a győzelmes imperator fegyveré
nek engedett, hogy az várakat rontatott le, történetírók jegyez- 
fe l; valamint azt is, hogy a mint az imperator Daciából kivonult, 
az adófizetés alá vetett Decebal várait ismét helyre kezdé állítani*' 
mi a békeszerződés ellen lévén, Rómában kimondák Dacia gyar
matosítását. Trajanus ismét megjelent, s Róma sasát, 105 körül, 
a bevett Sarmizegethusára felütötte. Ezen győzelem emlékére 
emeltetett Rómában a Trajanus-oszlop. Dacia letűnt, az oszlop 
ma is áll. Ott látható rajta a megaláztatok Decebal, ott a nép, 
mely mérget iszik, hogy rabságra ne jusson; s örökítve vannak 
a dák nők, kik a foglyul esett római katonákat megégeték.

Ilyeket beszél a történet a dák emlékekről. S már csak 
azért is, mert Tordán a római várról a népnek tiszta tudata van, 
s e várral szemben egy más várhelyröl tündér regék vannak, s 
az alatta fekvő szőlőhegyet róa is Tündérnek nevezik, — már ez 
okból is hajlandó vagyok felvetni azon hiedelmet, hogy azok a 
magas hegyre épült várromok, milyenek a dévai, kecskekői, tor
jai, firtosi, tartodi, melyeket a nép tündérvárromoknak tart, a ró
mai világ előtti időkből, a scytha népfajhoz tartozott dákok, vagy, 
dákok előtti időkből keletkeztek.

Bőmai műemlékek.

Trajánus Daciát 105 körül elfoglalván, mintha varázsütéssel 
illette volna a földet, azonnal virágzó tartománynyá változott. 
Római gyarmatokat lelépitett, 2) városokat állított elő, erődöket 
emeltetett, utakat huzatott, templomokat építtetett, meleg fUrdöin-

') Dio Cassias, Libro LXYIQ. *) Eutropius libi·. Vili, 6. cap.



14 BÓKÁI EMLÉKEK.

két igénybe vétette, só- és aranybányáinkat aknázás alá vetette. 
S az elfoglalás után nehány tizeddel, a második század közepén, 
Aurelius korában (161— 180) ott állt az összes Dacia, hogy 
Ptolomaeus róla említett földabroszát felveheté, s vizeink és völ
gyeink menetét coloniákkal jelelheté.

Ptolomaeus előadását még egy más adat is igazolja, egy 
posta-foldabrosz, mit Severus korára (222—235) tesznek, mely 
egyik tulajdonosától peutingeri táblák czimet kapott, s melynek 
eredetije a bécsi udv. könyvtárban van. Ezen földabrosz még 
több világot dérit e korra, csakhogy búváraink korunkig azon 
tévedést követték el, hogy a telepeket a Maros völgyén felfelé 
keresték, holott ha a Szamos völgyére lépnek a vonalok nyomán 
át, akkor Kolozsvárnál Patavissa, Szamosujvámál Napoca, Kap- 
jonnál Optatiana, Alsó-Ilosvánál Largiana, Szeszármánál Lersie, 
Középfalvánál Paralissum nyomait fel lehet fedezni. *)

Igen természetes, hogy most, majd két ezredév múlva, a 
mit a rómaiak fenhagytak, romokban hevernek. De hogy mennyi 
mindent hagytak fenn, arra Gerando a franczia utazó szavaival 
élünk, ki azt mondja, hogy ennyi római maradványt sem Gallia, 
sem Hispania, .sem a Rómához oly közel feküdt Italia nem bir, 
mint a mennyi a mi Daciánkban fenmaradt. 2) Oly helyeken aka
dunk római nyomokra, mint a déli, csíki és marosszéki havasok 
hol most százados erdőkben csak vadak tanyásznak.

Ezen kívül annyi öntvény, metszvény, faragvány, annyi szo
bor került már napfényre, hogy Erdély a római művészet homá
lyára csaknem fényt derített volna. De meg kell vallanunk, ezek
nek szinte csak lajstromát bírjuk. A ki ismerni akarja azon több 
ezerre menő tárgyakat, utalom dr. Neigebaur s mások munkájá
ra. 3) Az én vizsgálódásom tárgya csak az, mi még a földhöz 
van tapodva.

Csak az é r m e k  és e m l é k i r a t o s  k ö v e k  már egész 
könyveket adnak. Annyi régi pénz jő Erdélyben napfényre, hogy 
az erdélyi ember inkább ismeri, mint Európa idegen országai 
pénzét. Ily aranyokat, mint pecsétnyomókat, szélűben láthatni. S

') Torma, Érd. Máz. évkönyve! I. 27. ’) Gerando, La TraneUvaniae I. 
1. cap. ’) Ciime: Dacien. Ane den Ueberresten des klasischen Alterthnms, mit 
besonderer Bücksicht anf Siebenbürgen. Topographisch zusammengestellt von 
P r. I, F. Neigebaur. Kronstadt, 1851.
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néha oly mennyiségben tűnnek némely vidékeken elő, hogy több 
népcsalád egyszerre csak elgazdagul. E pénznemek egyrésze görög, 
a más római; a közönség természetesén mind római czim alá 
sorozza. A görögöké inkább arany, a rómaiaké inkább ezüst. A 
görögökéből leggyakoribb a lyzimak és a veretése helyéről neve
zett közön arany. Ezeken kívül gyakoriabbak a Darius, a ma- 
coed. Filep, Milo, Nagy Sándor, Pergamus, Semiramis-féle pénz
nemek. A rómaiak között leggyakrabban jönek elő Commodus, Do- 
micianus, Gordianus, Constantinus Magnus, Diocletianus, Maximi
nianus pénzei. ’)

A f e l i r a t o k  gyűjtését, leírását már a XVI. században 
megkezdették. Veranz, ki 1549-ig Erdélyben nehány évet töltött, 
mintegy 200 római feliratot irt már össze. 2) Károly császár gróf 
Ariostit 1723-ban azon utasítással küldé Erdélybe, hogy az itteni 
feliratos köveket összegyűjtse, leírja, s mit lehet Bécsbe szállít
tasson. A küldött ügyesen megoldá czélját: teméntelent össze- 
gytijte, Bécs felé indita; de a tudomány nagy veszteségére egy 
hajó Szegednél elsűlyedt. Mit felvittek, azok ott vannak a bécsi 
udvari könyvtár épületébe falazva. De a felszállitó előre lemá
solta volt tartalmukat, s e pótolja némileg a veszteséget. *) Úgy 
látszik e tény Erdély tudósait figyelmesebbé tette. Többen kez
dették a római kort tanulmányozni, s következtében Seivert 299 
római feliratot teve közzé. 4) Mária Theresia is megbizá 6 tárgy
ban őrnagy b. Hohenhausent, ki a feliratokon kivül minden egyéb 
régiségre is kiterjesztő figyelmét, s vizsgálódása eredményét egy 
színezett képekkel világosított munkában közölte. &) Következőleg 
a feliratok egy része, mind a mellett is, hogy a Seivert müve 
egy égés miatt igen ritkává lett, mondhatni meg van mentve.

De nincsenek az egyéb m ű k i n c s e k .  Rajzban majd mit 
sem bírunk. Eredetileg pedig úgy el vannak s lesznek szórva, 
hogy egy részét a tudomány már is elvesztette. A forradalom 
előtt többeknek volt gyűjteménye, mit azonban a lázzadás nagy 
részt tönkre tett, s maholnap beérjük azzal, mit az erdélyi mu-

·) L. Tröster, Dacia. 473. 1. *) Katona Hist. Crit. XXI. 832. *) L. In- 
scrizloni antiche trovate e raccolte tea le Bovine della Transilvania 1* anno 
MDCCXXIII. i) Ily czim ti müvében: Inscriptiones Monumentornm Bomanorum 
in Dacia mediterranea. Viennae, 1773. s)  E müczime; Die AUerthümer Daciens, 
in dem bent, Siebenbürgen, Wien, 1776.



zenin, a szebeni Brukenthal és a fejérvári püspöki könyvtár fog 
megmenteni. ’)

Városromok.

kóma a meghódított tartományokat csak azután nyilvánító 
provincziává, ha azt már átidomitá. £  végre leghatalmasabb esz
közül a gyarmatosítás, a római nyelv, a római szokások és tör
vények bevitele szolgált. Hogy ezeket bevihesse, fögondjai közé 
számító a városok alapítását, a városi rendszer bevitelét.

A római városok négy rangfokozattal bírtak: az elsőbe tar
toztak a municipiumok és coloniák; a másodikba az úgynevezett 
latin városok, melyek közül már nem mindenik bírt jus italicum- 
maJ, a harmadikba a szabad városok, a negyedikbe a szolgavá
rosok , — míg végre Caracalla császár a római jogot minden 
városra kiterjesztő. Minden városnak meg volt szabadon válasz; 
tott senatusa és népgyülése. A polgári érdekek nagyban voltak 
védve, a városok hamar fejlettek.

Egész Erdély tele ily város nyomokkal. Hogy mily rangfo
kozatban állottak egymással szemben az erdélyi városok, még 
sokáig nem lesz felderítve: itt csak is rommaradványuk nagysága 
szerint állítjuk egymás mellé.

Városromot négyet említhetünk: Sarmizegethnsaét a fővárosét, 
Apulumét, Salinaejét, s egy város romjait a Gredistyén.

Sarmizegethusa, Ulpia Trajana, Várhelyen.

Várbely, hol feküdt, kis oláh falu a vaskapui szoros alatt, 
fíátszegvidékén.

És alig van pont Erdélyben, mely a keblet annyira meg
rázza, elszomorítsa, mint ez,· sehol sem látszik az emberi nagy
ság úgy lealázva, mint itt. Dacia fővárosa áll előttünk, romban; 
összeomolva, mely ma már egy felhagyott temetöhez leginkább 
hasonlít.

Itt e romok felett állt S a r m i z e g e t h u s a ,  U l p i a T r a -

") Az ajabb felfedezéseket 1. Jahrbuch és a havi füzetekben megjelenő 
Mittheilungen d. Central-Comissioü z. Erforsch, u. Erhalt, d. Baudenkmals. 
Wien. Yalamint az Erd. Muzeum Évkönyveit. Kolozsvár.

16 RÓMAI EMLÉKEK.
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j a  n a ,  az első névén a dák, az utolsón a római Dacia fővárosa. 
A város várfal-alapja, a várkapuk helyei, a yársánczok ma is 
láthatólag jelelik a belváros körét. A várban az utczák menetét, 
egyes házak mikénti fekvését, még mind kivehetni. Ott hevernek 
a pompás faragott: kapu-, ajtó-, ablakfelek; ott tátongnak még a 
pinczék leomlott boltivei: minden int, hogy városnak tapodjuk 
romjait, mely a mellé és reá épült falu külsőjével egész ellen
tétben állt. S kívül az erődön, az amphitheatrum helye, templo
mok, vízvezeték, kisebb nagyobb épületek nyomai tisztán kijelö
lik, hogy e város egykor egyfelől Ohába, Klopotiva, Malomviz, 
túloldalon Brazova és Ostrovig terjodett... *) Szomoritó példánya 
a múlandóságnak... A porba omolt paloták felett ma vadvirág 
és moha terem; az amphitheatrum, villák, fürdők kéjhelyein most 
ökör legel.

A vár, mint sánczai mutatják, lehetett akkora, mint bárme
lyik város-keritésünk. Sánczmélyedéséböl s kőfalából láthatólag, 
kerülete 7200 láb; négyszegű volt, s egy-cgy oldala akkora, hogy 
keleti oldala 600 lépés. Fele szem előtt fekszik: a  többire a falu 
épüle.

Történeteink nyomán, a Nagy Sándor korában élt Sarmiz 
dák király alapitá, s lett a dák királyok székhelye. Decebai e 
város alatt Trajanussal két nagy csatát vívott: egyiket Kriszt. u. 
101-ben, mire meggyözetvén, lefegyvereztetett; a másikat 105- 
ben, mikor aztán Trajanus birodalmának véget vetett.

Trajanus a csaták által megrongált fővárost helyreállító; 
tovább is fővárosnak hagyá, azonban önnevéröl Ulpia Trajaná- 
nak keresztelé. S az építésben, rombolásban óriási Róma keze, 
máig is látszik a romok felett. ·

Két nevezetes építészeti emlék maradt itt reánk, melyek al
kalmasint a római kor szüleményei. Egy amphitheatrum helya 
és két mozaik.

Az a m p h i t h e a t r u m  a külvárosban, a várostól északra 
nehány száz lépésre feküdt. A tojásdad küzdhomok, körülötte a 
nézőhely összeomolva, kereken most is gyűrűt képez. Ha az ösz- 
szeomolt nézöhelyböl alakult földpárkányzatra, mely mintegy 2 '/2 
öl magasságban s 5 ölnyi szélességben futja körül, felmegy a

V Jahrbuch d. Centralcomission Z. Baudenkmale Π. 77. 1.
2
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búvár: szomorún pillantja meg lábainál a 30 81 hosszú, 22 81 
széles küzdhomokot. Gabona terem, hol a gladiator elvérzett; s 
8sszeomolt az állvány, honnan a római h6lgy, ha dicsőén halt el, 
még meg is tapsolá. Négy oldalán a négy kapu, egymással arány- 
lagosan szemben, most is tárva áll. S ha kőért leásnak, a nézők 
kőpadaira találnak, melyekről neveik metszetét még nein t8r8lte 
le az idő. J)  A veres fövény, melylyel Kóma, hogy az 8mlő vért 
elfedje, ktlzdtéreit szokta volt hinteni: még most is felmerül, még 
mind ott vőrőslik.

A k é t  m o z a i k  benn a faluban maradt fenn: egyik a 
báró Nopcsa Elekné birtokán; a másik egy volt zsellér, Dudu- 
czon Juon telkén, egymástól pár száz lépésre.

A Nopcsáné-féle birtok Vaskapu felé menőleg az ut mellett 
jobbra fekszik, a falu alszegében. Egy félbenhagyott épületet lát
hatni ott, ezen épület két szobája lábpadlazatát tévé az egyik 
mozaik. Fájdalom, már szinte csak tévé, mert gondatlanság és 
kíváncsiság annyira szertehordá, hogy 1849 tavaszán, csak az 
arabeszk párkányzatából találtam egy pár lábnyit. Ez fejér már
ványból volt, % hüvelyk nagyságú koczkákból.

Ezt 1823-ban fedezték fel, a mint egy fogadónak alapot 
ástak. A hely tulajdonosa, a felmerült régiséget azonnal pártfo
gásába vette, felibe nem fogadót intéze többé, hanem egy épü
letet, mely a mozaikokat védené. *) De az építés félbe maradt. 
A mozaik két szobát tölte meg: azon szoba, melybe belépünk 
20 láb hosszú, 19 széles; a belső szoba valamivel hosszabb.

Szerencsénkre, derék búvárunk Ackner, 1825-ben lerajzolta 
és kiadta volt. Ebből mondhatom el olvasóimnak, mit veszténk 
benné.3)

Egyik szobában, 1 lábnyi arabeszkkel körül szegélyezve, 
az Iliászból azon hely volt ábrázolva, hol Priamus trójai király 
Achillestől kéri ki fia, Hektor holttestét. Achillest, mint a heroso- 
kat szokták, clamisba öltözve, széken ülve ábrázolá; Priamus 
előtte térdelt.

A második szobában Páris bíráskodása volt letéve. Páris, 
fején frigiai sipkával ült, mögötte látszott Merkur. Páris előtt

') P. Megy. orsz. Minerva 1825. 431. 1. J) Minerva 1825. 474. 1. 3) L. 
Abbildung von zwei alten Mosaiken, welche im Jahre 1323. za Várhely, fin 
Hunyader Comitat« outdeckt worden. Hermanuetadt. 1825.
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Venns, már kezében tartá az aranyaimét; utána Juno és Miner
va állt. Fájdalom csak állt, mert mint emlitém, e müdarabok 
többé nincsenek.

A más mozaik a fala keleti felében esik, az utolsó házak 
egyikénél; mint megjegyzém, egy volt zsellér telkén. Ez jelenleg 
fél ölnyi földdel van temetve, s a telekről az ott eljáró utcza alá 
nyúlik ki.

Ezt is kiásatta volt Ackner 1832-ben, lerajzoló, s ismét be- 
tölteté. Úgy találta, hogy e mozaik 24 láb hosszú, 19 láb széles. 
Azonban búvárunk azon azomoritó tudósítást adá, mikép nagyon 
meg van rongálva, sőt egyik fele alább stllyedve; s hogy a mo
zaik széléni három Ámorról arra lehet-következtetni, hogy a kö
zepén Venus volt, vagy a gráciák.

A látszó geniusok két nagyobbika koszorúval és szalaggal 
van ékesítve. A felső szárnyas genius jobbjában virágkoszoru, 
baljában pálmaág. Az alsó genius jobbjában fekete szalagot tart... 
A többi rész össze van rombolva.

Ackner fürdő aljának tartja, mit annyival inkább következ
tethetni, mivel egy kristály patak tőle nehány ölre csörgedez. 
Oly régiség, mit csak Nápoly és Saltzburg mutathat még fel.

A gredistyéni város nyom.

Szászvárostól délre, 3xjx mértfóldnyi távolságra a Mun- 
cselhegy lábánáíj Gredistye nevű magaslaton, mit bükkerdö borit, 
egy város és erőd nyomai látszanak.

E század elején mintegy ezer darab, 2 ’/4-d aranyat nyomó, 
23 karát finom közön aranyat találtak; midőn be akarák váltani, 
a kormány figyelmessé lön, kiküldé Péchy mérnökezredest s 1805- 
ben megvizsgáltatá.

Egy várhelyet talált itt, két patak között, melynek alakja 
tojásdad, négyszögü faragott köböl volt építve, melynek fala, mi 
9 láb széles, s most is több helyt 4 láb magasságiján látható. Hosz- 
sza 168, széle 80 öl. Déli oldalán a várkapu helye pontosan ki
vehető.

Körülötte szerteszét több éptlletmaradvány. Többek közt egy 
t e m p l o m é ,  mely kerek, s 15 öl az átmérője, s oly syenit-pro- 
phirból volt építve, minőt a dévai vár fala is felmutat. Felfedezett egy
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v i z v e z e t ö t ,  mely 14 hüvelyk átméröü csöveken hozta a vizet; 
továbbá egy fényűzésre épített fürdőt. ')

E szászad közepén Neigebaur szintén átvizsgálta, messze 
nyúló kőfalak, épületek mellett, a vártól északkeletre felfedezte 
a c i r c u s t ,  melynek átmérője 90 láb, s melynek köfalzata most 
is látszik; mi nyilván mutatja, hogy itt az őserdők egy római 
város romjait fedezik. ’)

Apulum, Fejérvárnál.

Fejérvárnál feküdt. Történetbuváraink a dákok Tharmis ne
vű városát ide helyezik. Róma reá Apulumot alapitá, s hinni sze
retik, hogy öt stádiumra, tehát l ' / 4 mértfoldre terjedt.

Annyi áll, hogy Fejérvártól le Portusig, s ott át a Maroson, 
egy porba omolt város nyomai máig is látszanak, s az itt talált 
emlékiratok mint municipiumat említik. ’) A felfedezett vizvezetö, 
épület-alapok, százakra menő itt talált feliratok, reliefek, szobrok, 
melyek egy részét a szebeni, más részét a károly-fejérvári mú
zeum tartja fenn, egykori nagyságára mutatnak.2 3) S hogy e 
gyarmat Apulum lehetett, arra több adatunk van: az itt talált 
feliratok, s az Ompoly vize szinte kétségtelenné teszik, tudva azt, 
hogy az Ompoly akkori neve Apulus vala, miről Ovid is követ
kezőleg emlékszik:

Danubiusque rapax et D a c i c u s  orbe remoto — A p u l u s .
A fejérvárí püspöki könyvtárban több római régiség között, 

Mithras tiszteletére vonatkozó négy relief látható. Párkányukon 
e felirat: DEO INVICTO, MITRAE. A főtemplom külső oldalába 
is sok római faragvány van befalazva.

A történeti hagyomány szerint romjait az Erdélyt elfoglaló 
Gyula vezér találta fel, s úgy keletkezett Fej érvár. 1)

Salinae, M á n á l .
Tordán mind a dákok, mind a rómaiak hagytak nyomokat. 

A dákok Dierna nevű városát ide teszik; a rómaiaknak pedig,

') Sieb. Provincialblätter I. 249. *) Neigebaur, Dacien 91. 1.
3) Neigebaur, Dacien 132. 163. I. 4) Jahrbuch d, Centr, Commission Π.

76. lap. 5) Sehaezeus 212.
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mint az itt talált feliratos kövek mutatják, első rangú városa, 
municipiuma volt, *) s a földabroszoni számítások és a név jelen
tése alapján, Salinaet helyezik ide.

Torda várostól nyugotra, két hegyfok nyúlik elő az Ara
nyos vize partjára; a közelebb esőnek neve: Vár ,  a távolabbi
nak: P a r d é .  Az ott széltiben talált s napfényen heverő kövek» 
téglák, két vár létezését mutatják.

Hogy D i e r n a  vára itt volt, búváraink állítják ugyan, csak
hogy nézetem szerint azon tévedést követik el, hogy azt a „Vár
ban“, a Salinae helyén gondolják; pedig e várnak a Pardé élén' 
a mostan is Tündérnek nevezett szőlő felett kellett állani. Innen 
rohanhatott ki a népmonda szerint Decebal az előtte fekvő Keresz
tes-mezőn vívott csatára. A rege, mi végpusztulását beszéli, szin
tén Trajanus első és második hadjáratára emlékeztet, azon ese
ményre, hogy az első hadjárat alkalmával Trajanus Decebal vá
rait lefegyverezte, s mert szavát meg nem tartá, Trajanus újra 
bejött s Daciát elfoglalta. A rege szerint a fiú apja engedelmével 
várat építtetett ide, s mikor kész volt, megrakta katonákkal s 
nem engedelmeskedett. Az apa megtámadta, s miután bevenni 
nem bírta, galambokat kért ki emlékül, azokat egy szeles idő
ben gyuanyagokkal megrakva, visszabocsátotta. ü gy  lett vége e 
várnak. 2)

Miután Trajanus Dacia ura lett, ide a S a l i n a e  nevű szép 
várat építette, mely Torda felett nyugatra, egy tojásdad hegy 
egész tetejét elfoglalta, s mintegy 1400 lépés hosszú, 700 lépés 
széles lehetett. A nép ma is várnak hijja, terén tengerit termeszt; 
de alig van év, hogy valamelyik földbirtokosnak kedve ne jöjön 
egy-egy kőrakást halmozni földére. Helyét meggyalulta az idő, 
de azért kövei, téglái, pénzei minden szántáskor omlanak elő. 
Sőt déli oldalán a várfal-alap és sáncza máig is ott van. Korunk
ban ez alapot is földig ronták, de faragott kövei ott hevernek.

Ez oldalán még a XVII. századig fennállt egy kapu. Majd 
másfél ezredéves fennállása után 1657-ben omlott össze. Felette 
Pallas szobra állt, fegyveresen, Gorgon-fejes paizszsal. 3) S e 
nőszoborról e várat későbbi időben a nép L e á n y v á r n a k  ne
vezte volt.

III.
'} Neigebaur, Dacien 201. *) Történelmi Regéim 64. *) Wolf de Bethlen 

328»



A v i z v e z e t ö t  is felfedezték, mely Koppánd szomszédos 
falu hegyeiről, a föld alatt a várba vizet hozott.

S nem csak ennyi, mi itt egy római város emlékét fcn- 
tartja. A mint a római várból a szőlők közt az Aranyos partjára 
szállunk le, melyen lemegyünk, az kétségtelenül római ú t , sár 
rajta soha sincs. Onnan a Tündér nevű szőlőhegy alá menve, az 
Aranyos balpartján, leheletlen észre nem venni egy romba dűlt 
város maradványait, s utczáinak vetetlen hagyott mélyedéseit. A 
mellette befolyó patak ma is római útat mos.

Sőt e római külváros e helyétől keletre, az úgynevezett 
város berkére átnézöleg, 1833-ban, az Aranyos egy hid alap
köveit mosá ki. A feles faragott kődarabok között egyen felirat 
vala, de olvasni nem lehetett. Találtatott egy köre metszett béka 
is: mindkettőt egy a városbani híd falába rakaták.

Tordán ily feliratos köveket, urnákat, faragványokat, római 
pénzeket több háznál lehet találni. A városház folyosóján szép 
féldombor metszvények vannak befalazva. Az ó-tordai ref. lelkész 
is bir egy követ, melyen féldombor metszvényben három togás 
alak áll, kezökben göreb; mögöttük két gyermek. —

Sőt egyéb nyomai is vannak itt Róma uralkodásának. Ezen 
emlék Tordától keletre van, az úgynevezett B á n y á b a n .  Ez só
bányászatának helye, mely ma egy elsülyedt térhez basonlit. Bá
nyái leásott üregeiben sóstavak fakadtak, melyeket a lakosók 
fürdőhelyeknek használnak. Képzelhetni, mennyi sót szállitának 
el innen, mig e hegyet egy óranegyed hosszában, ily völgygyé 
sülyeszték.

22 RÓMÁI EMLÉKEK.

Apróbb város- és várromok.

Annyi gyarmatnyom van Erdélyben, főleg Hunyadmegyében, 
hogy leírásával iveket tölthetnénk. *) Neigebaur, ki a múlt tized
ben szemléje tárgyává tette őket, 89 helyet említ fel. Ismét csak 
a feltűnőbbekre szorítkozunk.

Á római gyarmatok többnyire a völgyekben feküdtek, s ki
sebb nagyobb erődökkel voltak ellátva, melyek nyomai máig fen- 
maradtak. Azonban a jelentékenyebb hegyormok már akkor

') L, Többeket felhozva Vass József, Erdély a rómaiak alatt 101. 1.
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szintén el voltak foglalva, s a későbbi lovagkor, mely hegyor
mokra szerette épitni várait, nagy része római romokból emelte 
azokat.

Tiriscnm, Veczelnél.

Veczel Déván alól másfél órányira fekszik a Maros bal
partján. A fain mellett az Aradra menő országút és a Maros kö
zött, összeomlott római erőd nyomai látszanak, mi álló tábor ál
lomáshelye lehetett. Ezen vár fala e század elején még másfél 
öl magasságra felnyúlt. Ekkor itt országutat vontak, s köveit a 
Maros árja ellen emelt háromszáz ölnyi kőfalhoz hordaták. Kik 
rontaták le ezen becses régiséget, felirat tartja fenn 1806-ból.

Faragott kövekből volt emelve, sánczozata 8 öl szélesség
ben majdnem egész kereken látszik. A vár körét most is kőfal 
jelöli. Északi oldala 200, a keleti 880 lépés.

A vár terén, valamint a vár körül igen sok becses római 
régiségeket találnak, melyek részint Zámon, részint Némethiben, 
részint Déván vannak összegyűjtve. ’)

Városvize sánczai.
%

Hunyadban két Városvize nevű falu van: Alsó és Felső, 
melyek egymástól '/» órányira esnek, Köztük várfal, vármarad
ványok, többek között az ott elmenő ut mellett egy castrum nyo
ma látható, melynek hossza 214 láb; azonban a viz, mely tőle 
kapta Városvize nevét, egy részét már elmosta. 2)

Hydata, Algyógynál.

Algyógy a Maros jobb partján fekszik, Szászvárossal szem
ben, a hegyek között.

A faluban többek közt kis kerek templom van kriptával, 
mely 10 láb magasságra egészen római téglákból van építve, 
mig azon felül újabb kor építménye. A falun feljül, a mostani 
meleg források terén, a rómaiak 24 lább átmérőü fürdö-medenczét

') Neigebaur, Őseién 62.
J) Hon ée Külföld, 1344. 77. ez. Neigebaur, Dacien 94,
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vágtak ki mészkőbe, mely ma is látszik ugyan, de ma már a 
meleg forrás 20 lábbal alább buzog fel, s a medenézét oda 
hagyta.

Feljebb Csigmó felé négyszegű váralap látszik, mit 4 ölös 
sáncz vett körül. Hossza 140, szélessége 130 öl. Előtte kelet felé, 
egy 35 öl hosszú, 30 öl széles elövár látható, melynél a mutat
kozó kőfal vastagsága 5 láb. *)

Alburnum, Zalathnán.

Zalathnán, a mai fő bányászhelyen is találni dák és római 
nyomokat.

A dákok korabelinek azon várat gondolják, mi a várostól 
délre, azon magas hegycsúcson fekhetett, mit ma is Zsidóvárnak 
neveznek. Azt hiszik, hogy azon zsidók építették és lakták volna, 
kiket Decebal Jeruzsálem pusztulásával hozott be, s telepitett le, 
hogy velők mint Kóma ellenségeivel magát erősítse.

A zalathnai római nyomok épületmaradványokban állanak, 
melyek a városon alól vannak elterjedve. Egyébiránt, hogy Ró
mának is itt lett volna föbányász kelye, collegium aurariuma, 
azt kétség alá se kívánják bocsátani. ’)

Földvár.

Székelyfoldváron, a Maros jobb partján, Torda közelében a; 
falu szélén Felvincz felé, római castrum és üt nyomai látszanak.

Erődje négyszögtt volt, sánezai még mind látszanak. Helyén 
ma is sok faragott követ, s római téglát kaphatni. A nagyobb 
téglákon körvonal látszik, mi egy vonással át van szegezve. Ap
róbb tégláin a XIII. legio száma van. A felvinczi templom rom
jaiból épült.

Maroclava, Várfalván.

Aranyosszéken, az Aranyos jobb partjára nehány száz láb 
magas hegyfok nyúlik be, melynek tetején 300 lépés hosszú la- * V

*) Jahrbuch d. Cent. Commission H. 83. Hon és Külföld 1841, 76. szám. 
Keigebaur, Daclen 106.

V Neigebaur, Pacién 172.J
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pály, mi sánczczal van környezve. Rajta vár nyoma látszik, mely
ről a falu felé az ut nyomai is kivehetők. A hagyomány szerint 
ezen hegyi vár faragott köveiből épült a falu unitárius temploma. 
Jelenleg is többször ásnak ily kövekért, s ilyenkor többféle római 
régiségeket találnak.

E vár alatt régi aranymosás nyomai látszanak. A szóha
gyomány azt tartja, hogy e várba Trajan egy aranymosatót tett, 
ki idővel az aranypor beadását megtagadta, s ezért fegyverrel 
hányatott ki belőle.

Patavissa, Kolozsvárnál.
Kolozsvárit, vagy közelében kellett fekünni. Rom nem je

leli, de a mennyiben a nyomozások felderítik, itt egy nevezetes 
coloniának kellett lenni; nem látszik ugyan méltó nyoma egy 
romba dűlt városnak, de hogy itt római gyarmat volt, régibb 
történészeink is emlitik. ’) Építés közben vizvezetöket, faragvá- 
nyokat, kökoporsókat folyvást fedeznek fel. Ide mutat azon rege 
is, hogy Kolozsvár romjait egy kecskepásztor fedezte fel. De 
hogy hol feküdt e colonia, ott-e a hol most Kolozsvár, vagy fe
lébb a hegyekfelé, kérdés alatt van.

Újabb nyomozások alapján Patavissát jelelék id e; * *) mihez 
még azt is meg kell emmlitenünk, hogy Kolozsvár szomszédában 
máig is van Pata nevű falu. Azonban a legújabb nyomozás oda 
mutat, hogy itt Napoca feküdt. s)

, Sebesvári castrum.
Bánfi-HuDyad és Feketetó között* a Körös balpartján egy 

hegyoromról várrom néz alá, mely mint későbbi építmény, római 
nyomok fölé épült.

Itt a várromtól 1600 ölnyire egy magaslaton nagyszerű 
sánczolat emelkedik, mely négyszögü volt, s melynek déli olda
lán egy vizvezetés maradványa, keleti oldalán a kapuhely látszik, 
melyről lefelé az út még most is kivehető. —  Álló tábor vagy a 
körűié szerteszórt épületmaradványokból Ítélve, itt épen colonia 
fekhetett.

‘J W. Bethlen V. 275. 2) Torma K. Érd. Muz. évkönyvei II. 31.
*) Torma K. Bóm&i feliratok Erdélyben. Archaeologiai közi. V, fc.
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Feketetón egy dombon őrhely sánczai állanak, mi e várral 
lehetett összeköttetésben, s honnan az út Sonkolyosra s onnan 
Magyarország felé vezetett. ’)

Napoca, Szamosujvárnál.

Szamosujvár felső szélén, térségen, vár nyomai látszanak, 
mit a nép jQevla-várának nevez.

Sánczozatának s fedett alapfalának 200 lépés hossza, 180 
lépés szélessége most is kivehető. A mai malomárok hosszában 
nyúlt el. Itt-ott házalapok nyomai látszanak. *)

Szamosujvár várost, a múlt század elején e telep romjaibó 
építették. 3)

Optatiana, AIsó-Kosályon.

Dézstöl egy mértföldre, Alsó-Kosály és Kaplyon, a Nagy- 
Szamos és a Magyarhonba vivő országút között, egy álló tábor 
castramának nyomai látszanak.

A castrum a Szamostól mintegy 30 őluyire fekszik, azon
ban a necropolist már mossa a Szamos. Az út, mi innen Dézs 
felé vitt, a Szamoson által kelt, s máig is látszik. 4)

largiana, Ilosvánál.

Alsó-Ilosván a Nagy-Szamos jobb partján, Cs.-Keresztur felé 
egy 200 lép^s hosszú négyszögü vár sánczai látszanak, melynek 
négy szegletén épületalapok tűnnek fel; a kapu helye szintén látszik. 
E vár helyén Torma Károly hazánkfia ásatásokat tétetett, s állí
tólag a várbeli laktanyák s a vár melletti fürdők alapját napfényre 
hozá. Több száz darab téglát, s feles római mümaradványt ka
pott.· A feltalált feliratok nyomán e hely nevét Largianának ha
tározta. 5)

Ez egyetlen római telep, mely tudományosan fel van véve 
és le van írva. ®)

') Erd. Muzeum évkönyvei ΠΙ. 6. 2) Neigebaur, Dácián 231. 3) Erdélyi
Muzeum évkönyvei I. 30- 1. *) Ugyanott I. 35.

5) Nemz. Társalkodó 1831. 14. sz. K. Közlöny 1868. 22. az. 6) L. Tor
ma K. rajzokkal kíséri leírását. Erdélyi Múzeum Évkönyvei HL 10—67.
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V écs.
Vécs a Maros jobb partján fekszik, Szász-Régenen féljük 

Kis falu, mely felett a b. Kemény családhoz tartozó szép vécsi 
vár máig is épen áll. A  mai vár mellett erdő terül, hol már több 
római müdarab fordult elé, s egy erőd sánczozata most is látszik, 
még pedig oly terjedelemben, hogy egyik oldala, melynek két 
végén a tornyok aljai még mind kivetetök, 210 lépés hosszú.

Ezen erődhez római üt vezetett, mely ma is látszik. ’)

Krivádiai őrtorony.
Krivadia oláh falu, a vulkáni szoros szájánál fekszik. Mel

lette a Krivádia patak felett, kerek erőditvény emelkedik ki, mi 
mondhatni jó karban van. Magassága 30, átmérője 96 láb. Épült 
azon hegy márványkővéböl, melyen áll. Kőfalának szélessége 7 láb.

Azon oldala, mely a mélység felé fordul ablaktalan. Más 
oldalain a földtől két ölre hat kis ablaka, melyek két láb maga
sak, l 1/,2 láb szélesek. Ajtaja is látszik még a földtől egy ölre, 
mi két láb hosszú téglákkal volt ivezve.

A fal lőlyukakkal van ellátva. Az első sor, mely kerek s 
4'/j hüvely átmérőd, a földtől alig V/2 ölnyire vonul kereken, 
egymástól ölnyi távolságban. Ezen feljül 7 lábra ismét más sor 
lölyuk környezi, olyszerüleg vágva, hogy az első lyukaktól kö
zépre esnek. A földtől mintegy 24 lábra egy harmadik sor lő- 
lyuk vonul, melyek azonban már négyszegletüek.

Az erőd igen festöileg fekszik. Történetéhez adataink nin
csenek. Római maradványnak gondolják, annyival is inkább, mert
Veröcze vármegyében a szintén római Kologyvár ehez hasonlít.3)

\

Orlya-váraljai őrtorony.
Hátszegvidék innenső végén, ily nevű falu felett, a Strigy 

és Sebes összefolyásánál meredek hegy csúcsán, más torony áll, 
mely körülsánczolva látszik. Magassága 36, körmérete 40, fala, 
mi római téglával vegyes bányaköböl van 8 V3 láb vastag. Bel
seje nyolczszegü lehetett, de már ma csak egyik szeglete áll. A 
Várhelytől erre vezető út a toronynak tart. A nép római torony
nak tartja.8)

’) Jahrbuch de Cent. Commiaeion Π. 80. Neigebaur, Dacien 251.
, *) Vase J. Erdély a rómaiak alatt 115. 1. Neigebaur, Dacien 84.

s)  Neigebaur, Dacien 86,

RÓMAI EMLÉKEK.



s ä RÓMAI EMLÉKEK.

Verestoronyi őrtorony.
A verestoronyi vártól a szorosba bemenve, az Olt jobb part

ja és az országút között vártorony romját látjuk, mi valaha ke
rek lehetett, de fele lehasadott, honnan a nép Hasadt-toronynak 
nevezi. Átmérője 30, magassága 40 lábnyi. Falában a lépcsőzet, 
egy kis szoba, és az ablak maradványok mind látszanak, igen a 
torony felső párkányzata. Mellette több apró rom, a hegyek ol
dalára várfal csap fel. Sokat hasonlít a hátszegvölgyi tornyokhoz.1)

Demsusi templom.
Demsus Hátszegvidékén a Vaskapu és Dácia fővárosa rom

jaitól egy órányira fekszik. Északi részében van az egyesült gö- 
röghitüek temploma, mely hazánk legbizarabb s egyik legrégibb 
épülete. . .  E kép homlokzatát mutatja. 2)

E templom 
dombon áll, gyü
mölcsös és temető 
közepett. Körűié 
régi és ujabbkori 
kopott feliratú sír
kövek, és tördelt 
oroszlánok, osz
lopok hevernek.
Nagysága még 
oláh templomnak 
is kicsiny. Egy 
része rom. Hasz
nálható része 
mindjárt azon sa
játságos látványt 
adja, miszerint a 
templomhoz ké
pest roppant tor
nya, az építmény 
közepéből emel
kedik ki. E to
ronynak és tem
plomnak cserép, 
vagy zsindely fe-

l) Neigebaur, Dacien 273.
2J  Erdély képekben Szathmári^P. Károlyiéi 111. fűzet. Rajzát láthat i még 

Magy. Tud, Társaság évkönyvei II. Értekezések. 118—19. 1. Sieb. Volkskalen
der 1866. Régebben 1775-ben lerajzolta s több képekben kiadta b. Hohenhau
sen „Die Alterthümer Paciens4* czimü munkájában, 107—126. 1.
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dele nincs, hanem faragatlan lapos kövekből alkotott boltive fe. 
dezi. Más klilönczsége, hogy a templomra kívülről fel lehet mász
ni, s a köfedezeten a toronyhoz lehet jutni, hol nem annyiban 
torony, mint inkább egy nagyszerű kéménybe tekintünk. Csak 
hogy e toronynak, tetejéig három sorban ablaka van; de benne 
sem lépcsözet, sem harang; s hogy nem is férne, azt tán fe
lesleges is említenem. Egyébiránt 7—8 öl magas lehet. Minél 
felebb, mind keskenyebb; s valahányszor keskenyebb alakot 
vesz, ott összeivelt téglából párkányzata van. Ily ívelés három 
van rajta. E torony a templomhoz képest igen uj, s igen mes
terkélt ; alkalmasint a kereszténység bejövetelénél a byzánczi 
sfyl első korszakából eredt... Déli oldala itt előttünk áll:

29.

A mint a templomba lépünk, mely római téglával van pa* 
dolva, kis kápolnának tetszik, kelet felé kidomborodó oltárhely'
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lyel és oltárral. Hossza 5, széle 3 7 a öl; honnan képzelhetni, mi 
csekély juthat templom-piaczul, s azt is a torony kiinduló oszlo
pai foglalják eh ·

A templom közepéből négy oszlop indul fel, melyek félölös 
szélesek; felebb összefolynak, toronynyá lesznek, s úgy törnek 
át a templom boltozatán.

Ez oszlopok oldalain féldombor metszetű lovak, mint a ró
mai lovagrend jelképe, mit a Rómában fenmaradt síremlékeken 
is láthatni. Vannak rajtuk siriratok is, melyek némelyike azon
ban nem olvasható. Azt, mely az északnyugoti oszlopon áll, s 
mint a mely szövegünkre vonatkozik, im itt közöljük: D. M. C. 
LONGINO MAXIMO VIX. AN. LVH IVLIA AFRODISIA CONI. 
B. M. P. ')

Mi volt eredetileg ezen épület, az megfejtetlen kérdés. 
Tudósaink egy része római, a más később épült templomnak hi
szi; a harmadik vélemény szerint sírbolt vala, mit a rómaiak 
Longinusnak építettek. S meg kell adni, hogy e harmadik véle
ménynek a római történetkönyvekben némi nyoma van, mit a 
hagyomány következőleg alkalmaz ide.

Dio Cassius említi, mikép Trajanus trónra léptével sie
tett lemosni azon szennyet, hogy Róma egy Daciának adózott. 
Sergét felkölté, Daciába jött, azt Iegyőzé, lefegyverzé, s Rómát 
az adózástól felmentette. A dák király győzője hazavonultával 
ismét hadikészületeket tett. Trajanus megtudván, megint Daciára 
jött, mi az egyébiránt ügyes dák királyt készületlen találta. De- 
cebal jó előre Trajanushoz küld s kéri, hogy leghívebb emberét 
küldje hozzá, mert alkudozni akar. A császár Longinust, derék 
vezérét választá a követségre, kit azonban Decebal letartóztatott, 
s császárának azt izené: kiadja Longinust úgy, ha visszamegy 
s Daciát nem háborgatja. Azonban Longinus úgy viselte magát, 
mint római férfiúhoz illett, nehogy Trajanust terveiben zavarja, 
magát megmérgezte. Trajanust ez esemény még ingerültebbé té
vé ; kettőzött ellenszenvvel csapott Decebalra; s országát véres 
csaták után római tartománynyá tévé. *)

■) A többi feliratot 1. Neigebanr, Dacien 48. 1. 
*) Dio Caesius. Libro LXYHI.
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Longinus testét barátai felkeresték, eltemeték. S úgy vélik, 
hogy e templom a pofái felibe emelt sírbolt lenne. ’)

Zeykfalvi templom.

Ugyancsak Hátszegvidékén, Zeykfalván, a demsusihoz ha
sonló templom áll, melynek azonban tornya meg van rongálva.

A kéményszerti torony északi oldalának aljába kö van, raj
ta e felirat: D. M. AURELIA LUCILLE VIX. AN. XXXVIII C. 
CLOD. SECUNDINUS II. VITAL. COL. CONJUGI PIENTISSI- 
MAE P. E feliratot két nemtö veszi körül, leeresztett fáklyával. *)

V erespataki és járai bányanyomok.

Mennyiben indította Rómát Dacia elfoglalására az, hogy 
aranyhegyeinek birtokába jusson, nehéz meghatározni; de hogy 
Róma itt nagyszerű bányászatot Űzött, mutatják a fenmaradt nyo
mok, a kiaknázott érczhegyek, hátramaradt alagutak, ma is ta
lálható bányászeszközök és mécsek.

Nem tudjuk, mennyiben igaz, mit Hene mond, hogy Róma 
hetenként két mázsa aranynyal szegényité hegyeinket; mert ha 
meggondoljuk, hogy most évenként 18-20 mázsára tehetjük, meg azt, 
hogy a rómaiak a puskaport nem ismerték, s Liviusként az izzó 
sziklákra eczetet töltve repesztgették: a hetenkénti két mázsa arany 
mesésnek látszanék, ha nem tudnók Polybinsból, hogy Róma Spa
nyolországban 40,000 rabbal dolgoztatott.

Bármi is volt az eredmény, hogy bányászatuk nyomát any- 
nyi század sem bírta eltörölni, látni fogjuk. A vulkoji, nagyági, 
rudai, offenbányai, radnai s más nyomokat mellőzve, kettőt ki 
kell emelnem. Egyik a v e r e s p a t a k i ,  mi legclassicusabb pél
dánya a római bányanyomoknak. Verespatak érczhegyein több 
helyt látszanak a fennöl lefelé bányászkodás nyomai. De leg
szebb e nemben az úgynevezett Ki s -  és N a g y - C s e t á t y e :  két 
hegycsúcs az, mit a rómaiak váralakra aknáztak, bejárót, abla
kokat, nyugpadozatot, lépcsözetet metszettek bele, miért a néptől

') Kővári, Erdély történelme 18S8.1.10.1.
*) Bajzát I, Vasárnapi újság 1866, 8. ez.
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fennebbi nevét kapta, mi várat Jelent. Mint gyanítják, azé# volt 
kráter, illetőleg várszertileg ásva, hogy a munkások belezárattak.’)

A fennebbi nyomok mellett meg kell még említenem, mit 
itt először 1788-ban találtak, s minek az utolsó tizedben több 
példánya találtatott, a v i a s z - t á b l á k a t ,  melyek elsőjét a pesti 
ümzeum 2000 írttal fizette, s melyből most a pesti és erdélyi 
muzeum több példánynyal dicsekszik. Fenyölapra öntött viaszba 
tett iratok ezek, melyek szerződésféle iratokat tartalmaznak, s 
úgy látszik, a bányászok, mint biztos helyre rejtették a  bánya
üregekbe, hol azok találtatnak. 2)

A másik nagyobb bányanyom a járai. Jára határán több épü
letalap merül fel, s úgy vélik, hogy itt bányász telep lehetett. A 
római bányászat által hátrahagyott földhányások begyepesedve 
ma is látszanak, s köztük folytonosan kapják a vaskalapácsokat, 
melyekkel a már kiégett köveket tördelék; ott mélyed a hegyek 
oldalán egy óriás vizvezető, mely a havas több apró vizét ösz- 
szevezeté előbb, s úgy hozta a járai bányászathoz.

Hogy vas- ,  só- és k ő - b á n y á s z a t u k n a k  is mindenfelé 
nyomait találjuk, felesleges is mondanunk. ')

\

Ad aquas, Kis-kaláni fürdő.

A Strigy vize partján, mint Szászvárostól Hátszegre megyünk, 
a falun túl, balra van a kis-kaláni melegfürdö. Ez elhagyatott 
fürdőben van hazánk legszebb régiségei egyike, a római főváros 
fürdőhelye.

Igazán, bámulva kell e fürdőre tekintenünk, s csudálnunk 
a gondolatot, mely ezt teremtette. Három ölnyi magas mészkő 
szikladomb emelkedik ki a sima földből: e szikladombra ha fel
megyünk, lábainknál 45 láb hosszú, 30 láb széles fürdőszobát 
látunk, tojásdad alakban, mibe öt öl hosszú keskeny bejárás kí
gyózik be. S ott van a medencze fenekén a 2 lábnyi mély tisz
ta, 22° melegvíz. A folyosón még most is ott vannak a vésések, 
melyek segedelmével a vizet elzárták.

Mikor vésték e fürdőt, nincs reá adatunk. Hanem a néprege 
mintegy kijelelni látszik.

') Neigebaur, Daclen 186. *) Erit. Muz. évkönyvei I. Í8. 1.
') L. e helyeket Yass József, Erdély a rómaiak alatt 143—164.
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A rege szerint azon három tlindérleány egyike ásatá, kik 
felfogadták vala a dévai és aranyi vár építését. Ezen harmadik 
tündér egy naponi építésre ezen fllrdöt vállalá. S képzelhetni, mi 
munkában került, mikor a rege azt mondja, hogy a dévai vár 
építője hamarább kész volt, s ráérkezett még az nap idejöni; s 
itt a készülőiéiben kapott fürdőbe megfürdeni.

Alakja egy elgörbedt kalánhoz hasonlít; azt hiszik, innen 
vehette Kis-Kalán nevét. A falunál Zeykfalva felé római telep 
nyomai látszanak. 3)

Hogy a rómaiak Gyógy, Hévíz melegforrásait is használták, 
hogy a fürdésre mi sokat adtak, mutatják a több helyt felmerült 
fürdőmedenczék, fürdőaljnak rakott mozaikok.

Apróbb római nyomok.

A római régiségek buvárlata a régészet legszebb, de egy
szersmind legfáradságosabb foglalkozása. Gyöngyhalászat, mely
hez nagy előkészület, kitartás kívántatik. Midőn fáradozásuk si
keréből azt, mit constatiroztak átvettem, nem kívántam igen mesz- 
szl· menni be mezejükbe. Csak annyit kívántam megemlíteni, 
mennyi építészeti emlékeink koronkénti fejlése ismertetéséhez és  
arra szükséges, hogy tisztába legyünk azzal, hol vannak római 
nyomok, hogy a más fajta építkezéseket a római nyomoktól meg
különböztethessük.

A római nyomok különös jellegét a téglák, földedények, 
köfaragványok, feliratos kövek teszik: azon népek, melyek a  
rómaiak előtt és után itt lakoztak, a föld és kö e részbeni fel
dolgozását nem értették, nem szerették, nem folytatták. A jelen
kor fegyenczeinél is divatoznak unalmat üzö foglalkozások, úgy 
látszik, a római légionáriusok ezt választották volt ki magoknak.

Nem lehetett szándékunk minden pontot megjelelni, hol ki
sebb nagyobb római telep létezhetett; bár annyit, hogy hol 
hagytak nyomokat a rómaiak, csak azért is jó tudnnnk, hogy ha 
valami a földgyomrából felmerül, becsét első tekintetre is felis
merjük. Az említett helyeken kívül római nyomokkal dicsekvő 
helyek még:

') Jahrbuch de Contr. Commission ΪΙ. 81. Noigcbaur, Dacien 91.
3
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Hátszegvidékén: Pestény, Tustya, Pestes, Klopotiva, Malom- 
víz, Osztró, Eernyesd, Poklisa, Nalácz, Péterfalva, Puj, Petrilla, 
Hátszeg, Oláh-Brettye.

Déva körül: Déva, Maros-Németi;
Szászváros körül: Szászváros, Bosoród, Vortnpe, Kumane, 

Meleje, Arany.
Fejérvártól a havasok fe lé: Kisfalud, Sárd, Krakó, Csáklya, 

Tótfalu, Petresán, Zalathna, Abrudbánya, Offenbánya.
Fejérvártól Szeben felé: Szászsebes, Rehó, Szerdahely, Sze- 

ben, Sz.-Erzsébet, Verestorony, Zernyest.
Fejérvártól fel a Küküllön: Monora, Mikeszásza, Kis-Sejk, 

Asszonynépe, Segesvár, Firtos, Szentmihály.
Enyed körül: Enyed, Diód, Toroczkó, Felvincz.
Torda körül: Ajtón, Aranykut.
Tordától a székelyföld felé: Marosujvár, M.-Bogát, Malom

falva, Nyárádtő, Maros-Vásárhely, Mikháza, Póka, Petele, Szász- 
Bégen, Gőrgény-Szentimre, Magyaró, — a székelyföldön: Hévíz, 
Bibarczfalva, Oltszeme, Torja, Κ.-Vásárhely, Komolló. ,

Kolozsvártól Beszterczéig: Szamosujvár, Ilosva, Szeszárma, 
Rádna.

Kolozsvártól a Meszesig: Gyalu, Drág, Tihó, Sebesvár.
Miként láthatni, régészeink figyelmének s azon kornak, mely 

itt egykor rendszeres ásatásokat fog tétetni, elég tág mező lesz 
fentartva.

A Strigyvize.

Latin neve Sargetia, németül Strehlbacb.
A Strigy egy kis folyóvíz, mi Hátszegvidékéről jő, s a 

Marosba a csatákról híressé lett piskii hídnál szakad. A hagyo
mány azt tartja, hogy Decebal bele rejtette kincseit.

Az újabb írók szerint, Decebal, a midőn hallotta volna 
Trajanus kemény közeledtét, a Strigy vizét, Boldogfalva körül, 
hol a viz egy erdős hegyet metsz át, s mi fővárosától pár órára 
esett, rabszolgák által régi árkából elvétette, a vizmeder fenekére 
egy boltívet rakat»; e boltív alá rejté aranyát, ezüstjét, s a vizet 
újra reá bocsátotta. És hogy fel ne fedeződjék, a . munkát vég
hezvitt rabszolgákat leölette, úgy hogy egy Bieilis vagy Biculus 
nevű htt emberén kívül róla senkinek tudomása nem maradt.
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Azonban úgy vélekednek, hogy Decebal eleste után, ezen 
hü embere, hogy Trajanus császár kegyébe jőjön, a kincs hollé
tét neki felfedezte. Ezen felfedezés emlékére gondolják vonat
kozni a következő, még 1519 előtt Várhelyen talált feliratot:

JOVI INVENTORI DITI PATRI TERRAE MATRI DE
TECTIS DACIAE THESAURIS DIVUS NERVA TRAJANUS 
CAES. AUG. VOTVM SOLVIT.

Ezen hagyomány Pliniusnál, a  Trajanus historicusánál nincs 
meg. Legelőször Dió Cassiusnála Xipbilin által kiadott töredéké
ben jön elő. »

Mit fedezett fel Róma, mit nem, azt nem tudni; hanem 
hogy a Strigy vizében Izabella királyné alatt (1545) teméntelen 
görög veretű aranyat találtak, azt történetíróink fenhagyák. —  A 
lelt aranyokat Martinuzzi, mint a haza kincstárnoka, nem csak 
lefoglalta, banem belőlük 2000 darabbal I. Ferdinánd királynak 
is kedveskedett;* mennyit ajándékozott másoknak, nem tudni, 
annyi bizonyos, hogy mikor meghalt, kincstárában még 4000 da
rabot hagyott hátra. ])

Egy azon időben élt iró, a tárgyról még világosabban em
lékezik. Szerinte a Strigyben egy öl átmérőü öreg fa dőlt ki, s 
a mint grökerei kifordultak volna, égy boltívet lepleztek le: s 
felbontatván, alatta lelték az említett aranyokat Hogy Martinuzzi 
lefoglalta, ezen iró is említi.

Az itt lelt aranyok legnagyobb részén a Lysimachus nevét, 
vagy ezen görög szót: k o s s i n  (Közön) találták. Az utolsók azon 
közön aranyak, melyeket veretósök helyéről, Tracia egyik váro
sától igy neveztek.

') Wolf de Bethlen. I. 612.



π.
Hűn emlékek.

Előzmény.
Róma, mely annyi építkezést vitt véghez, nem számított ar

ra, hogy 171 évi birtoklás ntán idehagyja, coloniáit elviszi.
Utána a g o t h  nemzet lett ura e földnek, 274-ben. Egy 

századig maradt itt, pártoskodott, s a keresztény vallás köztöki 
terjedés miatt belháborut folytatott. Mint ilyen, legfeljebb rombolt, 
de nem épített. A goth styl keletkezése különben is későbbi kor
ra esik.

A h ú n  nemzet hódoltatta meg őket, mely 376-ban Európa 
e részét elfoglalván, felállította a roppant hún birodalmat, mely 
hogy a Feketetengertöl fogva Bécsig terjedt, ’) azt tudjuk; de 
hogy hol volt középpontja, hol volt Attila székvárosa, azt még 
homály fedi. Némelyek Jászberényben keresik, az erdélyi hagyo
mányok a székely földön, a székely nemzet hazájában, kiket a 
húnok maradékinak tartunk, mint a kik a hún birodalom össze
omlása után hátramaradtak.

Történeti biztos alapunk a hún emlékekre nem lévén, ősz- 
szeálhtjuk a traditiokat.2) Futólag megemlítve azt, hogy Vajda- és 
Bánfi-Hunyad nevét a hunoktól, a Marospartján fekvő Balamir 
nevű falu nevét, s á Bánfi-Hunyad mellett emelkedő Vlegyásza 
vagy Balamér-ijásza nevű hegy nevét B a l a m h é r  hún vezértől 
szármoztatják: vesszük csupán csak is a székely földön fentartotl 
hún emlék-nyomokat. 8)

Attila udvara, Udvarhelytt.

A székelyföld anyavárosát, hol az ősidőkben a székely nem
zeti gyűlések tartatának, a hagyomány szerint azért nevezték 
Volna Udvarhelynek, mivel itt volt Attila udvara, székvárosa. *)

') Meynért’e Geschichte Österreich. I. 6. *) Hón mondakörről I. Toldy, 
Magy. írod. Tört. I. 30. 5) A konok és avarok várairól 1. Nemz. Társalkodó 
1830. 863. 4) Benkö, Imago Nat. Sic. 19. K&llay, Székely nemzet eredete 43.
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Ezen hagyományt a néven kívül semmi emlék sem igazolja 
ngyan helyt a városban, de mint látandjuk, igen a környékén. 
Sőt ezen hiedelemhez az njabbkor egy pénztalálmánya is hozzá 
járult, mit szintén meg kell említenünk. Hogy Theodosius nap
keleti császár Attilának adófizetője volt, annak 'nyomai vannak, s 
hogy adót küldött ide, arra nézt a merül fel, miszerint 1831-ben, 
az ide nem messzi eső Firtosvár romja körül egy ösfa dűlt ki, 
e töve teméntelen Theodosius aranyat fordított ki, mit már ma 
adóba adott pénznek gondolnak.

Attila kapája, Kasmán.

Nem tartjuk feleslegesnek megemlíteni, hogy oklevélről me
rült fel emlékezet, mely A t t i l a  k a p u j á r ó l  tesz említést. Egy 
szerencsésebb búvár kedvéért megemlítjük, hogy Cornides Dániel 
1778. sept. 6-áról Pray Györgyöt Gemyeszegről arról értesité, 
hogy egy ügyvéd vele okmányt közölt, mely a Besztercze mel
lett fekvő Kusma falu, akkor predium határát igy jeleié: „Inci
pit predium Kusma ex possessione Begia parva Bistricia, in am
ne sursum versus eundo a p o r t a  s i c  d i c t a  A t t i l e ,  c u j u s  
r u d e r a  n u n c  e v a n e s c u n t . “ Ismét alább az oklevélben ez 
áll: Qui cumulus a p o r t a  s u p r a d i c t a  A t t i l e  sexaginta ulnis 
regalibus distat.“ Mely tudósításnak Cornides azt veté utána, 
hogy ez azok mellett bizonyít, kik a Priscus által említett Attila 
udvarát Moldvában keresik. — Horvát István, pedig, ki e sorokat 
közlötte, felhitta az erdélyi tudósokat, hogy e tárgyat nyomozzák.1)

Réka sírja.

A Bikában, ezen 2 négyszög mértfoldnyi erdőségben, az 
országút mellett a Brassó felöli hegyaljban, egy patak partján, az 
út és patak között, a nép pár ölnyi széles kődarabot mutat, mit 
Béka kövének hinak.

A völgy felett magas hegyen, az úgynevezett Hegyesdom
bon várhelyt gyanitnak, a monda szerint itt halt el Attila Béka 
nevű neje. Hová temessék el a szép királynét, a lön a kérdés,

') Tudományos gyűjtemény 1936. VIII. 111. I,
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S határozattá lett, hogy a vár udvarán levő nagy követ henge- 
ritsék le, s a hol megáll, ott legyen Réka sírja. A követ leeresz- 
ték, Rékát oda temeték, e követ reá hengeriték. S e sírról lett 
e hely Rika erdeje. E követ egyébiránt, mint hiszik, 1820 tájt 
egy menykötttés szakasztá kettőbe. *)

Búd- vagy Buda-vára.

A nagy hűn király és a nejéröli hagyományok után tegyük 
azt, mi Budára, Attila testvérére vonatkozik.

Udvarhelytől északnyugotra van egy hegy s rajta némi vár
nyomok, mit ma Budvárának neveznek. A vár helyét simává 
gyalulta az idő, csak is északi felén látszanak kőfalnak nyomai, 
s egy üreg, mi a földbe bemerül.

A székely krónika szerint, a hún birodalom összeomlása 
után, az itt maradt székelyek főnöke, a förabonbán szintén itt 
székelt, —  s a nemzet áldozó pohara, az annyit vitatott kokusdió 
kehely, mi korunkban is a Sándor család birtokában van, itt a 
Budvárában őriztetett volna, —  s hogy Zandirhám förabonbán 
innen indított volna küldöttséget az érkező Árpád elébe. 2)

A székely krónika szerint itt folyt a nemzeti áldozat, míg
nem e várat a ΧΙ-ik században ellenség lerombold, mire Opour 
Sándor förabonbán, az Upolet utóda, a keresztény vallást bcve- 
vén, a kehelyt, mire a keresztet is feltétette, Csikba vitte; mire 
közte s a székelység közt harcz ütött ki, mit I. Béla király csi- 
lapitott le, ki egyszersmind a rabonbánságot s minden a pogány
ságra emlékeztető szertartást eltörölt. 3)

Kadicsfalva.

Ezen Udvarhely mellett eső székelyfalu nevét onnan kíván
ják számaztatni, mintha K a d i c h  a ,  hún vezérnek udvara e fa
luban lett volna. *)

') K&llay, Székelyek eredete 4$. Uj magyar múzeum 1831 175. L 
-) Székely nemzet constitutioi Peet 1816, 276, Erdély Történelme I. 23, 

41, 52. L z)  Ugyanott I. 68.
4) Benkö, Imago Nat. sioulicaq 18. K&llay, a székelyek eredetéről 43. 1.
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A Homárba.

A bánoknak ez emlékeken kívül egy sánczozatot tulajdo
nítanak, mely ma is több ponton látható, s mit a nép Homárká
nak vagy hunok árkának nevez.

Háromszéken, a rótyi nyíren, a Feketeügy balpartján egy 
árok kezdődik, s Magyarós felé, s onnan az Ivánka-hegyen ki 
a Bodzának tart, hol aztán papok árkának hijják. *)

Ma az árok sánczozata, ha volt, nem látszik, már csak a 
földhányás ölnyi magas e két öl széles emelkedése jelöli az árok 
futását.

Ez árok Udvarhelyszéken szintén feltűnik. Közép pontjától 
Vargyaetól elnézve, egyik ága délre Apáczánál a Kis-tolvajos 
nyakánál kezdődik, a Malomkő, Köbércz nevű hegyeken át Per- 
sánynak megy, hol kakas-barázdának nevezik, — északra menő 
folytatása a lövétei határon ismét felmerül, s az oláhfalvi havas 
felé a csik-madarasi határra nyomozható, hol már ördögbarázda 
nevet kapott. Adatok hiányában eredetéhez nem szólhatunk; csak 
annyit kívánunk még megjegyezni, hogy Magyarhonnak is van 
ö r d ö g á r k a ,  melyet a történészek Avarok árka néven emlí
tenek. *)

Hogy mindkét helyt hajdan csakugyan árok, s tekintélyes 
árok húzódott el, azt a mellette fekvő falvak nevei bizonyítják. 
Ily falunevek Erdélyben: Árkos, Árapatak; Magyarhonban: Árok
szállás, Ároktő stb.

') Kállay, A székelyek eredetéről 37—42. 1. l)  Budai Em im  Hiator. I.
32—33. L



III.

Ismeretlen eredetű várnyomok.
Attila birodalma 454-ben feloszlott.
A hunok után a g e p i d á k  foglalták el e tájt, s 5,27-ig 

hirtokolák. A hagyomány semmi emléket sem tulajdonit nekik. 
Csak is annyit kívánunk e korra megemlíteni, hogy ez idő alatt 
állt elő a római mellé a görög vallás; s keletkezett a római épí
tészeti styl mellett, a byzanczi.

Utánok jöttek a l o n g o b a r d o k ,  kiknek uralma 568-ig 
terjedett.

Tölök Erdélyt a magyar faj második raja, az a v a r o k  
vették át, kik 796-ig tárták fenn magokat.

Mig végre egy ismeretlen század lefolyása után, 895-ben a 
m a g y a r o k  kijöttek s végkép elfoglalák.

Hogy a hunok idejöttével beállt n é p v á n d o r l á s  korszaka, 
négy század alatt mit épített, arról még a szóhagyomány is hall
gat; de hogy e kor vihar volt, mely Róma építményei nagy ré
szét elseperte, felesleges is mondanom.

Azonban hinnünk kell, hogy a népvándorlás urai szintén 
megkisórték e pontot megtartani, ennélfogva, hogy eröditvények 
előállítására nem gondoltak volna, feltenni nem lehet. Különben 
is egy sereg várunk, várhelyünk van, melyek építését, mivel raj
tok római mümaradványok gyéren, vagy épen nem fordulnak elő, 
a rómaiaknak tulajdonítani nem lehet; s hogy azokat a magyar 
kor emelte volna, arra történetünk sehol sem útal.

Hová sorozzuk már most e várakat?
Azokat, hol római müdarabok merülnek fel, bátran tehetnök 

a római maradványok sorába; igen de, akárhány oly várhelyünk 
van, hol római nyomokra nem találunk, melyeket a nép tündérek 
és óriások által építtet, sőt le is rontat, s melyek használatáról 
a történet sehogy sem emlékezik. Részemről azon- véleményben 
vagyok, hogy ösváraink egy része még a római idők előtt ke
letkezett; különösen azon várakat, melyek majdnem megmász-
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hatlan hegycsúcsainkon állottak, s melyekről a nép azt hiszi, 
hogy tündérek számára óriások épiték, melyekben tégla elő nem 
jön, s a mész a kővel mintegy összefort—  e várakat mondom, 
hajlandó vagyok a rómaiak előtti idők építményeinek vélemé
nyezni.

De miután erre történeti támpontunk nincs, az ily ismeret
len korban keletkezett várakat legczélszerübbnek véljük a római 
uralom és a magyarok kijötte közti időkre helyezni, mint a mi
kor ha nem is keletkeztek, de legalább keletkezhettek, védelem 
és ostrom alá jöhettek.

Okmányaink nyomán a történészet Sz. István koráig vet 
világot, s ismeretes váraink és, várnyomaink mikorbani kelet
kezéséről legalább sejtelmünk van: de ha meggondoljuk, hogy 
Erdély, e hegyekből álló tartomány csaknem minden csúcsa, s 
hol két patak összefolyt, csaknem minden hegy elöfa várhely,—  
ha számba vesszük, hogy ezer négyszeg mértföldünkön mintegy 
200 várnyomot találunk, s hogy még a köztársasági egyenlőség 
régi hazája/ a székelyfeld is tele van ismeretlen vármaradványok
kal: lehetlen azon gondolatra nem jönünk, hogy ezek egy részét 
sem a völgyek civilisatioját tizö rómaiak, sem a mindjárt kez
detben falukat kezdő, s már az első századokban templombás
tyákra, völgyi várakra támaszkodó magyarok, nem épitheték. E 
várakat tehát vagy a rómaiak előtt itt virágzott civilisatio állitá, 
vagy a népvándorlás özönét feltartani vágyó itt egyidöre megte
lepült, de csakhamar tovább űzött nemzetek épiték.

És e hiedelmet nem csak az ismeretlen eredetű várak ma
gas fekvésére, s nem csak arra alapítom, hogy e várakról semmi 
adat sem emlékezik, s hogy a nép tündérek és óriásoktól szár
maztatja, —  hanem alapítom egyszersmind arra, mint erős alapra, 
hogy ezen hegycsúcs! és hegyfoki várakkal maga a székelyföld 
is tele van.

Meglehet, hogy e megjegyzésemre kelletinél több súlyt fek
tetek. De ha felvesszük, hogy a székely krónika maga is csak 
nehány székelyföldi ösvárról emlékezik; ha felvesszük, hogy a 
székely institutiok, melyek a várak virágzása korában a primi- 
rok rendjét kifejleni nem engedte, kiemelkedést, várakat nem 
tűrt, hogy Székelytámad s Székelybánja várát, mi a nép fékezé
sére volt építve, maga a nép hányta szét; s a nemzet Maros-



Vásárhely vára építése ellen is, mint a székely szabadság meg
sértése ellen tiltakozott: — ha mindezt számba vesszük, lehetlen 
azon gondolatra nem jöni, hogy a székelyföldi várakat, bár min
den magasabb pontja várhely, nem a székely nemzet itt lakása 
alatt, hanem itt lakása előtt építették, s hihetőleg az előtt ronták 
is le. S ha ez a székelyföldről áll, pedig alig hiszem megdönt- 
hetni, akkor állani kell annak is, hogy a székelyföldön innen fe
küdt hegyormi várak szintén ismeretlen ősidőkben keletkeztek.

E várak többnyire magas hegyek csúcsain, de legtöbbször 
az őserdőktől fedett hegyek, völgyekre nyúló előfokain jőnek 
elő. Völgyeinkre alig szakadt be egy patak, hogy a patak mel
lett, vagy két patak összefolyásánál! hegyfokon vár ne lett volna, 
még pedig úgy erődítve, hogy a fokot a hegytől sánczozattal el
vágták.

A mezöségen, az ország közepén fekvő hegyeken, mint hogy 
törpébbek, s tán erdő sem fedezte, nem igen jőnek elő; Foga- 
rasvidékre bár hány patak foly le a hegyekről, e vidéket nem 
rakták· m eg; sőt a mai szászföld szebeni vidékén is gyérebben 
mutatkoznak — tán, mert a mint a szászoknak adományozó diploma 
mondja, pusztaság, desertum volt. Ellenben a vizek mentén, a 
Maros balpartján fel, a Szamos és Olt partján végig, a völgybe 
nózöleg, majd minden pont el volt foglalva. Annyi és oly erős 
várak valának, hogy ezek urai lehetetlen, hogy országot képez
tek, főnöket ismertek volna, — legfelebb rablás volt mulatságok 
és keresetök, hihetőleg építettek, de egyszersmind rombolták is 
egymás várait.

Hogy állításainkat bizonyítsuk, egy csoport oly várhelyet 
említünk, melyet a magyarok soha sem lakhattak, melyekről 
vagy szóhagyomány sem emlékezik, vagy tündérek által építte
tik, vagy oly traditiok vannak hozzájok csatolva, melyeknek tör
téneti alapja hiányzik.

A) A  székelyföldem.

A leány· és szalonnavár, Zsábenyiczán.

Zeábenyicza Szászrégen mellett esik. Sósfürdőjéről ismere
tes falu, melynek régebb sóaknája volt, a miért a fejdelmek ko-

42 ISMERETLEN EREDETŰ v Ab NTOHOK.
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rában Só a k n a  név alatt fordul elő. A fal« felett hegy vonal el 
a Görgény-vize mentében, melyen két várhely van: egyiket Sza
lonnavár-, a mást L e á n y v á r n a k  nevezik.

A S z a l o n n a v á r  Sóshavas nevű hegyen fekszik. Mintegy 
50 öl hosszú, 15—20 öl széles volt, sáncza még mind kivehető.

A L e á n y v á r  egy hegycsúcson állott. ’) Görgény vára 
fénykorában e falu is az uradalomhoz tartozott, hihetőleg a gör- 
gényi vár elöbástyái lehettek.

A várhegyi leányvár.
Ezen Várhegy Marosvásárhely közelében fekszik. Közte és 

Sárpatak közt, a hegy élén, mit jelenleg erdő fedez, egy vár
hely szintén L e á n y v á r  nevet kapott.

A várból, mely alatt a Maros folyt, ma kőfal nincs. Min
den nyoma sánczmélyedésében áll, mi 100 lépés hosszú, 30 lé
pés széles, s nehány öl magasra domborodik, ügy  látszik, e vár 
nem formázott téglából emelkedett, mert bármennyire beásnak 
is, csak legpirosabb téglapor merül fel. Tégladarabokat kapni 
nem lehet. E vár technikája a kozárváriéhoz hasonlít. Mellette 
római út megy el.

Tatárszállás, Hagymás-Bodonnál.

M.-Vásárhely töl a Nyárád fejé esik. Határán erdők között 
egy hegyen, várnyomai látszanak.

Neve Tatárszállás lévén, a monda azt tartja, hogy vala
mely tatárdulás alkalmával valami hátramaradt tatárok vonták 
bele magokat, s kijártak rabolni; mígnem a nép a várat bevette, 
s a tatárokat elpusztitá.

Szent-lászloi várnyom.

E Szent-László a Nyárád völgyében fekszik. A falu felső 
végén domb emelkedik ki, rajta várnyom, melynek a nép szerint 
rézkapuja volt. *)

*) Nemzeti társalkodó 1836. I. félév 103. 1.



Úgy hiszik, hogy a Π Rákóczi György uralkodására követ
kezett tatárdulás pusztította el, mi nem áll; s vele szemben a 
Maurer udvar romjaiból épült volna.

Magyarzsákodi várhely.

E falu a két KükUllö közt vonuló hegyláncz egyik völgyé
ben fekszik.

Az ott elmenö országút mellett, egy hegyen várnyomai lát
szanak, az alatta húzódó utat ma is vár-útjának nevezik. Mellette 
egy kút, melyben kincset vélnek rejleni.

Makravára, Makfalván.

Makfalván, hová b. Wesselényi Miklós a székelyeknek nép
iskolát állita, a faluval szemben, hol a Siklód-pataka a Küktillö- 
be szakad, a várhely ma is kivehető. Alapja és sáncza bár be 
van nőve, még mind látszik.

A bekecs-hegyi várhely.

A Kis-Küküllö jobbján elvonuló hegyláncz c legmagasabb 
csúcsán is volt egy vár, melynek kiterjedése mintegy 600 négy
szeg öl lehet. Kőfalának és sánczainak nyomait még mind fel le
het ismerni.
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Sóvárad.

Sóvárad a Kis-Küküllö völgyében esik; mint neve is mu
tatja, itt várnak kellett lenni.

Két várhelye van. Egyik a falu között, hol az országút egy 
magaslatot metsz ketté, s hol a sáncz keleti oldala még mind 
kivehető. Római maradványokat lelnek rajta.

A falu felett, a hegytetőn van másik várnyoma.

Rapsonné vára, Ilyésmezóu.
Parajd és Szováta között, fenn a Szék-havasán, a pászto

rok egy telepet alapitának, minek neve Ilyésmező. Ide közel, a 
fenyvesek szikláin dűlt romba a R a p s o n n é  vá ra .



A vár hollétét falak jelelik. Kövein a pünkösdi rózsa még 
mind virágzik, a nép Rapsonné rózsájának nevezi.

A rege szerint a szép Rapsonné ide hallá, a mikor Kolozs
várit a harangot megkonditák; a mig behuzák felöltözött, befo
gatott, s úgy hajtatott, hogy még templomba ért.

Az útnak, hol Rapsonné e kocsikázást tévé, máig is lát
szanak nyomai. A várból a Kaczatetön, Szováta sódombja felé 
ment, s a nép ördögútjának nevezi. Έζ út készítéséért Rapsonné 
az ördögnek egy hegy aranyot s egy völgy ezüstöt ígért. Az 
ördög bériért jött, Rapsonné összefogta jobb keze három ujját, 
reá tett egy aranyot, tenyere völgyületébe pedig egy darab ezüs
töt: im, a hegy arany s a völgy ezüst, szólt az ördögnek. A 
megcsalatott ördög erre méregbe jött, s a kész útat Szovátától 
egész Kolozsvárig összerontá, csak is a vár közelében hagyott 
fenn egy darabot. J)

Firtos- és Tartod-vára, Korondnál.
Hol Korpnd szép fürdője áll, a völgy felett, két hegycsúcs 

emelkedett ki: mindeniken várrom, mindeniken agg bttkkök sö
tétlenek. A két hely neve F i r t o s  és Ta r t ó d .

A rege szerint Firtos a jó, Tartód a rósz szellemek tün
dére volt. A két nő ellenségeskedésben élt egymással. Firtos 
elhatározta, hogy várat fog épitni magának. Tartód követte pél
dáját és kimondá, hogy ö vára építését oly gyorsan hajtja végre» 
hogy még időt nyerend éjfél előtt Firtos vára szegletkövét saját 
várába vihetni.

ügy  lön. Tartód megelőzte társnőjét. Éjfél előtt még Firtos 
várába terem tündéreivel. A szegletkövet kifesziti s repül vele 
Korond felett vára felé. Azonban megszólalnak éjfélre a kakasok. 
A követ emelő vasrúd ketté törött, s a kő földre hullott. Mert 
fogadását elvesztette, a szellemek várát összeronták. S a nép a 
szegletkövet most is látja a falu határán: egy nagy kő hever 
ott, olyszerü, mintha furva lett volna.

Várának romja még mind érdekes kép. A Tartód vízé alat
ta szakad a Kis-KüktÜlöbe.
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Mi lett Firtosvárával, arról szintén hallgat az irás. Az njabb 
időben Mária Theresia alatt a jézsuitáknak látják ajándékozva; 
s ők bírták 1773-ig. Ezen szerzet eltöröltetésével a szent feren- 
cziek kisebb szerzete birtokába jutott, kik csakhamar ráontak a 
felbökkeli szomszédságba: a várat felhagyák, földét egyes szé
kelyeknek eladák; s lejöttek lakni az Á r c s ó r  a,  a Firtos aljá
ba, onnan Vásárhelyre. S igy a vár rommá lön.

A hegyteteje délfelöl szántókká olvad, északról csak amúgy 
nézhetni le a mélységben sötétlö öreg btikkökre. Ott van tetején 
a varbely. Falából nehány ölnyi, s benőtt udvarán egy templom
nak romja máig is áll.

A váron kívül egy kápolnácska romja pusztul. Körében, 
1831-ben, egy öreg fa kidült, gyökereivel régi aranyokat fordita 
ki, melyek közt legtöbb volt a Justinianus, Theodosius, Pulche
ria és Marcianus korából. Ezen aranyokról szeretik hinni, hogy 
azokat a görög udvar Etelének adóba adta volna.

Enlaki várhely.
*

Enlaka a Firtos-hegy alatt fekszik. A falu mellett, völgy 
ben, vár nyomai látszanak.

Völgyi fekvése miatt, s mert rajta római régiségeket talál
nak, rómái maradványnak tartják.

'  Zetevára, Zetelakán.

Udvarhelytől pár órányira, a homoródi fürdő közelében fek
szik Zetelaka. Mellette a hegytetőn hajdanában vár volt. Cseke 
regékre épült Scythiája a biblia hősét, Sethet ide hozza, s e vá
rat nejének Zetának tulajdonítja. J) Mi se mondhatunk egyebet, 
mint hogy e vár a történészet figyelmét elkerülte, homályos ős
időben épült; s elpusztulását is csak rege beszéli. Szerinte a vár 
utolsó ura kicsapongó volt. Bűnös szerelme zálogát, egy szép 
leányt, születését eltitkolva, várában neveltető. A várúr fia a le
ányba szeret. Az atya dühbe jött, fiára fegyvert emelt, ez ha
ragja elöl lóra kap, az atya utána, s elérve gyermekét, meggyil- V
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V Cseke Jézaof Scythiéja I. §. 10. kézirat:



kolá. Az otthon maradt leány kétségbeesésében a várnak tüzet 
adott, magát a mélységbe veté; mire a falak a völgybe omlá- 
nak, hol kövei ma is hevernek. S a rege azt is hozzá teszi, 
hogy a várúr nyomán kövessé vált a megfutott hely: ezóta lön 
Zetevára rom, s terméketlen 3, határ. ’)
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Benczédi várhely.

Benczéd Udvarhely mellett fekszik, mellette egy hegyen 
várnyomok, mit a nép ma is várhelynek nevez.

A hegy tetején kis térségen feküdt, nem nagy lehetett. A 
mellette levő erdő várbükke nevet visel.

Bágyi vár.

Udvarhelyről Brassóba menőleg, az országúttól jobbra, a 
hegyek oldalában egy falut, s a falutól még magasabban egy ro
mot pillantunk meg, a bágyi vár romjait.

A székely krónika egy lakodalomról emlékezik, Sándor István 
leánya Drusilla és Kálmány László között, melynek folytán be
szédtárgya leve az akkor tájt bejött f i u l e á n y  s á g r ó l i  törvény, 
mi a székelyeknek nem tetszett. A mint a vita folyna, a meny
asszony a nemzet áldozó poharát felkapja, s fel akarja köszön
tem. Egy azon vendégek közül, kiknek nem tetszett az, hogy a 
jószágokat eshetőleg leányok is örökölhessék, a poharat kezéből 
kikapta. Mire az apa kardot rántott, s vendégét levágta ... E je
lenet színhelyének e várat gondolják. 3)

Hagymásvára, Karácsonfalván.

Karáesonfalvánál a Rikából a Homoród völgyére hegycsúcs 
néz le, rajta volt Hagymás-vára.

Helye most kaszáló, itt-ott bokrok fedezik. A vár sánczaí 
azonban jól látszanak.

') Kővári, Történelmi regék. 184—28. 1.
2) Tudom, gyűjtemény 1836. 1H. 17. L



Kustalyvára, Oklándon.

Ugyancsak a Rika oldalából, szintén a Ilomoród völgyére 
alább egy más hegycsúcs válik ki, ezen is várhely van, mit 
Kustaly-várának neveznek.

A nép óriások által építteti, s kincset keres benne.

Hollofernes vára, Vargyason.

A Rika más oldalán, Vargyas felé, egy harmadik hegycsú
cson is van vármaradvány, mit a nép Hollofernes várának nevez·

Erdőtől benőve, a váralap falait több helyt láthatni.

Tiburczvár, Bibarczfalván.

Az öshangzásu Bibarczfalva, Erdövidéke egyik mellékvöl
gyében fekszik.

A völgy felett a falutól északra, hegycsúcson állott Tiburcz- 
vára. Falait legyalulta az idő, csak a népkegyelet tartja fenn 
emlékét.
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Várhegy, Kozép-Ajtán.
Erdövidékén, Közép-Ajta határán, & tőle keletre elnyúló 

hegyláncz egyik csúcsát Várhegynek nevezik.
A várnak már csak nyomai látszanak. A rege szerint az 

utolsó tündér kincseit a vár kútjába vetette, a nép ma is keresi.

Várhegy, Kovásznán.
Háromszéken, Kovásznán feljül, a fenyöboritott keleti hegy- 

lánczból a Várpatak és Miskepatak összefolyásánál egy hegyfok 
képződik, minek neve Várhegy.

A kiemelkedő meredek hegycsúcson egy várnyomai látsza
nak, honnan nevét is vette.

Váreróse, Almáson.
Háromszéken, Almás határán, a keleti hegylánczból, a Vár- 

pataka és Nagy-Lemény pataka összefolyásánál képződő hegy
fokot Várerösének nevezik.



A hegyfokon, mely a hegytől sánczozattal van elmetszve, 
festői várrom tekint le.

Vénélurné vára, Bereczken.

Bereczk kis székely város, az ojtozi útszoros torkában. A 
mint a várostól az Ojtoznak tartunk, az úttól balra, lapályon, 
várhely ttlnik fel, neve: Vénéturné vára.

A Vénéturné vára, mely a lapályból csak kevéssé emelke
dik ki, szabálytalan négyszegű volt, hossza mintegy 200 lépés, 
a vársánczszerü mélyedés, és ormó még mind jeleli. Rómái 
castrum lehetett.

A rege szerint Vénéturné építette e várat, fia távollétében. 
Fia valami szent járatból megjött, Vénéturné hiúságában azon 
szavakkal ment elébe, mikép oly várat építtetett, hogy maga az 
isten sem fogja bevenni. A fiú megbotránkozott. Kijelenté, hogy 
nem fog anyja várába lépni, nem akarja magát kitenni az isten 
haragjának. Az anya erre a várba lovagolt. A fiú sejtelme telje
sült. A vár villámok közt elsűlyedt. Vénéturnét pedig az ur me
rész szavaiért kőbékává változtatta: a vár téren most is látni 
véli a nép. ’)

Torjavára, Torján.

Torja mellett egy várhely nyoma van, mit Dózsa-várának 
is neveznek. Fekszik a Várpataka és Bakszilos pataka összefo
lyásánál képződött hegyfokon, mi most erdőtől van benőve.

» Kőfal nem látszik, csak sánczozatának ormósodása jeleli 
helyét. Mint megyei földön fekvő várhoz, öt falu tartozhatott ré
gen : Alsó- és Felső-Torja, Alsó- és Felső-Volál és Karatna.

A Bálványosvár, Torján.

Ezen Bálványosvár Háromszék felső felébeú fekszik.
Torja mögött fenyők- és bükkökkel fedett, roppant hegy* 

Ség. E hegyek közül patak jő a faluba, melynek völgyén ha fel*
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*) Történelmi regék 122.
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indulunk, hazánk legmagasabban fekvő, s legszebb várromjai 
egyikére találunk, a B á l v á n y o s - v á r r a .
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A völgytől jobbra esik, azon magas sziklatetőn, mely a 
képünkön előtérbe álló Büdös-hegy mellett emelkedik. Alját öss- 
szeszakadó patakok mossák, reá fel egy bevésett út kanyarog, 
mely ma is járható. Udvarának alakja négyszeg, hossza 20 öl 
lehet. Hornjaiból egy lapos kövekből épült toronybástya, melynek 
.úgy oldala 6  öl, s fala 2 öl vastag, mintegy 10 öl magasra emel
kedik; ablakából fel Csíkra s le Háromszékre a legmeglepőbb 
kilátást nyújtja. Csak a múlt században is több épület-maradvány 
álla belőle, ma a bástyán kívül több épUletnyom benne nincs. 
Benkö József 1778 ban várfalait négy Öl magasaknak találta.

Alatta, mintegy 15 öllel lejjebb egy alsó vár is volt, mely 
byngoti feléhez vala ragasztva félkörben, mi a felsőnél tágasabb, 
inint a melynek köre mintegy 300 lépés- Kőfala néhol, s délke
letről kapuja ölnyi magasságban áll. ’) Mind a két várt cser- és 
bikfa nőtte be,

A nép tündérekkel építteti, És még azon időben, űrikor & 
kövek még meg sem valának keményedre; s a  Büdös hegygyel*

y /os; Benito, Milkovia í. 83. h
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hol a rege szerint a sz. Anna tava helyén más vár állott, arany* 
hid kötötte egybe. A nép azt is tudni akarja, mikép benne oly 
óriási tündérek laktak, hogy a tündér leányok egy pár lépéssel 
Háromszék rónáin termettek, s az ökröket, mint apró csibéket 
szedék fel kötényeikbe, s repültek velők vissza magas várukba.

Történeti hagyományok s a székely krónika szerint, e várat 
O p o u r  Sándor rabonbán fia . építtető. Ős hitünknek hive lévén, 
midőn Gyulát, Erdély vezérét, sz. István pogány hitéért legyőzte 
s fogságra hurczolta: ő e várat emelteté, s ide a hegyek ma
gányába vonta magát, hogy scytha isteneinek háboritlanul áldoz
hasson. S ezen bálványozó építőjétől hívnák Bálványos-várnak. ')

E várhoz egy később korra szóló rege is van csatolva.. 
Szerinte, a hadúrnak áldozó Opour családban három fitestvérre 
szállt a vár birtoka. A nagyobbik közülök egy Mike lányba sze
retett. Megkérte kezét, de a leány anyja, mint bálványozónak ke
resztény gyermekét nem adta. A három fivér összebeszélt, a le
ányt Torjáról elragadta. A sértett anya fegyveresekkel szállt 
utána. A két ifjabb fivér a tusában elesett; de bátyjok a leány
nyal várába ért. A várat ostromló nép vette körül, azonban Opour 
előlépett, alkudozott, kibékült: s szerelmökből fejlett ki az A p o r  
család .2)

Úgy hiszik, a IV. B é l a  alatti tatárjárás alkalmával e vár 
nagy szolgálatokat tett; hasonlókép a IV. László alattiakban is; 
s mindkétszer fentartá a tatárok ostromát. Még későbbi hagyo
mányok szerint, Opor László, Erdély leghatalmasabb vajdái egyi
ke is bírta e várat, kinek idejében a hazának három királya 
volt. E trónkövetelési fejetlenkedések zavarában, Erdély vajdája 
Opor, magát a királyoktól függetlenné tette: bányát, adót, fegy
vert tetszése szerint kezelt. A három király közül, a bajor ere
detű O t t ó n a k  azon ötlete jött: hátha elvenné Opor leányát, hogy 
hatalmas ipjával a más két követelőt leültetné. Be is indult hoz
zá, 1306-ban. A mint Erdélybe ért, Opor elébe ment, hódolata 
jeléül előtte leborult; a király pedig felemelte öt, s kezét és aj
kát nyujtá üdvözletül. A szászok azonban azt sugák, hogy Opor 
Károly királylyal tart. S Ottó visszatért, a nélkül, hogy a le*

') P. Szegedi Synopsis V. R e g i e  B e l a e  I V .  § .  17* 
* /L . a regét, Történelmi Regék 109. 1,
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ányt látta volna. x) A viszály tovább folyt. Ottó tróna, ámbár a 
korona nála volt, mind ingatabbá vált, segítséget sehonnan sem 
remélhetett. Újra reá vetette fejét, megkísérteni a vajdávali szö
vetséget: ismét Erdélybe indult. Ez útját 1307 májusában tévé 
Fényes kíséretet vett fel, egyszersmind a koronát is magával hozá. 
Ottó a koronának nála létével akarta a magyarokat részére nyerni, 
honnan, hogy Heltai szavaival éljek: Budán a koronát fejére téve 
farsangolt az utczákon; s hozta magával Erdélybe is, hogy né
pének azt mintegy mutogassa. *) A magyar korona, mint tudjuk, 
apró, elszedhetö részecskékből áll : fatokba tette, s egyik kísé
rőjének nyeregkápájába akasztotta.' A hatalmas vajda, hallván 
királya jöttét, P é t e r  nevű testvérét, erdélyi püspököt, messzire 
elibe kiildé, hogy ünnepélyesen fogadja. A szászok most sem 
mulaták el Ottót figyelmeztetni; s erre annyira zavarba is jött, 
hogy lemondván a vajdánáli látogatásról, csak a püspök birto
kába kiváná magát vezettetni. Azonban Péter bátyja várába ve
zette. S mit talált? Pártfogás helyett á vajdának azon kérését, 
mondana le trónáról. S mikor lemondani nem akarna, mátkake
bel helyett börtön nyílt meg számára. Ott üle Ottó elhagyatottan, 
pártfeleitöl elfeledve:, s nem nyerte vissza szabadságát, mig tró
náról le nem monda.3) Egy évi börtön s teljes lemondása után, 
Opor 1308-ban kikisérteté Erdélyből úgy, hogy Magyarhon föl
dét nem tapodta, s a magyarok többé nem láták. Haza ment, 
nősült, s 1312-ben elhala. *) A korona e szerint Opor kezében 
maradt. R o b e r t  Károly, ki ez alatt hatalomra vergődött, a ko
ronát felkérte, de helyette csak kitérő válaszokat nyert. Hosszas 
alkudozások után, két év múlva, 1310 júniusában csakugyan kéz
hez adta, s Károly úgy koronáztatá meg magát augustusban. 
Hogy ez esemény színhelye valósággal e vár volt, arról kezes
kedni nem lehet. Elég, hogy a hagyomány ide helyezi. Mások 
Dévára gondolják.

A vár azután is állt. Zsigmond király 1402-ben még meg
erősíti benne az Apor családot, mint a mikor annyira megujitta- 
ték, hogy a Zsigmond diplomája újítóját, mint a vár uj alapitó

■) K8.vári, Erdély Történelme I. 153—56. 1.
2) Heítai krónikája. Nagy-Györ I. 85. rész.
’J Archiv des Vereins 1. B. 1. Heft. 31—37. 1.
* ) Bonfinii Berum Ungar, decad. II, Libro IX.
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ját említi. ’) Úgy hiszik, hogy az alatta, fekvő falvak ezen várat 
uralták.*) Sőt azt írják, hogy 1603-bani birtokosa, A p o r  An
drás, királyi írnokok megveréséért elvesztő. 8) Mire a vár pusz
tán maradt, s idővel magától, romba dűlt. —  Mint az előadottak
ból láthatni, traditiok és történeti adatok szólnak e várról, —  mi
ket azonban a kritikának még ki kell tisztázni.

Ikavár, Ikafalván.

Ikafalvától nyugotra eső hegyek erdős oldalából Háromszék 
rónáira egy rom néz le, az Ikavár romja. lka- és Csernáton-pa- 
taka összefolyásánál hegyfok emelkedik ki, ezen áll a csonka 
torony, melynek kerülete 12, magassága 8 öl, a melyen az ajtó 
és lőrések most is állanak. Mellette egy tojásdad alakú várayom 
terül, melynek még egy más bástyája is látszik.

A rege óriások által építteti; s egy óriáskígyóról emlékezik 
benne, mely oly nagy volt, hogy farkát a toronyra tekerte s úgy 
hajolt le inni, a patakba. A hagyományok keletkezését a magya
rok kijötte előtti időkre teszik. A székely krónika szerint a szé
kely rabonbánok korában építette l k a ,  Sándor rabonbán fia, ki, 
miután a keresztény vallást elfogadni nem akarta, atyja reá Ze- 
telakára serget vitt, úgy futott be s épittetó e várat, hol meg is 
halt; ennek volt fia Gázon, ki Kászon-azéket alapitá. *)

Koraollói várhely.

Kézdivásárhelyröl Brassó felé menve, balról hegyfok csap 
a völgybe, nelynek vége sánczozat által van a hegy végétől e l
metszve. E magaslaton várhely van, melynek alapját nem rég 
ásták ki s hordák a mellette elmenö út kövezésére. Rómái vár
helynek tartják.

A vártól az országút felé, kis mélyedésen vág ki az út, e 
mélyedést az országút most is átmetszi, s bár hid nincsen rajta, 
azt a nép mégis rézhidnak nevezi, hiszi, hogy rajta valaha réz- 
hid lehetett.

') Sieb. Provincialbläiter IV. B. 1.· Heft 47. 2) Szegedi Synopsis 323. 1.
*) Szegedi Synopsis 300, I. Benkö. Spec. Trans. II. Sedes Kézdi 16,
1) L. Székely nemzet constitutioi 272. !.
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Rincsás-vára, Bodokon.

A gyógyvizeiről ismeretes Bodok, Háromszéken, az Olt bal- 
partján fekszik. Határán két vármaradvány van. A helységtől 
kelet felé egy órányira, erdő felett, hegyoldalban emelkedett 
K i n c s á s - v á r a ;  tőle nyugotra egy elővár állt, melynek neve 
L e á n y k a - v á r .

Kincsás-vára helyét, alapját ma is láthatni. Nagyobb vára
ink egyike lehetett: hossza 250, szélessége 170 lépés. Alapja 
szabálytalan tojásdad; körűié a kettős sánczozat egészen látszik. 
Helye kopár, marhák delelnek rajta. Nevét a kincskeresők ott 
maradt nyomairól vehette.

A Leányka-várnak csak neve maradt fenn.

Hereez-vára, Málnásnál.

Felebb, Oltszem és Málnás között, két pataknak az Olt bal 
partjáni befolyásánál hegyfok emelkedik, mit Vártetönek, Herecz- 
várának is neveznek, hihetőleg az alatta folyó Herecz patakról.

Az itt állott vár tojásdad, hossza 200, szélessége 100 lé
pésnyi. Fala és sánczának nyoma, sőt keletről kapója is kive
hető. A mondaként óriások lakták. Az oltszemi kastély e  század 
elején falaiból épült.

Solyomkö és Vápavára, Bökszádnál.

Az Olt partján felebb menve, magas hegyek között visz 
az út a Mitács-szorosára, melyet a forradalomban mieink Csikat 
védelmezve, annyiszor megkísértettek tartani.

E völgy-szorulatba épült Bukszád a múlt században. E 
Vidék á legfestöibb tájképet nyújtja: az Olt pariján felnézve, 
jobbról a nagy székely falu, balról erdős hegyláncz húzódik, 
szemben a Solyomkö sziklatornya alól az Olt kigyódzik ki, a 
háttérben óriás sziklák fenyvesekkel benőve. Ilyen most e tájkép; 
milyen lehetett, midőn e völgy várai fennálltak.

Két vármaradvány van itt. Egyik a S o l y o m k ö ,  czukor 
alakú hegyes sziklán emelkedve ki az Olt partjáról, teteje őrtorony
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lehetett, mert rámák igen kicsiny, tere néhány lépésnyi. A to
rony alatt valamivel lejebb van egy 100 lépésnyi tér, itt volt a 
sajátképeni erőd, melynek falai még látszanak. A hagyomány 
szerint óriások épiték, — s egyike azon helyeknek, honnan a 
tőrök portára a vadászatra szánt sólymokat szokták rala fogni.

Második a V á p a v á r a ,  a falával szemben, az Olt balpart
ján, erdős hegy oldalában, az Olt és Rakátyás-patak összefolyása 
által képzett hegyfokon, mit hajdanában a hegyektől sáncz met
szett el. A vár alakja hosszuké, hol leghosszabb 2Ö0, hol leg
szélesebb 40 lépés. Kapubástyája, várfala, mi 6 láb vastag, né
hol másfél öl magasan fennáll, öregeink még emlékeznek, hogy 
fala magasan állt, mit azonban a benne volt vas darabokért és kö
vekért a nép lebontogatott.

Vártetej, Csik-Iusnádnál.
Csik-Tusnád határán, a mint az útas a csik-tusnádi fürdő

ket fedező szorosból Csikba megy, a szoros nyílásánál, egy ma
gas hegyormót Vártetejnek neveznek.

E csúcson a fenyő nagyszerű vár nyomait [nőtte be, mely
nek fala még itt-ott látszik, s a sziklába vágott út még mind
felkanyarog.

/

Karczfatvi várhely.

Fel-Csikban, Karczfalva határán, tőle nyűgöt felé, hegyek 
között váralap látszik.

A körűié elterülő határrész várbükke nevet kapott. Mellette 
egy pontot Táborhelynek neveznek; úgy hiszik, a tatárokkali 
táborozásról vette nevét. *)

A esití Csicsóvár.

Csikban is van egy Csicsó nevű falu, s ennek határán is 
volt egy Csicsó-vár. ·

. E rom a falutól nyugotra fekszik hegytetőn, mit Vármezönek V

V Benkö K&roly, Cetk, Ggyéígyó és K&szon II. 3$,
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neveinek. Déli oldalán a kőfal még magasan áll, mintegy 20 öl 
hosszúságban daczol az idővel. Három oldalának futása még tisz
tán kivehető, a negyediket, az északit gyep fedte el, mig a töb
bit is moh, nyír- és nyárfa nőtte. be. Az egész kiterjedése 600 
négyszeg öl lehetett. ')

Várbükke, Sz.-Domokosnál.

Csik-Sz.-Domokos határán egy hegy emelkedik, minek ne
ve Várbükke.

E hegy déli fokán kis vár alapja látszik. Még a monda 
sem tud róla.* 2)

. Töpej, Ürmösnél,

Erdövidékén Ürmösnél, az Olt balpartján elnyúló hegyek 
egyikén, a Fekete-hegyen, mi 2500 láb magas, az ott elterülő 
bükkerdöböl egy 300 lábnyi kopasz sziklaél emelkedik ki, rajta 
egy vár sánczai tisztán kivehetők.

E vár széle 25, hossza 80 lépésnyi. Ásatásoknál alaktalan 
tégla és vastag cserépedény darabok merülnek fel, mi római ere
detre mutat. 3)

B) Δ  székelyföldem innen.

Götzenberg, Nagydisznódnál.

Szeben közelében, Nagy-Disznód határán egy Götzenberg 
nevű begy van, mit a lakosok nyári legelőnek használnak.

A XVH. században még az itt volt vár romjai látszottak.4)

Orláti várrom.

Orláton, Szebenhez pár órára, az ott emelkedő hegyek 
egyik csúcsán az erdőségek szép várromot fedeznek.

■) Benkö, Csik, Gyergyó és Káezon mnltja és jelene Π. 20. 1.
2) Benkö K. Csik leírása Π. 46. 3) K. Közlöny. 1863. 142—43. fz.
*) Windiach, Geogr. ΙΠ. 170,



Steinberg, Keresztényszigetnél.

E helység Szeben mellett esik, s gr. Tököly Imre 1690-ben 
itt történt fejdelemmé választásáról történeti nevezetességűvé lett, 
Mellette Steinberg nevű hegyen várrom van, melyet a hajdani 
Winsberg név alatt ismert vár maradványának gondolnak. J)

Annyit lábunk, hogy a XV. századig e helység Fejérme* 
gyéhez tartozott, s mint ilyen földes nrasági birtok vala, — hogy 
itt a Talmácsi családnak udvarháza volt, s azt Talmácsi Miklós 
1522-ben sógorának Csécs Péternek adta.,*) Tehát ez időben 
már nem állhatott,
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Tiliskai várhely.

Tiliska a Szeben és Szerdahely közt fekvő szelistyei faluk 
egyike.

A tőle nyugotra eső erdős hegyek egyikén várrom van, mi
nek alapjai még látszanak.

Lázvár, Sebeshelynél.

Szász-Sebes mellett, a Sebesviz mtentin fekszik e helység, 
mely mellett egy magaslaton terjedelmes vár nyomai látszanak, 
mit Lázvárnak neveznek.

A vár tere ma szőlővel van beültetve. A monda szerint 
utolsó urát rablók gyilkolták meg.

Szász-csórai várhely.

Szászváros közelében fekszik. Határán, egy kerek magas
laton, melynek egyik fele egész tetejéig szőlővel van beültetve, 
a váralap széles falai látszanak. Azt beszélik, hogy nem oly rég 
három svájczi jött ide, egy régi iromány nyomán benne kincs 
után ásattak, de nem találtak. 1

1 Windiech’s Geographie ΓΠ. Th· 168. 1. V Fejér Cod, Dipl. XI. 468,
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Bolivár.

Hátszegvidékén, a vulkáni szorosban egy régényes barlan
gunk van, mit Boli-barlangnak, de sokan Boli-várnak is neveznek.

Azonban a vár a barlang felett meredek hegytetőn ’ állott, 
helye kivehető.

A glogoviezai vár.

A két Ktiktillő között, hegyláncz vonul el, rajta Glogovicza 
nevű falu felett, erdőktől benőve várhely van.

Mikor éptilt, mikor pusztult el, sem a történet, sem a szó
hagyomány nem nyújtanak felvilágosítást. Évek hosszú során 
még emlékét is elfedte a reá nőtt erdő, mígnem Bethlen Miklós
nak egy dieznópásztor 1668-ban felfedezte. Szerinte szerfelett 
erős, majdnem bonthatatlan fala volt, mit tölgyek nőttek vala be. 
Kerülete 68 öl, alakja tojásdad, két végén egy-egy torony volt, 
melynek fala 1 7 i  öl vastag vala. Bethlen Miklós munkásokat 
vett fel, kiásatá, s a kihányt kövekből épitteté e köszük vidéken 
betbien-sz.-miklósi kastélyát.!)

Gógány-vára, Gógányváraljánál.

Ézen Váralja a Kís-Ktiküllö balpartján esik. Á vár mellette 
hegyen állott.

Strabo és Herodot görög történetírók szerint, a dák nem
zetbeli Zamolxis Pythagorashoz ment tanulni; s mire a görög 
bölcstől hazajött, itt egy barlangban három évig mulatván, onnan 
terjesztő a lélek halhatatlanság eszméjét; a foldtiregben jósszé
ket állított, papjai is ott laktak. S miként Strabo mondja, ez 
még korában is meg volt: a szent hegyet, s a mellette elfolyó 
vizet Cogeonnak nevezték. 2)

Strabo e szavaiból hazai történetíróink a? öreg Bonfinlól 3) 
le Benkő Józsefig azon hitben éltek, miszerint Gógányvár az em
lített pogány isteni tisztelet helye és hegye lett volna. S hogy * V

>) Θγ. Bethlen Miklós önéletírása I. 132.
V Strabo Libr. VU. Decad I. Libr.



Gógány neve a Strabo által említett Cogeon névből alakult. Mint 
Gerando megjegyzi,' ezt nem Erdélyben, hanem a géták régibb 
hazájában, tol a Danán kell keresni. *)

A Pogányvár, Mezó-Bándoa.

A mezöség szélén, Marosvásárhely felé esik. Határán egy 
helyet matatnak, minden épttletmaradvány nélkül, neve Pogányvár.

A néphit szerint, minden kilencz évben felnyílik a vár üre
ge, belőle két szép tündér leány jő ki a közelfekvő tóra vízért; 
az üreg ekkor nyitva marad, s ki elég gyors lenne, ilyenkor az 
ott vélt kincsből megrakodhatnék.... Az itteni lakosok még em
lékezni akarnak egy emberre, kinek sarkát az ajtó oda csapta, 
8 bele megsántolt.

Bacskavára, Ménesnél.
A mezőségen M.-Vásárhely felé esik. E várhely a fala mel

lett, hegyen feküdt.
A monda szerint tündérek épiték és lakák, kik a harang

szót annyira nem állhaták, hogy egykor lejöttek s a falu tem
plomát leronták. Azonban a tündérleány is lejött a kútra vízért, 
s mert embernek kellett nekik meríteni, az emberek nem merí
tettek többé, szomjúságokban ide kellett hagyiok a várat, úgy 
pusztult el.

Vajdaszentiványi várnyom.

E falu Bégenen alól, a Maros jobb partján fekszik, emel
kedett helyen, honnan szép völgyre néz le.

A falu felső végén, a házak között, igen jól látszik egy 
régi vársáncz’ kettős emelkedése s mélyedése, mit több száz lé
pés hosszában lehet kisémi; e mellett ásatások alkalmával fara
gott kövek, épületalapok merülnek fel. E vár múltjára a  falu 
„vajda“ mellékneve vetne némi világot, mennyiben azt igénylik, 
mintha az erdélyi vajdák itt székeltek volna. Egy okmány 1554- 
röl említést tesz róla. a)

' )  Genmdo II, 176. 1. 2)  Koloiem. Conv. Tr«ntwnt V. 260,
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É Tárhelytől északra a Lucz pataka foly, völgyének egy 
részét régi iratok T á b o r h e l y  név alatt említik. Mellette egy 
kutat ma is királyné kútjának liinak. Valamint azt is említendő
nek vélem, hogy vele szemben, a Lncz vize balpartján, egy ha
lom foly tovább, mélynek elő foka szintén nagyszerű sánczok 
nyomait tartja fenn.

Bátosi várhely.

Bátos szász helység Besztercze és Szász-Bégen között.
Határán várhely, minek a múlt század végén romjai fenn

álltak. ’)

Nagy-idai várnyora.

Besztercze és Teke között, az országaitól balra vonuló hegy- 
lánczon magas hegycsúcs nyomul elő, melyen egy ott' létezett 
vár nyomai igen jól látszanak.

Bár az erdő benőtte, csigantja, alapfala és sánczai még 
most is feltünneK. Azonban ezen vár nem az a vár, hol az ado
ma szerint a nagy-idai vajda hősködött, mert az túl van a Ki
rályhágón.

Rózsavár, Szeredfalvánál.

Szeredfalván, Beszterczéről menve az országúitól balra, egy 
dombon várhely van, minek neve Bózsavár.

Úgy látszik, kerek volt. Alapköveit korunkban hordák el. 
A nép óriások várának tartja, s a kutat mellette óriások kútjá
nak nevezi.

6 0  ISM ESETLEN EREDETÖ v Ab NYOMOK.

Szent-László vára, Sajó-Magyarósnál.

A Sajó völgyéit fekszik, szemben Cserhalommal, hol Szent 
László 1070-ben a hires csatát vívta, melyben egy magyar le
ányt a kun leventétől megszabadított.

') Wiadiích, Geographie ΠΙ. 141.



A dézs-beszterczei útvonalban, a Sajó jobb partján hegy
vonal húzódik, mely Magyarósnál magas hegycsúcsban szakad 
meg; e csúcson állott Szent László vára.

Sánczárka máig is jól látszik; a vár terét erdő nőtte be.
A hegy, melynek tetején feküdt, háróm oldalán meredek, 

csak is a negyedik oldalon, s ott is keskeny élen lehetett és le
het feljutni.

A hegy alatt gazdag forrású kút, melyet ma is Sz. László 
kútjának nevez a nép.

A vár alatt, a kút közelében a nmlt században egy kápol
na állt, hová a vidék Sz. László ünnepén búcsúra járt; de eltö
röltetvén Sz. László megünnepeltetése, a kápolna is romba dűlt, 
most alapfalai is alig láthatók. E kápolnában függött Sz. László 
képe, deszkalapon, azon helyzetben, mint a kerlési csatánál a 
kunt megöli, — mely kép előbb az ottani oláhtemplomba, onnan 
Kerlésre jutott; mai holléte bizonytalan. ')

Kudui várhely.
Kudu mellett a Szamos partján, a falu Bethlen felöli végén, 

jobbra, terjedelmes várhely van, mit a nép várnak nevez.
Sánczozatának mélyedése és domborodása jól látszik. Ben

ne most gabona terem. Egy részét a Szamos már elmosta.

Kozárvár.

Kozárvár, Dézsröl Besztercze felé indulva az első falu. 
Dézs felöli végén, az országuttól jobbra, kerek domb emelkedik, 
rajta gyümölcsfák, lombjai alatt ma a reformátusok temetője van: 
e dombon állott a nevezetes Kozárvár.

A domb, melyen feküdt, három-négy ölre emelkedik a Sza
mos tere felett. Kerülete nem'nagyobb 20Ó lépésnél. A téglafal 
egész kereken jól látszik még; valamint a sírok is mind veres 
tégla földbe ásatnak. Sehol semmi kő, sem tégla darab, hanem 
csak égett föld darabok merülnek fel, kenyér nagyságban. Sartel 
várához hasonló téglavár lehetett ez is, melyet a kazároknak 
Theophilus, byzanczi császár, 834 ben téglából építtetett. a)

') Érd. Muz. Évkönyvei I. 105.
2) Nemzeti Társalkodó 18?3. II. 184—87. 1.
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E vár körül semmi történeti nyom. Csak a szóhagyomány 
mondja, hogy az még .a magyarral rokon kazár népfaj müve 
lehetett ; azon népé, melyről Anonymus azt irja, hogy a magya
rok bejövetelekor Erdélyt a Szamostól a Marosig Marót, a ka
zárok vezére bírta. ‘) A kazar népnek azonban e vár nevén kí
vül Erdélyben semmi nyoma.

Nem esak ös, de későbbi kora is ismeretlen. Alig mondha
tunk róla egyebet, minthogy 1315-ben Bobért Károly Kozárvárt 
Lápos vidékével együtt visszaadta István székelyek ispánjának, 
mint régebbi tulajdonosának. a)

i

A Rózsa-, Czicz- és Béla-hegyi. várüelyek, Dézsen.
Dézs egy völgyből nyúlik elő az itt egyesülő két Szamos 

partjára. Előtte három völgy s ugyanannyi út találkozik, s több 
hegyfok van képződve.

Négy hegyfokon maradt fenn várnyom, melyek közül D é z s- 
v á r t ,  min ma a reform, papi telek áll, ismeretes váraink közt 
fogjuk tárgyalni.

E vártól jobbra más hegyfok könyököl a völgyre, neve 
K ó z s a h e g y ,  rajta most kápolna és temető. A kápolna köré
ben 70 lépés átmérőü csillagszegletes sánczozat mélyedése és' 
ormói látszanak. Mi lehetett, mikor keletkezett, nem tudjuk meg
mondani : mert ha áll, hogy a csillagszegletes vársánczozatok 
csak a XVI. században veszik kezdetöket, úgy nem lehet régi. 
E sáneztól hátrább merülnek fel az ös vár kövei és téglái, mely
nek kapu helyét a nép ma is vaskapunak nevezi. Heltai króni
kájában azt mondja, hogy mikor őseink Erdélyt elfoglalták, hét 
földvárat emeltek, ezek egyike Dézsen volt: 3) ha ez áll, úgy 
e várnak e hegyfokon kellett állani.

Az Óvártól balra más hegyfok van, neve C z i c z h e g y .  Itt 
Szintén vár nyomai látszanak, mit kőfalak is jelelnek. A rege 
Bzerint a Rózsahegyi vár urának egy leánya volt, Rózsa, kit az 
atya a  Cziczhegyi vár urának akart minden áron adni ; azon
ban a leányt kedvese, Jenő, a násznapon elszökteté, de Czicz * *)

■) Anonym Beine Reg . Notar. Cap. XL Erd. Tört. I. 3. 39.
*) Fejér, Cod. dipt. VIII. I. 256.
*) Heltai Gáspár krónikája. N.-Gy8r. XXVI. R.
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ur a leányrablót a jenei fogadó táján utólérte, lesujtá, Rózsát pedig 
boszujóban a hegyről a Szamosba taszitá; innen lett a hegy 
neve B ó z e a - h e g y .  ')

Egy negyedik yár is nézett e völgyekre, mi a Cziezhegy- 
gyel szemben emelkedő hegyfokon, a B é l a - h e g y e n  feküdt. He
lyét az idő simává gyalulta. De mint mondják, a várod levél
tárban egy oklevél a XIII. században fennlétéről emlékezik.

E  várak már a nemzeti fejdelmek korában pórba voltak 
omolva. A szolgálatot, melyet e várak, e vonal védelmére tettek, 
a későbbi kot is bírta méltányolni: ennélfogva 1665-ben elren
delték, hogy Dézst erős palánkkal vegyék körül. *)

Tuhut vára, Tikon.

Kis falu, a Meszeshegy alatt.
Határán az Almásvizének a Szamosba folyásánál, csekély 

emelkedésű hegyfokon várrom van, neve Tnhut vára.
Várfala még· sok helyt pár ölre emelkedik, mig udvarát 

törökbuzával vetik. Átmérője az egykor négyszeg várnak 160 
lépés.

ü gy  tartják, hogy nevét T u h u t u m  vezérről, Erdély elfog
lalójáról vette volna.8) Maga a falunak, Tihónak a neve is oda 
mutat, mintha benne Tuhutum magyar neve maradt volna fenn. 
Valamint az is említendő, hogy az oda közel eső Totszállás falu 
is gyakran Tuhutszállásnak mondatik.

Vármezói várhely.

Vármezö a Meszeshegy közelében fekszik. Kévét egy vár
ról vette, melynek határán ma már csak nyomai látszanak, s 
melyről Bethlen Farkas is csak mint romról emlékezik. *)

A mojgrádi vár, Brédnél.

Bréd postaállomás Kolozsvártól Zilah felé.
Felette, a Meszeshegy oldalában volt a Mojgrádi Vár, ml* 

nek csak is alapjának nyomai maradtak reánk. * V
') L. Kíjv/irí, Történelmi Regék 134. I. Compillatft V. R. 8. Edict.’
V Hodor Doboka ismertetése 551. i. *) Hodor, Dobokamfegyéje 619.



Gelu vára, Gyalonál.

Kolozsvárról Nagyvárad felé menve, Gyalnban, balra az 
úttól, várkastélyt hagyunk eb Itt nem erről, hanem a Gelu várá
ról emlékezünk.

Á magyarok bejövetelekor, mint Anonymus beszéli az olá
hok fejdelme Tuhutum elébe ment, hogy útját állja; s miután 
csatáját elveszté, ide akart volna visszaszaladni,, de a Kapus vi
zénél utólérték, s levágák. ’)

Ezen vár helye, hová menekülni akart, Gyalntól félórára a 
Hév- és Hidegszamos összefolyásánál képződött hegyfokon feküdt, 
melyen a Mariselre vivő út átmegy, min ma gabona terem ugyan, 
de a nép Várhegynek nevezi. A sáncz és töltés nyoma, a róla 
fenmaradt hagyomány és rege, minden oda mutat, hogy e vár 
lehetett a Gelu vára. A rege szerint, innen nem messze volt az 
ördögnek egy leirhatlan szépségű kertje, mi sziklaüreg fenekén 
oly mélyen feküdt, hogy a beleereszkedőnek előbb pokoli seté- 
ten kelle áthaladnia, de azután minél alább ment, mind vakítóbb 
fény és világosság fogadta. Ezen fényárban volt az ördög kertje, 
földi nyelven le nem irható virágokkal. Történt, hogy az ördög 
kertésze meghalt, a várhegyi vár ura leányát kérte kertésznek; 
mire meg lön tagadva, az ördög a leányt elragadta, a várt ösz- 
szerontá.

Leányvár, Szász-Fenesnél.

Kolozsvár szomszédjában, a váradi országúira lenyúló hegy- 
élek egyikén, Fenessel éppen szemben, a patak által, képződött 
hegyfokon állott.

Sánczai most is látszanak. S a nép azt hiszi, hogy azért 
hitták Leányvárnak, mert hajdan az ut épen a vár alatt menvén, 
a vár urai leányokat ragadoztak fel.

Dariusvára, Szász-Lónánál.

Sz.-Lónától Hév* és Hidegszamos nevű faluk felé, a Sza
mos két ága között, hegycsúcson várhely van, mit a nép Czi- 
gányhavasi vár, vagy Darius várának nevez. ’)

*) Anonymus Bolae Beg. Botár. Cap. XVII. 5) Windiseh, Geogr. III. 380.

6 4  ISMERETLEN EREDETŰ VARNYOMÓK.



A néphagyomány szerint, mit 1716-ban Varga Pál, kolozs
vári polgár véghagyomány alakban összeszerkesztett, e vár pin- 
czéjében van az erdélyi nép ajkán forgó legmesésebb rejtett 
kincs, a Darias kincse. *)

Tündérvár, Kolozs-Monostoron.

Kolozsvár mellett a hagyomány mind a dákok, mind a ró
maiak korából telepet keres; de hogy hol feküdt, vájjon nem a 
Felekhegy lesttlyedése temette-e el, megmondani nem tudjuk.

Kolozs-Monostoron feljül, az ott elnyúló hegylánczot egy 
patak beszakadása metszi át, e patak mellett a fokon várnyomai 
látszanak, mit a nép Tündérvárnak nevez, s dák várnak tartják.

A Zsidóvár, Felvinczen.

Felvincz Torda és Enyed közt, az országutban esik.
Határán egy várnak van maradványa, mit a nép Zsidóvár

nak nevez.

ISMERETLEN EREDETŰ v Ab NYOMOK. 0 8

Hogy ismeretlen eredetű váraink nyomait mind elÖ nem 
számláltam, jónak látom elism erni... Legyen elég ennyi figyel
meztetésül arra, hogy erdófedett hegyormaink, hegyfokaink tele 
yannak várnyomokkal, melyek múltját a történet nem ismeri, s 
legfeljebb a vidéki lakosság figyelme terjed ki reájok.

‘J Törtéuelm! Begék 26.



II. MAGYARKORI ERŐDÍTMÉNYEK.

1) Hatósági erődök.
A) M egyei várak.

A magyar nemzet Erdélyt elfoglalván, hogy őskori váraink
ból hányat fogott fel, hány újat épített az első századokban, hatá
rozottan megmondani nem lehet.

A magyarkori várak keletkezése körül legelső biztos ada
taink sz. István korára visznek vissza, mint a ki a keresztény 
vallás behozatala ellen fellázadt Erdélyt az anyahonhoz szorosab
ban visszakapcsolván, vármegyékre osztotta, s minden megyének 
egy várat tett központjává.

Úgy látszik, eredetileg hét megyére oszlott, milyenek: Fe
jérvár-, Hunyad-, KükUllö-, Torda-, Kolozs-, Doboka- és Szolnok- 
megyék; melyek egyelőre Fejérvár körül voltak öszpontositva. 
E hét megyei várról vette Erdély a ΧΙ-ik századba használt Sep
tem castra deák, s későbbi Siebenbürgen német nevét. ’)

Hogy Felsö-Fejérmegye, Fogaras- és Naszód-vidék az utol
só századokban alakult, azt csak is megemlítjük.

Azonban, e hét megyére nem egész Erdély oszlott fel, mert 
a székelyföldet sz. István külön hagyta. A szász székek a me
gyékből szintén csak később lőnek kiszakasztva. S a három po
litikai nemzet még erőditményi szempontból is, három különböző 
szerkezetet vett fel.

A magyar megyék központi várak körül csoportosultak. A 
székelyek ily várakat nem ismertek, s mint látni fogjuk, tűrni 
sem akartak. A szászok pedig kerített városokra támaszkodtak.

') Érd. Tört. I. 60i
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Idő folytán, e megyei várak nagyobb része körül vá
rosok képződtek. A főispánok zászlós urak lévén, e várakhoz 
több várőrségi terhet viselő faluk tartoztak. Idővel a várak egye
sek kezébe mentek át, a hozzájok tartozott faluk jobbágyokká 
lettek, a várak egy része magán uradalmak főhelyévé alakult, 
a többi falvai feloszlottak.

Az ős hét megye mindenikének ismerjük várát, s itt kö
vetkeznek.

Fejérvár.

Sok az öröm, de sok a fájdalom is, melylyel e hely a honfi 
szivét eltölti. Mint régi nagyságunk temetője: áll Fejérvár a gon
dolkodó képzetében. Ki Erdély múltját nem ismeri, s nem tudja, 
hogy Fejérvár nyolcz század óta a catholikus püspökség szék
helye, hogy a vajdák korában zászlós urasági központ vala, hogy 
másfél századig mint fejdelmi szék- és főváros díszlett, — s fe
ledi a sok fényt, pompát, mi annyi századon át itt lezajlott: nem 
fogja érteni, ha valaki köveit tapodva, tán elsohajtja a költővel: 
„Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban“ ?

Fejérvár hazánk legszebb pontjai közé tartozik. Előtte a 
Maros, megette kezdődnek a nyugoti havasok. A Maros által 
képződött lapályból jókora magaslat emelkedett ki, honnan az 
erőd az alatta futó utat teljesen dominálja, s az Arad felöl 
Szebenbe menő országutat fedezi.

Mig csak a történet emlékezete felmegy, e hely mindig ne
vezetes pontja volt Erdélynek. Történet-búváraink szerint a dá
kok Tharmis, a rómaiak Apulum nevű városa itt feküdt. Romjait 
most is ásogatják. Beállván a népvándorlás romboló kora, Apu
lum is romba dűlt. S a hagyomány szerint a magyarok bejötté
vel, Gyula vezér talált erdőtől benőtt romjaira, *) úgy építtető 
fel, s nevezte, mint neveztek azon időben minden uj várat Fe
jérvárnak; 2) úgy lön az ö nevéről Gyula-Fejérvár. 3)

Annyi történetileg kimutatható, hogy a magyarok bejötta 
után csakhamar lakhelylyé, később erőddé alkottatott; s melléje

*) Schaezeus 212. így Alba-Graeea, Alba-Regalis, Alba-Nejator. 3) Bon* 
fiai»! Dec. I. Libr. XI. Archiv, d. Vereise N. F. II. 67.
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város kerekedett, mely a magyar királyok és nemzeti fejdelmek 
alatt Erdély fővárosa lön. ') Bonfin szerint sz. István 999-ben 
Enpa vezért legyőzvén, s felnégyeltetvén, egy részét Fejérvár 
kapujára szegezteté fel. *) Milyen volt kezdetben ezen erőd, meg
mondani nem tudjuk; azt látjuk, hogy a IV. Béla alatti 1242-ki 
tatárdulást feltartani nein bírta; mert mint Rogerius, nagyváradi 
kanonok Írja, mikor a tatárok rabságra hurczolásából megszökve 
ide került, itt nem talált egyebet, mint romot s embercsontokat3) 
Valamint a sem mutat valamely nagy erősségre, hogy Alárdi, víz
aknai királybíró fia 1277. febr. 21-kén a szászokkal Fejérvárt 
megrohanván, a templomozó népet és papságot leölte. 4)

Hogy mégis kellett itt erősségnek lenni, mutatja az, hogy 
Mátyás király 1469-ben rendeletet adott ki, hogy falát rontsák l e ; s) 
ellenben, Ulászló 1516 ban, hogy erősítsék m eg.'1) S mikor 1560- 
ben Martinuzzi 20,000 emberrel Isabella királyné ellen, alája jött: 
ágyúit és ostromát a vár fentartotta, — s 1551-ben Horváth Fe. 
renoz parancsnok benne egy más ostromot húsz napig tartott 
fenn, s akkor is a királyné parancsára adá fel. ®) Később 1603- 
ban Székely Mózes mint menekült jött alája, benne Rudolf csá
szár őrsergét ostrom alá vette, ágyuztatá, s sánczai ellen roha
mokat kisértet, s csak is 18 napi ostrom után, akkor is feladás 
utján jutott birtokába. r) Azonban az ostrom annyira megrongálta, 
hogy Bethlen Gábor utolsó éveiben meghatározák, hogy felépít
sék: a fejdelem 1627-ben a fejdelmi lak melletti, a szászok a 
keleti bástyát fel is vitték; azonban a magyarok és székelyek a  
reájok esett más két bástya megépítését elhanyagolták. *) ügy  
következett be, hogy az 1658-ki tatárdulás alkalmával Fejérvár 
nem volt többé oly erős, hogy a tatárok be ne vegyék, a várost 
fel ne dúlják; valamint 1661-ben Ali basa sergét se volt képes 
feltartóztatni, — mely két dulás mondhatni e várnak végcsapása 
volt; s mint Bethlen Mklós irja, bár Apafi alatt sokat építettek 
rajta, többé nem nézethetett erősségnek, mert minden erőditvénye 
két rongált bástyájában, s omladozó sánczozatában állott. s) Már 
1703-ban, Rákóczi ellenében tarthatatlannak lön nyilatkoztatva.'*)

)) Bonfin Dec. I. Libr. I. 5) Bonfin. Dec. H. Libr. L 3)  Carmen Misera· 
bile. Cap. XC. 4) Erd. Tört. I. 140. s) Szeredai, Noti. Cap. Alb. 104. *) Erd. 
Tört. m . 108. 114. 7;  Érd. Tört. IV. 139. ») Chronic. Fncbsio. I. 210. *) Beth
len Miki. Ifjúkori életir. 104. le) Fundgruben II. 302. ") Sieredai, Notit. 130.
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A fennebbiek g Bethlen Farkas leírása után, Fejérvárvár 
magaslaton, a rómaiak Táralapjából épttlt. Négyszegű volt, s ezer 
lépés terjedelmű. I. Ferdinánd császár a XVI. század közepén 
körűié eánczot kezdetett volt vonatni, mit Bethlen Gábor szintén 
folytatott, de végre soha sem hajtatott. Kapnja kettő vala, a ke
let felőlit Szentgyörgy kapujának nevezték, s felette a farkast 
szopó Romulus és Remus állott kifaragva; a másik kapu, mely 
nyugotra, az akkor ott feküdt városra nézett, Szent Mihály nevet 
hordott. ’)

Ilyen volt Fejérvár régi vára.
Fejérvár mostani erőssége azonban többé nem a régi. A 

mint az erdélyi nemzeti fejdelemségnek vége lön, s a  Rákóczi 
forradalom egy tekintélyes erőd szükségességét felmerité, Fejér
vár erődítése határozatba ment, s az ország 1713-ban várak ja
vítása czimén 54,000 frtot s 4000 palánkot szavazott. a)

Steinville főhadiparancsnok intézte az építést. Mindenek előtt, 
' hogy a hegyek felé tér nyeressék, a várost, mely addig nyűgöt 

felől feküdt, erőhatalommal kelet felé költözteté, oda, hol most 
látjuk. A régi várat alapjából kihányatta: s Eugen:us herczeg 
terve alapján, b.,W eisz mérnöksége mellett az erődítés megkez
detett.

Alapkövét gr. Steinville 1715. ηον. 4-én, mint az uralkodó 
ΠΙ. Károly nevenapján roppant pompával tétette le, s 1738-ban 
a vár jelen alakjában egészen készen állt. Az alapkőre a követ
kező choronisticon metszetett:

LUCe saCra CaroLI sIMlLes ALba aCCIpIt ortUs.
In soLIDa prIMUs ponltür arCe Laple.

Délfelöl egy bástya küloldalán egy márványlapra 1730-ban 
pedig ezt:

SVb Deo, et IMperante CaroLo seXto Lapis 
Iste bono signo optatVs posItVs.

Ezeken kivül emlékére egy nagyobb és egy kisebb emlék
pénz lön veretve, melyeken meg vala írva, hogy azon Steinville 

'építteti, ki' Dévát és Csíkszereda várát helyreállttá; valamint az, 
hogy eddig Gyulafejérvár volt, de ezután Károly császárról, Ká- 
roly-Fejérvárnak fog hivatni. Az utolsó felirat igy hangzik;

') Wolf, Bethlen V. 226.
Sieh, Qoartalechrift III. 291,
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JULIa nata fü l  CaroLUs VIM robUr et aUXIt 
JULIa si Libeat nUnC Carolina VoCer.

A magaslat, melyen fekszik, % órai kerületű. A várnak 
kettős, néhol hármas 84 láb széles sánczozat neveli erősségét. 
A sánczok oldalát tartó kőfal szélessége alapjában 12 láb, s 33 
láb magas. Újabb építészeti styl szerint, felnyúló várfal nélkül, 
csillagszegletekben van építve. Hét bástyája van, kapuja kettő, 
egy keletről, más nyugotról. Kapui kemény redoutteokkal vértez- 
vék. A keleti kapun, a város felöl, köfaragványban ott ül IH-ik 
Károly délczeg lovon, lábainál letiport törökök, maga pedig le
néz a vár alatt terülő városra. Láthatók többek közt még egy 
királyi jelvényeket tartó sas, és több hadi-szerek.

Ez egyetlen várunk, mely az erődítés újabb szabályai sze
rint ki van újítva. Mint ilyennek, sánczai tele vannak kaszamá- 
tákkal, foglyok számára. Benne van Erdély fegyvertára, ruha s 
egyéb hadikészletek rakhelye. Itt van a pénzverőház.

Fejérvár történeti fontosságához a következőket említjük fel.
Gyula, Erdély vezére ide települt. Sz. István az erdélyi 

püspökséget 1003 tájt ide alapitá, hozzá több falut adományozott.1)
1291. mart. ΠΙ. Endre király benjárván, itt hongyülést 

tartott. *)
Felépülvén a székesegyház, a püspökök, s Erdély nagyjai 

ide temetkeztek. Hunyadi János 1456-ban testvérével és László 
fiával szintén ide temetkezett, sarkophágjok ma is meg van.

A mohácsi vész után Erdély az anyaországtól elválván, 
mikor a török Budát elfoglalta, Isabella királyné, 1542-ben Er
délybe szorulván, Fejérvárt vette székhelyül. 3) A püspök épen 
akkor meghalván, lakását a püspöki épületbe tette. Az udvartar
tás terhei hordozására a püspöki jövedelmek 1556-ban seculari- 
záltatván, Fejérvár mint uradalmi központ fejdelmi birtokká lett. 
Az maradt 1715-ig, mikor a püspökség újra helyreállittatott, a 
vár fele és az uradalom a püspökségnek ismét kezébe adatott. 
A város pedig 1716-ban kir. várossá emeltetett.

A nemzeti fejdelmek korában tehát, Fejérvár volt a fej- 
delmek székhelye. Isabella királyné és Bethlen Gábor a püspöki 
lakot fejdelmi palotává szépítették. Az osztrákház kezdetén a fö-

') Érd. Tört. I, 47. 61. 2)  Ugyanott 147. 3) Érd. Tört ΙΠ. 88.



JÍEGTEI ViRAK. 71

kormányszék is a Rákóczi forradalom kitöréséig itt székelt. Λ 
vár újra építtetése alkalmából 1715-ben a vár a katonaság ke
zébe ment át.

A nemzeti fejdelmi korban székhely lévén, kővetkező na- 
gyobbszertl események színtere lön.

1558. sept. 1-én Rebek Ferencz, Kendi Feréncz és Antal 
pártfönökök, tanácskozás ürügye alatt ide hivatván, Balassa Meny
hárt vezérlete alatt éjjel szobájokban a katonaság által, Isabella 
királyné parancsára, legyilkoltattak. ’)

1559., sept. 15-én Isabella királyné, élte 38-dik évében itt 
hala el.

1571. mart. 13-n fia, János Zsigmond fejdelmUnk, szintén 
itt hala el.

1571. máj. 25-én választák itt helyébe B á t h ő r i  Istvánt, 
ki később lengyel király lett.

1581. máj. 27-én itt B á t h  ő r i  Kristóf fejdelem hala el.
1595. ang. 6-án itt tattá menyegzőjét B á t h  őr i  Zsigmond 

fejdelem Mária Krisztierna osztrák föherozegnövel.
1598. apr. 10-én hongyülés volt, melyben a változó esztt 

Báthori Zsigmond fejdelem Erdélyt Rudolf császár s magyar ki
rálynak átadja.

1599. nov. 1-én M i h á l y  oláhhoni vajda, miután Báthori 
Endre bibornokot és fejdelmttnket Sellenbergnél tönkre tette, Fe
jérvárra diadalmi bemenetet tart.

1600. jul. 10-én az Erdély kormányát magához ragadott 
Mihály vajda hongyülést tartott, hol magának az országtól hódo
lati esküt csikart ki.

1607. febr. 22-én B o c s k a i  István fejdelem, ide hozathat
ván, pompával temettetett el.

1613-ban B e t h l e n  Gábor fejdelemmé, választatván, más 
évben lakását Szebenbél ide tette, s mivel Fejérvárt mint Szé
kely Mózes vezére 1603-ban ostrom közben elpusztította volt, 
helyre kezdé állítani. Egy reformatus főiskolát, nyilvános könyv
tárt, kőnyomdát állított. S hogy a várost fővárossá csinosítsa, 
törvény által mondatá ki, hogy a várbeli házak szalmafedeleit, 
sövénykerteit a székhely m é l t ó s á g á h o z  illővel cseréljék a 
tulajdonosok. 2) Bethlen Gábort 1630. jan. 25-én itt temeték el.

') Wolf, Bethlen L 619. D Approbat, consttt. V. Edict. 20,
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1642. mart. 4-én a hóngyűlés itt választá még I. Rákóczi 
György fiát G y ö r g y ö t  fejdelemnek, azon esetre, ha atyja el· 
halna.

1649. jan. 10-én I. Rákóczi Gy. ide temettetett. ,
1657. oct. 25-én Π. R á k ó c z i  György a török által kény

szerítve lön fejdelemségéröl lemondani. De Rákóczi nem nyugodt, 
a fejdelemséget újra magához ragadta, honnan 1658-ban a  porta 
nagy török-tatár serget külde Erdélyre, kik a hazán a legvanda- 
labb kegyetlenséggel vonultak át, Rákóczit keresve. A mint Fe
jérvárhoz értek, benne Őrségül csak köznépet s nehány tanulót 
találtak. Bevették, feldúlták.

Hosszas volna elő számlálni mind azon nagyszerű· jólenete
ket, melyeknek Fejérvár szintere volt. Mint fejdelmi székváros
ban, itt folytak le a fejdelmi beigtatások, lakádálmak, temetke
zések. ’) A vár, mely ezeket látta, megújult, csak a templom, hol 
a szertartások lefolytak, áll régi alakjában.

Az 1848-ki forradalomban e vár a császáriak kezében ma
radván, 1849. jun. 23- és 24-én a forradalmiak b. Stfein ezredes 
vezérlete alatt bombáztaták. A 30 és 60 fontos bombák, egy 24 
fontos ágyú, röppentyűk, Portus felől, azon hatásig emelkedőnek, 
hogy a székesegyház tornyostól és a püspöki lak jun. 23-dikán 
meggyűlt. Azonban az egyesült orosz- és császári sereg már 
benn lévén, a vár az ostrom alól csakhamar felszabadult. *)

Kolozsvár.

Kolozsvármegye székhelye. Egyelőre vár, később kerített
város.

Mindig nevezetes pontja volt Erdélynek. A harczos időkben 
védbástyája a főútnak, mely Magyarhonba visz; a nemzeti fej- 
delmek kedvenez mulató helye; mintegy 80 országgyűlés szintere; 
a múlt század végétől az ország fővárosa; a magyarság és a fő
urak középpontja; a róm. kátholikusok, reformátusok és unitáriu
sok főtanodájának fészke: — mint ilyen, folyvást nagy szerepet 
játszott Erdély történetében. V

V Kővári, Fie eletek és Szokások 101. 110. 18». *) Kővári, 184% tőr-
tenet. 232, 1.
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Kolozsvár felett á történeti emlékezet éta a történetnek bi
zonyos fonala Szövődik. A hagyományok szerint a dákok Zeng· 
mája itt fekttdt Monostor felett, s a rege szerint Decébal utolsó 
dák király, itt ereszkedett volna kardjába. A tómaiak korából 
szintén gyarmatot keresnek.

A régiek azt tárták, hogy Clandinsról lenne neve Clau- 
diopolis. Sőt a néprege tovább is megy, azt beszéli, hogy a ró
maiak buktával a telep is romba dűlt, erdő nőtte be; s hogy az 
erdőségben, a magyarok bejötté ntán jóval, egy pásztor akadt 
Volna rá ; s hogy a pásztor kohozsi volt, általa a koloZsiak ke
zébe jött, kik elfoglalták s úgy nevezék Kolozsvárnak. ’)

Történetbuváraink is beleegyeznek, hogy a magyarok itt 
romot találtak: de a XH. századig róla adataink nincsenek. Ek
kor jönek Erdélybe a szászok, s velek együtt a magyarok agy 
V3ték meg Kolozsvár, mint város alapját

Természetesen, Kolozsvár is egyelőre csak falu, de hogy 
valami vára volt, mutatja neve, mely mindjárt kezdetben „Klus- 
Vár“ alakban jelenik meg. Mint ilyet ΠΙ. Béla, gyanithatólag 
llD^-ben a kolözs-monostori apátságnak adományozó. V. István 
1275-ben a fejérvári püspökségnek adományozta, lakosait szabad 
embereknek nyilvánitá. a) Bobért Károly 1313-ban kiváltságát 
megerősité, 1316. aug. 17-én a többi szász város mintájára, sza
bad főbíró és papválasztást engedményezett, s közterheit meg- 
szabá. * *) Nagy Lajos 1377-ben Felek faint a városnak adomá
nyozá.' *) Zsigmond király, ki a magyarhoni polgárrendnek mond
hatni álapitója, 1405-ben megengedte, hogy mint város, ne Besz
tercéére, hanem Szebenbe felebbézhesse pereit; a város tágasabb 
várfálát ekkor kezdvén épitni, hogy segítse, LétaVár birtokából 
malmökát adományozott; s 1409-ben királyi Várossá emblé. 4) 
Megemlítjük, hogy 1446-ban pénzverdéje volt. ·)

Kolozsvárt a magyarok és szászok együtt alapiták. Mátyás 
király 1458. jan. 31-én okmányt adott ki, mely elrendelte, hogy 
egyik évben szász, a másikban magyar legyen a főbíró s a ta
nácsot 6 szász, 6 magyar, az esküdt közönséget 50 szász, 50

‘J  Borrfin, Dec. I. Libr. 11. Tbnrocsi II. Cap. 6. Vaaa JÄxaef, Emlékla
pok KoIotítAt elSkoribél 13. 1. ’) Saegedi, Sjrnopfi* S50.

*) „VHlam KlnaVAr.* Fejér, Cod. Dipl. V. Π. 364. Edor, Schaeienehoa 
SIS. *) Fejér, Cod. DipL VIII. I. 596. Eder, Felmerhe* 83—>88. Schaeeetu- 
kóa 313i AíobtT. d Vertén· L 837. * ) Hunyadiak kora ‘IL 8 -6 . L
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magyar képezze,, e szerint a város kormányát a két nemzet meg
osztó. ’)  Idővel a szászok, és magyarok közt a vetély ismét ki
tört. Különösen János Zsigmond alatt oda fejlett, hogy a szaka
dásnak létre kellett jöni. Kolozsvár a lutheránus vallást elhagyta, 
tehát sem nyelv, sem vallás nem köté őket többé a szász nem
zethez. Innen 1560-ban, a többségre vergődött magyarság pereit 
nem kezdé a.szebeni. szász egyetemhez felebbezni,, hanem a  fej- 
delmi táblára. . Sőt a kisebbségben maradt lutheránusok nagy tem
ploma ellen is követelést emeltek. Az ügy János Zsigmond elé 
került, ki ezt 1568-ban oda dönté, hogy a templom, mit közösen 
bírtak, ezután azon évben, melyben magyar biró lesz,, legyen ki- 
yálölag csak a magyaré, melyben szász biró lesz, legyen csak 
a szászoké.2) Mire e határozat kelt, a szászok birtokában, volt 
a templom; de papja Dávid Ferencz magyar pappá lett, s a 
templom magyarítását teljesen végrehajtó. Következésében a szász 
városok sorából végkép kimaradt. 3) így  állt elő az erdélyi ma
gyarság ezen, egyedüli kerített városa.

E szerint Kojozsvártt két várkeritésnek vannak fenn kőfalai. 
Egyik az ó v á r é ,  melynejk keletkezését nem ismerjük, s melyet 
a későbbi várijai magáb^ foglalt, honnan a város északi felét ma 
is óvámak nevezik. Ezen régi várfalai, még a város felől is né
hol, épületektől eltakartan, most is fennállnak; de külön várat 
képezni régen megszűnt. Alakja négyszegű.

Más várfaja, mely tulajdonkép Kolozsvárit környezi, mint 
említem, Zsigmond király által léptetett életbe, mint a k i építke
zésére három lisztelö, két ványoló,, s egy, cseriörö malmot ado
mányozott, melyek addig Léta várához tartozának. A vár építése 
V. László kir, alakít is folyt; hihetőleg csak Mátyás király idejé
ben végeztetett be. § már a XYI. században Yeráncz Antal, esz
tergomi érsek, ki Erdélyben sokáig lakott, s ReyeherBijlorfípu ha
zánkfia, I. Ferdinand titoknoka, Kolozsvárt mint kőfallal teljesen 
kerített várost említik irataikban. l) ■ *

* ; ' i , 1 ·, ·■
') Deutsche Fundgruben v. gr. J. Kemény, I. 75—79. 1. Hogy soha se 

volt teljes szász város, kimutatá Eder Schaeseushoz irt jegyzeteiben 212. ’) D. 
Fundgruben I. 71—87. 3 )  Windisch’s, Geographie III. 156. I. Ungarisch. Maga
zin 111. 146. Krek ,vitz 43. 1. azt mondják, hogy eleinte Kolozsvár volt a he
tedik szász város, ellenben Ede- Schaeseushoz 215—21. lapokon azt állítja fel, 
miszerint igaz, hogy Kolozsvár mint, szász város gyakran emlittetik, de azért a 
hetedik város mégis Szászváros volt.

4) L. e várfal s feliratai leírását Kovács István és Pegettöl. Nemz. Társ, 
1840. II. 10. sz.

74
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Kolozsvárnak e kétszeri kerittetéséröl tiszta tudomása van, 
az újabb kerítésbe foglalt városrészt ma is várnak, a másik részt 
óvárnak nevezi. Az óvár egy kis piaczot tartalmaz, benne egy 
templom és kolostor, valamint a pénzverde nyomai is fenmarad- 
tak. Az újabb várnak szintén egy piacza, melynek közepére a 
várral egykorú föegyház építtetett, s mely tér négy szegéről 
nyolcz egyenes utcza szabályosan sugárzana ki, ha a nyolczadik 
utcza helyére a városház nem építtetik. Ily szabályosan épített 
varosa Erdélynek egy sincs.

A XVI. és XVII. század, vagy is a nemzeti fejdelmek kor
szaka e falnak majd ez, majd amaz oldalát rontá le, s hozá is
mét építés vagy ujitás alá. így  épült 1581-ben Báthori Kristóf 
fejdelemségében azon falrész, mely a monostor-kaputól a Szamos 
felé vonult. Bethlen Gábor fejdelem délkeleten épité azon bás
tyát, mely a laktanyával szemben most is áll, 1627—29 között. 
I. Rákóczi György alatt 1641-ben, a monostor-kapunál újra épi- 
ték, mit Báthori Kristóf épített vala; 1646-ban építés alá jött 
egy más rész a torda-kapunál. Még a XVIII. században is épi- 
tének rajta: 1709-ben a Bethlen-bástyán, 1717-ben a szénutcza 
felé. Utoljára javiták 1784-ben a Hora-világ ellen.

Azonban e lázadás után, a béke olajága alig kezd virulni: 
az örök békére számitó Kolozsvár azonnal rontó pörölyt emelt e 
falak ellen. Már a múlt század utolsó tizedében a vár külső fa
lai lerontatának.

A főfalat szintén bontani kezdék, ma már egész vonalak 
hiányzanak.

Napjainkban kimondák a halált a belső falra is. S a 
vár,, mely 1405-ben kezdett épülni, 1805-ben, tehát négyszázad 
múlva, mikor éppen négyszázados ünnepét kell vala ülni, rontatni 
kezdetett. Belőle épült többek közt: a laktanya, kapott belőle a 
piaczi nagyszerű torony: s ha mind- jgy, egy század eltörlendi 
nyomát is e várnak.

A forradalomban a várfal javítására semmi sem tétetett: 
akkora rései vannak, hogy igénybe venni nem lehete. Öt kapu
jából ma már csak kettő áll fenn, a magyar- és hid-kapu. Alak- 
jok négyszegű torony idomú. A hid-kapunál pár év előtt még 
láthattuk a roppant lánczot, melylyel a közlekedést szokták vala 
elzárni.
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Milyenek voltak kapni, képünk matatja, mely a magyar- 
kapu város felőli, tékát belső felét tüntetiTelő.

E vár fekvésénél fogva sokáig tekintélyes hadi positio vala, 
torkában feküvén a völgynek, mely Erdély szivéből Váradnak 
visz. Hol épült, a völgy, két hegyláncz között annyira megszórni, 
hogy azt e vár csaknem egészen elfoglalta. Csupán a mellette 
északról elfolyó Szamosnak engedett útat, melyből, hogy vízzel 
kerittetett, annak nyomát nyngoton ma is láthatni. Bomba ellen 
ngyan mit sem ért, mert a hegyek dominálják; de van fegyver, 
mi ellen sokáig szolgálhatott volna.

Hogy jellemezzem e város“ és várfal múltjának tekintélyét, 
hogy rajzolhassam, mennyiszer daczolt az ellenség vad haragjá
val, a következő történeti adatokat említem:

1438-ban a porlázzadók, az ide sereglett nemességet benne 
ostrom alá vették.



HEGTE! VARAK,

1467-ben farnosi V e r e s  Benedek Kolozsvárról egy láza
dást intéz el a honban, Mátyás király ellen. Ang. 18-án Összees
küvést írnak alá. Mátyás sereggel bejö alólról; mikor a Keresz
tes-mezejére ér Torda mellé, Kolozsvárról a lázongók szétfufnak. 
FőnOkei kimennek a lázongó moldovaiakhoz. Mátyás ntánok: 
Románnál csatára kerül, a főnököket elfogja. Visszatérvén, 1468. 
jan. 19-én Kolozsvárit van, itt Székely Mihályt, Vízaknai Mik
lóst, Alárdi Lászlót lefejezteti. Többeknek megkegyelmez. * *)

1538. sept. 18-án Zápolya Kolozsvárit sereg élén hongytt- 
lést tart, melyen magyarhoni nagyok is vannak je len .2)

1551-ben jnl. 26-án Izabella magyar királyné a piaczi nagy 
templomban uralmáról a Ferdinánd részére mind maga, mind fia, 
nevében szomorúan lemond. A koronát, királyi pálczát stb. & 
Castaldo tábornok kezébe teszi, mit Posonba felküldének.3)

1556. oct. 22-én Izabella, kit a Petrovics-féle forradalom 
következtében Erdély rendei a szászsebes! hongyülésről a fejde- 
lemséghe visszahittanak, Lembergböl fényes kísérettel ide érke
zett; nov. 25-én hongyttlést nyit, hol a kormányt 16 éves fia 
részére átveszi. *)

1575. aug. 8-án Kolozsvár borzasztó jelenetnek volt tanúja. 
B á t h o r i  István fejdelem legyőzvén az ellenében német párt
fogás alatt trónkövetelő Békés Gáspárt, pártfőnökei közül Kabos 
Farkast, Bogáti Gáspárt, Pókai Jánost, Barcsai Miklóst, CsaBádi 
Jánost, ő s i Miklóst, Gsányi Miklóst a nagy piaczon lefejezteti.&)

1581. máj. 1-én hongyülés volt, hol a gyermek B á t h o r i  
Zsigmondot, Kristóf fejdelem fiát, fejdelemmé választják.

1594. aug. 17-én B á t h o r i  Zsigmond hongyttlést nyit. Aug.
28-án 14 főurat elfogat. Harmadnapra a piaczon vérpadot állíttat 
fel, s közülök a hon mentorát Kendi Sándort, Kendi Gábort, Ifjú, 
Jánost, somlyai Litteráti Gergelyt s Forró Jánost lefejezteti ®) 
Lefejeztetvén a török pártoni férfiakat, a hont az osztrák udvar
nak átadja. Maga kimegy a honbóL

1598. aug. 15-én, miután magát Oppoliában megunta, barát 
öltönyben Kolozsvárra jött. Nejével kibékült... Fejdelemségét 
újra felvette. ^  De csakhamar egyéb jutott eszébe, fejdelmi szé
kére Báthori Endre bibornokot hitta be; ki

■) Bonfinii rer. angar. Decad IV. LIbr. 1. Érd. Tűrt. t t .  96. *) Ugyanott 
HL 69. *) Ugyanitt 117. *) Ugyanott 161. *> Érd. Tört. IV. 2T.

·) Wolf de Bethlen ΠΙ. 472. *) Wolf de Bethlen 17. 141.

η ,
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1599. febr. 20-án ide megérkezik. B á t h o r i  Endre átveszi 
a kormányt, azon év novemberéig viszi, mikor aztán a s ellen - 
bergi csata után a bibornok-fejdelmet a székelyek legyilkolák. 
Azonban Báthori Zsigmond újra visszajő, —

1601. apr. 2-án lengyel és moldovai sereggel ide érkezik, 
s az ország hódolatát ismét kicsikarja. Mire 1602 júliusában har
madszor és végkép lemondott, s kivitték.

1605. B o c s k a i  István Rudolf ellen felkél, vallást megszo
rító rendeletéi ellen a népet hadi lábra teszi. Apr. 18-án öt Ma
gyarhon és Erdély fejdelmének kiáltják. Magyarhonból Erdély 
felé tart. Capriolis, Básta alvezére, Kolozsvárról előle kihúzódik. 
Bocskai bejö, s sept. 10-kén Kolozsvárit az ország esküjét el
fogadja.

. 1607. febr. 8-án hongyülés van, hol R á k ó c z i  Zsigmondot 
a meghalt Bocskai következőjévé választják s 11-kén beigtatják.

. 1608. mart. 3-án a fejdelemséget viselni nem akaró Rákó
czi helyébe, a piaczi templomban, B á t h o r i  Gábort választják 
el. Kinek önkényü uralkodása ellen többen felkelnek, kifutnak a 
portára, honnan

1613-ban B e t h l e n  Gábor török segélylyel ellene jő. Beth
len közeledtére Báthori G. Nagy-Váradra fut. Oct. 21-én Bethlent 
Kolozsvárit kikiáltván, beigtatják.

. 1623. aug. 14. Bethlen Gábor Kolozsvárról, hová roppant
Berget vona össze, kiindul Magyarhon felé, Ferdinánd sergei 
ellen.

1630. sept. 21-én hongyülés van, honnan Fekete Lászlót 
Szamosüj várra küldik Bethlen Gábornéhoz, B r a n d e n b u r g i  Ka
talinhoz, hogy a fejdelemségröl lemondassa, ki sept. 28-kán le
mondását beadá,

1658. sept. A szultán tatárokat küld az engedetlen II. Rá
kóczi Györgyre. A tatár Kolozsvár alá jő, s 30,000 tallért kér 
váltságul. A un er Márton királybíró elhozza felét. Más feleért a 
khán öt letartóztatja, s Kolozsvár alá küldi, hogy lefizetését sür
gesse. Aunert elhozák a vár alá, ö felkiálta: oltalmazzátok ma
gatokat, ha bemehet a tatár, ki fog rabolni. Erre elvivék a vár 
alól, s rabságra hurczolák. Azonban a tatár főnök meg akarván 
próbálói, igazán nem fizethet-e a város: egy drága öltönyét be



küldi, s olcsón áruitatja. Egy kereskedöné meg is vette. Ekkor 
ostromot kezd a khán, s 100,000 tallért fizettete sarczul. l)

1660. máj. Seid basa jö II. Rákóczi ellen. A basa Kolozs
vár kapuin át akart a várostól pár órára táborozó Rákóczi ellen 
menni. Azonban a város kapuit megnyitni nem akará. Seid Sza- 
mosfalvától fenyegetések közt utána küld a királybírónak. L in  c z ig  
János társaival megjelenik. A hóhért elöállittaták, azért a város 
kulcsait át nem igérék. A basa erre felszedi sátrait, megindul 
Kolozsvárnak. Linczignek megoldják lánczait, előre küldik jan- 
csárokkal, hogy a várost kapui megnyitására bírja. Linczig a 
vár alá jő, s mit felkiált, az, hogy meg ne nyissák. A jancsárok 
sejték e szavak értelmét, Linczigéket át akarák verni. Végre hát
ra vivék a basához, halálnál egyébről egy sem álmodott: s im 
a basa nem hogy megöletné, hanem erényökért bámulta; kaf
tánnal ajándékozd meg őket, s haza bocsátá. És elhaladt Ko
lozsvár mellett a nélkül, hogy ostromolta volna. 2)

1661. sept. 15. Montecuculi, osztrák tábornok, a trónköve
telő K e m é n y  Jánost Kolozsvár alá hozza. A német tábor 36 
ezer, a mellett Keményé 11,000 főből állt. Azonban megjött a 
hir, hogy Apafit fejdelemnek választák: Kolozsvárit elfoglalták, 
őrséget hagytak, magok visszamentek. 3)

1662. apr. 25. A p a f i  fejdelem és Kucsuk basa benne a 
német őrséget ostrom alá veszi: a vár még oly erős, hogy három 
havi ostromot kiállott. Mígnem

1664. jan. 21-én az őrség magát feladd.
1687. oct. 16. Miután az osztrák a törökét meggyengitéi 

K á r o l y  lotringeni herczeg e napon Kolozsvárra ért. Tovább 
ment, folytatván Erdély elfoglalását.

1704-ben a R á k ó c z i  forradalom kezdetén Kolozsvárit né1 
met őrség. Teleki Mihály ellene jö, ostromolja, de az őrség jól 
tartá magát. Hallván Rabutin, Szebenböl elényomul, a Patánál 
tartott csata után Kolozsvárra jön; tán kétes magaviseletéért a 
várost megsarczoltatja, s kőfalát nehány ölre lerontatván, sergét 
oct. 14-kén kivitte belőle. 4)

1705. nov. 12. Miután Rákóczi forradalmi sergét Zsibónál

') D. Fundgruben, v. gr. J. Kernén;’, II. löd. 1. V Érd. Tőrt. V. 93.
s) Ugyanott 114.

4) Cserei M. Históriája 331. 1.
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megtörék, az osztrák seregből Klöekesperg táborával ide érkezfh, 
hol épen a Rákóczinak készített djadalkapuk bontásával foglal
koztak. ')

1790. dec. 12-én itt országgyűlés nyilván mpg, a főkor-, 
mányszék Szebenböl átjő, s ez időtől fogva fővárossá lett·

A 48-ki forradalomban, nov. 16-án estve kevés csata volt 
a város előtt, mire a magyarok éjjel kihúzódtak, másnap tábor
nok b. Wardener és alezredes Urbán tábora bevonult... Ez év 
dec. 25-én, karácson első napján, Bem, forradalmi vezér tartá, 
bevonulását. *). 1849. aug. 15-én tartott előőrsi csata után, a for
radalmiak ismét kivonultak, s másnap a győzelmes orosz-osztrák 
sereg lepó el Kolozsvár utczáit 3) A forradalom végével a kor
mány székhelye Szeben lett > honnan 1861-ben ismét vissza
hozatott.,

Torda vára.
Torda Tprdamegye székhelye.
Nevét Turdárpl, Attila nagyapjáról származtatják. ') Kulcsa 

lévén a völgynek, mely az ország szivéből Kolozsvár feló visẑ  
mindén kornak gondja volt erőditménynyel ellátni, hogy ellensé
gét illően fogadhassa. Hogy a dákok Diernáját, a rómaiak Sali- 
naeját itt keresik, már előadtuk: most á későbbi várakra leszünk 
figyelemmel.

Mikor épült ide a vár, melyről a megye nevezetét vette, 
nem látjuk. De hogy itt mindjárt kezdetben vár volt, mutatja egy 
oklevél, melynélfogva Turda várát erdeivel együtt Gejza király 
1075-ben a garánvőlgyi szentbenedeki apátságnak adományozd, 
a zábosló vásári sokadalom jövedelmeivel együtt *) Egy határ
járásról! oklevél 1116-ban e várat Castrum Aranosnak mondja. 
Az Aranyosszéket adományozó oklevél, 1289-ből, Thnrda-Aranos 
néven említi.

Hol fekhetett, már nem vagyunk bizonyosok: hihetőleg az 
Aranyos partján a Tündér-hegy alatt, az ott beszakadó pataktól 
alkotott háromszögen, vízzel körttlvehetőleg, hol mai napiglan

') Cmmí, Ht*t 355. L *) Kővári, Érd. Tőrt. 184*/,-b« 118—IS I. *) 
Ugyanott tT*.

') Wolf d# Bethlen 1Π. 830. ') Feyár, Cod. dipt. I. 428. Π. 67.

* W * i, y J m r



nagyszerű alapromok merülnek fel. Annál kevésbé mondhatjuk
meg, mikor épült, s romlott el.

Mint az idézett 1289-ki oklevél mutatja, Aranyosszék mos
tani falvai, a toroczkói vár, s azon falvak, melyekből Torda vá
ros és határa alakult, ezen várhoz tartoztak: úgy ajándékozta 
Y. István (1270—72) területét a kézdi székelyeknek, kik a to
roczkói vár alatt a tatárok ellenében jó szolgálatot tettek. ’) E 
szerint, mint váruradalom felbomlott.

E várból Torda még az első századokban kifogyott, úgy 
következett be, hogy benyomulván Európába a török, itt uj erőd
ről gondoskodtak; s mint hiszik, azon évben, melyben a török 
Konstantinápolyt elfoglalta, 1453-ban, építeni kezdék Torda ne
gyedik és utolsó várát, minek nagyszerű romja ma is meg van, 
s mit ma k a s t é l y n a k  neveznek. a)

E kastélyt, mi Salinae romjaiból épült, Básta viharos kora 
dúlta fel. Romlásából a benne fekvő templomot és tornyot I. Rá
kóczi György állittatá helyre. 8) Mint romjai mutatják, nagyszerű 
volt Várfalának két oldala, egy kapuja, s két bástyája mpst is 
fennáll. Keleti oldala ma is mintegy 50 öl hosszú, s 7—8 öl 
magas. Terjedelmes udvarát a reformátusok temploma, s 10 pol
gárház foglalja el; hajdan a mellette levő álladalmi épületnek 
szintén bele kellett esni.

Torda Fejérvár és Kolozsvár után, a legnevezetesebb pon
tok közé tartozik. Előtte feküvén Keresztesmező térsége, a ma- 
gyarmegyék hajdanában itt tartották gyűléseiket, illetőleg szem
léjüket és hadi gyakorlataikat; e szerint a vajdák korában az 
úgynevezett tartományi gyűlések, később a nevezetesebb táboro
zások itt folytak le.

Nevezetesebb eseményekül megemlítjük, hogy
1288. jun. 8-án IV. László király itt volt, a nemességgel 

gyűlést tartott. * *)
1291-ben ΙΠ. Endre Erdélyben járván, Torda kiváltságát, 

melynélfogva mint sóbányász polgárságnak saját bírája, s  heti
vásár tartási joga volt, megerősíti.s)
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*) Székely nemi. const. 10. Erd. Tört. I. 187. 146.
*) Felmer, H ist 122. 3) Szalárdi siralmas krónikája 238. 1· 
V Érd. Tört. I. 146. 5) Fejér, Cod. dipl. VI. I. 105.
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1377. jun. 19-én, a szintén benjárt Nagy Lajos király Tor- 
dá határának Ajtón, Csán és Bós határát jeleié. ’)

1462. sept. 17-én Mátyás mint király, eJÖször meglátogat
ván Erdélyt, Tordán mulat. 2)

1534. oct. 28-án Zápolya mint király ide jővén, hongytilést 
tart, Majláth Istvánt vajdává nevezi.3)

1540. máj. 7-én Zápolya ismét hongyülést tart, melyre a 
pártossá lett Majláth vajdát megidézteti, s a pártosokat meg
bünteti. 4)

1542. mart. 29-én Martinuzzi hongyülést tart, melyben Iza
bella királyné Erdélybe leendő befogadása s védelme kimondatik.

1543. febr. 26-án volt a nevezetes hongyülés, melyben Iza
bellát Erdély fejdelmének nyilvániták, s a török porta oltalmát 
felvevék.

1544. apr. 24-én Erdély mint ország itt szervezé magát; a
három nemzet egymás közt uniora lépett, Erdély országgá ala
kult. Aug. 1-én ismét hongyülés lön, hol a kormányt Martinuzzi- 
nak átadák. *

1557. jun. 1-éni hongyülésen, szintén itt mondatott ki, hogy 
mindenki azon vallást kövesse, a melyet tetszik..

1575. jun. 28-án Békés Gáspár, ki Báthori István fejdelem 
ellen fegyvert fogott, itt táboroz.

1601. aug. Básta Báthori Zsigmond ellen bejövén, Tordát 
feldulatja. Octoberben ugyancsak Básta hajdúi itt a templom-kas
télyt bevették, s benne 300 polgárt levágtak. 5)

1619. aug. 25 én Bethlen Gábor a puszta Uj-Tordát Geréb 
András kék gyalog zászlóaljának adományozza.

1644. febr. 2-ára I. Rákóczi Gy. ide gyüjté az erdélyi ha
dakat, innen indult ki Bécs ellen.

1658-ban a II. Rákóczi Györgyre jött törökök, tatárok Tor
dát hamuba dönték.

1660. aug. 28-án Várad a töröknek feladatván, az őrség 
egyrésze az akkor puszta Uj-Tordára telepíttetett ®)

') Kemény J. Notit. Cap. Alb. I. Katona, Hist. Crit. VII. 648. a)Erd. 
5Tört. Hl- 45. 4J Erd. Tört. III. 65.

B) Erd. Tört. IV. 121—24. 6) L. Érd. Tört. idézett éveit.
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KfiküIIővár.
E vár Küküllömegye székhelye.
A N-Küküllö balpartjára hegyfok nyúlik elő: azon dísze

leg e kastély. Körűié tágas udvar, északról alatta százados élö- 
fák, s lábainál a szőke Kükőllö; délről egy falu, Má j o s ,  mitől 
azonban egészen külön áll.

Olvasóink előtt északi oldala van.

A magaslaton, melyre épült, meglehetős festőileg fekszik, s 
az udvarát környező köfalkerités, tornyos kapu, s ezen emeletes 
és négy szegletbástyával ellátott főépület, mi téglával falazott 
sánczczal volt körülvéve: valóban az egészet némi várszerüség- 
gel önti el.

A kastély kapuja oldalán egy kígyós Bethlen czimer van, 
s a Csákiak török feje. Alájok e^'van írva: Arcem hanc cum 
superaedificiis erexit, adornavit, stabilivit Comes Nicolaus Beth
len MDCCLXIX. De hogy itt már 1581-ben kastély volt, iga- 
zolja az, hogy sövényfalvi Nagy András, mint kastély provisora 
jön elő.

Hanem azon megjegyzéssel tartozom olvasóimnak, hogy a  
hajdani Kükttllővár alkalmasint nem a mostani kastély, mint a 
melyen: styl, anyag, minden az újabb kor jellegét hordja. A ré
gi K ü k ü l l ö v á r  a falun alól, a Küküllő partlapályáü feküdt,
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azon helyen, hol a rétség közepén most is látszik egy vár sán- 
czozata, s melynek egy részét mind a mai napig se növi be ka
szálható fÜ. Ide mutat a vár „Csetátye de Balta“ oláh neve, mi tói 
várat tesz; ide azon feljegyzés, mikép e várat a Ktiküllö haj
dan körülfolyta, s mint a nép magát kifejezi, belé vetőhidon jár
tak. E vár többé nincs; birtokát, nevét a kastély örökölte.

Mikor épült ide sajátlag „Küktillövár“, megmondani nem 
bírjuk, de hogy hajdan itt tekintélyes vár volt, s uradalomnak 
volt központja, elég adatunk van. 1352-ben várnagya Veres Pé
ter, ’) kinek 1359-ben Nagy Lajos meghagyja, hogy az urada
lom jobbágyaitól a tizedet haladéktalanul szolgáltassa be, 2) s ki 
1369-ben Oláhországban elesett; V. Lásszló 1448-ban az itteni' 
várnagyok hatalmaskodása ellen parancsot ad ki. 8)

Hogy az első időben királyi vár volt, mutatja az, hogy 
Mátyás király 1471. sept. 30-án Pongrácz vajdának elzálogosi- 
tá. *) Nehány év múlva, a magyar fensöség alatt álló moldovai 
vajda két várát a török elfoglalván, némelyek szerint Mátyás ki
rály, mások szerint kővetkezője, helyébe egyiket Küküllövárt adta 
kárpótlásul. 4) Ez alapon a moldvai vajdák bírták, mígnem Péter 
moldvai vajda Zápolyától Ferdinándhoz pártolván, Zápolya 1538- 
ban tölek visszavette, e) s több uradalommal együtt, ezt is mát
kájának, Izabella lengyel herczegnönek kötötte le jegyajándék
ba. 7) Ferdinánd Erdélybeni felléptével a kincstár e várra is rá
tette volt egyídöre kezét. 8) Később 1563-ban a krétai születésű 
Despotes moldvai vajda e várért fellépett, János Zsigmondnak 
azt izente, hogy e várakat, ha szintén keblébe rejtené is, mégis 
visszaveszi, mire a fejdelem azon akkor divatos mondással felelt: 
„a krétaiak hazugok.“ S a vajda csakugyan nem válthatá be 
szavát, mert pártos kezek által elesett. ®)

A Zápolya-ház kihaltával, úgy látszik, a fejdelmek kezére 
került, s Apafi alatt Tököly Imre birtokába jutott; ki notáztatván, 
1686. oct. 19-én a rendek e várat az ifjú Apafi Mihálynak ado- 
mányozák, 10) kinek kihaltával a fiscusra szállt, mitől gr. Bethlen

’) Thuroczi, Chron. III. Gap. 38. *) Arpáűia ΠΙ. 66. 8) Éder, Felmerhet 
129. 4) Hunyadiak kora V. 70. 4) Érd. Tört. Π. 119. ®) Wolf de Bethlen I. 
864-69. 7) Katona, XX. 1286. *) Schuller, K rit Stud. I. Urk. 4. 1. 9) Wolf de 
ßftblen II. 32. 10) Bethlen Miklós Π. 48.



Gábor udv. cancellár kapá 1764-ben, kitől csere utján, testvére 
gr. Bethlen Miklós kezébe jutott.

S jelenleg is gr. Bethlen birtok.

Dézs vára.
Dézs Belsö-Szolnokmegyc székhelye.
Hogy Dézs körül az ősidőkben több vár volt, fennebb em

lítve van; mit e helyt keresünk, az a város legmagasabb pont
ján, a helyen feküdt, mit ma óvárnak neveznek. Hol a romok a 
reform, lelkész kertjében most is látszanak.

E várról első s mondhatni utolsó közrebocsátott emlékezet 
1261-ből van, mint a mikor Dézs város lakói azon szabadalmat 
nyerték, miszerint a megyei tiszteknek meghagyatott, hogy ne a  
városba, hanem a felette fekvő Dézsvárban szállásoljanak. ’)

A vár melletti templom hajdan az augustinusoké volt, 1335- 
ben Angelus volt az itteni zárdának priora. 2)

Hogy az első századokban a vajdák után a zonuki, vagy 
is szolnokmegyei főispánok voltak a leghatalmasabb zászlós urak, 
s hogy a zonuki ispánságot a vajdák magokhoz ragadták, felde
rített tény. De hogy a vár mennyiben volt a zonuki ispánság 
középpontja, vájjon ez ispánság történeti emlékeihez csak Belsö- 
Szolnok, vagy egyszersmind Közép-Szolnok, vagy épen a Ktilsö- 
Szolnok is igényt tarthat, — még vita alatt van .3) ,

Zonuk várát, miről Bel- és Közép-Szolnokmegye nevét vet
te, Középszolnokban, Kegye nevű helység határán, Zálnok vára 
romjaiban keresik.

Doboka vára.

Doboka, hajdan Dobokamegye középpontja, mennyiben a 
vár, melytől e megye nevezetét vette, benne feküdt Vármegyéink 
hajdani középpontjai közt Doboka az egyedüli hely, mely város
sá nem fejlődött; mi annyival meglepőbb, minthogy legrégibb 
krónikásaink 1070-ben, azonban akkor is hibásan, urbsnak, ke
rített városnak nevezik. *)

'J OkL Schuller, Archly I. 65. Fejér, Cod. dipl. VIII, 616. Kurs, M v 
gazxu I, 184. *) Érd. Tört I. 134. 4) Thurócci, I, Π6,
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Doboka vára a faluban feküdt, helyét a nép ma is várnak 
nevezi, nyomát csak is sánczok jelelik.

A legelső emlékezet róla 1070-ben történik, mint a mikor 
azt írják, hogy Salamon király1 innen indult ki a Kerlésnéli csa
tára, a kunok ellen. A hagyomány szerint Dabuka, Sz. István 
veje építtette volna.

Hogy az első századokban Királyi vár, mutatja az, hogy 
1216-ban várjobbágyai voltak; ') s hogy 1243-ban IV. Béla Cze- 
gét s még két helységet, mint e várhoz tartozót adományozott 
el. 2 * * 5) Később ez is magán birtokká vált. Dobokai Miklós 1467- 
ben, mert a Mátyás király elleni lázzadásban részt vett, elvesz
tette. 8)

Mint regélik, Isabella királyné igen szívesen mulatott e 
várban, s hogy a gr. Telekiek épen az általa lakott szobák fölé 
emeltették volna lakukat.

A bádoki, kidéi és csomafái nemesek valának a vár rendes 
őrei, miért királyi tizedjök el volt engedve.

Utolsó ismert várnagya, Bádoki Mátyás, Isabella alatt. S 
mint hiszik, a Básta-féle zavarokban omlott össze. *)

Hunyadvára.
Oldjuk le saruinkat!
Erdély legclassicusabb, építészeti tekintetben legbévégzet- 

tebb, s történetileg legemlékezetszenteltebb műemlékéhez vezetem 
olvasóimat, melynek leírásában történészek, régiségbuvárok, tou- 
risták, költők, festők egymással versenyeztek. & *)

Hunyadmegyében, hol az erdöboritott hegyekből lezugó 
Cserna és Zalasd összefoly, kis térség van képződve, ezen terül 
Vajda-Hunyad a kis mezőváros, — s hol a két viz összeszakad, 
a hegyfokról emelkedik ki Hunyadvára.

A szikla magaslatot, melyen fekszik, nyugotról, mely felől

‘) Rítus explorandi veritatis. Poson. 1765. 226. 2)  Fejér, Cod. dipl. I.
275. s)  Kolozemon. conv. Tranemutumai V. 423. KI.

*) Hodor, Dobokamegye ismertetése 611.
5) Tud. gyűjt. Kenderesből 1830. V. 26—45. 1831. V. 80. VII. 26.

183C. II. 45. Felső Magyarorsz. Minerva Kazinczitól 1831—1835. Kovácsoczi
Árpid iája I. 53—75. Hon és Külf. 1844. 53. 64. sz. Die Stammburg der Hu- 
nyade v. W. Schmidt. Herrn. 1866. Szatbm&ri K. Erdély képekben, Hunfalvi J ,
Magyarország és Erdély képekben.
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képünk mutatja, a Zalasd vize mossa; bele 60 lépés hossza, 
oszlopokon nyugvó vasrácsa hid vezetett egy bástyába,’ melytől 
jobb felől a Hunyadi által épített gotb termek; balfelől a Mátyás 
király, Bethlen Gábor s mások által folytatott bástyázatok vo
nalnak.

Nincs Erdélyben egyetlen műemlék, mely annyi fényt és 
nagyszerűséget, több müizlést s nemzeti nagyságunk több jel
vényét hordotta volna magán, —  és a mely ma oly szomoritó 
látványt nyújtana, mint e vár, melyre még csak most valánk 
büszkék, és'ma már pusztarom.

Hogy a vár, melyről Hunyadmegye nevezetét vette, mikor 
épült ide, megmondani nem bírjuk; de annyi áll, hogy IV. Béla 
fia István, Erdély berczege, 1267-ben „Hunod“ várnagyának, 
mint királyi vár parancsnokának rendelkezik, hogy embereket vé- 
vén fel, az őt megtámadó Kemény Lörincz ellen Feketehalom
hoz segélyére siessen; l) ugyancsak Hnyad várnagyának Stibor 
vajda 1399-ben rendeli, hogy a kereskedőket az utoni kirabolta- 
tástól oltalmazza. 2) E szerint e vár és uradalma folyvást királyi

y p . Stammburg d. Huoyade 12. Fejér, Co4> dij>l. X. VQL 49$,



8 8 MEGYEI VÁRAK.

vár, mígnem 1409-ben, Zsigmond király Hunyadot Hunyadi Já
nosnak és atyjának, Voyknak, adományozta. ') Mi által magán 
birtokká lett.

Ezen Hunyadvár, melyről eddig emlékeztünk, hogy itt fe
küdt volna, senki sem tagadja, de hogy milyen volt, arról semmi 
emlékedet. Azonban az újabb várról, melynek képe előttünk áll, 
meglehetős világosan tudjuk, hogy azt hazánk nagy fia; Magyar- 
ország gubernátora, Hunyadi János építtette.

Mint említők, sziklaormon fekszik. Várfala az újabb időben 
már nem volt, sánczozatát nyugotról a Zalasd vize, északról 40 
lépés széles mélyedés képezé, mi korunkban kertté volt alakítva; 
e szerint a vár főépületei, melyeket itt-ott bástyák és tornyok 
kötnek egybe, merészen és szabadon emelkedtek ki a sánczo- 
zatból.

A várba két mellék ajtó vezetett; a föbejárás a hídon át 
történt, mi képünkén láthatólag oszlopokon nyugodott, melynek 
a vártól számított harmadik oszlopán e felirat — B. G. 1617 — 
Bethlen Gábor korára utasít.

A hídon át négyszögü bástya alá érünk, melyen az 1480. 
óvszám Mátyás király korát jeleli.

E básyától jobbra nyúlik el a főszárny, mi a Zalasd vize 
partszikláiból emelkedik, faragott kövekből, mit oszlopok met
szenek át, melyek az emeletbeni termet övedzö folyosóból ki
csapó erkélyeket tartják.

A bástyából kilépve, a vár udvarára érünk, mi 20 öl hosz- 
szu, s 12 öl széles, négyszögben egészen körül építve. A talaj 
maga a szikla, mibe egy 25 Öl mélységű kút van befurva. 2)

Az udvaron, jobbról nagyszerű ajtó, mely a fdszárny föld
szinti részébe vezet, hol nagyszerű terem tárul fel előttünk, mely
nek goth ivezetét a terem közepén végig futó öt oszlop kettőbe 
osztja. A teremnek, mit országháznak neveznek, hossza lő  öl; 
nyolczszögü oszlopai vörös márványok, melyek átmérője 4 , ma
gassága 18 láb. 3) Ezen oszlopok másodikén ott feketélik goth 
betűkkel: Hoc opus fecit fier(i) mag(nific)us Johannes Hunyadi 
Regni Hung(ariae) Gub(e)r(n)a(t)or. A(nno) d(omini) MCCCCLH. 
Mely évszám későbbi ugyan, de hogy biztos szám, megemlítjük,

*) Ugyanott X. Π. 719. ’) Nem* *. Társalkodó 1837. I. 191.
*) E terem rajtát 1. Szathmári K. Erdély képekben.
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miszerint Hunyadi 1452. aug. 24-én a körmöczi táborból rendel
kezik, hogy e vár építéséhez Bécsböl 12 láda bádogot vegyenek.1)

Ezen szárny emeletébe lépcsözet vezet, melynek ajtaja goth 
izlésU. Szeretik hinni, hogy eredetileg az emelet is csak egy ter
met képezett, goth ivekkel, mit lovagteremnek szoktak nevezni. 
Az újabb jdö, egy nagyobb s három kisebb szobára osztotta, hol 
az uradalmi igazgató lakott, miért boltozata is át volt idomítva. 

Ά ζ  eredetileg egy teremből, az épületnek a Zalasd vizére kö
nyöklő oldalára, ajtók vezetnek egy folyosóba, mi a terem mel
lett végig fut, melyből rondellák nyomulnak elő, s azon gondo
latot adják, hogy e folyosó és rondellák képezték a Hunyadi 
kor szerény lakosztályát, annyival is inkább, mert rajtok különös 
csín ömlik el, padiatok vörös márvány, az ablakok goth czirá- 
dákkal művészileg vannak kivésve.

A másik foszárny, mely a hídtól balra vonul el, szeszélye
sebb építkezésre mutat ugyan; de ez már nem faragott kő, rajta 
az ízlés és művészet messzi hátramarad. E szárny alatt a ká
polna, mi kétségkívül a Hunyadi építménye, s alkalmasint még 
a főépület előtt épült, meglehetős épen jött le korunkra: oltárán 
Hunyadi papvezértársa, Capistran képe, falán a Hunyadi-ház hol
ló, neje Szilágyi Erzsébet ágaskodó vadkecske czimere még mind 
áll. Karzata, mi az ajtó felett álla, hol a várurak foglaltak he
lyet, goth stylü faragványokkal van elöntve. Benne kőből fara
gott prédikálószék.

E szárny több bástyát mutat fel, mig a többi oldalok, mint 
a melyek a hegy felé feküdtek, csak is mellék épületekkép vol
tak kivive. Melyekhez megemlítendő még azon őrtorony, mely a 
várépülettel folyosó által volt összekapcsolva, az úgynevezett Ne- 
boysza, 3) melyet lőrések folytak körül.

E tornyon feljül, a sz. Péter-hegyen várfal maradványai 
látszanak, hogy mi állott hajdan ott, csak gyanitások mondják, 
ezek alapján itt valamely szerzet nyomait keresik. A korunkban 
itt véghez vitt ásatások is csak annyit derítettek fel, hogy nem 
római maradvány.8)

A fennebbiek nyomán, hogy itt, miként Bethlen Farkas ál
lítja, egy régibb vár volt, s ez annak romjaira épült, *) és hogy

') Tud. gyűjtemény 1836. Π. 46. ’) Szláv név, mi annyit tesz; ne félj
ή Erd. Muz. Evk. Q. 139. W. Bethlen V. 448. ‘
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e várat Hunyadi János kezdte építtetni, a föszámyat 1452-ben 
bádogtetö alá hozta, meglehetősen kiderül. Hogy Mátyás király 
az építést folytatta, szintén felirat mntatja; valamint azt is, hogy 
Bethlen Gábor fejdelem s a későbbi kor is építtetett és ujlttatott 
rajta. De hogy valósággal, melyik mennyit építtetett, felderítve 
nincs. De bár kik folytaták és végzék is be ez épületet, a hozzá 
tapadt történeti emlékek iránta legbensőbb kegyeletünket kell 
hogy felkeltsék.

Milyen volt e vár, arra nézt legczélravezetőbbnek találom 
kivonatát adni egy összeírásnak, melyet 1681-ben Tököly Imre, 
akkori tulajdonosa vétetett fel. Ez összeírás szerint azon időben 
a várnak egy külső köfal-palánkja is volt, mely a hídon kívül vo
nult el, négy szegletén négy emeletes bástyával. A hídfőnél akkor 
még álltak a felvonóhíd oszlopai; a kapu, melyre a hid vezetett, 
egy betevő és egy felvonó kapuval volt ellátva.

A kapu-bástya egyrésze akkor őrhely, más része börtön. 
Balfelöl a kinzó-bástya.

Az országház akkor gabonás, több részre felosztva. Az előtt 
stitőház lévén, fala be volt feketülve.

A más oldalok földszinti részeit konyha, kulcsár, udvarbiró, 
számtartó és kapitányok háza foglalta el. E szobák alatt pinczék, 
az országház alatt, mint tudni akarják, hajdan kaszatömlöcz.

A kápolna prédikáló-székén szőnyeg, — az urak és úri 
asszonyok széke három-három személyre, férfiak, leányasszonyok 
széke mind meg volt·, de már akkor vasraktárnak használtatott, 
valamint a mellette levő kis sekrestye is.

Az emeletben az erkély akkor hat részre volt osztva. A 
hagyomány szerint Hunyadi László a második erkélyen született. 
Ezen erkélyek egyikéből az ur, egy másikából az asszony 
házába nyílt az ajtó, mely lakrészek egy ebédlővel együtt az or- 
szágház fölé voltak építve; úgy a praefectusok háza is, melynek 
szintén egy erkély jutott. Tovább volt a pohárnokok, németek 
háza.

A Nyeboysza felé volt a Fejérbástya, benne taraczkágyuk.
A város felőli rész felső emeletében megemlítjük a nagy 

palotát vagy ebédlőt, egyik végében zenészek számára hely, —  
a buzogány nevű házat, mely urházának is hivatott, nlelyből az 
asszony házába rejtett folyosó vezetett, s mely házak- előtt kívül



erkély vonult; megemlítjük még az arányos házat, himes tornyot, 
barátok házát.

A doboló bástyában két rézdob.
Mellette a munitios bástya, benne taraczkok.
A Nyeboysza bástya, melybe hosszú folyosó vezetett, fel

vonó ajtóval volt ellátva. Emeletes lévén, benne még ezen idő
ben is lőpor és ágyúgolyók, apróbb nagyobb lőfegyverek, taracz
kok, a Hunyadi korából nyilak. Minden arra mutat, hogy e bás
tya a vár bevétele esetére utolsó menedék és oltalomhelynek 
készült. ’)

Ily állapotban volt 1681-ben.
Hogyan jött e vár a Hunyadi birtokába, felebb említettük. 

Bóla fiára Mátyás királyra szállt; ki azt már 1482 előtt termé
szetes fia, Kórvin Jánosnak adományozta volt. *) Korvin 1504- 
ben meghalván, neje Prangepán Beatrix férjhez ment György 
brandenburgi márkgrófhoz, s a várat is magával vitte; 8) azon
ban a gróf pazarlásai miatt e várat eladták.

Vásár utján tehát a Hunyadi-ház után az enyingi Török 
család jött birtokába, kiket benne II. Lajos 1526-ban másodszor 
erősített meg. Azon idők változandóságához képest, a család no- 
táztatások által tőle elesett ugyan, de azért majd egy szá
zadig bírta. Ily közbevágó birtokosakép említhetjük Gibak Imre 
vajdát, 1534-ben, *) ki ezt a Ferdinándhoz pártolt Török Bálint 
nótáján nyerte; azonban Török Zápolyához visszapártolván, 1535- 
ben ismét kezéhez kapta; mígnem 1541-ben törökfogságra esett, 
mi által e vár fiaira szállt. &) Egyik fia, János, 1550-ben, a bu
dai basa azon csapatát, mely Izabella segítségére sietett, atyja 
fogságáérti boszujában, e várból megrohanta. Török Bálint 1603- 
ban szintén kirohant, s Capreolist, Básta tábornokát, az Erdély
ből futó felkeltek kezéből kiszabadította. Á vár Török Istvánra 
szállván, Bocskai, mert vele nem tartott, 1605-ben a szerencsi 
gyűlésen notáztatta, mi által e vár a Török család kezéből ki
esett.

üj tulajdonosa az iktári Bethlen család lön. Bethlen Gábor
12,000 írtig zálogjogot nyervén reá Török István ellenéhen, Bocs· 
kai 1605. augustusa folytán neki adományozta. ®) Bethlen Gábor

') Tud! gyűjt. 1830. V. 26. *) Erű. Tört. II. 118. *) W. Bethlen V, 
449. *) Megy. T ört Emi. írók I. 828.

B)  Kemény J. Diplomat. IX. 29. *) W. Bethlen TI. 826.
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birtoklását rövid időre azon esemény szakasztá meg, hogy e vá
rat Báthori Gábor fejdelem, hogy azt kegyenczének Török Katá
nak, a notázott István testvérének visszaadhassa, Bethlen Gábor
tól az enyedi uradalomért kicserélte, s a visszaadás 1612. máj. 
26-án meg is történt. ') Azonban Török Kata fiák nélkül halván 
el, Bethlen Gábor fejdelem fenemlitett zálogjogát újra érvényesí
tette, s így a Bethlen családra jött.

Bethlen Gábor fejdelem 1620. mart. 3-kán testvére fiának 
ifj. B e t h l e n  Istvánnak adományozá, ngy hogy kihalása esetére 
testvérére Péterre, és ennek kihalása után a leánytestvéreire, 
úgymint Katára Zólyomi Dávidnéra, Annára Gyulafi Sámuelnére 
szálljon. IQ. Bethlen István 1633-ban meghalván, mert gyermeke 
nem maradt, az enyingi Török Kata maradéki felléptek, 2) minek 
azonban eredménye nem volt. Bethlen István neje Szécsi Mária, 
a várról Bethlen Péter részére 1634-ben lemondott; ez 1646-ban 
meghalván, neje Ilyésházi Kata birtokába ment, kiről 1649-ben 
férje leánytestvérére, Zólyomi Dávidnéra Bethlen Katára szállt.

Az iktári Bethlen-ház fiága után tehát, leányágon a Zólyo
mi és Tököly család következett. Zolyominé után fia Zólyomi 
Miklós és leánya Zólyomi Krisztina Pcrényiné megoszták; e mel
lett Zólyomi Miklós és nővére leánya, Mária, Barkóczi Sándomé, 
1666. febr. 3-án abban egyeztek meg, hogy kihalás esetén ré
szűket egyik a másikra visszahagyják. 3) Erre Tököly István, ki 
Bethlen István másik nővére, Gyulafiné leányát vette volt nőül, 
1667-ben Zólyomi Krisztina leányától, Barkóczi Sándornétól Hu- 
nyadvár őt illető felerészét üye-váráért megszerezte, még pedig 
oly joggal, hogy ha Zólyomi Miklós mag nélkül hal el, a más 
felét is megválthassa. Zólyomi Miklóst azonban, mert a portára 
szökött fejdelemséget keresni, 1670. mart. 3-án notázák; *) s e 
vár azon részét, mi hozzá tartozott, I. Apafi 1673. jun. 16-kán 
Tököly István fiának, Imrének s leánytestvéreinek Katának, Má-

öly Imre 1685. oct. 24-kén

Hunyadvára is átjött; ®) s a fejdelem azt fiának II. Apafi Mi
hálynak adta.

') W. Bethlen VL 632. Hogy ezen időben mintegy 40 helység tartozott 
hozzA 1. Stammburg d. Hányadé 81. *) Kemény, Diplomat. VHL 66. 441. 3) 
Ugyanott IX. 86. 4) Ugyanott X. 369. 5) Érd. Tört. V. 168. e) Kemény, Suppl, 
dipL XL 86,

fiscusra szálltak, s) köztük
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Az iktári Bethlenek leányága e szerint nótán elvesztvén, 
utolsó magán birtokosa II. Apafi Mihály lett, ki ellen Tököly 
nővérei részükért fellépvén, Apafi tölök azt zálogba vette, mit 
1696. jul. 25-én 14 évre újítottak meg. ’) II. Apafi 1713. febr. 
1-én maradék nélktll halt el, a várat neje gr. B e t h l e n  Kata 
örökölte, ügy  jött aztán az ö halálával, 1725-ben a királyi fis- 
cusra, kinek a Hunyadi vár ma is birtokában van, — kitől azon
ban Török Kata leányutódai, az Inczédiek, mint Bethlen Gábor
nak elzálogosított jószágot 1732-ben még követelték. *)

Mig a vár az említett magán birtokosok kezén volt, úgy 
látszik koronként megtörténtek a javítások. A mint a kamara 
kezébe ment, az enyészet azonnal fenyegetni kezdette. Mindaz- 
által még 1784-ben, a Hora-lázzadás alkalmával a földbirtokos- 
ság bele menekült, s benne ment maradott. Azonban, már ekkor 
oly romlatag állapotban van, hogy 1786-ban helyreállításának 
segélyezésére a megyét kellett felszólítani. 3) A megyei segély, s 
osdolai Bögözi Adám, vajda-hunyadi fiscalis ügyvédnek a nemzeti 
emlék iránti buzgolkodása és pénzáldozatai mellett, legalább fe
dele helyre lön állítva; de még sem történt annyi, hogy az el
pusztulása feletti aggodalom megszűnt volna. Mígnem 1817-ben 
I. Ferencz, fenséges nejével Erdélyben járván, a vár meglátoga
tása alkalmából azon gondolatra jött, hogy Erdély e büszkeségét 
helyrcállittassa, mivégre 30,000 frtot utalványozott.*} Bár az örök 
hirü hősök emléke által szentelt helyek uradalmi hivatalok 
helyiségévé s vasbányai készletek raktárává lett tovább is, lega
lább meg volt mentve. De alig lön helyreállítva, villám csapott 
reá, s főleg a kápolnát tartalmazó részt összerongálta.- Mire Len
gyel István bányaigazgató 1823-ban felszólítást intézett a hazá
hoz; b. Miske József kincstárnok az ügyet kezébe vette, s a 
nemzeti kegyelet a várat 1827-ig azon lelket emelő állapotba 
hozta, melyben korunkra jött, s melyben rajzunk mutatja.

Azonban a nemzet öröme alig tartott egy századnegyedig. 
A forradalomra bekövetkezett ostromállapot, a vár helyiségei la
kását a Bach-rendszer által behozott járáshivatallal megosztván, 
1854. apr. 13-án, esti 11 órakor a vár kigyult. S az ismeretlen

’) Kemény, Snppl. dlpl. IX. 812. 891. *) Ugyanott ΧΠ. 866.
s) Tud. gyűjt. 1831. V. 92. Vili. 41. *) Arpadia 1. 69,

sá
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eredetit tilz lángoszlopait, míg mindent meg nem emésztett, meg
fékezni nem lehetett.

Nemzeti nagyságunk ez emléke már rom, melyet összeom
lás fenyeget.

Azóta több meleg felsólalás történt e tárgyban; honfiak és 
régiségbuYárok próbálták megindítani a kormányt, az erdélyi 
conserratorok felszólaltak, a bécsi építészeti emlékeket fentartó 
bizottmány magáévá tette: de még eddig eredménye nem volt. 
Az erdélyi muzeumegylet egyik gyűlésében indítvány tétetett, 
hogy a kincstárt, melynek birtokában van, ha értéktelen tárgy
nak tekinti, mit felépíteni nem akar, kérje fel a muzeumegylet, 
bocsássa birtokába, —  s a muzeumegylet szólítsa adakozásra ne 
csak a magyar hazát, hanem az egész Európát, s fellehet tenni, 
hogy a kereszténység hőse, Hunyadi János emlékét még meg 
foghatjuk menteni. ')

9 4

B) Székely széki várak.

Mint a fennebbiekböl láttuk, az eredetileg hétre terjedt er
délyi magyar megye mindenike, egy-egy vár körül központosult. 
A székely székek, illetőleg az öt székely megye e várszerkezetet 
nem ismerte, sőt ismerni sem akarta.

Az idők folyama mégis kivitte, hogy az egy Aranyosszéket 
kivéve, minden székben megkisérték egy királyi vár felállítását. 
Háromszék a magáét széthányta; Udvarhelyszéké szintén rommá 
lett; Csikszék szintén várhez jutott, s míg állt a határszéli ka
tonaság, parancsnoki helyiségévé lett; Marosszék székhelye, M.- 
Vásárhely, önvédelmére épített volt egy várat, ez a múlt század
ban szintén katonai parancsnokság alá jutott.

Hogyan fejlett ki, az egyes váraknál elbeszéljük.

Székely-Udvarhely vára.
Székely-Udvarhely Udvarhelyszék székhelye. Régen anya- 

Bzék és anyaváros, mint a hol a székely nemzeti gyűlések tar
tattak.

') Érd. Mazenm évkönyvei ti. 141·



Várroma a város közepette, a völgy alig észrevehető egyik 
magaslatán fekszik, a nép csonkavárnak nevezi. Oly nagyszerű, 
hogy ha hegytetőn, szabadon emelkednék: legfestöibb romjaink 
egyike volna. Széles víztartója még ott mélyed, benne apró há
zak. A víztartó felett 4—5 öl magasságban, fala egész kerületé
ben á ll; állanak négy szegletbástyái; igen a vár udvarán egy 
derék laképtilet romja, melynek még felső ablakai is megvannak. 
Tere többi részén gyümölcsfa és gabona tenyészik. Körmérete 
400 lépés lehet.

SZÉKELT SZÉKI VÁRAK. θβ

Venczel királynak van egy 1301-ről kelt oklevele, mely 
arra mutat, mintha itt már ez időben vár, még pedig királyi vár 
lett volna.

Mint írják, e helyen később a szent ferencziek klastroma l

l)  Castrum nostrum Üdvord. Schuller, Archiv. I. Gl. 1,



SZÉKELY SZÉKI VÁRAK.

és temploma állott; benne volt a székely nemzet levéltára; e 
kolostorra építtette János Zsigmond a várat. ’) Csupán annyi van 
kétség alatt, hogy melyik évben: Istvánfi, Bethlen Farkas, Ml· 
les Mátyás, mind 1562-re teszik; az udvarhelyi convent levéltára 
pedig 1565-re. Gyanithatólag 1562-ben elkezdék, s 1565-ben be- 
végezék.

Hogy János Zsigmond épitteté, arra mutatnak a várfal 
északi oldalába helyzeti czimerek: a János Zsigmondiéi végig 
használt magyarhoni négy folyó, kettős kereszt stb. Arra mutat
nak ugyancsak az ö ott látható családi czimerei: úgymint apai 
czimere, a farkas; anyai czimere, a kígyó. Bizonyítja végre a 
rákövetkező felirat, mi ugyan már alig olvasható, hanem régibb 
másolatokból kiegészítve igy hangzik:

Haec quicunque vides electi insignia ducis,
Pro patria grates hungare laetus agas.

Cur vagus extremis terrarum finibus erras?
En prope, quem multo sangvine quaeris, habes. 

Quippe peregrini quam sit damnosa potestas 
Principis, accepta discere clade potes.

Flecte genu domino, felicibus utere fatis;
Sangvine sublato sicca manebit humus.

Ezen felirat értelme igen világosan vonatkozik János Zsig
mond korára. E feliratban inti honfiait, hogy ne hajoljanak ide
gen uralkodók felé... Sőt ha a történet kárpitját kissé félrébb von
juk, e felirat értelmét még világosabban birandjuk.

Mi adott okot e vár építésére, s mi magyarázata e felirat
nak, arra nem lesz felesleges megemlítenünk, hogy a székely 
nemzet az ősidőkben oly szabadalmakat birt, mik a köztársasági 
intézményekkel voltak határosok; azonban szerveződvén Erdély mint 
fejdelemség, az eddig különállt politikai nemzetek önállóságából 
sokat be kellett huzni, hogy Erdély országgá, a kormány erőssé 
fejlődjék. E reformok már a Zápolyák alatt megkezdődvén, az 
osztrákpártiak nem szűntek meg a székelyeket azzal kecsegtetni, 
hogy ők a székely ős institutiokat fenn fogják tartani. így  lett 
az, hogy a mikor a viszály János Zsigmond és I. Ferdinánd 
közt kardra került: a székelység a fennöl leküldött Székely An-

') Qr. Miké, Érd. Tört. Adat. 20. 71.
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tál biztatásából I. Ferdinánd részére nyilatkozott. S köztilök 
1562-ben vagy 40,000, pálfalvi N a g y  György vezérlete alatt ki 
is szállt a vajai rétre: János Zsigmondra és az aristocraticus in
tézményeket pártolókra halált kiáltának, s az urak udvarait zsák
mányolni kezdék. Azonban János Zsigmond sem szunnyadott. 
Majláth alatt elkllldé sergét, s a felkelteket Marosvásárhelynél 
szélyelverte. Nagy Györgyöt és fönöktársait a segesvári ország
gyűlésen halállal büntető; a székely közrend kiváltságait meg- 
szoritá; J) s hogy további lázongásukat féken tarthassa, Miles 
szerint egy, * *) Istvánfi szerint két várat építtet a székelyföldre.3) 
Miles azt mondja, az általa említett egy várat Székelytámadás- 
nak nevezte; Bethlen Farkas pedig tovább megy, s a két vár 
egyikét nevezteti Székelytámadt, a másikat Székelybánja várá
nak. *) Ez világosabb kulcsa a vár feliratának. Hogy e gúny
nevet valósággal János Zsigmond kora adta volna, sokan tagad
ják; azonban János Zsigmond egy 1569-ki oklevelében a Szé- 
kelytómadt-vár neve kétszer is előjön.

Bárki adta e neveket, azok éltek a nép ajkán; s e két 
vár létezése szálka volt a szókelység szemében. Mig végre, mi
kor Mihály vajda 1599-ben Báthori Endre ellen betört, melléje 
állott, s kikérte magának, hogy e két várat széthányhassa.

ü gy  látszik, ez alkalommal az udvarhelyi vár is feldulatott^ 
legalább a Léczfalván 1600. oct. 25-én tartott gyűlés azon hatá
rozata, mely a lerontók által uj felépítését rendeli, ide mutat. 
De hogy ekkor felépült volna, kétség alá hozza az, hogy Beth
len Gábor 1621. máj. 6 -án Kornis Ferencz udvarhelyszéki föki- 
rálybirónak azon feltétel alatt inscribálta, hogy építtesse helyre.4) 
Felépült tehát, de végül sem kerülhető ki a székely nép kezét: 
ugyanis, a Rákóczi forradalom kezdetén e várat az osztrák ser- 
gek bírák, 1704-ben Richter nevű várparancsnok a forradalmi 
Guthy Istvánnak feladta:6) Guthy erre sergét Holdvilághoz ve- 
zeté.b. Tige ellen, de csatát vesztett; mire Tige ide jött s a 
várat ismét kézre kerité; mígnem gr. Pekri Lörincz, kuruez ve
zér, hogy ellenség többé igénybe ne vehesse, vagy hogy a szé

') Érd. Tört. ü l.  144. 2) Sieb. Würgengel τ. Math. Miles SO. *) Nicol. 
Istvánfí, Hiator. (Libr. XXI.J 275. 1.

*) Székely M.-féle székelyek const. 60. ν· Β. Kemény, Suppi, ad App. 
Epist. V Okk gr. Miké, Erd. Tört. Adat. I. 275. Cserei Históriája 328. 1.
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keljek óhajtásának kedvezni látszassák : áItalok lerontatá, 
úgy hogy használhatlanná vált. >) Intézék pedig a rontást Szom- 
batfalvi Péter s Tusnádi István, ez utolsó udvarhelyi polgár. 2)

A vár birtoklásának folyama nincs egészen tisztázva. Mint 
látszik, a secularisatioig, 1556-ig kolostor volt, rá épülvén e vár, 
királyi várrá lett, — mígnem Bethlen Gábor Komis Ferencznek 
adományozta. De csakhamar azt látjuk róla, hogy 1638. junius
19-én Kékedi Zsigmond, belső-szolnoki főispán e Várat a  fejde
lemnek, Rákóczinak legálta; 8) s hogy II. Rákóczi György 1657- 
ben Bornemisza Zsuzsánnának, Kemény Boldizsáraénak adta; 
hogy 1663. n'ov. 20-án Szentpáli János bírta; *), Apafi fejdelem 
pedig Gyulai Ferencznek adományozta. Hogy mi jogon bírja ma 
ismét a Kornis család, nem bírjuk megmondani. 5)

Udvarhely lévén a székely nemzeti gyűlések szokott helye, 
egy párt megemlítünk. II. Ulászló alatt a magyar birodalom fel
bomlófélben látszott lenni, mindenki sietett magáról gondoskodni. 
A székelység 1505-ben ide gyűlt, Bögözi János udvarhelyszéki 
főkapitány alatt nemzeti kormányt szervezett. Erre megszületik 
II. Lajos király, az udvar a székelyektől követelte az ököradót; 
a székelyek azonban megtagadták; miből csata fejlett ki, hol 
előbb a székelyek, később a királyi sergek győztek: mire 1506 
késő őszén a székely székek Udvarhely mellett, az agyagfalvi 
rétre gyűltek, s minden jogtipró megtámadás ellen véd- és dacz- 
szövetséget kötöttek. 6)

Még egy nevezetes nemzeti gyűlés volt itt, 1555. apr. 23- 
kán. I. Ferdinánd Isabellától elfoglalván Erdélyt, Dobó és Kendi 
lett Erdély vajdája; a székelyek erre felgyűltek, nemzeti törvé
nyeiket 88  pontban codificálták, s a vajdák által megerősitteték, —  
magyar nyelven lévén szerkesztve, ezzel kezdődik Erdélyben a 
nemzeti nyelvem törvényhozás. ’)

1848. oct. 16-án a székely nemzet szintén összegyűlt vala: 
a mintegy 30,000 felgyűlt székelység gytilhelyéül az agyagfalvi 
rétet választotta, — itt szervezték magokat, innét szálltak tábor
ba Marosvásárhelyre.8)

') Windiscli, Geographie 308—9. 1. 1) MilkoWa, II. CG. 3) Jós. Kemény, 
Buppl. Dipt. X. 64. *) Ugyanő ti XIX. 5; Fclsö-magyarorsziigi Minerva 1828. 
jón. 1Ϊ49. 1.

*) Érd. Tört. II. 134-36. 7; Érd. Tört. III. 144. 8/  Érd Tört. 48/49-
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Várhegy.
Várhegy Háromszék közepén fekszik, sik téren. A fainban 

domb emelkedik ki, melyen most a gr. Nemesek udvarháza van: 
e ponton állt a várhegyi vár.

Hogy itt régebb idő óta várnak kellett lenni, oda mutat a 
falu Várhegy nevezete. Különben is, Nagy Lajos király, ki ben- 
járván, Erdély déli részét 1354-ben várakkal akarta megerösittetni, 
ide is várépítési rendelt. ’)

Meg épült vagy sem, nem látjuk, mert a történet János Zs. 
koráig hallgat. Ekkor, mint az előbbi czikk alatt elbeszéltük, a 
székely nép fellázadt, s miután e lázzadás elfojtatott, a székelység 
fékezésére két vár építése lön rendelve, melyek közül az, mi Ud
varhelyre épült Székelytámadt, mely Várhegyre épült, Székely- 
bánja nevet kapott volna. 2) Azonban, hogy e gúnynév okleve
lekben nem alkalmaztatott, arra egy oklevelet bírunk, mit ugyan
csak János Zsigmond adott ki S.-Szentgyörgy részére, melyben 
e várat Várhegy-várának nevezi.

Hogy e várhoz faluk tartoztak, mint Szentlélek, Pólyán egy 
, része, azt egy 1581-ki okmány emlitir melyben szintén Várhegy 

várának neveztetik.8) ·
A néphiedelem szerint, a magaslatot, melyen e vár állott, 

a néppel hordaták össze, és úgy építettek reá: mi azonban 
alaptalan.

Ma e vár nem áll, csupán alapjának még kiálló kőfalai 
fogják körül a kis hegyet. Végromlását a történet következőleg 
jegyezte fel. Báthori Zsigmond fejdelem Erdélyt az osztrákház
nak adta át, de megbánván tettét, csakhamar "Báthori Endrét 
hozta Erdély trónára. Az osztrákház a részére lett lemondásból 
kelt jogát érvényesíteni akarván, Básta tábornokát s Mihály oláh- 
honi vajdát inditá Erdély ellen. Mihály vajda 1599-ben, mint 
Básta szövetségese bejö. Brassótól felküld a székelységhez, fel
szólítja, hogy Báthori Endre fejdelem ellen keljenek fel. A szé
kelység hajlandónak nyilatkozott; de csak azon feltét alatt, hogy

l)  Schuller, Umrisse IL Urkundenbuch 1. 1. *) W. Bethlen II. 20.
*) Gr. Mikó, Érd. Tört. Adat. I. Í67.



ha 1562-ben elvesztett kiváltságait megadják, s megengedik, hogy 
e várat leronthassák. Mihály vajda mind a kettőt megígérte. Mi
re a székelység táborba szállt, s pályáját e vár fenekestöli fel
forgatásán kezdette meg. ’) Innen mentek Sellenbergnek, hol Bá- 
thori Endrét megverék, kinek aztán élete is áldozatni esett.

Újra felépítését mindjárt más évben, az 1600. oct. 25-kén 
Léczfalván tartott gyűlés elvégezte, meghatározván, hogy a vár
hegyit Háromszék és Csik, az udvarhelyit Udvarhelyszék, Gyer- 
gyó és Kászop minden rángu lakosa állítsa helyre; *) de úgy 
látszik, a végzés Várhegyre nézve nem teljesedett.

Csik-Szereda vára.

Csikszéknek szintén keletkezett vára, mely épen Fel- és 
Alcsik összetalálkozásánál éptllt, s mellé egy kis város kerekedett.

Mint a székely krónika írja, ide legelébb várat egy Miké 
nevtl ismeretlen lovag építtetett a XI. század közepén: ki 200 
fegyveressel megjelenvén, a székelyeket a csángók ellen megse
gítette, miért megengedtetett neki, hogy hadnagyságot állítson, 
várat építsen, — úgy építtette ide ezt, mit Mikó-várának ne
veztek. * 3) -

Később a vár elpusztult, helye a fiscusra szállt.
Később Mikó Ferencz 1611-ben Csikszéknek egyelőre al, 

később főkapitányává lévén, minthogy Csíkban birtoka nem vala, 
s a székely törvény a tisztviselőtől birtokot kívánt — úgy nyer
hette e helyet, s építtette újra e várat, mit most már Mikó-uj- 
vámak neveztek, mint gyanítják, 1620 körül.

Mikó Ferencz 1635-ben meghalván, e vár fiára, Mikó Jó
zsefre szállt; ki 1636. mart. 20-án szintén elhalálozván, e vár 
özvegye, Macskási Ilona birtokába ment át, ki csernátoni Domo
kos Tamáshoz férjhez menvén, e várat is magával vitte, s úgy 
lakott benne Domokos Tamás, mint Csikszék főkapitánya 1647- 
ben; ki Rákóczi lengyel expeditiojában tatárrabságra jutott, s a 
Vár fiára, Gáborra, s leányaira Erzsébetre Abafi Jánosnéra, Ilo
nára Fekete Ferencznére szállott. *)

') Miles, Würgengel 240. ’) Erd. Tört. T&ra I. 252.
3)'Székely nemz. const. 287—88. Uj nagy. miiz. 1854. 271.
V n. Gr. Kemény József ért. Uj magy, muz. 1854. 44. 140.
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Bomlása, agy látszik, a Π. Rákóczira jött tatárok által kö
vetkezett be, 1661-ben; mígnem aztán gr. Stepnville, íöhadi kor
mányzó 1716-ban hclyreállittatá, mit kapuján egy kölaponi fel
irat is bizonyít. Felállittatván a határszéli katonaság, 1764-től a 
csíki székely gyalog ezred ezredesi szállásává lön.

E vár hegyfok lábán épült, mi a keleti hegyekből nyúlik 
az Olt partlapályára. Felálló kőfal nélkül van, csak is sánczok 
teszik erősségét, melyekből egy kastély emelkedik ki.

Egy 1777-ben szerkesztett leírás szerint, a vár. erősségét, 
hol legszélesebb 30, hol legkeskenyebb 15 lépés sánczozat képe- 
zé; mely körül azonban a köfalazat csak egyik oldalán állott 
még; a sánczon belől derék földtöltés, mely északi részén sé- 
tánynyá van alakítva. Négy szegletén földből ugyanannyi várfok. 
Bele a sánczon keresztül hid vezet egy előudvarra, melyen túl 
van a föudvar, melyet az emeletes főépület négyszegben foly 
körül. 0

E vár ma is igy áll. Hogy nem valami erődítmény, feles
leges is mondanunk. Keleti és nyugoti oldala 95, más két oldala 
85 lépés. Ostromoltatásáról hallgat a krónika; mint erőd a 48-ki 
forradalomban sem szerepelt.

Marosvásárhelyi vár.

Marosvásárhely, mint a székelyföld egyetlen nagy és kirá
lyi városa, több tekintetben nevezetes; jelenleg azonban csak 
vára érdekel bennünket. A város a Maros balpartján, épen a  
folyó mellett terül. A városba délkelet félöl hegy elöfoka nyúlik 
be, erre épült vára.

A városnál magasabban áll. Délről és keletről, hol a hegy
gyei összefügg, 40 lépésnyi sáncz mélyed. Ezen sánczozatból 
emelkedik ki négyszegre vont tégla-kőfala, mely 5 — 6  öl magas; 
négy szegletén négy bástya, mig a városra néző észak-nyugoti 
oldalán, a  szegletbástyákon kívül, több bástyája is van.

Belé a város felöl visz az út. A mint kapuján belépünk, 
tágas várudvar nyílik fel, mekkora Fejérvárt kivéve, Erdély egy 
várában sincs. Tágasságra nézt tehát a marosvásárhelyi vár jó

>) Benkö K. Csik, Gyergyó Π, 7.
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erődeink közt másod helyen, mint a melynek körmérete 900 lé
pésnyi, s 2 00  lépés az átmérője.

A vár udvarának délnyugoti részét a reformátusok egyháza, 
a délkeletit emeletes várparancsnoki lak foglalja el; egyéb épü
letei a várfal mellett feküsznek. Mindazáltal annyi tér marad 
fenn, hogy rajta egy pár zászlóalj kényelmesen teheti mozgásait

A várba a főúton kívül, ugyancsak a város felöl, gyalog 
út is vezet fel az egyházba, hol az isteni tisztelet jelenleg ren
desen foly; azonban a múlt században Mária Theresia azon 
megszorítása következtében, mely szerint a protestáns egyháza
kat njittatní nem lehete, e templom a goth ízlés egyik müve, 
csaknem összedőlt vala.

E ponton régen kolostor volt, mit Báthori István vajda a 
XV. század második felében várrá alakított, hogy a székelye
ket, kikre adót vetett, féken tarthassa. ') A székelyek a vajda 
ellen az udvarnál felléptek, a vajdát megbuktaták, a vár össze
ment. Bekövetkezvén 1556-ban a secularisatio, e helyet János 
Zs. a városnak adományozta.

Beállván a Básta kora, azon esemény, hogy Básta katonái 
1602 űrnapján Vásárhelyt kirabolák, ismét kívánatossá tette egy 
erőd építését.2) Úgy építteti ezt a város vagyona megmenfhetése

*; Engel, Geschichte IU. U. 64. J) Erá. Tőrt. IY, 180.
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tekintetéből; mire nézt a várfal építése czéhek szerint rovatott 
ki a polgárokra. Mint Szabó Nagy Ferencz írja, B o r s o s  Tamás 
városbiró, a Básta-féle zavarokban többed magával Brassóba szo
rulván, falait addig nézegető, hogy hazajövet Yárépitését terjesztő 
a város elé. Úgy kezdék el, egy leégett kolostor alapján, 1602 
aognstusában; már Sz. Mihály napjára kapuit is felvonák, s ■ be- 
lezárkozának 5 ’)  később aztán bástyákkal is elláták.

Más évben, 1603-ban Básta György Dévára országgyűlést 
hirdet, melyben e várat a székelyek lerontatni kívánják; törvé
nyük szerint azt igényelvén, hogy székelyföldön várnak lenni 
nem szabad. Két napon át mind sürgetők,, lerontását; de alapító
ja, Borsos, ékesszólásával megmentette. 2)

így  épült és tartatott meg e vár, mely aztán 1775 tájt a 
város birtokából a katonaság kezébe ment át, hol ma is van.

Vásárhely és e vár körében sok sajátságos esemény vonult 
el. Itt folytak a mesés ökörsütések a magyar királyok korában.

Ismeretes tény, hogy régen a székelyföld minden szabad 
polgára, az elsőtől az utolsóig, nemesi kiváltságban él t : pénzadót 
nem fizetett, hanem minden adójuk abban állt, hogy mikor a. 
király trónra lépett, nősült vagy első fia született, minden szé
kely ez alkalomra ökörrel adózott. Ezen adószedés ökörsütés 
nevet horda. Ilyenkor a székelység, hogy királya iránti hódolatát 
bemutassa, Vásárhelyre hajtá minden ökrét, királyi adószedők 
elébe. A kihajtott ökröket a tulajdonosok négyenként az adósze
dők elé álliták. Ekkor a birtokos elválaszta kettőt, a harmadikat 
elválaszták a király számára, negyedik ismét a székelynek ma
radt. *) Mások szerint e választás néni négy, hanem hat ökör 
közül történék. A mely székelynek csak egy vagy két marhája 
volt, az másokkal állitá össze. Az igy beszedett ökrökre azonnal 
bélyeget sütének, s e bélyegzésről nevezték az egészet ökörsü- 
tésnek. 4) Ezen adózás szintere a város azon része volt, melyet 
régi baromvásár-utczának hinak, a város keleti részén. Mivel 
ily alkalommal vásár és cserebere folyt, a városnak Vásárhely 
lön a neve.

Mily jövedelmes adó-nem vala ez, onnan gondolhatni, hogy * II.

') Érd. Tört Adat I. TI. 76. 1. V Érd. Történeti tára L 87—89. 96.
II. 6. 31—32. 3) Kovachicb Geiptorea minores II. 387—89.*) Erd. Tört. U· 135,
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történészeink 3 0 —40,000 ökröt is említenek, mint elbélyegzettet. 
Ezen ökörsütésböl 1506-ban gonosz lázadás kerekedett. Minthogy 
ez idő előtt se Zsigmond, se V. László, se Mátyás királynak 
nem vala fia, s mivel ekkor II. Lajos születésére ökröt kértek, 
a székelység mint szokásból kiment adót, megtagadta. S midőn 
a királyi adószedők keményebb eszközökhez nyúlnának, -a nép 
fegyverre kelt. T ö m ö r i  Pál jőve Budáról ellenök; de a reájok 
jött hadat itt a város alatt bevárták, Tömörít megverék. S csak 
később és nagyobb erővel lebete őket rendre hozni ')

Ezen megtagadási eset Isabella királyné ellen, midőn Já
nos Zsigmondja született, még egyszer megújult. S e v.olt az 
utolsó ökörsütés.

1551-ben itt csata volt. Isabella királyné ellenségei ellen a 
töröktől segélyt kért. A közelgő sereg azon részét, mely Moldo- 
vából jött, Martinuzzi árulásából I. Ferdinánd javára alatta meg
verék.

1556-ban azonban épen az itteni országgyűlésen határoz- 
tatott el az, hogy az ország mégis csak eláll I. Ferdinándtól, 
még pedig vissza a török pártjára.

Isabella halála után, az iíju János Zsigmond ellen, a szé
kely nép 1562-ben ismét feltámadott, innen nem messze, a vajai 
rétre gyülekezett. A 40,000-re növekedett néptömeg a birtokosok 
ellen kezet emelt. A fejdelem hozzájok küld, kérdeti, hogy mit 
kívánnának: ők minden hajdani kiváltságaikat követelték. Erre 
Majláth Gábor sereggel ellenök jött; megütköztek: a győzelem 
a népé lett; maga Majláth alig mentheté meg életét, Vásárhelyre 
futott, a mostani vár helyén állt kolostorba. Azonban segélyére 
jött Radák László ezer lovas-, s ezer gyaloggal, s most a szé
kelyek vesztettek. Erre lett a hires segesvári hongyülés 1562. 
jun. 2 0 -án, hol a székely nép kiváltságait elkobzák; s hol e fel
kelés főnöke Nagy György és társai kivégeztettek. 2)

1659. sept., 24-én itt országgyűlés van, mely a  radnóthi 
kastélyban táborozó Π. R á k ó c z i  György volt fejdelmet székébe 
harmadszor is visszatette; s sept. 29-én onnan a városba nagy 
pompával behozta.3)

l) Istvánfi Históriája. Libr. IV. l) Wolf do Bethlen Ijibr. II. ?3,
’) Érd. Tört. V. 83,
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1661 septemberében erre Ali basa ide érkezett, s Kemény 
János helyébe fejdelmet keresett. · Elktilde A p a f i  Mihály után 
Ebesfalvára, ide hozatá; s sept. 5-én megválasztatá. ')

A R á k ó c z i  forradalom kezdetén önti István, kurucz vezér 
ide jött, a várost felégeté; de a kastélyt bevenni nem tndá. s) 

1707. apr. 5-én itt igtattatott be a  kurucz világ vezére, 
R á k ó c z i  Ferencz, erdélyi fejdelemségbe, mely ünnepély a pos
taréten, a várostól északkeletre eső rétségen folya le.

1754-ben Medgyesröl a kir. tábla ide tétetett át, ma is 
itt van.

1848-ból is maradt Vásárhelynek csataemléke. Berzenczei 
idehozá az Agyagfalvára összehívott székelységet. Gedeon altá
bornagy a császáriakkal megjött, s nov. 5-kén az ágyú nélküli 
székelységet szétágyuzá, mire a város és vár a győztes hatal
mában maradt. E nap óta a kormány tartá a várat 1849. jan.
13-áig, mikor Bem elényomult, s ezen év augustus 2-káig kezét 
rajta tartá.

O) Szász széki kerített városok.

A szász hatóságok, mint emlitém, nem várakra, hanem vá- 
roskeritésekre támaszkodtak.

Mikor a szászok 1141—3 táján be kezdtek vándorolni, Er
dély keleti határszéle a székelyek által biztosítva volt;7 a déli 
rész puszta, felhagyott hely lévén, ide kívánták őket telepíteni.

Mint a nyomozódások mutatják, a település a pusztaságnak 
innenső részén vette kezdetét, s a mint a csapatok évtizedeken 
át érkeztek, a szerint nyomultak mind belebb Szeben és Brassó 
felé; ’) úgy alkoták valamivel később Beszterczevidékét.

Ha a naptári krónikának hinni lehetüe, Medgyest 1146-, 
Szászsebest 1150-, Szebent 1160-, Segesvárt 1198-, Szászvárost 
1200-, Brassót 1203-, Beszterczét 1206-ban kezdék alapitni. S 
miután Erdélynek a hét megye hét váráról már az ők bejövetelük 
előtt Septem Gastra neve volt, felesleges is mondanunk, hogy a

') Ugyanott 114. ') C«erei Historiija S28. 2J Érd. Tört. !· $>><



Siebenbürgen német nevezet, nem ezen hét szász városról vette 
keletkezését, mint ezt hinni akarják. * *)

Hogy e városok előbb falus, később mezővárosok, s csak 
később lettek kerített királyi városok, felesleges bizonyítanunk. 
Erőditésökre a törökök Európába lett benyomulása adott indokot, 
1420-ban megkezdődvén Erdélyre a becsapás, köfalaztatásuk, 
mint látni fogjuk, a XV. századra esik.

Medgyes.

Medgyes a székelyföldről a Marosba siető Nagy-KükUllő 
völgyében, annak balpartján fekszik.

A bejövő szászok, a krónika szerint, ezt a várost kezdék 
legelőször alapítani, 1146-ban. Mint a városi levéltár mondja, 
egyelőre itt csak kastély volt, melynek 1450-ben Szász Miklós 
a várnagya. Erődítését 1480 körül kezdik meg, sánczczal veszik 
körül, melybe vizet bocsátottak. Mátyás király 1486-ban paran
csot adott ki, hogy a város erősítésében mindenki résztvegyen, *) 
minek következtében 1494-ben kőfallal kezdik körül venni; a 
munka 1498-ig keményen folyt, de úgy látszik megszakadt, mert 
sajátlag 1534 körül végezték be. ®)

Azonban az első várfal ma már nem létezik, az a Rákó- 
czi-forradalomban Pekri LŐrincz által 1706-an nagy részt leron- 
tatott. *) Ott látszik ma is köböl épült egykori fal maradványa, 
mint a melyre a múlt században egy uj falat vontak. Uj fala 
gyenge, téglából való, s csak félölnyi vastag. Alakja kerek, mely 
azonban kerekké apró szegletekben törik. Kapuja három.

E vár hajdan nevezetes pont, mint a hol négy üt találko
zik s keresztet képez. Ez ütak egyike a székely földről jő, a 
Kttküllö völgyén le, s megy Fejérvárnak; a más út jő Marosvá
sárhelyről s megy Szebennek. Mint ilyen hely, sok és nevezetes 
csatáknak, s eseményeknek volt színtere.

Fekvése annyiban szerencsés, hogy a völgy felett áll né
hány öllel, egy a völgybe nyúló hegyfok lábán. De a körűié 
emelkedő hegyek igen dominálják.

') Érd. Tört I. 60.
Oki. Archiv. N. F. I. 198. *) Ugyanott 199. 1. Haner, D. königlich« 

Siebenbürgen >26.
* ) Windisch’e, Geographic IQ, 155. I,
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Nagy fontossága feltüntetésére nehány itt lefolyt eseményt 
megemlítek.

Be kezdvén ütni a  törők, Mézét bég 1438-ban becsap, Med- 
gyest is elpusztítja.

Mátyás király moldovai hadjárata után, Brassóból 1468. jan. 
elején ide érkezik, hol a szebeni polgármester köszönti.

Zápolya fellépvén, Medgyes Ferdinánddal tart, miért 1529. 
sept. Kún Kocsárd Zápolya részére ostromoltatja; mire 1530 au· 
gustusában magát feladja. ')

1534-ben Gritti Alajos, török kegyencz, előbb Zápolyának 
nagy embere, később árulója, bejött vala török sereg élén. Bras
sótól parancsul adja, hogy a hon nagyjai hódolatukat letenni 
hozzá siessenek. Azonban Cibak Imre Erdély Zápolya részéröli 
parancsnoka, a hódolatot betiltván, serget gyüjte, s övéihez igy 
szólt: valamint e fő vég két főt nem fedezhet, úgy a honnak két 
ura nem lehet. A merész szavakat megvitték Grittinek. Gritti a 
büszke szavakra lángra gyűl. Jól van, — szólt — ha nem fedez
het a hon fovege két főt, egyiknek el kell bukni. Dóczi Orbánt 
Felmernél, Brassó közelében, aug. 9-ke éjjelén a Cibak sátrába 
küldé, s ezt orgyilkolva megölető. Erre az erdélyiek Cibak vé
rébe kardot mártottak, a véres kardot, ős szokás szerint, mint 
fegyverrekelés jelét, a honban széthordoztaták, s kevés időre 
Majláth István, Erdély Ferdinánd részéröli parancsnoka alatt 40 
ezer erdélyi táborba szállt, megboszulni Cibak ártatlan vérét. A 
kegyencz, előbb Brassóba, azután Szebenbe akarta magát be
venni, de egyik se bocsátá be. Medgyesre futott tehát, hová a 
városiak akarata ellen betört. De alig pihent meg, ott vala ser- 
günk, mely kíméletből sokáig nem ostromolt; mígnem sept. 28- 
kán nyolcz ágyút szegeztettek neki, s reggelre 2 0  lépés rést tö
rettek a falakan. Dóczi a nép dühének lett áldozata. Gritii feje 
pedig, miként a Cibaké, elesett. így  végzé életét Medgyesen e 
férfi, ki magát Magyarhon protectorává akarta feltolni. J)

1576. jan. 28-án Medgyes roppant pompának volt tanúja. 
Hongyülés volt, hová megjöttek a lengyelek követei, meghivák 
B á t h o r i  István fejdelmttnket Lengyelország trónjára, mit el
fogadott.

') Érd. Tört. II. 67. 99. HL 29. 31.
ή  W. Bethlen, Histor. I. 211. I, E r i  Tiirt. Ili. 4?. 1,

SZÍSZ SZÉKI KB KITETT VÁROSOK. 107



108 s z i s z  SZÉKI KERÍTETT v á rosok .

1588. dec. 8 -án hongyülés volt, hol a még gyermek Bá- 
thori Zsigmond a kormányt felvette.

1605. sept. 4-én hasonló jelenet kezdődik. A győzelmes 
B o c s k a i  István országgyűlést hirdetvén ide, diadali ünnepély- 
lyel fogadják, s sept. 14-én Erdély fejdelmévé igtatják be. ’)

1614. febr. 23-án hongyülés nyilván meg, véres jelenet
nek lett színpada. A kéj vadász B á t h o r i  Gábor fejdelmet saját 
katonái megölték. Következője, B e t h l e n  Gábor, ide hongyttlést 
hirdetett: többen azt kivánák, hogy a gyilkosok törvényszék elé 
állíttassanak. A vita oda került, hogy Szilassy és Nadányi, a 
két ío részes magát a Báthori darabontjai ellen a sz. fereneziek 
tornyába vette, onnan oltalmat kísértének. Azonban a darabon
tok a tornyot bevették. A szerencsétleneket onnan ledobták, s 
alant összedarabolák. 2)

1630. jnl. 10-én ujlag viszályos hongyülés kezdődik. A ha
za Bethlen Gábor halála után, ennek neje és testvére közt pár
tokra szakada. Mindenik saját kegyenczét ohajtá fejdelmül. A 
viszály oly magas fokra hágott, hogy a gyűlés termében szinte 
vér ömlött. Miként Kemény János önéletírásában mesélli, Ma
gyarhonból a rátkai ördög is jelen volt, ez izgatá a pártokat.

1658. jan. 9. Miután II. R á k ó c z i  György Lengyelhonban 
el veszté sergét, vele a porta kegyét és trónát: itt az nj fejdelem 
R h é d e i  Ferencz hongyülést tart, hogy magát beigtassa. Azon
ban a trónvesztett Rákóczi székely sereggel hirtelen reája üt. A 
fris fejdelmet székéből kiugratja, maga foglalja el azt.

1705-ben Medgyest gr. Forgács Simon R á k ó c z i  Ferencz 
részére ostromolta, mire jun. 15-én, a német őrség és város ma
gát feladá. Az ostromot Damoiseau mérnök intézte, egyike azon 
mérnököknek, kiket a francziák küldének. 3)

Medgyes az 1848-ki forradalomban sok kézen ment át. A 
császáriak bírták egész 1849. jan. 19-ig; mikor is Bem, a Gál- 
falvánál jan. 18-án tartott csata után kezébe kapja. Bem belőle 
Szeben felé ment. Jött b. Heydte, dragonyos kapitány s a ma
gyarőrséget belőle kiűzte. Pár nap múlva a vízaknai csatánál 
(febr. 4.) Zsurmay, Vilmos-huszár őrnagy elszakad Bemtől, báró * l

') W. Bethlen, VI. 325. Érd. Tört. IV. 173.
l) Érd. Tört. IV, 2J8. 3)  Histoiro de Revolution de Hongrie F. 205, 1, 

Érd, Tört. VI. 68,



Heydtét újra kinyomja belőle. Bem a piskii csata után ide vonul; 
magát rendbeszedi. Matt. 1- és 2-án a várostól délfelé egy óra
negyedre, hol a hegy félkört képez, a Szebenböl elnyomuló csá
száriaktól az ajánlt csatát elfogadja, s változó szerencsével küz
di; mígnem 2-án estye innen elvonul fel Segesvárnak. A város 
ekkor újra a császáriak kezére ment. Mart. 9-én Bem hirtelen 
elhagyja Segesvárt, Szebennek tart, a fedezetlen Medgyesen át
vonul. Szeben bevételétől (mart. 11.) Medgyes a forradalmiak 
kezébe esett, s ott maradt a muszkák bejövetele utáni időkig.

Szász-Sebes.

Fekszik a Sebes vize partján, mely nyugoti külvárosán ál
tal foly. Nevét is e folyóról vehette.

Ha valaki Szebenböl Fejérvárnak vagy a Bánságnak tart: 
az Szászsebest el nem kerülheti. Honnan harozos időkben tán 
minden város közt leginkább k i . van a' vésznek téve. S ezért 
legkisebb s legszerényebb szász város. Kedves fekvése van a 
kenyérmezei térség keleti szegletében.

A krónika szerint, a szászok beköltözése után csakhamar, 
1150-ben alapult. Szászsebesi jegyző, Conrád József, 1784-ben a 
város történeti eseményeiről hivatalos jegyzéket szerkesztett, a 
ebből látom, hogy egyelőre csak sánczozat és f a v á r  tévé erős
ségét. De meghallván a törökök beütni akarását, 1387-ben két 
emberüket küldék Budára Zsigmond királyhoz, hogy a városnak 
kőfallal leendő körülkerítése iránt engedélyt nyerjenek. Az en
gedélyt megkapták, s a várost azonnal kőfalba vevék. ’) S mi
kor Amurath török szultán, beütéseit elkezdé, Szászsebest _ már 
kőfalban találta.

Nem sokat használt, mert Amurath 1438-ban a várost be
vette, kirabolta, felégette, lakosait elhurczolá, várfalát lerontotta.2)

> Szászsebesnek azért ma v á r a ,  még pedig a legépebb vá
ra van. ügy, hogy még koronája is kevés helyen hiányzik. Azon
ban e vár nem az első. Ennek építését 1566. nov. 30-án hon- 
gyülésileg határzák el, úgy épiték, még pedig negyed részét fej
deled költségen, a többit a báróm nemzet. 3)

’) Városi levéltár C. betU I. ez. Éder Felmerhez 84. 1. '
’) Érd. Tört, II. 67. 3) Gr. Miké, Érd. Tört. Adet. II. 369. III. 305.
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Az első vár kettős fallal volt, a mostani csak egygyel. 
Anyaga kő, s még keményen áll. Mint váraink mindenike, úgy. 
ez is 4 —5 öl magasra nyúlik fel a főid színétől.

Alakja tojásdad. A legkisebb városkeritések közé tartozik. 
Csupán két kapuja van, melyek egyikén a .mint belép az utas, 
a vele szemben levő más kapun mondhatni kilát. A belváros is 
talajdonkép csak egy fóntczából áll, melyen az országút áthalad. 
Ezen föutczát egy más metszi keresztül, mintegy kereszt alak
ban : ezen keresztutczák végén is bástyák állanak, de csak gya
log kijárók számára. A belváros hossza 6 —700 lépésnyi. A két 
főkapu körét kettős fal védi. Víztartója is ott mélyed kereken a 
vár egész környezetében; de ma nem viz, hanem csinos vete
ményes, mit benne láthatunk.

Úgy kell lenni, hogy e különben gyenge vár, nem sok 
ostromot fogadott el, máskép ily ép nem maradhatott volna. Al
kalmasint minden fegyveres erőnek megnyitotta kapuit. így  jutott 
hozzá Zápolya 1630. jan. 27-én; így látjuk például,' hogy 1551. 
jun. Isabella királyné keres benne menhelyet; s már octoberben 
Castaldo, Isabella ellensége tűzte ki benne Austria lobogóját; pár 
év múlva, 1556-ban Isabella vezérét, Petrovichot látjuk belevo
nnia, mart. 8 -ára gyűlést hirdet, hol a rendek Ferdinándnak a 
hűséget felmondák, s Isabella és János Zsigmond visszahozatalát 
kimondák. ')

Mint ily önállástalan erőditvény sokat szenvedett. A Il-ik 
Rákóczi Györgyöt trónából kivetni akaró török sereggel 1658. 
sept. 12,000 tallérban egyezkedett ki. A Kemény János ellen 
bejött törökség 1661. jun. felégeté. 2) A Rákóczi forradalomban 
Csáki András, 1706-ban, falait megrongálta, ®) Károlyi 1708. 
aug. 14-en bevétette, felégetteté. *)

Szászsebes Fejérvártól egy órára fekszik. Honnan a fej- 
delmek, mint székvárosukból igen szerettek ide kijőni, mivégre 
itt szállást is tartáhak. Zsigmond király 1421. jul. 4-én itt járt. 
Zápolya János e városban hala el 1540. jul. 2 1 -én. s) Neje Isa
bella, 1551 júniusában mig Fejérvárt ostromoltatá, e városban 
tartá szállását. S mikor gr. Steinville, Erdély föhadiparancsnoka

') Érd. Tört, III. 147. *) Chronic. Fuchsio II. 127. 3) Windísch’s Geo- 
gTftphie III. 180. Cserei 396. Fundgruben III. 376.

‘) Wolf de Bethlen I. 823.
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Fejérvár mostani várát épitteté: az építés ideje alatt lakhelyét 
Szebenből ide tette vala. Szállásául a város egy épületet rögtö- 
nöztete, mély ma katonai laktanya.

Korunk forradalmában Szászsebes kevés, de nagyszerű je
leneteket látott. Ellenségét, a forradalmiakat legelébb 1849. febr. 
6-án látta, megveretve, szétszórva, a vízaknai csata után. Puch- 
ner, főhadi kormányzó, a császári egész erővel benne őket utól- 
érte. Bem magát bezárta, s mig sergét rendbe nem szedte, a 
császáriak 6 fontosairól, mik a keleti kapura most is látszó nyo
mokat dőrgének, hallani sem akart. Belőle még az nap kivonult, 
s lett a piskii csata. Ugyancsak ez év aug. 6-án, Bem, Szeben 
alatt aug. 4 —5-én újra megveretvén, Szászsebesen ismét átvo
nul. S lön a fegyverletétel.

Szeben.
Mint az erdélyi szász kormányzat és egyetem székhelye, 

nagy szerepet játszott Erdély múltjában. A lutheránus vallást, 
mit most az egész szászság vall, innen kezdék 1523-ban terjesz
teni, ') A nemzeti fejdelmek kora után, az osztrákház ide tévé 
a katonai főparancsnokságot; ide a főkormányszéket, mely utolsó, 
midőn Kolozsvárra tétetett át, a kincstárnokság itt maradt, mi 
Szebennek nagy politikai fontosságot szerze. A forradalom után 
felállított jogakademia a szász ifjúságot, mely eddig Kolozsvárit 
és Vásárhelytt végezte vala a jogot, ide öszpontositá.

, A történeti rége szerint H e r m a n n ,  azon német lovagok 
egyike alapitá, kik Sz. István király nejét, Gizellát, Éajorhonból 
1006-ban bekísérték. 2) Mások e Hermannt a saxoniai herczeg 
fiának gondolják, s hogy azon lovagok egyike lett volna, kiket 
Nagy Károly küldött be, hogy az avarok felett őrködjenek. 8) 
Úgy hiszik, e . Hermann nevéről nevezték előbb Villa Hermanni, s 
később, hogy várossá lett, Hermannstadtnak.

A naptári krónika szerint a szászok kezdék alapitni, 1160* 
ban. Már 1167-ben egy oklevél megemlíti. *)

A mint alapult, igen sebesen kezdett fejleni. A szebeni prae*

') Érd. Tört. II. 148.
Tröster II. Bach. IV. Cap Tkuroczi, ll. Gap. 18. Eder SchaeseushCí 

13. 3) Heltai krónikája I. k. XXX.. rész. 4) Fejér, Cod, dip). I. 178.
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postgág ΠΙ. Béla alatt már állott: annak oly szabadalmat adott, 
mely a püspökség alól kivette, s a tizedet a szász papok kezébe 
adá, miből 1189 körül a praepost és püspök között heves vita 
keletkézéit; mit egy még hevesebb követett, mennyiben 1211- 
ben, Berthold kalocsai érsek, IL Endre király sógora, a praepost- 
ságot püspökséggé akarta emelni. J)

Ily pártfogás mellett Szeben ipara hamar fejlett: Nagy L a
jos 1370. febr. 22-ről árniaknak szabad utat nyit; Mária király
nétól 1384-ben azon kiváltságot kapják, miszerint Szebenből min
den idegen iparos üzérkedése ki legyen zárva. 2)

Még nagyobb emelkedést kap azáltal, hogy Zsigmond ki
rály a praepostságot, mely az istentisztelettel nem kezdett gon
dolni, 1424-ben eltörlötte, birtokát, mely öt faluból állott, Sze
ben városnak adományozá. 8) Ugyan e században már pénzverdét 
látunk benne.

Elkezdődvén a török Erdélybe beütése, 1420-ban, Szeben 
az 1438-ki beütésnél már mint oly erőd jelenik meg, melyet a 
török bevenni nem bírt, s milyen erődre Drinápolytól idáig nem 
talált; *) valamint az 1442-beli török támadást is becsületesen 
kiállotta. Hogy még jobban megerősítsék, V. László 1454-ben 
20 márka ezüstét ad. s) Hyszerti phasisokon fejlődött Szeben 
azzá, mi lett, s oly erőddé, melyet a töröknek egyszer sem si
került bevenni.

Szeben' kényes ponton esik, közel a verestoronyi szoroshoz. 
A hadjáratok és beütések viharának meglehetősen ki volt téve, 
min szerencsés fekvése segített, mennyiben magaslatra épült, s 
körűié keréken szép térség.

. A vár a. ponkról lenyúlik a térségbe. Alakja nem tiszta 
négyszeg. Nyugotészakról, honnan a megtámadás inkább jöhetett, 
kettős, várfal övedzette. Bégebben víz vette körül, mi már a XVI. 
közepén halastó; n) mit Π. József alatt kertekké alakítottak át.7)

A tulajdonképi várfal ma nem a régi. A hajdani, mely kö
böl volt, földig omolt; maradványa ott látszik sok helyt az uj 
fal alatt. Az erre emelt újabb fal, téglából van építve. Sőt van'

*) Fejér; Cod. dipl. VI. 742. Toutsch, Geschichte 157.
2} Érd. T ö rt IL 26. 23. 3 4 * 6J Érd. Tört. I. 94. 98.
4j Katona, Hist. Crit. XIII. 452. Eder Felmerhe* 103. 3) Archiv, d. V.

KP. Π. 156. Tentsch, 172.
6J Reichersdorfer, Chorographia Transilv. 8.1, ’J Archiv, d. V. N.F. II. 61.
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oldala, mint a déli, hol hiányzik, s helyén ma lakházak állanak. 
Keleti oldala igen ép, négy bástyával. A nyugoti szintén erős, s 
rajta át a belső várba hosszú boltíves két kapu vezetett be. 
1666-ban négy kapuja s két ajtója volt. J) .

Szeben csakhamar az ostromok hosszú sorát költötte fel 
maga ellen, mennyiben nézetei az ország többségétől külön vál
tak, s e miatt gyakran látjuk a hazai sergeket alatta. A mint 
Erdély Magyarhontól külön vált, s Szeben 1527-ben Ferdinánd- 
hóz nyilatkozott, Zápolya ellene fellépett; 1529-ben a belefutott 
Majláthot,-Ferdinánd vajdáját, Kún Kocsárd ostrom alá vette; 
hosszas bezáratás következett be; 1531. jan. 20-án három havi 
fegyverszünetet kötnek; azonban, a mint a kikötött idő lejárt, 
Báthori István, Zápolya vajdája apr. 24-kén Szeben alatt újra 
megjelent. A bezáratás és ostrom tovább folyt. A többi szász 
város egymásra adta fel magát. Az 1533-ki esőzés miatt fala 
egyrésze összeomlott; ') 1534. oct. végén Balassa Imre jelenik 
meg alatta, mire nov. 2-án, azon ürügy alatt, hogy Ferdinánd- 
hoz küldenek, hogy őket s a várost esküje alól feloldja —  14 
heti fegyverszünetet kötöttek;’ mi kitelvén, 1535-ben a Zápolyá- 
hoz pártolt Majláth István jelent meg alatta; kivel ismét fegy
verszünet jött létre, a hűséget felmondó követek jan. 6-kán fel
indultak, Zápolya mart. 6-ról Szeben kiváltságait biztositá, — mi
re Szeben magát Majláthnak feladta.

Zápolya özvegye Ferdinánd részére Erdélyről lemondván, 
Erdélybe küldött katonai parancsnoka, Gastaldo, öt város jobb 
megerősítését terjesztő fel, s azok egyikének Szebent jelelte ki.

• Ennek következtében Haller Péter királybíró 1551-ben a várfalán 
sokat ujittatott, s elébe erődítéseket vonatott. 3)

1599-ben Báthori Endre fejdelem a sellenbergi vesztett üt
közetből Mihály vajda elöl ide fut. Előtte a vár kapui bdhsapat- 
tak, minek következtében a fejdelmet futtában agyonverék. Ezért 
aztán később, hogy érette a szebenieket megbüntesse, —

1610. dec. 10-én, B á t h o r i  Gábor, mintha Oláhország el
len indult volna, Szebenbe ment, csapatai egy része magát utána 
becsempészte, s csak akkor ébredtek a szebeniek, a midőn a * *)

’) Tröster, IV. Bach. Cap. VIII.
Fundgraben, I. 19. W. Bethlen, I. 207.

*) Z. Geschichte der Ringmauern v. Hermannstadt, v. J . C. Schuller. KI.
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kapuk kulcsát, bekérte; a várost lefegyverzé, fejdelmi székváros
sá nyilvánitá: mire a szászok a várost oda hagyák, Szeben oly 
puszta lett, hogy utczáin — ha igaz — kölest termesztének. ’)

1613 őszén, mert a fejérvári fejdelmi palota le volt égve, 
Bethlen Gábor, mint újonnan választott fejdelem lakni ide jött. 
Erre a szászok Segesvártt ligát Írtak alá; mire Bethlen velek 
kibékttlt; 1614. febr. 18-án a várkulcsokat visszaadá, Szebenböl 
kivonult. a)

1658. sept. 3-án, a II. Rákóczi ellen jött tatárság alája ér
kezik: mert be nem veheté, 25,000 tallér sarczot vetett reá.

1659-ben, a II. Rákóczi trónvesztésével fejdelemmé lett 
Barceait a töröknek télire biztos helyre kellett helyezni, mert az 
őt támogató törökségnek téli szállásra kellett vonulni. ír  tehát, 
a basa Szebennek, hogy Barcsait és pártját, s velők 1500 jan- 
csárt fogadja be; mert ha II. Rákóczi ostromolni jö, nyolez nap 
alatt benterem: ha pedig be nem fogadja, a jövő évben vissza
tér, s Szebent eltörli. A szebeniek hosszas tanácskozások után, 
jó választ adnak. így  érkezik bele Barcsai 1659. dec. 18-dikán. 
Azonban dec. 23-án Π. Rákóczi is megjött, még pedig tekinté
lyes sereg élén. .1660. jan. 7-ke éjjelén Rákóczi sánczot vonat, 
bele öt ágyút helyez, s 8-án elkezdé az 5, 8, 12, 26, 28 fon
tos golyókat hányatni. Jan. 14-én a városból kicsapásokat intéz
tek a sánczokra. Rákóczi jan. 28-án tttzes golyókkal felelt, mi 
azonban keveset ártott. A várban kásaőrlő kézi-malmakra szo
rultak. Fejérvárról Erdély legnagyobb ágyúja, a hires farkas is 
Ide érkezett, s febr. 20-án, 40 fontosaival az apróbb ágyuk közé 
Vegyült. Máj. 14-éig alig volt nap, melyen Rákóczi ne lövetett 
volna. De megjöt a budai vezér, Rákóczi sebes léptekkel ment 
Kolozsvár felé, hol még azon hó 22-én életét veszté. S Szeben, 
miután 1290 ágyulövést kiállott, 23 heti ostrom után, felsza
badult. 8)

1685. nov. 30-kán I. Apafi fejdelem a német sergek elöl 
ide vonul; Veteráni 1686-ban alája jő: e hírre a szebeni polgá
rok jul. 6-án, a töröktől nem akarván elhajolni, magokat vé
delmi állapotba helyezik, mire Szeben jul. 13-án az ostrom alól 
felszabadul. Apafi aug. 27-én Szebent elhagyá, Fejérvárra ment.1) *)

*) Fundgruben L 264. 1. Érd. T ö rt IV. 198. 2) Érd. Tört. IV. 217.
'j  Sieb. Búin. Fundgruben II. 170—209. 1. Bethlen Mikidé ifjúkori élete 

178. Érd, Tört. IV. 8 9 -9 2 . 4j Érd. Tört. V. 176—8.
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1688. máj. 9-én itt írták alá a rendek Caraffa tábornok
nak azon nevezetes okmányt, mely által megigérék, hogy a tö
röktől végkép elszakadnak, s Erdélyt a magyar király védelme 
alá bocsátják.

1703-ban kiütvén a Rákóczi forradalom, Rabntin a fok or
mányszéket Fejérvárról ide tétette át, s úgy maradt 1790-ig 
Szebenben.

A 48-ki forradalomban Erdélyben Szeben vitte elől a csá
szári lobogót. A fóhadi kormány, a szászok comese és a román 
comité innen adá rendeletéit. A város Zalait megerősítette, réseire 
paliesadokat veretett, magát védelmi állapotba helyezé, s a for
radalmiak 1849-ben jan. 21-én intézett megtámadását visszaverte. 
S élvezé nyugalmát 1849. mart 11-éig, mikor is , Bem csellel a 
császári föeröt kikerülvén, a tartalékkal alatta mégharczolt, s a 
várost elfoglalta. A forradalmiak kezében maradt e naptól ez év 
júliussá elejéig, mikor aztán ezek az osztrák-orosz erő közeled
tére a várat ott hagyák. Bem aug. 4-én, miután most az egye
sült erőt kerülte ki, utczai véres csata közt újra elfoglalta, de 
másnap, δ-én ismét kinyomatott.

Segesvár.
A Nagy-Kttkttllö völgyében esik, Medgyesen feljül, tőle fel 

felé keletre, mintegy 6 órára. A székelyföldről Fejérvárnak tartó 
ellenség ellen, ő volt az előbástya. Délről északra benyúló hegy·1 
fokon fekszik, magaslaton. Várfala a hegyoldalán kezdődik, úgy 
lejt a Eükttllő partjáig.

Segesvár igen festői képet ad. Északról közeledve, az utas 
hegyfokkal megy szembe, melyre a völgyből várfal i^gyódzik 
fel; a hegyoldalt nagy épületek, tetejét a luth. gymnasium és 
templom foglalja el. A külváros a hegycsúcs alatt gyürüzetet ké
pez, s nyárban a kertektől zöld alváros mintegy zöld levelekkel 
átfőzött koszorú futja körül; a nélkül azonban, hogy délfelöl 
összeérne. A képet a háttéren hegyek, az előtéren az alatta fo
lyó Kttküllö egészíti ki.

Lakossága iparos, főleg takácsai és kötélveröi elsők a ha
zában. Valamint Brassó és Szeben, posztóval, úgy Segesvár gyár 
pottszövettel látja el a nép középosztályát.
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A krónika szerint, Segesvárt a szászok 1198-ban kezdék 
alapítani.

Vára, az erdélyi várkeritések közt legkisebb és legelvisel- 
tebb. Falai annyira meg vannak rongálva, bogy oltalmi tekintet
ben mit sem érnének. Csupán nyugoti oldalát kímélte az enyé
szet, mint a hol még bástyái is fennállanak. Más oldalai több 
helyen földig omolvák. Északon szinte csak nagyszert! kapuja 
figyelmeztet, hogy kerített városba lépünk.

A vár legmagasabb pontjára, a hegy tetejére fárasztó lép- 
csözet vezet, melynek 1654-töl fedele is van ’) A tetőn egy kö
vekkel boltozatos alagút merült be a hegy gyomrába, melynek 
szája az ottani templomtól és síroktól délre most is látható, s nehány 
ölnyire még most is bele lehet hatolni. A nép azt tartja, hogy 
ez alagúton ott lehetett hajdan kijutni, hol jelenleg a várostól 
nyugotra egy emlék-oszlopszerü toronyka áll, mit s t y I á n a k  
neveznek.

Mikor épiték e várat, nincs adatunk. Hogy a pusztításnak 
gyakran ki volt téve, arra megemlítjük, hogy a török 1438-ban 
feldúlta; hogy 1513-ban oly puszta e város, hogy H. Ulászló 
Gerendi Miklós előterjesztésére okmányt adott ki, melyben elren
delő, hogy újra lakottá tegyék; s lakosait hét évre adómente
sekké te tte;2) valamint azt, hogy 1676. apr. 30-kán az egész 
város, 624 ház, 120 major, nagy templomostól leégett. 3)

Segesvár sok vihar-, sok ostromnak volt kitéve, minthogy 
a völgyet dominálta. így látjuk alatta 1529-ben a Zápolya ser-' *)

*) Windisch’s Geographie III. 224. 1.
ap Windisch, Geographie III, 226, 1. 3) Archiv. NF, I, 231,



.gét, 1603-ban a trónkeresö S z é k e l y  Mózest, 1605-ben Oyolaflt 
B o c s k a i  részére, 1662-ben K e m é n y  Jánost, azonban ez al
kalmaknál, részint feladás, részint jobb szerencsével- a vészt min
dig elkerülte.

Elérte Segesvárt is a szerencsétlenség 1601-ben. Mintán 
Báthori Zsigmond Goroszlónál vészt, a Básta katonái ang. 3-án 
Segesvár alá jöttek, pénzt követeltek, kapuját ostrom alá vet
ték; megsarczolák.

Ugyanez év novemberében B á t b o r i  Zsigmond Moldovából 
visszajö, serget gyűjt Básta ellen. Ennek egy része telelni Makó 
György alatt Segesvárra jö, hol az alvárosba be is eresztik. De 
a seregnek a vár is kellett volna. Hadi cselhez folyamodtak. 
Haller Gábornak, ki Bástával tartott, a várban borai voltak, ezt 
a katonák, magoknak kikérték, a város kiigérte. Dec. 14-én, reg
geli templomozás alatt a szekereket beküldik, a borokat felrak
ják s leinditják. Azonban, mire az alsó várkapuhoz értek, a sze
kereket egyszerre csak megállítják, úgy, hogy a kaput tölök be
tenni nem leliete. Erre a már kész sereg a várba berontott. Utá- 
nok beront a sereggel volt kozákság, kik neki estek a nagy 
templom kincseinek: a kehelyek mellett, az akkori művészeti 
emlékek veszteségire, elrabolták a tizenkét apostol ezüst szobrát. 
S a sereg e naptól más év júliusáig a várban marada. ’)

Segesvár várfala később fordulatot höz Erdély történetébe. 
Miután Ali basa I. A p a f i t  fejdelemmé emelé, öt 1661. oct. 2- 
kán Segesvárra hozta, hogy Kemény János, a volt fejdelem el
lenében bátorságba helyezze. Azonban Kemény János, német se- 
gélylyel ellene indult, de azért Apafit nov. 2-án Kis-Selyken be- 
igtatják. Az uj fejdelem 1662. jan. 12-én Segesvárra visszajött, 
hová Szentpáli, Kemény János csapatvezére is negyednapra meg
érkezett, s Kemény Írásával Apafit kikérte. Jan. 19-én maga Ke
mény is megérkezett, főhadiszállását Fejéregyházára tévé. Jan.
20-án Kemény Segesvárt körttllovágolja, vizsgálván, honnan le
hetne sikeresebben támadni. Apafinak serge csekély lévén, nem 
érezte magát bátorságban; Keménynyel pedig szép német sereg. 
De még az nap megérkezik a döntő hir, miszerint a várbeliek 
segélyére a török már Medgyesig érkezett. Apafi a hirt nem l

l)  Peutech. Fundgruben, II. 94—6, 1, Erd, Tört. IV. 126,
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tudta. Kemény az ostrom helyett, jan. 21-dikét minden haszon 
nélkül eltöltötte. S 22-én az érkező Kacsuk basa elöl elvonult 
Nagy-Szőlősre, hol 23-án raegtámadtatott: ott veszté fejdelemsé- 
gét, sergét és életét. S Apafi e naptól vetélytárs nélkül ural
kodók.

A R á k ó c z i  Ferencz forradalma hozta falaira a legterhe- 
sebb csapást. Pekri Lörincz 1706-ban elfoglalta, bástyáit, kőfa
lait annyira lerontatá, hogy védeni ne lehessen. ')

Az itt tartott gyűlések közül nehányat megemlítek:
1506. febr. 9-én a három nemzetből bizottmány ült össze, 

mely az akkori fejetlenség ellenében kormánytanácsot állított 
Össze, mintegy az anyahontóli elszakadásra dolgozott. *)

1562-ben itt notáztatá s fegyverezteté le a székely nemze
tet János Zsigmond, lefejeztetvén a Nagy György-féle lázzadás 
főnőkéit. J. Zsigmond legyőzvén őket, Segesvárra jött, mint oly 
erődbe, mely a székelyekhez legközelebb esett; itt mulata egy 
évnegyedet. Jun. 20-ára hongyülést hirdetett, melynek színhelye 
a várbeli alsó templom vala. E gy napon Csáki István cancellár 
osak belép, felolvasá a székely lázzadás főnökei nevét. Azonnal 
megfbgattak s kegyetlenül kivégeztettek.* 3)

1613-ban, Szebennek Báthori Gábor által lett elfoglaltatása, 
pusztává téfetése után, a szász székek küldöttei összejöttek, nov. 
20-án egymás védelmére ligát írtak alá. 4)

Ezeken kívül itt három fejdelemválasztó hongyülés volt.
1630. nov. 14. Bethlen István helyébe megválaszták I. R á- 

k ó c z i  Györgyöt.
1657. őszén Π. Rákóczi György helyébe a török feltolja 

R h é d e i  Ferenezet.
1658. oct. 10. B a r c s a i  Ákost teszik meg, miután Mehe- 

met basa már kinevezte volt.
Az 1848-ki forradalomban Segesvár nagy szerepet játszott. 

A mint a mozgalmak kitörtek, császári őrséget, később ágyukat 
kapott. October végén az itt levonuló székely tábort már ágyú
val üdvözlő.

. 1849. febr. 16-án, miután b. Heydte, dragonyos százados 
őrsége kivonult: Forró, a forradalmiak részére elfoglalta. A med-

') Cserey, Hist. 366. J) Érd. T ö rt Π. 134.
3) Fundgruben, Π. 90. Erd. Tűrt. HI. 178. *) Érd. Tört. IV. 316,
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gyesi csata után, mart 3-án Bem egész sergével belevonult. A 
várostól nyugotra b. Puchner ellen hét ágyúra redoutteot hánya- 
tott, ki midőn e positiot délről meg akarná kerülni, Bem mart. 
9-én reggel Szebennek sietett: a császáriak délután két órakor 
Bemnek csak hült helyét találták, s utói nem érhetvén, Bem Sze- 
bent bevette.

E napok óta Segesvár a forradalmiak kezén maradt, az 
osztrák-orosz sereg be- és elönyomultáig. Mígnem Segesvár alatt, 
föle keletre, jul. 31-ik napján Bem a székelyföld felöl jőve, 11 
ágyúval csatát rögtönzött. A csata délelöttöl estvefeléig változó 
szerencsével folyt. Scariatin, orosz tábornok ágyútól elbukik. 
Végre a' kozákok rohamra vették, s a forradalmiakat, mire cen
trumok négy ágyúja már elpattant, elszórák, szétyerék.

Szászváros.

Szászváros, németül Broos: Sz. Ambrusnak szentelt tem
plomáról. Egyike a hét fö szászvárosnak. 2) Épülni kezd 1200- 
ban. Kerítése nincs, elkezdték volt ugyan keríteni, de a nagy 
hadak miatt félben maradt. 8)

Különben igen szépen fekszik a Maros balpartján, nagy 
országutban, honnan le az utolsó napokig számtalan vihar vonult 
felette keresztül.

Nem lévén kerítése, magának egy sánczokkal, bástyákkal 
ellátott erődöt vonata, benn a város közepén. Tágas udvarán a  
két protestáns templom máig is kényelmesen megfér. Kőfala s 
bástyája ma is fennállanak s szebb várromjaink sorába emelik.

1602-ben Básta Szászvároson 400 katonát hagy telelni, kik 
magukat oly mostohán viselék, hogy a polgárság előlük minde
nét e kastélyba takaritá, magát belevevő, s a várost a katonák
nak odahagyá. Azonban Sékely Mózes, mint trónkeresö 1603. 
apr. töröksegélylyel betör, előc^apatát Bethlen Gábor vezérlé. A 
német katonák főnöke, Tech Ilyés, a mint közeledtökröl értesült, 
a kastélyba ment, megvizsgálta, hogy veszély idején belevonja 
magát. Bethlen közelget, egy hajnalban a várost tatársággal önté 
el, a német katonák félig öltözve futnak a kastély felé, de az.

a) Szászváros ás környéke történetét 1. Benigni, Traneilv*ni* 1· 83Q, 
Heltai krónikája I, IV, rész.



120 SZÁSZ SZÉKI ΚΕΒΠΈΤΤ VÁB080K.

meg nem nyílt. Nem volt más menhely, mint a vár sáncza; be- 
leszálltak, s ritka kitartással egész nap tárták magokat. -Éjjel el 
akarnak menni Szászsebesre, azonban Bethlenéknek tudtára esett, 
utánok küld, s csak 11 -et hagytak életben. ’)

Azonban Székely Mózes a Barczán elesik, Bethlen kifut a 
honból; Básta júliusban ismét rátette Erdélyre' kezét, Szászvá
rosra ment, Deák Mihály királybírót s két polgártársát a kastély ki 
hem nyitásáért felakasztatá. Katonái szintén ide jöttek, bogy a 
várkastélybelieket kirabolhassák, élelemszerzés ürügye alatt a 
kastélyt ostrom alá vették. A polgárok félvén Básta katonáit 
megölni, csak kövekkel dobálák; s mikor ez Sem használna, 
méhkasokat kezdének a feltörök fejére hányni. A csel sikerült: 
az apró szuronyokat nem sokáig állhaták ki s az ostrommal fel 
kellett hagyniok. * *)

• A II. Rákóczi Györgyre jött tatárság hozta e kastélyra a 
legnagyobb romlást, 1661-ben, mint a mikor a várost kastélyos- 
tól porrá égeték. 3)

Brassó.

Német neve Kronstadt, latinul Corona. Czimere is egy ko
ronás gyökér, mi a vár falán is festve látható. Honnan jött e 
korona Brassó nevébe és czimerébe, történeti adataink reá nin
csenek. A hagyomány úgy vélekedik, hogy ezen emlékezetessé 
vált koronás gyökér, egy lengyökér lett volna, mit a város épí
tésekor a földben találtak; s melyet a városházánál tartottak, 
mig ott az 1689-ki égéskor elégett. Más írók ellenben azt tart
ják, hogy ezen koronás gyökér a földben termékaranyból talál
tatott. 4)

Brassó Erdélynek legnagyobb, legfestöibb városa; 25,000 
lakossal. A két Oláhország és Erdély közötti kereskedés főpiacza.

Brassó Erdély délkeleti pontján fekszik, nehány órára a 
határszéltől. Tőle délre már csak hegy és erdőség emelkedik. A 
déli határhegyekről egy havasi patak foly Erdélybe be, a paták 
völgyet alakit: s e völgyszorulatba épttle.

>) Érd. Tört. IV. 139.
*) Wolf de Bethlen V. 217. 459, 3)  Chronic. Fucheio II, 127.
*) Krokwitz, 87—39. 1,
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Felséges tájképet ad. Az előtérben, a völgy torkolatában 
fellegvár áll, hegyen; megette a város; a várostól jobbra sziklás 
hegyek, balra a 3136 láb magas C z e n k  sötétlik, s meredek, 
erdős oldalával mintegy a városra látszik borulni; a tájkép hát
részén ott borongnak fellegekig emelkedő magasságban a déli 
határhegyek.

Brassó a krónika szerint 1203-ban alapul Csakhamar vá
rosi kiváltságokra tesz szert, mit Nagy Lajos 1353. mart. 26-án 
megújít. ’) Egyelőre a város felett fekvő czenkbegyeni vár volt 
menhelye; 1377-ben Törcsvár és uradalma is Brassónak lön ado
mányozva, azon feltét alatt, hogy Töresvárra kővárat építsenek; 
a hagyomány szerint 1384-ben magát a várost is erősíteni kezdék.

Azonban ez erődítés csekély jelentőségű lehetett, s hihe
tőleg Ó-Brássót illethette, mi a mai városon alól feküdt. A város 
egyre emelkedvén, s 1395-ben nyert kereskedelmi kiváltsága ál
tal vagyonban és népesedésben gyarapodván, 2) biztosabb helyet 
kerestek; úgy vonultak belebb a völgyszorulatba; úgy kezdék 
Uj-Brassót és a mai várkeritést, még pedig, Hunyadi János, mint 
gubernátor engedélye alapján, a czenkhegyi vár romjaiból, 1454- 
ben. 8)

Országút a hegyszorulat közé épült városba, csupán az or
szág felöl jár. Csak az elővároson át juthatni a kerített városba, 
mely a Czenk és a vele szemben fekvő hegy között, oly kes
keny völgyszorosban fekszik, hogy a várfal kétfelöl a hegyek 
lábaira van. építve. A városon áthaladva, a déli hegyek lábain 
csinos külváros terül, a B o l g á r s z e g .  A hegyek miatt tehát 
csak észak felöl lehete ostromolni.

A várkerités alakja, a völgymenethez képest, hosszuké négy
szeg, mi azonban délen annyira keskenyedik, hogy a déli oldal 
úgy állhat az északihoz, mint 1: 2-hez. Körmérete tehet egy 
kis órát.

Falai korunkra jöttek ugyan, de néhol több ölnyire merő
ben lerontva, sok helyt megrongálva. E rontások leginkább a 
keleti és nyugoti oldalára estek; mit azonban forradalmunkra sok 
helyt kiigazítottak, vagy fa-palánkokkal bevertek volt. A fal ma
gassága 4 —5 öl. Északról, hol a rohamnak inkább ki volt té

■) Fejér, Cod. dipt. IX  Π. 236.
ή  Fejér, Cod. dipt X  IÍ. 291, 302—6. a)  Proyiociel-BlStter I. 4.
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ve, kettős várfala van. A két várfal közt festőileg gyümölcsösök 
vannak ültetve. Délen és északon most is ott mélyed a víztartó, 
mit többnyire farakhelyttl használnak.

Korunkban két szép várkaput építettek hozzá: egyet az 
északi, mást a déli részére.

A vártól nyugotra emelkedő hegy oldalában, egymástól bi
zonyos távolságra két őrtorony áll. Elejök lapos, hátrészök ke- 
rekded. Ez őrtornyok fedél nélküliek, s nehány öl magasságra 
nynlnak. Adatunk róla csak annyi, hogy a fejértomyot 1494-ben 
épiték; a fekete tornyot pedig, hogy 1599-ben menykö sújtotta 
volna le.

Brassó, torkában esvén az Oláhhonba vivő szoros utaknak, 
a harczos időkben sokat szenvedett. Közelében négy határszéli 
szoros ut tárja ki kapuját a berohanni akaró ellenségnek: a bod
zái, ósánczi, tömösi és törcsvári. Ezen szorosok közül akármelyi
ken jött a dúló tömeg, Brassót mindig meglátogatta; s mindjárt 
első berohanását 1421-ben azzal tette emlékezetessé, hogy apr. 
3-án berontván, az elébe állt erdélyi tábort szétverte; Brassóra 
ütött, Weyrauch királybíróját fogságra hurczolá; míg a polgárság 
a Czenktetőni várban ment maradott.

Különben, Brassó köre egyike a legbecsesebb hadi positi- 
oknak. Különösen a kívülről berontó ellenség itt gyakran meg
kísértő szerencséjét, mert hátát erdőnek s az utszorosoknak vethe
tő. Más előnyül szolgála a 14 négyszög mértfóldnyi térség, Er
dély legnagyobb térsége, mi Brassó előtt terül: hol a vandal 
csapatok, kik többnyire lovassággal jöttek, lovasságukat igen czél- 
szertten használhatók.

így  látjuk itt már:
1236-ban, 1345-ben a tatárokat.
1421-ben, 1438-ban a törököket,
1432-ben Wlad Drákul, oláhhoni vajdát Amurath nevében.
1508-ban Józsa, tömösvári parancsnok a törököt itt em

berül megveré.
1529-ben Brassó Ferdinándhoz pártolt, várából Zápolya ka

tonáit, mint usurpatorét kiüzé. Azonban jön Péter moldvai vajda, 
Ferdinánd sergét Földvárnál jun. 22-kén Zápolya részére meg
verte: Brassót megrohanta, fellegvárát nov. 1-én bevette, leron-



tá; ') 1530-ban ismét visszajött, Brassót njra ostrom alá vette, 
s három heti ostrom után, oct. 28-án feladásra kényszerűé. a)

1534-ben Gritti, a porta kegyencze, Zápolya protectora jö 
erre az Ojtoaon. Innen parancsol, hogy Erdély nagyjai jöjenek 
hódolatukat bemutatni.

1599 octoberében Mihály, oláhhoni vajda a Bodzán bejö, a 
itt tábort üt.

1601. Brassó a Goroszlónál csatát vesztett B á t h o r i  Zsig- 
mond fejdelemnek, ki Moldvába menekült, feles pénzt és ezüst- 
nemüt küld ajándékba. S ugyanez év novemberében Báthori se
gély sereggel Brassóba jő.

1603. jul. 17. Serbán Bádul, oláhhoni vajda, a trónköveteld 
Székely Mózest, Rudolf részére megverte, maga Székely Mózes 
is elesett. ’) S kezdődött a Básta-kora.

1611. jul. 9-én ugyancsak Rádul Báthori Gábort verte meg: 
mintegy 6000 ember maradt a esatatéren. 3)

1688-ban az osztrák sergek, midőn Erdélyt megszálanák, 
Brassó polgáraiból sokan a fellegvárba vonták magokat, azt át
adni nem akarák; Veterani tábornok idejött, máj. 26-n bevette.8)

1690. aug. 21. gr. Tököly Imre, mint I. Apafi utáni trón
követelő, Zernyestnél véré meg az erdélyiekkel egyesült német 
sergeket.

A 48-ki forradalomban Brassó falai el valának ugyan ké
szítve, de azért ostromot el nem fogadott. Ezen készületek a vá
rosnak roppant költségébe kerültek. Legelőször 1849. mart. 20-n 
jelentek meg alatta a forradalmiak. A katonaságtól-elhagyott vá
ros Bemnek elébe külde, befogadá. A forradalmiak bírták e nap-· 
tói jun. 20-ig, mikor is az oroszok a fellegvárt egy napi ostrom 
után bevevén, a várost visszafoglalák.

Azonban Brassó körében a forradalomban is sok vér ömle: 
úgymint, Földvárnál 1848. nov. 30; Hermánynál dec. 5-kén, s 
1849. febr. 4-én; a tömösi szorosnál 1849. mart 21-kén és jun,

. 18— 19-kén. 0

’) Péter beütéseit 1. Wolf de Bethlen L 148. 160. 169. 173, 416.
*) Archiv, d. V. NF. II. ISI.
') Érd. Tört. IV. 146. * *) Ugyanott 200. *) Érd. Tört. V. 1%, *
'1 L. Erdély Tört. 1848/49-ben.
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Besztercze.
Német neve régebben Nősen, most Bistritz. A népmonda

ként nevét egy Beszter nevű magyar martyrról vette, kit az első 
magyar királyok alatt a nép ölt meg, midőn egyszer kedve jött 
vala e nemzetnek pogány hitére visszatérni.

A mint az ut Kolozsvártól Bukovinának tart, csaknem a  
határszélen, két hegyláncz között, a Besztercze-vize egy kellemes 
völgyet alakit, e völgy torkolatában fejérlik az utas elé füst, kőd 
s gyümölcsfák közül Besztercze, a mintegy 6000 lakost számláló 
város roppant tornya és temploma.

Besztercze a krónika szerint 1206-ban alapul, Dobokame- 
gye területére. Az Erdélybe jött szászok ezt alapiták legutoljára; 
jóval később telepiték be, mint Szeben vidékét, s mint a hagyo
mány mondja, az itteni szászok előbb Magyarhonban voltak le
teleped νβ> onnan jöttek át. ’)

Egyelőre nem tartozott a szász földhez. 1222-ben ispánja 
Vízaknai Imre. *) Szokásban levélj hogy a magyar királynék jó
szágokkal bírjanak, Beszterczét és Radnát, illetőleg Besztercze- 
vidékét is bírták; mígnem István, Erdély herczege, anyjától, IV. 
Béla nejétől, mivel trónrajutása ellen működött, 1264 ben elko- 
boztatá. S úgy látszik, csak 1287 körül juthattak birtokához. * 3)

Ez alatt a városi élet benne fejleni kezdett, s a szász in
tézmények egyre gyarapodtak. Robert Károly alatt már rendes 
tanácsa van, s Kolozsvár ‘mint kegyet kapta 1316-ban, hogy 
perét ne a főispánhoz, hanem Beszterczére felebbezhesse; minek 
következtében János, beszterczei ispán, 1317-ben egyszersmind mint 
Kolozs és Kolozsvár ispánja is emlittotik.*) Mint királynék jószága 
mind több szabadalmat nyert, 1334. jan. 1-én Dobokamegye ha
tósága és a vajdai hatalom alól kivétetett. Ä) S Nagy Lajos alatt 
1366-ban kivitték azt, hogy a szebeni universitáshoz csatoltatása 
mintegy meg volt alapítva. ®)

A török beütései megkezdődvén, úgy látszik, a megyei szer
kezetet e ponton visszaszándékoztak állítani. V. László 1452-ben

') Archiv, d. V. II. 232. *) Ugyanott I. 65.
3) Fejér, Cod. dipl. V. III. 420.
*) Érd. Tört. Π. 7. V Fejér, Cpd. dipl. IX. II. 324. e) Eder, Schaeeevw- 

bos 29,



SZÁSZ SZÉKI KERÍTETT VÁROSOK. 125
*

Beszterczót s Beszterczevidékét huszonöt helységgel Dobokame- 
gyéböl végkép kiszakasztá, belőle a beszterczei grófságot alapitá, 
s azt örökös grófság, illetőleg örökös föispánságképen Hunyadi 
Jánosnak és családjának adományozá, ') mire Hunyadi Besztercze 
fölébe egy várat építtetett. Ez Hunyadinéra is átszállt, tőle azon
ban a posoni 1457-ki országgyűlés több várakkal együtt vissza
követelte. 2) Mátyás a mint király lett, a beszterczei grófságot 
anyja testvérének Szilágyi Mihálynak, az ország gubernátorának 
adta, 3) mely elajándékoztatás alkalmából a beszterczeiek a mel
léjek épített várat meg akarák rohanni, .szét akarták hányni; 
mire Szilágyi sereggel bentermett, Beszterczét megrohanta, be
vette, a várost feldulatá. *) Mátyás erre, hogy a viszálynak véget 
vessen, 1464. jun. 4-én a hegyeni várat a városnak 6000 frtért 
átadá, s 1465. mart. 7-éröl megengedte, hogy a várat lerontván, 
köveit a város körülkerítésére fordíthassák. S ezzel Besztercze- 
vidék szász széki szerkezetét teljesen visszanyeré. s)

Miként Besztercze levéltára fentartja, egyelőre fa közé emelt 
földtöltés képczé erődét. Kőfallal, mint elbeszéltük, Mátyás király 
kedvezése nyomán kezdék körttlvétetni, 1465-ben. Teutscher Má
tyás nevű pa^ja, egyszersmind kir. bírája, a XVI. század köze
pén rajta nagyszerű újítást vitetett végbe.

Várfala 1856-ig ép, mikor bontani kezdék. Alakja hosszu- 
dad négyszeg. Csaknem az egész várost magába foglalta. Bás
tyája 10 volt, melyekből nyugotra, honnan az ostrom könnyeb
ben jöhetett, 6 esett. Eredetileg három, újabb időben négy ka
puja vala. A víztartó, 40—50 lépésnyi szélességben, ott mélyed 
még a várfal körül: völgytiletében azonban nyugoton sáté terem; 
más részein · veteményes kertekké van alakítva.

Besztercze várfala harczos időkben sokszor vala menhely. 
Mindazáltal kerített városaink közt Besztercze volt legkevesebb 
ostrom alatt. Ennek két oka van, egyik, mivel a berohanó ellen
ségnek nem esett útjában; másik az, hogy kik e tájról rohaná- 
nak hazánkra, azoknak a radnai völgyön kelle bejöniek; mivel 
századunk előtt a radnai utszoros volt az, mi most a borgói.

A kül- és belellenség megrohanásai közül megemlítjük, hogy 
Péter moldvai vajda, 1530. dec. 13-án megkísértette bevenni, de

') Hunyadiak kora II. 270. Eder, Schaazenskoa 228. *) Érd. Tört. II. 81.
')■ Schaezens 242.

Érd. Tört. H. 81. s)  Ugyanott 90—91.



nem sikertllt; ’) 1601. aug. Básta katonái nem vették be ugyan, 
de megsarczolák; *) legnagyobb vereséget 1602-ben szenvedett, 
mit mint legjellemzőbbet bővebben kell elbeszélnünk.

Báthori Zsigmond fejdelmünket ingatagsága oda vitte, hogy 
Erdélyt Rudolf császárnak előbb oda alkudta; később pedig meg
bánta tettét, fegyverrel akarta visszaszerezni. Rudolf császár 
Básta tábornokot küldte be, de fegyveres népre talált, melynek 
élén éppen a változékony fejdelem álla. Básta győzelmes serge 
várról várra szállt. 1602. januára végén Besztercze alatt van, 
hova Yitéz Miklós vezérlete alatt oltalmazó sereg, s feles mene
kült magyarság vonta vala magát. Básta ostromot kezd, a várost 
és várfalé* löveti: de Yitéz is vitézül vitézkedett. Básta Beszter- 
czét febr. 9-én éjfélutáni 3 óráig rohantatá; észak felőli falán 
20 öl rést töretett: a város még sem adta fel magát. Huszon
négy napi borzasztó ostromot állott ki, mi alatt azonban Bogáti, 
mint a fejdelem békekövete az ostromló Bástához érkezett, s e 
várat is Erdély töhb várával feladá. Vitéz még akkor is oly bá
torságban érezte magát, hogy csak azon feltét alatt egyezett be
le, hogy maga s a vele minden menekült, szabadon elmehessen. 
Básta beleegyezett. A várat tehát egy vasárnap, febr. 24-én fel- 
adák. Yitéz kíséretével Budák felé indult, csupán nő 87 szán és 
szekérrel lévén vele. De alig haladtak egy mértföldet: Básta val
lónál zsákmányt szomjuhozván, megtámadák. Kétségbeesett via
dal támad. Vitéz, a vezér, elesik; a vallonok mintegy 30 szebb 
növel, s feles zsákmánynyal Beszterczére diadallal bevonulnak. 
Básta elég lovagias volt a szerencsétlen nők öltönyeit visszaadatni, 
a mellett a rablók főnökeit kivégezteté.s)  Azonban a városiak 
később parancsul kapák, hogy minden drágaságukat Bástához 
vigyék. Bevitték, s kezdődött a zsákmány.4)

Erre Besztercze Básta kezében maradt, ki német őrséggel 
megrakta. Azonban Székely Mózes fejdelem lett, 1603. júniusá
ban Besztercze alá ment, a várost felkérette, s mire az őrség 

' feladni vonakodott, hét ágyút szegeztetett ellene, egy nap alatt 
248 golyót röpittetett a városba; mire a  város magát s az őrséget 
Székely Mózes kezébe adá. Azonban Székely Mózes pár hónap

') W. Bethlen L 173. Fundgruben L 172.
Joan, Kastal. Dacia 73. *)W. Bethlen V. 64 -7 4 . Érd. Tört. IV. 128.
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alatt megbukott, Básta ismét uralomra vergődött, s Beszterczével
60,000 frt sarczot fizettetett. *)

Kemény János fejdelemségre vergődvén, 1661. apr. 23-kán 
hongytilést nyitott meg, hol a rendekkel a török portának fel
mondatott, s az osztrákház protectioját elfogadtató.a) Azonban 
bejövén a török, már aug. 29-én Beszlercze előtt állott, ismét 
engedelmességre kényszerítő.

Az 1848-ki forradalomban e várfalat egyik fél. sem vette 
igénybe. Használák a várost, mint e vonal fohadi szállását; de 
magát benne egyik se kívánta tartani. Honnan a harczi koczká- 
val a lobogók színe is mindegyre váltotott felette. 4

4) Érd. Tört. IV. /42. 154. 5) Érd. Tört. V. 108.
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2 ) Álladalmi erődök.
Mint láttuk, meddig csak a történet emlékezete felér, min

den kor megtette a magáét Erdély erődítésében: s mint oly tar
tománynak, mely a birodalom szélén feküdt, és a keletről jövő 
népberohanásoknak torkában esetté s mint oly pontnak, melynek 
sóban-, aranyban- és ezüstbeni gazdagsága a bóditókra nézt foly
vást ingerül szolgált —  valóban szüksége is volt

A magyar királyok ennek szükségességét bölcsen be is lát
ták. Siettek e haza minden védhető pontjait királyi várakkal 
megrakni, melyek védelméről magok gondoskodtak. Legtöbbet 
tett e részben Nagy Lajos király, ki Erdélyben többször benjár- 
ván, maga szemelte ki az erődítési pontokat, s 1354-ben rendel
kezett, hogy azokra várakat építsenek. ’)

Hogyan kezelték elődeink ezen erődöket, mi volt rendelte- 
tésök, azt az Approbata híven kifejezte, midőn ezekre nézt kö
vetkező rendelkezést tett:

Meghatároztatott, hogy minden királyi várba szükség idején 
a fejdelmi őrség idejekorán vitessék be, s az a fejdelemhez és 
hazához hivséget tartson y erre nézt szabályul állíttatott fe l: hogy 
az őrség szükségessége bekövetkezését a fejdelem a tanácsnak 
előterjessze, s az határozzon az őrség száma s mikénti elhelyezése 
felöl, —  ha a vár egyes birtokos kezében volt, s az nem volt 
gyanús, a kapitányság egyenesen arra bízatott; de gond volt 
egyszersmind arra is, hogy a hadnagyság s minden tisztség bir
tokos hazafi kezére bizassék, — mind a kapitányok, mind a had
nagyok fo- és vagyonvesztés alatt kötelezve voltak, az oda me
nekülteket s azok vagyonát oltalmazni, a várat fel nem adni; és 
ha mégis feladák, ha magánosnak volt conforálva a királyi vár, 
ezért a várat és uradalmát elvesztette. *)

A megyei és széki erodököt már említettük; hátra vannak 
a vég-várak, a zászlósurasági erődök és fellegvárak.

*) C. Schuller, Umrisse II. Urk. 1. Approbata III. R. 13. Tit·



A) Vég*-várak.

Erdély körvonala 190 mértföld, ebből Oláhországgal 57, 
Moldovával 33 mértföldön érintkezik, sőt hosszas idő volt az is, 
míg a Bukovina felöli 8, s a Bánságfelöli szintén 8 mértföldnyi 
határszélt szintén védenünk kellett.

Erdélyt a Kárpátok egészen körül övedzik, s benne a hon 
völgyet képez. Λ néhol 7—8000 lábra emelkedő, hegylánczolat 
csupán négy helyt van mégszakasztva, hol tudniillik az Olt, Ma
ros, Körös és Szamos kifolyást kap. Azonban, a természet által 
alkotott e szorosutak mellett, kisebb nagyobb patakok partjain 
összesen 22 szoros ut vezet k i, —  hogy mily hegyek között, 
mutatja képünk, mely a tömösi ut beindulását ábrázolja.

A berontó ellenségnek ezen utak valamelyikén kellett be
jutni. Egyedül Tököly Imre emigratioja tette azt az istenkisér- 
tést, hogy kikerülvén 1690-ben a császáriaktól elfoglalt szoros

9



utakat, a meredek hegyeken, lovai farkára fákat köttetve, eresz
kedett le a Barczaságra.

Erdély tehát a természet által emelt hegybástyában feküdt; 
de azért már az első századokban gond volt fordítva, hogy a 
betörő ellen a szorosokban várakra, belebb határvédökre találjon.

Hazánk keleti oldala a székelység hazája lévén, a hős nem
zet maga képezte a legbiztosb várfalat; de különben is a szé
kelyföldre néző szorosok, a tölgyesi, gyimesi, ojtozi ntszorosok 
meglehetős járhatlanok lévén, az ellenség rendesen alább, a bod
zái szoroson csapott be.

A bodzai-szoros Erdély délkeleti szegletén feküvén, az 
ósánczi, tömösi és törcsvári ntszoros szintén ide vezetvén, mint 
ily könnyen megtámadható pontra a legtöbb figyelem látszik 
fordítva.

Hogy e szeglet s tovább is a déli határszél védve legyen, 
a XII. században a szász nemzet telepíttetett ide, — a mellett, 
hogy a legkönnyebben megközelíthető pont, a délkeleti szeglet, 
még erősebb kezekbe legyen letéve, a Barczaságot H-dik 
Endre 1211-ben a német lovagrendnek adományozta volt, kik 
ide öt várat emeltek; még pedig az engedély szerint előbb föld
ből és fából, mígnem 1222-ben kőből épithetésre kaptak szaba
dalmat, — mi azonban a lovagokat oly elbizakodottakká tette, 
hogy a magyar kormánynak az engedelmességet felmondák, mi
ért már az adományozó II. Endre 1225-ben fegyverrel verte ki 
őket. . .  De azért hinni szeretik, hogy a czenki vár, Földvár, Fe
ketehalom, a nyéni és törcsvári várak alapját a szászok a német 
lovagoktól kapták. ')

Hazánk déli oldalán tovább menve, FogarasfÖlde nem bir 
szorost, — hol az Olt Oláhhonba megy, ott állt Verestorony és 
Talmács.

A vulkáni és vaskapui szorost a ma már ismeretlen hát
szeg!, és a már előadott Hunyadvár oltalmazta, — a Maros kifo
lyása által képződött nyílást Ilye és Dévavár fedezte. A nyugoti 
és északi oldal a magyar birodalommal lévén kapcsolatban, itt 
az erődítésnek a legrégibb időkben tervszerűnek lenni nem kel
letett. *) Később, a fejdelmek korában a Körös Völgyét Várad,
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') Érd. Tört. I. 98» 111-^-14.
y  L. szorosataink geographiáját.· Kővári, Erdély Földe ritkaságai 66—76,
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a Szamosét Munkács védelmezte, míg belebb Somlyó, Szilágy- 
Cseh, Hadad, Kővár s más kisebb erődök szintén megtették a 
magokét

Ezen erődök a törvényhozás terén „végvárak“ neve alatt 
jönek elő, s hogy azokat a fejdelmek el ne idegenítsék, hogy 
bennek honfiú várnagyokat tartsanak, s közelükben várakat, kas
télyokat egyeseknek építeni ne engedjenek —  törvény által vol
tak kötelezve. ’)

Gyimes vára.

A gyimesi utszoros Csíkból vezet Moldovába, Szépviztöl, 
melyhez e szoros mintegy hat óra távolságra esik, hová 1843-tól 
töltött út vezet.

Mint csaknem minden utszorosban, úgy itt is vár volt, mely
nek megszemlélésére 1687. jul, 4-én a balásfalvi táborban tartott 
gyűlésből biztosokat rendeltek. 9)

Jelenleg a vár nem létezik. E szoros minden érődé egy 
comandóház, mi egy kőszikla csúcsra épült, s melyhez 143 lép- 
csöü fedett járda vezet, — s egy örház az út mellett, mely löré- 
sekkel van ellátva. 3)

Az ojtozi vár.

Ojtoz szorosa Kézdi-Várárhelytöl, illetőleg Bereczktől megy 
Moldvának, az Ojtoz vize völgyén, hegyek között, hol egy napi 
járó földet tart.

Az utszoros egyenes irányban halad keletnek: azonban a 
vámházakon túl a déli hegyekről két hegyfok nyúlik az ut elébe, 
melyek az útnak és Ojtoz vizének kanyarodást adnak: ezek egyi
kén volt az erőd, mit Rákóczi-várának is neveznek; a másiká
nak neve G y i l k o s ,  mi kőfallal és sánczokkal volt erősítve.

A vár igen kedvezően feküdt, 30 ölnyi magaslaton. Kétfe- 
lől a hegy meredek oldala, alatta az Ojtoz vize képezi sánczo- 
zatát, felette a hegyeken ős erdők.

Jelenleg is festői rom. Várfalából egy pár oldal 3 —4 öl

') Approbata Π. R. fejd. conditiok közt. ΠΙ. Tit. 3. a r t  V. 89. edictum.
ä) Érd. D iet végz. I. 193. *) Benkö K. Caik-Gyergyó H. 68.

9*
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magasságban áll. Mintegy 50 öl hosszú, 30 öl széles lehete; az 
úttal szemben felállítva, s  szegletbástyákkal volt ellátva. A vár
tól fel a hegyre, s le a völgybe kőfal nyúlt el, mely mögül jól 
lehetett védelmezni. A vár alatt kemény kapu, s mellette várda, 
mi éjenként a vám érdekében bezáratik.

A hagyomány úgy tartja, hogy e várat II. Rákóczi György 
építtette: de tévedésben van, mert már az 1630. jan. 25-ki tör- 
vényczikk azt mondja, hogy azt a háromszékiek épiték. Elpusz
tulásának körülményeit a nép következően beszéli:

Az utolsó török háborúkor/ 1787— 88-ban a székelység itt 
őrségen állt: Horváth ezredes volt velők. Egy napon azoknak, 
kik a Gyilkoson elöörsködtek, fegyvertakaritást parancsol. Alig 
szedik szét fegyvereiket, a törökség őket megrohanta; köztük 
dühös mészárlást vitt véghez, — s innen lenne e hegyfoknak ne
ve Gyilkos.

A török erre elényomult, a várat is megtámadta, bevette, 
leégeté, s Erdélybe akart nyomulni. Azonban a vámon innen, a 
Bobics nevű hegyen Varini harminczadi főnök, a visszavert szé- 
kelységet felállitá, harezra vezeté, s a törökséget visszanyomta. 
De a vár romba dűlt.

A Moldovából jövő ellenség rendesen e szoroson jött ha
zánkra, valamint mi is e szoroson mentünk Moldovának. Nagyobb 
mozzanatokképen megemlítjük, hogy 1241-ben Báthou mongolai 
egy része itt ütött be, —  1466-ban Mátyás király itt ment - ki a 
lázongó Moldovára, s lett Románnál az ütközet, hol Mátyás se
bet kapott, — 1550-ben Ilyés vajda Isabella segítségére szintén 
itt jőve be, — 1576-ban Báthori István itt vonult ki, a lengyel 
trónt elfoglalandó, — 1613-ban Thomsa vajda Bethlen Gábor se
gítségére szintén itt jőve be, —  1849. jul. 28-án Bem tábornok 
szintén itt csapott be, s adta ki a moldovaiakhoz azon kiáltvá
nyát, melyben felkelésre szólította.

Szentlélek! vár és kastély.

Szentlélek Kézdivásárhelyen feljül, az ojtozi szorossal szem
ben fekszik. A falu szélén egy kastély rom, a rom felett a ko
pasz Perkö nevű hegy, melynek homlokáról kápolna fejérlik, —  
itt a hegyfokon állott a szentlélek! vár, a Castrum Zent-Leleuk.
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Sánczormai, s falmaradványai homályos nyomokban ugyan, 
de most is látszanak. Helye ma kaszáló. A megette felcsapó völ
gyet várpatakának nevezik.

Legrégibb ismeretes váraink egyike. Oklevelek alapján ki 
van mutatva, hogy a X. vagy XI. században épült, * *) s királyi 
vár vala. A IV Béla alatti tatárjárás alkalmával több várainkkal 
együtt, ez is elpusztult; honnan IV. Béla, 1251-ben Kemény Lö- 
rincz erdélyi vajdának rendeletet bocsát, hogy e várat állíttassa 
helyre, s  kir. őrséggel lássa el. 2)

Fel is épült; 1271-ben, V. István alatt benne várörségvan. 
A törökök megkezdett becsapásai úgy látszik e várra végcsapást 
hoztak; mert 1465-ben már mint rom jön elő. S egy 1584-diki 
oklevél róla már csak mint volt fényes várról emlékezik, mely
nek romjából is kevés van fenn. 8)

A Perkö, illetőleg a várhely alatt ma egy kastély rom áll, 
mely fedelét csak korunkban veszté el; falai most is tetőtől tal
pig állanak. A nép mutatja még benne a tömlöczöt, s felette ke
serű ellentétül a kártyaházat; igen a kápolnát. Ablakai faragott 
kövében ott látszik: M. M. B. D. 1715.

Sziklán épült. Egy-egy oldala 50 lépésnyi, négyszeg idomú 
bástyákkal. Udvara majd mi sincs, épületekkel annyira volt zsú
folva. Kőfala 6—7 öl magas. Neve M i k e s  v á ra .

Ennek is régen kellett keletkezni. A XV. században Mátyás 
király e kastélylyal Bályogi Lörinczet ajándékozza meg. E csa
lád kihaltával, 1517-ben, II. Lajos adománya következtében, Zá
polya János birtokába került. *)

1581-ben Báthori István lengyel király és erdélyi fejdelem 
e kastélyt és Kis-Kászont kecsedi K á r o l y i  Istvánnak adomá
nyozza, ki akkor Lengyelországban a magyar gyalogság vezér
kapitánya vala. s)

A XVTI. század vége felé a kastélyhoz tartozó falvak fei- 
oszlának, s a kastélyt a hozzá szakadt részjószágokkal I. Apafi 
fejdelem Kálnoki Sámuel· és- Zsuzsánnának adá. e)

1634-ben e kastély könnyelmű kalandnak volt színhelye. 
Mikes Mihály, Tarnóczi Sebestyén, a vár birtokosa leányába, Sá

li L. gr. Kemény József értekezését. Kovécsoczi, Arpádia I. 110—86. *) 
Fejér, Cod. dipl. IV. It. 9«. 3) Gr. Miké, Érd. Tört. Adatok I. 267.

• 4) KAllay, Székely nemz. ered. 61. *) Érd. Tört. Adat. L 266. *) L M  
az okleveleket.' Arpadia I. 170—76.
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rába szeret. Megkéreti, de kosarat kap. Mikes erre fölveszi két 
testvérét s szolgáit, beront ide a kastélyba, s anyja hon nem lé
tében a leányt elrabolja. A fájdalmas anya, Károlyi Zsófia, Za
bolára jő, leányát törvényesen kikéreti, de nem adják. I. Rákó
czi György fejdelemhez megy, s mint leányrabló ellen a kerese
tet elrendelteti. Mikes kifut Moldva fejdelméhez, Lapuihoz; s bár 
a leányt leányfövel kapák is haza, Mikest mégis csak notázák, 
s jószágait elvevék. Azonban pár év múlva a fejdelemhez folya
modott, kegyelmet nyert, 1639-ben visszatért. Mikor hazajött, a  
szép Sára még hajadon volt, azután ment férjhez Haller Péter
hez, ki Szebenben lakott s már nem volt fiatal ember; mint nő 
magának torkát metszé. !)

Bodza vára.

A bodzái utszoros Háromszék alsó feléből, S.-Szentgyörgy 
tájáról visz be Oláhországba. Míg a Tömös ki nem volt nyitva, 
e volt Brassó körül a legkeresettebb utszoros. Mint ilyet több 
apró erőd védelmezett. A sajátlagi Bodza vára Nagypatak falu
tól félórára, két patak által alkotott Várbércz nevű, czukorsüveg 
alakú hegyfokon feküdt.

Mikor épült ide először vár, nehéz megmondani, már csak 
azért is, mert a nép ördögök által építteti, s rajta bevésett út 
nyomai látszanak. Annyit látunk, hogy 1630. jan. 25-én a ren
dek elhatározák, hogy a háromszékiek e várat megépítsék; vala
mint azt is, hogy 1658-ban fennállott. a)

1. Apafi alatt azon említés jön elő róla, miszerint 1687. jul. 
4-én a rendek Bodza vára megszemlélésére biztosokat küldenek;3) 
hogy Heisler tábornok 1690-ben Tököly ellenében védhető álla
potba tétette volt, szintén fel van jegyezve. *) Mikor romlott le 
végkép, bizonytalan.

Az ellenség gyakran vette e szorost igénybe; de legneve
zetesebb Mihály vajda 1599-ki bejövetele, a mikor itt bejövén, a 
a székelységet felkölté, s Báthori Endre ellen Sellenberghez ve
zette.

■) Szalárdi, Siralmas magyar krónikája. Pest, 1852. 98—99. L
*j Érd. T ört Adatok 1. 167. *) Mike, Art. Diet IQ. 1000. 4) Kemény, 

ßpdgruben Π. 249,
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Kreuzburg, Nyén melleit
I

Nyón szász neve Kretzbrig. A legrégibb oklevelekben elő
jövő Erenzbnrgot itt keresik.

A völgybe bemenőleg balra, egy magaslaton némi romok 
látszanak, itt fekhetett e vár, mely az előidőkben végváraink kö
zé tartozott;'de a  melyről csak annyi az emlékezet, hogy II-dik 
Endre király egy oklevele, mely kelet nélkül maradt, azonban 
1211— 1225 között keletkezett, e várat, mint a melyet a lovag
rend njba épített, a körűié fekvő réttel együtt a lovagoknak ado
mányozza, ’) mint oly helyet, mely tnl esett a nekiek adomá
nyozott területen.

Höltövény vára.

A Castrum Heltwen, a Heldenburg, sajátlag nem Höltövény, 
hanem inkább Erizba közelében feküdt.

Itt a Verespatak és Várvölgypatak összefolyásánál egy me
redek hegyfok képződött, melynek egy csúcsa 3510 lábra emel
kedik a tengerszin felett, minek neve Várhegy, ezen feküdt e 
legrégibb végváraink egyike. 2)

A hagyomány e vár építését a Nemes család egyik ősének 
tulajdonítja, ki azt a XII. század közepén építtette volna; törté
netnyomozóink a német lovagrend építményének tartják, a XHI-ik 
század elejéről.

Nagy Lajos alatt királyi vár, a Vass család alapítói 1344- 
ben e várban királyi megbízással vannak elfoglalva; 8) Mátyás 
alatt szintén kir. várnagy van benne, kinek 1459. nov. 26-áról 
Lábatlani János vajda meghagyja, hogy a miklósvárszéki széke
lyek jogait támogassa. * 4)

A vár nyomait erdő nőtte be, de fekvése jól kivehető. A 
várpontját a hegytől sáncz metszette el, melyen felvonóhidnak 
kellett állania. A főbejáratnál egy négyszeg toronybástya állt, 
mely még a múlt században több öl magasságra nyúlt, melynek 
azonban északi oldala 1799-ben összeomlott, megmaradt része 
még akkor is öt-hat öl magasan fenmaradt. 5)

’) Alexias Bethlen, D. Geschieht. Darstellung d. Deutsch. Orden 76.
V Lenk, Lexicon II. 104. *) Erd. Tört. II, 16. *) Erd. Tört. II, §6,
5) Sieb. Quartalschrift VQ. 830—43.
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A feketehalmi vár.
\

Feketehalom kis szász város, Brassó közelében. Felette 
nyugotról tekintélyes hegy sötétlik: ismeretes neve Kotla, mely 
egyszersmind a városnak is oláh neve. E hegynek, melyet erdő 
fedez, egyik sziklacsucsa ngy nyúlik fel, mintha várfal volna; e 
csúcsot németül Schwarzburgnak, vagy Räuberburgüak nevezik. 
Azonban az itten állt vár nem a tetőn, hanem a hegy Fogaras- 
vidékére néző lejtőjén feküdt, Volkány felé, hol valamivel belebb 
egy kolostor romjai is fenmaradtak. A várhely átmérője 30 öl. —  
E vár építését szintén a német lovagrendnek tulajdonítják.

E vár már az ősidőkben szerepelt. István, Erdély herczege, 
mint herczegi részt bírta. Közte és atyja IV. Béla magyar király 
közt viszály törvén ki, István 1265-ben magyarországi csatavesz
tései után visszavonult, s magát Feketehalom várába húzta be. 
Kemény Lörincz, ’) Béla vajdája, a királyi sergeket a vár alá 
hozta, tüzes ostrom alá vette; de a vár s az Istvánnal bevonult 
őrség vitézsége az ostromot kiállta; 2) s mint István azon ado
mánylevele mutatja, mit a vele benn volt négy Bethlen részére 
adott ki, a várt a király serge be nem vehette. 3) Ez időben oly 
erőd, hogy Bobért Károly trónra léptével, nem akarván a királyt 
elismerni, húsz évnél tovább, s e szerint minden erdélyi várnál 
tovább daczolt, s csak 1331-ben jött a Károly kezére, akkor is 
csak Grosz János és Jakab feladása utján. 4)

A vár mellett Feketehalomnak van még egy templomkas
télya is, mi alant a város mellett fekszik: régen víztartó sán- 
czozattal volt körül véve, s ma is úgy áll, hogy a város rak- 
helynek használja.

E kastély 1612-ben még oly erős, hogy a Weisz Mihály- 
féle forradalomban szerepet játszott: ugyan is B á t h o r i  Gábor
1612. mart. 29-én elfoglaltatá; Weisz aug. 28-án 130 gyalogot 
indit, s ezek másnap csellel visszafoglalák. s) Azonban Báthori 
sergei újra bevették, mire Báthori az őrséget kivégezteté.

■) Fejér, Cod. dipt. IV. -II. 408. 10. V. I. 148. V. III. 49. 448. VI. I.
135. y  Ez ostrom fentartók részére kiadott okmányokat 1. Fejér, Cod. dipl. IV.
ΠΙ. 407. 410. 463. 1. V. I. 136. 239. 164. 169.

5) Oki. Geschieht. Darstellung d. D. Orden v. gr. Ál. Bethlen 109. 1. 
Fejér, Cod. dipl. VII. III. 65. Érd. Tört. I. 128.

*) Fejér, Cod. dipl. VIII. HL 627. L VHL IV. 449. Katona, VI«. 659, 
Érd, Tűrt. U· 13. 5) Fundgruben, HL 221.
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Törcsvár.
Német neve Törzburg, latin neve Lapis Tidrici.
Erdély délkeleti szegletében két nevezetesebb utszoros visz 

a határszéli hegyeken Oláhországba: a tömösi, melyen mint ké
sőbb nyiltton erőd nincs, és a törcsvári. Tájéka igen festői; völ
gyét a nehány száz öl hossza sziklarepedés, a köszirtbe metszett 
országút, az ott csörgedező Törés vize, a határt elzáró roppant 
hegyek s vámházak, a legfestőibb képpé varázsolják.

Törcsvár régi időktől fogva végszéli erődítményeink közé 
tartozott. A történet határán ott tllnik fel legelőbb, hol II. Endre 
magyar király Barczaeágot 1211-ben a német lovagrendnek ado
mányozza, mely itt többek közt Törcsvái'át is alapitá, s úgy vé



lik, hogy Ditrioh nevű nagymesterekről kapta volna régi Ditrich- 
etein nevezetét. ’)

A székely krónika szerint IV. László (1272—90) minden 
hozzátartozóival a vitéz Sándor Istvánnak adományozza; s egy ol
talmazási jelenetet beszél, mely szerint Sándonr István halála 
után egykor a tatárok ostrom alá vették, s Sándor özvegye Szil
váéi Erzsébet oly hatalmasan védte, hogy saját kezével öt ellen
séget szúrt le, s csak a hatodik tatár kezétől esett el.l 2) A Ditrich 
által épített várról azt tartják, hogy csak fából lett volna, mint
hogy nekik egyelőre a kőből építés meg nem volt engedve. 
Történetíróink szerint, a legelső köbölt vára I. Lajos király ide
jében épült, 1377-ben. 3) Mint a mikor a király benjárván, e vár 
építéséért a Törcsvárhoz tartozott helységeket Fejérmegye terü
letéből kivette, s a Ba,rczasághoz csatolá. 4) E kilencz faluból 
hetet Hétfalu név alatt ismerünk, saját nevök azonban Bácsfalu, 
Türkös, Csemátfalu, Hosszufalu, Tatrang, Zajzon, Purkerecz; a  
nyolczadik Krizba, a kilenczedik Apácza. De azért a vár feletti 
parancsnokság királyi várnagyok kezében maradott.

Azonban a királyi várparancsnokok a Barczasággal mosto
hán bántak, a panasz királyainkhoz egyre ment. S főleg ezen 
szempontból Π. Ulászló 1498-ban a várat a vajdák hatalma alól 
kivette, s Brassó kezébe adta zálogjára, 3000 írtért. Vele együtt 
az említett faluk is Brassó kezébe mentek, de azon feltét alatt, 
hogy a várat a város javítsa s lássa el őrséggel. E zálogosítás, 
mely egyelőre csak 10 évre köttetett, csakhamar 25-re szaporit- 
tatott, s a zálogösszeg is 6300 írtra pótoltaték. 5)

Tőrcsvár birtokában Brassót a következett királyok is meg- 
hagyák, megerösiték. Csakhogy János Zsigmond 1568-ban reá 
évenként 200 frt törökadót vetett·, s már 1639. apr. 4-kén kelt 
szerzödésökben, mely mellett három évre újra kivevék, 10,500 
forint összeget fizettek.6) Mígnem bekövetkezett az, hogy II. Rá
kóczi György fejdelem Törcsvárt és falvait 1650. oct. 29-dikén 
Brassónak 11,000 írtért örökös birtokába bocsátá; mit az ország 
1651. apr. 25-én jóvá hagyott, a szerződést törvénybe igtatá; s

l)  Geschieht. Darst. d. Deutsch. Ord. in Sieb. v. gr, Al. Bethlen 74.
J) Székely nemzet Constitution Pest, 1816. 288—90. 1.
*) Thuroczi, Chron. Hung. P. III. Cap. 29. Bonfin. Decad. II. Libr. ■■ X,
4) Sieb. Qnartalschrift. VII 263. 5) Windiech’s Geographie 269. 1.
a) Jós. Kemény, Diplomat. YHI. 195,

1 3 8  v é g -v As a k .
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ki lön a szerződés és törvényczikkben kötve: hogy Brassó tarto
zik fentartani és élelemmel ellátni, — hogy várnagya magyar le- 
gyen, — s a fejdelem őrséget bele tetszése szerint tehessen. 3) 
Következőleg a vár és falvai a megyéktől elszakasztva, Brassó- 
vidékbe kebeleztetének.

Törcsvár a régi időnek sok szolgálatot tett. Az ötszöröst, 
melynek védelmére épült, sokszor megvédette. Folytonosan fen- 
tartá magát. 1530-ban Mózes oláhhoni vajda ostromolja, de ered
ménytelenül. *) 1612-ben Báthori Gábor fejdelem, mikor az ellene 
fellázadt szászokat megfékezni jött, s a Barczaság több várát be
vette, apr. 5-kén Törcsvár alá ment, mire parancsnoka, Hans 
Henklischer feladta; miért brassói királybíró Wéisz Mihály a fel
adót kivégezteté. 8) Tököly beütésekor, 1690-ben, a be nne ma 
radt 50 főből álló német őrség e várat három hóig tartá fenn; 
bár Tököly cemirozó serget küldött alája, s szinte éhbálálra 
jnttatá. *)

Ez ódon vár annyi század után, meredek csúcsán ma ή  
áll és használatban van. Eégi váraink legszebb példányai egyike. 
Nagy része azon alakot hordja, mit századok előtt. A fél goth, 
fél byzanczi stylben épült falak még mind daczolnak az idővel. 
Ősz tornyát a byzanczi faragványok két sora, golyóktól rongál- 
tan, ma is körülfolyja. Vassal bélelt kapuja az ősidőből ma is 
lánczon jár, mint hajdanában; a kis udvar s rajta a szirtbe vá
gott kút, s az udvart körül folyó apró szobákból több meg van 
m ég . . .  S a lovagkort, apáink harczos korát, mintegy élőnkbe 
varázsolják. Pedig nem lesz felesleges megemlítenünk, hogy 1617: 
aug. 8-án a villám beleütött, a lőportorony felrepült, s a vár kelet! 
részét szétlökte volt. s)

A forradalomig egy várkapitány s 12 katona tévé rendes 
őrségét; 48-ban várnagya Bokros András.

Minthogy a most használtabb tömösi szoroson székérutat 
csak az 1788-ki török háború alkalmából nyitottak, a sergek ré
gen e szorost vették igénybe: 1343-ban Sándor oláhoni vajda itt 
jött be, hogy a Barczaságon táborozó Nagy Lajos királynak tisz- 
telkedjék, — 1595-ben Báthori Zsigmond Sinán basa ellen itt ve-

') Approb. Const. P. ΠΙ. Tit. 82. Fundgruben III. 339. J. Kemény, App. 
Dipl. XVIII. Snpl. Dipl. X. 202. *) Sieb. Qnartalschrift. ΙΠ. Jahr. 101.

y  F td .  Tört. IV, $04, * ) Fundgruben II. 268. Cbronie. Fnchsio I. 288«
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zetó ki táborát, —  1603. jól. 15-én Serbán vajda itt jött be Szé
kely Mózes ellen, kit a Barczaságon elejt, —  1610-ben Báthori 
Gábor Serbán ellen itt megyen ki, — 1849. jan. végén az elő
ször bejövő muszkák egy része itt jőve be.

Verestorony és a Latorvár.

A Yerestoronyi utsaoros Szebenböl visz Oláhországba, az 
Olt vize által nyitott szoroslaton.

E szoros védelmére két vár volt felállítva, egyik a szoros 
közepén, a L a t o r v á r ,  a másik a szoros Erdély felöli részén, 
az úgynevezett V e r e s t o r o n y .

A Verestorony az utszoros innenső nyílásánál fekszik, az 
utolsó falu, Boicza déli végén. A mint az országút a torkolatba 
be akar mertüni, tőle jobbra, magas hegy lábán, csekély magas
laton egy kis tér terül, erre épült Verestorony. Tája gyönyörű. 
A vár alatt az út, azon belől az Olt vize siet a hegyek közé; 
az Oltón túl ismét a ketté metszett hegyláncz kezdi. folytatását, 
százados erdőkkel borítva.

A vár egyébaránt inkább bizarrságával mint nagyszerűsé
gével lep meg. Beléje kis hegyoldal vezet. Udvarán jobbunknál 
a várparancsnoki lak, mi az úthosszában nyúlik e l ; a kaputól 
balra apróbb épületek. S ez épületek közepette emelkedik ki a 
nagyszerű toronybástya, mely zsindelytetözetétöl kezdve földig 
veresre van festve; miről nevezetét vette. E torony magassága 
6, átmérője 5 ölnyi; földszint töhb apró szobát, emeletében pe
dig egy használatban levő kápolnát tartalmaz. Mind a szobák, 
mind a kápolna ablakai csak fél láb szélesek s két lábnyi ma
gasak.

Ezen különcz torony az Olt mentére néz, Oláhország felé. 
Előtte hat ágyúra való bástya, mely az utat könnyen dominálja, 
annyira, hogy Bem 1849. mart. 18-án, mikor itt a muszkákat 
kinyomta, a várban az LV. honvéd zászlóaljat hagyván, az ágyuk 
első kerekeit, lovait, mint tökéletes feleslegest, magával Szeben- 
be vitte.

Verestorony erőssége, az Olt felől, a meredekségre könyök
lő épületek falaiban áll; más oldalán csillagszegletekben környe
ző sánczozat s a sánezból kiemelkedő törpe kőfal teszi erőssé;
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s közbevetöleg megjegyezhetjük, hogy Fejérvár után Vereetorony 
a második 8 egyszersmind utolsó erőd Erdélyben, mely fennálló 
kőfal nélkül épüle.

Oláhország felöli oldalából kőfal foly le az Olt partjára, 
mely az országutat átmetszi, s rajta kapu vezet át. ')

Az első századokban Verestorony nem itt állott, hanem jó
val belebb, ott, hol az Olt partja és az országút között egy bás
tyatorony romja áll, mi valaha kerek lehetett , unt a nép h a 
s a d t  to r o n y n a k ,  trójai toronynak nevez. E rom átmérője öt, 
magassága hét ölnyi. Falában a lépcsőzet, egy kis szoba és ab
lakmaradványok még mind látszanak; sőt a torony felső pár
kányzata is áll. Mellette több apró rom, s tőle várfal csap fel a 
hegyek oldalára, mi arra mutat, hogy régen e szoros merőben 
el· volt zárható. E volt a régi Verestorony, melynek neve lege
lőbb 1383-ban jön elő, s melynek 1411-ben várnagya van. 2)

Ezt 1533-ban az Olt árja seperte el, 3) minek következté
ben Zápolya 1538-ban elrendelte, hogy állítsák helyre. *)

ü g y  épiték aztán a szászok a mai verestoronyi várat; mely
ben 1583-ban várnagyot látunk, kinek Báthori István azt rendeli, 
hogy a vár őrizetére 32 darabontot tartson, kiknek száma azon
ban rendes időben csak nyolcz vala. 5)

Ez időtől fogva a várnagyságot rendesen szászok viselék, 
valamint az őrséget is ők fedezék, míg aztán az osztrákház fel
léptével az őrséget felette a császári katonaság vette á t; de azért 
még e század elejéig meg volt polgári, inkább czimzetes vár
nagya.

A szoros másik érődé ezen is túl volt, egy magas hegyte
tőn, ott, hol a vámházak állanak, a  Latorvár patakának az Oltba 
folyása által képződött hegyfokon; mi okleveleinkben Lothe, Lo- 
thur-vár név alatt jön elő, s mit ma L a t o r v á r n a k  neveznek. 
Mint alapfala és sánczozata mutatja, az Olt partjára könyökölt.

A népmonda óriásokkal építteti. Már 1223-ban a hozzá tar
tozó hét faluval, vagyis a Lothur partjáni földdel együtt, mi ed
dig Fejérmegyéhez tartozott, IV. Béla Gorlardnak, a Talmácsi 
család ősének, talmácsi ispánnak ajándékozza, —  s ez ajándéko- * V

*) Transilvania 1863. 5. 8*. ,
V Teutach, Geschieht. 130. Ungar. Magazin Π. 270. *) Windiech'«, Getf. 

graphic 117. ') Erd, Tört. HL 61. 9) Kora. Magazin L 308.
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zást ΠΙ. István 1265-ben megújította. J) Azért királyi vár ma
radt, s a szoroson átfolyt kereskedés vámolását innen folytaták; a 
szászok részéröl az itteni várnagyok ellen 1415, 1439-ben pa
naszok mentek, mi rendeletre adott alkalmat. 2) Mígnem V. László 
király 1453. febr. 4-én e várat Talmácscsal és Verestoronynyal 
együtt a szász székekhez kapcsolá. 8)

Ez időtől e várakat a szászok tárták fenn, miért Mátyás 
király 1468. aug. 14-én az itteni szoros mellék várnait e várak 
fentartására nekik rendelé. *) Később megengedő, hogy az ötszö
rös utait járhatóvá tegyék. Hogy mikor pusztult el e vár, semmi 
nyomát sem találjuk^

Oláhország és Erdély között elejétől fogva e lévén a leg
járhatóbb utszoros, a hadjáratok gyakran vették igénybe. Mint 
hiszik, Trajanus Decebal ellen 105-ben itt jőve b e; 1330-ban 
Robert Károly az oláhhoniak megfékezésére menvén, e szorosban 
megtámadtatott, a király is alighogy oda nem veszett; 1395-ben 
Zsigmond király ment ki, Mircse vajda ellenében fegyverrel nyi
tott utat magának; 1420. jul. 25-én Losonczi István, erdélyi vaj
da itt ment ki azon ütközetre, melyben elveszett; 1437-ben Amu- 
ráth törökjei itt törtek be, kiknek Trautenberg szebeni királybíró 
elejekbe állt; 1493-ban a zsákmányával kivonuló Ali béget itt 
megtámadák, megverék ; a nemzeti fejdelmek korában csak a 
fennebbi szerepet folytatá; a Rákóczi forradalomban a forradal
márok kétszer foglalták el, egyszer 1705. jun. 6-án és 1707. jun. 
7-én; 1849. jan. végén a muszkák első csapatának balszárnya 
itt jőve be; kiket aztán Bem mart. 17-én e szoroson kinyomott.

Talmács vár.

Német neve Landskron.
Talmács falut a Szebenböl Verestoronyhoz vivő országút át

metszi. Mellette egy a Szeben vizének az Oltba folyása által al
kotott'hegyfokon, messzi ellátszó magaslatról Erdély legfestőibb 
várromjainak egyike néz le az Olt völgyére. Öt-hat öl magas 
várfala, melyen néhol még a lőrósek is megvannak, tágas ka-

, ■) Fejér, Cod. dipt. XI. 602. *) Ung. Magazin Π. 285. Oklevél. *) Fejér, 
Autkentia diplomat. 166. Marienborg, Geograph, 147. *) Hunyadiak kora. Oki. 
479.



púja, kapájának mellék falai: meglepő nagyszerűséget matatnak, 
s a lábainál folyó Olttal gyönyörű képbe olvadnak össze.

£  vár az egész hegycsúcsot koronázta. Várfala tojásdad, s 
kerülete mintegy 600 lépés. Udvarán épület nincs, bokrai közt 
csak a kincskeresők földhányásai domborulnak.

Talmács vára építését némelyek, de hibásan, a német lo
vagrendnek tulajdonítják. *) Szintoly hibás azon vélemény is, 
mintha e vár alapját a szászok vetették volna meg, mert itt az 
első századokban egy erődített klastrom volt.

A mellett az is figyelmet érdemel, hogy az Árpádok és 
Anjouk korában Szeben körűi, mely vidék akkor Fejérmegyéhez 
tartozott, nehány gazdag nemes család virágzott, milyen az Alár- 
di, Kelneki s különösen a Szeben körüli helységeket birtokló 
Talmácsi család. A Talmácsi család törzse Krispán, talmácsi is
pán, fia Corlard, ki IV. Bélától a  Latorvárat kapta; ez két uno
kát hagyott hátra, Jánost és Miklóst. Mivel ezek Bobért Károly 
ellen fegyvert fogtak, 1311-ben Talmácsot elvesztették, de vissza- 
kapák. *) A két testvér 1319-ben Csécs vagy máskép Geréb Pé
ter- és Simonnal, Csécs Mihály solymosi várnagy fiaival, kik kö
zül Péter sógoruk volt, úgy Farkas Tamás vajdával, mint roko
nukkal abban egyeztek meg, hogy ha fiók nem lesz, Talmács s 
vele Feketeviz, Omlás, Alamor, Szőlős, Szecsel, Hortobágyiéivá) 
Martontelke, Örményszékes, Bolkács, Sitve, Sülye, Medvés, Mar- 
tonfalva előbb Csécs Péterre, Talmácsi Kata férjére, ennek ki
haltával annak testvérére és Farkas Tamás vajdára szálljon. 3) 
Beájok szállott-e, nem bizonyos, mert úgy látszik Jánosnak fia 
maradt, legalább Talmácsiakat még 1429-ben is látunk.

Előre bocsátva ezeket a Talmácsi családról, azon kérdés 
merül fel, hol volt tehát a Talmácsiak kastélya vagy vára, miu
tán a Talmácsi Miklósék lázzadása s jószágaik visszakapása, sőt 
Talmácsi Miklósnak a bukott Opour vajda, nehány falujával! meg- 
ajándékoztatása ntán, 1321-ben azt látjuk, hogy itt kolostor volt, 
mi Sz. Miklós tiszteletére volt szentelve, s hogy ezt az Opor 
vajdával tártó pártosok kezöken tárták, annyira, hogy Tamás 
vajdának 1322-ben be kellett vennie. *)

Hogy a Talmácsiak e kolostorral és erőddel minő viszony-

') Benkö, Milkovia I. SS.’) Fejér, Cod. dipt. XI. I. 407. ·) Ugyanott 486, 
4) Ugyanott 46<5. 471.
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ban álltak, nem tudjak megmondani. De legyen bármikép, annyi 
áll, hogy e hegyen ez időben kolostor, illetőleg erőd volt. De 
úgy látszik nem volt bevehetetlen, mert Vlajkó, oláhoni vajda 
1369-ben beütött, a klastromot bevette és felégeté. 2) Azonban 
Nagy Lajos Erdély szélein várakat kezdvén építtetni, 1370-ben 
Hanner Vilmos pécsi püspököt s szász ispáni helytartót azzal 
bizta meg, hogy a leégett kolostor helyébe hatalmasabb erődet 
építtessen, miért az építéssel leginkább terhelt ßzebent a király 
némi kereskedelmi szabadalommal látta el. 3) A vár felépült, s 
1376-ban Scharfeneck János mint várnagya jelenik meg.

ü gy  látszik egyelőre királyi vár lett, mígnem V-dik László 
király 1453. febr. 4-én Talmácsot s a Talmácsi családhoz tarto
zott Verestornyot és Latorvárt, a hozzájok tartozott hét faluval 
Fejérmegyéböl kiszakitá, s a szász székekhez csatolta. * *) Ezúton 
a szorosra figyelő várak fentartása, s  a várakkal járó földesúri 
jogok a szász nemzetre, illetőleg Szebenre szálltak, s bírták is 
1535-ig: a mikor a Zápolyát elismerni vonakodó Szebent és Tal- 
mácsvárát, Majláth István erdélyi vajda ostrom alá vette, sőt 
Talmácsvárát be is vette, s azt 2000 írtban a királytól magának 
adományoztatá; mit azonban, hűségre térvén Szeben, 1539-ben 
a zálogösszeg letétele után, Majláth visszabocsátott, 2) s ez utón 
ma íb bírja.

Mikor romlott el e vár, csak mintegy bagyománykép em
lítjük meg, hogy Mátyás király 1489-ben elrendelte volna, hogy 
rontassék le, minthogy már romlásnak indult: 3) de mint fennebb 
jeleztük, a Zápolya mozgalom még mint erödöt találta.

Ilye vára.

Erdély nyugoti ezélén esik, Magyarhon felé, a Maros part
ján. Vele szemben állt a dobrai vár; s ketten a Maros kifolyása 
által alkotott völgyet, a hajdan dobrainak nevezett utszorost vé
delmezők.

Mikor épült, nincs nyoma. Azonban 1560-ban azt látjuk, 
hogy a mart. 10-én Enyeden tartott hongytilés Dienessy László
nak mint tulajdonosnak meghagyja, hogy Ilyevárát a török ellen

') Fejér, Cod. dipl. XI. L 475. 3) Fejér, Cod. dipl. IX. IV. 168.
') Fejér, Anthentia diplomat. 166. ’) Simigianue I. 137. Sehlötaer 93.
*) Eder, Felmerte* 41. 1.
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érösitse. Báthori István ugyancsak a bánsági török őrségektől 
tartván, 1574-ben a M.-vásárhélytt jun. 13-n tartott országgyűlé
sen e várat kir. várrá emelteié, s erődítését beczikkelyezteté; *) 
s bogy erődítéséhez hozzá fogtak, mutatja az, hogy a dec. 13-ki 
segesvári gyűlésen e várra uj költséget szavaztat. *) Pár év múl
va, ugyancsak Báthori István e várat Dienessy magvaszakádtán 
1575. febr. 1-én iktári Bethlen Farkasnak adományozá. * 3 4)

ü g y  örökölte e várat atyjáról Bethlen Gábor, ki itt lakott, 
s kitől 1603-ban Básta, mint menekülttől elfoglalta volt. *) Hogy 
Lippa vára, mely e vidéket az előtt védte, a Báthori Zsigmond- 
féle zavarokban török kézbe esett, Bethlen Gábor fejdelem Ilyét, 
mint birtokát, kőfalakkal, bástyákkal még jobban körűlvétette. s) 

A vár minden kicsinysége mellett megtette szolgálatát, mi
ért is mint végszélen fekvő vár folyvást a  törvényhozás figyelme 
maradt. Ennélfogva 1651. febr. 12-én a fejérvári gyűlésben meg- 
határozák, hogy azt a kormány tulajdonosától más birtokkal ki
cserélhesse, hogy a birtokos addig is benne kapitányt, porkolá
bot, hiteles hazafit s 80 fegyveres őrt tartozik tartani, s hogy a 
fejdelem e várat bármikor megmustrálhatja, s ha tetszik várőr- 
séget szállíthat bele. *) Még 1658-ban Lutsch János, szebeni ki
rálybíró, mint erős várról tesz említést. 2)

Hye Bethlen Gábor után Bethlen Istvánra, róla fiára Beth
len Péterre szállt; s hozzá tartoztak: Ilye, Bácsfalva, Ulyes, Got- 
hátya, Szakamás, Kérges, Vorcza, Füjes-Bogara, Viszka, Cser- 
tés, Homoród, s még négy falu, melyek nevére nem ismerünk, 
úgy Lunkány, Ploppet, Magyar-Biz- puszták, s nehány portio 
Hunyadmegyében.3)

‘Kihalván az iktári Bethlenek fiága, a leányágon Tököly 
Istvánra, róla fiára Imrére Szállt. E birta, midőn a török a Bán
sággal szomszédos várakat el kezdé foglalni; nehogy ide is be
leüljön, s e vidéket is hódoltsággá csinálja, I. A p a fi fejdelem 
1670. sept. 28-án rendeletet bocsátott ki, melyben elmondja, hogy 
Ilye várának elhányattatása országos és fejdelmi közmegegyezés
sel elvégeztetett, s e határzat teljesítése Kapi György és Biális

■ i_ _ _ _ _ _ _ _ · ■■

') Érd. Tört. Ad. I. 381. *) Ugyanott III. 289. 3) Érd. T«rt. IV. 30.
4) Érd. Tört. IV. 138. 5) Szal&rdi krónikája 35.
>) Approbat, const. P. III. Tit. LXII. 5) Fundgruben I. 294.
*) Jos. Kemény, Diplomat. TUI. 877.

10
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Olasz Ferenczre bízatott; meghagyja tehát a szomszédos hatósá
goknak, hogy a midőn Eapi felkéri, a leromboláshoz embere
ket adni el ne mnlaszszák. ') S csakugyan le is rontották.

Tököly Imre 1685. oct. 24-én nótába esvén, e vár öt illető 
részét is elvesztette, a más rész leánytestvéreire szállt; a Tököly 
részét I. Apafi fiának adományozd, mígnem ez a Tököly leány
testvérei részét is elzálogositá, mit 1696. jn l 25-én 14 évre má
sodszor is megújítottak. a)

Ilye ma már egészen rom; de mint egy összeírás mondja, 
benne 1714-ben az észak felöli szobák még épen álltak; a vár 
falán még látható volt a felirat, mely elmondá, hogy Bethlen Gá
bor fejdelem, mint atyja várában, 1580-ban itt született: e követ 
1794-ben innen az enyedi kolégyom könyvtárába tették át, hol 
falba vakoltaták: rajta angyaloktól tartott korona, a két hon s 
Bethlen czimere s hosszas, felirat, mely igy kezdődött:

Honori ac memoriae sempiternae castri Hie natalis ser. sacr. 
rom. imper. et Tranniae principis Gabrielis, qni in dicto castro 
paterno an. Xti 1580. feliciter natos est, clar. familiae Bethlenia- 
nae antiquissimae sidus, s tb .8)

£  várat, 18 faluval Mária Theresia alatt a b. Bornemisza 
család kapta, mely ma is bírja. .

Ma e várból csak egy szeglet áll, mi egy nagy, két kis 
Szobát s egy konyhát tartalmaz; úgy-tartják, hogy Bethlen Gá
bor a nagyobbik szobában született volna. A többi részére 1848 
előtt, b. Bornemisza Ignácz csinos laképületet állíttatott Keríté
sének már csak nyomai látszanak.

Bethlen Gábor ide a vár érdekében 80 székely családot 
telepitett volt, a családok- s azok neveire már alig ismerünk» 
annyira eloláhosodtak; ide településük emlékét csak a „ székely- 
Utcza“ név tartja fenn.

Sebesvár.

, Bánfi-Huuyad és Feketetó között, mint az utas a Királyhágó 
felé halad, a nyugoti hegyek aljában festői várrom fejérlik, mely
nek képét bemutatjuk. * V

l) E hiboCsdtvdnyt 1. a 9zéí2virösi levéltárban. *) J, Kemény, Diplom. 
IX. 39,1.

V Nafy-fenyedi ritka«égők. Bcnkü Ferencitől 7—8. L
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*
Hol a Sebesvize a Körösbe foly, az általok alkotott élőtö

kön áll e vár, Kis-Sebes falu felett. Körét pázsit és cserje nőtte 
be. Falai még meglehetős épek, a lakszobák, istállók osztályai 
még állanak, s a csonka torony daczol még az enyészettel. Ud
vara elég tágas, kétszerié oly hosszú, mint széles.

Mikor épült, bizonyost róla nem tudunk. Már 1330-ban te
kintélyes erőd, a midőn Eléfánti Dezső, s 1462-ben szentannai 
Török István a várnagya, kinek két alvárnagya volt. ’) A törté
net Báthori Zsigmond alatt 1598-ban mint várat említi, *) s Bá- 
thori Gábor idejében azon említést teszi róla 1613-ban, hogy a 
midőn a bukott fejdelem Bethlen Gábor elöl futott, Erdély ren
déitől azt kérte, hogy bár Sebes váráig kisérjék el. 3)

1660-ban II. Eákóczy György Gyalunál kapott sebével első 
éjre ide érkezett, mint oly várba, melybe, akkor a Királyhágón 
begylilt vámot gyüjték. *)

1687-ben még jó karban állt. Bácz Mihály hadnagy 11 ka
tonával képezé őrségét, s I. Apafi Mihály ez évben még fizetést

Oki. Kolosm. Archív. *) Érd. Tört. IV. 82. s) Erdély Tört. Tára H. 
268. Érd. Tört. IV. 210. V Krekwitz, Beschreibung· 727.

10*
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adott az őrizetnek. 1703. oct, még szintén fennállott. ') Mikor* * 
pusztult el, nem bírjuk megmondani.

Szilágy-Somlyú várai.

Somlyó a Szilágy egyik városa, a Mogura-hegy tövében, a 
Kraszna partján. A fejdelemséget viselt Báthori-ház ezen Som
lyóról íratta magát, ü gy  tartják, hogy Báthori István a lengyel 
király és Báthori Zsófia II. Rákóczi Györgyné itt született.

Somlyó a somlyói Báthori családra aranyos-medgyesi Pók 
Annával, Báthori László nejével szállt, ki testvérével Pók Simon
nal, a szilágycsehi vár urával 1351. dec. 6-án kölcsönös örök
lési egyezményre lépett. Mint ez okmány mutatja, Somlyón már 
ekkor vár van, 2) melyet a hozzá tartozott falvakkal együtt a 
Báthoriak zászlósurasággá emeltek. 3) Utolsó birtokosa a Báthori 
családból Báthori Zsófia, II. Rákóczi Györgyné volt, ki bizonyos 
szerződés mellett Gyeröfi Györgynek adta, kitől Bánfi Dénes szin
tén a Báthori utódokkal kötött szerződés alapján magához vál
totta; mire I. Apafi 1670. oct. 30-án beleegyezését adá. *)

E szerint nem királyi vár, csak is a fejdelmi korban mint 
végvár szerepelt.

Idöfolytán ide két vár épült: az egyik a város piaczárá, 
mely ma is legszebb romjaink egyike, mint a melynek épületei, 
bástyái nagyrészt ma is fennállanak. Ajtói felett a Báthori csa
lád czimerének sárkány fogai ma is láthatók.

A nemzeti fejdelmek korában, Erdélynek az anyahontóli el
válása után, minden harczi mozgalomban szerepelt.

Midőn Básta Báthori Zsigmondtól Erdélyt el akará foglalni 
1600 augustueában benne Báthori Istvánt ostrom alá vétette, s a 
várat magának feladatá.5)

Miután a török Nagyváradot elfoglalta, a váradi basa saját 
kerületét mind belebb terjeszté Kolozsvár felé: hogy e foglalást 
akadályoztassa, I. Apafi 1666-ban 1200 főből álló várőrséget 
küldött ide. ®)

Az 1679. máj. 27-én Fejérvártt tartott hongyttlée törvénybe

') Bethlen Miklós, Π. 808.
*) Fejér, Cod. dipl. IV- 847. IX. IV. 6C0. Kemény, App. Dipl. X, 

863. *) J  Kemény, SuppL Dipl. XI. 11.
*) Érd. Tört. IV. 10. 6) KreckwiU 874.
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igtatá, hogy Somlyó vára épületeinek javításában s tűzifával el
látásában ne mint eddigelé csupán Eraszna, hanem Közép-Szol- 
nokvármegye is tartozzék részt venni; s várnagya fizetéséül az 
említett két vármegye adójából 800 magyar írt, 100 köböl ga
bona, 200 veder bor, 60 véka zab és 24 bárányt rendeltek.

Az osztrákház felléptével várörség száll bele, parancsnokául 
Boér Ferenczet nevezik. ’) Kiütvén a Rákóczi-forradalom, Klöc- 
keeperg tábornok Somlyónál figyelő csapattal jelent meg; azon
ban SzŐcs, Rákópzi ezredese, 1703. aug. 21 én reá csapott, mire 
a tábornok az erősebb Szathmár várába húzódott; a) Somlyót 
Rákóczinak hagyta. *)

A Rákóczi-forradalom után, 1711-ben ismét német őrség tilt 
bele. ‘) A vár katonai élelmiszerek raktára lett, s az mai napiglan.

A másik vár ott a város felett, a Mogura-hegy oldalában 
volt, az úgynevezett Várhegyen. Romja most is áll, s mint ki
terjedése mutatja, tekintélyesebb váraink közé tartozott.

Ezen erődöt állítólag Báthori István építtette, tehát a XVL 
század végén épült volna. Hogy mikor pusztult el, róla semmi 
emlékezet. Mint hiszik, egy még most is gyanítható alagút innen 
az alsó várba vezetett.

Hadad vára.

Hadad Szilágy, második vára, mely bár magán birtok, mint1 
végvár, az álladalom oltalmában állt.

Hadad vidéke Ős vára nem itt, hanem K u s a l y  felett áöt, 
egy czukorsüveg alakú hegycsúcson. E vár uradalma falvai cso
portosultak később Hadad vára körül.

E vár a kusalyi Jakcsi család fészke, kik közül János mint 
a fennálló kusalyi vár ura jelenik meg 1416-ban. s) E család 
Boldizsárban 1584-ben kihalt, e) úgy kapta Hadadat és Zsibót 
26 faluval Wesselényi Ferencz Báthori Istvántól, mint már len
gyel királytól. 7)

A szép vár, melynek még a múlt század végén, egy, bás
tyája épen fennállott: Hadad felett, hegyen, cserjés erdőség kö-

') Kemény, Dipl. XL 136. ’) Erd. Tört. VI. 66. ») Cserei ffiet. 332. 1.
*) Ugyanott 473.

s) Fejér, Cod. dipl. X. III. 664. Kővári, Érd. Nevezetesebb családot 
128. ’) Kemény, Diplomat V. 417»
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zött feküdt. Ma már csak kútja, mely téglával van rakva, 8 cse
kély romja mutatja, hol állt. "

Balassa Menyhért János Zsigmond fővezére, tőle Ferdinánd 
királyhoz pártolt. Ennek megboszulására János Zsigmond 1562- 
ben sereggel ront Balassa birtokaira. Hadad vára, mennyiben 
Balassa az ifjú Jakcsiak mostoha apja volt, szintén hozzá tar
tozott.

János Zs. sergei Hadad alá mentek s a várat, mit Sulyok 
György oltalmazott, Báthori István febr. végén bevette. Azonban 
Balassa királyi sergekkel ide terem, a fejdelmi tábort mart. 4-én 
megtámadta, megverte, s a várat visszafoglald. *) ,

Pár év múlva, 1564-ben Balassa ismét kihívást intéz, Já- 
nos Zsigmond sereg élén ismét Magyarország ellen indul· Balassa 
ezt meghallván, Hadad biztosítására Sennyei Mátyást ide indítja, 
de sergét Báthori István az ntban szétveri: azért Sennyei mégis 
a: várba jut. Báthori szintén Hadad alatt terem,, ,s ostromoltatja, 
fajából sokat ellövet, Sennyei még sem adá meg magát. Végre 
szénával, fa-kazalokkal kőrülrakatja, s belőle kiperzselé. a)

1585-ben Kopaczi Ferencz a várnagya, kinek ez év mart. 
9-kén a fejdelem hűségéért Oláh-Karát adja.

A Rákóczi-forradalomban ostromot szenvedett, mi ellen Bél- 
di Zsuzsánna, Béldi Pál leánya, Wesselényi Pál neje oítalmazá. 
Egy kapitány jött alája, vívni kezdé; végre türelme kifogyván, 
azt izeni a hős magyar nőnek, adja fel, mert ha a várat erővel 
veszi be, katonáinak szabadságot enged a legyőzőitek felett: 
mire Wesselényiné visszaizené, hogy ö pedig, ha kézre kerítheti, 
megcsonkittatja. Utoljára is Wesselényiné kitör, a százados, hogy 
kézre ne kerüljön, egy közel eső hegyen magát főbe lőtte. 3)

A Rákóczi-forradalom végnapjaiban gr. Csáki István 1710. 
febr. féladá. Benne 1711-ben már német őrséget látunk. 4j ' ι · !

Hogy mikor pusztult el, nem látjuk feljegyezve. A múlt 
század végén már csak egy festői rom.s) Ma már a rom helyét, 
alig jeleli.

') Érd. Tört. ΙΠ. 170. 2)  Ugyanott 179.
*) Köf&ri, Tört. Adomák 95—96.· 4) Cserei Hist. 473. *) E képet kö

zöltem, Délibáb Naptár 1868. 97. '
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Szilágycseh vára.

Szilágycseh a harmadik vár, mely mindamellett, hogy ma
gán birtok, a nemzeti fejdelmek alatt mint végvár kezeltetett. 
Jókora magaslaton állott, melyet, a nép Tököly Várának nevez.

Keletkezése ismeretlen. Úgy látszik, hogy 1351-ben ara- 
nyos-medgyesi Pók Simon bírta. Később a kusalyi Jakcsi család 
birtoka lett; 1564-ben Serédi kezén látjuk. János Zsigmond 1569. 
mart. 19-én a Gyulafiaknak adományozta. ') I. Rákóczi György 
1636. dec. 8-án, minthogy Gyulafi Sámuelnek fia nem volt, test
vérének Gyulafi Zsuzsánnának, Wesselényi Pálnénak adta. Mily 
hatalmas uradalom volt azon időben, mutatja ezen adománylevél, 
mely szerint hozzátartoztak: Szilágycseh, Ardó, Sülelmed, Nagy- 
Goroszló, Szániszó, Újfalu, Györgytelek, Bikácza, Kis-Babolcsa, 
Alsó-, Közép- és Felsö-Várcza, Kolbászfalva, Rhédefalva, Somos, 
Kosobánya, Tótfalu, Hyésfalva, Egerbegy, Örményes, Felső- és 
Alsó-Szivágy, Felső- és Alsó-Berekezó, Papfalva, Borzlik, Gár- 
dánfalva, Szélszeg, Horváth és Inó faluk. 2) Azonban még sem 
Wesselényire, hanem Gyulafi Sámuel leányára, Máriára szállt, 
kinek kezével Tököly Istvánra, s erről fiára Tököly Imrére jött 
át; ki később notáztatván, e vár azon részét, mely Tökölyt le- 
ánytestvéreivel szemben illette, I. Apafi 1686-ban saját fiának 
adományozá. 3) mire Π. Apafi Tököly leánytestvérei részét is el- 
zálogositá, köztök e várat is. *)

Mint egyik Szilágy felöli végvár, gyakran volt ostromnak 
kitéve. A mint a Szilágy 1538-ban Erdélyhez szakadt, valahány
szor a bécsi udvar valamelyik erdélyi fejdelmet elismerni vona

kodott, Szilágycseh vára is mindannyiszor megtámadtatás alá jött. 
János Zsigmond ellenében Serédi 1564-ben belé német őrséget 
bocsátott; azonban a fejdelem az itten lefoglalt várak 'visszavé
telére kiszállván, a németség 1565-ben e várat felgyújtó, úgy 
hagyá oda. s) Bethlen Gábor trónra lépésével a zavarok ismét 
megújultak, Prepostvári Zs. alatt ismét németség foglalta el; 
azonban Bethlen sergei kiszálltak, 1616. decem. 2-dikán vissza- 
foglalák. 6)
------------------  (  .

') J . Kemény, Apparat Epiet Hl. 75» Append.
V J . Kemény, Diplomat Vili. 133. Mikola Qeneologia 38. 3)  Érd. Tört· 

Y. 179. 4) J . Kemény, Diplomat IX. 391.
*) Erd. Tört Adat L 38. ’) Érd. Tört IV. 835,
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Várad elfoglalása s a vájadi basaterjeszkedése akadályoz
tatására, 1667. apr. 20-án meghatározták a rendek, hogy Szi- 
lágycseh vára bár magán birtok, őrségét a z , országos adóból fi
zessék. Az őrséget még 1674-ben is benne látjuk. , if

Ma már e vár falából semmi sem áll: helyét csinos rácsor 
zat foglalta e l ; az épület nehány szobiját mostani tulajdonosa, 
b. Bornemisza Károly kiujittatta. Kútja, mely faragott kövei van, 
kirakva, s melyben mint hiszik, a puskaport tartották, most is 
látható.

K6vár.
' : iul> ' í

Miről Kővár-vidék nevét vette, az nem város, nem falu, 
hanem ezen vár volt. Kővár nevű helység nem létezik.

Kővár Butyásza nevű kis falu határán fekszik, tőle egy 
órányira, Szerny nevű hegyen, a Lápos vize balpartján. E falu 
ma oláh, de a lakosok szép termete, öltözete, magatartása követi 
keztében úgy vélik, hogy a Lápos vidéki nehány falu népe kún 
eredetű; a határpontok magyar neve is ide mutat. 2)

Mind hegycsucsoni fekvése, mind építészeti alkotásánál fogva 
sokáig egy volt legtekintélyesebb végváraink közül. Elnevezése 
is arra mutat, hogy erősségére sokat tartottak; egyébaránt Ara
nyos várnak is nevezték. 3) Kettős várból állott: egy felsőből és 
egy alsóból.4) A felső várban voltak az urasági laktermek, bör
tönök; az alsóban a hivatalok es a várőrség. A vidéki nemesek 
és puskások e várhoz őrségi szolgálatokat tettek; így látjuk, 
hogy 1669. mart. 9-én őket mint ilyeket, névszerint összeírták.5)

Ki építette, nem tudjuk; modora igen régire mutat. Egy
előre királyi vár. Nagy Lajos Balk és Drág testvéreknek, Mára- 
maros és Ugocsa föispánainak adta, kiket Zsigmond alatt 1390- 
ben vezettek birtokába. ®) S igy lett a Drágfiak birtoka. ,

Hogy 1424-ben várnagya van, felderítve látjuk. ^ A Drág
fiak után Zápolya János vajda birtokába került, legalább 1526- 
ban az ö várai közt eléjött. 8) ,

') Kolosmon. Conv. Trans. Π. 103.
>) Erd. Tört. II. 34. 3) Fejér, Cod. dipl. X. I. 69. 4) W. Bethlen U. 170. 
s) J. Kemény, Suppl. Dipl.X. 311. 6) Fejér, Cod, dipl. X. Γ. 684.

, Ί)  Tratuilvania Specialis J. Benkö III, 6. 184. ’) Saalay Tört. IV, 13.
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A magyarhoni részek 1638-ban Erdélyhez szakádván, vég* 
T á r r á  alakul, s mint, ilyet a fiscalitások közé sorozták, s az. ma* 
radt végig;; 1692nben is mint álladalmi vár ment az osztrákká« 
alá. 3 *)

Mily erőd volt, egy 1667-ben ellene intézett ostrom kézzel·-' 
foghatólag rajzolja. János Zsigmond, Erdély fejdelme^Miksa ma
gyar király ellen hadat viselt. Sergei ez év febr., végén Kőváz 
ajá Jöttek, mit Viczmándi Tamás és Zólyomi Péter védelmeztek. 
Bebek György kemény ostromot kezd, tüzesen ágyuztatja, a kül
ső várban szép rést lövet; a gyalogságnak rohamot paranosol· ;■ 
a roham érákon át foly; de a vár még folyvást tartja imagát. 
Ismét ágyúzáshoz fogat; a rés mind nagyobbra nő: napok múl
va újra rohamot kísértenek, de benről apró golyók és kövek zá
pora fogadja; mire ez nem segít, égő kén s szurok kezd közönJ 
len i Vissza kellett vonulniok. Várban, táborban esend lőtt, min
den a nap fáradalmát pihente. Két erdélyi, Somogyi Mihály , és  
Dézsi János észreveszik, hogy az őrség kelletinél méjjebben pi
hen. Bebek szép csendesei) lábra kél, s a már lőtt résen bevo
nul. Viczmándi maga is elesett, s az ostrom tizenharmadik nap
ján János Zsigmond a várnak ura lett *)

1606 elején újra hadi csel színtere. Bocskai megkezdvén 
forradalmáb a várakat rendre veszi be, s győzelmesen balad 
Erdély felé. Sergei Kővár alá érnek. A felső várban 150 nagy
bányai lakos, az alsóban 32 német tévé a  fedezetet A nagy-bá
nyaiak egy napon a felső várból lejöttek, a német őrséget s a  
várt kézre adák. 5 *)

1613-han, mire Bethlen Gábor fejdelem lett, az őt elismerni 
nem akaró császáriak egyik vezére, Dóczi András, szathmári vár
parancsnok, Kővár alá jött: s azt a megölt Báthori Gábor fejde
lem neje neki feladá. °) Azonban 1615-ben Mátyás, király e vá
rat egyezmény utján Bethlen Gábornak visszabocsátá; ki mint 
fiscalitásnak nyilvánított váron, azonnal nagy építkezést vitetett 
végh ez.7)

■ I. Rákóczi György alatt itt jelentékeny börtönzés merült' 
fel. Zólyomi Dávid vala egyik, ki Rákócziit az erdélyi fejdelem-1

3) Szász, Sylloge 369.
«) Nicol. Istránfi Hist. Libr. XHV. W. Bethlen II. 170—3.
5) Wolf da ßethlea VI. 2S7. *; Erd. Tört, IV. *17, η  Ufa, Ortus et

Progressus 12t,
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Bégre segité; miért is jószágokat kapott s országtábornokságra 
emelkedett. Szerencséjét nem bírván meg, felfuvalkodásában füg- 
geni nem akart, az alsókat pedig elnyomta, s magának mintegy 
testőrséget alakított: miért is Eákóczi 1633. ang. 21-én notázta- 
tá, Kővárba záratá; itt hala el 1651-ben, 18 évi fogság után. *) 
i- ■·■ Ugyancsak L Eákóczi az 1638-ban elitéit szombatosok egy 

részét ide záratta el.
A Eákóczi forradalomban még erős vár. Kezdetén a csá

száriak kezén van; 1703 septemberében a forradalmiak kemé
nyen megtámadák; de Eabntin Bethlen Sámuelt ide kttldé s a 
várat élelemmel megrakatá. *) Még se soká állhata meg, mert az 
őrség magát az elöhaladt forradalmárok által elszigetelve látta; a 
szintén benne volt Teleki Mihály eszközlésére, magát 1704. jan. 
18-án feladá. 3)

Állítólag az osztrákház fellépte után Kővár-vidék gyűléseit 
e várban tartotta, s úgy tartják, hogy 1715-ben pusztult el.

Hunyadi vára, Beszterczén.

Beszterczétöl félórányira, Bukovinába menöleg balra, hegy 
emelkedik, erre Hunyadi János várat építtetett volt.

Hunyadi korában a borgói utszoros jobb védelme felmerül
vén, V. László király Beszterczevidékét Dobokamegyéből kisza- 
kasztá, örökös föispánsággá változtatta, s azt 1452-ben Hunya
dinak és maradékinak adományozta.

Hunyadi 1453-ban bejövén, a beszterczeiek részéről némi 
ellentállásra talált, ez indokból a város fölé, az úgynevezett Vár
hegyre kemény várat építtetett. ^'Mátyás király 1458-ban e vá
rat a föispánsággal együtt anyja testvérének, a kormányzóságból 
visszaléptetett Szilágyi Mihálynak adta. A beszterczeieknek e vár 
létezése sehogy sem tetszett, annyival is inkább, mivel a várna
gyok nem a legkíméletesebben bántak velők: az uj adományoz - 
tatás alkalmából tehát a várat meg akarák rohanni. Mit meghall
ván Szilágyi, sereg élén ben terem, s Besztercze várost feldulatá.*) 
Azonban Szilágyi fogságra esett, a  vár Mátyásra visszaszáflott;

>) Joannis de Bethlen Commentar. Libr. I.
2) Bethlen Miki. II. 807. ·) Érd. Tört. VL 67—68. Ceerei 883.

Teleki, Hunyadiak kora Q. 986. *) Érd, Tört. Q. 84,
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1461-ben a vártól a vidéket függetlenné tette, úgy, hogy éven
ként 100 aranyot fizessenek a várhoz.1) Később ugyancsak Mátyás 
a beszterczeiek kérésére még tovább ment, 1464. jan. 4-kén a 
várat 6000 írtért Beszterczének engedte át, s meghagyá Zobi 
Péter várnagyának, hogy azt minden felszerelvényeivel adja át. 
Sőt 1465. mart. 7-ről megengedte, hogy a várat leronthassák, s 
köveit a város falára fordítsák. 2)

Ma csak pinczéje jeleli, hogy hol állott egykor a szép vár.. 
Hunyadi czimerét 1858-ban hozák le a várból, s egy magánház 
falába vakolták.

*) Windiach’* Geographie 325. *) Erd. Tört. ΙΓ. 90—91.'



B) Zászlós-uraeági várak.

A Szent István által behozott institutiokkal kétféle zászlós- 
uraságot kaptunk: grófságokat és báróságokat, melyek az első 
időkben bizonyos várakhoz voltak csatolva.

A grófságok, illetőleg megyei föispánságok, hogy mely vá
rakhoz voltak kapcsolva, a megyei váraknál megjegyeztük.

Azonban, idővel kifejlettek a liber-báróságok is , mi által 
egy-egy váruradalom magát az illető megye hatósága alól mint
egy kiszakasztotta, s a vár birtoklója azon kötelezettséget vette 
magára, hogy hadidején saját bandériummal fog megjelenni.

Miként az erdélyi vajda a birodalom negyedik zászlós ura 
volt, azon mintára fejlettek ki az apróbb zászlós uraságok. Egy
előre csak négy zászlós uraság lehetett, mennyiben a vajda a 
dévai s más a vajdasággal járó uradalmak után két, a székelyek 
grólja Görgónyvár után egy, a püspök a fejérvári uradalom után 
szintén egy bandériumot tartozott kiállítani. Később egyes vár
uradalmak szintén ily bandériumot tartó várakká alakultak, me
lyek azon kiváltságot kapák: hogy a megyei tisztek hatósága a 
környezetére ki nem terjedt, az odaszökött jobbágyokat kiadni 
nem tartoztak, s mintegy államot képeztek a megyék kis álla
mában. Mígnem a nemzeti fejdelmi kor a liber-báróságoknak 
irtóhadat izent. Az 1607. jun. 10-ki kolozsvári hongyülésen azon 
végzést hozák, miszerint: jóllehet az ország a liber-báróságokat 
eltörlötte, mégis Görgény, Vécs, Déva, s több vár nem tartja 
magát az articulushoz, tehát eltöröltetésök újra kimondatik. ’) De 
azért pár év múlva azt látjuk, hogy Báthori Gábor alatt Kornis 
Boldizsár 1608. oct. 16-án a radnóthi s szentbenedeki kastély
uradalmaira saját személyére, zászlósuraságot vitt be. 3)

Kendre mégis csak elhullottak, annyira, hogy már i  650-ben 
egyedül Fogaras vára jhagyatott meg e kiváltságban. 8)

') Érd. Tört. Tára II. 105—6. V J· Kemény, App. Dipl. XIX. *) Ap
probata QI. β· 18, tit, J, art.
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Mint említők, a zászlós-urasági várak a vajdai, a székely 
grófi méltóság és a püspökség kezében valának. Azonban, meg 
kell jegyeznünk, hogy az első századokban volt még egy hatal
mas zászlós nr Erdélyben, s a volt a zonuki gróf, vagy is Szol- 
nokmegyék föispána, kihez Csícsó és Bálványosvár tartozott; 
ezen méltóságot a vajdák 1233 óta a vajdai hatalomhoz csato
lók. *) Időfolytán a székely grófság is bele olvadt a vajdaságba, 
s ezzel Görgényvár is csatlakozott. Úgy, hogy a XIV. század
ban a vajdák kezében hat várat látunk, úgymint: Csicsó, Bálvá
nyos, Léta, Küküllövár, Görgény, Déva várát. Igaz, hogy néha 
két vajda, s az alvajdák közt megoszlott, de azért kezökben ha
talmas jövedelemforrást képezett.

Hogy ezeken s a püspökség illetékén kívül, főleg a fejdel- 
mi korban, egyes kegyeltek részére szintén voltak zászlósurasá- 
gok alkotva, előadásunk folytán, hol a nevezetesebb zászlósura- 
sági várakat megemlítjük — szintén felderül.

Csicsó vára
Egyelőre a zonuki grófok, később a vajdák vára.
Csicsó Dézstől egy órára, a Nagy-Szamos jobbján esik, 

benn hegyek között.
Csicsó-Keresztur nevű falu határán van; de aljában Csicsó- 

Ujfalu áll. A mint Újfalu felé megyünk, hegyek tömkelegébe ju
tunk. Az erdős hegyvidék fenékterén, mint nagyszerű sószikla 
fejérlik ki egy meredek szirt: rajta volt a hires Csicsó vára. 
Fájdalom, ma-holnap csak volt, mert azon sziklából, melybe a 
sasfészek bemetszve van, malomkövet vágnak. Vághatták volna 
azt úgy, hogy a vár megmarad; de a mostani kezelés mellett 
nem sokára fennálló szeglete is le fog oda a messze völgybe 
zuhanni, hol többi darabjai pusztulnak.

Mikor épült, nem jegyezte fel a történet. Úgy hiszik, hogy 
1247—83 közt épült volna. Építési modora sokat hasonlít a gör- 
gényihez, mennyiben e sem bányakőböl, hanem kerek patakkö- 
vekböl van építve, mi a mészszel mintegy össze van forrva.

Legelőbb Robert Károly alatt jön elő említés róla, mint a

') Érd. Tört. I. 184.
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mikor Opor László, Erdély hatalmas vajdája, az Ottótól· elvett 
korona kiadása után sem akart meghajolni: ez alkalommal Csh- 
osót védelmi helyzetbe tette, fiát helyező belé. ’), Azonban, Far
kas neveztetvén ellenyajdának, ez Opor várait s köztök Csicsót 
kemény ostrom alá vévé. Várnagya Wase Miklós lévén, ezt Sz.- 
Gothárd, Czege, Szász Szilvás nevű falni elvesztésével fenyege
tők; 3) de még sem hajoltak, mig 1321-ben jó feltételek mellett 
csakugyan feladák,3) Mint királyi várban 1358-ban várnagyot 
látunk. Mátyás korában Losonczi (Bánfi) László bírta, ki az 
1467-ki Veress Benedek-féle forradalomban részt vevén, Mátyás 
király tőle a Tordán oct. 3-án tartott gyűlésen nóta utján elko- 
boztatá; minek következtében még Tordán létében Szerpdahelyi 
Jánosnak adományozá. *)

Ezen időben Csicsó várhoz 39 falu tartozott, köztek: Pe
csétszeg, Hagymás, Eaczkó, Ilosva, Somkut, Galgó, Eaplyon, 
Bacza, Cs.-Keresztur, Eudu, Eérő, Felör, Alőr, Betteg, Yajda- 
Eamarás. s)

Még Mátyás király idejében e vár birtoklása egy uj irányt 
vett. Azon időben a moldvai vajdák a magyar korona fensősége 
alatt álltak. A török és Mátyás közt Moldvára néat; egyezmény 
jött létre, s  a történik, hogy a békeszerződésből Moldva két vá
rát, Eiliát és Neszter-Fejérvárt Várdai Péter érsek és korlátüok 
a szövegből kifelejtette; a török fogta magát, beléjek tilt: Mátyás 
1484-ben hadait felülteté, már Váradnál járt, a midőn török fu
tár jött elébe,, s  a szöveget elémutatván, meggyőzé Mátyás ki
rályt, hogy nem lévén e két vár befoglalva, joguk maradt lefogd 
lalni. Mátyás király erre megforditá hadait, s nem volt mit tenni, 
mint, István moldvai vajdát kárpótolni; ez időtől Csicsó a mold
vai vajdák birtokába ment. *) Csak azzal nem vagyunk tisztá
ban, hogy melyik évben. Némelyek úgy hiszik, hogy már Már 
tyás átadta;3) mások szerint II. Ulászló 1500-ban: adta volna 
István vajdának Eükűllővárral együtt, azon esetre, ha hőségéért 
a vajdai széket elvesztené- 8) Csakugyan Ulászló e két vár, bir
tokában István vajdát és fiát Bogdán^ 1505-ben is megepösitó.

') Székely István krónikája Í88. *) líemz. Társ. 1833. 11. 322. Fejér, 
God. dibl. VJ1L H. SB·. 816. IX. I. 860. 4) Brd. Tört. II. 96—67.

y  Kolosmon. Conr. Tranemntnmai ΧΙΠ. 314.
') Érd. Tört. 119. 132. ' ) István fi Hietor. Libr. XH*
*) Pray, Commentar de Jure Regum Hong. m YaJachiam, Moldav. et 

HeteUab, 1787· 140. Különösen Verans, Kovachich, Scriptore· minore· Π. 81.

m
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Elóg, hogy Zápolya Jánosig mind a moldvai vajdák birto
ka. I. Ferdinánd is meghagyja Pétert benne, kinek 1535. april 
4-én oklevelet ad ki, melyben Csicsó, KükUllővár, Bálványos vár 
és a nem rég kezére kerített Besztercze város birtoklásáról biz- 
tositá. *)

Péter vajdát 1538-ban Szolimán Moldva trónéról azámttzé, 
s nem vala más menedéke, mint erdélyi várai. Feleségét, gyer
mekét Csicsó várába kiküldi, maga pedig lóháton egyedül akart 
ide menekülni. A mint a két hon közti határszéli begyeken vet 
zetnó lovát, süvegét egy ág kiveri, lova megijed, s öt ott hagyja. 
A gyalog maradt Péter vajda ott bolyonga az erdők között, míg 
az ojtozi szoroson álló vajdának, Majlátk Istvánnak értésére esett. 
Tüstént székelyeket indit felkeresésére, kik fel is lelték; de a 
helyett, hogy Majláthhoz vigyék, Csicsóba vezették. ') De nem 
soká nyngbatott, mert Zápolya Szolimánnak megígérte, hogy Pé
tert a portára küldi. Martinnzzival a várat octoberben ostromol- 
tatni is kezdé, s négy havi vivatás után a vajda a vár feladá
s to l volt kényszerítve. Megfogatá, a portára küldé, *) s a várat 
kezére vette; s mire Zápolya 1539 februárjában Isabellával ná- 
szát ülte, Csicsó várát már a jegyajándékba adott várak között 
látjuk. 3)

Azonban Pétert Szolimán ismét visszahelyezé vajdai széké
be, 1542. oct 24-én Beszterczénél betört, Csicsót ostrom alá vet
te. *) S bár bevenni nem birá, nehogy később a vajda birtokába 
juthasson, Isabella 1544-ben az Erdélyt annyiszor rabolt Péter 
ellen ingerült néppel lerontatá.s) Már 1566-ban mint rom 1 em- 
littetik.

Mennyire büszke volt Belsö-Szolnokmegye e gyönyörű fek
vésű várára, tanúsítja az, hogy később czimerébe is fölvevé.

Bálványos-vár, Szamosnjvár mellett

Egyelőre szintén a zonuki grófságé, később vajdai vár.
Hazánkban négy Váralja nevű fain van, mipdenike vár 

alatt fekszik. E Váralja Szamosujvár szomszéda, a Mezőség feléj 
melléknevével ma is Bálványos-Váralja. ,

*) Pray, Annáiéi V. 877.
Érd. T ört IU. 67. *) Wolf de Bethlen I. 868. 3J Katona, BUt, Chili 

XSi 1886. 1·, *) Fundgruben L 87. ‘) Wolf de Bethlen 1. 418#
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r Helye azon várak egyikének, melyekről az a'hagyomány, 
hogy őseink rajtok a keresztény vallás behozatala után is foly- 
taták bálványozásukat. ' ■ *■

A vár magas hegyen feküdt, s mint rótojáí mutátják, nagy 
nem lehetett. Már fekvésénél fogva meglehetős erősség, oly me
redek begyen fektivén, hogy csak egy felöl lehetett hozzá jutni; 
hogy a szomszédos hegycsúcsokkal őrségi összeköttetésben állott, 
mutatja az, hogy ezek neve ma is Vajda-lesi, Ispán-Iesi, s más 
hasonló nevek.

Mikor épült, nem bírunk reá adatot. A hagyomány építését 
Gyula vezérnek tulajdonítja. Azt is meg kívánjuk jegyezni, hogy 
a Torja melletti Bálványosvárból elkövetett leányrablást e várnak 
is tulajdonítják, minthogy az elrabolt leány Mike leány volt, s 
Mikeháza e vár közelében fekszik. Már 1333-ban Tamás vajda 
és zonuki gróf illetékéhez tartozott, s alvárhagya Márk. ') Annyi 
mindenesetre áll, hogy 1359-ben királyi vár, uradalom feje, vár
nagya van, s a vajdák illetékéhez tartozott. 2)

Egy századdal később már magán kézben látjuk, Losonezí 
(Bánfi) László birtokához tartozott, ki 1467-ben a Mátyás király 
tílen keltett, Veres Benedek-féle forradalomban részt vett. Legyö» 
zetvén a forradalom, Mátyás király az említett év oct. 3-án Tor
dán gyűlést tartott, ott többeket notáztatott, köztök id. és ifjabb 
Losonczi Lászlót és Zsigmondot, b tőlök Csicsót és Bálványos 
várát elkoboztatá.

Ez időben Bálványoshoz 26 falu tartozott, köztük : Németi, 
Gerla, Váraljá, Sz.-Benedek, Kentelke, Árokalja, Orcz- vagy 
Szerétfalva, Sófalva, Pusztakamarás, mi által e váruradalom kör
nyékét meglehetősen körvonaloztuk. Az említett- elkobzás alkal
mából Mátyás király á  váruradalmat még azon év dec. 31-kén, 
Brassóban keltezett adománylevele által, a váradi püspökségnek 
adományozá. 3)

Később felmerülvén az, hogy a moldvai vajda 1484-ben 
két várát a törők elfoglalta; hogy a magyar király fensösége 
alatt álló vajda ezekért kárpótlást nyerjen, két erdélyi várat ka
pott, Csicsót és Kttktillővártt. ’) Hogyan jött Bálványos is a mol
dovai vajdák kezére, nem látjuk feljegyezve; annyit mindazáltal

>) Pray, Annales Π. 25. a) Érd. Tört. IL 28. *) Érd. Tört. II. »5—97.
•J Erdély Tört. Π. 119. 182.
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látunk, hogy a midőn Zápolya 1535-ben Ferdinánddal egyezkedni 
akart, békebiztosait oda utasitá, hogy kössék ki, miszerint Bál
ványosvár elvétetvén a moldvai vajdától, a váradi püspökségnek 
adassék vissza. ') E lépésre Péter vajda szolgáltatott volt alkal
mat, az által, hogy Zápolyától Ferdinándhoz pártolt, 1535. april 
4-én Csicsó, Küküllövár és Bálványosvár birtoklására megerősítő 
okmányt fogadott e l ; a) miért is Zápolya, Majláth István által 
1536 áldozó csütörtökön a várat bevéteté, s a vajda kezéből ki
vette. 8) Később, 1538-ban, a moldvai vajda e várra lehető igé
nyeinek véget vetett.

ü gy  kell lenni, hogy az 1536-ki ostrom e várat megron
gálta; s nehogy a moldvai vajdák bele üljenek, e várat felha- 
gyák, ügy  következett be, hogy 1539-ben meg lön engedve Mar- 
tinuzzinak, hogy köveit lehordassa, s belőle Szamosujvárt épít
tethesse. *)

Alapfalai és pinczéi fenmaradván, kincskeresők nyomozá
sainak lett színtere.

Szamos-Ujvár.
Hazánk északi felében, a Kis-Szamos jobb partján fekszik 

Szamosujvár, királyi város: azon városok egyike, melyeket Er
délyben az örmények alapitának. Itt van Erdély legépebb s na
gyobb várainak egyike. ,

Hova e vár s később e város épült, e helyen Gerla nevű 
falu állt.

E várat a Zápolya-ház kincstárnoka, Martinuzzi György 
bibomok, mint hiszik, egy itt talált, régebbi vár fölébe, Bál
ványosvár romjaiból kezdé építtetni, s ezért kezdetben Uj- 
Bálványos nevet kapott. 5) E szerint a leomlott Bálványosvárnak 
nem csak falvait és köveit, de egyelőre még nevét is örökölte.

A város szélén, térségen, a Szamos jobb partján fekszik, 
mely egykor mint szigetet körülfolyta. A mint hozzá közeledünk, 
a várfal alatt kereken, egy kőfalba foglalt víztartó mélyedése 
fogad, mely 1840 óta csinos kertté van alakítva.

' )  Magyar Tört. Emii kék. Okmánytár I. 818—82. J) ’ Pray, Annales V. 
277. 3)  Kulcsár-féle krónika 11. 1, *) Magyar Töri. Emlékek. Okmánytár Π. 
176. l) Magy. Tört. Emi. Okmányt. Π. 176. Richtige Beschreibung d. König
reichs Ungarn. 714. Tröster, Dacia IV. Bach. XVIH. Can.

Π
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A víztartó felett híd vezet a várba, mely négyszöge, szeg- 
letbástyákkal.

Belépőnkkel az első elöadvarra jutunk. Mire szemflnk leg
előbb esik, az egy emeletes épttlet szemben, a Rákóczi-épület, mit 
II. Rákóczi György 1653-ban emeltetett: ma parancsnoki lak. Job
bunknál egy más, nagyobb épület vonul, mely a vár udvarát 
ketté metszi, úgy hogy a belső nagyobb udvarra alatta megyünk 
á t  E nagyobb épületet Martinuzzi épitteté, róla van nevezve, s 
tartalmazó a palotát, kápolnát s egyéb tiszti épületeket; vele 
szemben, a várfal hosszában, hová 1856—60-ban a foglyok szá
mára nagyszerű épületet vontak, régebb egy kaszárma és élelmi
szer raktár állott.

Egy várunkban sincs annyi felirat, relief, mint itt. S mivel 
mind a régi időből maradtak, nem látjuk feleslegesnek lejegyezni.

A várfal külső homlokzatán, a híddal szemközt, faragott 
kövön, falba vakoltán, most a kapu jobbján, nagy betűkkel ez áll:

Paulus Bank Ungarns de comitatu baciensi procurante hoe 
opus ceptu(m) et perfectum. 1540.

E feliratból világos, hogy 1540-ben épült bácsmegyei Bank 
Pál felügyelete alatt. Ezen felirat felett faragott kövön féldombor 
metszésben, korunkig egy felmászó helyzetben levő oroszlánkö- 
lyök állt.

Ezen felirattól fennebb, a kapu feletti bástya alatt, hason
lóan kőbeni féldombor metszéssel, két angyal volt egymással 
szemben, koszorút tartva, mindkettőt tenyérnyi széles szalag foná 
össze derékon. A szalag jobb felöli végén ez látszék: Anno 
MDXL; balfelöli végén a betűk elkoptak, csak egy C. E. látszott 
belőle. Az angyalok által tartott koszorúban, felül püspöki süveg, 
alább paizsban csillag és ujuló hold vala, melynek szarvához 
egy farkas kitátott szájjal kapkodott.

Ugyancsak a kapu feletti bástya emelete két ablaka alatt 
két egymással egyező metszvény állt: rajtok féldombor mivü két 
oroszlán ült szemben, tátott szájjal, farkukat derekokon felfelé 
facsarva, első lábokkal paizst tartónak. E paizson uj holdat fel
falni akaró farkas, két lábra emelkedetten.

Ugyancsak ezen bástyán, az első emeleti ablakoknál, a fal
ból előtűnt vala a Marijnuzzi czimere, összeromladozva. Látszott 
tnég belőle felül a püspöki süveg, paizgában a holló, a Pál-szer-
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zet czimere, eledelt tartva szájában, s nyújtva azt a két lábra 
állott egyszarvúnak, mint a Zápolyák czimerének, ’) mely nyel
vét az étek után kiölté. A czimer alatt köbe vésve nagy betűk
kel e volt:

Prater Georgius (i)nfans Crovacie Episcopus varad(ien)sis et 
tesaurarius et consiliari(us) (egr)egie majestatis. MDXX(xx). A 
bezárt betűk kipörlottak volt.

Mi magyarul igy hangzik: György barát, horvátfi, váradi 
püspök, a királyi felség- kincstárnoka és tanácsosa. 1542. E fel
iratot az 1857—58-ki újításnál valamivel alább, ugyancsak a 
kapu felett balta vakolták be, a Bank-féle felirattal szemben.

Azonban, mindezen itt leirt s a tár külső felén volt fél- 
dombor müveket az 1857—58-ki megújítás alkalmával kivették, 
de újra bevakolták.

Bemen ve a várba, a főépület, az úgynevezett püspöki lak 
kapuja felett, kőben e felirat van: Dominus adjutor et protector 
meus, , quem timebo*

Magyarul: Az ur az én.segítőm és gyámolom, kit félek.
Ezen kapu baloldalában, hol régen feljárás volt, most azon

ban be van vakolva, a már ismert Martinuzzi czimer tűnik elő. 
Paizsát két szárnyas ángyai tartja.

: Ezen metszvény alatt versben a következő felirat olvasható 
Szintén nagy betűkkel:

Quesivit présül virtute Georgius ampla 
Hec arma et titulos, natus de stirpe croata,
Hic unicorno ut corvum prebere alimenta 
Cernis, sic fide et curis vigilantibus aptus 
Assidue regi studuit servire Johanni:
Et posuit impensis longeve hec premia fame.

MDXLII.
Magyarul: György főpap, ki horvát eredetű, e pompás czi- 

mert s czimeket erényével szerezte. Miként itt a hollót az egy
szarvúnak eledelt szolgáltatni látod: aképpen ö mint hiv és foly
tonos gondoskodásra alkalmas, szünet nélkül törekedett János 
királynak szolgálni. S költségesen állitá fel hosszas hírének e 
jutalmát.

') Eder Schaezeum 7.
11·
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A belső udvarra belépve, balra, az épület alatt, fülkében 
állt eddig a Martinuzzi mellszobra. Hosszuké fej, szegletes ábrá- 
zat, magas redős homlok jellemzik; szemei nagyok és hosszú- 
kék, orra szabályos, szája nagy, s hasonló az álla i s ; a fő jobb 
felé vigyáz, parancsolélag; nyaka meztelen; alább palást fedé. 
£  főt a vár 48 előtti parancsnoka, Rácz Péter találta fel, a vár 
udvaráni ásatás alkalmával ö helyezte volt ide. Az 1857—Ő8-ki 
újításkor helyéről elmozdittatott.

A püspöki lak külső ajtójánál az ismeretes czimereket lát
tuk ismételve.

Ennyi feliratot, czimer metszvényt hagya fenn Martinuzzi e 
Várban. S mégis hiányzik benne egy, mi őt és e vár keletkezé
sét legillöbben jellemezte volna, például: Congeries lapidum, mul
tis congesta rapinis.

Azonban vannak később kori feliratok is: ilyen az, mely a 
püspöki pinczegátor oldalában igy hangzott:

Rest. hoc pomer. felic. reg. seren. prin. do. Gabriele II. 
d. g. p. t. p .r.h . d. et s. c . . . .  capi. Gio. Gierofi, provi. Jo. Zo- 
liomi, castel... Step. Vámos et Franoisoo Borzási existen. ann. 
MDCXIX. *)

Magyarul: Megujittatott ezen kőfal melléke dicsőségesen 
Uralkodó fenséges fejdelem második (Bethlen) Gábor ur, Isten 
kegyelméből Erdély fejdelme, magyarországi részek ura, és szé
kelyek ispánja alatt; lévén kapitány Gyeröfi György, felügyelő 
Zólyomi János, várnagyok Vámos István és Borzási Ferencz. 1619.

A mint a hídtól az első udvarba léptünk, egy emeletes épü
letet emliténk, a Rákóczi épületet. Rajta, az emelet ablakrámája 
felett, kőben a következő betűk vannak: A. D. 1653.

Ezzel egy irányban jobbra ez: S. B. P. I. Balra: G. R. P. T.
Az ablak alatt pedig e van írva: R egnan... iso ac celsis- 

Bimo Trannie P. E. Georgio Rakoci d. d m ... nobis clemenisso 
anno 1653. I . . .  empore provis. Stephani Fabian de Marus Sz.- 
Imre.

') Ezen felírat egészen kiírva igy hangzik: Restauratam hoc pomoerium 
feliciter regnante serenissimo principe domino Gabriele 2-do, Dei gracia Prin
cipe Tranailvaniae, partium Hungáriáé domino, et Siculorum comite, capitaneo 
Georgio Gyerbfi, provisore Joanne Zólyomi, castellanis Stephano Vámos et 
Francisco Borzási ezistentibua.
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Magyarul: A mi legkegyelmesebb urunk Rákóczi György 
Erdélynek fenséges fejdelme uralkodása alatt 1653-ban, maros- 
sz.-imrei Fábián István felügyelő idejében. 2)

Ez irat alatt későbbi korból: Ben. Ano. 176 ... Az utolsó 
szám nem ismerhető. Csak annyit látunk belőle, hogy 1760 után 
is megujiták. A korunkban történt megújítása 1857. apr. 20-án 
kezdődött, két éven át folyt; ez újítással egy időben, a püspöki 
épülettel szemben, egy három emeletes épület huzatott, melynek 
közepén toronyóra, két végén két göröghittt imaház. Ez épület 
42 öl hosszú, van benne 28 háló, 8 dolgozó terem; az egész 
épület 1028 fegyenczre van számítva. ')

így áll e vár jelenleg.
E vár legfényesebb korát kétségkívül Martinuzzi alatt élte. 

A gazdag főpap kincsének e volt lerakó kelye; s mikor meg
gyilkoltatott 1551-ben, itt 250,000 magy. frtot, 889 márka ve
retlen aranyat, 2453 márka ezüstöt, 4000 Lysimach aranyat, s 
300 diszlovat találtak; ezeken kivül feles arany-ezüst edényeket, 
arany lánczokat, drága öltönyöket, és egy királyilag gazdag asz- 
talteritéket. 2)

Ez időtől álladalmi várrá lett, a fejdelmi háztartás jószá
gaihoz tartozott.

Pár év múlva, 1553-ban, I. Ferdinándnak két vajdája van 
Erdélyben: Dobó István és Kendi Ferencz. A két férfi közt gyű
lölet fejlett ki, s a hon köztük pártra szakadt. Kendi kiment, s 
a tróntól megfosztott Isabellával kezdett szövetkezni; Dobó Fer- 
dinánd hive maradt. A hazafi párt Isabellát a trónra visszahoz
ván, Dobót üldözőbe vette; ez Szamosujvárba húzódott: a várat 
körülfogaták, mig végre Dobó feltételek alatt 1556. nov. 26-kán 
feladta. Miután azonban szabadon még se bocsáták, 1557. nov. 
15-ke éjjelén a várból kötélén leereszkedett, s kész lovakon el
menekült. 3)

Ezzel szinte elhagyhatnék a várat, ha egy borzasztó jelenet 
figyelmünket fel nem hiná! * *)

') Egyébaránt I. Rákóczi Gy. is emlékét hagyta itt, mennyiben, árkából 
ember magasnyi földet hányatott ki. Szalárdi, Siralmas krónika 238. 1.

*) A fegyház leírását 1. Kolozsvári nagy naptár 1866. 80. 1.
*) Wolf de Bethlen I. 512. Érd. Tört. ΠΙ. 129.
4) Istvánfi, Libr. XIX. Wolf Bethlen I. 602. 1. Π. 7. 1 Erd. Tört, Uh 

148—61.
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Báthori Zsigmond, mint tudjuk, 1594 augustüsa végén azon 
fourakat, kik a töröktől elhajló politikájába nem egyeztek, elfo
gatta. Kolozsvártt többeket lefejeztet, kettőt Gyaluba klild; Bá
thori Boldizsárt, unokatestvérét pedig, és cancellárát, Kovácsóczi 
Farkast ide kaidé. Kivégeztetvén a haza főbbjeit, Fejérvárra in
dult; Tordáról Bavazdihoz, e várparancsnokához 'azt írja: hogy 
ha azon reá nézt kedves dolgot, melyet Benkner küldötte nyilvá
nítani fog, végrehajtja, mentői nagyobb titokban vigye véghez, s 
róla kötelessége teljesítéséért nem fog megfeledkezni. Ravazdi a 
levelet átértette, a sötét tervhez látott. Sept. 11-dikén, vasárnap 
Ravazdi Báthori Boldizsár börtönébe lép, melyet a bemenetnél 
jobbra a földbe mélyedve, most is mutatnak: s felszólítja, hogy 
készüljön halálra. A szerencsétlen férfi reáemlékezett, hogy az 
általa megbuktatott Gálfinak is kivégeztetése után a kegyelem 
megérkezett: időt akart nyerni; de három fegyveres férfi rohant 
be, s meg vala fojtva. Nehéz láncza most is ott látható a levél
tárban. Azon éjen Koyácsóczinak is hasonló sorsa lön !)

Básta korában e vár szintén el lön foglalva, mire azonban 
Báthori Zsigmond trónát visszafoglalta, s Bástának távoznia kel
lett: ezen várat 1601. február. Ribis Sigfrid kapitányára bízta; 
ki Marosujvár neki adományoztatásáért Szamosujvártt Gynlafi 
Lászlónak feladta. De megtörtént aug. 3-án a goroszlói csata, 
Báthori Zsigmond ismét kifutott a hazából. Básta Szamosujvár 
alá jött, s Gyulafival ismét feladatá. *)

Báthori Gábor 1609. apr. 26-án az ö és atyja szolgálataiért 
Kendi Istvánnak conferálta; de 1611-ben nótába esvén, az ál
lamra ismét visszaszállolt.

E vár a XVII. századig egy uradalmi középpont, melyhez 
még Kővárvidékéből is nehány falu tartozott; hogy mely falvak 
folytak be e vár biztosítására, megtetszik Bethlén Gábor fejde
lem 1613. nov. 2-án kelt adományából, melynek nyomán Bálvá
nyosváralja, Kérő, Ormány, Szamosujvár-Németi, Ördöngös-Fü- 
zes, Szász-Nyires, Mikola, Szépkenyerü-Szentmárton, Yasas-Szent- 
iván, s több helységbeli várörző gyalogok nemeslevelet kaptak. 
I. Leopold 1700. dec. 23-án e falvak őrködését oda módositá,

'J Wolf de Bethlen, Hist. HL 477—84, Érd. Tört. IV. 69. 2) Ugyanott 
117.119. ,
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hogy ne tartózkodjanak folytonosan a várban, hanem csak ha 
valakit el kell fogni vagy kísérni, s más hasonló szükség esetén 
tegyenek szolgálatot.

A Rákóczi forradalom alatt, 1705. jul. 23-án feladás utján 
a forradalmiak kezébe esett; de még azon évben elvesztvén Rá
kóczi Zsibónál a csatát, ismét visszament a császáriak kezére.

Bejövén Erdélybe az örmények, Szamosnjvár körének, s a 
várhoz tartozó 8 falának birtokába jöttek; magát Szamosuj- 
várt ΙΠ. Károly 1723. oct. 27-én királyi várossá emelte, mit az 
1759-ki hongyülés beczikkelyezett.

E várat az austriai ház mint fiscalis jószágot vette át; *) s 
mint ilyenben 1786 óta az ország foglyai tartatnak. Azelőtt rab
jait minden megye külön kezelte, ekkor a S.-Szentiványon tör
tént kihágásokért e várat forditák álladalmi börtönné. Folyvást 
katonai felügyelet alatt volt, mígnem 1807-ben benne polgári kor
mányzat kezdődött; ma is polgári várnagya van. 3)

A dévai vár.

Erdély délnyugoti felében, a Maros balpartján terül a kis 
Déva városa. Belőle nyugotra kerek hegy emelkedik a magasság
ba, elöfoka egy elényuló hegygerincznek; ezen díszeleg Déva 
vára. E vár gyönyörű látványt nyújt, hazánk legszebb tájképei 
egyikét. A Marosparttól messze fenn, mint egy oda ejtett korona, 
mint sasfészek sötétlik: alatta országút megy el.

E vár őskora ismeretlen. Azon várak közé tartozik, melye
ket a nép tündérek által építtet. A néprege szerint a tündérek 
itt most is minden hét évben megjelennek. Mint ily régi várat, 
némelyek Decebal dák király építményének regélik, Decidáva 
névvel; mások pedig csak a rómaiak idejéből származtatják.

Rajta semmi felirat, semmi építészeti styl, miről keletkezése 
korára lehetne következtetni. Megemlítjük ugyan, hogy Bethlen 
Farkas keletkezését a XIV. századra teszi; 8) azonban ennek 
ellene mond egy oklevél, mely a dévai vár alatt 1267-ből egy 
csatára emlékezik. *) Nem lehet tagadni, hogy e vár felett a múlt * V

') Szísz, Sylloge 369. *) Kik voltak a várkapitányok L BenkS, Special. 
Trane. Belsö-Szolnokm. Militaria czim alatt.

V W. Bethlen Hiet. V. 472. *) Fejér, Cod. dipl. Y. H. 96. XI. I. 462,
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homálya hosszason lebeg, mindazáltal 1397. dec. 26-ról azt látjuk, 
hogy Zsigmond király Tordán okmányt ad ki, melynélfogva a 
váruradalom területén egy irtásra Dobrének kenézséget enged, 
kikötvén, hogy a várhoz katonai szolgálatot tegyen s adózzék. ') 
Később, 1448-ban azt látjuk róla, hogy Hunyadi János elveszt
vén a rigómezöi ütközetet s benne lovát, Tivadar, Déva vár köri 
kenéz lován jött haza. *)

Erre a vár alatt fekvő Déva 1449-ben városi kiváltságot 
kapott; s mire Hunyadi János a kormányzóságot letette, V. László 
1453-ban őt Görgény mellett, a dévai váruradalommal is meg
ajándékozta, melyhez akkor 56 falu tartozott, mint: Lesnyek, 
Solymos, Szecsel, Csolnokos, Naláez, Fejérviz, Livádia s tb .3)

') Fejér, Cod. dípl. XIII, 139. X. Vili. 370. 2) Ugyanott XI. I. S06. 
Ugyanott 496.
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Hogy a vár Hányadúié kezére Is átment, onnan látják, mi
vel az 1457. jul. 13-ki posoni hongy Illés több várak között, Hu- 
nyadinétól Dévát is követelte vissza. Úgy látszik, vissza is adta: 
álladalmivá s ismét vajdák vára lett. Hogy Zápolya alatt magán bir
tok nem volt, sejteti az, hogy a midőn Zápolya 1535-ben Fer- 
dinánddal békélni akart, Erdélyben csak az egy Dévát kérte 
magának adatni; 6) s később egész Erdély Zápolyához szakad
ván, mikor 1539-ben Isabellával nászát tartá, többek közt Dévát 
adta neki jegyajándékol. 7)

A Zápolya-ház kihalta ntán Báthori Zsigmond G e s z t i  Fe- 
rencz mezei hadak főkapitányának adományozta, kinek 1583-ban 
már kezében látjuk. ’) Geszti 1595. máj. 14-dikén elhalálozván, 
ugyancsak Báthori Zzigmond, cancellárának, Józsika Istvánnak 
adta. Ez csakhamar megbukván, mire Báthori Zsigmond harmad
szor is trónra jött, 1601. máj. 26-án e várral derék hadvezérét 
Borbély Györgyöt és vejét Vajda Miklóst jutalmazá. a) Bocskai, 
mikor 1606-ban meghalt, Nyári Fáinak véghagyományozta. Bá
thori Gábor Bethlen Gábornak adományozá, azonban csakhamar 
szép utón ismét visszavette, azt kegyenczének,'enyingi Török 
Katának adta, mint igényelt ősi birtokát. s) Ennek 1614-ben tör
tént notáztatása után ismét Bethlen Gábor kezére jött, s 1614. 
September 27-dikén első nejének K á r o l y i  Zsuzsánnának in- 
scribálta 50,000 írtban. Meghalván neje, Bethlen Gábor testvére 
fiának, iktári ifj. Bethlen Istvánnak adta, kinek halálával 1633.. 
mart. 26-án testvérét Bethlen Pétert statuálták birtokába; *) de 
azért Bethlen István özvegye Szécsi Mária bírta, mint jegyaján
dékát; azonban Szécsi Mária férjhez menvén, I. Rákóczi György 
kapzsiságának alkalom nyílt egyezmény utján kezére keríteni. b) 
H. Rákóczi György ismét adományozás tárgyává tette, s azzal 
Barcsai Ákosnak kedveskedett.

így jött le részint a fejdelmek, részint a magánosok kezén, 
míg vére az osztrák-ház alá, mint az álladalom birtokában levő 
fiscalitás ment, s 1692-ben mint ilyen jelentetett fel a kormány
nak. ®) * 3

’) Magyar Tört. Emlékek. Okmánytár I. 818. *) Katona, Hist. Crit. XX.
1286. 1.

3) Báthori Zeig. Liber L 270. *) Erd. Tört. Adatok I. 69.
5) W. Bethlen VI. 632. ·) J. Kemény, Append. Dipl. XVII, E Statu- 

tioban a hozzá tartozott faluk is meg vannak említve,
’j  Szalárdi. 92. *) Szász, Sylloge 369,
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A vár birtoklása története után, áttérttnk a várépttlet törté
netére. Mint fennebb is megjegyeztük, keletkezése ismeretlen.

Legelső, ki e váron tudtunkra igazittat, Geszti Ferencz, ki- 
Báthori Zsigmond fejdelem alatt bírta; tőle, egy északra nyíló 
ajtón e felirat maradt: Franciscus Geszti, de eadem.

Bethlen Gábor fejdelem a vár belső kerítéséhez egy kerek 
bástyát ragasztott; hihetőleg azt, mely délről most 'is áll, s mit 
ma börtönnek s a tortúrák helyének szeretnek tartani.

Bethlen Miklós e vár 1660-báni állásáról következőleg ir: 
A dévai vár a legbiztosabb erősség Erdélyben, sőt mondhatnám 
a volt egész Európában, a bombák feltalálása előtt. Bele egy 
lankás utón megy az ember, mely legelébb egy toronyformára 
épített strázsaházhoz vezetett, mely mintegy száz embert fogad
hat be, — ezt meghaladván, egy hidra érünk, mely 50 öl mély 
s 60 öl széles, kősziklába vágott árkon visz keresztül, —  ezen 
túl ismét egy strázsaház, — onnan mintegy 20 ölnyi boltozaton 
keresztül menvén, a vár udvarára érünk, melynek kerülete mint
egy 100 öl; az udvar közepén egy tó, lovak és marhák itatá- 
tására, hová az essö- és hóvizet fogják fel, — ezen kívül van két 
jó izü kút, jobbra és balra, melyből a vizet kerekeken ökrök 
vonják fel, — e mellett van egy kis haltartó, pisztrángok és rá
kok számára. Az egész vár épületei alatt boltok, üregek vannak, 
felettek raktárak és marha ólok. A vár négy szegletén négy grá
dics, melyeken a körül menő folyosóra s körül levő lakszobák
ba és töltésekre mehetni. Az épületeken semmi repedés, oly ke
ményen vannak alkotva; a töltés, mi az épületeket fedezi, szin
tén oly karban áll, mintha akkor alkották volna, holott szerinte 
Trajanus alatt építették. ')

Az osztrák-házi uralom kezdete után 1713-ban az országra
50,000 frt rovatott ki várak építése és javítására, s Déva is a 
kijavitandók közé Boroztatott; honnan 1719-ben gr. Steinville, 
erdélyi főhadi parancsnok, többek közt sziklába vésett kútját is 
kijavittatá, s ajtajára nagy betűkkel ezt iratá:

Me aedificat Steinville, illis ut porrigam undam,
Sincere qui cupiunt tureas arcemque tueri,
Fortiter indomitos quoque debellare rebelles.

') Bethlen M. Ifjúkori élete 142.
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Ugyancsak Steinville a vár keleti és nyugoti felére egy-egy 
bástyát építtet; kaszamátákat, laképületeket és sütöházab állít.

Az északi épület ajtajára, mint a chronosticon mutatja, 
1751-ben ezt jegyezték: QVae teMpora DestrVXerVnt VLIsses 
TransILYanlae GeneraLIs soLertla restaVraVIt

így  fáradozott körűié a XVIII. század, igy gr. Steinville, 
ki maga is 1720. oct. 21-én itt hala el.

A XIX. század enyészettel kezdé Déva várát fenyegetni. 
Akkori fohadi parancsnok, Mitrowszky, az udvarhoz azon nézetét 
jelenté fel, hogy e várra kár a fentartási költséget vesztegetni. 
Arra hatalmaztatott fel tehát, hogy felhagyhassa, mire a fóhadi 
parancsnok a várbeli használhatóságok elárvereztetését elrendelé: 
minek következtében Pogány Francisca kisasszony vette meg 150 
bankó frtért, ki kapuit, ajtait, ablakait a vasdarabokkal egyetem
ben azonnal lehordatá, s a vár az enyészet kezébe adatott.

Azonban, I. Ferencz császár fejdelmünk 1817-ki Erdélyben 
jártakor Déva várát is megtekinté; az főleg fenséges neje, Ká- 
rolina Augustának annyira megnyerte tetszését, hogy felépíttetését 
kieszközlé; úgy rendeltetett helyreállítására évenként 1800 írt. 
A javítás, miként a kapu feletti felirat bizonyítja, 1830 ban vette 
kezdetét, s napjainkig már annyira haladt volt, hogy a déli 
épületek s az északiaknak is egyrésze lakhatókká lőnek; s ben- 
nök egy sánczkáplár s 7 közvitéz tartá az őrséget. A javítás 
meglehetős Ízlés nélkül hajtatott ugyan végre, de azért meg lett 
volna mentve.

Az 1849-ik évben a várat következőleg találtam. A magas 
hegyre, nyűgöt felöl három kapun keresztül járó csigaut veze
tett. Ezen csigaut mekkoraságának elképzelhetésére megjegyzem, 
hogy csupán a legkülső kaputól a másodikig 856 lépést kerin
gett. A vár kapujához felérve, mely nyugotra feküdt, az ut a 
mélyedés felett mintegy 50 lépésnyi hídon vive be, mely hídnak 
egy része fel volt vonható.

A kapun belépve, pár ölnyi előudvar nyílt fel, hol az őr
ség tanyázott. Belebb, egy négyszögü, körülépitett, tágasabb ud
vara volt, melynek földje simitatlan szikla. Ezen udvar hosszá 
50 lépés, szélessége jóval kevesebb. Az épületek fekvése nem 
tökéletes négyszög; a déli felén levők s az északi oldal is egy 
része fel volt építve, más két oldala rom vala· A déli, keleti és
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északi oldal fedél alá volt már véve, még pedig ugy, hogy az 
essövizet róla mind befelé vezeték, s kútba fogák fel, melyet 
I. Rákóczi György kezdett, s 25 ölnyi mélységre be is hajtatott 
volt, s mi Steinville alatt ismét helyre lett állítva. ’)

A vár épületén kívül, kereken, a várat egy 3—4 öl szé
lességű tér folyá körül, mit egy törpébb várfal övedzett, mely
nek köralakja nem egészen tojásdad. Ezen várfalon kívül, a csi- 
gaatakat is kőfal védette.

Visszatérve az épületekre: a vár északkeleti szegletében 
még ott romladoztak a rendetlenül össze-vissza épített apró szo
bák. Még mutatták a kincstár-szobát; a déli oldal alatt a kápol
nát; igen az álladalmi börtönt, hol többek közt Dávid Ferencz, 
az erdélyi reformatio korának typusa, ki mint katholikus szüle
tett, azután lutheránus, később reformatus, végre unitárius lett, s 
kit mint első unitárius püspököt vallásbeli újításért a tordat és 
fejérvári zsinat halálig való rabságra Ítélt, itt 1570-ben elhala.

Mondják, hogy egy alagutja is lenne, melyen át a hegy 
alatt fekvő katonai sütőházhoz lehetne kimenni.

Oltalmi tekintetben mostani lőszereink ellen nem volt vala
mi nagyfontosságu. Mikor a császáriak 1849 tavaszán Erdélyből 
kivonultak, egy 200 főből álló őrséget hagytak benne, három 
ágyúval. A forradalom részéről előbb b. Bánfi János cemiroztatá, 
később Forró ostromolni kezdette. A várbeliek fentarták magokat 
mindaddig, mig vizök mosásra már nem jutott, élelmök, s főleg 
sójok elfogyott. Forró apró ágyúi helyébe végre egy 18 fontost 
vonata délfelöl azon hegyre, melynek.e hegyfok kifolyása: erre 
aztán az őrség magát szabad elmenetel, de lefegyverzés feltétele 
alatt, pünköstben, máj. 27-én megadta. A vár a magyarok ke
zére került, kezökön volt, míg pár hónap múlva, aug. 12-én is 
meretlen kezek által a puskapor fellobbant, s a vár, mely a Ma
ros partjának oly sokáig kulcsa és disze, s a zászlós-uraságok 
sasfészke volt — nagy részt légbe repült, ismét romba dűlt.

Déva az ősidőkben gyakran láta nagyszerű jeleneteket. Az 
első századokban nemcsak királyi vár, hanem egyszersmind vaj
dai székhely s a vajdák illetőségéhez tartozó vár vala; mint 
ilyen, hosszason álladalmi börtön volt egyszersmind. Ez alapon

') Szalárdi, Sira'mas kronik. 239.
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I. Ferdinánd 1553-ban Dobó István vajdája székhelyéül Dévát 
jelelte volt ki.

A nemzeti fejdelmek korában szintén mint hatalmas erőd 
szerepel. A Básta-féle zavarokban, mit Báthori Zsigmond Rudolf 
császár részére tett lemondása idézett elő, Déva volt az, mely 
minden váraink közt legkésőbb hajolt meg, s a kétszer visszajött 
Báthori Zsigmondnak urnahelyül szolgált.

Mire Báthori Zs. végkép kiment, az ellentállás lobogóját 
Székely Mózes tűzte volt k i, mi Déva alatt nagyszerű jelenetet 
idézett elő. Székely Mózes elesett, a szabadsághösök nagy része 
Tömösvárra futott. Básta 1603. sept. 9-én Déván országgyűlést 
tartott, hova, mert az erdélyiek egy része még az erdőkön té- 
velygett, kevesen jelentek meg. A gyűlés helye a vár alatti ud
var. Básta az összegyültekhez, a legyőzött Erdély rendéihez azon 
kérdéssel lép elő: kegyelmet akarnak-e vagy igazságot? Ezek 
időt kértek, s feleletjökben magokat bűnösöknek nem ismerék el, 
s kimondák, hogy miután Básta őket fedezetlen hagyta, csak a  
kényszerűségnek engedtek, midőn a Székely Mózes .győztes ser- 
gével tartottak. E hang a vezér haragja minden mennykövét fel- 
költé. „Jól van, —  szólt indulatjában —  mivel igazságot akartok, 
tehát legyen igazság! Négyszer esktivótek Bndolf császárnak hű
séget, s négyszer szegétek meg. Hóhér, kötelet és bárdot elő.“ 
Erre a termet katonaság vette körül, s a bakók megjelentek. 
Azonban Senyei Pongrácz, császári tanácsos, az ajtóörökön át a 
vezér szobájába tör. „így lássam-e elhalni azokat —  szólt a de
rék férfi — kiket a harcz megkímélt? hóhérfiárd alatt lássam-e 
kimúlni hontársaimat, kiket a köztemetkezés fenhagya? E  férfia
kat nemcsak kegyelet, nemcsak rokonság, hanem a haza szent 
neve is lelkemhez fűzé: ha ők buknak, én is velők akarok meg
halni. Híven szolgáltam Rudolf ö felségét, ha azzal jutalmazza 
meg szolgálatomat, ám legyen, de hazámfiai vére ontásába bele 
soha sem egyezem.“ Básta e férfi fájdalmaira meglágyult. „Lá
tom —  úgymond — férfiakkal van bajom, kik sem a szabadsá
got, sem a szolgaságot nem hordozhatják* kiket sem jutalom, 
sem büntetés korlátok közt nem tart. Felmentem tehát őket, ha 
jók lesznek, jóságom, ha roszak, büntetésem utói fogja érni. 1) — *

') Wolf de Bethlen V. 434, U
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A hagyomány szerint nem kegyelmezett meg, hanem Zeydens- 
dorfer zászlótartójának jelt adott, s a hongyülés egy része el
vérzett.

E jelenet után, pár év múlva, uj szabadsághös támadt 
Bocskai Istvánban, ki magyarhoni szerercsés csatái után Erdély
be nyomul: minden vár meghajol, Déva most is utolsónak m a-' 
radt. A benne hagyott Básta-féle német őrség végre 1605 sep- 
temberében feladásra szánja magát; átvenni Nagy Albert megy 
fel a várba, mire a németség feje elébe lépett, kardját leövedzte 
s szólt: e fegyvert e várba léptemkor övedztem fel, vedd e kar
dot, s ne viseld nagyobb hűséggel fejdelmed, mint én viseltem 
császárom iránt; mire a magyar vezér fő Vege drága forgóját 
vette, s emlékül ezt adá. ‘)

A II. Rákóczi György bukásával bekövetkezett zavarokban 
szintén szerepelt. Rákóczi elöl Barcsai Ákos 1659. sept 2-án e 
várba fut; maga a temesvári basához megy, nejét egész télire 
itt hagyá, mint biztos erődben. Barcsai, s Kemény János bukása 
után, ismét az utolsók közt hajol meg I. Apafinak, kinek Ke
resztesi Ftírencz 1662-ben feladá.

A Rákóczi forradalomban folyvást szerepel: 1704-ben a 
kuruczok kezére jött; azonban elvesztvén Rákóczi a zsibói csatát, 
minden vár meghajolt; Dévát azonban Csáki András csak is há
rom hónapi ostrom után, 1706. febr. 22-én adá fel. *)

A 48*ki forradalomban, az erdélyi tábor egyik utolsó romja 
aug. 18-án itt tette le fegyverét a muszkának: Bem és társai 
innen menekültek ki, Beke ezredes téljesité a fegyverletevés szo
morú kötelességét. '

Léta- vagy Géczi-vára.
Léta Kolozsvártól az érczhegyek felé esik. Ezen, falu és 

Asszonyfalva határa közt van a várnyom, mit ma Géczi-várának 
neveznek.

Magas csúcson feküdt, mely a Jára-vize felöli oldalán me
redek, más oldalán szekérrel is megközelíthető. Az említett viz 
felöl ma is áll kevés várfala. Vizfogója faragott kövekből még 
ott van; gárgyáját Kendeffi Fenesre nem rég vitette el.

■) Wolf de Bethlen VI. 340. *) Cserei, Hietor. 880. 888.
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Mikor épült, nem emlékezik róla a történet. Mint látjnk, 
1359-ben királyi vár, s a vajdák illetékéhez tartozott; *) Zsig- 
mond király 1405-ben három lisztelö, s egy csertörömalmot tőle 
elszakaszt, azt Kolozsvárnak adá, hogy jövedelméből várfalát 
építse. V. László alatt Hunyadi sógora, Pongráoz János vajdának 
látjuk adományozva, miről 1456. apr. 4-én adománylevelet kap. 
Később a Balassák birtokába jő; s 1540-ben mint oly erősség 
emlittetik, melyet a Zápolya ellen pártot ütő két vajda, Majláth 
István és Balassa Imre védelmi állapotba tettek, miért is a ki
rályi sergek ostrom alá vették. *) Isabella királyné 1544-ben ár- 
tánházi Bornemisza Boldizsárnak adományozta. A Balassák nem 
szűnvén meg János Zsigmondot Magyarhonból nyugtalanítani, 
erdélyi váraikat, köztök Létavárát is 1562-ben ostrom alá véteté. 
A vár febr. 12-én magát feladta ugyan, de a mint a győztesek 
bevonulnának, elrejtett puskapor lobbant fel, s a várat felrepité.8)

A Balassák nótája után e várat Géczi János Báthori Zsig. 
alatti gubernátor nyerte, ki után 1589-ben leánya, Kata, Gyulai 
Pál első neje kapta. *)

Géczi-vára nevezete ez időből keletkezett. S e vár Géczi 
alatti koráról adomát kell említenünk. Έ szerint Géczi egy ko
lozsvári polgárnőbe szeretett, kit várába magához vitt. A szép 
nőt férje is szerette, de a rettegett hirü Géczi ellen nem mert 
követelöleg fellépni. Egyszer mégis csak ráveszi magát, odamegy. 
Géczi mint meglátja, elébe áll, s kérdi: kit keres? A politicus 
polgár kikerülőleg igy felel: egy asszony két fülét. Géczinek 
tetszett az elmésség, mi nem tett egyebet, mint azt, hogy ha 
nejét nem adja vissza, adja neki három faluját, úgymint: Asz- 
szonyfalvát s a két Fülét kárpótlásul. Géczi teljesítette a polgár 
kívánságát, ki ez órától gazdag leve; városi tanácsosnak válasz
tatott s azt a három falut Kolozsvárnak véghagyományozá.

Mi alapja van ez adomának, nem keressük; csak annyit 
jegyzünk meg, hogy egyik történészünk feljegyezte, miszerint 
Géczinek törvényes neje soha se volt, hogy leányai nem voltak 
törvényesek *)

') Kovicsécri, Árpédia 1Π. 66. *) Érd. Tört. Tára I. 9. 3) Sieben. Würg
engel V. Miles 82. W. Bethlen XI. 10.

4) Érd. Tört. IV. 48.
') Simigianus II. 114.
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Görgényi vár.
Görgényvára, az erdélyi zászlósuraságok ez egyik neveze

tes sasfészke Szász-Régentöl egy órára, Görgény-Sz.-Imre felett 
állt. A gula-alaku kis hegy szépen dominálja a völgyet, mely 
Régenböl Gyergyóba, a székelyföld belső felébe v isz; a csigaut 
most is felkanyarog a vártetöre; de a vár többé nincs, rom
ba dilit.

Mikor éptilt, mint oly sok más várunknál,‘ itt is adós ma
rad feleletével a történet. Azonban kőfalaiban a tégla hiányzása, 
várfala nagy kerek kovacskövei, négy oszlopon álló kerekded 
pinczéje, kerek kovácsból alkotott boltíveivel, mind arra mu
tatnak, hogy az őskorban keletkezett. Már kezdetben királyi vár 
és tekintélyes erősség. Régen sáncz vette körül, mely egy pa
takból volt megtölthető. *) Az első századokban a székely ispá
nok lakhelye, s zászlósurasági illetéke. Miután azonban a vajdák 
a XV. században a székely ispánságot is magokhoz ragadták, 
gyakran vajdai székhely; *) s mint oly vár kezeltetett, mely a 
marosszéki székelyek fékentartására támaszul szolgált. Várkapi
tánya 1451 ben vingárdi Geréb János, ki ez évben a székelyek
kel Maroevásárhelytt gyűlést tartott, s örökösödési törvényöket 
velők codificáltatta. a) I. Ferdinánd kütat kezdett benne ásatni, 
mit Báthori Zsigmond végeztetett be. *) I Rákóczi György meg
lehetős elhagyatott állapotban találta, úgy kezdé 1640 ben hely- 
reállittatni: 67 öl mély kútját kitisztíttatta; a szőlőhegyek felől, 
honnan lőhető volt, kaszamátás erős bástyát indított; a várpia- 
czáról a kőszirteket clhányatá; s a Szentímre felé néző oldalon, 
mely addig puszta volt, épületeket állíttatott. s)

Korunk fölibe egy kápolnát emeltetett.
A székely ispánságoknak a  vajdaságokba lett beolvasztása 

Után, birtoklási viszonyáról a történet világos említést legelőbb 
1451-ben tesz, mikor is vingárdi Géréb János mint görgényi vár
kapitány jelenik meg; ') s hogy ekkor királyi vár, oda mutat * 8

') Bethlen Mik. ifjúkori élete 213. *) Haltai krónikája I. K. I. E.
’) Érd. Tört. Adatok I. 32. 1)  K&llay, Székelyek eredete 182. 1.
8) Tröster IV. Buch. XIII. Cap. Eid. Tört. Adat. I. 147—9. Szaiárdi, 

Siralmas krónikája 288. 1· ') Kállay, Székelyek eredete 182.



ZÍSZLÓS-UBASÍ.GI v íb a k . 1 7 7

az, hogy 1453-ban, mikor Hunyadi János a kormányzóságból le
lépett, V. László öt többek közt, Görgényvárával ajándékozta 
meg. ’) Meddig bírták a Hunyadiak, kire szállt róluk, nem bír
juk megmondani; elég, hogy ez időtől magánosok kezére jutott.

A nemzeti fejdelmek alatt 1585-ben Hagymási Kristóf je
lenik meg, mint birtokosa, ki Marosszéket igen sarczolá, miért 
is e szék Báthori István ellen Békés Gáspár mellé állott.*) Csak
hamar, 1594-ben Kovácsóezi Farkas cancellár birtokában látjuk, 
kit Báthori Zs. ez évben többekkel kivégeztetett. 3) Kovácsóezi 
buktával Báthori Zs. 1595. oct. 10-dikén e várral nagybátyját, 
Bocskai Istvánt ajándékozta m eg; ennek halálával 1607-ben meg
határozták μ rendek, hogy fiscalitássá tétessék. *) De minthogy 
Bocskai e várat Bocskai Miklósnak véghagyományozta volt, ez 
folyvást igényt tartott reá, mígnem Bocskaitól, mint osztrák pár
titól a medgyesi 1610-ki hongyülésen végkép elvevék. Bethlen 
Gábor fejdelemsége kezdetén, 1615. sept. 27-kén, a Kolozsvárit 
tartott gyűlésen már mint flscalitás jelenik meg; de azért tovább 
is magánosok kezén látjuk. Körtvefái K o v á c s ó e z i  István can
cellár, a felebb említett Kovácsóezi fia, H a l l e r  Péternétöl felét 
magához váltván, Bethlen István fejdelem 1630. oct. 15-én neki 
adományozta. Kovácsóezi itt 1633-ban meghalálozván, I. Rákóczi 
György 1637. apr. 27-én beleegyezését adta, hogy nejére Te- 
legdi gophiára, s Kata leányára, Petki Istvánnéra szállhasson: 
hozzá tartoztak ekkor Görgény, Petele, Kásova, Libánfalva, Ho- 
dák, Szent-Mihálytelke, Kincses, Nagy-Oroszfalu, Kis-Oroszfalu, 
Sóakna egész faluk, s több falurészek. 5 6)

A más felét ez időben Barcsai Zsigmond bírhatta, mert 
Ugyancsak I. Rákóczi Gy. 1638. jan. 5-én azt Allia Sámuelnek 
s nejének Lorántfi Katának adta 29,000 frtban, úgy, hogy Bar
csainak fizessenek Görgényért 12,000 frtot. fl) De úgy látszik, a 
két rész csakhamar egyesült, mert ugyancsak I. Rákóczi György 
1643. sept. 25-én Kovácsóezi Kata, már ekkor Bálintit Györgyné 
kihalása esetére, saját kisebb fiának, Rákóczi Zsigmondnak con- 
ferálta 40,000 frtban; mit II. Rákóczi György 1649. jul. 2 0 kán 
megerősített. ^  De Rákóczi Zsigmond meghalt, s Görgény öcs-

') L. Hunyadiak kora. Oklevéltár CLXXV. ez.
2) Székely krónika 86. s) W. Bethlen Hl. 89. 4J Ugyanott VI. 102. 516.
5) J. Kemény, App. Dipl. XVII. ,
6j J . Kemény, Diplomat, YIU. 165. 7) J . Kemény, App, Dipl» XVII. XVIII,
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cséröl, mint családivá vált vagyon a fejdelemre szállott, s igy  
látjuk  ̂ hogy midőn II. Rákóczit a török fejdelemségéröl lemon- 
datá, 1657. novem. 1-éfi a rendek Görgényt neki 22,00 tallérig 
biztositák. ') .

Rákóczi buktával Kemény János fejdelem a részére lemon
dott Barcsai Ákosnak adta; de Barcsai megöletvén: ez időtől, 
úgy látszik, e vár ismét az álladalom kezére ment. Az osztrák- 
bázi kormány alatt, 1734-ben a b. Bornemisza családnak inscri- 
báltátott 99 évre; s bár ez idő 1836-ban kitölt, a család ma is 
bírja.

E vár befolyása feltüntetésére, múltjából néhány jelenetet 
idézek.

1660 őszén Kemény János Barcsai Ákos fejdelem ellen né
met serget hoz. Az üldözött Barcsai magát Görgénybe vette, 
ostromot készült elfogadni. Azonban Kemény Régenböl Bánfi 
Dénesfc hozzá küldé, felkérte, jőnc le a vár alatti udvarba, s ott 
intézzék el az ügyet. Barcsai ez ajánlatöt elfogadta. A két férfi 
dec. 11-én összejött, s az alkudozás azzal végződött, hogy Bar
csai fejdelemségéröl lemondott; 1661. jan. 6-án az országot hü- 
eégesküje alól feloldozá. A lemondás következtében Görgény 
Barcsai birtoka lett, mennyiben a hozzá tartozott 11 faluval ud
vara fentartására adatott; de azért Kemény a várat őrséggel 
rakta meg. E közben Barcsai török segély után küld, Kemény 
János megbuktatására törekedik. Kemény ezt megtudván, vadá
szat ürügye alatt ide jött, Barcsai testvéreit is meghijja, s őket 
elfogatá. Azonban a török csakugyan bejött. A mint Vaskapunál 
belépett: Kemény Barcsait fedezet alatt Kővárra indittatá, de a 
fedezet az útban öt — m egölé.2)

1664-ben Kemény János Nagyszőlősnél elesett, hívei két 
pártra szakadnak: osztrák és török pártra. A német párt a beth
leni várba gyűlt, s Kemény Péter részére, — a török párt Gör
génybe gyűlt, s a már megválasztott I. Apafi mellé nyilatkozott. 
S ez által a nehány évtől dúló belháborunak véget vetének.

Hogy mennyire folyt be a Rákóczi forradalomra, s mint 
omlott porba, arra Csereit kell hallanunk, ki e forradalom elején

') Oki. Gr. Bethlen Elek, II. RAMc/.i Gy. él ele. 168.
■ ') Joan de Bethlen Commentar. Libr. III. Érd. Tört. V. 103—1Ó.
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magát ide vonta vala. A forradalom elején a forradalmárok kéz
re kenték; a zsibói csata után 1705 őszén elveszték ugyan, de 
1706 tavaszán újra bevették; igy következett be 1707. October 
10-ke, a midőn Rabutin ismét ostrom alá.vette. Az említett na
pon a vár alá Kaltemplat ezredes 500 gyalog- és 500 lovast, 
ágyukat, bombákat hozott. A várban Rákóczinak 100 palotás 
hajdúja, s kevés erdélyi nép volt, szűkében a golyónak, de bő
vében a lelkesíiItségDek. S élőkén egy férfi rendithetlen jellem
mel : a hős Rátoni István. Az ostrom kitört. Golyó, bomba a vár
ba mint fergeteg hullott; de gond volt fordítva, hogy a várban 
semmi meg ne gyűljön: az épületek fedelét leszedetéky a széná
kat befoldelék; hogy vízben meg ne szűküljenek, a kút elébe 
földtöltést emeltek. És hogy a golyót pótolják, Rátoni makkot 
főzetett, azt megszárittatá, s azzal is lövetett. Az ostrom folyt; a 
falak, épületek, golyók záporától omlának. De Rátoni mindenütt 
jelen van, a falon ejtett réseket vasboronákkal egészitteti k i; s 
a lehullott bombákat vizes marhabőrrel teszi ártalmatlanná. Már 
300 bomba repült be, épület majd semmi, a vár csaknem rom. 
Rabutin, a császári fővezér, saját fia által kéreté fel a várat: 
Rátoni feleletül a  várfokra állott, poharat ürített, s azt izené, 
hogy kérjék fel Rákóczitól. Az ostrom újra kitört, Kaltemplat 
nappal lövetett, éjjel a vár alá ásatott. Végre sikerült, mit nem 
reméltek. Rátoni egy éjjel, mint a várat körüljárná, az udvaron 
égő őrtűz világánál látható és kivehető lön: apró fegyver villana 
reá; nehéz sebet kapott. É közben a vár alá újra 30 gránátvetö, 
500 muskatéros s egy ezred lovasság érkezett. Most három felől 
támadtak, de oly veszteséggel, hogy Kaltemplat ezredes is ele
sett . . .  Azonban, kapott sebében Rátoni is meghalt. Szellemével 
az őrség szelleme is megtört. Feladásról gondolkoztak, de pem 
megadásról. A palotás hajdúknak csak egy gondolatjuk volt: 
menekülni; de az ezred lovasság úgy őrködött éjjelenként, hogy 
titkon nem teheték. A szükség minden perczen növekedett: 1708 
mart. 10-dike éjjelén kirohantak, átvágták magokat, elmentek. 
Másnap a benmaradt erdélyi nép feladta a várat. . .  S Rabutin 
e várat lerontatá. *)

Ez esemény még nincs másfél századéves, s már rege költ

') Cserei Mihály Históriája. 898—84. D. Fundgruben JH. 874.



róla, mely szerint e várat óriások bírták; kiket ellenség táma
dott meg. A rege szerint az ostrom hosszason folyt. Végre egy 
vénasszony érkezett s az ostromlóknak azt jósolá, hogy e vár 
mindaddig bevehetetlen lesz, mig az óriások kapitánya el nem 
esik.* S minthogy a kapitányt golyó nem járja, igy adá tanácsát: 
a kapitány minden nap imádkozni jár a várfoki kápolnába; ott 
el lehet ejteni; de csak oly egyén ejtheti el, ki anyjának hete
dik lia, s mind a hat testvére él; ez vegyen tisztabuza szalmát, 
g az uj hold első sugara feltetszésekor, e szalmánál öntsön go
lyót, s az át fogja járni az óriást. Az ellenség követte e taná
c so t .. .  az óriások kapitánya e lese tt... A főnök nélkül maradt 
óriások nem védhették tovább a várat. Egy része kitört, kiment 
Magyarhonba, hol óriás utódjok a síkságon ma is él. A más ré
sze szárnyra kelt, s kirepült... így  teremti a nép regéit... A hős 
Bátoni Mikeházán alussza álmait.

Ott gyászolja most régi nagyságát a csupa 200 lépésnyi 
hosszú vár. Az épületek helyén öreg fák, a hősök sírján vadró
zsa és kásea nőnek.

Hol egykor fejdelmi pompában ragyogónak fegyvereink, ott 
most ló legel, s kőhalmai között bokrok töviseznek; de a vár 
csigautját máig se nőtte be a fii. Nehány ölnyi várfal s a vár
udvaron egy tágas pincze mind az, mi a régi korból fenmaradt.

Gyalui vár.
A kastély, mit a nép várnak nevez, a helység szélén, dom

bon fekszik, szép kert közepette.
Eégi vár omladványain ujittatott mostani alakjára. Épülete 

négyszögti, mindenik szegletén egy bástya, melyek akkorák, hogy 
egyik bástyájából a legcsinosabb kápolnát alakiták. Homloka 
és balszárnya a hajdani vár fala, a  többi újabb építmény.

E helyen legrégibb időktől fogva, erőd van, melynek régebb 
“kapuja, feljárója az erdők felöl volt ; lankásabb oldalait három
szoros sánczozat vette körül, mely kőfallal volt kirakva, s mély
sége három, szélessége öt· öl vala.

I. Eákóczi György lakhelylyé alakitá. A várpiaczon levő 
házakat lerontatá, s azokat a várfalához épitteté, ablakokat a 
Tár falain nyitott, a szobákat beboltoztatá, s a boltozat és fedél

180  zá szlós-ubasági Várak .



közt levő várfalon lölyukakat vágata, hogy a várat mind az ab
lakon, mind a lyukakon által oltalmazhassák. ') .

Ez idő után újba romlásnak indult, mígnem gr. Bánfi Jó
zsef 1836-ban egészen kijavittatá, az épületek második emeletét 
leszedeté, a sánczokat betölteté, s belőle Ízletes kastélyt alakított.

A Sz. László adományozása következtében a váradi püs
pök bírta a XVI. századig, mikor is Martinuzzi az erdélyihez 
csatolta. Az erdélyi püspökség javai seculavisáltatása után, 2) fis
cus utján 1587. jul. 26-án Géczi János fökormányzó kapta; 8) 
utána Báthori Endre kézére j ö ; kinek 1594-ben történt notázta- 
tása után, Báthori Zsigmond helyreállittatván az erdélyi püspök
séget, s arra Náprádi Demeter egri prépostot kinevezvén, 1598- 
ban, neki adja; *) kinek száműzetése után 1601-ben ismét az 
álladalomra szállt. Még ez évben Csáki István kezére jött. 6) 
Rudolf cs. helytartója, Básta, a hü Senyei Pongrácznak adta; e) 
kitől Bocskai elvette, s azt Segesvár feladásáért 160». sept. 16- 
kán Rácz Györgynek ajándékozta; 7) Senyei Rákóczi Zsigmond
iéi 1607. máj. 25-én ismét visszakapta, de 1610-ben a Kendi- 
féle összeesküvés, s Magyarhonba futása által ismét elvesztette» 
mire Báthori Gábor a szép Mojzses Kata férjének^ Kamuthi Far
kasnak adta, ki Gyaluváráért a fejdelemnek nejénél igén sokat 
elnézett.8) Bethlen Gábor alatt, 1615-ben, ismét a fiscalitások 
között látjuk; később Zólyomi Miklós bírta; az Ő bukásával I-sö 
Rákóczi György kisebb fiának Zsigmondnak adományozta. °) 
II. Rákóczi György 1649. jun. 27-én testvérét, Zsigmondot meg
erősítette benne, de úgy, hogy kihalta esetére, saját fiára, Rákó
czi Ferenczre szálljon.1") Ekkor a gyalui uradalomhoz a követ
kező helységek tartoztak: Gyalu, jegenye, Darócz, Gorbófö, Mákó, 
Bács, Solyomtelke, Hévszamos, Hidegszamos, Szász-Lóna, Szász- 
Fenes, Asszonyfalva, Magyar- és Oláh-Kálján egész faluk, s 
több részjószágok. “) Megbukván Rákóczi, Gyalut a rendek neki 
1657. nov. 1-én 40,000 írtban biztositák. 12) Teljes bukása után, 
1663-ban sept. 24-én a marosvásárheíyi hongyülés tekintetes, ne-

') Szalárdi Siralmas krónikája 239.
’) Approbat. Const. I. R. 7. Tit. 9) J. Kemény, App. Dipl. XII. 4) W. 

Bethlen 231. Szered ai, Ser. E. 212. s) W. Bethlen Histor. Libr. X—XI. 6) W. 
Bethlen V. 423. 7)  Érd. Tört. IV. 173. 8) Kemény János emlékiratában Romi
nál II. k. ») Érd. Tört. V. 32. 144. I0) J . Kemény, App. Dipl. XVII. 1643. ") 
Ugyanott XVIII. n) Oki. Bethlen Elek, II, Rákóczi Gy. élete, 168,
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mes Losonczi Bánfi Dénesnek inscribálta 25,000 frtban, *) mely 
összeg később 35,000 re neveltetett. 2) Gr. Bánfi József, mint a 
szerző Bánfi Dénes egyenes utolsó fiörököse 1858. nov. 7-én tör
tént kihalásával, a vár a leányágra szállt.

Több nevezetes esemény vonult keresztül e vár belsejében. 
Báthori Zsigmond osztrák vonszalmának feláldoztatott urakból 
Kendi Feréncz és Bornemisza János ide hozatának, s itt fojták 
meg őket 1594. sept. 12-én. Végrehajtója volt Óvári, a vár pa
rancsnoka. 3) 1839-ben itt egy istálót építettek, s a mint alapját 
ásaták, egy boltivet fedeztek fel, benne egy koporsót, melyből 
két fonélküli férfialak tűnt elő, kézen és lábon lánczczal; a ma
gyarkát s egyéb ruhadarabokat, úgy a lánczokat Kolozsvárit a 
gr. Bánfi család levéltárába tették le, *) —  mit azért említünk, 
hogy ha a két halott Kendi és Bornemisza volna, akkor nem 
megfojtás, hanem fövétel által végeztettek ki.

A Báthori Zsigmond által Goroszlónál elvesztett csata után 
Gyeröfi János kolozsmegyei főispánnal többen e várba menekül
tek. Básta sergei alája jöttek, ostrom alá vették; az őrség több
ször kicsapott; de végül is 1602 januárjában magokat szabad- 
elmehetés feltétele mellett feladák: de mire a, várból kiléptek, 
felkonczoltattak.5)

Fellépvén Bocskai, a császáriak oly hosszasan védték, hogy 
az utoljára meghajolt várak közé tartozott.

I. Rákóczi György fejdelem igen szeretett e várban mu
latni : · minek itt több nyoma maradt. Egyik egy köbeni felirat, 
mi a vár alatt fekvő, akkor a várhoz tartozott, most a gr. Észter- 
házi udvarház ajtaja fölébe van vakolva; a négyszegletű kövön 
e felirat olvasható: Georgius Rákóczi Anno Domini 1639. 30. 
mai. A hagyomány szerint I. Rákóczi Gy. maga véste volna.

A másik emlék egy rutafa, a kastély alatt, az Eszterházi 
udvar kertjében, mely azonban régibb időben a kastély kertjével 
egy volt; e fát ma is Rákóczi fájának nevezik, mint a mely 
alatt a fejdelemnek kedvencz ülőhelye volt. A jó öregfa megha
sadozott törzse öt öl átmérőjű lapos koronáját már csak táma
szok segélyével tartja. * 7

*) 1668.sept. 24. marosvásárhelyi 10. art. Compil. C. IV. E. 12. Tit.
7. art. z)  W. Bethlen, Hist. Hl. 480. 4) Vasárnapi újság. 1867. 34, sz, 5) Érd, 
Tört. IV. 727.
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A Rákóczi forradalomban e vár még szerepelt. A dolgok 
kezdetén Nagyszegí Gábor védelmezte a császáriak részére. Az 
1704-ben bejött forradalmi tábor megkisérté kézrekeritését, de 
nem sikerült. Később csakugyan kézhez kapák; s mire Rákóczit 
Maros-Vásárhelytt fejdelemségébe igtaták, mint ősei kedvencz be* 
lyét, 1707. apr. 25-én meglátogatta. *)

Fogaras vára.

Erdély délkeleti részében, Oláhország szomszédságában, egy 
kies síkságot nagyszerű begylánczok övedzenek, e síkság köze
pette fekszik Fogaras városa, s a városban Fogaras vára.

Olvasóink a déli oldal képét veszik.

') Érd. Tört. YI. 65. 78,



• A mint az utas Szebenböl Brassónak tart, az országút bal
ján ott áll még hazánk egyik zászlósuraságának fészke, azon 
vár, mely mind régisége-, mind építése-, mind erős voltára néz
ve, hazánk kiválóbb érődéi közé tartozott.

A mint a vizsgáló feléje közeledik, körtile egy lövésnyi 
beépítetlen tért talál; a vár körében egy korunkban ültetett fa
sort, mint sétányt. Ezen belől ott mélyed kereken a mintegy 100 
lépés szélességű víztartó; ebből emelkedik ki a várfal.

A várba hosszú hid vezet be keletről, mely darab helyen 
felszedhető. Ezen hid a víztartó árkán viszen át, mely ma vete
ményes ugyan, de hajdanában a déli hegyek vizeiből megtölt
hető volt.

A várba érve, keskeny térre lépünk, mi a vár közepén 
fekvő főépületet kereken folyja. Ezen körudvar külső részét a 
várfalra támaszkodottan, köröskörül három ölnyi földtöltés foglalja 
el, melyről a védelem intéztetett.

A várfal négyszögü; szegletein négy bástya, mindenik hat
hat ágyúra számítva. Kőfala ép, s kívülről 5— 6 öl magasat mu
tat; egy-egy oldala 150—200 lépés hosszú lehet.

A kis körudvaron belől ván a vár főépülete. E négyszeg
letü épület közepette van a belső udvar, melynek átmérője 50  
lépésnyi.

Lehetlen, hogy e nagyszerű épület a figyelmet meg ne ra
gadja, s fel ne költse a múlt idők emlékeit. A két emeletes épü
let ott áll előttünk, sima oldalok- s apró ablakokkal. Bár az 
újabb idő kimeszelteté, kijavíttató, tornyait megtörpité; mégis 
megtartott annyi ószerüséget, mennyi a vizsgálót tiszteletre ser
kentse., Délről áll még a terjedelmes folyosó, kerekded oszlopo
kon; s áll mögötte a nagy terem, hol őseink tanácskoztak s 
máig is országházának nevezik; állanak alatta a szobák, termek, 
hol nemzeti fejdelmeink oly örömest mulatónak; hol I. A p a f i  
fejdelem, mint kedvencz mulatóhelyén 1690. apr. 15-én elhalt; 
ott állanak még a nagyszerű konyhák roppant tűzhelyei. Minden, 
minden visszaidézi még a múltakat. Ott áll még a kápolna is, 
hol e szerencsétlen hazáért annyi ima kelt. De ott sötétlenek 
északkeleti szeglete fenekén a börtönök is, ablaktalan koromfe
kete oldalaikkal, melyek hatszögü falaiban annyi megszakadt 
IBziv sóhaja megtörött,

184 ZÁSZLÓS-ÜEASÁGI VÁRAK.
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Azonban a nagyszerű ösemlék nem bírja többé régi fényét. 
Elnémult benne a fejdelmi zaj: most fegyver s egyéb hadi kész
letek raktára.

E vár építőjének Erdély leghatalmasabb vajdáját, Ο p o r 
Lászlót tartják, ki azt 1310-ben építette volna. Mint mesélik, épí
tői fapéiizt, fagarast kaptak jegyül; szombaton e fapénzt ércz- 
périzzel cserélék b e: innen lenne neve Fagaras, vagy miként ma 
ejtik Fogaras vára. ’) Azonban, hogy a Terra Fugros név, már 
a „fa-garas“-féle mese előtt 1231-ben eléjö, annyi világos. 2)

ötszáz éven át természetesen csak nevezetes javításokkal 
lehete fentartani. Majláth István 1538-ban nagyszerű újítás alá 
vétette, 8) annyira, hogy mire fiára Gáborra szállt, egyike volt 
legjobb karban álló várainknak. Bethlen Gábor fejdelem czimere 
az átlőtt hattyú, valamint a Báthoriak sárkányfogai, angyaloktól 
tartva, most is látszanak rajta, mint újítók emléke. *)

Fogarasvár- és vidékének őskora meglehetős homályban 
van. Bnvárlatában gróf Kemény József ment fel legtovább, ki 
1204-ig vet reá némi világot, felállítván a még tisztázandó té
telt, hogy az első századokban Bulgáriához tartozott, s mint la
katlan pusztaságot csak legelőképpen használták. 5) Meg kíván
juk továbbá említeni, hogy azon történeti hagyomány sem isme
retlen előttünk, miszerint —  hihetőleg a mongol-tatárjárás követ
keztében történt, kipusztitás után — Fogarasvídékét IV. László, 
1285-ben népesité be egy oláhhoni seregből, mely tőle jutalmul 
letelepedhetést kért; s hogy innen a „fekete“ melléknevü Rádul 
egy telepet visszavezetett Oláhországba. Elég, hogy ezen időben 
már betelepített helynek tekinthetjük.

Ezt előre bocsátva, rátérünk Fogarasvidék, illetőleg Foga
ras vára történetére.

■Legelső történelmileg ismeretes birtokosa Ugrin mester, ki 
az Erdélyben megjelent IV. Endrének 1291-ben bepanaszlá, hogy 
a fogarasi és szombathelyi uradalmakat tőle erőszakkal elvevék: 
mire a király őt birtokába visszahelyezé. ®) Már 1310 körül Opor 
vajda kezében látjuk, kinek e vár építését is tulajdonítják. 7)

A hatalmas vajda megbukván, s Bobért Károly után Nagy
__________  5

*) Szegedi, Synopsi«. 307. Kurz, Magazin I, 776. ’) Fejér, Cod. dipt. IV. 
b  718. 3) D. Fundgruben L 24. *) Ugyanott III. 67. 6) Kurz, Magazin 1. 178, 

6) Fejér, Cod. dipt. IV. I, 178, 7)  Sieb. Quartalschrift, I, 281. VI. 5,
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Lajos következvén, nehogy az oláh vajdák az elényomujt törökhez 
hajoljanak, azon ötletre jött, hogy Fogarast és Omlást az oláh
honi vajdáknak adja, hogy ha kell, legyen hová menekülniük. 
Helyén is volt, mert ez idő óta éveken át egy török és egy ma- 
gyarpárti vajdája volt Oláhországnak, kik egymást folyvást ve- 
tcgeték ki. így lön az, hogy Vlajkó vagy László vajda megkapá 
Fogarast, s 1372-ben Oláhország vajdája s Fogaras herczege 
czimmel jelenik meg. ’) Vlajkó után Mircse vajda bírta, kit Ba- 
jazet török szultán elkergetett; azonban Zsigmond király 1395- 
ben fegyverrel ismét visszahelyezte. Róla fiára, Vládra szállt, ki 
1431-ben e vár birtokában szintén meg lett erősítve. Később 
1460-ban Dán exvajda kezében látjuk, kire Drakula vajda reá
rontott, ez év aug. 24-én itt elfogta s kivégeztette.2)

Egy századon át tehát az oláhhoni vajdák birtoka volt; de 
minthogy a török Oláhhonban mindinkább elhatalmasodott, s a 
vajdák oda szítottak: Mátyás - király azon gondolatra tért, hogy 
Fogarast erdélyi föur birtokába bocsássa; minek következtében 
1464. jul. 24-n, különösen királylyá választatása körül kifejtett 
érdemeiért, rokonának vingárdi Geréb Jánosnak s fiainak ado- 
mányozá. 3) Úgy látszik, hogy e lépés az ország részéről vissza
tetszéssel találkozott, m ert. 1467 böjtjén a magyarhoni ország
gyűlésen meghatározák, hogy Fogarasfolde, Omlás és Radnavidék 
maradjanak korona uradalmak, senkinek se adományoztassanak, 
hanem tartassanak kéznél azon esetre, hogy ha a két Oláhország 
hü vajdáit a török kiejtené székökböl, itt menhelyet találjanak.4) 
Azonban, a szászok felléptek, s mint egy nem eléggé ismeretes 
oklevél töredék mondja, a fenn említett évben kieszközölték, hogy 
Mátyás király Fogarast a szász nemzetnek adta és Szebenvi- 
dékhez ragasztá: 5) minek következtében 1460. dec. 8-án beth- 
lenösi Bethlen Domokos alvajda Bornemisza János küküllővári 
várnagynak meghagyta, hogy a szászokat Fogaras és Omlás bir
tokába igtassa be. 6) Geréb János ennek, (1469) maga s fiai ne
vében ellentmondott, egyszersmind- Mátyáshoz folyamodott, ki 
Gerébnek s Péter, László és Mátyás nevű fiainak visszaadta, s

') Fridvalszki, Reges Mariann!. 81. V Teleki, Hunyadiak kora III. 195.
5) Fejér, Cod. dipt. XI. 499. A beiktatási okmány a budai orsz. levél

tárban. *) Katona, XV. 240. Árpádia Hl. 49. Eder, Schaezeusboz 159. 5) Marien
burg, Geographie II. 140, ‘J  Kemény, Notit, Cap. Alb, I, 183,
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1471-ben a szászokhoz határozott rendeletet bocsátott, hogy rög
tön visszabocsássák. ')  Visszaadták u g y a n ,  de nem nyugodtak 
meg rajta, tervök kivitelére újra Mátyás királyhoz fordultak, a 
dolgot kéz- alatt megforditák, s mmt írják 1472-ben magoknak 
uj adománylevelet eszközöltek. 2) Azért Fogaras tovább is a Ge- 
rébek kezén maradt, 3) 1486-ban Geréb László püspök kezén 
látjuk.

Π. Ulászló alatt, 1503-ban Korvin Jánosnak lön adomá
nyozva, minek a szászok ellentmondottak. 4)

A mohácsi vész után, a Ferdinánd és Zápolya közti viszály 
alatt, Fogarast mind a két király eladományozta. Ferdinánd előbb 
Gerendi Miklósnak erdélyi kincstárnokának Ígérte; de miután a 
fogarasvidéki származású Majláth István, II. Lajos kincseivel 
Ferdinándhoz pártolt, e várat neki ajándékozta.5) Miért is Ge
rendi Miklós 1528. máj. 28-ról ez adományozás ellen Ferdinánd
hoz kemény kifejezési! levelet intézett. ®) Majláth a várat nem 
mindjárt kaphatta kezére, mert azt Zápolya posoni várnagyja bc- 
renczei Bornemisza Jánosnak adományozta volt, s Tömöri Miklós 
mint várnagy tartotta. Azonban vingárdi Horváth Gáspár fellép
tére, Erdély egybegyült rendei Ferdinándhoz nyilatkoztak: Tö
möri ötszáz lovassal kiment; Perényi Péter Ferdinánd vajdája 
Fogarast körülfogta, s Tömöri hátrahagyott embereivel 1528. apr.
14-én feladató. Majláth kezébe kapta ugyan, 7) de békével nem 
soká bírhatta, mert 1529. jun. 22-én Zápolya Földvárnáli győ
zelme, Majlátbot s Ferdinánd híveit Szebenbe szoritá.

A vár tehát ismét Zápolya kezére jött, s m:re Zápolyát 
1529 őszén Ferdinánd sergei Budára szoriták, s Nádasdi Tamás 
Zápolyának segítségére jött és az ostrom alól felszabadító: tetté
nek jutalmául Zápolya 1531-ben Fogarast Nádasdinak adomá
nyozd; 8) ki 1533-ban Ferdinándhoz visszahajolván, Fogarasról 
a Nádasdi Annát tartó sógora, Majláth részére, ki ekkor már 
Zápolya pártján van, lemondott... Majláth, ki kétszer hajlott Fér- 
dinándhoz, kétszer Z á p o l y  áho  z,  szerepét e várban végezte 
be. Majláth Balassa Imrével együtt viselte a vajdaságot. Azon-

’) Fejér, Cod. dipt. XI. 601. s) Marienburg, Geographie H. HO. ’) Ke
mény, Notit. Cap. Alb. L 184..V Ugyanott I. 199.

s) Ungar. Magazin III. 176.
e) Archiv, z. Kunde Öet. Geechichtsquellen XXI. 248, 7) Ugyanott 

236—46. s)  Fundgruben I. 23.
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ban a két vajda 1539 octoberében pártot lit. Majláth Fogaras- 
várát megerösité, s magát belevonta. Zápolya Budáról lejövén, 
Török Bálintot és Báthori Andrást 5000 emberrel a vár alá kül- 
dé, de Majláth nem hajolt. Erre Zápolya 15401 máj. 7-ére Tor- 
dára országgyűlést hirdetett, a vajdákat megidézteté, s mert meg 
nem jelentek, őket notáztatá. Balassa kegyelmet kért; Majláth 
Fogarasban maradt. Zápolya maga is ellene indult; de útjában 
1540. jul. 21-én Szászsebesen meghalt. Nejét és fiát a porta k e 
gyébe vette.

Majláth Isabellával kibékült, az ostrom megszűnt. De alig 
szabadult fel, Majláth Isabella ellen ismét fellépik. 1540. aug.
29-ére Segesvárra országgyűlést hirdet, s ott Ferdinánd vajdájá
vá téteti magát. A szultán le akarván őt sulytatni, Mustafa niká- 
polyi basáját Fogaras alá küldé. Ostromot kezdett. De átlátván, 
hogy ostromszerei hiányában csak is roppant véráldozattal veheti 
b e: hadi cselhez folyamodott. Majláthtal alkudozásba ereszkedett, 
ígéreteket tett, magához hitta és biztositá, hogy mig nap lesz az 
egen, semmi bántódása nem lesz: Majláth kezest kért, és kiment. 
A basa jól fogadá, de mihelyt a nap nem vala az egen: meg- 
fogatá, Konstantinápolyha küldé, hol 10 év múlva börtönben hala 
el. ') A vár pedig 1541. jul, 18-án Isabella királynénak meg
hajolt. 2)

Majláth István fia, Gábor a fennebbi esemény után anyjá
val és Margit testvérével Magyarhonba ment, ott tartózkodott. 
Margit férje, Ifjú János, közbeveté magát, s mire megjött a hir, 
hogy atyja Galatán meghalt, a hazatérhetési engedélyt, s atyja 
javait 1551-ben visszakapta. Itt lakott. S fel van jegyezve, hogy 
1562-ben, midőn a felkelt székelységre kiszálltak: az ö bandé
riuma oly fényes volt, mintha lakadalomra ment volna. 3)

A gyönyörű zászlósuraság B é k é s  Gáspárnak megtetszett. 
Ez ember, ki Lugos vidéki apró nemesből a fejdelem legbelső 
tanácsnokságáig emelkedett, nagyra vágyásának már se akart ha
tárt vetni. Czélul tüzé, hogy Fogarast, az ország első erődét, s 
uradalmát kezére kerítse. A portáról 1565-ben hazajött, nagy ti
tokban Majláthhoz ment, azt sugá neki, hogy a portán azon szo-

,) Wolf Bethlen Hist. I. 405, Katona XXI. 97. Miles, Würgengel 36,
’) Miles, Würgengel 87.



moru tudomásra jött, mikép öt, mint atyja bűnének részesét a 
fejdelemnek el kell fogatnia. Elöadá, mily szorongatott helyzet
ben van a fejdelem miatta, s tanácsold, hogy mindnyáj ok meg
nyugtatására Fogarast adja el, s menjen ki Magyarhonba. A 
megijedt Majláth 1566. aug. 6-án a hét mértföld hosszú, 64 fa
luból álló fogarasi uradalmat 30,000 forintért a fejdelemnek el
adta, s kiment Erdélyből a Ferdinánd szárnya alá. A várat Bé
kés magának adományoztatá. Fógaras földe más része Ferdinánd- 
tól Zalaházinak lévén adományozva, örököseitől Békés 1568-ban 
ezt is megszerzé. ')

E szerint János Zsigmond alatt legkedvesebb tanácsosa, 
Békés Gáspár kezére jött. Utána a trónt 1571-ben Báthori István 
foglald e l ; Békés azonban, minthogy János Zsigmond öt akará 
kővetkezőjének, nem akarta elismerni, sőt mint trónkövetelő lé
pett fel. Reményt helyezve a prágai udvarba, magát Fogarasba 
vonta, Báthori ellen felkelést szervezett. Báthori erre országgyű
lést hirdetett, Békést megidézteté, s mire meg nem jelent, Ifjú 
Jánós, Majláth István veje nevében azon pénzösszeggel, melylyel 
Majláth Gábortól a várat kiszerzék, megkináltatá: de Békés a vár 
kiadását megtagadta, a tárgyat Maximilián magyar király bírás
kodása elé kívánta vitetni. így  következett be, hogy Báthori ser- 
get küldött ellene, Bánfi György által Fogarast 1573. oct. 1-én 
ostromoltatni kezdé. A vár fentartá magát, de Békés nem akar
ván életét koczkáztatni: némelyek szerint posztóval bevont lábú 
lovon, mások szerint hordóban egy éjjel kiszökött. Prágába 
ment. * *) Mire Gyulai Pál nehány nap múlva, kedvező feltételek 
mellett a várat, 19 napi ostrom után feladta. Mi által Báthori 
István nemcsak egy szép vár, hanem roppant kincsnek jőve bir
tokába. 3) Békés visszatért, meg akará magát boszulni; császári 
sergek élén forradalmat idézett elő: de Báthori Rerelö-Szentpál- 
nál 1575. jul. 9-én megverő; mire végkép kifutott, s mint notá- 

-zottnak, minden java az álladalomra szállott.
így adotnányozza aztán végrendeletében Báthori István fej

delem Báthori Boldizsárnak, oly' feltétellel, hogy magtalansága 
esetén Báthori Zsigmondra szálljon, minek következtében 1589.
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*) Lásd ez oklevelet BenkíS, Special. Transilv. I. 5. 172.
*) Wolf de Bethlen ΙΓ. 275—77. *) Ietv&nfl Hist. Libr. XXV.
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febr. 1-én birtokába bevezették. 1) De nem sokáig birbatá, mert 
1594-ben ki végeztetett; mire Báthori Zsigmond 1595. mart. 5-én 
arájának, Mária Krisztinának bozá jegyajándékul. 2) Kitől Báthori 
Endre fejdelem 1599. apr. 8-án, pénzre változtatván jegyajándé
kát, visszavette.3) Báthori Endre bukása után, a kolozsvári 1601. 
jan. 21-ki hongytilés, illetőleg Básta, országos tábornok, C s á k i  
Istvánnak adoraányozá. *) Később azonban, Sáros- és Szádvárral 
tőle kicserélték.5)

Bocskai István felléptével, vezére Gyulaft László csaknem 
egész Erdélyt meghóditá már. A mint Fogaras felé tartana, Ka- 
czánál egy katonai küldöttség jött elébe, mely jelenté, hogy a 
fogarasi német őrség, parancsnokát, Glantz Jánost segédeivel 
együtt megölték, s ha bátra levő diját, mit azok nem fizettek, 
kifizeti, s mellette 300 frtot ad — a várat azonnal feladják. Gyu- 
lafi 1605. jul. 7-én Fogarasba ért, a várat átvette. 6)

Ez időtől az álladalmi javak közt látjuk, mint oly várat, 
melyet a fejdelmek nejeiknek adományoztak. Bethlen Gábor 1626- 
ban arájának Brandenburgi Katának adá 100,000 frt értékben. 
Ki férje halála után egy részét 27,000 írtért eladá; más részét 
1631-ben Rákóczi György fejdelem 73,000 írtban szintén átvette, " 
s nejére Lorántfi Zsuzsánnára ruházta át. A Rákóczi-ház 1660- 
ban lett elbukása után ismét álladalmivá lön.

Kemény János Barcsai Ákost fejdelemségéből kivetvén, 
1661 elején ide küldött, hogy Barcsai Andrástól, a volt fejdelem 
testvérétől, a várat vegyék át. Barcsai egyelőre ellenszegült; de 
miután testvére többször ráírt, mart. 15-dikén feladá. Kemény 
Bethlen Gergely alatt 200 német, 200 magyar lovast vitt bele.

Azonban még azon évben tőrök segély érkezett. Apa
fit fejdelemnek tevék. Keményt Erdélyből kiszoriták. A bejött 
Ali basa Csikra rontott, onnan octoberben Fogaras alá ment, fel
kérette, de parancsnoka Bethlen Gergely fel nem adá. A török- 
Bég a beállott tél miatt haza sietett, Ali ostromot, rohamot ren
delt, de a jól felszerelt, vízzel körülvett várból nagy és apró go

') J . Kemény, App. Dipl. Xll, 1) W. Bethlen III, <534. *) Erdély Tort. 
Ada'.ok I. 61.

*) Érd. Tört. IV. 116. 5;  W. Bethlen VI.. 518.
e) Fundgruben IL 106—6. és W. Bethlen VI. 288.
·) Érd. Tört. V. 107—108.



lyók zápora fogadd; s Alinak 1500 ember veszteséggel Fogarast 
ott kelle hagynia. ’)

Miután Kemény János Nagy-Szölösnél életét veszté, Beth
len is feladd a várat; mire az 1663. sept. 24-ki liongyülés, Bor- 
nemfsza Annának, fejdelem Apafi nejének adományozd 80,000 
írtban. *) Apafiné 1684-ben fiának, II. Apafi Mihály fejdelemnek 
véghagyományozá; kinek halálával az álladalomra szállott.

Az osztrákházi kormányzat alatt, II. Apafi után, Fogara s- 
vár császári őrség kezébe ment át. Az uradalmat, illetőleg Fóga- 
rasvidékét a kormány 1738-ban Fejérmegyéből kiszakitá, Zász- 
lósuraságának mintegy véget vetett, s önálló hatósággá tévé. 
Bethlen Gábor udv. cancellár birtokába jött, ki a szombatfalvi 
uradalmat b. Brukenthal Sámuelhez zálogositá. Mire 1764-ben 12 
falva határöri katonasággá tétetett, Mária Theresia megengedé, 
hogy a szász nemzet Fogarasföldét Bethlen Gábortól 140,000 
írtért magáévá tehesse, mi 1765. jul. 15-én 99 évre inscribálta- 
tott, a szombatfalvi uradalom a Brukenthal kezén hagyatván. 3) 
A fogarasi kapitányságra nézve, 1766-ban azon rendelet, kelt, 
hogy ezután e tisztséget a magyarok és szászok felváltva visel
jék; erre 1767. sept. 27-én Brukenthal Mihály lett a kapitány,—  
s Fogaras megkapta azt a szervezetet, rpi korunkra jött vala.

A 48-ki forradalomban Fogaras nem állott ostromot, egyik 
fél a másiknak lövés nélkül adá kezébe. Kezdetén mindjárt ma
gyar kézbe jött. 1848 octobere végén, Gedeon altábornagy pa
rancsnokát, Lukács Károly honvédet elfogatta, s a várat átvette. 
Birtokában maradt 1849. mart. 17-ig, mikor is előtte tartott kis 
csata után a császáriak odahagyák; az osztrák orosz erő benyo- 
multával a forradalmiak belőle végkép kivonultak. Egyik se pró
bálta védeni. 4)

’)  Joannis de Bethlen Commentarii. Lihr. III. * i)  Compilata Const. IVi 
R. 12. Tit.

*) Érd. Tört. VI. 132.
1) MonographiijAt l. Transilvania 1863. 3—4. Sí. ·
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Keletkezése.
Hogy Erdélyben a városok mellé citadellákat kell építeni, 

az az Erdélyt lefoglaló gr. Caraffa eszméje volt, ki ezt 1690-ki 
emlékiratában javaslatba hozta.

Erdélyben két fellegvár van: egy B r a s s ó b a n ,  a más 
K o l o z s v á r i t ,  melyek a város közelében, magaslatra vannak 
építve.

S z e b e n n e k  is van úgynevezett citadellája, de a valóság
nak csak puszta nevét bírja. A külváros déli részében, a ka- 
szármán túl, sánczozatok nyomai maradtak fenn: e helyet neve
zik Szebenben citadellának. Ide I. Leopold 1701-benváracsotkez- 
dett volt építeni, minek építése még 1703-ban is folyt; ') de a 
Rákóczi forradalom miatt az elkezdett munka félbeszakadt. Innen 
maradt e név, innen e hely sánczai.

i *
Brassó fellegvára.

Brassó, mint említők, egy völgyteknőben fekszik. Mögötte 
roppant tíegyek, előtte nagyszerű térség, s csak a térség felől 
megy belé országút. Ezen síkság torkolatában, a város előtt áll 
Brassó fellegvára. Jobbján és balján ut vonul be a városba: ezt 
fedezi a fellegvár, magas hegy tetejéről.

A hegy, melyen fekszik, a rónaságból czukorsüveg alakban 
emelkedett ki, még pedig oly magasra, hogy oltalmi tekintetben 
tán igen is ma^as, Brassónál 40 öllel magasabb lévén. Oldalai 
annyira meredekek, hogy a város felöl lépcsőzeten járnak fel, s 
e lépcsözetek száma 270, pedig egy negyede lépcső nélküli.

') Peth8 Gergely kronik. folyt. gr. Kálnoki 8 ám, 66. Bethlen Miklós 
Önéletírása II. 283.
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A mint felmegyünk, a hegytetőn előttünk áll egyszerre az 
egész vár. Legelőbb is egy töltés tűnik elő, mely körülfólyja, e 
töltésen belől sánczmélyedés, s e sáncz belső oldalából emelke
dik ki a várfal, mely kívülről ugyan négy öl magasnak tetszik, 
belőlről azonban csak félölnyi magasságú, annyira fel van töltve.

A váron kívül, kapuja közelében, egy kiboltozott üreg me
rült a hegy oldalába, most azonban be van omolva.

A sánczozat felett hídon jutunk be, délfelölröl.
A vár négyszegletű, egy-egy oldala 100 lépés hosszú lehet. 

Négyszegletén négy várfok, mindenik hat-hat ágyúra készítve.
A vár teréről emeletes nagy épület nyúlik fel, mely az ud

vart úgy elfoglalja, hogy tőle a várfalig alig marad kereken ne
hány öl. Ezen épület négyszegű, s közepén egy kis udvart ké
pez. Az épület, természetesen hadi készletek raktára.

E hegycsúcsra, melyet maga a természet Brassó paizsául 
emelt ide, mint hiszik, már a német lovagrend erősséget tett le 
(1211—25), de csak fából és földből, s mégis e gyenge védbás- 
tya is sokszor igénybe vétetett. Mígnem Péter, moldovai vajda, 
Zápolya János alatti beütései egyikében, 1529. nov. 1-n bevette, 
szétrombolta. ’)

Pár tized múlva Brassónak ismét megfordult fejében e hegy
csúcsot használatba venni. Azon viszálkodás, mely Isabella és az 
ausztriai ház között Erdély felett támadott, a vár helyreállítása 
eszméjét is felmenté. A mint I. Ferdinánd rövid erdélyi uralma 
a csendet megalapitá, 1554-ben, a régi favár helyére kőfalat hu- 
zának. 2)

Szörnyű mély kútját 1623-ban ásták, Bethlen Gábor idejé
ben, mélysége 43 öl. S az igy helyreállított erőd rendesen a 
brassói kereskedelem raktára volt egész addig, míg álladalmivá 
nem leve.

E vár inkább az, utolsó időkben szerepelt. A nemzeti fej- 
delemség utolsó perczeiben, midőn Caraffának Erdély a liüség- 
eskttt Ausztria részére letette, s a várakat átbocsáták: Brassó 
polgárai közül, kik fejőket meg nem akarák hajtani, ide vonták 
magokat, de jött Veteráni s 1688. máj. 26-dikán nehány órai 
ostrom után a vár magát feladta. s)

') Miles, Würgengel 2/. * *) István fi Libr. XVil. <5sD, Fundgruben H. 56.
*) Erd. Hiet V. 195.

13
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Pár év malva Tököly Brassó közelében Oláhországból beüt, 
s az általa meglepett német-magyar serget Zernyestnél szétveré. 
E csata hírére a brassói parancsnok, gr. Gattenstein alezredes, 
1690. aug. 22-ke éjjelén a fellegvárba vette magát. A városnak 
megparancsolta, hogy várkapuit zárja be; de a város, közelében 
látva a győzelmeseket, nem csak semleges maradt, sőt követei 
által Tökölynek hódolatát jelenté. Tököly egyelőre Daróczit kői
dé alája, de fel nem adván magát, még csak nem is cemiroz- 
tatá, tovább ment. Azonban a fellegvárbeliek elég merészek vol
tak, minden a vár körében mozgó knruczságra reá ágyazni. E 
közben a kútból a viz kifogyott: a parancsnok az alatta fekvő 
kútakból tölteté meg. Mígnem Lajos, badeni herczeg, s a vele 
volt 8— 10 ezred lovasság bejött, s Tököly itt oct. 11-kén elhú
zódott, mire a herczeg oct. 24-én ide érkezett. S a fellegvár az 
ostromállapotból felszabadult. *)

A 48-ki forradalomban is igénybe vették, később a magya
rok kezére került. Midőn a muszkák, 1849. jun. 18—19-kén a 
Tömösön tartott csata után, betörtek, a brassói forradalmi hely
őrség hirtelenében belefutott, oltalmat kisértett: de jun. 20-dikán 
ágyuztatni kezdék, s egy napi ostrom után, mire felkérték, fel- 
adák.

Kolozsvár fellegvára.

Hol Kolozsvár fekszik, a Szamos folyását két hegykar ki-r 
séri. Ezen hegykarok közül a balfelöl levőn, a Szamos és Nádos 
összefolyása által képzett hegyfokon épült Kolozsvár fellegvára.

A város felöli oldala oly meredek, hogy lépesőzet segélyé
vel juthatni fel. Szekérútja a hegyet megkerüli.

Kőfal körűié nincs; fóldhányás és nagyszerű sánczozat te
szi erősségét. Jókora tér vagyon felfogva; nehány lakházat s 
több rakhelyül szolgáló épületet foglal magában.

Kútja igen mély, s úgy tartják, hogy az alatta folyó Sza
mosból venné vizét. S szeretik beszélni, hogy a belevetett kácsa 
a Szamosban fogna kibukkanni.

E ponton a régibb időkben szőlő volt, az osztrákházi ara

') Fundgruben II. 246—69. 1.
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lom kezdetén, gr. Steinville, fobadi parancsnok kezdé építtetni, 
1715-ben. ’) Mint egyik emlékírónk féljegyzé, már 1714-ben meg
jelent volt egy Murando nevű építész, felvette a helyet; kimon
dd, hogy kaszármát kívánnak oda építtetni, s erre a várostól 
5000 frt segélyt kívánt; a segély bár meg lön tagadva, azért 
1715. máj. 30-án, áldozó csütörtökön, ünnepélyek közt az ása
táshoz hozzá fogtak. a) Az építés egyelőre félbeszakadt ugyan, 
de gr. Wirmond 1721—23-ban teljesen végrehajtatá

Azóta őrség van benne, s az alatta fekvő pallót, ma is né
metek pallójának nevezik. 1861-ben a városra nézőleg nehány 
ágyúra való redoutteot hányattak.

') Petho Gergely krónikája, folytatja gr. K&lnoki Sám. 98. ’) Szakái 
Ferenci naplója 46. 1.



3) Lovagvárak és családi 
kastélyok.

Előzmény.

Volt egy idő e haza felett, midőn alig nézhetett szét a 
honfi, hogy tekintete várral ne találkozott volna. A folyamok fe
lett elvonuló hegylánczok csúcsait, mindenfelé lovagvárak koro- 
názák, a falvakból erődített kastélyok emelkedtek.

Ma többnyire romban hevernek; a csigautakat, melyeken a 
lovagvárakba fel s alá járt a harczos dalia, százados erdő 
nőtte be.

Külföldön a hegycsúcsokon mindenfelé jól conservált ro
mok, melyek a keblet inkább büszkeszéggel töltik el. A mi rom
jaink igazi romok. Ha vizsgálatukra kiszállunk, mintha temető
ben járnánk, egyszerre fáj a honfi kebelnek a múlt és jelen. Mit 
a Básta kora és a török még megkímélt, mit azok szét nem du- 
lának: szerteromboltuk s romboljuk kövéért mimagunk, mintha 
még romot se akarnánk hagyni utódainkra.

Pedig lerombolni e romokat, annyit tesz, mint szétdulni 
őseink szent emlékeit: minden várrom ledülése, a honszerelem 
egy-egy kihalt dobbanása.

Maholnap eljön Európa miveltebb utazója, nyelvünkön ér
teni nem fog, csak átkocsizik a hazán, tekintete nem lesz min 
megnyugodjék, nem lesz, mi figyelmét magára vonja: s azt hi
szi , hogy annyit szenvedett nemzetünknek történelmi múltja 
se volt.

Holott alig van várrom, s a romokon egy szegletkő, mely 
történet, szóhagyomány vagy népregétöl ne volna megszentelve 
A mint ezeket szerteduljuk, tüzbe dobtuk a nemzeti kegyelet,
A traditiok Sybilla könyveit.
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A) Lovagvárak.

A középkor a várak fénykora.
E korban a nép és polgárság kevés sulylyal bírt. Két rend 

képezte sajátlag az államat: a lovagrend és a szerzetesek rendje.
A lovagok várakat, a szerzetesek erődített monostorokat, s 

bele templomokat építettek. A nevezetesebb építészeti emlékeket 
e két rend ntán örököltük.

A lovagkor sasfészkeit égbe emelkedő hegyormokon, szabad 
légkörben raká le. A mint a harczias szellem hanyatlott, a sze
rint szálltak a várak mind közelebb a völgyhez. S ma szinte 
jogosan mondja a költő, hogy „az utód, őse saslakára, szédeleg, 
ha néha felpillant.“

Nagy részének építési kora ismeretlen. Sz. István már biz
tosokat küld ki, hogy a közelgő rablók elöl a népet városokba 
és várakba tereljék. * *) III. Endre Gyula-Fejérvártt gyűlést tart
ván, 1291. mart. 8-ról mint végzést adja ki, hogy az oly vára
kat, melyeket egyes hatalmaskodók foglaltak el, visszavegyék. 3) 
E szerint már az első századokban voltak ily váraink.

Úgy látszik, egyelőre a várak építése semmi korlát alá 
nem volt vetve. De a várnrak féktelenségre, rablásra adák ma
gokat. Már III. Endre alatt az említett gyűlésen meghatározák, 
hogy az oly várak és tornyok, melyek a nép ártalmára vannak, 
rontassanak le; ugyancsak e király alatt, az első Rákos-mezei 
gyűlésen, 1298-ban, a felgyűlt középrend a rabló lovagok ellen 
keményen kikelt, s végzéssé emelé, hogy ezen tnl királyi enge
dély nélkül senki várat ne építhessen. 3)

Azért a várakbóli hatalmaskodás tovább folyt. A várurak a 
kisebb birtokosok jószágait elfoglalák, a népet mintegy meghó- 
diták, uradalmakat alkottak, sőt a kormánynak is ellenszegültek. 
Miért is, mint látni fogjuk, e várak egy része királyi parancs 
következtében omlott porba.

A váruradalmak falvait már a királyok kezdik eladomá
nyozni; a nagyuradalmak felaprózása czélba vétetett; mígnem a

') Bonfin, Dec. Π. Libr. 1. Fejér, Cod. dipl. VI L 118,
*) Érd, Tört. I. 180. Uj magy. mnz. 1864. 46—47. I,
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fejdelmi kor s főleg a XVII. század meglehetősen feldarabolá. 
,S  ez által e várak jelentősége alászállt.

Mint látni fogjuk, e várak hegyen, s nagy része a Maros 
partján feküdt.

Dezső vára, Nagy-Almásnál.

Kolozsvártól északnyugotra esik, az Almás balpartján.
Hegy élén feküdt. Az ut a hegyet épen a vár alatt met

szette keresztül. Most csak nyugoti szeglete áll, azért szebb rom
jaink közé tartozik. Mi fennáll, az a felső vár egyik bástyája 
volt; mert mint kivehetni, egy felső s egy alsó várból álla, me
lyeket egyébaránt egy kőfal övedzett.

A felső vár 50 lépés hosszú s 40 széles, az alsó valami
vel terjedelmesebb. Az alsó egészen le van bontva; a felsőben 
a torony mellett még több szobarész, s bennek kormos kerek 
kémények látszanak.

Romjait 1808-ban hordaták le lóiskolának Nagy-Almásra. 
S tán semmi sem marad fenn, ha a megye be nem tiltja. A ló- 
iskola, mi belőle épült, a gróf Csáki udvarában áll: homlokán 
G. W. S. G. B. R. 1808. áll. Festőileg feküdt egy porondkö 
sziklacsucs tetején. Kanyargó csigaut vezetett hozzá.

E várban a XV. században várnagyokat látunk: mint vár
nagyot említik benne 1461-ben Szenkirályi Jánost, 1475-ben 
Ecselő Tamást. ’)

Ez idő után H. Ulászló Battyáni Benedeknek adományozta; 
Battyáni csere utján Sómi Józsának adta, ki a XVI. század ele
jén szerepelt; ennek fia, Gáspár, kinek leányát Balassa Imre 
vette nőül, s e jogon kapá e várat. *)

Zápolya Majláth István vajdája mellé 1538-ban még egy 
vajdát állított, honti főispán Balassa Imrét, Almás urát. Azonban 
a két vajda Zápolya ellen pártot üt, a király Erdélybe jött, s 
1540 tavaszán Balassa várait ostrom alá véteté. Almás alá Tö
rök Bálint és Petrovics jött, ostrom alá veték: mire Zsombori 
Mihály feladta, de azért a vár feldulatott,3) s királyi várrá 
tétetett.

') Kolozemon. Conv. Transumtum ai XI. 1057, X. 246. 2) Istvánt} 147.
*) Mindszenti naplója. Erdély Tört. Tára L 14.
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Isabella királyné következvén trónra, mire Castaldo tábor
nok bejött, hogy lemondassa, Ιδ δ ΐ-ben útjában Almást ostrom 
alá veszi; mire látja, hogy meghajolni nem akar, útját tovább 
folytatta Kolozsvárnak; de bekövetkezvén Isabella lemondása, o 
várat is feladatá. ’)

1602. jan. Básta Báthori Zsigmond ellen jővén, e vár alatt 
haladva, ostrom alá vette. Az őrség magát feltételek mellett fel
adó, de azért felkonczoltatának. Mint a hagyomány mondjá, egy 
leány a feladni akarás perczében a felső várból az alatta fekvő 
alsó vár kútjába aláugorva végzé életét. *)

16Ö8 septemberében a II. Rákóczi Györgyöt trónából ki
vetni beküldött tatár khán tábora egy részét erre fordítja, a Szi
lágynak. A vár az utat, melyen jöttek dominálta. Felkérik az 
őrséget, engedjék őket békével tovább vonulni, s fogadják, hogy 
semmi bántódásuk nem lesz. A várbeliek beleegyeztek, de mikor 
közel értek, a hitetlen tatárok a várat körülvették, a kaput be
vágták. Az őrség az alsó várban látva az ellenséget, magát hitre 
feladá; de azért rablánczra füzék, a várat pedig felgyujták. 3)

A vártól délre egy vadaskert örlaka áll, mely kertnek va
dai a forradalom zavarát felhasználva, szétfutának. Nem messze 
tőle egy emlékkő fejérlik: alatta gr. Wass Samu, a romboló fek
szik nejével, gr. Bethlen Rózával.

M egeresi várkastély.
Egeres Kolozsvártól mintegy δ órára fekszik, a Nádos part

ján. Századunkig posta és szekérút ment rajta keresztül, minek 
a gyeröváeárhelyi hegy járhatóvá tétele vetett véget.

Benn a falu közepén, a Nádos és egy kis patak felszige
tében fekszik Egeres várkastélya. Hajdan, mikor Lapupatak, Ár- 
gyos, Dank, Forgácsköt és Tóttelke együvé tartozott, középpontjuk 
itt vala. A kis dombon, melyre emelteték, az emeletes, négyszeg
ben körülfolyó bástyás épület még mind fennáll, öt szobáját 
máig is lakják, míg a többi át van már adva az enyészetnek, 
annyira, hogy néhol a fedél is hiányzik. Homlokzatának hossza 
60 lépés. V

V Érd. Tört. III. 66. 65, 114.
'V Érd. Tört. IV. 127. *) Baalfadi krouik. 394—95. I,
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Mikor épült, s ki épitteté, azt nem bírjuk megmondani. 
Minden világosságot e tárgyra a felirat ad, mi kapuja homlo
kán köbe vésve, következőleg hangzik:

ANNO DONI MILESIMO QUINGENTESIMO SEPTUAGE
SIMO SECUNDO.

FORTUNA VIRTUTEM SUPERANS. OMNE DURUM PA- 
CIENTIA FRANGO. SEPE LESA PACIENTIA FIT FUROR. 
REBUS IN ADVERSIS PACIENTIA PROBATUR.

E feliratokat a közepén oda illesztett czimer szakitá meg; 
mi azonban ma már nem létezik. E czimer körül nehány jelen
téktelen szó.

A kastély északi szárnyába Iépcsözet vezete fel, e lépcsö- 
zet homlokán még maradt fenn egy feliratos kö. Felső felén ott 
vannak a Báthori czimer sárkányfogai; mellette kétfelöl B. I. 
Alább latin életbölcseleti elvekre vonatkozó versek olvashatók.

A Miczbán-féle ismeretes regét, mely szerint, a IV. Béla 
által jószágokkal megajándékozott Miczbánnak egyszerre hét fia 
született, s azokat neje szégyenletében egyen kívül eldobá, s 
Miczbán megtudván, titokban felnevelteté, s úgy állitá neje elé:') 
Erdélyben e kastélyhoz szeretik kötni, melyre egy a templom
ban bevakolt feliratos kö nyujtá az alapot, mint a mely Bocskai 
Gábor epitaphiumát tartalmazza, s ez epitaphium Bocskait a 
Miczbán családból származtatván, az avval kapcsolatos regét is 
említi. * 2)

Kik bírták e kastélyt, a történészet nem igen kisérte figye
lemmel. I. Lajos király egy oklevelében, 1360-ban, mint a ko- 
lozsmonostori apátság egyik fiók monostora tűnik fe l; s e  szerint 
a Benedek-rend bírta. Az egyházi javak világiakká tétele után 
Bocskai István kezében látjuk, kit e kastély birtokába 1596. 
febr. 2-án statuáltak. 3) Végrendeletében Bánfi László- s a Hal
ler fiáknak hagyományozta. *)

*) Wolf de Bethlen VI. 328—9. ki azt Borostyánra teszi Magyarhonban.
2)  L. e feliratot Hetilap 1863-ki folyam 32. sz. Kővári, Tört. Begéb 136

*) Antonii Bartalis, Notitia Parochiae Jegenyeiensis. 14. W. de Bethlen 
VI. 102. *) Testamentaria dispositio prine. Stephani Bocskai stb. 1606, Bumy- 
nál Π, 328. J.
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A drági várkastély.
Kolozsvártól északra, nehány órára fekszik Drág, s a faluban 

szelíd magaslaton a drági kastély, mely ölös kőfallal egészen 
körül van építve, s bástyákkal van ellátva. Épebb kastélyaink 
egyike.

Hajdan kis uradalom feje, melyhez még a ΧΥΠ. században 
Komlóujfalu, Adalin faluk, Mikó és Újtelek puszták tartoztak. 
Mátyás király alatt a Drági család birta, melynek két tagja 
1467-ben Mátyás ellen lázadt volt. ’)

A XVI. század közepén a Kamuti családra jött, mennyi
ben az Erdélybe származott Kamuti Balázs , nőül vette Szent- 
györgyi Erzsébetet, ki kezével e kastélyt is hozá. *)

Azonban & család nem soká birhatá, mert a negyedízben 
kihalt. Kamuti Katát Serédi István, krasznai főispán vevéu el 
nejül, Serédi a Kamutiak közelgő kihalása esetére 1651. mart. 
9-én magának és nejének adományoztatá. 3)

Ma a b. Wesselényi család birtoka. B. Wesselényi Ferencz
lakja.

A bethleni vár.
Ha Bethlenben, a Bethlen család ez ős fészkébe lépünk, 

ki volna az, kinek eszébe ne jutna Bánfi Dénes tragoediája, s 
ne keresné a várt, hol I. Apafi sógorát, mert osztrák érzelmét 
nem titkolhatá, 1674-ben lefejeztette.

Ott áll a várhely, kőfala többé nincs, csak alapjának itt-ott 
kiálló romja, víztartójának oválmélyedése jelöli a helyet, hol a 
sokemlékü vár Összedőlt.

Az épület, hová I. Apafi Bánfi Dénest, 1674-ben bezáratá; 
a szoba, melyben Csáki László, mint az ország végzése végre
hajtója, dec. 18-ka éjjelén felkölté, 8 az ébredésnél ájulásba esett 
nejét a szerencsétlen férfi nyugodtan megcsókold; a sötét falak, 
hol reá vérpad és pallos várt, hol feje három csapásban elbu
kott: mindezek helyét most nyomorult kunyhók foglalják el.

l)  Érd. Tört Π. 97, l) Ilodor K. Pobokamegye. 12, 3) Joe, Kemény, 
App. DipL XVIIL
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Csak a kapu helyét, hová a kegyelmet hozó hírnök nehány perez 
múlva megérkezett, ismerhetni még.

A vár Besztercze és Dézs között feküdt, a Nagy-Szamos 
által képezett völgy síkságán, a folyam balpartján; mint ilyen 
igen festői lehetett, s e völgy közlekedését szépen dominálta. 
Egyfelől a Szamos vize mosta, más oldalait mély árkába veze
tett viz fogta körül. Alakja tojásdad, négy felén négy bástya; 
belső részét egész kereken folyosók köték egybe. Nem volt nagy, 
mint sáncz maradványaiból kivehetni, egész kerülete mintegy 
200 lépés lehetett, de körül lévén építve, kápolnával ellátva, a 
vár urainak kényelmes lakul, s harcz idején biztos menhelyül szol
gált, bár az. ágyú ostromát hosszasan nem bírta.

Uradalomnak volt középpontja, melyhez 1632-ben Bethlen, 
Nagy- és Kis-Kájon, Dögmezö, Alsó- és Felsö-Körtvélyes, Bele- 
galja(?) Licerna(?) egész faluk, s Malomon és Fügén jószágré
szek tartoztak. *)

E várat, az 1437-ki jobbágylázzadás ötletéből, Bethlen Ger
gely épitteté, ki erre az engedélylevelet Albert királytól 1438- 
ban vette. 2) Bethlen Gergelynek két fia volt, Bernád és Miklós, 
de fia egyiknek sem lévén, Miklós leánya, Bethlen Erzsébet ke
zével, mind a mellett, hogy fiuágat illető jószág volt, pénzbeli 
követlések alapján, 1493-ban Patócsi Miklós birtokába esett, ki 
azt Boldizsár és Ferencz fiaira hagyta; 8) ez utón bírták a Pa- 
tócsiak egészen a Békés Gáspár bukásáig, melyben ők is része
sek lévén, tölök 1575-ben elkoboztatott; úgy adományozd Báthori 
István unokaöcscsének, Báthori Boldizsárnak; kinek 1594-ben 
történt bukása után Tahy, majd Csáki István kapá; utána Kendi 
István; ki 1610-ben kifutván Erdélyből, 1620. jan. 15-én Krisz
tina leánya utáni veje, Haller Zsigmond nyerte magának; *) majd 
ez is deficiálván, I. Rákóczi György 1632. nov. 8-kán föudvar- 
mesterének Kékedi Zsigmondnak adományozta; 5) Kékedi 1638. 
jun. 19-én véghagyományt irt, s azt nejének Barkóczi Annának 
végrendelte, úgy, hogy annak halálával szálljon Béldi Pálra és 
Jánosra; ®) ez utón jutott hozzá Béldi Pál, miután a lengyelhoni 
expeditioért részére jutott tatárrabságból 1660-ban haza jött. ^

') J. Kemény Diplomatar V11L 21. *) Kori, Magazin ΙΓ. 373. *) Wolf 
Bethlen I. 662—3. *) 3 . Kemény, Diplom. VII. s)  Ugyanott Vili. 21. *) Jós. 
Kemény, Suppl. Dipl, X, 54. Diplomatar VUL 366, ~) Daniel G. és Thaly, 
Tört. kalászok 108.
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Azonban a Bethlenek Béldi ellen pert indítottak; s miután Béldi 
Pál 1679-ben nótába esett — a várat a Bethlen család újra ke
zéhez kapá. *)

Hogy jellemezzük, mennyi és minő viharokat állott ki e 
kis vár, nehány esetet megemlítünk:

1553-ban Petrovics Péter, az Erdélyből kiszorított Isabella 
királyné behozatala érdekében forradalmat keltvén fel; midőn ez 
legyőzetett, Patócsiék székely és magyar urakkal ide vették be 
magokat; de Dobó, Ferdinánd vajdája, a várat ostrom alá vette; 
végül is October utolsó napjaiban magokat feladák. 2) A vár Do
bó kezébe esett, híveivel raká meg; s mire Petrovics 1556-ban 
uj forradalmat szervezett, egyelőre e vár is ellentállást kisértett.

1575-ben Békés Gáspár k.-sz.-pálnáli csatavesztése után 
belefutott, de Báthori István fejdelem nyomban követé; mire Bé
kés elhagyta a hont, a vár Báthorinak jul. 12-én megnyilék. 3)

1602 elején Básta ostromoltatá, mint a Báthori Zsigmond- 
dal tartott Csáki István birtokát. Az akkor özvegytilt Csákiné 
bátorságosabb helyre vonta magát, s várát 200 székelyre bízta. 
De alig vonatta fel Básta ágyúit, az őrség elmehetés feltétele 
mellett jan. 31 én magát feladta: azonban mihelyt a kapu meg
nyílt, számukra nem volt kegyelem; a várat pedig láugokba bo- 
riták.4) De újra helyreállt.

1662. jan. 22-én Kemény János Nagy-Szőlősnél elesvén, 
hívei egyidöre ide vonták be magokat.

A Rákóczi forradalom kezdetén, 1703. aug. benne német 
őrség lévén, mint a forradalom előcsapata Erdély felé nyomult, 
e várból egy kuruczot taraczkkal ellőttek, miért a kuruczok fel- 
gyujták. 6) 1704-ben Teleki Mihály e várat II. Rákóczi Ferencz 
részére bevette; c) ,1705-ben zsibói csatavesztése után Rákóczi itt 
pihent meg; 7) mire Rabutin kezébe esett; de 1707. jun. 30-kán 
egy cernirozó csapatnak illetőleg Rákóczinak ismét feladák; 8) 
Rabutin azonban még azon év octoberében visszafoglalta.

') Cserei M. Hietor. 86. 101. 1.
Si.-b. Würgengel 61. Fundgruben I. 63—4. Erd. Tört. III. 138—40.

3) Ugyanott IV. 26. 1) Wolf de Bethlen Libr. XI. 5J Bethlen Miklós öneletir.
II. 305. 6)  Cserei Histor. 329. 7)  Ugyanott 365. a) Daniel Q. £s Thaly, Tori,
kalászok ,244—48. Eid, Töyt. II. 66. III. 140-48,
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Mikor romlott le, nem tadhatni, mint hiszik, 1712-ben még
állott.

A paszmosi várkastély.
Paszmos Teke és Besztercze közelében esik. A faluban, 

magaslaton egy ódon kastély áll, szeszélyes tornyokkal.
Mikor épült, nem bírjuk megmondani. Annyit látunk, hogy 

több falukkal egyetemben I. Károly 1319-ben Simon mester, 
medgyesi ispánt, mint ősei birtokában megerösité. *) Mátyás ki
rály 1464. febr. 12-röl Paszmost, Sajót, Erkedet és Tekét Zóbi 
Péternek a Besztercze feletti vár várnagyának adományozta. 2)

Ma a gr. Teleki család birtoka.

A vécsi vár.
Vécs egyszerű falu, Szász-Régenen felül másfél órára. A 

falu felett jókora magaslatról festői várkastély néz le az alatta 
hömpölygő Maros vizére.

Igen szép maradványa a régi időnek, s mint erőd is tekin
télyes lehetett A főépület egy négyszögre beépített várlak, néhol 
egy, másutt két emeletben, de magassága mindenütt egyenlő, 
mintegy 9 —10 öl magasan. Szegletein bástyák, melyek közül a 
délkeleti csonka, a többi ép. Az udvar, mit körülvesz, szélire 
hosszára 9— 10 öl. A főépületet 15—30 láb széles, most is pár 
öl mély sáncz futja körül, melyen még korunkig állt a felvonó
híd. A sáncz külső felét kőfal bélelte. E sáncztól nehány ölre 
egy más kőfal folyta körül, melynek nyomait s két bástyáját 
most is láthatni.

A várlak fala egy ölnél szélesebb; legrégibb része marosi 
kő, az újítások téglából épültek. Szobái azon korhoz meglehetős 
nagyok. Fala kívül egészen sima. A délnyugoti bástya alatt ott 
áll máig is gothives kápolnája; az északnyugoti alatt egy kis 
fogház; az északkeleti alatt mutatják a kaszatömlöczöt.

Homlokzata, mi délnek néz, a legszebb kilátást adja az 
alatta 20 ölnyi mélységben zugó Marosra és völgyére. Ott állt

') Fejér, Cod, dipt. XI, 1. 466, 2) Ugyanott XI. 498.
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előtte korunkig egy fedeles kiülő hely, a Kemény János fejdelem 
szakálszárasztója. E részt mutatja fel a mellékelt rajz.

E Tárkastélyban az ősidőkből több felirat maradt fenn. A 
legrégibb ajtója homlokzatán van, goth fractur betűkkel, kőbe 
vágva, mi igy hangzik: Ano Dni 1537. Vigilandu(m) est semper. 
Math. 25. —  0  q(uam) felix Civitas vel Castrum q(uo)d t(em)· 
p(or)e pac(is) belln(m) excogitat. Cice(ro). —  E feliratok után 
évszámmal ellátva az jő, mely a várépület fólakszobája ajtaja 
felett, nagy latin betűkkel, következőkép áll: Francis. Kendi 
Waywod. Transilv. Siculor. Comes. Anno di 1555. E felirat kö* 
zepén a sorokat czimer osztja kétfelé, rajta kéz látszik, mely 
egy nyílvesszőt tart. Felső felén e két betű: F. K. azaz Frau* 
ciscus Kendi. — Egy későbbi újítás korából a várépület ablakok 
homlokain még a következő feliratok látszanak, nagy latin be· 
tűkkel; a várban benn: Fata inveniunt viam; mit Kendi Ferenci
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jelmondatának tartanak, — kívül egy más ablakon: Vigilantibus 
subveniunt jura; továbbá: Amicitia melior divitiis.

Úgy látszik, több újításon ment át, ezek közé tartozik az 
1818-ki; de évszáma egynek sincs megnevezve. Az újítás legin
kább nyugoti és északi oldalán látható. A forradalom előtt két 
szárnyának első emelete egészen lakható volt; azonban a forra
dalom nagy részét összerongálta.

Szép uradalomnak' volt középpontja, Báthori Kristóf fejde
lem 1578-beli adománylevele szerint ez időben Vécs, Kövesd, 
Levél, Felsö-Idecs, Orosz-Idecs, Felfalu, Bépafalva, Bátos, Pas- 
mos, Péntek egész falvak s Széplak, Oláh-Idecs és Szász-Disznó 
részjószágok tartoznak hozzá. * *)

Mikor épült, semmi adat sem vezet nyomára. Il-dik Endre 
egy adománylevelében 1228-ban már mint várat említi. 2)

Hogy a királyok alatt királyi, vajdai vár volt e, vagy ma
gán birtok, nem mondja a történet. Csak annyit látunk, hogy a 
nemzeti fejdelmek alatt zászlósnrasági vár vala. A hagyomány 
szerint, Verböczi István a Tripartitum egy részét itt dolgozta, mi 
nem lehetetlen, mennyiben ő ezzel 1507-ben bízatott meg s 1514- 
ben tévé az országgyűlés asztalára, mint Zápolya János erdélyi 
vajda itélömestere. Hogy a mohácsi vész után Zápolya Verbőczi- 
nek adományozta volna, hitelesítésre vár; valamint az is, hogy 
Zápolya ezt tőle más javakkal visszaváltván, 1528 tájt szárhegyi 
Lázár Ferencznek adta; kinek Ferdinándhoz hajlása miatt ugyan
csak Zápolya 1529. jul. 22-én pártja két hatalmas támaszának, 
Ártándi Pál és Balázs testvéreknek adta volna. 3) Ártándiék Gritti 
által 1532-ben történt kivégeztetések után ki bírta, hogyan jött 
Balassa Imre vajdára, *) s ennek 1540ben történt buktával első 
bizonyosan ismert tulajdonosára Kendi Ferenczre, Ferdinánd vaj
dájára, mindez mondom még bővebb felderítésre vár. A hatalmas 
Kendi Ferencz Isabella királyné visszajövetele után itt élt, mi
re öt, mint gyanúst, Isabella 1558. sept. 1-én legyilkoltatá, mi
nek következtében e vár is fiscusra szállott; úgy adományozá 
Báthori Kristóf fejdelem 1578. jan. 22-kén Kerecséni Juditnak,

') Oki. Fundgruben I. 6.
*) Fejér, Cod. dipl. V. 129.
*) L. gr. Kemény J. jegyzését gr. L&zár csalid 118. *) L, gt. Kemény 

J. értekezését Nemz. Társ. 1840. I. 1. sz.
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férje, Hagymáéi Kristóf hü szolgálatáért. ’) Báthori Zs fejdelein 
nagybátyját Bocskai Istvánt ajándékozá meg velp; ugyancsak ö, 
mikor 1599. mart. 21-én Báthori Endre javára lemondott a fej- 
delemségröl, Vécset magának adatá, Bocskait pedig a dévai vár
ral akarák kárpótolni; *) Báthori Zs. lemondása után kevés ideig 
itt lakott, innen ment Lengyelországba.3) — Bocskai István 1606. 
dec. 17-én tett végrendeleténél fogva Bocskai Miklósnak hagyta,4) 
Rákóczi György 1607. junius 25-dikén Bornemisza Boldizsárnak 
adta; 5) Bocskai Miklós pert indított ellene, mit azonban 1610. 
sept. 29-én a medgyesi gyűlésen, mert a fejdelmet elismerni nem 
akarta, elvesztette, s a várat tőle elvették. ®) Erre Wesselényi 
István kapta; kinek fia István nem látván megtarthatónak, a ha
talmasabb Rákóczi Györgynek adta el; de azért Bethlen Gábor 
fejdelem kezére került, ki Bethlen Péternek véghagyományozá; 
mire I. Rákóczi György 1631. aug. 16-n uj adománylevelet adott 
ki, de nehány faluja markába szakadt. *) Bethlen Péter 1634- 
ben nejének Ilyésházi Katának legálta; * * 8) mibe I. Rákóczi Gy. 
1647. máj. 31-én a nö életéig beleegyezett; °) ennek kihaltával 
I. Rákóczi 1648-ban a hozzátartozott faluk közül ötöt, úgymint: 
Levél, Felsö-Idecs, Kövesd, Orosz-Idecs, Felsö-Répafalva falukat 
Kemény János- és neje Kállai Zsuzsánnának véghagyományozá, 
miről Π. Rákóczi Gy. azon év nov. 28-án adománylevelet adott 
k i10) — úgy, hogy bírja fimaradékuk s ezek kihaltával szálljon 
a leányágra. E jogon bírja most a b. Kemény család, s lakja 
Tordamegye föispána, b. Kemény György.

A szenldemeteri várkastély.

Szentdemeter a K.-Küktillö balpartján, Vásárhely irányában 
esik. E birtokot Zsigmond király 1436-ban Kemény Lörincznek 
adományozta: de bátyjával, Detrével együtt, magtalanul halván 
el, a fiscusra visszaszállt.n)

'1 Oki. Fundgruben I. 6. ') Erd. Tört IV. 84. 87. *) Borsos Tamás,
Érd. Tört. Tára II. 23, *) Rnmy monumenta II. 316.

5) J. Kemény, Suppl. Dipl. XV. *) A 4. art
7) J. Kemény, Dipl. VII. 629. 8) Ugyanott VIII. 261. 9J Ugyanott XVIII.
10) J. Kemény, App. Dipl. XVIÚ. Kemény J. önéletirata 488.
") Oklevél a Tud. gyűjteményben 1830. IV. 21.



208 lovagvI e a k .

Egy a folyam völgyére nyúló begyfokon, öreg fák mögött 
áll festőileg a kastély, mely három oldalán emeletes épületekben, 
negyediken várfalában birja erősségét. Két bástyája most is 
épen áll, épületei és lakházak.

Építéséről csak a rege szól. Szerinte Balassi és Nyujtódi, 
két népzearló kezdé építeni. ’) De belefáradtak, s az ördögnek 
adták el magokat, csakhogy azt, mit ők elkezdettek, bevégezze. 
Az fel is épité a kastélyt, de fizetés fejében Balassiékkal akkora 
árkot szántat, hogy ma is látszik, s a nép Balassi- vagy ördög 
árkának nevezi. a)

Egy más szóhagyomány szerint csakugyan Balassi építteti 
a keze alatti székelyekkel, mint csapatvezér; s mire a kastély 
megvolt, s a népnek törvény szerint fel kelle hadra kelnie: alat- 
tomban arra ösztönzé, hogy ne keljenek fel. Ekkor fordult, a 
fejdelemnél bepanaszlá őket, s jobbágyaivá tétette mint enge
detleneket.

Annyi történetileg igaz, hogy 1509-ben Szentdemetert Nyuj
tódi György bírta, *) valamint az is áll, hogy 1583. nov. ő-kén 
e kastély ura szintén Nyujtódi György. 4) A Balassiak később 
bírák, mit mutat Báthori Gábor fejdelemnek egy 1609. jul. 20-n 
kelt levele, melyben e kastélyt véczkei Balassi Ferencz- és fiai
nak adományozza. s) Balassi Ferencz nejének, harinai Farkas 
Krisztinának hagyományozá, mit Bethlen Gábor fejdelem meg
erősített. Balassi Ferencz leányát Erzsébetet Gyulafi László vette 
el, úgy lett Gyulafi birtokká. Ennek fiát, Lászlót, Leopold csá
szár gróffá tette; unokája, László pedig udvarhelyi főkirálybiró 
1725. aug. 20-án itt tartá menyegzőjét Haller Évával. e) Ezek 
gyermekéről mondja a nép, hogy mint egyetlen fiörököst, felbé
relt dajkája az északi ablakból kiejtette. Mire aztán Eszterháziak, 
Révaiak kezén át gr. Traunnéra jött; kitől 1845 tájt gr. Tolda- 
lagi Ferencz megvásárolta.

1660-ban e kastély szomorú látványnak volt tanúja. Gya- 
lakuti Lázár György, Barcsai fejdelem eszes tanácsosa, Kemény

*) Egy Nyujtódi Gergely 1629-ben a székelyek vezére. (Kulc3ár-féle 
székely krónika 9. 35.) *) Kővári, Tört. Begék 193—96.

s) Kemény, Notit. Cap. Alb. I. 226. *) Báthori Zeig. Liber Beg. I. 249.
s) 6. Liber Begiue Gabr. Báthori Cap. Alb. fol. 271. ®) Mikola, Ilistor. 

Geneologico-Traneilvamca 23—26. 1.
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János elöl ide futott Gyuláiméhoz, de Kis András, csapatvezér a 
kastély alá jött, Lázárt belőle kivette : s helyben felkonczoltatá.1)

Toroczkó vára.

Toroczkó Erdély leghíresebb vasbányászati helyei egyike. 
A nyugoti havasok aljában esik. Mellette, mintegy ráborulólag, 
magas sziklahegy emelkedik, a Székelykő, rajta az ősidőnek ha
talmas vára volt, mit legrégibb okleveleink Castrum -Turockon 
név alatt emlegetnek.

A vár sziklafokon -állott, melynek nyugoti oldala mászhat- 
lan meredek, miért is mint a várnyomok mutatják, csak keleti 
oldala volt falazva. Helyét fii nőtte be, csupán kapufele jeleli 
még; s egy lejáró üreg nyomai látszanak, mely a sziklahegy 
oldalán Toroczkó felé vezetett ki.

E vár fénykora a XIH. századra esik, s az 1284-ki tatár
járáskor mint oly vár jön elő, melyet a tatárok vívtak, s mely 
alatt a kézdi székelyek, kik V.' István alatt (1270— 72) e vár 
alatt elterülő térségre telepedtek vala, a tatárokat megtámadták, 
megverték, s mintegy ezer embert szabadítottak ki kezeikből, 
miért aztán IV. Lászlótól 1289-ben Aranyosszéket állandó laká
sul kapák. *)

Ezen okmányilag világos tény később azon hozzáadást 
nyerte, hogy a fennemlitett tatárjárás alkalmával Toroczkai Wen- 
czel alvajda szorult ide családjával, s a tatárok körülfogván, a 
várat tüzes nyíllal ostromolák: i) * 3) mire a szomszéd székelyek fel
jöttek és megszabadiíák; miért is e várat a székelyekkel közös 
birtokra bocsátá.4)

Hogy Toroczkai Venezel ez időben alvajda volt, fel van 
derítve;5) hogy e vár ez időben részint családi, részint királyi 
vár, mutatja az adománylevél azon passusa, hol az adományozott 
falvak közt e várat is adományozván, azt mondja, hogy szintén 
e várat is adja, mely egyébaránt „közös az ottani birtokosok
kal.“ E szerint, hogy a Toroczkai család birtoka volt, s hogy a 
család az aranyosszékiekkel megosztá, igen hihető.

i) Joanca Bethlen 208. Gr. L&zár család 60—78.
%) Székely nemz. constitutioi 8. Érd. Tört. I. 743—48. *) Mikola, Hűlt.

Geneologia 33. *) Szeredai, Notit. Cap. Alb. 29. Fejér, Cod. dipL VI. I. ISO»
Nemz. Társ. 1832. I. 400. 407. ‘) Fejér, Cod. dipL VIO, U. 804.
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E várról később semmi emlékezet. Azonban jóriak látjuk 
megemlíteni, miszerint a Mátyás király elleni Veres Benedek-féle 
lázzadásban Toroczkai Ilyés is részt vett; s valószínű, hogy mi
ként a többit, úgy őt is notázák: annyival inkább, mert ez idő 
ntán a toroczkói uradalom Csupor Miklós vajda kezére jött, ki
nek kihaltán 1473. mart. 13-án Mátyás király butyini Kis János 
és klopsiti Horváth Jánosnak adományozta; minek azonban To
roczkai László és fia Ferencz, s László testvére Ferencz ellene 
mondottak, s később reá uj adománylevelet vettek. ’)

Hogy mikor pusztult el, semmi adat sem jeleli.

A toroczkó-szentgyörgyi vár.

Toroczkó-Szentgyörgy romja, sziklás hegyoldalról néz le 
az alatta terülő falura.

Oly nagyszerű, oly ép, hogy egy részén úgy látszik, mint
ha csak fedele hiányzanék.

Mint állítják Toroczkai Venczel alvajda építtette, még pe
dig azonnal, hogy a Toroczkó feletti várból a székelyek meg
szabadják. S csakugyan, a várral szemben egy kútat ma is vaj
da kútjának, egy mást Loránd kútjának neveznek.

') Kolosmon. Con. Trans. XII. 41.
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Ez idő óta a Toroczkai család ősfészke volt. A XVI. szá
zad elejéről tudni akarják, hogy a nép birtokosa, T. Ferencz 
ellen fellázadt, a várat ostrommal bevette és leégette. Azonban 
ismét felépült. Alkalmasint tőle maradt a családra a kokusdió 
kehely, melyet ezüstbe foglaltan a család, mint ereklyét tart, 
melynek egyik oldalán írva van: Sub tempore Joannis Zápolya; 
a más felén négy szív, s e felirat: a ki tizenkét ilyennel meg
iszik, megrészegszik. Mely felirat magyarázatára elég megemlí
tenünk, hogy a kehely félkupás.

Később itt sajátságos esemény folyt le. Bocskai magyar
honi győzelmei után Erdély felé nyomult. 1605 első napjaiban 
Hoffchirch osztrák tiszt azt veszi fejébe, hogy ő, ha egy Básta- 
féle csapattal elébe megy, Erdélyt Bocskai ellen felköltheti. Meg
indul tehát Déváról, eljö Tordáig: mindenfelé irogat, sehonnan 
sem gyűl népe. Tordáról megtér, felmegy Szentgyörgyre, ott To
roczkai Ietvánné udvarába beül, s farsang lévén, lakomához kezd. 
A nép a hívatlan vendégeket nem türheté tovább: összegyűlt, 
rácsapott, s a félszázadra olvadt csapatját elfogta. Az eddigi tré
fa komolylyá változott. Lekisérték őket Enyedre, de nem vevék 
át, visszahozák; azonban útközben böszültségök elragadta, hogy 
mindnyájokat leölék. ‘)

„ A Rákóczi forradalomban a havasi nép e várat ismét meg
rohanta, kiprédálta.

A hagyomány szerint égés következtében lett pusztává, de 
hogy mikor, nem tudjuk. Hogy Toroczkóvölgyét a múlt század
ban többször felégeték az oláhok, a fel van jegyezve. 2)

A szentgyörgyi határon két kápolnának van maradványa. 
Egyikből bejárás látszik a föld alá: úgy tartják, e várral lett 
volna összeköttetésben.

Diód vára.

Honnan egy hegyi patak vágtat Tövisre be, a nyugoti ha
vasok aljában fekszik Diód, s felette állott hajdanában a vár, 
melyet egy szabadsághős emelt, 8 azon szerencsétlensége volt,

') Wolf de Bethlen, HUt. VI. 221—24. Érd. Tört. VI. 63. 102. 14«.
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hogy folyvást a szabadság ellen pártoskodók fészke legyen, míg 
a szép vár áldozatai nem esett.

Úgy tartják, hogy Hunyadi János vajda építtette, minek 
akkor 1445 tájára kell esnie. ’) Annyi bizonyos, hogy 1467-ben 
dengelegi Pongrácz János tulajdona, ki ez évben másodszor ne
veztetett vajdává. 2) Bejövén az, hogy a két oláhországi vajdák 
Erdélyben hűségükért várakat kapjanak, e várat Ulászló király 
Tarczi Jánostól Onodvárával magához cserélvén, Radul oláhor
szági vajdának adta. De nem soká birhaták, mert 1538-ban honti 
főispán Balassa Imre birtokába látjuk, kit Zápolya ez évben má
sodik vajdává nevezett. 3)

Majláth István s Balassa Imre egyszerre viselék Zápolya 
alatt Erdély vajdaságát. Külső hajtogatások következtében pártot 
ütöttek: de megértvén Zápolya, Budáról Erdélybe sietett; mire 
beért, már a vajdák a királyi sergek elöl Fogarasba futottak, s 
Diódot Petrovics Péter már bevétette volt. *) Balassa erre erdé
lyi várait elvesztette, később szegénységre jutott, Diód álladalmivá 
lön: igy történt aztán, hogy a midőn 1550-ben Isabella az ellene 
működő Martinuzzi ellen a törököket behitta, a zavarok közt a 
királyné octoberben Diódvárába vonta el magát. 5) Bekövetkez
vén Isabella lemondása, a mint Erdély Ferdinánd alá ment, a 
Balassák újra kézre kapák, Balassa Menyhért tulajdona lett, s 
Isabella 1556-ban történt visszatérte után is övé maradt 1562-ig 
midőn, mint János Zs. fővezére Detrekő váráért Ferdinándhoz 
pártolt. Erre János Zs. Balassa erdélyi várait ostrom alá vétet
te: Diód ostroma jan. 19-n kezdődött, ®) mire Horváth Boldizsár, 
Nagy Ágoston s Szegedi Miklós febr. 2-kán, szabad elmehetés 
feltétele alatt feladák. Mit János Zs. azonnal földig rontatott. 7)

így  leve rommá. Most a kis hegy, melyen állott, szőlővel 
van beültetve, helyét, mely a Wass család birtoka, csak össze
omlott kövek jelelik, mely még mind terméketlen. A várdomb 
oldalán egy alagutszerü nyílás, mely tán a mai Miksa-udvarba 
vezetett, mi akkor a várral összefüggésben volt, s hol szintén 
régi építkezések mutatkoznak.

*) Pray, Epist. Procerum. ΠΙ. 169. l) Fejér, Cod. dipL XL I. 600. 3)  
Ietvánfi Libr. ΧΙΠ. 147. 4) Ugyanott. 5) Fundgruben I, 41. *) Oki, Uj M. Muz. 
1864. XX. 206. ’) W. Bethlen Π. 10. Miles 82. Pray, Epist. ΙΠ. 160. Erdély 
Tört. II. 98. III. 56. 06. 109. 169.



A Kecskés-vár, Boros-Bocsárdnál.

A kecskeköi vár Boros-Bocsárd felett, szintén a Maros jobb 
partján fekszik, Fejérvár és Tövis között. Itt a nyugoti havasok 
egyik elöfoka messzi ellátszó hegycsúcsot képez, ezen volt a vár, 
melyet régi okleveleink „Castrum Kecskés“ néven neveznek.

A sziklacsucsra szirtbe vágott lépcsözet vezetett; aljában 
gyönyört! forrás; tetején a vár alapja még több helyt ölnyi ma
gasan látszik. A rege szerint, a világhírű T ü n d é r  Ilona vára 
volt: itt folyt le a költöi szépségekkel teljes Argyrus históriája, 
melyet másutt közöltem. *)

Annyi bizonyos, hogy legrégibb váraink egyike. Történé
szet! nyomozások után, már 1272-ben királyi vár, s reá kolostort 
szándékoztak épitni, mire Kún László király Tordáról évenkénti 
800 darab sót adományoz. a) Hogy később erőd, s 1313-ban Ist
ván nevű várnagy van benne: arra adataink vannak.8) 1403-ban 
somkereki Erdélyi Antalnak Zsigmond király e várért cserébe 
Harinát, Bilakot és Neczet adta; 1469 ben C s u p o r  Mi k l ó s ,  
erdélyi vajda birá a hozzátartozó falvakkal együtt. *)

Később rablók tanyájává vált vala, honnan főleg a püspök
ség és káptalan javait zsákmányolák, minek következtében Má
tyás király 1484-ben Báthori István vajdához rendeletet bocsá
tott ki, hogy a várnagyot tegye le, az őrséget űzze ki, mert e 
vár nem a környék dulására, hanem védelmére épült. 5) De úgy 
látszik még sem szűntek meg, miért aztán 1512-ben Π. Ulászló 
király parancsa következtében lerontaték. ®)

Hornjai 1603-ban még oly karban valának, hogy Básta ka
tonái ellen rajta többen menhelyet kerestek, s megkisérték ma
gokat oltalmazni; de végül is a meredek hegyen lehányták őket.1)

Meredek oldalán gyenge ellenséget kővel is vissza lehetne 
seperni. A hegy, aljától csúcsáig egy órai utat tesz.

A gáldi várkastély.
Gáld a Maros jobb partján, Fejérvár közelében esik. Vár

kastélya a magaslatról, melyen ma is lakható állapotban van,

') Lásd Kővári, Tört. Begék 36—63. 1.
Oki. Nemz. Társ. 1830. 370. *) Szeredai, Series Ep. 105. *) Nyclvmi- 

velö társaság munkái I. 154. ‘J Oki. Nem«, Tár»· 183Q. 877. Schiller, Ar·» 
;biv. L 62. I. ') Érd. Tőrt, IV. 136,

LOVAGVJUtAK. 213



2 1 4 LOVAGVÁBAK.

festöileg néz le a Maros partlapályára s az alatta vonuló or
szágúira.

A szentlmrei tér, melyen Hunyadi győzelmet vett a törökö
kön, s hol a vár ura, a hős Kemény Simon elesett — alatta 
fekszik.

A török elfoglalván Oláhországot, Erdélyt is elszándékozott 
vala foglalni. Mézét bég alatt török tábor lepte el hazánkat, Hu
nyadi János mint erdélyi vajda Sz.-Imrénél elébe állt, de csatát 
vesztett. Azonban az erdélyiek összeszedték magokat, s ötöd 
napra Sz.-Imrénél ismét csatát ajánltak. Meghozák a hirt, hogy a 
bég leírván Hunyadi külsőjét, fegyverzetét, azon parancsot adta 
ki, hogy sergének egyéb feladata nem lesz, mint a vajdát élve 
vagy halva kézre keríteni. A közaggodalom közepette egy férfi 
lép elő, büszkének nevezvén magát azon hasonlatra, mely közte 
s Hunyadi közt van, a haza nevében felkéré, adja át lovát, fegy
verét, hogy képviselje. A csata megkezdődött. Kemény, Simon ') 
mint Hunyadi, elbukott. A hazafias önfeláldozás megtermé óhaj
tott gyümölcsét. Midőn Mézét bég a győzelmet már kezében lát
ta, Hunyadi előlépett s oroszlányi bátorságának egész erejével 
a török seregre rontott. És a magyar sereg — melyről Mézét is 
elmondhatta volna, mit Tigranes Lucullus sergéről mondott, mi
kép követségnek nagy, de ellenségnek kevés — 20,000 törők ki
ontott vérén boszulta meg Kemény Simon s a vele elhullott 3000 
magyar hős halálát. A győzelem teljes lön. Mézét bég és fia is 
csatatéren maradt.

Kemény Simon, a csata Codrusa itt e kastély kapuja előtti 
sírboltban alussza álmát. *)

A mint a kastélyból kijövünk, jobbra egy kápolna romja 
van, alatta egy sírbolt, melyet b. Kemény Simon 1780—85 tá
ján kibontatott. A sírboltban nagy termetre mutató halott marad
ványt talált: mi egészen el volt porhadva. A váz mellett rozsdá
tól megemésztett pallos és pánczél hevert. Egyik lábvégénél vas
tag csizmatalp, s egy hosszú sarkantyú, a másik lábánál semmi. 
Fejét nem sisak, hanem fejérszélü selyemkendő takarta, melyhez 
midőn hozzá nyúltak, hamuvá lett. A pánczélt a harmadik kibon-

') Simon de Komonya, irja Thurőczi IV. Cap. 37. *) Teleki, Hunyadiak 
Jtora I, 290.
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tató, b. Kemény János az enyedi kolégyom múzeumának aján
dékozta; a könyvtár 1848-ki tönkretétetése után hová lett, nem 
tudhatni.

A sírboltban két feliratos követ is találtak, az egyik fejér 
márvány, rajta goth fractur felirat, de olvasni nem lehetett; a 
más kövön veres czifrázatok közti! ki lehetett venni: S IM  0·  
N IS  K.M.NY. J)

Zebernik vára, Alvincznél.

Fejérváron alól egy órára, a Maros jobb és balpartján mint 
kis Pest és Buda fekszik két kis város: Borberek és Alvincz. A 
Maros jobb partján itt már kezdődnek a nyugoti havasok. Ezek 
egyik elöfokáról az alatta fekvő Borberekre könyöklöleg várrom 
néz le a völgyre, Zebernik várának romja. Magas hegyen fektt- 
vén, főleg északnyugoti oldala roppant meredek, a délkeleti fe
lén vitt hozzá fel az ut.

Kik tevék le alapkövét, kik bírták az ősidőkben, homály 
fedi. Annyi világos, hogy Bethlen Gábor fejdelem korában le 
volt romolva, úgy adá ö 1622 tájt az uj keresztényeknek, kik 
megépiték. 2) Ez időtől az alvincziek és borberekiek közösen bír
ták; miként az itteni családok leveles ládái fentartják, minden 
jobb családnak volt benne legalább egy szobája, hová ellenség 
elöl magát megvonhassa; ily ép szobák korunkra is jöttek le, 
melyek magából a szíriből látszanak kivágatva. Hogy minden 
meredeksége mellett ágyukat is tartottak benne, bizonyítja az, 
hogy I. Apafi 1663. aug. 29-éröl rendelkezett, hogy Zebernik 
vagy az alvinczi vár birtokosai Kapi György két ágyúját, mit 
Déváról vittek oda — adják ki. 3) 1723-ban még oly használható 
állapotban volt, hogy várdarabantok lakták. B. Jósinczi József, 
itélömester ( f  1750 körül) benne született.

Most merő rom.

Az aranyi vár.

Arany Hunyadmegye e falva, a nyugoti havasok lábán, 
épen a Maros jobb partján fekszik.

') Bolyai, Öt szomornjáték. Kemény Simon 35. 1,
' )  Szalárdi kronik, 62, 3) J. Kemény App. Epiet. X. 275,
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A falu mellett hegy emelkedik, melynek alja arra mutat, 
mintha e hegy lába valaha elsülyedt volna; a stilyedésböl mere
dek szikladomb emelkedik ki, úgy tartják, hogy ezen lett volna 
az aranyi vár. Azonban a tetőn már semmi várnyom sem mutat
kozik, a domb alatt vannak a kőfal maradványok; mert a többi 
falát a lakosok építkezésre elhordották. J) Hol feküdt tehát a 
vár, kérdés alatt van.

Ki építette, nem beszéli a történet. A nép szerint régen-ré- 
gen, három ttindérleány azon gondolatra jött, hogy mindenik va
lamit építsen: egyik a kaláni fürdő, másik á dévai vár, harma
dik e vár építését vette czélba. Két ttindérleány midőn tervét 
előadá, szerényen szólt: felépítem egy nap, ha isten megsegít; 
ellenben az aranyi tündér kimondá, ha segíti, ha nem, egy nap 
felépíti. Az aranyi vár is elkészült; de ez még azon éjen össze
omlott, elsülyedt.

Legrégibb ismeretes adatunk róla 1590. mart. 9-röl szól, a 
mikor bokaji Macskási Ferencz, fia György és unokája Gáspár uj 
adománylevelet vett reá. E vár a XVn. században a Kapi csa
lád birtokába jött. Utolsó birtokosa Kapi György, Hunyadmegye 
azon pogány főispánja, kiről regélik, hogy itt lakván, egy napon 
Mária, Anna és Borbára nevű leányai a vár ablakából a Marosra 
néztek, hol könnyű kedélyű székely tutajosok haladtak, kik elég 
merészek voltak csintalanságból a Kapi leányaira nyeríteni: mi
ért is Kapi utánok küldött, lehuzatta őket, s mint lovakra pat
kót veretett. 2) A XVIH. században már leányág kezére szállt.3)

Mikor romlott el, ismeretlen.

Kolczvár, Malomviznél.

A kies Hátszegvölgy déli részében, a zergevadászok ked- 
vencz helye, a Retyezát erdős oldalából szép várrom fejérlik 
messzire: neve Kolczvár.

Nem annyiban történeti nevezetessége, mint gyönyörű szép 
fekvése teszi érdekességét. Az erdők lombjai közül, mint a múlt 
idők síremléke néz le a völgyre.

') Nemz. Tára. 1837. I. 3.
\) Dobni, Tisztességnek felállított oszlopa. Érd. Nevez. Caolád«/ 143. 1, 

’)  Kővári, Tőrt Adomák 71. 1.
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Magas sziklacsncson épült, lábait a Sebes vize mossa. A 
vár bástyái, laképttletei romban hevernek; a kapu még annyira 
ép, hogy a felvonóhíd lánczának helyei még mind látszanak. 
Alatta egy felhagyott kápolna áll, melynek belső falára e van 
írva: Tobias Décsi, de Boronya, hic fuit Paedagogus Nicolai 
Rendeli, 1692.

Egy más felirat szerint 
ugyancsak Décsi e kápolná
nak a XVIII. század elején 
papja volt.

Képünk csak töredékét 
adja azon festői tájképnek, 
melyet e rom alkot. Tőle 
nyugotra a Rctyezát ködbe 
borongó csúcsa setétlik, a 
rom előtt hazánk legszebb 
völgye, a hátszegi völgy te
rül, melynek zöld lapályáról 
a kis folyam két partján, fa
luk tarkáinak, s völgyet, fa
lut egész kereken erdős bér
ezek szegélyeznek.

A természet e szépségei 
mellett, emlékezetünk a tör
téneti múlt visszatérő képei
vel egészíti ki, mennyiben a 
hajdani Dacia fővárosa, Sar- 
miz-egethusa romjai ide lát
szanak..

Őskora ismeretlen. Ha okleveleink a hátszegi vár alatt ezt 
értik, akkor a Hunyadiak korában már fennállott. Mint az idézett 
feliratok mutatják, a Kendefi család birtoka volt, s még a múlt 
század elején is lakták. Mint erősségben, 1671-ben őrséget lá
tunk benne; ') 1678-ban Malomviz, M.-Szuszény, Gaura, Osztro- 
vel, Váralja, Orlya-Boldogfalva, Szentpéterfalva, Oncsokfalva, Vá- 
lya, Derzee, Nyaksora, Kemyesd, Bukova, Pála (?), Prusinesd 
nevű faluk egy része e várhoz s illetőleg a Kendefi családhoz 
tartoztak. 2)

E rom nem beszél tündérek és óriásokról; hanem a lovag
kor tündéreiről, a nőkről tartja fenn azon regét, miszerint a vár

') Erdélyi Dietik régi. nyom. I. 58. *) Kemény, Soppl. Dipl. XI. 29,
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egyik asszonya Kendefi Ilona kiült a vár most is kivehető erké
lyére, s oly finom szálakat font, hogy azt a vár alatt fekvő mély
ségbe eregeté.

A bodolai vár.

Bodola falu Brassó közelében, a Tatrang vize partján.
Benne egy eltörlött vár hirdeti, mi könnyen bukhattak a 

fejdelmi korban a legnagyobb olygárkák. Hogyan és mikor épült 
e vár, nincs feljegyezve, de annál hivebben jegyezték fel tragi
kus porba omlását.

A XVII. század közepén I. Apafi alatt Béldi Pál, ország- 
fótábornoka, főispán és fejdelmi tanácsos bírta.

Béldire féltékeny lett a fejdelem, a szép Béldinére, V i t é z  
Zsuzsánnára, irigy a fejdelemné. Apafiné szikár, beteges lévén, nem 
szerette öltözni; Béldinó pedig, a gazdag és hatalmas úrnő ke
vésszer, de akkor fényben jelent meg a fejdelmi udvarban. A 
kegyenczek ismerék a sziv hiúságát, felhasználák.

Béldit ürügy alatt, mintha a hon csendét meg akarná za
varni, 1676. apr. 23-án estve elfogák, börtönre veték. Apafiné 
nem bánta, de azért férje felett szüntelen őrködött, nehogy a pár 
év előtt lefejeztetett Bánfi Dénes sorsára juttassák. Bár nem szí
velhette a Béldi-házat, de végleteket nem ohajta. S úgy lön, a 
mitől félt, bekövetkezett. Apafi egy jókedvében Béldi halálos íté
letét aláírta. A gondos nő az ítéletet kezére kerité, s másnap 
férje elébe tartá, hogy látná mit irt alá. A jámbor fejdelem neje 
gondosságát megköszönte: s Béldit reversalis mellett szabadon 
bocsátotta.

A Béldi család egy széles vasbékót, melyről hagyomány 
azt tartja, hogy Béldi Pál e fogságában hordá, mint családi 
ereklyét nem rég a múzeumnak adta be.

Béldit a börtönzés feltett szándékában még jobban meged
zette. A mint kiszabadult, azonnal pártot kezdett gyűjteni, hogy 
Apafit trónáról letaszítsa. Merónye köztudomássá lett: Teleki Mi
hály a vésznek elejét veendő, Bethlen Gergelyt sereggel Bodo- 
lára küldé; de Béldi Bethlent be nem várva, Oláhországba fu
tott, s azzal pártjának is vége lett. 1679-ben Béldit notázák, 
számüzék: nejét és gyermekeit a szamosujvári várba zárák el. 
Béldi Konstantinápolyba jutott, a hét-torony alatt hala el.
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Várát pedig azon székely ös szokás szerint, mely a hűtlen 
házát széthányatni rendeli, tövéből kihányák. ') Ontani 1678. aug. 
24-én kezdék; s oct. 14-re meg volt semmisítve. 2) Csak sáncza 
maradt meg. Köveiből házakat építettek.

A keresdi vár.

Keresd Segesvárhoz pár órára fekszik. A faluból domb 
emelkedik ki, e dombon setétlik festőileg a keresdi vár. Falu és 
vár úgy el van rejtve, hogy igazán keresni k e ll; s azt hiszik 
neve is innen: Keresd. S mert a hadi utaktól félre esett, törté
nelmünkben szerepet nem játszott.

Régi Bethlen birtok; most gr. Bethlen Gábor lakhelye. Mint 
egy felirat bizonyitá, építette Bethlen Márk a XV. században. A 
jelen alakba Bethlen Elek idomithatá 1683-ban. Várkeritése nincs. 
Négyszög épületének két bástyája még mind áll, s erödszerüleg 
veszi ki magát. Régi alakban maradt lakházai padlata, hatszögü 
tégla.

Kapujában nehány öl hosszú, kerek, s hegyesen végződő 
gerenda alakú kődarab van ledőlve: hinni akarják, hogy a jus 
gladii jelképe volt. Valamint azt is igénylik, hogy a vár régi 
urai, úrbéreseik nászánál a jus primae noetist is divatoztatták 
volna.

E vár történetünk irodalmában szép szerepet játszott. Beth
len Farkas, legterjedelmesebb történetírónk, ide nyomdát akar 
vala állítani, hogy irományait kinyomassa; de a halál 1679. dec.
30-án életének véget vetett. Azonban testvére, Bethlen Elek, or
szágos elnök, tervét nem hagyá dugába dűlni: 1683-ban a nyom
dát itten csakugyan felállitá, s a nagy munka nyomatását elkez- 
deté. Azonban 1690-ben a Tököly által tett beütés zavarai elöl 
a nyomdát Segesvárra szálliták, honnan a nyomatás félbeszakadt. 
Keresdnek ugyan semmi baja se lett, de a nyomdát többé mű
ködésben nem látjuk, holott e müven kívül több könyven bírjuk 
bélyegét. 3)

A kápolna s benne egy metszvényekkel ékített köszék, egy 
terem goth boltívekkel, egy ágy 1578-ból, s fenmaradt más ódon 
tárgyak, a vár ösies színezetét napjainkig fentarták.

’) Cserei M. Histor. 101. J) Mart. Ziegler in Collectaneis.
ή  Benkö: Wolf de Bethlen Hist. V. kötete élőbeszédében 25—J2,



B) Családi várkastélyok.

A lovagvárak fénykora lejárta után, a kastélyok nyomultak 
előtérbe.

A lovagvárak a magyar királyok, a kastélyok a nemzeti 
fejdelmek alatt szerepeltek.

Erdélyben a kastélyok nevezete alatt nem az egyszerű ne
mesi lakokat értjük: azokat udvaroknak szoktak nevezni.

Itt a kastély értelmét eredeti értelmében veszem. Mit latin 
történetíróink, okleveleink castellumnak czimeztek: azokat soro
lom e rovat alá.

Az elöidönek ezen másodrangu várai többnyire kőfallal, 
sánezczal valának erődítve, csakhogy rendesen nem hegyeken 
vagy sik mezőn, hanem a falukban benn feküdtek. Nem táborok 
feltartóztatására, hanem főáraink lakhelyei képen s portyázó rab
lócsapatok ellen valának emeltetve.

A kastélyoknak már nagyobb böviben vagyunk. Azonban, 
ha meggondoljuk, hogy csak 1680-ban is Búzán, Szamosfalván, 
Sorostélyon, Katonán s több helyeken erődített kastélyról van 
emlékezet, *) hol mondhatni ma ezeknek nyoma sincs: elképzel
hetni, hogy az idők vihara mennyit eltörölt.

A kastélyok főépületei mindeniknél négyszegű, legtöbbnél 
csak három oldala volt emeletre építve. A kápolna mindenikben 
eléjö. Az időnkre maradt épületeket, csaknem mindeniknél külső 
várfal és sáncz övedzette, mi vízzel volt megtölthető, s rajta fel
vonóhíd vezetett át.

Mindenik kastélyhoz több falu tartozott, mondhatni minde- 
nik kastély kis uradalom középpontja. Mi azonban nóta, adomá
nyozás és osztály utján nagyrészt feloszlott.

A mennyi kastély, elő mind nem számíthatom; inkább csak 
a történetileg nevezetesebbeket veszem tárgyalás alá. Pedig meg 
kell adnunk, hogy alig van kastély, mely legalább festőiségével 
a figyelmet meg ne ragadná.

Miként a lovagvárakat, a kastélyokat is folyóink menténi 
fekvésűk szerint sorolom elő,

■; ArehiY, HF. L S77,
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A bonczidai kastély.
Bonczída Kolozsváron alól, a Kis-Szamos partján fekszik, 

a gróf és báró Bánfiak urlakjairal. Benne van Erdély legterje
delmesebb s tán legszebb parkja, mi 410 négyszeg holdat foglal 
el; melyet szökőkút, a Szamos folyama, szobrok, feliratok tesznek 
változatossá.

A török hadjáratok korában egész erősség, s még 1680- 
ban erődített várkastélyaink közé számíttatott. ') Erődítése szá
zadunkban omolt össze.

A kastély I. Apafi fejdelem korában Bánfi Dénes birtoka 
volt, kit a midőn el akartak fogatni, az e végre küldött székely- 
ség itt nevetséges jelenetet idézett elő.

Bánfi Koppándon volt keresztelőben. Onnan elmenekült. A 
székelység tehát Bonczidára jött, körülfogók, keresték Bánfit, de 
nem találták. Kutatás közben székelyeink a boros és mézzel tölt 
hordók fenekeit beverék, s mindent szétszórtak; végül, hogy a 
bor kárba ne menjen, jól hozzá láttak. E közben egy székejy, 
ki a pinczében előbb a mézbe, s azután az ágyneműkből kirázott 
tollúba heveredett, egyszer csak elé tántorog. A torz alak látá
sára csak menni kezd szájról szájra: ni a Bánfi Dénes ördöge. 
A jófélben levő székelyek közt e látvány oly nevetséges zavart 
idézett elő, hogy Cserei, mint kora kedves anekdotáját jónak 
látta fenhagyni. * *) .

A Rákóczi forradalomban egy mellette történt csata után, 
bevétetett, kiraboltatott.

E kastélyt mai pompás alakjára gr. Bánfi József, a guber- 
nátori grófi ág berekesztöje ( f  1858. nov. 7.) emeltető, kiről 
szerzemény utján gr. Bánfi Miklósra szállott.

A szent-benedeki kastély.

Ezen Szent-Benedek, melyet említeni akarok, Dézs mellett 
fekszik. A faluból messze ellátszólag festöileg néz le a hegyol
dalról kastélya, mely 1680-ban mint erődített kastély jön e lő ,8) 
s melynek még ma is fennállanak bástyái.

’) Archiv. HP. I. 277.
*j Cserei Mihály Históriája 79. * ) J. Kemény, App. Diplomat. XIX.
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Szent-Benedek régebben a Szent Benedek-szerzeteseké le
hetett; később Mátyás király korában Csicsóvárhoz tartozott; Bá- 
thori Zsigmond hívének, az 1584-ben kővári kapitányságot, 1595- 
ben kolozsmegyei föispánságot viselt K e r e s z t ú r i  Kristófnak 
adományozá; kinek leányát Katát, Kornizs Boldizsár vette el, 
ki Radnótra és Sz.-Benedekre 1609. oct. 26-kán zászlósurasági 
kiváltságot szerzett, kit azonban Báthori Gábor 1610-ben kivé
geztetett, mire neje és leánya 1624-ben apáczává lön. Tán innen 
dátálódik a balhiedelem, hogy e kastély urai szerencsés halálra 
nem igen számíthatnak.

E szerzemény utján lett a gr. Komis család birtoka, ’) mely 
ma is bírja.

A zsibúi kastély.
Zsibó a Szilágyban fekszik, a Szamos balparfján. Kastélya 

a falu felett, dombon épült.
Nevezetes pontja hazánknak. A b. Wesselényi Miklós-féle 

uradalom középpontja, melyhez nyolcz falu tartozott. Mit a Wes- 
selényiek 1584. mart. 6-n kaptak, Hadaddal egyszerre, a kusalyi 
Jakcsi család kihalásán.2)

A kastély udvara négyszögtt. A mostani főépületet ide báró 
Wesselényi Miklós épitteté 1790 körül, ki kapujában még ta- 
raczkokat, s fegyveres darabantokat várdáztatott; kiket 1785-tájt 
egy nap a kastély indulatos ura, a taraczkokkal együtt hadiláb
ra állított, s velők az onnan nem messze fekvő Csáki-Gorbóra 
ment gr. Haller János ellen, ki előle Bécsbe futott, s Wesselényi 
a gorbói kastélyt ostrommal bevette. Minek következtében Kuf- 
steinba jutott.3)

Rákóczi Ferencz 1705. nov. 11-én alatta csatát vesztett. 4)
A 48-ki forradalom utolsó mezei hada itt tette le fegyve

rét, 1849. aug. 25-én. A sereg lefoglalt ágyúi, fegyvergulái az 
udvaron voltak felállítva; a tisztek kardjaikat, s fővegök három- 
szinü tolláit a nagy terem kinyújtott asztalára rakák le.

Ez időben a forradalmi első mozgalmakat kezdeményező 
b. Wesselényi Miklós birtoka és lakhelye. * V

‘) J. Kemény, App. Dipl. XIX. Tört. Adomák 177.s) Érd. Tört. VI. 69.
V J. Kemény, App. Diplomat. XII.
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A gernyeszegi kastély.
A mint az utas Szász-Régenböl Marosvásárhelynek megy, 

a Maros balpartján esik Gernyeszeg, s a gr. Teleki Domokos 
kastélya, melyről a nép azt szereti hinni, hogy annyi ablaka 
van, mennyi nap egy esztendőben. Csakugyan 42 szoba van ben
ne, s ablakai száma 144. ')

Téren fekszik. Egészen ép. Körűié ízletes park. Teleki Mi
hály építette, 1686-ban.2) Hajdani erődítéseinek, sánczozatának 
maradványa, mely a Marosból megtölthető volt, 6— 10 öl széles
ségben most is áll. E sánczon át egy tizennégy öl hosszú kő
híd vezet.
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Első ismeretes birtokosa Frank és Simon, Zsigmond király 
két udvari embere, kik csere utján Gernyeszeget, Sáromberkét

J) Kolozsvári N’-Naptár 1865. 169. *) Cserei M. Hist. Í67. Chronichon 
Fuchsio Lup. U. 231* építtetését 1687-re teszi.
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és Sárpatakot somkereki Erdélyi Antalnak adták, ki 1410-ben 
szabadalmat nyert, hogy magának valamelyik jószágán kastélyt 
építtessen. Az első kastélyt tehát alkalmasint ö építtette ide.

Majd kétszáz évig bírta az Erdélyi család, melynek utolsó 
fiörököse, István, kinek özvegye Mindszenti Krisztina, a Branden
burgi Katávali kalandjairól hires Csáki István harmadik neje lett, 
s e kastélyt tovább is birta. ')

Hogy tőle elvehessék, felmeriték, miszerint férje 1635-ben 
a Bethlen István elleni hadjáratra nem insurgált, s katonát sem 
állított, miért 1643-ban férje jószágai perbe fogattak. Végül is a 
lett belőle, hogy a jószágok haláláig kezén maradtak; 1667-ben 
meghalván, úgy adta I. Apafi Teleki Mihálynak 1674-ben. 2)

A Zernyestnél elesett Teleki Mihály 1691. febr. 22-én, itt 
a templomban temettetett el.

A kerelö-szentpáli kastély.

A Maros balpartján, Marosvásárhelyen alól három órára 
fekszik, kastélya épen a Maros partján áll. Három szárnya, mi 
emeletes, ma is ép.

Mint azt egy itt a teremben felállított régi képeni felirat 
fentartja, Haller István építette, alapkövét 1610. april 20-án te
vén le. Egy más kép felirata szerint, 1674-ben Haller János 
lakta, ki négy bástyáját külső, még látható kőfalával együtt meg- 
njittatá.

Egyelőre csak egy oldala volt emeletes, más oldalait Hal
ler János emeltette fel. A kastélyépületet kőfal vette körül, mely
nek négyszegletén négy bástya, rajta ágyuhely, mi most feltűnik. 
Sáncza a Maros vizéből megtölthető lévén, rajta felvonóhíd ve
zetett át.

Mostani birtokosa, gr. Haller Ignácznál, láttam egy 1714- 
belt összeírást, mely szerint ez évben kapujánál porkoláb s da
rabontok laktak. Még ekkor sánezaiban viz volt, s körűié kőfal, 
szegletein az ágyubástyák még épen álltak. Keleti szárnyában 
kápolna van. * V

') Kemény, Suppl. Dipl. X. SO?.
V Cserei M. Hietor. 168.
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E kastély közelében folyt le 1575-ben a nevezetes csata, 
a trónkövetelő Békés Gáspár és Báthori István fejdelein között, 
mely Békést hosszas álmairól lemondatá. Hívei elvesztvén a csa
tát, a kastélyba vonták magokat, s azt védve, a Maros gátján 
akartak átmenekülni, de sokan bele vesztek. *)

A radnóti kastély.

Radnót az első postaállomás Vásárhelytől Kolozsvár felé. 
A falától egészen külön válva, a Maros balpartján áll szép kas
télya. Legnagyobb kastélyaink közé tartozik: oldalainak hossza 
50 lépés, négy szegletén négy bástya. Épülete, mi az udvart 
egészen környezi, emeletes. Kapuján ott látható a gróf Bethlen 
czimer vasból öntve: egy koronás kígyó, szájában aranyalmát 
tartva.

Építtette I. Rákóczi György fejdelem, 1630 körül. Mestere 
volt Serena Ágoston, velenczei építész, mint ezt a kastély észak
ra nyíló ajtaja felett a következő felirat mutatja: Geor. Rákóczi 
D. G. Princ. Trans, et P. H. D. stb. Valamint ez: Augustinus 
Serena Architectus Venetus opera regit. Mit azonban csak a je
len épületre kell értenünk, mert itt az előtt is kastély vala. Az 
említett épület egész századunkig épen jőve le, mígnem 1802- 
ben egy számtartó a fedeleni gólyára lőtt, s a kastély lángba 
borult; mire befedték ugyan, de emeletében a rongálásokat hely
re nem igaziták.

E kastély és uradalma, melyhez Teremi is hozzá tartozott, 
a nemzeti fejdelmek előtt a fejérvári káptalan birtoka volt. A  
secularieatio után töméntelen kézen ment át. A Báthoriak alatt a 
Kendiek bírták: 1575-ben Kendi Ferencz és Gábor kezén van, 
kiknek egyike Gábor a Békés, Ferencz a fejdelem táborában 
harczolt meg Szentpálnál. Később a Bogáthi családra ment. A 
Bogáthiak Ságban Menyhérttel kihalván, Komis Boldizsárra szállt: 
1610-ben Komis Boldizsár és Zsigmond bírták; de Boldizsárt le
fejezték, Zsigmond Moldovába futott; mikor is ezek elvesztet
ték, de azért tovább is a család kezén maradt; mígnem Π. Rá
kóczi Gy. Komis Ferencztöl elzálogositá, s 1650. febr. 5-én test-

' )  Wolf de Bethlen 1L 816.
15



2 2 6 CSALÁDI KASTÉLYOK.

vérének, Rákóczi Zsigmondnak adományozó. Mint ezen adomány
levél mutatja, ekkor Radnót, Dég, Kisfalud, Sályi, Lekencze, Dá- 
tos, Csapó, Szentgyörgy, Bogát, Ludas faluk, s több részjószág 
tartozott hozzá. ') Ennek halála után reá szállt, s a rendek, mi
dőn trónáról lemondott, 1657. nov. 1-én többek közt neki Rad- 
nótot is biztositák. Megbukván Rákóczi, Apafi Radnótot magának 
tartotta meg. Δ  múlt században a gr. Bethlen családra jött, mely 
ma is bírja.

I. Apafi fejdelem 1665. sept. és 1673. jun. politico-ecclesi- 
asticai gyűlést tartott itt. 2)

Az országút épen alatta megy el. Igen könnyen gondol
hatni, mennyi viszályt látott.

1575-ben Békés Gáspár Nyárádtön meghallja, hogy Báthori 
István nyomban követi, visszafordult, hogy a csatát Radnótnál 
elfogadja. Jul. 8-án a két sereg szembe állt: de másnap korán 
Békés sergét Szentpálra vonta, ott fogadta a csatát.

1659-ben Π. Rákóczi György, kit fejdelemségéböl a török 
kitett, de ki azért fejdelemségét egy tábor élén mégis folytató: 
e kastélyba jött. Innen M.-Vásárhelyre gyűlést hirdetett, hol ma
gát újra fejdelemmé választató, s innen nagy pompával Vásár
helyre bevonult.

1661-ben, mire Ali basa meghalló, hogy tábornok Montecu- 
culi a trónkövetelő Kemény Jánost Kolozsvárra behozta, Vásár
helyről Kolozsvárnak indult. Azonban megjött a hír, hogy a tá
bornok Magyarhonba visszament, Radnóttól ö is visszatért, s a 
székelység ellen folytató táborozását.

1848 őszén a kastélyba oláhok ültek volt be, oct. 23-kán 
a székelyek megrohanták, a kastélyt visszafoglalák.

Maros-Újvár.

A hires sóbányák felett, a Maros balpartján emelkedik a 
falu, s benne festöileg néz le a Maros partjára a nevezetes vár
kastély.

Szép fekvése van, a folyamra dűlve. Építtette Gálfi János,

') J . Kemény, App. Diplomat. XVIII. V Benkö, Tranaüv. L 276.
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a XVI. század vége felé, kinek Báthori Kristóf véghagyomá- 
nyozta volt 1581-ben. *)

Gálfi tanítója, később tanácsosa Báthori Zsigmond fejde
lemnek. 0  jött, s hozá azon gondolatra Erdélyt, hogy Zsigmon- 
dot már mint gyermeket a fejdelmi székbe ültessék. Báthori Zs. 
1588-ban átvette a kormányt. Közte s az ország nagyjai közt 
az egyenetlenség naponként nőtt, az ellenzék élére unokatestvére, 
Báthori Boldizsár állott. Zsigmond hivatja tanácsosait, s felkéri, 
hogy adnának véleményt, mit kellene Boldizsár fékezése végett 
tenni. Az országtanács határzata lett: a fejdelem és rokona közt 
elkísértem mindent, mi kibékélteti; ellenesetben Boldizsárra szám
űzetést vagy halált véleményeztek. A tanács véleménye feljelen
tésével Gyidai Pál és Gálfi János bízatott meg. A fejdelem, bár 
előre titoktartást igére, papjának meggyónta: az megmondta Bol
dizsárnak. Következése lett, hogy Gyulai Pálra Abafáján katoná
kat küldött s összcvagdaltatá. Gálfi 1592. dec. 30-ka estéjén ne
jével Perneszi Erzsébettel s leányaival e kastélyban van, hírnök 
lép be, mely barátai részéről tudtára hozá, hogy Boldizsár ka
tonái még az éjen meglepik. Búcsút vett családjától, elhagyá 
kastélyát, Magyarország felé futott; de a máramarosi havasokon 
elfogák, Huszt várába vivék. Gálfi sejté mi következik. Egykori 
neveltjénél egyre zörgetett, de egy második Néróval volt ügye, 
és ö egy áldozatra szánt Seneca. Nem soká, életirása folytatása 
közben, megjelent a bakó, vérpadra hurczolá. Tán gúnyból, ké
sőbb a kegyelem is megérkezett. 2)

Marosujvárt a fejdelem Bodoninak adá, ki Gálfi legyilkol- 
tatásának egyik tényezője. 3) Mihály vajda 1600-ban Bán nevtt 
bojárnak adományozá. 4) 1601-ben Báthori Zsigmond Szamosuj- 
vár feladásáért Bibis Siegfriednek, Básta szamosujvári parancs
nokának adta.

Apafi alatt Mikes Mihály szerzeménye utján a Mikes csa
ládra jött; 5) gr. Mikes Benedek 1856-ban gr. Mikó Imrének adta 
el, ki itt nagyszerű újításokat vitetett végbe.

‘J W. Bethlen 111. 890.
a) Wolf de Bethlen Hist. III. 27—34. 3)  Mikola, Geneologia 62. 4) W. 

de Bethlen Libr. X. J. Kemény, App. Dipl. XVIII.
15*
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A gereadi kastély,
Torda mellett, ép az alatta zugó Aranyos vizére dülőleg 

igen festöileg áll, mintegy a falutól külön válva.
Két szárnya, két bástyával, emeletre építve, máig is épen 

áll; a viz felől a környező kőfal, külső bástyák nyomai most is 
látszanak. Mikor épült, nincs feljegyezve.

E Vidék ősidőktől a Gerendi családhoz tartozhatott, miután 
Gétendi Miklósnak Gerend-Kereszturt és Örkét IV. László 1289- 
ben adományozta. ') A nemzeti fejdelmek első éveiben még 'mind 
e család bírja, Zápolya alatt az osztrákházzal tartó G e r e n d i  
Miklós püspök birtoka, a) hol Ferdinánd részére gyűlést tar-

■) Fejér, Cod. dipt. V. JJL »57. ’) J. Kemény, App. Dipl. XVIII.
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tott. Gerendi János Báthori Zsigmond alatt, mint török párti 
nótába esvén, 1595-ben Gerendet és Egerbegyet Jósika Istvánnak 
és nejének Fűzi Borbálának adományozta. *) Ez idő után mégis 
csak visszament a Gerendiek birtokába.

A Kemény családra, mely jelenleg bírja, Kemény János 
utján jött, ki azt 1650. apr. 10-én Gerendi Márton fiágoni ki- 
haltával, I. Rákóczi Gy. fejdelemtől nyerte, a hozzá tartozott 
Gerend-Keresztur, Örke, Vajdaszeg, Lóna, Alsó- és Közép-FUged, 
Egerbegy falukkal, Gerend.Szentmárton és Felsö-Füged puszták
kal. Utána neje, Lónyai Anna bírta, kitől, mint tékozlótól az 
1684. mait. 4-ki fogarasi országgyűlés élvévé, s Kemény János 
fia, Simon maradékinak adatá kezébe, kastélyával együtt. 2)

Λ koppándi kastély. *
Torda mellett, mint Kolozsvárról Tordára megyünk, az ut 

jobb felén fekszik Koppánd, hol a gróf Bánfi Miklósné, iktári 
gr. Bethlen Kata udvarában egy várkastélynak látszanak csekély 
falai, mely még a XVII. század vége felé lakható állapotban 
volt.

" I. Apafi fejdelem alatt Vitéz Gábor,, a múlt században ki
halt Vitéz család egyik tagja bírta. Ki Bánfi Dépes bukását is
meri, meg fogta magának jegyezni, hogy ö épen itt volt keresz
telőben, a mikor a székelyek elfogására kiérkeztek. A keresztelő 
itt e kastélyban folyt.

Romlásnak indulva még e század elején is fennállt, s be 
volt fedve. . .  Most fala alig egy öl magas, az is csak 5 —6 
öl helyen látszik. Pinczéit az udvar most is használja.

A vingárdi kastély.
E kastélynak, melynek urai folyvást történelmi szerepet 

játszódtak, ma már nyoma sincs.
Legelső ismeretes birtokosa· a  jXJQJ. XIV. századba# virág

zott vízaknai Alárdi család. Ezek kihaltával a Mátyás király alatt 
virágzott vingárdi Gerébekre, később a Zápolya alatt szerepelt

‘) J. Kemény, Diplomat. VI. 213. 2) Alike, Act. Diqt, 113, 927,]
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vingárdi Horváthokra szállott. S mivel Ferdinánd pártján álltak, 
alkalmasint ez időben vesztették el.

Idővel Vingárd és kastélya Pernyeszi Erzsébetre szállt, ki 
előbb a Báthori Zsigmondtól lefejeztetett Gálfi János, később 
Szilvási Boldizsár neje volt, ki azt Miké Ferencznek és fiának 
ajándékozta. De ezek is kihalván, I. Rákóczi Gy. 1643. nov. 8-n 
Vingárdot „Castrumával“, s a hozzá tartozott Ohába, Kákova, 
Kápolna, Sina, Gergelyfájá, Spring, Máág, Gorbó falukkal, saját 
fiának, Zsigmondnak adományozta. *)

A várkastély mikor romlott le, s uradalma mikor -oszlott 
fel, bizonytalan.

' A branyicskai kastély.
*

Branyicska Déva közelében, a Maros balpartján fekszik.
A faluban benn egy kastélynak vannak nyomai, melyet 

1550-ben Martinuzzi bírt, ki Erdélyt ez időben Ferdinándnak 
akarván adni, Petrovics, Isabella vezére lerontatá. 2) De újra fel
épülvén, 1594-ben Szalánczi László birtoka, kit Báthori Zsigmond 
mint a Kolozsvárit lefejezett török pártiak egyikét, katonáival itt 
kastélyában megtámadtatá, s bár védelmezte magát, végül is a 
kastélyt bevették, öt felkonczolák. 8)

Branyicskát erre 1595-ben Jósika István, Báthori Zsigmond 
cancellára nyerte el, s a Jósika család elö-nevét innen vévé. k)

A felsö-szálláspataki kastély.
Felsö-Szálláspataka falu Hunyadmegyében. Északi szélén 

egy rom, s négy bástyájának, felvonó-hidjának, sánczozatának 
helye tisztán kivehető. Az épületmaradványok annyira épek, hogy 
kápolnája sanctuariumának boltozata is megvan.

Az Árpádok korában épült. IY. László a Zerechen család 
számára okmányt adott ki, melyben az emlittetik, hogy azt a 
Zerechen család már az előtt is bírta. A Zerechen család kihal-

‘) J. Kemény, App. Dipl. XVII. a) Katona, Hist. Crit. XXI. 1084. 1. 3J 
Archiv, d. Vereins. NF. I. 13. W. Bethlen IQ. 478. 4) A Zsidóvár, mit Dohai, 
Tisztességnek felállított oszlopa czimü monkácskájában ide tulajdonit, mint Jó- 
Bikák birtokát, mit 1590-ben nyertek, az A Bánságban feküdt,
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tárai a Keresztesiek kezére jött. A XVI. század végén egyik 
Keresztesi, Mara Jánossal, a malajesdi kastély birtokossával, mu
tua fassiora lépett, következtében az utolsó Keresztesi elhunytá- 
val e vár a Mara család birtokává lett. De a Keresztesi leányág 
által támasztott per miatt Maráék csak a XVII. század végén 
jutnak birtokába.

Mar a  Izsák a Rákóczi kuruczaival báró Tige elöl belefut, 
s védelmi állásba helyezé; az ellenség megjött, ostrommal be
vette, a kuruczságot felkonczoltatá, a várat pedig felgyujtatá, 
romba dönteté. Többé ki sem épülte e veszteségét. ')

Hogy a kastély jelentékeny volt, mutatja a fenmaradt rom, 
bár a történet róla nem beszél.

A derzsi kastély.
Derzs a székelyföldön, Udvarhely és Keresztur között, az 

országúitól délre fekszik; székely falu, mely hajdan, a derzsi Pet- 
kiek fénykorában uradalmi középpont vala.

Mikor Petki Ferencz, I. Rákóczi Gy. ellen fel akart láz- 
zadni, hozzá tartoztak: Derzs, Homoród-Szentpéter, Kányád, Jás- 
falva, Ege, Oroszhegy, Felső-Boldog-Asszonyfalva, Magyarós, Bö- 
göz, .Agyagfalva, Musna, Vágás és Zetelaka. Petki Ferencz mint 
tudjuk, ifj. Székely Mózessel a portára futottak volt, s ezért jó
szágaikat veszték: úgy nyeré e jószágokat el 1635. dec. 17-kén 
szent-tamási Szalánczi István, fejdelmi tanácsos, *) ki nem sokáig 
bírta.

Mint uradalom már a nemzeti fejdelmek alatt merőben fel
oszlott. A kastélynak semmi nyoma.

A fejéregyházi kastély.
Fejéregyház Segesvár szomszéda, a Nagy-Küktillö partján: 

a gr. Halierek benne fekvő kastélya legszebb s legépebb kasté
lyaink közé tartozik. Mint nagyszerű sánczozata mutatja, hajdan 
mint erőd szerepelt. Terjedelmes parkjában a forradalom előtt szép 
halastó, nagyszerű virágház és czitromos.

■*) M.-Fntár. 1857. 158. sz.
’) J . ( Kemény, App. Dipl. XVIII,
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É kastély, mint erőd, a családnál levő 1714-beli összeírás 
szerint, a múlt század elején még jó karban volt, részint sáncz, 
részint tó kerité yárfalát. Négy szegletén négy ágyúra való bás
tya ; belebb feküdt a négyszegben épített kastély szegletbástyák
kal. Szegletein még ott volt a vigyázó s a-doboló-deszka; ott volt 
kapujánál a porkoláb.

Első ismeretes birtokosa a Vízaknai család. Vízaknai Mik
lós 1467-ben Mátyás király ellen felkelvén, elvesztette, s az az 
említett év nov. 1 én Ernst Jánosnak adományoztatok. * *) A kö
vetkező század közepén, 1553-ban a gr. Hallerek Erdélybe sza
kadt törzse, Haller Péter kapta m eg ; ez utón bírja a gróf Hal
ler család.

Fekvésénél fogva föhadi szállása volt csaknem mindenki
nek, ki Segesvárt ostromolni jött. 1605-ben Gyulafi László üt 
itten tábort a Bocskai részére. *) 1662-ben Kemény János is in
nen cerniroztatá I. Apafit, ki magát előle Segesvárra vonta vala. 
Kemény innen húzódott el Nagy-Szőlősnek, hol másnap csatát 
és életét veszté. Mellette veszté Bem is azon csatáját, 1849. jul.
31-én, melyben orosz tábornok Scariatin, s Petőfi is elesett.

Az ebesfalvi kastély.

Ebesfalva a Nagy-Küktillő völgyében esik, Segesvár és 
Medgyes között. Ősidőktől fogva az Apafi család birtoka volt. 
Apafi Mihály 1467-ben Mátyás király ellen fellázadván, a király 
öt Ebesfalva, Almakerék és Nagyfalu birtokába kegyelem utján 
visszahelyezé. 3) Az Apafi család kihaltával az álladalomra esett, 
mely azt az örményeknek eladta; úgy lön 1738 óta az örmé
nyek második királyi városa, Erzsébet város név alatt.

A mostan is álló kastély, mint azt a nagy terem ajtaja fe
letti felirat fentartotta, 1552-ben épült. Bethlen Gergely dobokai 
főispán épitteté, s a következő évben Apafi Gergely, illetőleg az 
Apafi családra visszament. *)

A négyszegű kastély egy része, a várospiaczioz közel, ma 
is fennáll. Keleti és északi szárnya városházzá van alakítva.

') Kolosmon. Conv. Trans. IV. 864. 2) Wolf de Betllen VI. 270.,
*) Érd. Tört. Π. 100. 4) Kolosmon. Conv. Trans· XVL 474,
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Nyugoti felén is áll emeletes fala, de fedéltelen. A délfelőli rósz 
apró szobái kis ablakokkal éppen úgy állanak, mint I. Apafi 
korában; hasonló jó karban áll mellette a bástya. Mint mondják, 
a Kttkttlíő akkor körülfolyá; víztartója egy része most is ott 
mélyed.

Korunkban a homloképtilet újítása közben, falba rejtve, II. 
Apafi nejéhez irt szerelmes. leveleire találtak. Hol vannak a le
velek, pem tudni; a pohár, melybe rejtve voltak, s mi művészi
leg van dolgozva, egy ebesfalvi polgárnak van birtokában.

Hogy minő szolgálatokat tett, megemlítjük, hogy a Bocskai 
forradalom kezdetén, 1604-ben, a medgyesi német őrség egy nap 
a kastélyt megrohanta, ostrom alá vette; azonban a kastély any- 
nyira védte magát, bogy bevenni nem bírák, *)

Bethlen János, a történész 1660 ban az öt Üldöző Kemény 
János elöl bele futott. 2)

Egy év múlva, 1661 septembere elején sajátságos jelenet
nek lön szintere. A kastélyt Apafi Mihály bírta; neje épen lebe- 
tegülőfélben: a családi élet ezen aggodalma s örömei közt török 
csapat robog az udvarra, s elmondja Ali basa azon izenetét, 
hogy Apafi azonnal siessen velek a maros-vásárhelyi táborába. 
Apafi, ki a II. Rákóczi lengyel expeditiojában tatárrabságra ju
tott volt, s nem rég tért vissza: nem kissé ijedt meg, beteg ne
jétől fájdalmas búcsút vett. Alig haladtak utjokban, hírnök vág
tatott utánok jelentve, hogy fia született. Mire Vásárhelyre ért, 
Ali basa öt fejdelemmé választatá.

A balásfalvi kastély.
Balásfalva ma a görög-egyesült érsekség székhelye, fek

szik a Nagy-Ktiktillö partján. Itt köttetett a szerződés 1687-ben, 
mely által a sereg élén benyomult Károly, lotringeni herczeg 
Erdélyben az osztrákház uralmát megalapitá.

E hely régen egy kis uradalom középpontja, melyhez Ba
lásfalva, Tűr, Csifud, Véza, Szászpatak, Mártontelke, Szépmezö, 
Ladormány, Tótfalu, Iszpin faluk, s Bényén, Szancsalon, Pána- 
dón, Iklódon jószágrészek tartoztak.

') Érd. Tört. Adatok. I. 97. 2) J. Bethlen, Commentar. Libr. ü l.



Első tulajdonosa, kit ismerünk, a ' B a g d i  család, mely 
Györgyben, Báthori Zsigmond alatt halt ki. Kihaltával Báthori 
nagybátyjának Bocskainak, — Bocskai kincstárnokának Örvendi 
Fáinak adta, kinek halálával, cancellár Péchi Simon kerité ke
zére; Péchi, Bethlen Gábor Austria elleni egyik hadjáratában 
megvesztegetési gyanúba esett, Szamosujvárra záratott, s Balás- 
falvát és részeit Bethlen Istvánnak volt kénytelen engedni; ’) s 
mikor Bethlen Gábor meghalt, a jószágot testvére fiának,. Péter
nek véghagyományozá. Fogságából kiszabadulván, Bethlen Gábor 
halála után, 1630-ban, Péchi elvett javaiért fellépett. É pért 1631. 
aug. elbékélték, Balásfalva Bethlen Péter kezében maradt, Péchi 
máshelyt fekvő birtokai egyrészének visszahocsátásával lön kielé
gítve, s abba egyeztek meg, hogy valamelyik kihalása esetére a 
kérdéses jószágok visszaszálljanak; 2) mire az említett év aug. 
16-án Bethlen Péter Balásfalvára adománylevelet vett. Bethlen 
Péter bár 1643-ban neje Ilyésházi Katának véghagyományozta,3) 
1646-ban fiscusra szállt, s Π. Rákóczi György 1649. jul. 20-kán 
testvérének, Rákóczi Zsigmondnak, s ennek kihaltán saját fiának, 
Ferencznek adományozta; 4) Rákóczi Zsigmond meghalván, s II. 
Rákóczi Gy. a lengyelhadjárat miatt megbukván, a rendek 1657. 
nov. 1-én Balásfalva birtokát neki biztositák. 5 *) II. Rákóczi vég- 
képeni bukása után ismét fiscalitássá lett, minek következtében I-sö 
Apafi nejének és maradékinak adományozá, melyhez a rendek 
1664. nov. 1-én megegyezésöket adák. ®) így  szállt Π. Apafira, 
kinek kihalásával ismét fiscalitássá lön, s a görög-egyesült püs
pökség székhelyévé tétetett.

Még 1687. jul. 4-én a deputatio e kastélyból törvényczik- 
keket bocsátott közre. 7) Ma már csak nyomait látjuk.

Az erűó-szentgyörgyi kastély.
Erdö-Szentgyörgy székely falu a Kis-Ktiküllö partján, a 

Vásárhelyről Udvarhelyre menő országúiban, hol most a gr. Rhé- 
deiek kastélya pompázik.

') J. Kemény, Diplomatar. VII. 483. *) Ugyanott VII. 557.
3)  J. Kemény, Diplomat. VIII. 261. *) Ugyanott XVlil.
5) Oki. Bethlen Elek, II. Rákóczi Gy. Élete 158. ·) 1664. nov. 1-én Se

gesváron tartott gyűl, 3. art. 7)  L. Hike, Art. Diet QL 999.
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A folyam jobb partjára magaslat dttl, rajta most a Zeyk 
család udvarháza áll, mely előtt még egy régi kastély kapuja, 
s felvonó hídjának és óriás facsigái most is állanak.

Hajdan meglehetős erősség, mert egyfelől a Köküllő, más
felől kis patak meredek árka, elöl sánczozat övedzé. Ki épité, 
bizonytalan. Annyit látunk, hogy 1602-ben még menhelylil szol
gál. ’) Ez időben a Homoród-Szentpált is biró Kornis Farkasé 
voll:, s mivel Székely Mózessel tartott, Básta tőle elvette, s 1603. 
sept. 19-én azt Kornis Boldizsárnak adta. 2 3)

Hogyan jött le a birtoklás, s mikor romlott le, bizonytalan. 
A pinozéjében egy kövön 1680 van bevésve.

A bonyhai kastély.
Bonyha a gr. Bethlenek kendvencz lakhelye,1 igen szép uri- 

lakot s egy kastélyt bir. A Kis-Kttkttllő balpartján fekszik.
A kastély mostani tulajdonosa gr. Bethlen Farkas, ki rajta 

nevezetes újításokat vitetett véghez. A csinos épület szegletbás
tyákkal, terjedelmes udvarral, szép kerttel van körülvéve.

Mint a templomábani felirat bizonyítja: Bethlen Farkas, Isa
bella királyné tanácsosa tévé le alapkövét, 1545-ben. Cserei is 
fenhagyá, hogy a kuruczvilágban, 1709-ben Acton cs. ezredes a 
kuruczok elöl e kastélyba vonult, mely akkor Bethlen Eleké volt, 
s megerősítvén, benne védelmi állapotba tette magát. 8)

Mostani alakjára Bethlen Elek ujittatá, a múlt században.

Bethlen-szentmiklós kastélyai.

Szentmiklós Küküllöváron alól fekszik, a Kis-Küküllö jobb 
partján, a folyam partja mentiben elvonuló hegykar aljában. Benne 
két kastély jött le a XVH. század közepéről.

Eredetileg e jószágot Bethlen Gergely nyerte volt Zsigmond 
királytól.

Bethlen Miklós, a nemzeti fejdelmek végnapjaiban cancellár, 
önéletiratában ilyszertileg ir e kastélyokról:

') Érd. Tört. Tára II. £0. *) J. K em én y, App. Dipl. XIX.
3) Cserei Históriája 444.
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„Bátyám, Bethlen Farkas, itten meglehetős erödü kastélyt 
építtetett, széles árkokkal, melybe a Küküllö vizét bele lehet 
bocsátani. .

Mihelyt e jószágot atyám nekem adta, azonnal feltettem 
magamban, hogy ide csinos, franczia ízlést! kastélyt építtessek. 
Tehát egy nagy köépületet emeltettem, melynek közepén folyosó, 
jobbról balról lakszobák vannak, s körülette kert. Az épület kö- 
rületén is sánczot huzattam, melybe a vizet azon patakból bocsá
tottam, mely részemet a bátyámétól elválasztja. Egy külső ud
vart is csináltattam udvari tisztjeim számára.“ — Építtetni kezdé 
1668 májusában a glogoviczi vár romjaiból. ’)

Ezen nyílt épitésmód, Írja tovább gr. Bethlen Miklós, ha
zánkfiainak, kik magokat épületeikbe be szokták keríteni s mint
egy bezárni, eleinte különösnek tetszék. De később megbarát
koztak vele.

Bethlen Miklós fiatal korában, hogy boldogtalan szerelmét 
elfelejtse, sokáig volt Francziaországban, onnan hozta ezen épí
tészeti modort. Haza jővén, Kun Ilonát vette el, s azt írja, hogy 
e kastélyban lakván, hazafiait még egy más franczia szokásba 
is belehozta: ugyanis, azon ideig a magyar hölgyek ős szokás 
szerint házuktól magokra kimenni, látogatást tenni nem szoktak 
volt. 0  hozatta be neje által a nők látogatásba mehetését, s lá
togatók fogadását.

E kastély annyiban is nevezetes.

Az ózdi kastély.
Ózd magyar falu a Nagy-Kükttllö mentében; a hires ózdi 

bor hazája, s 1626. mart. 28-tól, mint a mikor Radák István ne
je Talmácsi Zsófia a  családra hozta —  a b .  Radák család egyik 
birtoka. 2)

Benne kastély áll, mely úgy látszik a XVI. század köze
pén épült. Négyszegben van építve, négy szegén négy bástya.

A kastélyt I. Apafi alatt Pekri Lörincz bírta, ki azonban, 
mert Tököly felkelésében részt vett, nótán elvesztette, de újra 
visszanyerte. Kiütvén a Rákóczi forradalom, Pekri ismét felcsa

') Bethlen Miklós öuóletirata I. 872 . *
’) Kemény ̂ J. Sappl, Dipl. IK. 296.



pott, s lett az erdélyi tábor fővezére, minek 1709. mart. 6-kán 
bekövetkezett halála véget vetett. '

Hogy szakadt meg a Eadák család birtoklása, hogy ment 
Pekrire át, előttem ismeretlen; úgyszintén csak mint gyanitást 
említem, hogy a Eadák családra vissza, Pekri Lörincz egyik le
ánya, Polixénával mehetett, Eadák Ádám vevén nőül.

E kastély a Eákóczi forradalomban sokat szenvedett, úgy 
álliták helyre; most fenyves s gyümölcsfákkal környezetten igen 
festöileg áll.
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A bolyai kastély.

Bolya Szebentöl északra esik. Bénne igen szép kastélyrom 
maradt fenn.

Eredetét homály fedi. Mátyás király alatt Vízaknai Miklós 
bírta, ki 1467-ben pártot ütvén, elvesztette, s azon év nov. 1-én 
Ernst Jánosnak lön adományozva. * *) Az 1542 januárjában tartott 
országgyűlés törvényczikkelyei azt rendelik, hogy azon hatalmas
kodás, mit a bolyai várnagy néhány szebeni polgáron elkövetett, 
kellően egyenlittessék ki. Báthori Kristóf fejdelem Gálfi János 
tanácsosának adományozta, *) kinek feje 1593-ban elesett, s e  
jószága elkoboztatott. Később Mihály, olábhoni vajdának lön ado
mányozva, mire 1598. mart 23-ról országgyülésileg elhatározta
tott, hogy Bolya kastélya, a hozzátartozókkal, a vajda hazánk iránti 
érdeme jutalmául, adómentessé tétessék. Ez érdem azonban nö
vekedő befolyásában álla, melylyel a már közelgő Básta kora 
ruházta fel.

Ez idő után ismét a fejdelmek rendelkezése alá esett, kö
vetkeztében Bethlen Gábor élte végperczeiben, 1629. jun. 5-kén 
vele Toldi Györgyöt ajándékozta m eg; 3) mely család egész nap
jainkban történt kihaltáig birtokolta.

Az alsó-rákosi kastély.
Ezen Eákos a székelyföld szélén esik, az Olt jobb partját^ 

Kastélya mintegy kulcsa volt e völgynek. Erödszerü alakja most

') Kolosmon. Conv. Trans, VI. 664. l)  Érd. Tört, T&ra. I, 81'
*) Érd. Tört. IV. 247.
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is megvan, elöl épületek, hátul kőfal teszi várfalát, az egészet 
mély sánczozat övedzi.

Déli bástyáján ezen felirat áll: Dei gratia ex fundamento 
feoit Georgius Sükösd 1624. Csakhamar a Budai Péter, egy fe
jérvári születésű polgárimból lett föember kezébe került, ki can- 
cellár Bethlen János egyik fiát, Sámuelt fiává fogadván, neki 
véghagyományozá; ') ki 1660-ban már nevét falába metszeté. 
Most a gr. Bethlen Mihály birtoka.

Λ homoród-szentpáli kastély.
Szentpált Udvarhelytől Brassóba menöleg az országút át

metszi. A falu alsó végén sötét kastélyon akad fenn tekintetünk, 
mely távolról erődnek látszik. A nemzeti fejdelmek alatt a Kor- 
nis, később a b. Wesselényi család birtoka, kikről vásár utján a 
gr. Bethlenekre jött át.

Kornis Farkas fejdelem Székely Mózes apósa itt lakott. a)
E kastély a tatárfutásos elöidök kívánalma szerinti építés

nek igen szép példánya. Elöl kemény ajtók, rácsozott ablakok; 
a szobákban rejtett lejárások a szobák alatt eső istállókba: hol 
mig elöl a rablócsapat az ostromot tartá, a család lemenekült, 
lóra kapott, s rejtett utón nyílt térre ért. E kastélyt Jósika egyik 
regényében szépen felhasználta.

A szárhegyi kastély.
A székelyföld északkeleti végszélén, Gyergyó Szárhegy ne

vű falujában, a Szármány nevű hegyről messzi látszólag pusztul 
a szárhegyi kastély, mely a nemzeti fejdelmek alatt mint a szár
hegyi Lázár család fészke, s Gyergyó védbástyája jelentékeny 
szerepet játszott. A gyönyörű kastély a család közt fel van oszt
va, s csak egy része lakható, a többi rész romban hever.

A kastély boltíves kapuja belső oldalán goth belükkel e 
felirat áll: Cristas Maria anno 1532. Honnan építtetését ezen 
évre teszik, s úgy tartják Csik és Gyergyó akkori fökirálybirája 
Lázár István építtette, a gyergyóiak segítségével. Egy más Lá

238,

') Bethlen Miklós önéletirate 188. ’) Érd. Tört. IV. U S.
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zár István, ki hasonlóan Csik fökirálybírója volt, épen egy szá
zad múlva 1631-ben e kastélyt kijavíttatta, s egy uj bástyát 
építtetett hozzája, mit egy hibásan kijavított felirat is jelez.

Mint Bethlen Farkas írja, Bethlen Gábor atyjától árván ma· 
radván? itt édes anyja testvére, Lázár András kastélyában ne
veltetett: kedvencz mulató helyeit ma is mutogatják.

A kastély a Rákóczi forradalomnak lett áldozata; mint a 
Rákóczi alatt csíki főkapitányságot vállalt Lázár Ferencz birto
kát, 1708-ban Acton cs. ezredes Rabutin rendeletéből ostrommal 
bevette, s lerontatá. Mit belőle helyreállítottak, az is 1748. sept.
21-én leégett; minek következtében azon évi nov. 13-ki székgyIl
lésben határozatba ment, hogy a gyergyóiak a kastély fedelének 
helyreállítását rójják ki. — ügy  állíttatott helyre azon rész, mely 
ma is lakható. *)

') Benkö K. Csik, Gyergyó és Kászon II. 148. Qr. Lázár M. Gr. Lázár 
család 109. 14Í. Ϊ17. 1.



4) Községi és templom-kastélyok.
K eletkezése.

Hazánk eleitől fogva, de különösen a török-tatár beütések 
kezdete óta, főleg a keleti és déli szélbeli határok felé any- 
nyi harczi zaklatásnak volt kitéve, hogy a miként krónikásaink 
magokat kifejezik, gyakran reggel táncz, estve láncz volt előde
ink sorsa. Jött a kun, török és tatár, a helységeket kirablá, a 
népet felfüzé, elhajtá; s máig is él a nép ajkán a monda, hogy 
alig vetették be az utolsó kenyeret, már az elsőt szedték ki, s 
futottak vele az erdőkre, hogy életöket megmentsék.

Innen a sok községi vár hazánk szélein. Innen az, hogy 
őseink falvaikat az országuttól félre, hegyek közé rejték; házai
kat messze be az udvarra építették, s hogy vannak falvaink, me
lyek második, harmadik költözködést értek, mindig felebb épít
kezvén a völgybe, melyet elfoglaltak.

Az ellenséges csapatok ellen a kerített városok, királyi vá
rak s más apróbb nagyobb erődök népünket nem foghatván be: 
szükségeseiére több menhelyröl kellett gondoskodni, igy kezdet
ték a templomokat kemény várkeritéssel körülvenni. Vész idején 
belevitték kincseiket, családjokat, s élethalálra oltalmazták.

Azonban a templomkerités még nem volt elég. Erdély déli 
részén, honnan a becsapás leggyakoribb volt, a töröktőli félsz 
azon gondolatra hozta a népet, hogy ne csak kastélyokat emel
jenek, hanem kastélyban fekvő templomaikat is úgy építsék, hogy 
a védelmet onnan is intézhessék.

Az ily templomok rendesen kőkerítésben feküvének; falaik 
Vastagok s széles oszlopokkal vannak támogatva; ez oszlopokat 
körivek köték egymással össze; a templomhajók mennyezetei 
Úgy vannak tartva, hogy rajtok a védelmezők könnyen mozog



hattak. A falakon kereken lölyukak. Jól jellemzik a kort, mely
ben a pap nemcsak lelki, de ha kellett egyszersmind harczi ve
zére is volt híveinek.

Ez építészeti gondolatra ngy látszik a szászok jöttek. A 
szászföldön túl mondhatni csak Csíkban látunk ilyeket, s ott is 
keveset, mint Karczfalván, Sz.-Tamáson, Sz.-Mihályon, Sz.-Léle- 
ken, Mindezenten, Sz.-Királyon, Kozmáson, Ménaságon, Kászon- 
ban és Újfaluban stb.

Ez építmények keletkezési korszaka a XV. század. Kezde
tét egy Homoród, Szász-Vessződ, Nethus, Sövényszeg templomai
ban vehette; mint a melyek inkább tornyok mint templomok. ’)

Ezek után jönek a szászkézdi (1493), miklóstelki (1524), 
trapoldi (1522), melyeknél a templom hajója s a chorus egyen 
magasságban, egy fedél alatt jelennek meg, s a torony tőlük 
külön áll. 2)

Van egy más csoportozat, melyben az ismertető ivezetek és 
lölyukak csak a choruson jönek elő, s melyek kívülről a tem
plom hajójánál magasabbaknak tetszenek. Ilyen a dályai (1451), 
mártonhegyi, nagycsüri, rozsondai, újvárosi, muzsnai, nagy-selyki.

Még egy csoportozat van, melyben a chorus toronynyá van 
alakítva, s az egész erő mintegy ide központosítva, milyen a 
bolkácsi, alsó-bajomi és felső-bajomi.3)

A templomok bekerítése azonban nem vala egész Erdélyben 
honos. Oláh templomaink teljességgel nem mutatnak fel ily erö- 
sitményeket, sőt még a magyar templomok sem, mennyiben itt 
várak és kastélyokra támaszkodtak. A székelyföldön is inkább 
csak a becsapásra használt bodzái szoros szomszédos falvai, a 
délkeleti helységek, mint Doboly, Sepsi-Szentgyörgy, Árkos, Mak- 
sa, Uzon, Ilyefalva bástyázák be magokat.

A szászoknál teljes divatban lévén, a bogácsi, egerbegyi, 
szászsebesi, nagyapoldi, keresztényszigeti és a kistoronyi templom
kastély ma is megannyi kis erőd. Itt azonban csak a nevezete
sebbekről teszünk tüzetesb említést. S mint látni fogjuk, az uzo- 
nin, ilyefalvin és enyedin kívül, a többiek mind szász helységben 
fekttsznek.
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') Bájtokkal kísérve 1. Mittheilungen d. Centr. Comisíion f. Baudenk
mals, 1867. aug. fiUet. V Ugyanott sept fttaeí. ’) Ugyanott oct. ftUet.
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Ilyefalva templom-kastélya,
Ilyefalva, e kis mezőváros a székelyföldön Sepsi-Szent- 

György és Brassó között fekszik.
Az ev. reformátusok egyháza körül máig is fennáll a kő

fal, mely egykor kastélynak, mások által várnak neveztetett.
A szászok 1612-ben, Báthori Gábor fejdelem ellen Weisz 

Mihály brassói királybíró vezérlete alatt fegyverre keltek, s 
elégületlen magyarok is csatlakozván hozzájuk, az ellenek kül
dött fejdelmi sergekkel a Barczán csatákat állának. Sept. 13-án 
Géczi András Brassóból elényomulván, a fejdelem híveit s a szé
kelyeket meglepé, szétszórd; Szilassy János és Béldi ide az ilye- 
falvi kastélyba menekültek. Ez erőd később, oct. 16-án magát 
feladta. *)

1658-ban a Rákóczi György fejdelem ellen berontott törö
kök és tatárok még oly épen találák, hogy csellel kívánták be
venni. Elküldnek a kastélyba vonult székelységhez, hogy bántó- 
dásuk nem lesz, csak adjanak élelmet. A hiszékeny székelyek 
hányni kezdék ki az élelmet; de annyi török s tatár jött utána, 
hogy öt napi küzdés után a kastélyt bevették, a beszorultakból 
500 elesett, 800 rabszijra füzeteit. Az elsők közt négy, az utol
sók közt két háromszéki pap esett áldozatul. a)

Uzon templom-kastélya.
Üzon, Brassó felé, csaknem véghelysége a székelyföldnek. 

A síkság, melyen fekszik, sok szerencsétlen napra virradóit. Ben
ne az országút mellett, nagyszerű templom-várfal pusztul.

Sokszor menté meg a lakosságot. Még 1612 ben oly kar
ban állott, hogy Weisz Mihály, Brassó főbírája s a Báthori Gá
bor ellen felkelt szászok vezére, csak ostrommal vala képes 
bevenni.
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Prásmár templom-kastélya.

Prásmár, németül Tartlau, Brassó mellett esik.
Kastélya a falu között, térségen fekszik, mely hajdan ke-
') Chronicon Fuchsio-Lupino Oltardianum 1847. 262—3. 2) L. gr. Ke

mény J, értekezését. Uj magy. muz. 1854. VII. fűz, 29—43.



mény kőfallal, mély és széles sánczczal volt körülvéve, s bás
tyákkal ellátva. ’) Torkában feküvén a bodzái szorosnak, me
lyen a fejdelmek korában annyi ellenség nyomait be, a lakosok
nak igen sokszor szolgált menbelyül.
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Hőltövény templom-kastélya.

Höltövény, németül Helddorf, szász falu, Brassótól három 
órányira.

Kastélya a falu közt van. Egyike legkeményebb ilynemű 
erödeinknek. Sáncz veszi körül s várfal, mi tornyokkal van 
erősítve.

Benne egyik legrégibb templomunk, mely 1452-ben épült.

Brassó vára, a Czenken.

Brassóra egy meredek hegy borul, a Czenk, mely a város 
/elett 1265 lábra emelkedik. A két oldalára meredek hegycsúcs 
tetején kevés térség, rajta a várnyomok még mind jól látszanak.

Hogy Brassónak a fennebbi név alatt régen egy vára volt, 
az hitelesen áll; az újabb nyomozások ezt ide helyezik, s úgy 
vélekednek, hogy a lovagrend alapította, s Brassó csak nagyob- 
bitotta.

Felismerhető nyomának átmérője körülbelül 300, körmérete 
1000 lépés; alakja pedig egy D betühez hasonlított. Főkapujának, 
mi délkeletről volt, úgy több bástya s nehány nagy épület rom
jai még mind látszanak. A főkapunál sz. Leonhárd tiszteletére 
kápolna állt; Drauth János senator 1712-ben egy uj kápolnát 
állíttatott vala, azonban a villám ezt is megsemmisité.

E vár az 1345-ki mongol, s az 1421-kí török dulást kiál
lotta, Brassó belemenekült lakóit teljesen megvédette; mígnem 
1455 ben Hunyadi János mint kormányzó rendeletet adott, hogy 
bontsák le, s falaiból Brassót erősítsék meg. 3)

') Archiv <L Verein· N. F. H. 32.
') ProvincUI-Blütter I. 1—12. 1. Marienborg, Geographie r . Sieb. 842.

16*



Földvár.
£  Földvár a Barczaság szélén, az Olt balpartján fekszik. 

Német neve, Marienburg, régi okmányainkban Mergenburg.
Mint hiszik, e helyet a német lovagrend nevezte így, véd

asszonyáról; s e vár lett volna a rend főhelye. S minthogy a 
lovagrend arra volt kötelezve, hogy csak földvárakat építsen, 
úgy építette volna előbb főidből; de 1222-ben megnyervén azt, 
hogy kővárakat építhessen, úgy emelteté e várat, melynek rom
jai ma is látszanak.

Földvár romja, mely a völgyből kiemelkedő szelíd magas
laton áll, szebb romjaink közé tartozik, a lakosok ma is rak- 
helyül használják. Azonban a régi vár, mint a kőfal marad
ványok mutatják, jóval messzibb terjedt; oly terjedelmes volt, 
hogy a mai romot csak is a nagy vár egy elöbástyájának gon
dolják. Δ  főkapura később a tanácsházat építették, miből utóbb 
tanoda lett, most pedig felhagyott épület. Valamint úgy véleked
nek, hogy a mai luth. templom a lovagrend kápolnájára építte
tett volna, mennyiben az volna megnagyitva; arra mutat egyszers
mind az is, hogy a mostani oltár megett szűz Máriának egy 
képe áll, valamint három pánczélos lovag van, imádkozó hely
zetben. J)

ügy tartják, hogy 1345-ben a mongolok ronták össze.
Akkor a helység is virágzóbb lehetett. Zsigmond király egy 

1427-ki oklevélben már mezővárosnak czimezi. 2)
Alatta több csata viharzott el. Különösen 1529. jun. 22-én 

Péter, moldvai vajda, I. Ferdinánd székelység- és szászokból álló 
sergét, melyet Gerendi Miklós püspök, Török Bálint, Majláth Ist
ván és Pemphlinger Mark, szász nemzet ispánja, vezetett: a Zá
polya részére megverte.8)

Székely Mózes legyőzetése után, 1603 ban, Brassóban 300 
katona marad, azok az egész Barczát nyomorra juttatják: Föld
vár lakosai a kastélyba vették magokat, ott éltek; de csak ter
hes pénzfizetés mellett tarthaták.meg tőlük javaikat.

1612. sept. 25- és oct. 16-án Báthori Gábor fejdelem verte 
meg itt az ellene felkelt Weisz, brassói királybíró sergét. *) * V

') Programm d. ev. Gym. z. Kronstadt 1861. 46. 1.
V Geschieht. Darstell, d. Deutsch. Ord. 46. Erd. Tört. HI. 86. 4)  

Ugyanott 17. 808.
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1848. nov. 29-én, a császáriak és székelyek közt mellette 
Ütközet volt.

Szász-Hermány templom-kastélya.
Szász-Hermány, németül Honigberg.
Síkságon esik, mely Brassó és Háromszék közt terül.
Kastélya kerek, mit kettős kőfal övcdz, melyen hét torony

bástya. Fala mellett köröskörül 200 kamra, mint a lakosok rak
tára. Körülfutó árkában, mely 3 0 —40 lépés, ma is viz van. Ré
gen felvonóhíd vitt az erődbe. Benne templom, mely 1840-ben 
ujittatott m eg.'E templom portaléja faragott kő, mi a fejérvári
hoz hasonlít; apró kettős ablakok adják világosságát.

Mihelyt felépült, kemény ostromok kezdék látogatni, mi 
egész napjainkig tartott: 1236-ban a tatárok, 1421-ben a törö
kök,* 1652. jul. 11-én a moldvaiak, 1595. apr. 21-én a tűzvész, 
1600- 1601-ben Mihály vajda oláhai, 1603. jul. 18-n Básta kato
nái, 1612. apr. Báthori Gábor fejdelem, 1658. aug. a moldo
vaiak — rabiák, égeték, puszilták az öreg szász falut. ’)

S e kastély még az 1612-ki ostrom idején is oly jó kar
ban áll, hogy bár akkor már csak egy kőfal kerité, s abból több 
Ölet lelövettek, mégis Böhm János Báthori Gábor fejdelem ostro
mát visszaverte. Böhm egyike lehete kora leleményesebb fejeinek: 
észrevette, hogy az ostromló székelység eléhezett, kenyereket 
vettete ki, s mikor azok elkapkodák, csak akkor vevék észre, 
hogy röppentyűkkel vannak tele. 2) A II. Rákóczi ellen bekül
dött moldvaiak 1658-ki ostroma sem sikerült jobban, s a kastély 
alól azoknak is győzelem nélkül kelle elvonulniok.

A 48-ki forradalomnak is valának körűié apró csatái: 1848. 
dec. a felkelt székelyek, inkább a Mátyás-huszárok a faluval együtt 
a kastélyt is hevették.

Volkány templom-kastélya.

Németül Wolkendorf. Szász helység, Brassó közelében.
Derék templom-kastélya volt, mi a Báthori Gábor fejdelem

Érd. Tört. IH. 131. IV. 205. *) D. Fundgruben L 801,
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ostromát sokáig állta; de 1611. sept. 20-án mégis csak kaput 
nyitott. Oltalmazol közül még ekkor is sokan a toronyba húzód
tak fel: a fejdelem boszujában szalmát és fát hordata, s a tor
nyot és kastélyt reájok gyujtatá.

Rosnyó vára.
Rosnyó német neve Rosenau, czimere három rózsa.
Szász mezőváros, Brassó szomszédságában. Felette tekinté

lyes eziklaesucs emeli fel homlokát, rajta mint korona áll ma is 
hazánk egyik legpompásabb várroma.

Gyönyörű képet ad: előtte térség, alatta a város, mögötte 
a hóvonalt megütő Bucsecs hegy, havasaival, fenyveseivel.

A várfal messze ellátszik. A várba fel egy három lépés 
széles ösvény vezet; benne a 76 öl mélységű kút ma is áll, s 
az egész oly karban [tartatik, hogy a lakosok rakhelyül hasz
nálják.

Múltjára nézve megemlítjük, hogy benne 1564-ben várnagy 
és várörség volt. ’) 1612-ben Báthori Gábor fejdelem a fellázadt l

l) Archiv, N. F. II, 38,
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vidéket zaklatván, mintán a feketehalmi várat bevette, Rosnyót 
szintén ostrom alá vonta, mit azonban két nap derekasan vissza
vertek, de mégis csak fel kellett adniok. A feladás egyik oká
nak a vizsztikét említik, minthogy akkor kútja még nem vala, *) 
más okául felhozzák, hogy a benlevő oláhok annyira sürgeték 
feladását, hogy a bírót kötve akarák Báthori kezébe szolgáltatni, 
minek következtében apr. 3-án feladák, s csak is a kővetkező 
év jul. 17-én kapták vissza.

Rosnyó határán más várnak is van nyoma, melynek neve 
Erdenburg. A várat és hasonnevű falut, mi a Barcza vize part
ján feküdt, 1345-ben a tatárok pusztították el, a) s határát és 
várát Rosnyóra hagyta.

Vidombák templom-kastélya.

Vidombák, németül Weidenbach. Egyike a Barczaság azon 
templom-kastélyainak, melyekről krónikásaink gyakran emlékeznek.

Azon ostromokból, melyekben a barezasági többi kastélyok 
részesültek, Vidombák se maradt ki.

A kastély 1643. jan. 12-kén menykőütés által meggyűlt, 
templomostól, falustól leégett, csak a kőfal maradt fenn.

Az apáczai kastély.

Apácza Erdővidékén, az Olt vize partján fekszik; lakosai 
lutheránus magyarok, miért a nép magyar-szászoknak híja.

A falun alól, az Olt partján festői kastélyrom áll, magas 
falakkal: ablakai, ajtói ma is látszanak. Udvarát gyom nőtte be.

A néphagyomány szerint a tatár és török ellen építették, 
még akkor, midőn Apáczán csak 32 gazda volt. Azon időben 
elég tágas menhelyet nyujta a falunak.

A kőhalmi vár.

Kőhalom, németül Reps, egyike a Szeben-táji szász kisvá
rosoknak. V

V Windiscb, Qeogr. 289. *) Annalw. Sieb. Qnartaltchrftt VI. f, L Heft,
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A város felett, sziklacsucson igen festöileg áll egy várrom, 
mely annyira ép, hogy pár bástyáját ma is rakhelyül használják. 
Mikor épült, nincs feljegyezve, azonban, hogy 1323-ban mint 
erőd szerepel, arra nézt fenmaradt az, hogy a midőn az említett 
évben a szászok Henning volt szász ispán vezérlete alatt Robert 
Károly ellen fellázadtak, s királyi sergek szálltak ki ellenek: 
Tamás vajda az említett év septemberében Kőhalmai ostromolta.1) 

•Ezen vár egyik bástyájában e század elején két roppant vasbi
lincs még fel volt akasztva. Ki viselte, ki akasztotta oda, senki 
se tudja megmondani. Csupán egy kömetszés ad némi világot, 
melyre azonban nem sokat lehet építeni. E köbe a következő 
szavak vannak bemetszve nagy betűkkel: Én Bánfi András itt 
fogva voltam 1678. die 25 julii. 2)

E szerint álladalmi börtönnek is használták. így  látjuk 
1616-ból, hogy Bethlen Gábor az ellene összeesküdt Orendi Már
ton segesvári polgármestert ide záratá, mint olyat, ki észgyenge
ségben szenvedett. Azonban másfél év múlva csakugyan meg
szabadult. 3)

Ha a történet hallgat, beszéljen a rege, hogyan termett e 
bilincs ide. Török dúlt a hazán, Helvig királybíró foglyul esett, 
s Konstantinápolyba vivék. Helvig busult. Menenges nevű egykori 
székdarabont, ki bűvös hírben állt, azon ajánlatot tévé neki, hogy 
kiszabadítja, ha tanácsát követi. Menenges tehát kék köpenyét a 
földre terité, reá ült, s kérte Helviget fogódzék bele, hunyja be 
szemét. A bus rab úgy tett, mint mondva volt. És repülni kez- 
dének, s mire Helvig szemét kinyitotta, a kőhalmi erdőn voltak; 
a várba tértek, bilincseiket levéteték s a bástya mélyében emlé
kül felakaszták.4)

A beretliaimi templom-kastély.

Berethalom Szeben közelében esik. A lutheránus, vagy is 
mint Erdélyben mondani szokták, a szász püspökségnek majd 
három századon át székhelye. Papjai a püspökséget 1572 óta 
bírták, mint a mikor Unglerus Lukácsot választák püspöknek,

’) Fejér, Cod. dipt. VIII. Π. 589. '-) A XVII. században Brassóban egy
Bánfi nevű polgárcsalád élt. Fnndgrnben III. 70. SJ Fundgruben II. 110,

4) Sieb, Volkskalender v. 1843,



azóta Berethalom lett a püspöki lakhely, ’) s az maradt 1850-ig, 
mikor a püspökség a berethalmi papi hivataltól elválasztatott, s 
székhelye Szeben lett.

Temploma, mely szent Ambrusnak volt szentelve, 2) dom
bon épült, régen várfala hármasán folyta körül. Lehet, hogy töb
bi várainkkal együtt ez is Zsigmond király korában épült: kitől 
a város különben is kiváltságokat bír. 1522-ben már megujiták. 
Sokszor volt a lakosság menhelye; többek közt 1605 martiusá- 
ban. Ez időben Bocskainak Medgyesen őrsége volt, történik, hogy 
egy éjjel Meggyes kapuit megnyitá, s az ellenfél katonáit szépen 
rájok bocsátá, kik az alvó magyarok közt roppant mészárlást 
követtek el. Az igy meglepett sereg egy része boszujában Beret- 
halomra rontott, ott 132 lakost papjával együtt leölt. A kastély 
azonban bántatlanul maradt.3)

1704. apr. 6-án, Rákóczi kuruczai Ecsedi János vezérlete 
mellett bevették: raktárait, templomát, sírboltját kirabolták.4)

Szászkézd kastélya.

Szászkézd kis szász város. Benne I. Apafi 1663-ban, mi
kor a török adó igen magasra hágott, országgyűlést tarta, hol, 
mi addig szokatlan volt, a nemesség is megrovatott. Egy kis vá
ra van, mit a lakosok rakbelynek használnak.

1704-ben Sándor János, mint kurucz vezér elfoglalta, s mit 
a környék földbirtokosai mint védbelyre leraktak volt, zsákmá
nyává tette. 5)
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Medgyes templom-kastélya.

Medgyes nagy templomát kemény kőfal környezi. Mint egy 
felirat mutatja, mostani érődé egy másnak nyomán, 1509-ben 
emeltetett.

E kastély vérfagylaló jelenetet látott. Elmondók felebb a 
kerített városok rovatában, mint öleté. meg Cibak vajdánkat Grit- 
ti; el azt, hogy e kegyetlenkedésre a nép felkelt, s hogy Grilti 
Medgyesre futott. A mint ide ért, a magyar sereg már nyomá- * V

’) Erd. Tört. IV. 10. V Archiv, N. F. II. 199. s) Wolf de Bethlen V I  
23 4. 4) Windisch, Geographie 164.

V Cserei M. Siet. 827,



ban volt, s a várost bevette. Gritti erre a templom-kastélyba vet
te be magát, mely sánczczal s háromszoros kőfallal volt övedz- 
ve. De csakhamar átlátta, hogy minden oltalom sikertelen: fel
ölő leggazdagabb ruháját, jobbjába veszi a porta athnaméját, 
melyben e hon szultáni biztosává volt kinevezve, feltáratá a ka
put, s kilépett. Azt hitte, le fognak hunyászkodni előtte, — nem, 
a helyett Majláth megfogatta, s ugyanazon karddal, melytől Ci
hák elesett — lenyakaztatta. ’)

A szelindeki vár.

Szelindek Medgyes és Szeben közt esik, országúiban. Cson
ka vára egy felette álló hegyről kellemesen lepi meg a közele
dőt. Nagyobbszerü romjaink egyike, méltán nevezik németül Stol- 
zenburgnak.

A várfal 5 —6 öl magasságban a hegytetőt egészen körttl- 
folyja. Kerülete 300 lépést tehet; benne egy roppant leégett tem
plom. A falakat a lakosok most is rakhelynek használják; fel
ügyelő lakik benne, ki a lakosok raktárait őrzi.

A nép e várat 800 évesnek, s a templomot még a refor
matio ideje előttinek mondja; de ebben egy kis tévedésben van.

Hogy itt régi időktől vár volt, igaz. 1529-ben már történeti 
esemény szintere: Báthori István, Zápolya vajdája, Szelindek vá
rát ostromolta és be is vette. S a benne volt őrséget, mely a 
várat I. Ferdinánd részére oltalmazta, szétszórta. De a szebeniek 
Hähn Mártont segélyül küldék, s a vajda sergét még azon éjjel 
belőle kiverték. 2)

1658-ban a II. Rákóczi György ellen bejött török-tatárság 
elöl a nép belemenektilt. A falu elégett, de a vár a benne levők
kel megmaradt. 3)

Hanem az a vár nem a mostani. Pekri Lörincz, kurucz ve
zér, a múlt század elején lerontatá. ü gy  épiték helyébe téglából 
ezt 1715-ben; * *) de nem végezték be, ma is félben áll. A benne 
látszó templom a múlt század végén égett le, úgy épitének he
lyette mást a faluban.

') Sieb. Würgengel v. Miles 24—28. 1.
Miles. Würgengel 21. s) Sieb. Búin, Fundgruben II. 162.

*) Wiadiech, Geographie 176,
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Bemnek a császáriakkal, 1849. jan. 24-én itt kemény csa
tája volt, de a vár nem szerepelt.

A disznódi várak.

Szeben mellett két Disznód nevű fain van, Nagy- és Kis- 
Disznód: Nagy-Disznód német neve Heltau, a Kis-Disznódé Mi- 
chelsberg. Mindkettőnek vára volt.

Ezek közül a kis-disznódi nevezetesebb.' A falutól éezakra 
250 láb magas csúcson fekszik a Micbelsberg nevű hegy, s rajta 
ezen várrom, melyben őr lakik, benne egy ódon templom. Ha
zánk legfestöibb vármaradványai közé tartozik. Négyszegű fara
gott kövekből van építve.

Mikor épült, nem tudjuk megmondani. Már Π. Endre király, 
Götzelin nevű papi embernek adományozta; [ez pedig viszont a 
kerczi apátságnak, mit ugyancsak II. Endre 1223-ban jóvá ha
gyott. ') Reichersdorfer I. Ferdinánd titoknoka a XVI. század 
harmadik tizedében Erdélyt leírván, róla mint ép várról emléke
zik; 1540-ben fejdelmi őrség van benne. 2) Még 1658-ban a be
jött törökség ellen a nép magát belevette, de csak nagy váltság- 
gal mentheté meg a várat.

Enyed templom-kastélya.

A szerencsétlen Enyed, Szebenböl Kolozsvárnak jövő or
szágúiban esik. Alig van városunk, mely a harczos időkben any- 
nyit szenvedett volna mint Enyed, minden erőssége kastélyában 
állván. Mint egy felirat mutatja, már 1239-ben, igy a mongol
tatár dulás előtt fennállott. A régi időkben mély és széles sáncz- 
czal volt övedzve,8) mint ilyen, erősségnek volt tekinthető, hon
nan gyakran állt ostromot. 1438-ban a népzendülés főnökei ide 
gyűltek, s a kastély dec. 15-én ostrom alá jött. *) Később, 1551- 
ben, Martinuzzi el akarván Erdélyt a töröktől szakasztani, az el
hajtani nem akaró rendek Enyedre mart. 22-kére országgyűlést 
hirdettek: Martinuzzi sereggel Enyedet körülfogta, a rendek a

*) Tud. gyűjt. 1830. ΙΠ. 98. Fejér, III. I. 399. *) Érd. Tört. ΠΙ. 71.
Archiv d. Vereins N. F. IL 21. 4) Eder, Felmerhez, 74.
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kastélyba vették magokat, s mentve maradtak. *) — E szerint 
meglehetős erőd lévén, a nemzeti fejdelmek alatt törvénybe lát
ják igtatva, hogy a polgárok a vidéki nemességnek továbbra is 
kamara-helyet adjanak kastélyukban. a)

Enyed 1658. febr. 10-ig nradalmi jószág: ekkor Π. Rákó
czi György fejdelem minden lakosát nemessé tevén, a három 
erdélyi nemes város egyikévé emelte. 8)

Hogy mennyit szenvedett, arra nézt nehány nagyobb dula- 
tását megemlítjük. Mihály vajda a Miriszlónál történt csata előtt,
1600. sept. 17-én felégette; a következő 1601-ik évben Básta 
katonái dulák fel; 4) 1658-ban a Π. Rákóczit trónjából kivetni 
akaró török-tátárság elöl a város népe kastélyába vette magát, 
az ostromot férfiasán fogadta. De miután az ellenség roppant tá
bora megérkezett s az egész várost felégeté: annyira megszorul
tak, hogy aug. 10-én minden drágaságukat váltságul kiadák; sőt 
többét, három szüzet is, mit a tatár khán számára kívántak. 
Ezen szerencsétlenség emlékére Enyed az augustus 20-kát meg
előző vasárnapon minden évben úrvacsorával élt, s azon napot 
megböjtölte. Azonban a szent áldozat a népet nem oltalmazá 
meg. Jött 1704, s a Rákóczi Ferencz katonáit üldöző labonczok 
Enyednek ismét keservet hoztak: virágvasárnapján a várost, kas
télyt, templomaival együtt porrá égették. &) S a protestáns Enyed 
virágvasárnapjára ezért is böjtöt fogadott. A nyomom és ínséges 
napokat a végzet még se háritá el Enyedröl, megjött a negye
dik csapás is: 1849. jan. 9 —11-ik napjain a felkelt, oláhság- 
tól egészen hamuba döntetett; lakosai egy része legyilkoltatott.*)

A kastély, melyben a polgárság mindig megkisérté mene
külését, a város közepén áll, átmérője 200 lépésnyi, kőfala ma 
is 4 —5 öl magas, tojásdad alakú, szegletekben megtörve. Be
foglalja a reform, és lutherán templomot s nehány lakházat. 
Több derék bástyával van ellátva, s mindenikre rá van írva, 
melyik czéhé.

*> Érd. Tört. ΙΠ. 112.
*) Approbat. Constit. P, III. Tit. LX. art. 1. *) Érd. Tört. V. 68. 4) 

Ugyanott IV. 110, 121. 5) Cterei Históriája 335. Bőd Péter, Hist, Eccl. Libr. 
Π, Cap. IX. Ms. e) Kővári, Erd. Tört. 48—49-ben 157. 1.



III. MAGYARKORI EGYHÁZI ÉPÍTMÉNYEK.

Keletkezése.

A világi építmények mellett az egyháziaktól fenmaradt mű
emlékek hasonló figyelműnket igénylik.

Mint fennebb megjegyeztük, az ősidőkben két rend épített 
és erődített, a lovagok és egyháziak rendje. A lovagok várakat, 
a szerzetesek erődített monostorokat emeltek, a papok egyházak 
építésében fáradoztak. Mindenik méltó emléket hagyott maga után.

A szerzetes barátok mellett a szerzetes lovagrendekről sem 
szabad megfeledkeznünk, kik lovagok és szerzetesek voltak egy
szersmind, s kiknek Erdélybeni birtoklásukat a számtalan K e-  
re sz t -u r  nevű falu jeleli. E lovagrendek: a templariusok, ma- 
rianusok és johaniták vagy a mai máltai lovagok.

A mint a német lovagrend vagy a marianusoknak a Bar- 
czaságoni, a johanitáknak Moldva- és Olábországbani birtoklásuk 
bizonyítja, egész vidékeket bírtak, s miként lovagjaink hadba 
jártak, s várakat emeltek,. —  mig a szerzetes rend monostorokat 
és kolostorokat állított.

A monostorok a kereszténység bejövetelével azonnal kez
dődtek. A szerzetesek előbb állítottak monumentális templomokat, 
mint a világiak. A világiak Nagy Lajos király nápolyi expedi- 
tiojánál kaptak kedvet, úgy következett be Zsigmond és Mátyás 
kora, mely a XIV. és XV. században azon nagyszerű építke
zést kezdi, mely élesztetve a török benyomulása, s vallásunknak 
a pogányság árja általi elözönlése félelme által, oly lendületet 
kapott, melyet később épen nem tapasztalunk.



1) Monostorok és Kolostorok.
Keletkezése.

A világiak építkezését előadtuk, most az egyháziak erődít
ményeihez értünk.

A régibb és újabb korban egy sereg szerzet tűnt fel ha
zánkban, melyek egyrésze letűnt ugyan, de a mit alkottak, azt 
legalább romjaiban ismerjük.

Mindenek előtt nem lesz felesleges megjegyezni, hogy van
nak, kik a templariusoknak, kiket Balduin 1118-ban alapított s 
V. Kelemen pápa 1312-ben eltörlött, kik veres keresztes fejér 
ruhát viseltek — nyomait látják Erdélyben, mi azonban nem 
valószínű. ’)

Hogy a marianusok 1211—25 között a Barczaságot bírták, 
ismeretes tény .2) Hogy a johanitáknak, kiket veres keresztjökröl 
veres barátoknak nevezett a nép, a Keresztes és Keresztur nevű 
helységekben, sőt Tordán és másutt nyomai maradtak, kétség 
alá vonni nem lehet.

Legrégibb szerzetesekkép tűnnek fel a szent-benedekiek, 
kik Kolosmonostoron, a cistercziták, kik Kerczen apátságot és 
tekintélyes monostort állítottak, melyek annak idejében mint ha
talmas erőd szerepeltek,

A reformatio s az 1556-ban bekövetkezett papijavak vilá
giakká tétele után fenmaradt szerzetek, mint a Mária Theresia 
alatt eltörlött jesuiták, a II. József által feloszlatott trinitariusok, 
kiknek Fejérvártt, paulinusok, kiknek Tordán és Tövisen kolos
torok volt, valamint a mostan is fennálló szerzetes rendek már 
nem erődöket, csak egyszerű zárdákat állitának.

Hogy régen több monostorunk is volt, mutatja a később 
felemlitendökön kívül, Kápolnok-Monostor, Gyerö-Monostor, Mo-

') Pesthy Frigyes, A témplariusok Magyarországon 81. ') Erdély Tört.
í. 111.



nostorszeg falak elnevezése, hol azonban ma a monostoroknak 
még helyeit is keresnünk kell.

Monostoroknál lévén, megemlitendönek látjuk, hogy Erdély
ben a monostoroknak egy egészen sajátságos neme létezett, az 
úgynevezett Monosteriák. E czimen a görög vallás hívei, a fa
luktól messze, erdős hegyeken templomokat, remetelakokat állí
tottak; s mire az újabb korban, ujonczozás idején, papnöven- 
dékségi ttrügy alatt a fiatalság menhelyeivé lettek, a kormány eltö- 
röltetésökre munkált.

így  töröltetett el többek közt Andrásházán, Domán. Bár a 
forradalom alatt a tordahasadéki is elpusztult, azért ma is álla
nak, mint többek közt Füzes-Szentpéteren, az Almás vize men
tén, Feleken, Kolozsvár mellett

A fejérvári káptalan.

Műemlékeink sorában az, mit a fejérvári püspökség, illető
leg káptalan alapított s hozott le korunkra, díszes helyet foglal 
el. Miután azonban a nemzeti fejdelmek alatt az egyházi birtok
lás megszakadt volt, e műemlékek együtt tárgyalása ismétlésekre 
vezetett volna.

A várat, melyben a káptalan lakott és lakik, fennebb a 
hatósági erődök közt adtuk elő.

A püspöki lakot s más intézeti építményeket nevezetesebb 
épületeink között, —  a székesegyházat pedig templomaink so
rában fogjuk tárgyalni. ')

Csak is, mint egyházi építményeink középpontját, megem
lítettük. A káptalan monographiája, mit meg lehetne s meg is 
kellene írni, dióhéjba szorítva is, jelen czélunk határát túlhaladná.

Szent-mihálykói vár és kolostor,

Tótfalud Fejérvárhoz közel fekszik, az Ompoly tize mellett, 
a nyugoti havasok aljában. E havasok egyike meredek csúcsán

') Kútfők: Memoria Episcopatus et Episcoporum Transii raniae Latini 
Ritus Catholicorum stb. év és hely nélkül. Antonii Szeredai, Series Antiquorum 
et recentorum Episcoporum Transilvaniae. A. Carolinae 1790. Jos. C. Kemény, 
Notitia Historico—Diplomatics Archivi et Litoralium Capituli Albensia Tran
silvaniae. Cibiuii 1836. 2. k. Jerney János értekezése, A magyarországi kápta
lanok és conventek... története 1. Magy. Történelmi Tár H. k. Kővári, Erdély 
Történelme.
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várrom küzd az enyészettel. Körűié gyakran római maradványok 
merülnek fel, honnan gyanítani akarják, hogy alapját a rómaiak 
vetették volna meg. Okleveleinkben S z e n t m i h á l y k ö i  v á r  név 
alatt jön elő.

Keletkezését alkalmasint felderíti azon okmány, melynél 
fogva a IV-ik Béla alatti tatárjárás következtében 1268-ban a 
fejérvári káptalan Péter püspöknek megengedte, hogy ide várat 
építhessen, de ngy, hogy utána a vár a káptalanra visszaszáll- 
jon. * *) Később, a XIV. század közepén András püspök a kápta
lantól elfoglalta; utána 1356-ban András vajda tette reá kezét; 
azonban a káptalan fellépett, s Nagy Lajos király 1357-ben visz- 
szaadatá. 2) 1379-ben Goblin püspök foglalta el, s azt a Pálosok 
szerzetének adta, kiknek benne kolostorok volt. Egy oklevél sze
rint 1469-ben még mind a Pálosok bírják, s ez világosan mondja, 
hogy a szentmihályköi Tár védelme alatt kolostor állott. 3) A 
káptalan 1521-ben visszakapta; 4) azonban 1553. máj. 29-n I-sö 
Ferdinánd a püspökséghez csatolá, 5) s ngy látszik, a jesuiták 
kezére került, legalább 1588-ban, midőn Erdélyből kitették, e 
várat szintén bírták. ®) A múlt század végén benne két szoba 
még épen állott. Az ut nyoma, mely hajdan Fejérvárral közle
kedésben tartá, az erdők közt máig is látható. 7)

Az alvinczi kastély és kolostor.

Alvincz kis mezőváros, Fejérvár szomszédságában, a Maros 
balpartján. Régebben szászok lakták. 8)

A város szélét az országút átmetszi. Innen a Marosnak tart
va, csaknem a folyó partján, ott találjuk a kastélyt, melyben egy 
cancellárság- s kincstárnokságra emelkedett pórfiu élt, uralkodott 
és árulta a hazát.

Itt látta utószor lemenni napját Martinuzzi, kiről a kastélyt 
most is nevezik.

A tordai országgyűlés 1542-ben öt s Petrovicsot tévé Isa
bella mellé a kormányra. A szelíd Isabella s jó öreg Petrovics

' *) Oki. Szeredai Ser. Ep. 20, Szeredül, Notit. Cap. 47. Schuller Archiv. 
L 69. *) fejér, Cod. dipL IX. Π. 603. *) Claustro sub castro s. Michaelis. Fe
jér, Cod. dipl. XI. I. 600. *) Schuller, Archiv. I. 42. s)  Oki. Szeredül Ser. Ep. 
204. *) Miles, Würgengel 149. f) Nyelvmivelö társaság munkálatai I. 166.

·) Erd. Tört. II. 48. 78.
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csakhamar azon vették észre, hogy György barát az egész ha
talmat magához ragadta. Hatalma érzetében azon gondolatra jött, 
hogy Erdélyt kivevén a török pártfogás alól, I. Ferdinánd kezé
be tegye át. Alkudozásait megkezdette, Isabellával meghasonlott; 
de az erélytelen királynéval bár hányszor ki tudott békülni. Végre 
nyiít ellenségeskedés ütött ki közöttök. Erdély pártokra szaka
dott, 8 1550-ben Martinuzzi I. Ferdinánd serge élén Fejérvárt 
bevette, s Isabellát lemondásra kényszerité. ’) A királyné lemon
dott, Kolozsvárit a koronát ünnepélyesen átadá, s kiment a ha. 
zából. Azonban Szolimán Isabella részére sergeket küldött. Mar
tinuzzi megijedt, a portánál magát ki akará menteni. Ez Castal- 
do, osztrák főparancsnok fejébe szeget ütött, megírja urának, hogy 
Martinuzzi miatt Erdély felett a béke soha se foghat helyreállni. 
Tegyen, mit jónak lát, volt fénröl a felelet. 1551. dec. 17-dike 
hajnalán, a mint György barát éppen imádkoznék, Ferrari Antal, 
Castaldo titoknoka kopogtat, belép, s egy a fejdelemhez külden
dő sürgönyt nyújtott át. Martinuzzi az iratot átvette, tollat raga
dott, az asztalra lehajolt, hogy aláírja. Mig ö utolszor kisérté 
nevét alájegyézni: Ferrari két szúrást ejtett rajta, mire az élet
teljes Martinuzzi ellenét megragadta, leterité. Erre Sforcia, a 
spanyol katonaság főnöke berontott, fejére csapást intézett. Tusa 
kerekedett; 'Vas Ferencz Martinuzzi udvarnoka segítségére jött. 
S bár mindketten jól vittak, végre a támadók gyámolitására ér
kezett Carrid János spanyol, a nagyravágyó keblet átdöfé. *) így  
végzé életét a férfi, ki ma a török, holnap Austria, s majd fej- 
delem-asszonyával gazdagittatá magát, s egyiknek sem vala hive. 
A bástya délről ott porhad még, miként porhada benne Marti
nuzzi bullája, mig a fejérvári káptalan martinéban el nem te- 
metteté.

A kastély keletkezésével nem vagyunk tisztában. Valószí
n ű , hogy az itt állt Domonkos kolostort Martinuzzi hányatta 
el, ö építtette magának e kastélyt. 8) Mivel szemben még sem 
felesleges megemlíteni, hogy van vélemény, mely Bethlen Gábor 
építményének tartja. *)

') Wolf de Bethlen T. 484.
») Istvénfi Libr. XVII. és W. de Bethlen I. 610.
»; Katón», Hist. Crit. XXH. 123. Bod Péter, Hist. Ecclesiast. a kol. ev. 

rei. kol. példánya I. 197. *) IUia, Ortus et Progr. ISI.



A kastély várszerü, s négyszöget képez. Vízzel tölthető sán- 
czozattal volt körülvéve. A föszárny nyugotra néz, melytől oldal- 
frást két szárny nyúlik elő a negyedik oldalra, melyet csak kő
fal képez, hol régen kapuja volt. Az épület egy emeletes, de 
oldalai elég emelkedettek. Fala tetőtől talpig eima. Ablakai ma
gasak, metszett kőpárkányzattal.

Felirat rajta nincs, kivéve kapuját, melyen olvasható, hogy 
a kaput egy sok czimmel felruházott báró kanonok emelte, 1733- 
dik évben.

Birtoklására kővetkezőt említjük. Hogy az előidökben itt 
Domonkos kolostor volt, s hogy mint uradalomhoz hozzátartozott: 
Alvihcz, Borberek, Borsómező, Kama, Rakató, Sibisán és Vas- 
hegy, annyi meglehetősen fel van derítve. A mohácsi vész után 
Zápolya egyelőre Radul oláhoni vajdának adományozta, —  de 
ezt a törökök megölvén, Hozárdi Miklósnak adta, ki neki a 'ko
ronát kezébe szolgáltatta volt, ki még a kolostorban lakott, —  
tőle 'később 8000 írtban vissza lön váltva, s ment a Majláth Ist
ván kezére, — ki pártot ütvén, ismét az oláhoni vajdák kezére 
mént. ') Később fiscalitássá lett, úgy jutott Martinuzzi birtokába.

Martinuzzi után egy sereg kézen ment át, milyenek: Bá- 
thofi András, Békés Gáspár, Ifjú János, Jósika István, Báthori 
Gábor. Mig végre meghatározók a rendek, hogy legyén bárkinek 
adományozható. 2) . Mindazáltal a fejdelmek magoknak tárták 
m eg; igy jött az Osztrákház alá, mikor helyreállittatván 1715-ben 
a fejérvári püspökség, a káptalannak inscríbáltatott 4000 írtban, 
a fejérvári kathedrálé fentartására.

E kastély ma már félig rom. Nyugoti és déli oldala égy  
leégés következtében a múlt század óta fedetlenül sorvad; ^  észa
ki szárnya ma is lakható. Egy részét a víztartó mélyedése még 
mind övedzi.

258 k o l o st o r o k  és m ono storok .

A kolositioMostorí

A Kolozsvárhoz ragadt Kolosmonostor nevű falu szélén, 
emelkedett helyen, egy kis templom, kis lak, s uj késztiletü fe
szület áll, az úgynevezett monostori C a l v a r i a .  Csekély marad- * V

>) Katona, Hist. Crit. XX. 1404. XXI. 124.
V Comp. Const. IL E. 1. tit. 4. ért. 3)  WJjidiích, Geographie IH. 88.
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ványa egy nagy szerepet játszott apátságnak. Ma-holnap emléke 
is úgy eltűnik, hogy e hely nem lesz egyéb a sokaság szemé
ben, mint egyike azon számtalan hegyeknek, melyekre a nép 
Krisztus szenvedéseit jár ünnepelni, s melyeket Calvariának ne
vezünk.

E dombon a magyar kor két legelső apátságának egyi
ké állt, melyet, miként IV. Béla okleveleiből kitetszik, I. Béla 
király alapított 1061—63 közt, a sz. benedek-szerzet számára.1) 
Meg lévén alapítva, pár tized múlva sz. László több faluval gaz- 
dagitá, *) miért vannak, kik őt tartják alapítójának. s) Később 
ΠΙ. Béla, gyanithatólag 1192-ben Kolozsvárt is hozzáadá, *) bár 
később ez a püspökségnek adatott, s királyi várossá lett; míg 
végre 1296-ban 40 falu tévé birtokát, milyenek: Kolosmonostor, 
Szucság, Kajántó, Szilvás, Apahida, Egeres, Solyomtelke, Jege
nye, Nádasd, Nagy-Bénye, Kis-Bénye, Nagy-Szőlős, Prod, Nagy- 
Holdvilág, Dános, Sz.-László, Baromlaka, Kapus, Teremi, Csa- 
nád, Sz.-Péter, Keresztur, Dátos, Lekencze, Kis-Cserged, Gergely- 
fája s Péterlaka, ezeken kívül Bocz, Sz.-Benedek, Szent-János, 
Máriatelke, Ontelke, Eperjes, Hollós, Szász-Kétellő, Aparhová- 
zah, 5) ma már nem létező, s az elönév nélkül ismeretlen Szent- 
György, Keresztur nevű faluk.

E hatalmas apátság úgy látszik a fejérvári püspökségnek 
nem vala ínyére, mivelhogy a pápa kitűnő kiváltságokkal látta 
el. Honnan Adorján püspök dandárát felülteté, (1181— 1202), az 
apáturt fogságra hurczolá. ®) Adorján következője tovább ment, a 
monostort szintén megrohanta, a pápától nyert kiváltságát tüzbe, 
a királyoktól nyertet yizbe hányatá. De mindezek meg nem dön- 
ték ; azonban az 1242-ki mongol-tatárjárásnak csaknem áldozata 
lett, mert a tatárok a kolostort feldulák, felégeték, a szerzetesek 
nagy Tésze elvérzett, jószágait egyesek foglalák el, mígnem' IV. 
Béla húsz év múlva, 1263-ban rendelkezett, hogy a monostor 
helyreálKttassék. *)

*) Fejér, Cod. dipt. IV. m . 106. s) Fejér, Cod. dipt. X. V. 776. Ka
tona, Hietor. Crit. Π. 667. .Nemzeti Társalkodó 1841. I. 16-dik szám. *) 
Egy oklevél,.Schuller, Umrisse und Crit. Stud. H. 166. 4) Szegedi, Synopsis 

' 860. e) Boez határa Szneság határába olvadt, templomának helye most is Iát- 
•*11 Szacság és Bács között; Sz,-Benedek Vista, Oyaln, Kapus közt feküdt; 
•z.-János Bács nevet vett fel. *) Fejér, Cod, dipl. IV. ΠΙ. 106. *) Ugyanott Hl. 
886.
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De bekövetkezett a tatárok második pusztítása, 1285-ben, 
a mikor a szerzet tagjai ismét szétverettek, jószágai ismét vilá
giak kezére kerültek; mígnem III. Endre 1296-ban Henrik apát 
kérésére királyi biztost küldött ki, s romjaiból újólag kiemelteié.’) 
És ez idő óta folyvást emelkedett. Róbert Károly 1324. nov. 21- 
kén István apát kérésére kiváltságát megerösité; s 1327-ben 
László apát kérésére a birtokfoglalók ellen rendelkezett. 2) Nagy 
Lajos 1357-ben zászlós-urasággá emelte. 3) Végre Mátyás király 
1463-ban Pécsváradi Pétert nevezé apátnak, 4) ki három év alatt 
ide oly erödöt vonatott, hogy a környéket rebegésbe hozta, mi 
vesztére vált az apátságnak: belőle kicsapongásokat kezdének 
intézni, miért is Mátyás király az engedelme nélkül emelt erőd 
lerontását szentgyörgyi és boznyi gróf János vajdának, 1466-ban 
kötelességévé tette .5 *) S hihetőleg lerontatá.

Az apátság, mely akkor fénye tetőpontján állt, ez időtől 
különböző viszontagságoknak lön kitéve. A szent Benedek-rend 
birtoklása megszűnt. A régi monostor helyébe kastély emeltetett; 
a hozzá tartozott 40 falu eladományozása kezdetét vette. ®)

Itt ünnepeltetett a gyermek János Zsigmond és I. Ferdi- 
nánd leánya, Johanna közt a mátkaság, képviselők által: I. Fer- 
dinánd részéről Nádasdi · Tamás, Báthori Endre s Castaldo, a 
János Zsigmondéról anyja, Isabella és Martinuzzi lévén a kép
viselők. Miből aztán semmi sem lett. 7)

Az 1556-ban bekövetkezett secúlarisatio a monostor javait 
adományozhatóvá tette. Hat falut, melyeknek Monostor a feje, 
Báthori István 1581-ben a jesuitáknak adott, kiket ide betelepített. 
Ok lakták 1594-ben, mely év augustusában Báthori Zsigmond 
többekkel megjelent, s a kolostor kertjében, mely a Szamosra 
rúgott, a törökpárti főurak lefej eztetése elintéztetek. 8)

A jesuiták Bocskai felléptével elvesztvén e kastélyt, Beth
len Gábor 1616. máj. 7-én Kamuthi Farkasnak, — I. Rákóczi 
György 1643. sept. 25-én Mákó és Jegenyével, fiának Zsigmond- 
nak, — H. Rákóczi György 1649. jul. 27-én fiának Ferencznek

') Szegedi, Synopsis 356. J) Ugyanott 359. Pray, Annales 1764. Π. 23.
3; Fejér, Cod. dipl. IX. II. 602. 641. 4) Katona, Hist. Crit. XIV. 667. s) L. az
Oklevelet Nemz. Társ. 1841. I. 16. sz. *j Hogy 1688-ban erűd 1. Miles 149. 7)
Kovacbich, Scriptores minores L 838.

%)  Nemz. Társ. 1841. 18, sz, W, Bethlen ΙΠ. 489,
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adományozd. ’) A Rákóezi-ház buktával Gilányi Gergely birto
kába ment, ki 1664. juJ. 7:én nejének Apafi Annának véghagyo- 
mányozá. *)

Az osztrákház felléptével a jesuiták visszajővén, ismét ke- 
zökre ment, s bírták 1773-ig, mely évben XIV. Kelemen pápa 
e szerzetet eltörölte; minek következtében a kath. püspökség ke
zébe ment, s mint a kolozsvári lyceum alapítványa kezeltetik.

Az apátságnak magához méltó nagyszerű temploma volt, 
kettős toronynyal. Mint feliratából világos: 1508-ban nagyobbá 
tétetett, 1598-ban menykőütés következtében fedele leégvén,8) 
Mária Krisztina megujittatá; a XVIII. században az itt virágzott 
iskola Kolozsvárra tétetvén át, e templom üresen maradt; 1787- 
ben Π. József császár alatt a törökkeli táborozás alkalmával rak
tárul használták; mire, bár 1794—5-ben még uj zsendely fede
let kapott, pusztulásnak indult. Felhagyatása végkép ki lévén 
mondva, 1818-ban Rudnai püspök leszedeté, köveit a kolozsvári 
királyi lyceum építésére fordittatá. Sanctuariumát, a hires apát
ság emlékéül meghagyván, 1819-ben templommá idomiták.

Ott áll most is a goth stylü maradvány. Homlokzatában a 
két kötábla, melyeken a templom története következőleg van fel
jegyezve :

Abbatiae P. P. Benedictorum de Kolosmonostra, quondam 
a Bela I. fundatae, a S. Ladislao confirmatae templum, regnante 
Uladislao II. anno 1508 auctum, et binis turribus cosummatum ; 
lapsu Temporis cuncta mutare sveti, a Principe Transilvaniae et 
Rege Poloniae Stephano'Bathori, una cum Dominio monostor, pro 
Scientiarum Academia Patribus S. Jesu anno Dni 1581. colla
tum; brevi Scholis in Urbem translatis, fere absque usu,' semper 
tamen Orthodoxum, post interitum P. P. S. J. in Annos magis 
desertum et Ruinae proximum, tandem Anno 1818. Caesare Aus- 
triae et M· Principe Trans. Francisco, gubernatore exc d. Geor- 
gio C. Bánfi L. B. de Losoncz, Episcopo Transii, et supremo 
Scholarum catholic, per m. Princi. Directore exc. ac rdiss. dno. 
Alexandro Rudnay de'eadem et Divék-Ujfalu, maxima sui parte 
in usus Lycei recent, aedificati conversum; hac vero sui Portione 
divino Cultui relictum et apparatum, Anno domini MDCCCXIX·

‘) J. Kemény, App. Dipl. XVII. XVIII. s) J, Kemény, Suppi. Dipl, X, 
g n . η Erd. Tört. Adatok f. 177, ’ ’
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Itt vala hazánk egyik eonventje, melynek levéltára most a  
kolósvári piaczi templomban, a nemzeti fejdelmek óta világi le- 
vélkeresök által Őriztetik. ') S a pompás épületek, a hajdani 
erőd s a fejdelemkori kastélyból és nagyszerű disz-kertböl, ma 
csak a kis templommaradvány áll fenn s egy örlak, régi kőfal
hoz támaszkodva; a többi csak kaszáló, s egy-egy régiségbuvár 
ha tapodja, mert a templomot csak böjtnapokon látogatják.

A kerczi monostor.
Mint az utas Szebenböl Fogarasnak megy, az Olt partján, 

hegyoldalban látja Kerczet fejérleni; az itt virágzott kerezi apát
ság idejében az ut rajta vezetett keresztül. *)

Csak gyanítják, hogy III. Béla király (1173— 1196) a cis- 
tercita rend Magyarhonba hozója alapította volna, mert róla ok
levél legclébb 1223-ban emlékezik, mint a melyben II. Endre 
király nem csak azt engedi meg, hogy Götzelin nevű papi em
ber Kis-Disznódot az apátságnak ajándékozhassa, hanem egy
szersmind maga is falvakkal gazdagítja. 3)

Az 1242-ki mongol-tatár dulás roppant csapást hozott reá,' 
mert István ifjabb király s Erdély herczege 1264-ben, mikor 
helyreállítását elrendelé, róla mint teljesen elpusztitottról emlé
kezik. 4)

ü gy  látszik e veszteséget kiépülte, mert 1322-ben panaszol 
Robert Károly királynak, hogy vagyon- és személybátorsága koez- 
kán áll : miért is a király egy oklevelet, ad ki, melyben a hozzá 
tartozó 10 falu megemlítése mellett, azon jogokkal ruházta fel 
az apátság területét, melylyel a szászok bírnak, s a szász ispán- 
ság védelme alá adta. 5) Valamint az is helyreállására mutat, 
hogy Zsigmond király Nikápolynál csatát vesztvén, útjában 1398. 
jan. 12-én itt megy keresztül, s a monostorban mulat. ®)

Szüksége is volt, mert a szomszéd várak mint Talmács 
várnagyai sokat háborgaták; a schismatikusok, vagy is oláhok

, ') Magyar Tört. Tár II. 101. '
2) Okleveleinkben neve többüélekép jön elő: Monostoriam 'Beatae'Mar. 

Virginis de candelis. 1234-ki oki. Schaller, Umrisse I. 101. De'[candela: Sze
redéi, Not. Cap. 19. Monost. S. Mar. de Kercz ordinis cysterciensis. Í322-ki 
oklevél. Scblözer 30. s) Schaller, Umrisse L 101. *) Fejér, Cod. dipl. V. L 
206. l)  Archiv d. Vereins II. 40. Fejér, Cod, dipl. VIII. II. 328. 869. *) Fejér. 
Cod. dipl. I t  368. f



pedig végpusztulással fenyegeték. I l y ' megrohanást szenvedett 
1343- és 1430-ban,· mely utolsó alkalommal feldúlták, felgyújtok, 
s csaknem megsemmisiték. ')

A balsors ennyi ostroma sem bírta az apátságot kényes 
helyzetére figyelmeztetni. Papjai kicsapongásnak adták magokat, 
miért Mátyás király őket 1469-ben keményen megdorgálta, s mi
dőn foganatját nem látná, 1474 áldozó esötörtökéröl kelt rende
letében az apátságot eltörlötte, kötelességeit s javadalmait a sze- 
beni papságra ruházta, azon rendelkezéssel azonban, hogy a 
szerzetesek eddigi foglalkozását három oda rendelt pap által tel- 
jesittasse^ a jószágai kezelését pedig a szebeni tanácsra bízta.

A hozzá tartozott falvakból megemlítjük Kerczet, Hortobágy- 
falvát, Omlást, Sinát, Szecselt. A nemzeti fejdelmi korra a szász 
hétbirák birtokakép jött le, azonban I. Rákóczi György tölök el
vette, s azután a falvak több kézén mentek át, mig aztán I-sö 
Apafi 1662-ben a szászoknak ismét visszaadta. 2)

Ez apátságnak nem kevesebb volt egykor elhivatása, mint 
Fogaras-földe vadonait a mivelésnek átadni, mit úgy .látszik tel
jesített, s szerepét lejátszódva, elenyészett. Pompás épületeinek 
ma már csak helye, s csak templomának fenmaradt chorusa mu
tatja, hogy itt egykor goth stylü templom állt. Az apátsági pom
pás épületeknek, melyek a templom mellett emelkedtek, most 
semmi nyoma; minden oda van, a várszerü bélységböl kisszerű 
oláh falu lett.

A tordai konvent.

Torda városban, hol most a lutheránus templom áll, ma
gaslatról az Aranyos partjára nézöleg, még korunkban is egy 
kolostor romjai voltak láthatók, mit a nép keresztes barátokénak 
tart; egyébaránt ide mutat a kolostor aljában fekvő Keresztes 
nevű határrész, s a  határrészszel határos Keresztes nevű falu is; 
mihez még említenünk kell, hogy a város e része régen Szent- 
egyházfalva nevet viselt, s mint falu később kebeleztetett be.

E kolostor Sz. Imrének volt szentelve, s a johaniták rendét 
követő kórházas keresztesekhez tartozott: ide mutat az is, hogy 
Torda határán egy kütat ma is Sz.-János kútjának neveznek.

') Szász nemzet levéltára 153/1464. sz. Eder, Felnjefhej! 97—08. lan,
.y_J, Kemény, Diplomatar. IX. 9, r
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Hogy a XHI. században már fennállott, okmányok matat
ják, melyek egyike szerint 1276-ban Weselmí* volt a komthnrja. 
Hiteles helyi foglalkozását nehány fennmaradt okmány bizonyítja.1) 
Mikor romlott el, nem említik.

A meszesi konvent,

Az ősidőkben Erdélybe a környező hegyeken át csnpa két 
nyílt utón lehetett bejöni, s ezeket kapuknak nevezék: egyik a 
Vaskapu, másik a Meszes-kapuja.

Midőn Árpád Magyarhont elfoglalta, országa határát »  Me
szesnél akarta felütni; de Tuhutum átjőve a Meszes kapuján, Er
délyt is elfoglalta, s ez utszoroson át maradtak közlekedésbe. 
Hogy az akkor járatlan Meszeshegy útját annál bátorságosabbá, 
s használhatóbbá tegye, Álmos herczeg, ki a XI. század végén 
s a XH. század elején Erdélyt, mint herczegi illetéket bírta, a 
Meszes kapujához a Szent Benedek szerzetes-rend számára mo
nostort állított, mit Szent Margitnak szentelt. Már 1163-ban Hl. 
István e monostor számára, az ott átvonuló sószállitó szekerek
től egy-egy kősót rendelt. a) IV. Béla király neje, Anna, Zilah 
városától kapott jövedelme egy ötödét e monostornak adomá
nyozta; mit IV. László király alatt, Erzsébet királyné, István, a 
monostor apátja kérésére, 1281-ben részéről is megujita. 8) Hogy 
e konvent, más konventek mintájára hiteles helynek tekintetett, 
s perokmányokat adott ki, egy 1248-ról fenmaradt ily kiadványa 
bizonyítja. *)

Mikor pusztult el, nem tudjuk megmondani. Romja a múlt 
század közepén, a Meszeshegy Zilah felöli oldalában még fenn 
v o lt;&) mi korunkban is látható. * V

') Magy. Történelmi Tár. II. ISO.
V Fejér, Cod. dipl. V. ΠΙ. 94. *) Ugyanott II. 170. 4) Magy. Tört. Tér. 

Π. 106. s) Fridvalszki, Mineralogiéja élőbeszédében.
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2) Egyházaink.
K eletkézé··.

Műemlékeink építészeti, tekintetbeni buvárlata Enrópaszerte 
nj tudomány; a magyar építészeti emlékek tanulmányozása csak 
mosi veszi kezdetét.

Váraink e szempontból! átvizsgálásához mondhatni jóformán 
hozzá se kezdtünk. Csak annyit láttunk még, hogy kezdetben, 
mikor a magyar nemzet e területet elfoglalta, nálunk is mint má
sutt, a római castrumok egyszerű tervrajza alkalmaztatott, — s 
hogy az ékitésekben gyönyörködő germán vár-épitészet a német 
lovagrend itteni megfordultával, a XTTI. században vette kezde
tét, — s hogy a mellék és körűlépitések-nálunk is, mint másutt, 
a puskapor feltalálása után, tehát a XV. században jöttek divat
ba. De hogy mi volt valósággal a magyar erődök ős typusa, az 
még elvekre vonva nincs.

Az egyházi építményekkel, minthogy idegen minták után 
készültek, styl tekintetben inkább tisztában vagyunk.

Mint tudjuk, a pogány és keresztény építészet között lénye
ges különbség van: amazt az oszlop és gerendázat, ezt a tám 
és boltozat jellemzi. A pogány korból Erdély ily oszlopzatos pél
dányokat nem mutathat fel; sőt a keresztény építészeti idomok 
közűi sem mindenike hagyta fenn emlékét, mert a rómaiak ba- 
silikájából fejlett, s a X-ik századig alkalmazott ó-keresztény ba- 
silika ízlés, úgy szintén a keleten fejlett kupolás byzánczi ízlés
nek nálunk nyomai nincsenek. Templomaink a X-ik század után 
keletkezett és divatozott román és goth ízlésben épültek.

A román ízlés, mely a basilikák alapszerkezetét megjavít
va, a templom hajóit tartó oszlopokat a falakhoz ragasztó mint 
tárnokát, mely az apsist, az oltárhelyet félkörévé alkotá, s a
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gerendázat helyett a menyezetet és ablakokat, félkörivbe vitte 
át, — ez Ízlésnek nehány szép példányát máig is bírjuk, milye
nek a gyula-fej érvári, nagy- és kis-disznódi, sz.-erzsébeti, szász- 
orbói, szász-ujfalvi, veresmarti, harinai két három hajós, — vala
mint az egy hajós kis-toronyi, holczmányi, rugonfalvi és gerendi 
templomok. ’)

A XII. században keletkezett s a. XIV. században hozzánk 
is beindult goth ízlés, mely a templomoknak még eszményibb 
idomot adott, mely a falakat még tovább vékonyitá, a falakról a 
súlyt a tárnokra fekteté át, azt ablakokkal sűrűn áttördelé, s a 
félkörivnél még felebb kívánván hatolni, a menyezetet és abla
kokat csucsivbe vitte á t, — ezen. Ízlés terjedése korára es
vén nagyobb régi templomaink keletkezése, ezen ízlésben szintén 
nehány elég szép példányt mutathatunk fel, milyenek a brássói 
(1385—1435), a kolozsvári Sz. Mihály (1392— 1422), a szász- 
aebesi (1418), a segesvári (1429— 1495), a szebeni (1431— 1471) 
közt keletkezve.

Mig a  román ízlés korából festvényeket nem ismerünk: 
goth ifclósü templomaink nehány szép falfestvény példányt hoz
tak le.

A XV. században a goth ízlés vissza kezdvén a románra 
banyatlani, mikén): az átjövet, úgy a renaissance vagy ujjászü- 
lfetéai' ízlésnek nevezett visszahanyatlás is a goth és román izléa 
idomait egyelőre összevegyitette, minek következtében vegyes íz
lésű templomok álltak elő, melyeknek szintén bővében vagyunk.

Azonban, ezt a bövséget mégis csak úgy kívánjuk vétetni, 
hogy örvendenünk kell, hogy hazánk annyi dulatása után, mely 
két legnagyobb monostorunkat, a k.-monostorit és kerczit templo
mostól megsemmisité, még bírjuk az ősidők nehány szép építmé
nyét. Templomaink nem hordják ugyan magukon a nagyszerűsé
get, oly templomokat, mdyeket a külföld felmutat, nem bírunk 
ugyan; de helységeink és városaink nagyságához, népességéhez 
képest, hogy messzi bátra maradtunk volna, azt legalább nem 
mondhatják.

Mindenik ízlésből nehány feltűnőbb templomot megemlítünk.

Somán iíléaii templomainkról rejzokknl 1, Jahrbuch d. Ctentral-.Com·. 
jBiwion Uk 149—194.



Régi harangok.

A régi harangok s harang-feliratok buvárlata körül keveset 
matathatunk fel. Nagyobb mérvben alig történt több mint az, 
hogy az ev. lutheránusok egyházi kormánya 1847 ben körlevelet 
bocsátott ki papjaihoz, melyben a hozzájok tartozó régi haran
gok feliratait bekérte. Mennyire és mily eredménynyel jártak el: 
napfényre tudtommal nem hozatott. Pedig, hogy lehetnek igen 
régi harangjaink, arra nézt nem felesleges megemlíteni, hogy a 
szászok 1252-ben már öntöttek harangokat, mit a jegenyei tem
plom harangja tartott fenn. ’)

A sajtó 1796-ban forditá rájok figyelmét, a mikoron a ma
gyar nyelvmivelö társaság utján figyelmezteték a régiség búvá
rait, mikép Sáromberken, Makfalván, Buzás-Bocsárdon, s főleg 
Marosvásárhelytt oly régi harang-feliratok vannak, hogy még sen
kinek se sikerült elolvasni. 2)

Makfalván a kérdéses harang ma nem létezik; de azért 
szép harang példányaink vannak, melyek közül nehányat meg
említünk.

A fennemlitett m a r o s v á s á r h e l y i  harang a várbeli tem
plom tornyában van. A múlt században találták a patakban, mely 
Vásárhely és Koronka közt foly el. Használható még, de száda 
több csorbát szenvedett, miből láthatni, mikép sokat hányatott. 
Magassága két lábnyi. A felirat a felső felét körzi, mi következő:

A felirat egy sorban foly körül. Betűi egy hüvelyknél ma
gasabbak, s egymástól egyforma távolságban két-két htivelyk- 
nyire állanak, sehol se kezdődve, sehol se végződve. A metszés 
tiszta, kiálló, de a mostanitól annyira eltér, hogy néhol laposan, 
másutt domboruan, másutt ismét élesen tűnik elő.

Olvashatását nehezíti az, hogy kezdetét kivenni egykönnyen 
nem lehet. Rajzát a keleti oldalán kezdtem el északi tengelye

*) A Magy. Nyelvin, Tár»a*ág munkái I. 189. *) Bder, Felmerte* 33,
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felé, 8 kiadván a fennebbi sort, a Révai-féle hun-székely-scytha 
táblázatok nyomán így olvasom:

GRATEA MARTINI APOR.
Ha a hún-székely ábéczc létezésének hitelt adhatunk: ben

ne a legrégibb, leghitelesebb példányát találjuk azon Írásmódnak, 
mely azonban a latinnal nagy részt fel vala már is elegyítve. E 
szerint keletkezése korát a XH—ΧΠΙ. századra tehetjük, a goth 
betűk bejövetele és a latin betűk teljes megalapítása előtti idő
szakra.

Az általam vizsgált feliratok közt a vásárhelyi utái\ a czik- 
mántori jő. Czikmántor szász falu a nagy-kendi postaállomás és 
Segesvár között. A kérdéses harang a lutheránusok tornyában 
van, használható állapotban. A rajta találtató felirat a következő:

L. többeket, Mittheil trogen d. Centptlcommjietofl 19(9, 99,

azaz: 0  REX + GLORIE + VENI + CUM + PACE.
Már ebben a vonalok az előbbinél szabatosabbak, a betűk 

alakjai inkább közelítenek a mostaniak alakjához. S a betűkből 
Ítélve, keletkezését 1400 tájára tehetni.

Ez időről, úgymint a XV. századból már több harangunk 
van, milyenek a miklósvári szintén 1400, a szász-hermányi 1422. 
a kőhalmi 1402-ből, a szotyori 1426-ból, a höltövényi 1431-ből, 
0  Maria pia és 0  Rex glorie veni cum pácé — feliratokkal. ')

Melyeket én láttam, ezekhez legközelebb jár a sárpataki, 
Vásárhelytör egy órára. Itt a reformátusok tornyában két harang 
van: egyiket, mint felirata mutatja, itélömester Sárpataki Márton 
az 1661-ki háborúk következtében 1669-ben újba önteté. A má
sik egy régi becses példány, melyen goth fractur betűkkel e fel
irat áll: DEUS + HOMO + FACTUS + EST + CRISTUS + REX + 

VENIT + (Cü)M PACE.
A DEUS szó metszése s a végén levő (CU)M PACE za-
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vártabb idomitása arra mutat, hogy a goth betűk bejövetele első 
korára esik, a XV. század közepe tájára, azon korra, hol a ró
mai számok már hanyatlanak, s már okleveleinkben is arab szá
mok nyomulnak előtérbe.

Az általam látottak közt ez után, régiség tekintetéből a 
vajai jö, mi Vásárhelytől egy órára esik. A harang a reformátu
sok njonan javított temploma tornyában áll, s teljesen használ
ható. Három-négy mázsás lehet. Felirata ennek is felső felén van; 
de már egészen elütve az előbb közlőitektől. Rajta határozott 
goth fractur betűk, jelezve, hogy a nyomtatás már akkor fel volt 
találva. A mondat egyébaránt csak az ismeretes: 0  + REX + 
GLORIE + VENI + CUM + PACE. Utána az 1495 mint évszám, 
már arab számokkal jön elő.

A vajai után a vécsit sorozhatom, Vásárhelytől szintén nem 
messze. E harang régen a vár tornyában volt, most a pap háza 
bijjában van letéve. Felirata ennek is az akkor divatban volt:

0  REX GLORIE VENI CUM PACE LETO 1500.
Itt is goth fractur betű van használva; csupán az 5-tös 

szám üt el, melynek alakja nem egyéb, mint egy derekában kis
sé hátra tört egyes szám.

Figyelem ébresztésül ennyit is jónak véltem közölni.

A) Román izléstt templomok.

Hogy a „román“ itt nem oláhot tesz, tán felesleges is meg
jegyeznünk.

A román ízlés Európában a X. században lépett fel. Ha 
tekintjük, hogy azon időben a levantei kereskedés Bécs, Hassa, 
Máramaros-Sziget s a Meszesen át, Erdélyt átmetszette, s ügy 
ment Konstantinápolynak: a román építészeti ízlés hamar bejö
hetett hazánkba.

Csakhogy a XI. század még nem gondolt monumentális 
építkezésre, templomaink egyelőre csak szükség-épületek lehettek. 
A faépitkezés helyébe az állandó építés legfelebb a XII. század
ban léphetett.

Hogy a müizlés nem hiányzott, mutatja a fejérvári kathed- 
rale, mely mind nagyszerűség, mind ornamentatio tekintetében 
azon kor színvonalán áll.



Hány nagyobb templomunk keletkezhetett az Árpádok alatt, 
mig tudniillik a román Ízlés virágzott, arra nézt annyit jegyez
hetünk meg, bogy okmányilag csak is 19-et ismerünk,*) de azért 
azok száma elég nagy lehetett, mert a most ismeretes helységek 
az Árpádok korában már léteztek.

Az említetteken kívül, a román Ízlésnek nyomait látjuk még 
Szász-Pián, Kelling, Nagy-Ludas, Nagy-Apold, Szakadát, Mártonhe- 
gye templomaiban. Mig aztán megkezdődött a goth ízlésbe átmenet.

A demsusi templom.
A hátszegvidékén fekvő demsusi templom fennebb, a római 

mümaradványok között tüzetesen van ismertetve, 2) Hogy néme
lyek római, mások későbbi építménynek tartják, szintén ismer
tetve van. l
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Mint a nyomozások s képünk mutatja, egyike a román Íz
lés legrégibb és legeredetibb példányainak, mi vagy római épti-

l)  SUbenbürg. Urkundenbuch L 265, a) L, £8*ik Upon,



letmaradványra, vagy római épttletmáradványokböl állíttatott Ősz- 
sze. Keletkezését a XI. XII. századra bátran tehetni.

Radna templom-romja.

Radna, a hires fürdő és bányahelyéég Besztercze késeié
ben esik.

Radnavidék középpontja, és az előidőkben tekintélyes bá
nyaváros, mely a királynék jószágaihoz tartozott. Az 1241-diMi 
mongol-tatár dulás alkalmával elpusztult, uradalmi központ lett, 
melyről 1467-ben meghatározzák a rendek, hogy azt a király 
tartsa kéznél az oláhoni fejdelmek számára. *)

A hajdani bányavárós, melynek lakosságát feldátatásakor 
negyvenezerre teszik, most kis oláh falu, s ha szinte e száta tú
lozva van, mégis eszünkbe juttatja a mondást: nunc seges est 
ubi Troja fűit.

Ha a vándor Radna elhagyott utczáin járdái, több rom -öt- 
lik szemébe, melyek valamelyikéről egy 1268-ki okmány emlé
kezik, 2), s melyek mint megannyi síremlék, gyászolják a multat. 
t)é egy sem ér nagyságra a templomrominal, melynek Sanotu- 
ariumából görög-egyesült templom van alkotva. A nagyszerű tem
plom egy része most is fennáll, s tornya hét ölnyire nyújtja fel 
daczoló fejét; ott áll még mellette a tempfom portaleja, ott ha
jójának kőfala éiz öl hosszan, ott a sanctuarium, mit Bab János 
görög-egyesült püspök idomittatott templommá.

Torony és templom félköriveken nyugodt; falában tégla 
nincs, még az ivek is kőből vannak kivive. A román styl e 'rit
ka példánya még sokáig fogna az idővel daczolni, ha a romlás
nak gát vettetik.

És ez nem minden, mi a gyászos múltra emlékeztet. A to
rony mellett boltíves üreg tátong, az üregből fel, s a  körében 
zöldelő gyom közül embercsontók, emberkoponyák fejériének.

Hat század év előtt, 1241-ben a szerencsétlen Város épen 
husvétját ünn'épélé, mire a  Kuknreásza 'erdeiből csák leomla a 
Kadan tatár khán tábora. Radna lakossága fegyvbrrb kelt, -elébe 
ment. A tatár félelmet tettetvén, hátravonta magát: ezek vissza

BOMÁN isüliésö TEfkPtrÖMÖK. 0 7 1

■) Érd. Tört. L ISO. « 8 . H. 91. V Fejér, Cod, dipl. IV. ÜL « 0 .



jöttek a városba, örömükben pohárhoz láttak, úgy lepte meg őket 
az ellenség. S oly vérfürdőt idézett elő, hogy a felkonczoltak 
csontjait hat század se tadta .eltemetni. S Radna megszűnt város 
lenni. *)

Ezzel szemben azon vélemény, miszerint e templom Mátyárf 
király alatt épült, s az embercsontok az 1717-ki tatárjárásnak tu- 
lajdonitandók, 2 * 4 *) szintén figyelmet érdemel; minek azonban a 
templomon látszó román ízlés, s az 1717-ki tatárjárás részletei
nek leírása, mi erről nem emlékezik —  ellene mond. 8)

Λ gerendi ev. ref. templom.

Gerend Torda mellett az Aranyos partján fekszik. Templo
ma nem monumentális épület ugyan, de mint olyan, mely nem 
csak mutatja, hanem egyszersmind feliratban tartja fenn azt, hogy 
a román ízlésnek a goth izlésrei átmente korában keletkezett, 
kétszeresen nevezetes.

Szerkezete igen egyszerű. Szentélye, mi négyszegben záró
dik, boltozatos; egyes hajója vizirányos menyezetü. A román 
szerkezet s a goth csúcsíves ablakok vegyülve jőnek benne elő.

-A szentély északi falában következő felirat áll:
Istam cameram edificavit

©
Stepbas Sacerdos anno di űD  

CG XC.
A betűk vonalai még annyira sincsenek kifejlődve, mint a 

fennebb közölt harangfeliratokban. S nevezetes arról, hogy fel
fedezője egyelőre csak a két első sort vakartatta le, s azon vé
leménynyel lépett fel, mintha az 1000-ik évben épült volna; azon
ban további nyomozás az alsó sort is felderité, s úgy jött ki az 
1290-ik év. *) Azonban a későbbi újítások, melyek egyikének 
évszáma 1580. feliratkép jön elő, eredeti alakjából már is kivet- 
kezteték.

Miként Kemény János önéletírásában fenhagyá, Sarmasá- 
giné, Gerend úrnője, a XVII. század elején, e templomban tartá 
légyottjait Markó vajdával. *)

') Roger, Carmen mieerab. Cap. XX. Bonfin, Slat. Dee. II. Libr. Vili.
») Magyar Futár 1856. 42. 46. 67—69. az. *) Érd. Tört. VI. 97.
4) Nemzeti Társalkodó 1840. Π, 10. w. Transüvania 1840. 816.'
s)  Bomynál Q. 88.
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E templomban ma is látható egy öl széles, l 1/* öl hosszú 
megrongyollott zászló, fekete virágos selyemből, kereken ujjnyi 
széles rojttal. Egyik felén a Kemény család aranyozott cziraere, 
két angyaltól tartva, másik oldalán felirat, mely Kemény Simon 
( f i 675. apr. 5.) a Kemény János fejdelem fiát jellemzi, ki Π-ik 
Rákóczi György alatt Fejérmegye ispánja, Fogarasvár s Udvar
helyszék főkapitánya volt. E szerint Kemény Simon temetésére 
készíttetett, s itt, mint a Kemény család birtokai főhelyén té
tetett le.

Kis-torony ev. luth. temploma.

Kistorony németül Neppendorf, Szebennel összeforrott falu.
Templomának különös szerkezete vonja magára a figyelmet. 

Szentélye hajójának csak folytatása, miután egy kereszthajó töri 
át, s az egész templom egy görög kereszthez hasonlít. Tornya 
a templom piaczárói emelkedik ki.

Mint feliratok mutatják 1548-, 1759- és 1819-ben megujit- 
tatott. Azonban szerkezete, s déli portaléjának félkörive, keletke
zését a ΧΠΙ. századra utalja vissza. *)

A templomot kőfal keríti, s benne a raktárak nem a kőfal 
mellett folynak körül, mint más templom-kastélyoknál, hanem 
földalatti boltüregek vannak alkalmazva, ezt használja a lakos
ság raktárul.

A kis-disznódi templom-rom.

Kis-Disznód, németül Michelsberg, Szeben közelében esik.
A völgy felett mintegy 250 lábra egy szirtcsucs emelkedik 

ki, ezen áll Kis-Disznód községi kastélya, s benne egy templom, 
mi romlásnak indult.

A templomnak három hajója van, szentélye s ablakai fél
körben záródnak. Szentélyének átmérője 2° 5', hajójának 4° 3', 
mellékhajóinak 1° 4 1/,'; az egész hossza 12°, magassága 5a/ s°. 
Mellékrészei keresztboltosok, a föhajó padolt lehetett, mi azonban 
ina már hiányzik. Két oldalán hat ablaka, chorusán kettő, apsi-

·) Jahrbach d. Central· Commission 111. 186.
18
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sán három. Ajtaja három, melyek közül az északi oszlopokra 
van ivezve. Különben ornamentatio az egészen kevés. Tornyának 
tervezete meg van', de soha se volt felépítve. Hogy chorusán 
feetvény lehetett, mutatják a még most is fen levő szinmaradvá- 
nyok. Anyagja patak-kő.

Északi oldalhajója raktárrá van idomítva. ')

A harinai ev. lulh. templom.
Harina, németül Münchsdorf, Besztercze és Teke között 

fekszik; az országutra a keleti oldalhegyek magaslatáról egy  
nagyszerű kettős tornyu templom néz le.

Harina az elöidökben egyházi javakhoz tartozott, 1246-ban 
püspöki jószág .2) A Zsigmond király elleni zavarokban a pápa 
által erőszakolt László ellenkirály 1403 ban Somkereki Jánosnak 
adományozta. 8) De helyreállván a Zsigmoüddali egyetértés, 1411. 
apr. 6-án szeszármai Farkas Tamásnak adományozd, ki hatal
mas családot alapított, mig aztán e család a múlt század elején 
kihalt. *)

E templomnak a mongol-tatárjárás után, a XHI. században 
kellett keletkeznie. Homlokzata, melyen két négyszegű torony áll, 
már csak azért is meglepő, mert egyetlen példányunk a román 
ízlésben, melyen a kettős torony ki van építve. A két torony 
közét alól portaié foglalja el. Belépve, egy hárem hajós templom
ba jutunk, melynek közép hajója félkörben záródó szentélyben, 
mellék hajói kívül fel sem tetsző kerek fülkékben végződnek. A 
mellék hajókat három-három oszlop vágja el a főhajótól, melyek 
félkörivben függenek egymással össze. A szentély boltíves, a töb
bi rész padolt. Ablakai keskenyek.

Hajójának hossza 43, a szentélyé 18; a közép hajó széles
sége 14V2, a mellék hajóké 7, a szentélyé 12'/2 láb; az egész 
templom hossza kívülről 68, szélessége 40 láb. Anyagja pa
tak-kő, csupán ajtói és oszlopai egy részénél jön elő faragott kő.

Déli ajtójánál az 1692-ki év, mint megujittatásának évszá
ma jön e lő .5)

') Mittheilungen d. Central-Commis. 1857. mart. füzet. Más rajzát Jahr
buch d. Central-Commission ΠΓ. 179.

J) Fejér, Cod. dipl. X. IV. 188. 3 *J Ugyanott IV. I. 414. *) Érd. neve
zetesebb családai 110.

5) Blúzokkal, Jahrbuch d. Centraloommissioa ΙΠ. 188.



A szász-orbói ev. luth. templom.
i

Szász-Orbó, németül Urwegen, Szeredahely közelében esik.
Temploma, mit említeni akarunk, egyike azon temploma

inknak, melyeket a faluk melletti magaslatokra vár yédelme alá 
építettek, s később felhagyván, mást épített a lakosság magának 
benn a faluban. Ezt is 240 lépés körmérettt várfal övedzi.

Kisebb s egyszerűbb román ízlésű maradványaink közé tar
tozik. Három hajós, a mellék hajókat négyszegű oszlopokon nyug
vó árkádok választják el. Szentélye egyenes vonalokban záródik. 
Hajója hossza 9n 2', a szentélyé 4° 1'. Homlokán egy négy
szegletű torony, háromrészre osztott kerek ablakkal. A templom
nak csak délfelöl vannak ablakai, melyek két sorban nyílnak és 
aprók, míg a szentélyt hosszú keskeny ablakok világítják. A 
mellék hajók boltosok.

A templom ma már csak temetések alkalmával használta
tok, minthogy mellette van a temető. Azonban oly állapotra ju
tott* hogy a szentélynek már sincsen fedele. *)

A fejérvári székesegyház.

A román styl legmonumentalisabb példányához értünk.
Egy templom áll szemünk előtt, mely mind mtibecse, mind 

történeti nevezetességére, mind nagyságára nézve Erdély első 
rangú templomai közt foglal helyet. Ez volt temetkezöje, hogy 
úgy szóljak, walhallája Erdély legnagyobb férfiadnak; itt folytak 
le a nemzeti fejdelmek alatt az országgyűlések, a fejdelmek be- 
igtatásának és temetkezésének ünnepélyei.

Mikor épült, történeti adat nem jeleli. Mint tudni akarják, 
az itt feküdt római város, Apulum temploma is épen e helyen 
állott volna, mely állításra feliratot idéznek. 2) Hogy Sz. István 
legyőzvén Gyula vezért, Fejérvárra, mint constatirozni lehet  ̂
1003-ban püspökséget állított, azt említettük: s hinni akarják, 
hogy e templom alapja is akkor vettetett m e g ; 8) még pedig, 
mint mondáink lejegyzője, Holtai mondja, a Gyulától lefoglalt 
kincsekből. *)

') Rajzzal, Jahrbuch d. Centralcommission III. 184.
’) J. Benkö, Special. Transily. III. §. XXX. 3) Az 1848-ki Schematismus 

LXXI. 1. ') Haltai krónikája I. XL. Rész.
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Azonban, ha e templom szerkezetét s kivitelét tekintjük, a  
jelenleg fennálló templom nem keletkezhetett előbb, mint a román 
ízlés teljes kifejlésének s hazánkig is elterjedésének korszakában, 
a Xll-dik század közepén. Alapszerkezetében megtartá ngyan a  
római basilika szerkezetét, de minden nagyszerűsége mellett a  
kerekdedség és öszhangzás és arány, az apsis közvetlen s egy
szerű alakítása, a toronynak, még pedig a kettős toronynak alap- 
szerkezetéböli kiindnlása, a XI. század elejéni keletkeztét kétség 
alá vonja.

Hogy a díszes székesegyház, a román Ízlésben hazánk e  
legszebb példánya, több változáson, gyakori újításon ment át, 
már csak onnan is világos, mert, mint látni fogjuk, többször le
égett; de azt, hogyha kezdetben itt más szerkezet állott, mikor 
nyerte jelen alakját és nagyságát, megmondani nem bírjuk.

Hogy Hunyadi János szenlimrei győzelme zsákmányaiból 
1442-ben alapos újítást vitetett rajta véghez, ') — hogy Bethlen 
Gábor tornyát a mostani 144 láb magasságra emeltette, bele ha
rangokat és órát tétetett, 2) — hogy sanctuariumát, mint egy fel
irat fentartja, b. Stojka püspök 1753-ban leszedeté, s újba épit- 
teté — azt feljegyezve látjuk; de keletkezéséről adatunk nem 
lévén, történetét okmányok nyomán 1277-ig vihetjük vissza, a 
midőn fel lévén égetve, újba építtetéséről okmány készült és ma
radt fenn, melyből meglehetősen kiderül, hogy éppen e templom 
ujittatott ki. 3)

A székesegyház négyszegletű faragott kőből van építve, s 
szobrászati ornamentatioval meglehetős dúsan elöntve. Alakja ró
mai kereszthez hasonlít, mennyiben hajójából a közepén kereszt
hajó szökellik ki. Hossza 261, szélessége 120, magassága 60 
láb, melyből a szentélyre 90 láb hosszúság, 30 láb szélesség 
esik. Három hajója van, melyek csúcsívesen vannak boltozva. 
A fóhajó és oldalhajók között hat-hat oszlop, melyek fejezete 
művészileg van faragva. Oldalablakait félköriv, a szentélyen le
vőket csucsiv boltozza. Benne kilencz oltár.

Kívülről tekintve, homlokzata meglepő látványt nyújt. Két
felöl két torony emelkedik, egyik 24 öl magasságra, a másik a 
fedélnél félben szakadt. A két torony közt művészileg dolgozott

') Kaprin&i, Hangar. Diplom. I. 419. Benkő, Trans. I. ISO. *) Saal&rdi, 
krónikája 88.

') Jahrbuch d, CentralcommUiion IQ, 15?.
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oszlopokon nyugvó portaié áll, melynek legnagyobb magassága 
26 V2, legnagyobb szélessége 16 V, láb. Felette pagyszerü ablak, 
felebb a párkápyzaton a négy apostol szobra,

Az északi oldal hasonló elegantiával van kivivé. Itt is egy 
kisebb portale, s felette a Krisztus s mellette két apostol féldom- 
bor alakban. A párkányzat mesteri állatképleteket tüntet elő, 
többek közt, három lovat vagy nynlat úgy összeállítva, hogy a 
háromnak csak három füle van. E mellett majom, sphinx, orosz
lán és centaurus vannak alkalmazva, mint a kereszténység esz
méjének a pogányság feletti győzelmének szokott jelvényei. A 
zárfalon szintén reliefben több emberi alak. *)

Külső felén még kettőt kell megjegyeznünk: Az északi ajtó 
felett egy felirat áll, mely következő:

.Mathiam claro tetigit qui sangvine Regem,
Ista Ladislai signa fuere Geréb.

A déli oldalon a földtől pár ölnyi magasságban egy bera
kott ajtóforma nyílás, mit ajtónak tartanak, melyhez egy palló

f) Ipolyi, A középkori építészet 14—17. Frid Müller, Die Kirchliche 
Baukunst des romanischen Styles in Siebenbürgen. Rajzokkal, Jahrbuch der 
C$atr*loomipiMion 137—73? Äfemopa Episcopatus et Ejuecopor. I^XXKVm« \%
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vezetett a püspöki épület ezen részéből, úgy tartják, hogy rajta 
át a püspökök jártak a templomba. *)

Hanem, nem csak az épület szépsége, mi a kebelt e tem
plomnál kegyeletes elmélyedésbe hozza: a belsejét elöntő sírkö
vek , siriratok, sarkophagok előtt az utód szintén tisztelettel 
fog mindig ipegállani. Erdély legnagyobb fia, ki valaha földén 
született, H u n y a d i  János, azzá tette volt e templomot, mivé 
egy Mirabeau Párisban a sz. Genoveva templomát. 0  1456-ban 
Zimonyból ide hozatá, tetemeit, ide temeték el, s e templomot 
nagy embereink sírboltjává szentelé. Hunyadi emléke egy a tem
plom déli oldalához ragasztott kő Sarkophag, melyen egy szaká- 
las férfi hanvat fekszik; bal keze kardját fogja, jobbja buzogányt 
tartólag melle felé emelkedett, mi azonban most le van törve. 
Öltönye köpeny s mellén összetűzött felső ruha, fején fóveg. A 
Sarkophag oldalán harczosok csoportozata. 2) Némelyek azon vé
leményben vannak, hogy az emlék fedélzete újabb mti lenne al
jánál, porondköböl. 3)

Jobbjánál Hunyadi öcscse, J á n o s  fekszik. Síremléke ha
sonlít a fupnebbihez, ennek is fedélzetén férfi alak. Czimerei mel
lett felirata is van, melyben Johannes Miles frater Gubernatoris- 
nak neveztetik, ( f  1441—2.)

Hunyadi balján hasonló Sarkophag van, férfi alakkal, felirat 
rajta nincs; de a Hunyadi lefejezett fiáénak, Budán a Szentgyörgy 
terén elvérzett Hunyadi L á s z l ó é n a k  tartják. *) Kit Heltaiként, 
Szilágyi Mihály, mihelyt Mátyás király lett, az árulók közül ki
vétetett, ide hozatott. E három sarkophagot egy rács keríti.

Ezekkel szemben, a templom északi oldalához ragasztva van 
Isabella királyné, Zápolya János király nejének emléke ( f  1559.) 
Anyagja fejér márvány: felette egy nőalak nyugszik a fennebb 
leirt helyzethez hasonlóan, öltönye régi magyar növiselet. Mel
lette királyi s családi czimerei.

Lábánál van J á n o s  Zsigmond e királyné fia sarkophagja 
( t  1571), hasonló márványból; fedélzetén férfi alak hanyatfekvés- 
ben, ős harczi ruházatba öltöztetve. Az emlék oldalán lovas és 
gyalog harczi nép s hadi szerek. Itt is ott vannak családi czi
merei. * I

’) Az í848-ki Schematismus LXXXVUI. lap.
J) Bajzát 1. Kovácsóczi Árpádiáj« IXI, kötet· s) Vas, Újáig I860. 171,

I  Joan. gMtal. Dacia 1713. 66,



Fejdelmeink közül emléket bírtak még B e t h l e n  G á b o r  
( f  1629), fekete márvány sírkövet, s rajta hosszas síriratot; ha- 
sonlót bírt I. R á k ó c z i  György is, ( f  1648); de az 1716-bani 
újításnál e két síremlékből oltárokat csináltattak. * *) A Rákóczié 
egy része most is ott hever a templom bemenetelénél.

Ezeken kívül birtnk még a múlt század végén sírköveit 
püspökeink közül: L é p e s  Györgynek 1442, V á r d a i  Ferencz-, 
s Martinuzzi Györgynek 1552-böl. Polgári állású nagy embereink 
közül G é c z i  János fökormányzóé mellett, 1588-ból, ott van 
V a r k ó c z i  Tamásé 1566, L e n c z é s  Györgyé 1593; ott van 
S z é n á s  Péteré, N a g y  Mátyásé: s több nö emléke, melyek 
azonban most már olvashatlanokká vannak kopva, minthogy a  
templom padlazatát képezék, vagy pedig alól vannak fordítva 
írott oldalaikkal. S e mellett még számos világi és egyházi ne
vezetes ember itt porladoz.

Fejdelmeink közül itt nyugosznak még: bibornok B á t h o r i  
Endre, B o c s k a i  István, R á k ó c z i  Zsigmond, B e t h l e n  István; 
de hol van sirjok, már se tudjuk megmondani. 2)

E templom idő folytán nagyszerű dulatásoknak volt kitéve. 
Mint ilyet legelöl említhetjük az 1241-diki mongol-tatár dulást, 
mint a mikor igen sokat szenvedett, s mivel a püspöki jószágok 
szintén népetlenekké tétettek, hogy helyreállittathassék, IV. Sán
dor pápa 1246. apr. 23-ról egyházi segélylyel támogatta. 3)

Alig állithaták helyre, uj csapás érte. A tized miatt Péter 
püspök a medgyesi káptalannal heves vitába elegyedett, ennek 
folytán Alárdi Jánost, Vízakna biráját a püspök megölette. Erre 
fia felkelt, a szászokkal 1277. febr. 21-kén Fejérvárt megrohan
ták, épen vasárnap lévén, a népet és az egyház embereit a tem
plomba szoriták és felgyujták. *) Hogy helyreállíthassák, IV-dik 
László Tordáról sót adományozott, s a püspöki jószágok embe
reit az adó alól felszabadná: úgy kezdék helyreállítását 1287- 
ben, s mire ΠΙ. Endre 1291-ben Fejérvártt gyűlést tartott, meg 
van jegyezve, hogy a fedelezéshez épen akkor készültek. 5) 

Helyreállván, fedelét 1527-ben a vihar sodorta le. ®)

') Joannia Kastal Nova Dacia 1743. 63. 1.;
*; Archiv N. P. II. 20.
*) Siebenbürg. Urkundenbuch I. 66. *) Érd. Tört I. 14Qt 
ή  Erd. Tört. I. w .  6)  W. Bethlen I, ?86.
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Később, 1601-ben, miután Básta s Mihály vajda egyesült 
serege Báthori Zsigmond fejdelmet Goroszlónál megverte : győ
zelmesen vonult Fejérvár felé. Rácz Györgyöt Fejérvárra küldék; 
a fejdelmek székvárosára; a kegyeletet nem ismerő csapatvezér 
ide jött: a fejdelmi palota ékeit letépeté, az ország levéltárát 
széthányatá; s mire katonái több rombolni valót nem találtak, 
neki estek a fejdelmi sírboltoknak, a koporsókat feltörék, a sar- 
kophagok ékességeit elrabolák, s belőlök a nemes hamvakat szél 
szárnyára ereszték.

Egy hajdú a Hunyadi jobb kezébe adott vezéri botot is 
magával vitte. Idő múltával a hajdúnak kedve jött vele Orsi Pé
ter, esztergomi várparancsnoknak kedveskedni, s azon hízelgő 
szavakkal, nyújtja neki) miszerint nem ismer, kinek méltóbban ad
hatná. Honnan tudnád bebizonyítani, — szólt Orsi — hogy az va
lóban Hunyadié volt? A hajdú jutalmat remélve, három tanút ál
lít elő, kik egyhangúlag bizonyiták, hogy előttük vette le az em
lékről. Köszönöm, — szólt a nemes bajnok — hogy oly messze 
földről nekem hozád; de mivel oly szent porokat háborgatál, 
nem vagy méltó, hogy szijjad e hon levegőjét. Szólt s a hajdút 
megkötöztetve, levezetteté a Duna hídjára, s ott az ősz Dunát 
felhiva, hogy a vezéri botot, mely öt a hódítóktól megoltalmazá, 
fogadja keblébe, s oltalmazza meg ily szentségtelen kezektől 
hullámai közé dobá, s utána dobatá a rablót is.

Pár év múlva a templomot ismét veszély érte. 1603-ban a 
trónkövetelő Székely Mózes, törökök élén Básta ellen bejött; 
előcsapatát Bethlen Gábor Fejérvár alá vezette, ostromoltatni kez- 
dé: ez ostromban a várvédök a külvárosnak tüzet adtak, de oly 
szerencsétlenül, hogy a várha is becsapott s többek közt a kathed- 
rale is tornyostól leégett. *) Azonban épen ostromlója, Bethlen 
Gábor, hogy fejdelem lett, helyreállította, tornyát kijavíttatta, s 
bele harangokat és órát tétetett. 2)

Megjött a harmadik csapás is. A H. Rákóczira jött török- 
ség, 1658-ban a várat bevette, s minthogy előlük minden rabolni 
valót eltakarítottak volt: dühökben neki estek a templomnak, sír
boltjait feltörék, a koporsókból, kiket még ott találtak, kihányák, 
a márvány sírköveket összedarabolák, a feliratokat megcsonki-

') Wolf de Bethlen V. 238. 2) Ssalárdi krónikája 33. I.
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ták. ’) S a sarkophagokoni metszvényeket, melyek korukhoz ké
pest a legnagyobb gonddal voltak faragva, melyeken az ősidő 
viselete, fegyverzete maradt volna féldombor metszésben reánk: 
elrongálák úgy, hogy alig lehet belőlük valami egészet kivenni; 
ha így bántak az emlékekkel, hogyan maradtak volna épen a 
halottak, s csak a történet lapjairól tudjak, hogy egy János Zsig- 
mondot veres karmazsinban temettek, fekete palásttal betakarva;* 2) 
mert ma már e sarkophagok mind üresek. £ . Bajtai püspök, 
1766-ban felnyittatá őket, s szomorúan győződött meg, hogy e 
nagy férfiaknak még porát sem bírjuk többé. Az emlékek ma 
már oly csonka feliratait én nem adom: többször ki vannak már 
adva. Legutolsó összes másolatukat 1791-ből bírjuk, mint a mi
kor Szeredai prépost akkori állásuk szerint világ elé bocsátotta.3)

A fennebbi romlásból helyre lön állítva némileg, azonban 
teljes helyreállása s róm. kath. szellemben! visszahelyezése 1716- 
ban következett be.

Az 1556-ban bekövetkezett secularisatio, vagy is a püspöki 
javadalmaknak a nemzeti fejdelmek háza fentartására lett fordít
tatása, s a reformatjo kifejlése után, e templom a Zápolya-ház 
alatt az unitáriusok kezére ment át; 1565-ben a képeket s az 
orgonát) mit a protestánsok egyelőre igénybe venni nem akartak, 
kitették; 4) a Báthori-ház a róm. katholikus vallás s jesuiták be
hozatalát munkálkodván, e templomot 1597-ben ismét visszakap
ták a katholikusok; 1601-ben a reformátusok birtokába ment, s 
e században folyvást reformatus fejdelmek uralkodván, kezökön 
maradt 1716-ig, mint a mikor az osztrákház a püspökséget 1715. 
dec. 11-éről Fejérvárra ismét teljesen visszaállitá; mire a követ
kező évben a reformátusok püspöke Enyedre székeltetett á t .5)

A fennebbiek mellé még két véletlen esetet kell említenünk. 
Egyik az, hogy 1758. jul. 8-án a püspöki lakban kiütött tüztöl 
meggyuladt, s a templom tornyostól leégett. ®) A másik véletlen 
a 48-ki forradalom alatt következett be, mint a mikor a forra
dalmi sereg Fejérvárt ostromolván, az 1849. jun. 23-ki bombá
zásnál a templom és torony meggyűlt, a harangok elolvadtak. 
Azonban mind a két romlást kiépülte.

’) Sibanbcrg. Bum. Fundgruben v. gr. Kemény Π. 154. Érd. Tört,
Tára. I. 106.

3) L. Antonii Szeredai Collectis Continuus Tabulae monumentorum stb.
A. Carolin&e 1791.

* ) Archiv, N. F, H. 20, η  Erd, Tört. VL 95, «) Szeredai, Ser. Ep. 234,
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Mily különös figyelem s nemzeties kegyelet tárgyai a tem
plomban álló emlékek ma is, arra nézt emlékezetbe hozznk azt 
az ünnepélyt, melyet a felejthetlen püspök, dr. Haynald L. ren- 
deztetett 1856. aug. 11-én, Hunyadi János halála négyszázados 
emlékére; a mily nemes volt a gondolat, a városi polgárság ép 
oly kegyelettel állta körül a nagy hős virágboritott síremlékét.

Ugyancsak Haynald püspök müizlésének azon emlékét hagy
ta fenn, miszerint a templom belső felének négyszeg kövekből 
alkotott falazatáról a meszeléseket 1859— 64-ben levakartatta, s 
e szerint visszaadta eredeti alakját.

B) G-oth izlésfi templomok.

A goth ízlés a ΧΙΠ. század vége felé kezd mutatkozni ha
zánkban. Mig a románból a gothba átment, vegyes szerkezetű 
templomok álltak elő, mig aztán a XIV. században teljesen ki
fejlett.

A XIV. század különös tevékeny volt a nagyobbszerü tem
plomok építésében. Alig van városunk, mely a XIV. és XV. szá
zadból templomot ne bírna, s miután a goth ízlés ekkor érte el 
kifejlési tetőpontját, mondhatni minden városunk bir goth izléstt 
templomot; sőt a kisebb helységek is, ha nem építettek újat ez 
ízlésben, legalább régi templomukat ide idomitgaták. Mig aztán 
a XVI. században a goth ízlés iránti előszeretet elhanyatlott, be
állt a renaissance ízlés kora.

E styl a köfaragást tovább fejtette, de a szobrászatot hát
térben hagyta; s az ornamentatio kivitelében a festészethez fo
lyamodott. Talán mert a görög művészet a törökök benyomulása 
elöl elhúzódott, s Konstantinápoly elfoglalása által szerte űzetett: 
festészeti ékitésünk az európaival csaknem egyszerre jelenik meg. 
A korunkra fenmaradtak közül az almakerekit, szebenit, darlaczit 
említjük meg.

Feles ily izléstt templomaink közül a nevezetesebbek kelet
kezésűk rendje szerint, itt következnek.
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Enyed kastélybeli templomai.

A községi kastélyok közt fennebb, Enyed templom-kastélya 
meg van említve. E kastélyban két templom van, az ev. refor
mátusoké és az ev. lutheránusoké.

Az ev. l u t h e r á n u s  t e m p l o m o t  1865 őszén lebonták, 
s uj templom épül helyére. Ez román ízlésben volt építve, 7 öl 
hosszú hajó- s 3 öl 3 láb hosszú szentélylyel. Szentélyénél egyik 
támoszlopon e felirat állt: Hoc opus inchoatum est anno Dni 
MCCCXXIH. et finitum ΗΠ. Le bontatásakor aljában egy körül- 
falazott üreget találtak, tele embercsontokkal, melyek közt gye
rek- és nagy embercsontok vegyesen jöttek elő.

A z ev. r e f o r m á t u s  t e m p l o m  hajójának hossza lő , 
szélessége 10 öl, szentélyének hossza 6 öl négy láb, szélessége 
5 öl. A román és goth ízlés vegyesen jön benne elő, mennyiben 
szentélye félkörben záródik, s két sor ablaka van, az alsó sor
ban levők szélesek félkörbeni, a felsők magasak és karcsuk 
ceucsivbeni záródással.

A román stylnek a gothbai átmente korában esvén kelet
kezése, építtetését szintén a XIV. századra tehetni.

Brassó ev. luth. temploma.
A goth ízlésben ezen első rangú példányaink egyike, a pia- 

czon fekszik.
Épitni 1385-ben kezdik; ') adatunk van, hogy 1390-ben 

építtetése keményen folyt, s 40 év kelle bevégzésére. 2) Reá an
golok, francziák és hollandok is adakoztak.

Felépülése után egy század s nehány évvel, 1588-ban, újra 
boltozák. 8) Külső támoszlopain a 12 apostol aranyozott szobra 
állt; falazatának belső felén a magyar királyok idejéből, neveze
tesebb országos eseményeket s Brassó szomorúbb napjait jelelő 
krónika volt kőbe vésve, mit Schwandtner s másoktól kiadva 
bírunk i s : 4) de az 1689-ki égéssel mind az apostolok szobrai, mind 
a feliratok eltűntek.

') Joann, KastaL Hova Dacia. 76. ') Windiaoh, Geographie 26i ,  3) FuncU 
gruben I. 23. V' ßchwandtner, Scriptore· IQ. 876,
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Azért e templom nagyszerűsége s kivitele tekintetében ha
zánkban ma is kiváló helyet foglal. Egészen faragott négyszeg 
kövekből épült; 15 öl magas, 12y2 öl széles, s 4 2 '/2 öl hosszú.

A templom hajóját 16 toscanai oszlop tartja, s osztja há
rom felé.

Több nagy embernek volt temetkező helye, mennyiben itt 
nyngszik s itt van emléke Honterus Jánosnak, a lutherán vallás 
lelkes terjesztőjének, a tudós W a g n e r  Bálint- és F u c h s n a k ,  
s a Báthori Gábor fejdelem ellen küzdő W e i s z Mihálynak stb.

Benne van Erdély legnagyobb orgonája, mi koránkban ál
líttatott; s tán a legnagyobb harangunk is itt van, mi 130 má
zsás, mi szintén nem régiség.

A templom egyik oszlopáról gyermek kandikál le a mély
ségbe, köböl faragva. Azt regélik, hogy az egy lángész emlékére 
volna oda téve, kit mestere kenyéririgységböl felkülde oda, hogy 
a mérzsinórt neki onnan bocsássa le; s midőn azt leeresztette, 
lerántotta.

Tornya 23 öl magasra emelkedik.

Kolozsvár piaczi és farkasotczai temploma.

Kolozsvár templom tekintetében igazi főváros. Benne Erdély 
mind a hét vallásfelekezete, úgymint: a róm. katholikus, ev. re
formatus, unitárius, ev. lutheránus, egyesült és nem egyesült gö
rög és a mózesi vallás képviselve lévén, több nagyszerű templo
mot bir: azonban itt csak a goth izlésüek jönek tekintetbe.

Két ily temploma van: az úgynevezett piaczi róm. katholi
kus, s a farkasutczai reformatus.

A p i a c z i  t e m p l o m ,  mi Sz.-Mihálynak van szentelve, a 
város közepén fekszik, még pedig a szabályoson négyszegeit fö- 
piaczot kevéssé hárántékosan metszve át. Egyike legnagyobb, 
legdíszesebb templomainknak, s ha épületekkel körtilépitve nem 
volna, főleg mióta torony épült melléje, a nézőre meglepő be
nyomást gyakorolna.

Mikor kezdék épitni, s mely évben végezték be, határozot
tan megmondani nem lehet; honnan némelyek azt 1392-re, má
sok 1404-re teszik, Annyi áll, hogy Bonifacius pápa 1400-bau



búcsút engedélyez azoknak, kik építtetését segélyezik; ’) s hogy 
Zsigmond király, kiszabadulván a siklósvári fogságból, hol az 
ország nagyjai 18 hétig fogva tárták, mintegy áldozatul e tem
plom építését nagyban segité. Már 1422-ben annyira kész, hogy 
a püspök a benne tartandó misék felöl rendelkezik.

Gr. Eszterházi János pontos leírást vevén fel róla, itt kö
vetkezik : Ezen csarnok modorban alakított szentegyház három 
egyaránt magas hajóval bir; középsője a nyolczszegből képzett 
bárom oldallal záródó s keletre fekvő szentélybe, a mellékhajók 
szintén a nyolczszög három oldalával alakult mellékkápolnákba 
végződnek. A szentélynek a múlt században újra alakított ke
resztboltozata a falból félig kiálló csoportos támoszlopokra nehe
zedik, ezek aránylagos rövid, kehely idomú fejezeteit növény dí
szítmény körözi; egyikén balfelöl, a vastag mész burok alatt két 
emberi alak vehető ki, szölölevél és gerezdek között. Egyik iv 
zárkövén zöld, a la tempera festett mezőben, aranyos Isten-bá
rány látható, fénykörözött fővel, a jobb lábával emelő vöröszászló 
felé visszafordulva, a bal előtt kehely áll. Az evangéliumi oldal 
felöl egy kis portale s sekrestyébe, jobb- és balra egy-eey nyo
mott csucsivü tagozatlan ajtónyilás az oldal apsisekbe, melyek 
csúcsos boltozatukat megtarták, vezet. * 2) A diadalív, valamint a 
mellékhajókból az oldal kápolnákba vezető magas, tagozatlan aj
tónyitások szintén az újítás alkalmával körivüen alakíttattak. Va
lószínű továbbá, hogy a kápolnák és hajók közti válaszfal is 
csak ujabbkori átalakítás következtében keletkezett.

A hajókat egymástól három pár egyarányu, leszelt szegle
tekkel rézsutasan állított talapzatokból felnyúló, félkör és körte 
alakú hengerekkel, részint kivájt horonyokkal tagozott, fejezet 
nélküli szabadon álló oszloptámok, s ezeknek az oldalhajókban 
megfelelő fahömegéböl előszökellö fél oszlopok választják el, me
lyekre közvetlenül a csucsivüen szervezett csillagboltozatnak ho
ronyokból alakított gerinczei és körte élű váll- és keresztivék 
hevederjei, a iámra is átvive, rajtok egybeforrnak. A déli mel
lékhajóban a fél oszloptámoknak épen úgy stylizált fejezetei van

') A plébániai levéltár.
2) E portale, mely művészileg van alkotva, gr. Eszterházítól jegyzésben 

szintén le van írva; később azonban gr. Miké Imre a bécsi Central-commissid 
havi füzeteiben tovább fejtette. L. Mittbeilungeu d. Central-Commission lttr Bánt 
denkmale 1886. H7. 1.
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nak mint a  szentélybeni, egyikén két szembe álló oroszlán mu
tatkozik, növény díszítmény között, míg az északi mellékhajó fél 
oszlopai a boltozat gerinczeivel közvetlenül érintkeznek.

A templom nyugoti részében, a fobejáró közelébe helyezett 
oszloptámok erőteljesebben vannak a többieknél szervezve. Ezek 
közül a déli fejezetes oszlopszálakat képez, ugyszinte a falnak 
szervezetes vastagsága arra utal, hogy itten két torony volt ter
vezetben, melyeknek csak egyike, az egyház homlokzat nyugot- 
északi szögletén lön felépítve; s a múlt század közepéig köböl 
faragott négy nagy angyallal ékítve, a hagyomány szerint fenn
állott; a midőn ez is, mint sok más műrészlete ezen egyháznak, 
a romboló vágynak esett áldozatul; a másik torony a dél-nyu- 
goti oldalon felépítve nem volt. Az egyház ezen részében van 
két egymás fölé helyezett szoba, az alsóban a kolosmonostori 
convent okmányai őriztetnek; a felső pedig kincstár, melyben 
többnyire a múlt század első feléből való templomi eszközök tar
tatnak; a régiebbek a villongós századokban vesztek el, vagy 
Básta által vitettek ki az országból. A zárkövek részint üresek, 
részint dombor faragványokkal ékitvék; a vastag burok alatt 
ezek vehetők ki: a déli mellékhajóban, melynek két ivhold tere 
a többieknél egyszerűbb, egyik zárkövén: egyaránt négyfelé osz
tott paizson áll Magyarország czimere. A közép hajóban egy nyílt 
könyv, melynek lapjain a felirat ki nem vehető; az északi mel
lékhajóban Kolozsvár város czimere. Ugyanezen hajóban az or
gona alakú ivhold térnek zárkövén széles kereszt tűnik elő, mely
nek alsó gerendája két felé válva felfelé kanyarodik; hasoló lé
vén a középkori művész jegyekhez, nyilván benne az egyház 
egyik építészének vagy kőfaragójának jegye maradt fenn. A szen
tély ablakain is mutatkoznak a félszeg újításnak nyomai; ezek 
kívül csúcsvezetőket megtartók, de belölröl körivüen alakulnak. 
Művezetőkből is alig maradt meg egy nehány kisebb kőralak; 
tagozatlan bérelteikben a mészkéreg alatt cserfalevelekkel ékí
tett fejezetek látszanak, melyeken egykor magasabban felnyúló 
csucsivezetök állhatott. A mellékhajók ablakainak diszmüvezeté- 
ben a hármas és négyes félkör, közbeékelt orridomokkal váltják 
fel egymást, de túlnyomó az úgynevezett halhólyag.

Az egyház mérték arányai a következők: a szentély hossza 
benső világában 54, szélessége 22, magassága 47 bécsi láb. A
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hajók hossza 128, a közép hajó szélessége 21, magassága 577a, 
a déli mellékhajó szélessége 21, magassága 55; az északi mel
lékhajó szélessége 17, magassága 55 láb. ’)

Bekövetkezvén a reformatio, e templom a lutheránusok bir
tokába ment át, később unitáriussá lévén a város, János Zsigm. 
1566-ban e felekezetnek adta, s bírták 1716. mart. 31-ig, a mi
dőn gr. Steinville, főhadi parancsnok Eolozsvártt megjelenvén, 
tölök erőhatalommal elvéteté.* 2) Mig az unitáriusok bírák, három
szor égett le, utoljára 1697. máj. 6-án.

Korunkban egy hasonló ízlésű tornyot építettek melléje, 
melynek "kőfala 28 öl magas, minek fedele 1858-ban tétetett fel. 
E toronynyal kiegészítve e templom egyike a goth Ízlés legszebb 
műemlékeinek, csakhogy ez is, mint majd minden templomunk, 
az ókorban környező kastélyból alakult apró házaktól van körül
véve. Hogy ezektől lelepleztessék, a város díszítése s e neveze
tes műemlék megvédése kettős szempontjából, a város több buz
gó polgárai s régiségbarátai, a templomot környező épületeket 
az ekklesiától hason értékű épületekkeli kicserélése végett, alá
írást nyitottak, bizottmány alakult, s az ügy oda van fejtve, hogy 
egy épületnek lebontása az idén már kezdetét vehette. Hogy mi
kor fejeztessék b e , az hazánkfiai kegyadományának folytatás 
sától függ.

A r e f o r m á t u s o k  f a r k a s u t c z a i  t e m p l o m á t  Mátyás 
király rendelő építtetni, 1486-ban, a minoriták részére; 1490-ben 
ugyancsak Mátyás az építés erélyesebb folytatásának elrendelése 
mellett, gondoskodik, hogy a már megérkezett szerzetesek részére 
fából cellákat építsenek. 3) A secularisatio után, a szerzetesek ide 
hagyák, s azt 1581. máj. 12-én Báthori István a Kolosmonostor- 
ra betelepített jesuiláknak adományozá, hogy mellé iskola épít
tessék. Ez idő óta 26 év alatt a jesuiták bírták, mire bekövet
kezvén Bocskai győzedelme, 1605. jul. 19-én a kolostort és tem
plomot ide hagyák; 4) mire Bethlen Gábor 1622-ben a templo
mot és kolostort egy akadémia alapítása végett a reformatusok-

') Archeológiái közlemények, kiadja a magyar Tad. Akadémia ΙΠ. k.
A kolozsvári Sz.-Mih&ly egyház történeti a építészeti leírása, gr. Eszterházi Já
nostól 57—65. 1. Rajzokkal. ’) Érd. Tört. IV. 96.

3) Erdélyi mnzeumi gyűjt. Collectio major Mannscript. Hietor. VI, Nro.
10. 13. 4) Magyar Tört. Tár VI. 261.
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nak adá, s bár helyreállittatásukat elrendelé, az csak is 1644- 
ben foganatosíttatott. *)

Gr. Eszterházi Jánostól építészeti tekintetben ennek is rész
letekig terjedt leírását bírjuk.

Szerinte ezen egyhajós egyház szentélyének záródása a 
nyolczszög bárom oldalából képződik. A csúcsíves hálóboltozat
nak horonyokból alakított gerinczei minden közvetítés nélkül, 
nyolczszöges, a falból félig kiálló oszlopokon, vagy tagozott s 
egykor vesszős müvei díszített válköveken forrnak egybe; a szen
télyt a hajótól tompa csúcsos diadalív választja el, melynek bé- 
letét szintén a tompa körteél képezi.

A hajó boltozata, mely egykor, mint a padláson fenmaradt 
meszelés és oszlopok magasabbra nyúló állóhelyei mutatják, ma
gasabban állhatott a mostaninál, melyet 1644-ben egy olasz épí
tész, kinek nevét a történet fel nem jegyzé, az egésszel öszhang- 
zatlanul körivüre alakitá; tompa körteél idomú heveder és gerin- 
czek itten is mint a szentélyben hálóboltozatot ugyan, de az előb
bitől különbözöleg szervezettet képeznek, melyet hosszúkás négy- 
szögalaku tárnok, s elejökbe állított félkörü oszlopok tartanak 
fe l; ezek fejezeteit a kinyúló, római antik modorban egybevont 
fcullámu Karniess képezi; az oszlop egy rézsut és fél henger ál
tal áll kapcsolatban a tagozatlan négyszögü, és ebből elöszökellő 
félhengerü plynthussal.

A buta csúcsíves ablakok béleteit kívülről horony és kör
teél képezi, mig belülről csak egy rézsutból áll; diszmttvezeteik: 
hármas félkör és halhólyag, mely a homlokzati ablakon virág 
vagy geometrikai alakokat vesz fel. A főajtózat laposan leszelt 
hármas levelű iv, béletében körteélü, vagy sodrott hengerek, me
lyek fent a szögbe egymást egybevágják, alant pedig oszloptö
veket képeznek.

Az oldal támfalak egyszerűek, ötszörösen tagozva, rézsuta- 
san leszelve, a fedél alatt állanak.

A szentély hosszát és a hajó végét jelelő tárnok a többi
eknél erőteljesebben szervezve, rézsutasan állanak, téreik hármas 
levelű lóhere paralelle lefutó száraikkal diszitvék, gulacsucsba 
végződnek keresztvirággal tetőzve, a hajó délnyugoti szögletén

’) Szalárdi, Siralmas kronik. 227. 237. Bőd Péter, Hist. Eccl. Libr. II. 
Cap. XIX.



álló rézsntae tám, a bojtív nyomás egyensúlyozásáért egy támiwel 
áll kapcsolatban.

Az egyház déli részében levő keresztfolyosó egykor a sek
restyébe vezetett, mely azonban most, kisebb helyiségekre osztva, 
raktárul szolgál; itten állhatott az a torony, melyet I. Rákóczi 
György 1644-ben épített, s melyet Szalárdi krónikájában említ: 
„az oldalában levő tornyot is nagy szép hegyesen, szép aranyos 
gombjával különb-különb színű, mázu cseréppel héjaztatván, meg
építtette v a la ... de a toronynak napnyngot felöli oldalában az 
ablakok irányában való hasadékiban nagyon meg kezdvén in
dulni, minden harangokat, cserepezést és minden faépületeit le 
kellett szedni.“ Nem sikerülvén e torony, Rákóczi egy másikat a 
föajtózat elébe kezde építtetni; de ez is Szalárdi szerint félsze
gül ütött ki: „Skárpot kellett volna hagyni a fundamentomnak, 
azaz a fundamentom fenekét jó szélesen kezdvén, mind beljebb- 
beljebb való hajtással kellett volna ha csak a templom felenagy
ságáig is felvinni, azután egyenesen és sugáran felrakni, igy lett 
volna állandó, és nem indult volna meg mint a másik.“ Ez is 
leszedetett, állóhelye egy pár ölnyi magasságra ma is látható.

A fedél alatti tetőpárkányzat egy rézsut, negyedrész horony 
és pálczából áll, míg az alsó párkányzatot egy megfordított Kar- 
niess képezi, homlokzata pedig tagozatlan, díszítmény nélküli csúcs.

Mérték-arányai belső világában ezek: a szentély hossza 70', 
szélessége 31' 6“, magassága 54'; a hajó hossza 111', szélessé
ge 48', magassága 60'. *)

A legutolsó leégést 1798. aug. 31-kén szenvedte, azonban 
1803-ban helyre lön állítva. S hajóját a reformátusok ma is 
használják.
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Szász-Sebes ev. loth, temploma.

A szász-sebesi piaczi templom ha nem is a legnagyobb, de 
mindenesetre a nevezetesebb szász templomok közé tartozik.

E templom anyagja négyszegű kő, alaprajza nem igen kü
lönbözik a többi szász templométól. Hajóját, mi mellékhajókra 
oszlik, s chorusát kívülről támoszlopok tartják, mikből a hajóra

<) Archeológiái közlemények IV. 3—11.
19
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10 esik. A külső támoszlopokon a szobor két renddel folyja kö
rül; egy sor az oszlopok tetején, a más közepén. Ezen szobrok 
hol magyaros, hol görögös öltönyt hordanak; fejők hol korona, 
hol sisak, hol hossza hajjal és fövegtelenül jönek elő. Ördögök s 
illatok se .hiányzanak. Kívánatos lenne a művészet érdekében, 
hogy e szobrok, valamint egyéb faragványaink is lerajzoltas 
sanak. ])

Padlata négyszegű kövezet, melyek némelyikén római fel
irat. Oltárának alján jobb felöl Zsigmond király czimere, bal
ról a Szászsebesé áll. Az oltáron e felirat: Altare hoe erectum 
anno 1418, renovatum 1681, rursus 1790.

A chorus falán a falfestészet hagyá nyomait, szentjelene
tekben.

A portale és az ablakok csúcsívesek, míg a boltozatok fél- *)

*) Ifittheilungen d. Central-ComraiMioa 1856. epr. facet·
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kSrtlek. A torony ablakai körívre vannak boltozva. Legfigyelem
reméltóbb szentélye, minek hossza 92, szélessége 51, magassága 
50 láb. Az itt elöjövö vegyes szerkezet arra utal, hogy a torony, 
a templom hajója és szentélye különböző időkben épült: a to
rony aljának a XIV. század előtt, a szentélynek a XIV. század 
vége felé, a templom hajójának a XV. században kellett épülni.

E templomban, mely szűz Mária tiszteletére volt szentelve, 
hosszasan állt egy Mária-szobor, mely könyeivel megjósolta a vi
dék közelgő szerencsétlenségét. E szoborért itt sokáig bnosnjárás 
is tartatott; sőt, mint jövedelem-forrásért, miután a szobor és 
templom már lntherán kezekre került, még azntán folytak a bú
csúk. Végre gr. Komis Zeigmond főkormányzó, ( f  1731. decem.
15-én) a szobrot a várostól ajándékul k a p ta ...1) Előbb Kis-Kü- 
kttllö melletti jószágára, Kórodra vitette, onnan a piaristák ko
lozsvári tordautczai templomába került, hol most is van, de jó
solni megszűnt.

Segesvár ev. lath, hegyi temploma.

A várból kiemelkedő hegy tetejét nagyszerű templom fog
lalja el: e templom a lutheránusoké. Igen festőileg veszi ki mik 
gát a 206 lábnyira a völgy felett.

Mikor e templom épült a XV. század vége felé, Segesvárit 
három templom épült csaknem egyszerre: az úgynevezett kórház-, 
kolostor- és a hegyi templom, mely utolsó volt főtemplomnak 
építve, a kápolna helyen, mely e ponton állott.

E hegycsúcs már azon időben be volt e város kerítésébe 
foglalva, de oly erdő fedte, hogy állítólag a templomhoz meg
kívántaié fák e helyen termettek.

E templom 1429-ben kezd épülni, 2) s 1525-ben végezték 
be. 3) Stylje goth. Hossza 26 öl, szélessége 10. Hajóját nyolcz- 
szögü oszlopok, két sorban, fő- és két oldalhajóra osztják. Ha
jóját kívül 14 támoszlop tartja, a chorust 7, minden czifrázat 
nélkül. E hét oszlop egyik szélesebbjéből 45 kőlépcsőből álló 
csigagrádics vezet a padlásra. A chorus alatt sírbolt. ‘) ............

') Fasching, Nova Dacia. 98.
r)  Aa ezt matató feliratot megkapták. L. Blätter f. Geist Gemüth 1847. 

17. *) Mittheilungen 1859. 889. *) Mittbeilangen d. Central-Commission 1886. 
sept, fäaet.
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Bányaköböl épült, még pedig vagy a persányi vagy a  ko
lozsvári bányából, azért is tartott építése tovább egy századnál. 
Faragott kö csak az ajtó és ablakoknál van alkalmazva.

E templom beljét több szobor ékité, ma csak egy térdelő, 
s két álló férfi alak látható, egyszerű faragással. A többi s ezek 
közt a tizenkét apostol életnagysága ezüst szobrától az 1601-ki 
harczi zavarokban megfosztatott

Sok csapás érte. 1597-ben fedelét a vihar leveté; 1676-ban 
a város nagy részével e templom is leég, de két évvel később 
njra felépül, s ekkor órával is ellátják; 1704-ben a kuruczok 
megrohanták, felgynjták, tornya és harangja oda lett. 1777- és 
1838-baa nagyszerű njitásokon ment keresztül. ')

Ezen templom a reformatio bejövén, mindjárt kezdetben 
használatlan hagyatott, csak is mint temetkező hely lön használ
va; mígnem a mait század vége felé ismét használatba vétetett.

Szeben ev. lath, temploma.
Szeben lutheran temploma egyike legnagyobb egyházaink

nak. Minthogy minden része nem egyszerre épült, művészi egy
ség és öszhangzás benne nincs. 2)

Sanctuarinma látszik legrégibbnek; ennek építtetése a szá
szok bejöveteléhez igen közel fog esni. Ez egy Máriának szen
telt kápolna volt, ehez ragaszták aztán a többi részt. Maga a 
templom, miként a torony aljáni felirat mutatja, 1431-ben kez
dett épülni, s csak 40 év múlva, 1471-ben szentelték fel. Azon
ban tornya oly gyenge lábon állt, hogy a XV. század végén gyá- 
molitására az úgynevezett aj templomot kelle kelet felől emelni.8)

A templom 234 láb hosszú, 78 láb széles, s 55—56 láb 
magas. Három hajóra oszlik, az oldal hajókat hat-hat oszlop vá
lasztja el. Az oldalokból támoszlopok szőkéinek elő. Déli felén 
a hajó támoszlopai között a kőfalból két csúcs nyúlik ki, az 
egyesült 7 szász széket jelképezvén. A falhoz s egyik támosz- 
lophoz tornyocska támaszkodik, mi 10 lábbal nyúlik magasabbra l

l)  Archiv d. Vereine. N. P. I. 806.
Jól sikerült rajzát 1. Sieb. Volkskalender 1866. *) Monographiáját 1. 

Die Pfarrkirche d. aug. Conf. zu Hermunnstadt, v. Sara. Mökesch. Hermann- 
itadt 1889.



a kőfalnál, benne csigalépcső. Ugyan e déli oldalban egy dom
bormű, mi idvezitőnket a Gethsemane kertben ábrázolja. *)

A hajdankor színes ablakainak itt bírjak legnevezetesebb 
példányát.

Harmadik temploma Erdélynek, mely nagy embereink te- 
metkezöjévé szenteltetett. . .  Fejérvár a nemzeti fejdelmek, Szeben 
a szász ispánoknak őrzi porait, emlékeit. Ott lebegnek a karzat 
északi oldalán az ispáni lobogók, melyek a megholtat ide szok
ták vala kisérni. Ott vannak a karzat oldalán az ispánok emlék
iratai, családi czimerei: egy Franké ( f  1694), Bauzneré ( f  1742), 
Haupté ( f  1680); ott a Zabaniusé s másoké. Művészi tekintet
ben rajtok semmi különös.

Hanem van mégis két emlék, mi e tekintetben is érdekes. 
Az egyik a B u d a i  Margité, Haller Péter nejéé ( f  1566). Bajta 
többek közt két fiú áll magyarkában és kalpaggal, féldombor met
szésben; egyik bizonyítványa, hogy a szász előkelők diszöltönye 
a magyar volt. Ezen kívül figyelmet érdemel a L u t s c h  Mihály 
szász ispáné ( f  1632). Ez a bementi ajtónál mindjárt jobbra 
esik, a padlazat alatt. Kőtábla fedi, mit felemelvén, előttünk a 
legmunkásabb féldombor faragvány lepleztetik le. Aligha nem 
ugyanazon mester müve, kié az Apafiaké Almakereken, a Nico
lai Dyésé.

E templomban a régiség-búvár órákig szívesen elmulat. De 
semmi sem lepi meg úgy, mint azon festvény, mi a sanctuarium 
északi oldalán maradt fenn. A kép nagyszerű és ép: magassága 
6, szélessége 2 ’/3 öl lehet. Benne a Krisztus megfeszítése van 
ábrázolva: megváltónk mellett a két tolvaj s roppant néptömeg. 
Ezen kép azon részén van a templomnak, mely az uj építmény
hez a Mária-kápolnából csatoltatott; s keletkezése a templom 
építtetése első éveire esik, 1445-re. Hogy ki és mikor festé, alat
ta áll uj goth betűkkel, következő szavakban: Hoc opus fedt 
magister Johannes de Bozenau, Anno Dni Milesimo quadringente
simo XLV.

E templom Erdély egyházi történetében nevezetes epochát 
idézett e lő : egyik tűzfészke lévén a reformationak. Luther hittani 
könyveit a szebeni kereskedők hozák legelőbb Erdélybe, s az uj 
tan Szebenben oly hatalmas terjesztőkre talált, hogy csakhamar
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') Mittheilnngea d. CaatnU-Oommiwioa 1856. TOL Aast.



» szent Erzsébet templomában nyilván kezdék prédikálni. Erre 
1524-b'en az ottani papság felírt II. -Lajos királyhoz, hogy aka
dályozásáról rendelkezzék; mart. 16-án meg is érkezett a ren
delet, hogy a hatóság tartson ház-kutatást, s a megtalált lutheri 
irományokat összeszedvén, a piaczon égessék meg; jul. 22-kén 
az egyházi fenyegetés is leérkezett: ezek következtében Szeben 
piaczán a könyvek megégetése véghez is vitetett. Nem sokat 
használt Szeben 1625. febr. 18-án minden papot, szerzetest 8  
nap alatti kiköltözésre szorított; s e templom felett kitűzött val
lási reform lobogója az egész honban egyszerre elterjedt ])

A dézsi ev. ref. templom.
A város legmagasabb pontján fekszik, kőfallal körülvéve. 

Építtetése korát adat nem jeleli, csak a nyomozás jelzi, hogy a  
XV. században épült, mely időtől fogva, mint a feliratok mutat
ják, ötször ujiták meg, mi közben egyszer 40 évig hevert rom
jaiban; legrégibb újítási évképpen 1588 jön elő. a)

A templom hajójának hossza 14, szélessége 7, a szentély 
hossza 7 ‘/ 2, szélessége 5 V2; falának magassága 9 öl. Egy hajó
ja van, oszlopsor nélkül. A hajó menyezete padolt, a szentélyé 
boltozott Ablakai, melyek csak a déli és keleti oldalán jönek 
elő, csúcsívesek; mindenik között egy támoszlop. Fedele, mi 9 
öl magas, zsendelylyel van fedve.

A homlokzat közepéről karcsú torony emelkedik, négy osz
lopon, az oszlopok közti üregen át történik a bejárás. A torony 
szegletei s csúcsíves ablakai faragott köböl vannak kivive. Falá
nak magassága 19° 5' 9", a fedeléé 16° 4' 9". Benne egy ha
rang a XV. századból. A fedélből négy fióktorony emelkedik ki, 
ezek egyikében rézdob áll, melylyel ős-szokás szerint ma is dél
előtti 10 s nyári esti 8, téli esti 9 órakor dobolnak.

Besztercze ev. luth. temploma.
A beszterczei piaczi lutherán templom legnagyobb templo- V

') Sieb. Würgengel v. Miles 1684—5.
V ▲ dázsi templomra vonatkozó adatok az Augustinnsokérél szólanak, 

mi a DéssT&r köveiből épült, s ott állott, hol most a Ca«iiio.

294 g o t h  nsufatO tem plo m o k .
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maink egyike. A styl goth, de pompában az első rangnak közó 
nem számítható: újításainál sokat vesztett Mint felirata mutatja, 
1522-ben kezdett épülni, egy bergamoi építész keze alatt ')

Tornya kőfalát, fedele nélkül, 36 ölesnek tartják; s való
ban a szem bámulva kiséri fel a magasságba. Fenn folyosó ve
szi körül, honnan letekinteni ritka élvezet. Legmagasabb tornya? 
ink egyike.

Darlacz ev. lutli. temploma.
Darlacz szász falu, a Nagy-Kükttllö partján. Temploma régi 

festvények- és faragványokkal van elöntve.
A festvény a XV. század végéről kelbet. S mikép eleven 

színezete s csoportozatáról ítélhetni, a byzanczi iskolának török 
elöl ide menekült valam'ely festészétöl maradt.

A templom goth styltt. Szobrászati faragványai közt szép 
KrisztusfÖt láthatni. Az egész templom magán hordja még a mű
vészeti egység kellemeit.

C) Emlék-őrző templomok.
A XV. században a goth ízlés iránti előszeretet elhanyat- 

lott, az építészet visszaindult a román Ízlés felélesztésére, s elő
állt a renaissance, az ujjászületési korszak.

Európa ezen izlés-változása hazánkra is kiterjedt, s azon 
időtől keletkezett templomaink megtarták a goth ízlés karcsú ma
gas idomait, de a nélkül, hogy a csucsivet megtartották volna.

Ezen korszak építményeire nem terjeszkedünk ki, pedig 
csak Kolozsvárit is azóta nagyszerű templomok keletkeztek, mi
lyenek: s kegyesrendi szerzeté, melynek a jesuiták 1718. mart. 
13-án, az unitáriusoké, melynek 1796-ban, a· reformátusok kttl- 
magyarutczai temploma, melynek alapját 1829. oct. 3-n tevék le.

Csak is nehány emlékszerü templomot említünk meg.

Tövis r. kath. temploma.
«

Tövis Enyed és Fejérvár közt fekszik. Német neve Drei- 
kirchen, mit három templomáról vehetett.

Archiv d. Vereins. N. F . IL 24.
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Hunyadi János 1442-ben az ide közel eső szentimrei téren 
győzelmet aratott a török felett, s mint hiszik, e győzelem em
lékére, s a töröktől elvett zsákmányokból három templomot épít
tetett ide egymás közelében, a magyar-orbóit, melynek most már 
csak romja van, a szentimreit, mely most indal romlásnak, s a  
harmadikat Tövisen, azt, mely a hegyek felé fekszik —  a pauli- 
nus szerzet számára. ‘)

Annyi áll, hogy ajtójának homlokán goth betűkkel ez áll:
Anno Dni MCCCCXXXXVmi johannes de hányad rgn. 

hnngr. gubr.
A felírás felett a Hunyadiak hollója is ott van, kőben.
E felirat szerint Hnnyadi János, mint Magyarország guber

nátora építtethette 1449-ben. *)
Gróf Apor István ( f  1705) megújította.
A templom mellett állott a zárda,. mígnem II. József csá

szár a Pálosok szerzetét eltörlötte.

Almakerék egyházai.

Almakerék Segesvár közelében esik, az Apátiák egyik ősi 
birtoka. Benne a reformátusok kápolnája az Apafi márvány em
lékét, a lutheránusoké egy festészeti ritkaságot őriz.

A reformat, kápolna a falu keleti szélén, kívül esik. Oly 
kisszerű, hogy piaczát az emlék csaknem egészen elfoglalja. A 
mint bele lépünk, a kápolna közepén egy fél öl magas, egy öl 
hosszú négyszögű sarkophagra esik tekintetünk; miről ha posztó 
takaróját félre vonják, férfi alak lepleződik le. Jobb oldalán fek
szik, jobb keze feje alatt, balját kardján nyugtatja. Tetőtől tal
pig pánczél fedi; fővege nincs, állát szakái borítja.

Ezen emlék körül sok tévedés van. A nagy közönség azon 
hibás tévedésben él, mintha ez a fejdelem Apátiák emlékére 
emeltetett volna. Annyi alapja van e véleménynek, hogy H. Apafi 
fejdelem ( f  1713. febr. 1.) és neje, Bethlen Kata ( f  1724), 
Bécsböl saját kívánságokra lehozatának (1725. apr. 10.), ide te-

') Kajlát 1. Vaeárn. újság I860. 872. ’) E feliratot Benkö (Transilv. I. 
1801, * mások utána 1446-nek olvassák, de ekkor góbémat or még nem volt. 
Wessely Károly 1449-re igazította ki, K.-Fejérvári gymnas HL Tudósítása. 8.
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mettetének egyelőre; de 1790-ben az itteni lntherán templom 
sírboltjába tétettek át. ’)

De számukra semmi esetre sem állíttatott; mert felirata tisz
tán mutatja  ̂ hogy az I. Apafi Mihály apjának, Apafi Györgynek 
ran emelve. Csupán a felett támadhatna kérdés: ki emelte az 
emléket? Benkö József, nyomos búvárunk, azt írja, hogy I. Apafi 
állitá 1666-ban. a)

A feliratok szerint pedig a fejdelem anyja, P é k r i  Borbára 
tétette férjének, „kit gerliczeként szeretett“; ki több gyermekével 
maga is itt nyugszik.

A Sarkophag anyaga szürke márvány. Mi technikáját illeti, 
nem sok művészi becsesei bír. A milyen gondolat, egy hősies
ségéről ismeretlen férfit, táblai ülnököt és főispánt, pánczélosan 
altatni el: ép oly gondolatok azon szám és vég nélküli versfel
iratok, ömlengések, mik borítják. 8)

Az egészen minden van, csak egyszerűség nincs. Elkezdve 
fejétől, hol mindjárt két családi czimer van, le lábáig: az emlék 
felszíne, négy oldala földig van rakva római sarkophagok min
tájára, bacchusi diadalmenet szölőförteivel, féldombor metszetű 
bacchansokkal, s a legapróbb kanyarodásaiban is mesterségesen 
beirt szalagokkal. S meg kell adnunk, hogy Nicolai Byés, a mü 
mestere, igen jó kőfaragó volt, de nem szobrász.

Az emlék meglehetős épségben jött le korunkra. Azonban 
1848 őszén azon szerencsétlenség érte, hogy a felkelt oláhok a 
kápolna feletti harangot magukévá akarván tenni, az emléket mü- 
téteikkel, de főleg azzal, hogy a harangot reá, ejték, igen meg- 
rongálák.

A más mttdarabot a lutherán templom tartalmazza, benn a 
faluban, melyen gotb styl nyomai vannak. Oltára és az egész 
oltár köre tele van falra festett ábrákkal, melyek az egész fal 
magasságát elfoglalják, és meglehetős épek. A művész, a hajdan 
szent Galgotha körüli jelenetet vette ecsetje .alá. Szarvas ördög 
van rajta meglehetős számmal. Oltárán egy pár gyönyörű arcz. 
Mikor és ki által festetett, nem tudni. * *)

■) Lénk, Lexicon L 19.
*) Special. Transii7 . UL §. XV.
*) Láed e feliratokat: Benkö, Special Transii v.
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A nagy-teremi ev. ref. templombeli Sarkophag.
Teremi. Vásárhelytől két órára esik, a Nyárád vize partján.
Ref. templomában egy fejér márváiiy Sarkophag áll, 1632- 

böl. Hossza 8, magassága 3 láb, rajta férfi alak életnagyságban, 
pánczélosan, sisakosán; jobb oldalánál buzogány, balnál kard.

A Sarkophag párkányzatán ezt olvashatni: Monumentum D. 
Georgii Swkoesd de N.-Teremi, qui placide in Domino abdormnit 
die 24 martii 1631. aetatis suae 42. Quod fieri curavit g. Dona 
Elisabeta Bor in dulcem mariti sui recordans.

Az oldalán volt írás lemállott. Két végén a Sükösd-czimer.
A mü felső lapján a szobrász következőkben jegyezte fel 

nevét: Hoc monumentum extraxit Petrus Diószegi Claudiopolit. 
1632.

Az emlék felett a falban ismét ott áll bevakolva a Sttkösd 
czimer, s alatta nehány distichon, melyben az örökített férfiú had 
és béke idejéni érdemei emlittetnek. ')

Szentiéleken a perkói kápolna.
Háromszék felső felében, Szentlélek felett, a Perkő nevű 

hegy kopasz homlokáról messze látszólag kis kápolna fejérlik, 
mi távolról igen érdekessé teszi. Régebb alkalmasint az alatta 
fekvő várkastély kápolnája lehetett. Máig is ép, rajta ezen fel
irat : Non est mortale quod opto. 1686. die 23. M. P. T. Ezen 
kívül még két felirat van benne, egyik olvashatatlan.

Brassó görög-keleti temploma.
Brassónak van még egy temploma, mit említenünk kell, ez 

a város Bolgárszeg nevű külvárosában fekszik.
A görög-kelet; egyháznak Erdélyben ez a legszebb egy

háza. Első alapja fakápolna'volt, mit a bolgárok 1385-ben épi- 
tének; úgy jött az oláhoni vajda, Nyagoy segélyével 1495-ben 
helyébe ez, köböl. Többször megujittatott: még pedig egyszer

') Nemi. Társalkodó. 1840. L 180—81. I
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Erzsébet muszka czárnö kegyéből, mit a föajtó felett rósz latin· 
Sággal ily arany betttk örökítenek: Pia Liberalitate Elisabeths 
Petrownae Monocratrix Totius Russiae Imperatricis Invictae Hic 
Sacer Locus est Renovatus. Anno 1751. Kívül több kép közt 
ott látható Sz. Miklós.

Tornya tetején ä  görög kettőskereszt s négy apróbb torony, 
melyek orosz modorban vasrudakkal a főtoronynyal egybe van
nak foglalva.

Az eolaki unitárius templombeli felirat
Enlaka a székelyföldön, a Firtos alatt fekszik. Az itteni 

unitárius templomban egy felirat van, az ős székely írás egyetlen 
példánya.

Hogy a székelyeknek őseiktől a hunoktól örökölt saját irás 
módjuk volt, melyet mint a többi keleti nép jobbról balra írtak 
és olvastak, s hogy a székelyek a XVTH. századig ezen Írásmó
dot használták — íróink folyvást emlegetik. E részben a csik- 
szent-miklósi rom. kath. templom sokat emlegetett ős feliratára 
volt szokás hivatkozni, melyen ez állt: Urunk megettig fogván 
írunk ezerötszázegy esztendőbe, Mátyás János, Estyán Kovács 
csenálták, Mátyás mester Gergely mester csenálták. Azonban e 
felirat a múlt. században egy újítás alkalmával eltűnt.

B. Orbán Balás, a székelyföld legutolsó buvárlójának azon 
szerencse jutott, hogy a mit tudósaink kerestek, azt Enlakán fel
találta. E templom deszka menyezetén a kar felett áll a kérdé
ses felirat, melyet az ismeretes hun alphabetek alapján Szabó 
Károlytól megfejtve, ezennel közlünk:

Deut. VI.

D 3TTI Λ t  hM *··»
n e t s l  z a g y é

* 4 1  + Ο Λ Μ 8  A M f + H ű i A
k a C s  i a n s u M  s n i g y r o e G

A zaz: „Georgius Musnai. Csak egy az Isten.
Mint egy más latin feliratból világos, Musnai Gy. azon 

mester volt, ki e menyezetet 1668-ban tulipánosán kifestette.
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Valóságos nemzeti kincs lévén, őrzését nem lehet eléggé 
figyelembe ajánlani. *)

Csiksomlyó r. kath. temploma és  kápolnája.
Csiksomlyó Csikszék központja. A ezt. ferenczieknek benne 

kolostora s nagyszerű temploma van, mi a völgyből nézőleg fes
tői látványt nyújt.

A mostani templom szegletkövét 1802-ben tevék le j kettős 
tornya van, bádoggal fedve. Sztlz Mária szobra ékesíti, s ebez 
nagyszerű búcsúk tartatnak. E templom orgonája szintén uj, s 
a brassói mellett méltán foglal helyet

A falu mellett, a Kis-somlyó hegyén két kápolna áll. Sze
retik hinni, hogy az egyik kápolna szt. István korába épült volna, 
mi nem valószínű. Mint iiják, e kápolnán egy felirat van, vagy 
inkább hiszem, hogy csak volt, mely szerint „ezen hegyen lát
tatott az égből lebocsáttatni lajtorja, és itten csodálatos processio 
járások és énekszók éjszaka hallatszának; ezért neveztetett e hegy 
salvator-hegyének, 1734 aug. 3-kán.“ *) A nép silátor-hegy és 
kápolnának nevezi.

*) Koszorú, ezerk. Arany János. 1864. máj. 89. szám. A régi hun írás
ról. Szabó Károlytól, 1. Budapesti Szemle, ujf. V. 114. stb. *) BenkíS K. Csík, 
Gyergyó is  Kászon II. 77. Nemz, Társ. 1841. L 166.



IV. K ISEBB ÉPÍTMÉNYEK.

1 )  V e g y e s  é p ü l e t e k .
£  rovat alatt kevés nagyszerűt mutathatunk fel. S ha e té

ren, miként az erődítmények s egyházi építmények terén, a kö
zépkor végén, illetőleg a reformatio kezdetén megállanánk, e fe
jezet majdnem felesleges volna.

A jelentékeny épületeket városainkban keresnők, mert a 
falvak várait, kastélyait már elősoroltuk.

A földesur uradalma középpontjára várat vagy kastélyt épí
tett: ott élte árkádiai napjait. Nem élt városon. A városi polgár
ság igénye, tehetsége nagyszerű építkezést már csak azért sem 
tehetett, mert városainkon a vagyon ritkán megy az unokákra. 
Aranyhegyei daozára, mindig pénz-szegény ország volt Erdély. 
Hol gyáripar, kereskedés nincs, ott nincs pénz aristocratia. Ha 
volt Erdélynek a Jóremény-fok felfedezése előtt transito-kereske- 
dése: abból templomokat és erődöket építettünk. A Jóremény-fok 
feltalálása után Európa a levantei áruczikkeket többé nem e vo
nalon át kapta, s Velenczével, Olaszországgal együtt, hazánk is 
elveszté pénzforrását. Ez idő után hátramentünk, szegényedtünk: 
építeni felejtettük. Mégis tán nem lesz felesleges némelyekről 
emlékezni.

Hondol
Mellett, a nagyági aranybányák közelében van egy tr^chit 

hegy, a Guanásza.
Ezen hegy keleti oldalában, a völgytől mintegy 60—70 öl 

magasan, a meredek oldalban szabályos ajtónyilás és ablak ttt-
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nik elő, melyhez csak nagy nehezen juthatni. Ez ajtó egy szo
bába vezet, mely mintegy négy öl széles, ugyanannyi hosszú, mi 
hajdan kettőbe volt osztva.

E szobán a véső nyomai még most is látszanak, s mint 
hiszik, kút volt a közepén. Ellenség elől menhely lehetett; de 
hogy ki és mikor vágatta, arról még a hagyomány sem beszél.

Kolozsvár

Több nevezetes nyilvános épülettel bir, milyen az ország
ház, nemzeti színház, országos muzeum, városház, a r. k a to li
kusok, reformátusok, unitáriusok főiskolája — de ezek nagyrésze 
nem régiség.

A városháznál több régiség közt egy vaskorona van, miről 
azt igénylik, hogy Zápolya a pórlázzadó Dózsa Györgyöt le
győzvén, mint tüzesilett koronával, ezzel koronáztatta volna meg.

A piaczon és hidutczában több ház áll még a XVI. és 
XVII. századból. ’) Régiségére nézve azonban egy sem mérkőzik 
M á t y á s  k i r á l y  s z ü l e t é s i  h á z á v a l .

Heltai, a XVI. század közepén kolozsvári tanár, ez ese
ményt igy adja: „Kolozsvárban lőtt a felséges Mátyás király ez 
világra az óvárban, egy régi nagy házban, mely a déli kapunak 
szintén ellenében vagyon.“ 2) Tovább más fejezetben folytatja: 
„Szülé pedig ezt a Mátyást Kolozsvárott Erdélyben, mikoron ír
nának Krisztus urunk születése után 1443. böjt második havá
nak 27-ik napján, reggel 3 órakort. Mert Erzsébet asszony ak
kor Kolozsvárott szállott vala jővén Szilágyból, egy szőlömüves 
gazdag embernél, ki lakik vala az óvárban, egyenesen arczul; 
mikoron bemennénk az óvárba egy kőházban: és az ember szász 
vala, annál marada szállásán Erzsébet asszony szülésnek utána 
egynéhány esztendeig, és ott vitték a fiát, Mátyást legelőször is 
az oskolába.“ 3)

A krónika szerint, Mátyás, miután király lett, a várost mint 
születése helyét kiváltságokkal látta el, s az embert is megaján
dékozta. Még Heltai korában e ház ajtaján, s ablaka vastábláján

V Legjobban conaervalt példány a Schiit* * Jánosé, a lábasház mellett, 
melyet mint feliratai matatják, Minch Péter 1673-ban építtetett. Említendő, hogy 
tulajdonosa magát épülete ülésében bútoroztatta be.

*) Heltai krónikája L  HL Kész. *) Ugyanott L CXIV. Kés*.



ott volt a Hunyadi család ezimere, a holló; Kolozsvár is bírta e 
kiváltságát egész János Zsigmond koráig.

Az öreg emeletes ház, mint képünk is mutatja, még mind 
régi felosztását bírja, jelenleg Kolozsvár város tulajdona, katonai 
ujoncz-szállitó házzá van alkalmazva.

VEGYES ÉPÖLETEK. 303

A város kegyelettel van ugyan az épület iránt, de mégis 
eszünkbe jut, hogy Romulus kunyhója fölé, Rtfma a Oapitolumot, 
Cicero lerombolt háza helyére, a szabadság templomát épitteté.

E házzal csaknem szemben, a bal szegleten, korunkra egy 
emelet nélküli ház jött le, küloldalára szarvas és szölöfört vaja 
festve. 1843-ban gr. Bethlen János által emeletessé tétetvén, a fest- 
vény eltűnt. E házat hasonló esemény örökíti: itt született B o c s 
k a i  I s t v á n  fejdelmttnk. ') Kapuja közt, bemenőleg balra, ko-

·; Miki, Érd. Tört Adat HL 96.
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táblán máig is meg van Boccacius ismeretes versezete arról, mi 
nagy szerepet vitt Bocskai életében a péntek nap, mennyi min
den történt vele ez ominosos napon. ’) £  feliratot ide 1606. oct. 
25-én tevék; *) a ház akkor Heltai vejéé Éppel Jánosé volt, ki
re Heltairól szállá, s kinek nyomdája is e házában vala. *)

Megemlítjük még a fő k  o r m á n y  s z é k i  é p ü l e t e t ,  vagyis  
országházat, mit a jesniták 1700-ban kezdettek, s 1703-ban vé
geztettek be, s melyben ma 60 szoba van. Eltöröltetvén a jesni
ták, üresen maradt. A főkormányszéknek Szebenböl Kolozsvárra 
lett áttétetése alkalmából, azt a ^kormányszék 1790-ben elfog
lalta; 1796-ban leégett; e század elején bele országgyűlések 
tartása végett egy országos terem lön építve. Az épület a római 
kath. tanulmányi pénzalap tulajdona lévén, azt az ország 1829. 
nov. 21-én kötött szerződésnél fogva 60,894 frton megvette.

c Brassóban
Legnagyobb b legkitűnőbb kereskedő városunkban is kevés, 

mit felmutathatunk.
Legrégibb épülete lehet a v á r o s h á z .  Épült 1420 körül. 

Levéltárát a magyar királyok és nemzeti fejdelmek a városhoz 
intézett több sajátkezű iratai nevezetessé teszik.

B a z á r  a elég nagyszerű, de ízlés nélküli; annyira tágas, 
hogy benne minden czéhnek meg van saját áruhelye. Épitteté 
1545-ben Hirscher Lukács városbiró özvegye, Apollonia ( f  1547. 
dec. 31.) *) Még pedig a hagyomány szerint azon öröme emlé
kéül, hogy egyetlen leányát, kit eltemetett, a kirabolni akaró ha
rangozó életre hozván, haza vitte.

Említendőnek vélem a l u t h e r á n  g y m n a s i u m o t ;  nem 
annyiban magát, mint k ö n y v t á r á t .  Jelenleg nem csak hogy 
mindén tanintézeti könyvtárunk közt legnagyobb, több szobát fog 
lalván el; de egyszersmind tartalmára nézve is a leggazdagabb. 
Szakosztályok szerint van rendezve. Hazai történetünkre sok szép 
kéziratot bir. Honterus János alapitá, s benne Luther Márton egy 
levelét őrzik, mit Honterushoz irt, s melyben a reformatio körüli 
fáradozásait méltányolja.

l)  L. a feliratot, Érd. Tűrt. Adatok HL 96. 111. W. Bethlen VI. 40i. 
2) Segesvári Bálint naplója szerint. Fosztó-Uzoni; Unitar. Ecclesiast. Hietor. 
M. 8. 816. L az unitáriusok kolozsv. könyvtárában. ®) Ugyanott 816. L

*) Windisch, Geographie 882. L
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Fejérvártt
Több nevezetes nyilvános épület van. A mint a várba lé

pünk, balfelöl első nevezetesség a p é n z v e r ő h á z ,  hol havon
ként a forradalom előtt, mintegy 100,000 pírt arany és ezüstét 
vertek, mint Erdély egyetlen pénzverőházában, melynek veretei 
E betűvel jegyeztetnek. A pénzverde épülete 1714-ben emeltetett, 
mit homlokáni felirata is bizonyít, még pedig a hagyomány sze
rint egy nözárda alapjára. ’)

Tőle felebb, nyugotra a t ü z é r l a k ,  régi fegyverekben s 
különböző hadi jelvényekben gazdag tárral, melynek oldalán most 
is látható Báthori Endre bibornok czimere.

Felebb tőle a nyugoti bástyaszegletben áll a p ü s p ö k i  
székhely, az erdélyi róm. katholikus püspökség lakhelye. E volt 
másfél századon át az erdélyi uralkodók fejdelmi palotája.

Alapját Erdély első püspökei veték meg századok előtt. 
Mikor Isabella királynét a török Budáról 1542-ben kiszorította, e 
lakban telepedett le; fia János Zsigmond megnagyitá, megszé- 
pitteté, falait művészi festvényekkel önteté el. Azonban 1603 má
jusában Bethlen Gábor alája jött, á várat ostromolni kezdé; az 
őrség egy éjen az alsó városnak tüzet adott, s a palota is ennek 
áldozata lett. 2) E pusztulását ugyanazon férfi által épttlé ki, ki 
azt elhamvadni látta, Bethlen Gábor által, miután 1613-ban fej
delemmé lett. 0  a fejdelmi palotát olasz stylben megnjittatá, 
festvény-, metszvény- s aranyozással ékitteté, s bele velenczei 
drága függönyöket hozatott, mikbe Bóma történetéből jelenetek 
valának szőve. I. Rákóczi György fejdelem később az olasz fe
delet, mert folyt, leszedette s szarufákra vétette. A vár déli ré
szén, hol a fejdelmi laképületek valának, téglából szárnyas bás
tyát hozatott, s a napnyugoti hegyekből vizet hozatván, szökő- 
kútat állított.3) De a palota nem hordá többé régi fényét, s hogy 
ezt se hordhassa, jött az 1658-ki tatárdulás, mely utóbbi szép
ségeit is letörlé. S végre az 1849-ki leégés, s ennek következ
tében tett újraépítés régi alakjából egészen kivetkezteté. *)

') Feliratát 1. A fejérvári rém. kath. gymn. 1867—8-ki Tudósitv&nya 24. 
*) Szalárdi, Siralmas krónikája 34. 239. 1.

*) Wolf, de Bethlen Hiet. V. 230. 863—63.
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Közel hozzá még látszik a fejdelmi k e r t  helye, mit virágzó 
korában Diána-kertnek neveztek.

Ez épülethez annyi esemény emléke villan át a leiken, 
hogy elősorolni sem kezdhetem. Terme sok nagyszerű egyházi 
és világi gyűlést fogadott magába, melyek a haza történetére oly 
nagy befolyást gyakoroltak.

Tőle északra nagyszerű laképület, katona-tisztek számára, 
mely egy kis vár a nagyszerű várban.

Tovább, az északi bástyaszegletben emelkedik a p ü s p ö k i  
k ö n y v t á r ,  s felette a c s i l l a g d a .  A könyvtár egy teremben 
van elrendezve, 18,120 darab könyvet, *) s  számos középkori 
kéziratot, s Mátyás király könyvtárabeli példányokat tartalmaz. 
Említést érdemel ezek közül egy pergamenre fraktur betűkkel 
irt esztergomi misekönyv, 1377-ben írva, s egy zsoltáros könyv. 
E zsoltárt, mint rajta olvasható, Halabor falubeli Bertalan pap 
irta 1508-ban. Érdekesek benne a lánczos kézirati könyvek azon 
korból, mikor a könyveket, mint a gályarabokat összefűzve lán- 
czon tárták. Alapitá gr. Batthyáni Ignácz püspök ( f  1798. nov. 
18), a Leges Ecclesiasticae írója. A csillagda 1798-ban kelet
kezett. a)

A csillagdától visszatérőleg még nehány épületet kívánok 
olvasóim figyelmébe ajánlani. Ezek egyike a k a t h .  g y m n a s i 
um. Alapját 1756-ban tevék le. 1849-ben az ostrom tüzének ez 
is áldozata lett De a püspökség erélye által 1853—55-ben hely- 
reállittatott.

A gymnasium szomszédságában van a cs. k. l a k t a n y a .  
Ez épület keleti részében hajdan a Bethlen Gábor fejd. collegiu- 
ma volt. Az 1658-ki tatárdulás lángba boritá, mire a collegium 
Kolozsvárra költözött, honnan I. Apafi Mihály öt év múlva finyed- 
re költöztető; s az általa helyrehozott épületet 1672-ben a Sá
rospatakról kiűzött tanulóságnak adá át, mely innen 1716-ban 
M.-Vásárhelyre volt kénytelen költözni. S a jelen alakjára épít
tetvén, a mostani czélra fordittatott.

Ott áll a cs. kir. r u h a t á r ,  mely 1773 előtt a jesuiták 
zárdája, s temploma volt, s Báthori templomának neveztetett
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') Schematismos, v. D. Transiiv. 1848. ΧΧΧΠ. 1. *) Felső-Magyaron 
Minerva 1881. 761.



mint a melynek kriptájába van temetve Báthori Kristóf fejdelem. 
Mai czéljára .1783. jun. 14-én íordittatott. *)

Dézsen

Több régiség van. Azok közül azon toronyról, s a mellette 
heverő kődarabról, mely az óvárban van, hátrább a hadjárati 
emlékek közt fogunk emlékezni. Itt a R á k ó c z i  é p ü l e t é r ő l  
teszek pár szót.

Ezen épület emeletes, a Szamos épen alatta zug el. Mikor 
épült, nem tudni; rajta semmi évszám, mi e kérdésre vonatkoz
nék. Udvara felöli oldalán a Báthori család czimere, a sárkány- 
fogak, s mellettük S. B. betűk, mik alkalmasint a Báthori Zsig- 
mond neve kezdő-betűi. Látszik egy törökfö is, a Csáki czimer. 
I. Rákóczi György fejdelem, mint régtől fogva puszta házat, fe
dél alá vétette. *) A dézsiek állítják, hogy valamelyik ajtaja hom
lokán nem régen még látszott e felirat: Franciscus Rákóczi, Prin
ceps Transilvaniae, 1705. Ez időben a Rákóczi birtoka volt; 
buktával az álladalomra szállott, s ma is az bírja.

Az udvar ma nem nagy, de terjedelmesebbnek kellett lennie, 
mert tőle pár száz Jépésre egy épületből roppant kökémény nyú
lik fel, honnan a nép ma is R á k ó c z i - k o n y h á j á n a k  nevezi. 
Az épület jelenleg iskola.

Maros-Vásárhelyt

Többek közt egy könyvtár teszi nevezetessé, mely legna
gyobb a hazában: a T e l e k i - k ö n y v i  ár. Alapitá az 1822. aug. 
7-én elhalt gr. Teleki Sámuel cancellár, 1783—4-ben, s kötetei 
számat 60,000-re emelé.

A könyvtár egy e végre készült, 24 öl hosszú, s 8 öl szé
les teremben van csinosan elrendezve. A terem felső felét karzat 
folyja körül, mintegy emeletet képezve, minek egyik oldalát szép 
ásvány-gyűjtemény foglalja el. Mellette olvasó-terem van, mely 
mindenkinek nyitva áll.
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*) A k.-fej érv ári r. kath. gymn. Tudósitványa 1866—7. 4. 1867—8. 27. 
J) Saalárdi krónikája 238.
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Leggazdagabb a hazai tárgyak és classical irodalomban. 
Bégi ritkaságai közé tartozik: egy földabrasz, egy növénylevelekre 
irt illaminált biblia, mi azonban nem papyros; és egy Írott Ta
citus a Mátyás király könyvtárából. Szép fegyvergyűjteménye, 
melyben gyönyörű török fegyvereket láthatánk, a forradalomban 
rablás martaléka lett.

Erdély legizletesebb könyvtára. Az emlékezetes alapitó Bécs- 
ben lakván, szép teremtményét soha se láthatá. l)

Szebenben

Több épület vonja magára a figyelmet.
Emlitém, hogy Szeben alapítását Hermán német lovagnak 

tulajdonítják. Némelyek egy épületet tulajdonitnak neki, · a piacz 
déli sora keleti szegletén, hol e század harmadik tizedéig egy 
apró tornyos épület állt; de ezen épület inkább lehetett valame
lyik lovagrendé. Ma a városi tisztek özvegyei nyugdíjazása alap
ját képezi.

Legrégibb, legnagyobbszerü építményi régisége Szebennek, 
v á r o s h á z a ,  faragott kövekből, faragványokkal, szobrokkal 
ékítve.

A múlt századból egy tágas középület maradt fenn, mit 
Mária Theresia építtetett a Kárinthia és Kámioliából, némelyek 
szerint a szükség, mások szerint üldözött lutherán vallásuk miatt 
bevándorlottak számára; de minthogy ezen családok Kistorony, 
Nagy-Ápold és Szászsebesen telepedtek le, k a t o n a i  á r v a h á z 
z á  fordittatott.

Szeben, mely a reformationak Erdélybn legtüzesebb apos
tola volt: a tudomány és művészet érdekében is bir épületekkel. 
Színháza s tanodája mellett, említendő a B r u k e n t h a l - k é p t á r ,  
mely ritka ásvány, érem, régiség s egyéb gyűjteménye mellett,
15,000 darabra menő könyvtárral van egybekötve. A képtárban 
nehány eredeti, s  több jó másolat van, melyek értékét 200,000 
pfrtra teszik. Főkormányzó b. Brukenthal Sámuel alapitá, még 
pedig, mint, állítják, akkora áldozattal, hogy egy szent Jeromosért

') L. a könyvtár leírását, Felsö-Magyaror. Minerva 1821. 671. Á könyv· 
tár·alapító végrendeletet, M.-Sajtó 1867. máj. 8—9. tárcsájában.



30,000, a nevető spanyolért 15,000 v. frtot fizetett. Fentartáeára
36,000 frtot hagyott. *) ügy  nyílt meg 1817. febr. 25-én. a)

Fogarason

A hon legremekebb hidjáról akarok röviden emlékezni.
Fogaras mellett az Olt vizén régi időkben is hid állott, 

melyről a fejdelmek alatt a törvényhozás gondoskodott. Mint ké
nyes ponton álló, gyakran romboltatott szét. *)

A jelenlegi hid a múlt század közepén épült. Hossza, két 
partjáni töltésével együtt 144 öl, szélessége 3 öl. Bégebb cse
réppel volt fedve. A vízben két oszlopa van, ezen oszlopok egyi
ke egy a maga nemében: vastagsága 12, hossza 27V» láb, és 
az egész, mi 6270 köb láb, egyetlen egy darab kőből van fa
ragva,, az innen nehány órára eső persányi kőbányából. Ezen 
oszlopkő ki van furva s belé érez öntve. Másik oszlopa faragott 
kövekből van. Az egész hid 22,550 írtban került. Sok csínnal 
épült; rajta Π. József császár Erdélybeni utazása emlékére szob: 
rászati faragványok láthatók, ily felirattal: Iduum VH. Junii An
no 1783. Josephus Π. Imperator Patriae Transitu Adstipulatur 
Clementissime Ponti. *)
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Enyeden

A Tótutczában van egy ház, mit A t t i l a  h á z á n a k  ne
veznek, s azt tartják róla, hogy Etele ott született. Ezen mese 
eredetét onnan vehette, hogy Bonfinius megirá azon ki tudja 
honnan merített tudomást, mely szerint a hún király Engadiban 
született: s) mit némelyek Enyednek kereszteltek.

Más épület van itt, mi figyelmünket megérdemli, s ez a 
r e f o r m á t u s o k  f ő t a n o d á j a .  Alapitá Bethlen Gábor fejdelem 
Fejérvártt 1627-ben; s jövedelme alapjává az akkori enyedi ura
dalmat adá. Enyed 1657-ben várossá .lett. 1662-ben β) I. Apafi 
a tanodát ide tévé át. S bár Enyed kolégyomát s könyvtárát 
1704-ben Rabntin feldulatá, ’) az iskola naponként terjedett, mint

') F.-Magyaror. Minerva 1831. 587. 3) Sieb. Provincial-Blätter V. 266.
3) Compilata ΙΠ. R. III. tit. 6. art. 4 S *) Nemz. Társ. 1837. I. 36.
SJ Engadiue natu«. Bonfinii Rer. Ung. dee. I. Libr. ÜL
*) Érd. Történ. V. 125. 7) Cserei Histor iája 838. L



310 VEGYES ÉPÜLETEK.

ezt épületei nagyobbodása tanúsítja. Az uj épület alapját 1826. 
sept. 16-án tették le. Az 1848. jan. 9-diki leégés óta udvarán, 
szobáiban évekig gyom termett, mígnem egy részét helyreálliták. 
Azonban gazdag könyvtára, múzeuma helyre pótolhatlan, miután 
mi hamuvá nem lett, szerteszóratott a hazában.

Beszterczén

Két régi ház van.
Egyik a piacz szegletén, Borgóra menöleg balra. Tekintély- 

telen rom. Nevezetességét az adja, hogy H u n y a d i  J. házának 
tartják, melyet ö, mint Beszterczevidék örökös föispána építtetett 
volna.

A másik egy házsor, Borgóra menöleg hasonlóan a piacz 
balsorán. E házak most kis szállásokra vannak felosztva, s min- 
denik épület emelete kttlebb áll földszinti részénél, lábakon, úgy 
hogy alattuk végig lehet járni. Ezt némelyek bazárnak tartják 
Erdély azon boldog korából, melyben a levantei kereskedés ha
zánkra is kisugárzott. Mások azt hiszik, kolostor volt. Tán e le
hetett a kolostori épület, melyet az ország Báthori Zsigmondnak 
első lemondásakor Beszterczén exfej delmi lakul kimutatott.

Szász-Sebesen]

A piacz keleti oldalán, Szebenbe menöleg balra, egy öreg, 
emelet nélküli h á z  áll. Ezen házról azt hiszik, hogy Mátyás ki
rály építtette, s azon korban adó és áru rakhely, valamint az 
utazó fejdelmek s tisztviselők szállása volt; minek folytán maga 
Mátyás király is szállásolt benne 1467-ben, mikor a Veres Be
nedek által ellene támasztott lázadás után, Moldva fékezésére 
húzódott.

Legnevezetesebb korszaka e háznak, 1540 júliusa. Zápo
lya János király Budáról az erdélyi pártos vajdák ellen jött: 
egynéhány várat már bevett, s most ment volna Fogarasnak. 
Bosszul lett, Szászsebesen megállt. Azonban a hírnök meghozza, 
hogy Budán hagyott neje fiat szült: lovat hozat elő, s bár alig 
bírt felülni, kiment a táborba, s örömlövéseket tétetett. Másnap
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ágyba esett, hivatá tanácsosait, végrendelkezett, s e házban hala 
el 1540. jul. 21-én; s ngy vivék innen Székesfejérvárra temetni. * *)

Torda

A nemzeti fejdelmek előtt, Kolozsvár szász város lévén, a 
magyar megyék középpontja vala: itt tartattak réndesen a tar
tományi gyűlések, ide gyűlt fel koronként a megyék hadi népe.

Torda azon fénykorából egy u d v a r h á z  maradt fenn, az 
ótordai piacz nyugoti során, mi jelenleg is álladalmi épület, s 
fiscusnak hivatik. Terjedelmes udvarán az emeletes lak ma is 
látható, s elég nagyszerű a szerepre, melyre építve volt, fejdel- 
mi vendégek beszállásolására. Kapuja boltíve felett felirat áll, 
mely e kaput, s a mellette levő, mint a felirat nevezi, kamara 
keletkezését Géczi gubernator korára helyezi (1581— 1588).

Torda mellett, az Aranyos folyón egy hid van, mit e szá
zad elején egy odavaló építész, Kövecsi állított, s melynek min
tája a pesti nemzeti mnzenmban foglalt helyet.

Vízaknán

A Geréb házat kell megemlítenünk.
Ismeretes tény, hogy az első századokban nem csak a me

gyéknek, de egyes szabad helységeknek is voltak comeseik, 
gräfjeik, kiket később Gerébeknek hittak. Vízaknán szintén hosz- 
szason fenállt a gerébség, evei egy telek járt, melyen az 
emeletes régi épület most is fen á ll, a melyben a gerébség meg
szűntével a királybirák laktak.

A gerébség családokhoz volt kötve. A Vízaknai család ki
haltával a XVI. század közepén, Haller Péter nyerte e l, s ez 
nton búja ma is a gr. Haller család. a)

'  l)  Joannis Regűr Decessas. Kovachich, Scriptores Minores I. 48« 1.
*) Hon és Külföld 1841. 78. sz.



2) Hadjárati emlékek.
K eletkezése.

Sok csatát, sok ostromot elmondánk, mégis maradt bátra. 
Örök csatatér volt e szegény haza.

Négy óriási idegen nemzet villogtatá síkjainkon kardját; s 
bár ellenttnk vagy mellettünk: azért minden nyert vagy vesztett 
harez, vérünkbe, vagyonúnkba került.

Az árpádházi királyok férfiágát . a kún és tatár, a vegyes 
házi királyokat a török, nemzeti fejdelmeink korát a török és 
osztrák harczi zajok nyugtalaniták.

A két első nemzet eljött, rabolt, zsákmányolt; de nem volt 
hódítási czélja. Miként öregeink hinni szeretik, összefüzék az 
inakat, s elvivék, dióbéllel meghizlalák, hogy rabszolgáknak 
adhassák el. Ellenben a két utolsónak már messzebb kiható po
litikai nézet, a hódítás volt czélja. A töröknek adó, Austriának 
pedig tér 'kelle, hogy kelet felé nyomulhasson.

S maroknyi népünk mindenikkel megharczola. Ezer csatát 
állott: nyert vagy vesztett, uj csatára készült; hitt, bízott és re
mélt, s mi, a késő ivadék, csak sirdombjaikat látjuk, de nem a 
sikert, nem a babért. A haza földe be van terítve harczi sirdom- 
bokkal: alig van tájék, hol a pásztor gyerek ilyekre ülve, nem 
legeltethetné nyáját.

Egyptom uralkodóinak porai fölé pyramisokat és ohelisz- 
keket állított; Kóma, sőt a későbbi Italia is hőseinek gyözedel- 
mét diszívek és diadalkapuk emelésével örökité; Egyptom gú
lái, a Titus, Septimius Severus és Constantin Cesarok diadalívei 
Kómában, az Augustusé Kiminiben, a Trajané Boneventben és 
Anconában, Augustus Octavianusé Susában mai napig épen álla
nak, ezeken kívül egy sereg diadalkapu-rom hirdeti dicsőségüket; 
korunkban is a nagy Napoleon győzelmes katonáit három dia
dalívvel tisztelte m e g ... mik ezekhez képest a mi csatatéri em



HADJÁRATI WMTjfcmnt. 818

lékeink? Csatatéren elvérzett három fejdelmünk részére hol van
nak a gúlák? s szabadságunk szent ügyében elhalt hőseink ré
szére hol vannak a diadalívek?.. De ha már gulákaf, diadalka
pukat nem emelünk; ha oszlopok emelésével késünk: állítsunk 
legalább fejfákat, legalább jeleljük meg, hol vérzettek el.

A hidalmási sánczok.
(895).

Hidalmás a Meszes felé fekszik, az Almás vize partján. 
Határán szelíd emelkedésű hegyoldalon gyom nőtt be valami 
Sáncz nyomokat.

A magyarok kijötte előtt Erdély keleti részét a székelyek, 
az északit a kazárok, a nyugotit az oláhok bírák, kiknek vezé
rük Gelu, kinek lakhelyét és várát Gyalu mellett keresik.

Mint a hagyomány mondja, Gelu vezér a magyarok köze
ledtére a Meszes kapuját elállotta, sergét, hogy a magyaroknak 
az Almás vizeni átkelését megakadályozza, Hidalmásnál sánczba 
verte, ü gy  hiszik e sánczmaradványok innen keletkeznének.

Dézs emlékei a magyarok kijöttéről.
(895).

Árpád Magyarhonba lett telepedését történetíróink kétkép- 
pen adják. Bonfinius és Thuróczi, Mátyás király idejében azt ír
ják, hogy Árpádék Moldvából Erdélyen keresztül mentek ki Ma
gyarhonba; Béla király névtelen jegyzője pedig azt, hogy előbb 
Magyarhonba mentek, s úgy foglalák el legvégül Erdélyt... Ha
zánkban mind a két véleményre van emlék, s mind a kettőre 
traditio.

Bonfiniusékként őseink Erdélybe jöttek. S hallván Magyar
hon kanahánjának hírét, a hét vezér az akkori Pannóniába, Zwa- 
toplug earmata királyhoz követet küldének. A követ Kusid, Eund 
vezér fia elmegy, Zwatoplugtól Dunavizet, füvet és földet kér és 
nyer. Azzal Erdélybe, Árpádékhoz tér, kik a jó vizet, selyemlágy 
füvet s fekete földet látva, Thurócziként háromszor felkiálták: 
Deus, Deus, Deus!
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Erre Zwatoplughoz gazdagon felszerelt fejér lovat indíta
nak, ki azt elfogadta. Akkor megizenék neki, hogy a ló elfoga
dása, országának eladása... Erre kitört a harcz, mi őseink győ
zelmével végződött. ’)

A hagyomány szerint,, ezen Zwatopluggali egyezkedés ép
pen innen Dézsröl történt, itt piálták D eus! s innen lenne Dézs 
nevezete, minek a XVI. században élt Heltai egész hitelt tu
lajdonit, mintha bizon őseink tndtak volna deáknl. 2)

Ezen történet és traditio öszbangoztatáeára két emlék ma
radt fenn Dézsen. Egy k ő d a r a b  s egy kis t o r o n y .  Mindkettő 
a városból kiemelkedő magaslaton, a Szamos partjára Ienézöleg, 
az óvárban mai napiglan látható.

A kérdéses kődarab le van fektetve: átmérője l 1/,, hossza 
8 láb, mintha négyszögre lenne faragva. A múlt század elején, 
a németek a Szamosba hengeritették volt; de minthogy az itteni 
nép úgy hiszi, hogy a hét vezér e kövön ölve tanácskozott Ma
gyarhon elfoglalása felett, s hiszi, hogy rajta még felirat is volt: 
e kő miatt a városiak közt zugás támadt, mi addig tarta, hogy 
Mária Theresia fölébe hatott; ki a kő kivétetését elrendelte. Ki
vették, de sajnosán tapasztalák, hogy az ketté törött, s csak fe
lét kapták meg.

A más emlék azon toronyszerű maradvány, mit a nép 
C s o n k a t o r o n y n a k  nevez. Ez is az óvárban, a Szamos part
jára nézöleg emelkedik. Magassága 5 öl; alól 3 öl hosszú, β 1 
és fél öl széles; rajta hegyes zsendely fedél.

Milyen és mi lehete eredetileg, bajos elhatározni. A torony 
homlokzatán, mi keletre áll, alól két kis boltíves üreg; ezen ive- 

/ ken felül e felirat:
Hunnus de Scythicis digressus sedibus hospes 
Pannoniae glebam transfert huc gramen et undam,
Ter clamans: Deus! hac liceat tullere potiri.
Desicamque dixit Dei de nomine terram.

1578.
Haec Fabius renovat IV. de X. monumenta nepoti 
Cum Lucas Dési V. S. Pascit Ovile Dei.

') L. bővebben; Kővári, Erd. Tört. I. 88—30. ’) Heltai kronik. Győr. 
XXVI. Béli.



HADJÁRATI EMLÉKEK, 3 1 5

A feliraton felül, a tömör falat egy ablak metszi át; fíS- 
lebb a keskenyebb kőfal, más tornyok módjára üregesen megy
felfelé.

Más oldalai merőben 
simák, tagozatlanok. A 
nyugoti oldala kivétel, 
rajta hosszas latin fel
irat tartja fenn, hogy 
Mária Theresia alatt, gr. 
Haller főispánságábán, 
1758-ban megujiták. E 
feliratban Sacellumnak 
van nevezve.

Ez emlékekre sok 
minden vonatkozik. Hin
ni szeretik, hogy a hét 
vezér a bejövetelkori itt 
mnlatás alkalmával Er
délyben hét várat épít
tetett, s Heltai még azt 
is tndja, hogy a hét 
vezér egyik vára Dézsen

volt. Valamint BelsÖ-Szolnok megye czimere is e mondákon ala
pul: rajta egy ló felszerszámozottan áll vízparton, alatta e 
szó: Deus.

Esküllöii, az Esküvö-kö.
(895).

Kolozsvárról a Meszesnek menöleg balra, Felső- és Alsó- 
Esktillö nevű oláh falu közt, kerek hegy emelkedik: az úgyne
vezett E s k t i v ö - k ő .  A hagyomány elődeink bejövését ez em
lékkel is összefűzi. Dézs Bonflnius, az Esküvökö Anonymus vé
leményét támogatja.

Anonymus a magyarokat Munkács táján előbb Magyarhon
ba vezeti. Árpád a hont Zalántól, hasonlóan fejér lovakkal be
cserélt víz és fű közbejöttével foglalja el. Erdély felé a Meszesig 
nyomult, oda kőkaput emeltet.
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Tuhutum azonban engedélyt kér és nyer Árpádtól egész 
Erdély elfoglalására. A Meszes hegyén sereggel kél á t; de ellene 
Geln, a blaccok fejdelme is sereggel közéig. A két tábor az 
Almás vizénél találkozott, összecsapott. Geln tábora elhnllott vagy 
fogságra esett. Geln tiltásban keresett menedéket, Gyalnnál fe
küdt várába sietett. Késő volt, a magyar daliák a Kapus vizénél 
utolérék, lesnjták.

Geln tábora, a mint fejdelme holt hírét vévé, fegyverét le
tette, a magyarnak kezet nyujta. Hódolati esküjét itt e helyen 
tévé le, s mikép Anonymus megjegyzi, a helyet és falut, hol e 
szertartás véghezment, ezen órától Esküllőnek vagy Eskü-ülönek 
nevezék, s úgy hijják mai napiglan. ’)

Eddig a történet. így  adja a hagyomány is, csakhogy ez 
azt is hozzá teszi, hogy Tuhutum, Erdély elfoglalásakor, az ál
tala legyőzött oláhokat itt e hegyen, az Esküvőkön állva, esket- 
teté fel önhüségére.

Cserhalom s a kenlelki sirhalmok.
(1070).

Hogy a magyarok megtelepedtek, számtalan berohanások- 
nak voltak kitéve, melyek közül megemlítjük azt, mi a kerlési 
csatával végződött, mely csatát Vörösmarty leírván, hősköltemé
nyét ezen szavakkal kezdé és végezte:

Cserhalom, a te tetőd diadalnak büszke tetöje.
Salamon király alatt a Moldovában lakó s pogányvallást 

tartó bessenyők, vagy kunok 1070-ben Erdélyen keresztül Ma
gyarhonba ütöttek, és raboltak. Salamon király Geyza és László 
herczegekkel Dobokánál megállnak, s- várják, hogy a zsákmány
nyal visszahúzódó kunokat itt megtámadják. Azonban ezek nem a 
Meszesen, hanem Lápos vidékén lappangtak vissza, s a király 
csak azon vette észre, midőn már háta megett, a Sajó völgyén 
haladnak.

Után rohantak, hogy a feles zsákmányt s rabszijra fűzött 
népet kezükből kivegyék.

A kunok Bethlenen alól Kerlésnél azon halmot foglalók el, 
mit öreg történészeink Cserhalomnak neveznek, melyen ma gróf

') L. bővebben; Kővári, Érdél/ Történelme L 89—41. L
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Bethlen Lajos udvarháza s szép parkja^ áll, s melynek^ képünk 
meredekebb oldalát tünteti elő.

A csata megkezdődött, s mint történészeink írják, a min
dig vakmerész Salamon a meredek oldalnak indult, mig a fonto- 
lóbb Geyza herczeg lankásabb oldalát választotta. Végre is 
győztek. László herczeg a magyar hölgyet a kun levente kezé
ből megszabaditá, s költőinknek egy szép anyagot nyújtott.

Kerlés szomszédában, Kentelke határán egy patak mellett 
két sirdomb emelkedik: a hagyomány szerint az ezen csatában 
elesett kunok porait fedezi. ’)

Alparét sánczai.
(1437—38).

Alparét azon völgybe és útvonalba esik , mely Dézsröl Zsi- 
bóra viszen. Kis falu, de négyszázadév előtt nagyszerű n ép  lá 
z a d á s  középpontja. Mellette van egy Bábolna nevű hegy, itt 
fészkelt a felkelő nép: egy czukorstiveg alakú halmot, a nép-

') Erdély Történelme. I. 72. 1,



király emlékére királyhegynek neveznek, s e táborozás sánczai 
máig is látszanak.

Az Arpádházra következett magyar királyok, hogy a pápa 
kedvét keressék, czéljokul tűzték volt Erdélyben s a két Oláh
országban a görög hitüeket megtéríteni. Marchia Jakab minoritát 
1436-ban leküldik, Moldvába megy: azonban a moldvaiak ends- 
sariusokat küldenek Erdélybe, a népet lázitják. Hozzá járult ehez, 
hogy Lépes György erdélyi püspök két év óta a néptől a tizedet 
pénzben kívánta szedetni, s e mellett, a földesurak a jobbágyok 
költözhetését, a fenálló törvény daczára, mind inkább korlátozák.

Az említett okok a nép kedélyét felláziták: az engedelmes
séget felmondák, Alparétra gyűltek, s Nagy Antalt egy budai 
kis nemest, vajdaházi Nagy Pált és Kardos Jánost vezéreknek 
választák. Hogy szétoszlassák őket, Csáki László vajda, Lépes 
Loránd alvajda s a székely ispánok felültetvén dandáraikat 1437 
tavaszán ellenek jöttek; megrohanták őket, de a harcz döntetlen 
maradt. A vajdaszelidebb lett, mármost kihallgatá sérelmeiket, 
s jul. 6-án békeszerződés jött köztek létre, melynélfogva a nép 
bizonyos engedményekben részesült, mivel azonban megelégedve 
nem voltak.

Erejüket tehát tovább fejték. Ezt látva a nemesség, a ma
gyar, székely és szász nemzet Kápolnán sept. 14-én összegyűlt, 
s  Lépes Loránd alvajda elnöklete alatt létre jött a nevezetes szer
ződés, a három nemzet közti unió, vagyis véd- és daczszövetség 
minden bel- és kül-megtámadás ellen, miből később Erdély tar
tományi élete s Magyarországtóli elszakadása fejlett ki.

Most a három nemzet lépett fel ellenek; sept. vége-felé is
mét megrohanák; de szétveretésök most sem sikerült; mire oct. 
6-án Apátiban azon egyezkedésre léptek, hogy terjesszék ügyö
ket Zsigmond király elébe.

Azonban a király betegeskedni kezdett, s dec. 9-én meg
halt. A kérdés elhúzódott. A nép ismét fellépett, dec. 15-én Enyed 
kastélyát s Kolozsvárt elfoglalták; a lázzadás Belsöszolnok, 
Doboka, Torda, Kolozs és Fejérmegyében mind nagyobb erőt vett; 
nagyobb erélylyel léptek fel tehát ellenök. Kolozsvárt 1438 jan. 
elején ostrom alá vették, Magyarhonból szintén segély érkezett; 
a nép Kolozsvárról kirohant, a havasokra akart menekedni; azon
ban a népkirály, Nagy Antal Kolozsmonostornál elesett, a tábor 

nagyrésze fogságra jutott.

BlB HADJÁRATI EMLÉKEK.
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A győztesek Tordára gyűltek. A főnököket kivégezteték. Az 
uniót magok közt febr. 2-án ismét megujiták. A lázadásnak vége 
volt. A nép elleni visszatorlás vette kezdetét. ])

A szentimrei csatatér.
(1442).

Maros-Szentimre Fejérvártól egy órára fekszik, Enyed-felé, 
a Maros jobb partján. Kis falu, Hunyadi János Marengoja. Szép 
tere felett ott áll a gáldi kastély, a br. Kemények birtoka.

1442-ben Mezeth-bég égetve, rabolva, gyilkolva összejárta 
a hont, mindent mi mozgott, embert, barmot felftize, s már út
ban volt hazafelé. Hunyadi, ekkor Erdély vajdája, nehéz fájda
lommal hallá, miként kíván a bég letarolt hazánkból megtérni: 
erős lelke elhatározá magában, élethalál közt megkísérteni a rab- 
szijra füzöttek, s a hon kirablott kincse megmentését.

Hol a gáldi patak a Marosnak tart, a szép térséget Fejér
vár felöl magaslat párkányozza, az út akkor a hegyoldalában me
hetett: itt állhatott Hunyadi a bég útjába, ki látván, hogy Hu
nyadi csatát ajánl, elbizakodott voltában azt elfogadta.

Csatához készültek. A török tábor mint a tenger hulláma: 
a kevés elkeseredett magyarság pedig mint szírt a hullám elle
nében.

A csata kitört. A törökség elörohant, a magyar sereg meg
futott, Lépes György mint a patakot átugratná, leesik, elvész, s 
a vert sereg visszahúzódott Fejérvárra.

De érkezik a segély, újra kiszállnak. Azonban meghozzák 
Hunyadi kémjei a hirt, miszerint a bégnek csak egy akarata 
van, Hunyadit elejteni, s egy parancsa, hogy minden török az 
ismert és elöttök leirt Hunyadira törjön. Baljóslatú volt a hír, 
mert ekkora tábor, egy pontra rohanva, feltartóztathatlan, főleg 
akkor, mikor Hunyadi serge a török mellett csak testörseregnek 
sem elég.

S mikor aggodalom fellege ülne minden honfi arczán, egy 
férfi lép elő; büszkének nyilvánítja magát azon hasonlatosságra, 
mely közte s barátja Hunyadi János közt van, s a haza nevé

319

') Érd. Történelme. Π. 61—55.
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ben fólkéré a vezért, adná lovát, öltönyét, fegyverzetét oda, hogy 
a harcztéren képviselje. Nemes gondolatja elfogadtatott.

A csata megkezdődött: s bekövetkezett, a mire készen va- 
lának. A törökség egyenest azon pontot kezdé rohamaival ostro
molni, hol a vezért vélte állani. Hunyadi képviselője védelmére 
a legjobb fiakat, csapatokat rendelé: sokáig is feltárták a vészt; 
de óránként mind nagyobb csapat rohan, rnig védcsapatainkat 
lesujták, elszórák. . .  s a nemes férfi, Kemény Simon, mint Hu
nyadi — elbukott.

Az ellen öröme hasonló volt az őrültséghez. Azt hitte, elle
nének szivét már átdöfte, s csak az elbukás percze hiányzik. De 
nem úgy volt, a magyar tábor szelleme, szive helyén dobogott, 
Hunyadi ekkor előlépett, csatára vivé fiait: s a roppant török 
tábort, örömének, diadalának közepette sujtá le.

Mily ütközet volt a z , gondolhatni onnan, hogy mi győztünk, 
s mégis 3000 bajnok boritá a csatatért; ellenben török 20,000; 
Mezeth-bég és fia futásuk közt estek el x).

Hunyadi megszabadná honfiait a rabszijjakról. A zsákmány 
is kezében maradt, s belőle mint Bonfín mondja, templomokat 
épittete. A néphagyomány tudni akarja, hogy ezen templomok 
egyike Szentimrén, a más Tövisen ma is áll; a harmadik, Al- 
sóorbón, most az országút mellett romban hever, minthogy a 
falu felebb költözött.

Kemény Simon, a csata Kodrusa, Gáldon temettetettr el, 
ini a csatatér felett fekszik. Ott látszik sírja ma is a Kemény 
család kastélya előtt. Pánczélát és sisakját onnan az enyedi könyv
tárba vitték volt, ott valának láthatók, török kardtól össze- 
vagdaltan.

Hol pedig Lépes György elesett, egy emlékkereszt áll ma 
is: s Lépes keresztje a neve.

Kenyérmezei emlékek.
(1479).

Szászváros közelében, Felső- és Alsó-Kenyér nevű faluk 
köztt, e gyönyörű síkság erdős hegyek közepeit mintegy arena 
terül. Közepét a Kenyérvize, nyugati szélét a Maros folyója mossa.

l)  Bonfiaii, Berum Ungar, decad. 111. Libr. V. Erd. Történelme IL 61.
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Négyszáz év előtt, 1479, oct. 13-ára 60,000 török virradott 
itt f e l ; megettök az összeborongolt hazából gyűjtött feles zsák
mány, élükön Ali bég *).

Báthori István, Erdély vajdája, hogy a törökség pusztítá
sainak véget vessen, az elkeseredett haza népét ellene hozta: 
kis serget egy özön ellen. A hajnalt vallásos szertartásokkal kö
szönteié, s csatára készült. A csatarend jobb szárnyát szászok 
és oláhok, balját a székelység képezó; a lovasság középben. A 
csata megkezdődött, de keveset Ígért, mert a gyalogság jobb 
szárnya csakhamar megbomlott. Báthori lovasságot vett elő, maga 
vezérlé. Összevágtak: kemény viadal támadt, Báthori hat sebet 
kapván lováról lebukott; mire végtelen zavar állt b e , s kilátás nyílt 
a töröknek, hogy a kenyérföldét vérmezővé változtassa.

Azonban alólról, Déva felöl harczi dal, trombita harsog, s 
porfelleg emelkedik: segítő tábor jő , vezére Kinizsi Pál, a te- 
mesi bán. A rettenthetlen vezér, e férfi, kinek nevére most, négy
század múlva is mint egy Eteléjére, még mi, tisztelői is borzad
va emlékezünk: két kezében két karddal osztva a halált, bevá
gott. Hol vagy Báthori? kiáltott oroszlányi haragjában, s magá
nak barátjához utat nyitott. Kinizsi e fellépése csak a holtakba 
nem bírt lelkesedést önteni: a többi új erővel emelé fel kardját; 
s a magyarság többé nem hős, hanem maga a kaszáló halál le
ve. Az est homálya vetett véget a mészárlásnak, mikor már nem 
volt mit kaszálniok.

A csatatér miénk lett. Kinizsi a holt testek között asztalt 
téríttetett, úgy költé el vígan vacsoráját. Vacsora után a gazdag 
tor felett a bajnokok toborzóra kerekedtek. Kinizsi is kedvet ka
pott, Heltaiként a vér özönböl fogában egy törököt ragadott fel, 
jobb kezét hátára veté: s a toborzót sírva vigadó népével együtt járta.

Nyolczezer keresztény, és 30,000 törököt mondanak hogy 
elesett: a sír hová témeték sokáig látszott. Reá Báthori, hol lova 
lerogyott alatta, kápolnát állított, melyben e nap emlékére misét 
mondanának * 2).

E kápolna hosszason állt. Szászváros évenként 100 frtot 
költe rá 3). S mégis 1696 máj. 9-én gr. Apor István, kincstár

') Boníinii Decad. IV. Libr. 6.
2) Heltai Krónikája II. CXCIV. V. R. Érd. Történelme II. 116. 3) Win-

diseh’s Geographie 182 1.
21
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nők azt írja Szászvárosnak: Úgy hallja, a kápolna, melyet ök 
tartoznak conserválni, ruinában van, azonnal helyre állítsák, 
bezsendelyezzék *), Később csakugyan rommá lett, s Eperjesi 
László, szászvárosi királybíró, a múlt század vége felé lerontatá: 
hidat, vendéglőt emeltek szent falaiból s csak helye maradt a 

zsibóti posta mellett. Úgy állitá a kápolna he
lyébe e szerény, három öl magas emlékoszlo
pot branyicskai Nagy Sándor, szászvárosi lel
kész, 1818-ban; de ezt is a 48-i forradalomban 
dicsőségünk irigyel összedulták.

A kápolnát gr. Battyáni Ignácz érd. kath. 
püspök, megyei jegyző Kis József indítványozá
sából újra akará épitni, s benne a két hős ve
zért emlékkel szándékozd örökíteni. De e szép 
terv csak tervnek maradt.

Az egyik halmot, mely az elhullt hősök hamvát fedi, br. 
Orbán Antal Benczencz faluban kertjébe kerítette, s reá ezen 
épületet emeltette. Az itt felmutatott, 26 láb hosszú s széles épü-

létén lelkész Herepei János tollából több felirat maradt, melyek 
közül a következőt felhozzuk:

*)Felső Magyaror. Minerva 1829. 32 1,
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Oh te , kiben azon virtusok megholtak, '
Melyek Báthoriban s Kinizsiben voltak:
Isten, haza, király s egymás szeretete,
Egyesség, bátorság, törvény tisztelete;
Kiben ezen dicső szép virtusok helyett 
Az irigység és a puhaság lelt helyet.
Te ujmódi magyar! oh bárcsak itt ezek 
A lábaid alatt nyugvó száraz kezek,
Mint a prófétáé, olyak lehetnének,
S benned egy második csudát tehetnének!
Hogy halottaidból még feltámadhatnál,
S hazádnak magadban egy magyart adhatnál!! 
Figyelj, nem hallod-e a csontok zörgését,
Mint a messze levő fellegek dörgését?
Morognak, hogy sokan az ők unokájok 
Közül háládatlan szivtiek hozzájok;
S kiáltják, hogy legyünk baráti egymásnak,
Nem mint azok, a kik egymás alá ásnak ').

Schellenbergi sirdomb.
(1599).

Schellenberg Szebentöl Verestoronynak menve, az első falú. 
Hozzá szép térség vezet, s a mint e térségen haladunk, Schel
lenberg mellett, az országúitól jobbra halomszerü emelkedést lá
tunk, a legmagasbbat minden harczsiraink· köztt: Matta 2000 
magyar alussza örök álmát.

Báthori Zsigmond nyugtalan elméjének lettek áldozatai. 
Miután trónjáról Rudolf cs. részére lemondott, Báthori Endrét 
hozá Erdély fejdelmi székébe. A jámbor papi ember székét el
foglalta; de jött Mihály oláhhoni vajda, mint szövetséges: a  szé- 
kelységet ellene szabadsága visszaigérésével felkölté, s magával 
hozta Fejérvár felé. Az áj fejedelem 25,000-rel elibeakar állani, 
s itt e sikon 1599. oct. 28-án megütköztek, kemény csata lett; 
reggeli 9 órától délutáni 2 óráig harczoltak *); vérökkel fedezék

') Erdélyi Muzeum. 1816. V. füzet. 185—76 I. L. ez emlékről: Érd. 
Híradó 1846. uov. 5. Magyar Sajtó 1866. 103 sz.

a) Krekwitz’s Beschreibung d. Königr. Hungarn 257. 8 I.

3 23

21*



324 HADJÁRATI EMLÉKEK.

a honfiak a haza földét, de még se tarthaták meg: 1000 sebe- 
stllt fogoly, 32 ágyú veszett oda, s 2027 magyar halott boritá a 
harczi tért. Mihály vajda győzelmesen vonult a fejdelmi székvá
rosba, a hont el akará foglalni, miért később életével lakolt.

A meghasonlott haza harczolt itt egymás ellenében: igen 
méltó volt, hogy együvé temessék, ott feküsznek egy sirdomb 
alatt, kik egymást legyilkolák ').

Csík-Szent-Domokos.
(1599).

A szent-domokosi rézbányákon alól, az Olt bal partján, 
Völgy csap fel a hegyek közé. B á t h o r i  E n d r e  bibornok és 
fejdelem a Schellenbergnél elvesztett ütközet után, 1599. nov. 3-án 
e völgyen bujdosa kifelé, hogy Mihály vajda elöl, ki vér-díjt tett 
fejére, Moldvába juthasson.

A fejedelmet száz bujdosó kísérte. E völgyben megpihenve, 
tovább haladtak. Pásztorbükke nevű havason túl azonban útjokat 
kapára, kaszára, csépre kap ott székelység állta el, s a fejdelem 
kísérete részint lesujtatott, részint fogságra esett. A fejdelem Mikó 
Miklóssal elmenekült, tovább bujdosott. Az éj Naskalat nevű hegy 
táján borultreájok. Meg akartak pihenni, de üldözőik zaja itt is 
felveré őket. A fejdelem Mikót elejökbe küldé, hogy engesztelje 
ki őket: de még azon kegyelmet sem nyeré meg, hogy felajánlt 
jobb fegyverével végezzék ki. Mikó után a fejdelem következett: 
bár oltalmazta magát, egy balta öt is vakszemén találta. Kisuj- 
ját egy gyűrűért, fejét hogy a vajda diját megkapják, levágák, 
elvivék.

Az üldözök többnyire szent-domokosiak voltak, főnökeik 
Ördög Balázs és Krestély Nagy András. Miért Szent-Domokost a 
pápa kiátkozá; s Csíkszékre 100 éves böjtöt szabott, péntek és 
szombat napon tartandót * 2)

Hol a bibornok-fejdelem elesett s egyelőre eltemettetett, a 
helyet most egy nyírfa és kereszt jeleli, mely utolsót szent-do-

') Wolf deBethlen IV. 454 1. Érd. Történelme IV. 9 5 —9 8 .
2j  Wolf, de Bethlen Histor. IV. 307 1. Érd. Tört. IV. 98. 2)  Nemz, Tár* 

lalkodü 1840. I. 205 L
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mokosi pap, Puskás Tamás tett oda 1812-ben, minthogy azon 
hely teremni többé nem akart. ]) A pásztor, ki ide temette volt a 
fejedelmet, fejéhez keresztet helyezett, mi a mondaként kizöl- 
dlilt. 3) A fejdelmet innen kivevék s Fej érvárra temeték. De azért 
Szent-Domokos népe az eset napján ma is búcsút jár hozzá. Az 
Ördög család kihalt, a Krestély Nagyok még élnek. A kehelyt, 
mit Báthori pihentében utolszor használa, a karczfalvi templom
ból a rom. kath. püspökök Fejérvárra viteték. Báthori kardja a 
Bogáti családnál van Csik-Szent-Tamáson, mely mint ereklyét őrzi.

(í o r o s z I «.
(1601).

Puszta-Goroszló Szilágy faluja. Hegyoldalban fekszik, alatta 
egy keskeny völgy megy el. Egy templomrom s szilvás marad
ványok állnak rajta alól, egy csata emlékéül, melyben a falu 
leégett.

E csata 1601. aug. 3-án volt. Egyfelől B á t h o r i  Z s i g -  
m o n d  fejdelem állt 18,000 erdélyivel; ellene Básta tábornok 
jött Mihály oláhhoni vajdával, Szathmár felöl. Erdély biralma 
felett volt a kérdés, mit Báthori Ausztria alá ajánlt vala, s most 
Báthori Endre bukta után, ismét kezére vett.

A két sereg itt találkozott egymással; a magyarságnak 
esze ágában se volt, hogy Básta fáradt katonáit az nap csata
rendbe állítsa. Azonban estve felé az ágyuk megdördültek; Szé
kely Mózes, a fejdelem fővezére, egyszerre felülteté táborát, 
de jó rendet elő nem állíthatott. A keskeny völgy mindent en- 
gede látni egymás táborában: Básta lovasságával, gyalogságával 
egyszerre csak bevágott, s a magyar tábort pillanatra tönkre 
tette.

Feles zsákmány esett a győzelmes Básta kezébe: köztük 
130 zászló, 45 ágyú a), s némelyek szerint a csatatért 10,000 
ember fedé.

E győzelem Báthori sorsát örökre eldönté, soha se tuda 
több ily serget gyűjteni; honnan a következő év jul. 26-kán, a 
honból végképp kiment; s Csehországban internalva halt el, 
1613-ban. *)

*) Nemz. Társalkodó. Í840. I. 117 1. 2)  Istvánfi, Histor. Libr. XXXII,
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E csatában Goroszló leégett, régi falu-helyét elhagyá, fö- 
lebb építette fel mostam lakhelyét *).

Kolozsmonostori emlék.
(1660).

Kolozsmonostor Kolozsvár szomszéda. Mellette Várad felé 
menve, az országút jobbján egyszerű rakott kőoszlop áll, hasonló 
■egy nagy sírkőhöz.

Ezen oszlopot II. Rákóczi György azon csatája emlékének 
tartják, mit Monostor és Gyalu között veszte el.

Rákóczi nem elégedvén meg Erdély fejdelemségével, 1657- 
ben kiment vala lengyel királyságot keresni. Ezért a porta úgy 
megneheztelt reája, hogy fejdelmi székéből kitéteté. Lemondott 
ugyan, de midőn látta, hogy utóda gyávasága miatt a török 
mind inkább veti kezét az ország torkára, s látta, hogy már 
Boros-Jenö várát is kezére akarná keríteni: ismét felvette fej
delmi czimét, s fejdelmi utódját, Barcsai Ákost űzőbe vette. 1659. 
dec. 23-tól 1660 máj. 13-ig Szebent, hová Barcsai húzódott, 
ostrom alá veté. Tavasszal bejött a török: s Rákóczi előle ide vo
nult, a török nyomban követte. Végre Fenes és Monostor közit 
a csatát 1660 máj. 22-én elfogadta. A budai pasa roppant tábora 
a Szamos partjától fel a hegyekig terjedt, vele szemben a Rá
kóczi kis hada; köztük egy patak. A török kezdé meg a csatát, 
Rákóczi jobb szárnyának rontott, azt megbontá; akkor a bal el
len intézte támadását, az is megfutott. Maga Rákóczi a mint a 
bomló balszárnyhoz sietne, négy sebet kapott, s az ott folyó pa
takon álig menekült át. A szerencse elhagyta volt már, még a 
szél is ellene fordult, porral hintve el szemben táborát. A csata 
elveszett, el mintegy 3000 magyar s vele 8 ágyú. A sebesült 
fejdelmet szekérre tevék, úgy vivék Váradra, onnan Ecsedre, 
hol 18 nap múlva , jun. 6-án, sebében meghala.

E szerencsétlen csata emléke ez oszlop*). Közelében há
rom sirhalom fedezi a testeket, mi Kolozsvárról Gyalu felé men
ve, az országúitól jobbra most is látszik. Ezen halmak egyikén 
e században egy gyalui udvari tiszt ásatásokat tétetett, de egy 
rézsarkantyu s rozsdás kardnál egyebet nem talált.

*) Erdély Történelme. IV. 118. 2) Érd. Történelme V. 91.
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Kozmatelkén; a Barcsai sírja.
(1661).

Kozmatelke, oláh falu a MezÖségen Szász-Régen felé. Bar
csai fejdelem, kiért II. Rákóczi György elhullott: itt lelte sírját, 
mit egyszerű sirkö jelel.

II. Rákóczi buktával Kemény János, a Rákóczi fővezére 
lépett fel Barcsai ellen. Kemény osztrák segélylyel jött ellene, s 
tronáról lemondatá. Barcsai lemondott ugyan, de azért titkon fél- 
hitta a törököt, hogy visszatenné székébe. E segélyhívás Kemény
nek tudtára esett: Barcsait Görgény várába fogságba veté. Azon
ban 1661-ben a török segély csakugyan megérkezett: Kemény 
Barcsait, nehogy velők szövetkezzék, Kővárba rendelé vitetni, 
az átszállítással Kövér Ferencz asztalnokát s magyarhoni Váradi 
János kapitányát bízta meg. El is inditák Görgényböl lovasság
gal kisértetve; de a mint a Mezöségen vinnék, Répa nevű falu
nál átlövék, ott bevert, mig a kozmatelki lakosok el nem te- 
meték ’).

• NagyszőJIósi emlék.
(1662).

Nagyszőlős németül Grosz-Aliscb, szász falu, Segesvár kö
zelében , mellette Kemény János fejdelem hagya harczi sirflom- 
bokat.

Elmondám, mint öleté le Kemény János Barcsait.
Barcsai helyébe a török I. Apafi Mihályt emelé Erdély trón

jára : Kemény Apafi ellen is folytatá trónkövetelő hadjáratát. Se
gesvár alá ment, I. Apafit bele szoritá; de 1662 jan. 22-én, va
sárnap, Kucsuk pasa segítségül érkezett. Kemény Segesvár alól 
elhúzódott s Apafi az ostrom alól felszabadult.

Azonban Kucsuk ezzel nem érte be. A mint látá, hogy 
Kemény a csatát kerülendő, Segesvártól északra Hétür felé a 
hegyek közé becsapott: rögtön utána nyomult. Hétfőn, 1662 jan. 
23-án, a Kemény táborában senki sem álmodá, hogy a most ér
kezett török mindjárt csatához kezdjen. Maga a fejdelem hadi

‘) Érd, Történelme, V. 110.
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szállásán, a szász papilakban Bethlen Jánossal levelet irata. 
Eljött az ebéd ideje, az az tiz óra, asztalhoz ültek, itt vették 
a hirt, hogy török lovasok mutatkoznak: a hírre lóra kaptak, 
kiszálltak.

Kncsuk pasa már Hétürnál volt, köztük egy félórányi tér, 
a színhely egy keskeny völgy, mit egy patak mély árkával hasit 
át. Kuesuk keletről jött: Kemény mit összeszedhetett, eleibe ál- 
litá: centrumát a völgybe, serge két szárnyát a völgy két olda
lára, hatszáz embert a falun alól rendelt, nehogy megkerültessék. 
Kuesuk megjött: minden parancsa abban állt, hogy törökjei lo
vuk nyakára feküve, a golyók zápora közt is bevágjanak. Úgy 
lön, a törökség jobb szárnya rohan, Kemény sergét megbontá, s 
futásra kényszerité.

Kemény is fut, de lova, mint Bethlen írja, megbotlik, a 
néphagyomány pedig azt mondja, bérelt lovásza roszul szerelvén, 
nyerge fordult le: földre hullt s az üldöző lovasság összetiporta.

A törökök a holttesteket annyira kifoszták, hogy Bethlen
ként , minden keresés mellett se lehetett Kemény testét feltalálni.

A hagyomány szerint pedig Kemény Kata, testvére, Beth
len Ferenczné fejét, sisakját levágató, hogy meg ne ismerjék, s 
azt Keresdre magához vitette, csak teste maradt ott.

Hol annyian elestek, a falun kívül most káposztás kert van. 
E kertek ketteje közösen egy nagy sirdombot bir: még mind ma- 
gaslik a hely , s rajta virágot termeszt a jámbor nép; s az ott 
levő sírkövet még mind tiszteletben tartja.

A kertekkel szemben, az út mellett, egy 4 öl magas tömör 
építésű toronyka állt, s azt hiszik, ott esett el a fejdelem. A 
rongált emlék helyén 1851. nyarán, Nagyszőlős az emléktornyot 
merőben újra épitteté.

Segesvár mellett is van egy torony alakú emlék, a város
ból Ebesfal vára menöleg az útfélen jobbra: ezt is ezen csata em
lékének tartják ').

Holdvilági sirdombok.
(1704).

Segesvárról Ebesfalvára menöleg, mielőtt e nagy szász faluba

L. Magyar Hírlap 1851. 550 sz. Erdély Történelme V. 12 1.
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érnénk, az országút jobbján nagyszerű sirhalmok emelkednek: 
h a r c z i  s í r o k  a Rákóczi forradalmából, alatta mintegy 1300 
székely alussza örök álmát.

Guti a székelyföldön tábort vont vala össze s azzal b. Tiege 
ellen vonult lefelé. De nem lévén ágyúja, b. Tiege 1704* jan. 
28-án őket véletlenül megrohanta, a lovasság elfutott, a gyalog
ság egyrésze odaveszett. Gutit e gondatlanságáért Kaszás Pál 
fővezér Tordán felkonczoltatá. ’).

Zsibó sánczai.
(1705).

Zsibó a Szilágyban fekszik, a Szamos balpartján. Szeren
csétlen hely a forradalmiakra.

Rákóczi Ferencz forradalmának fényes kezdete 1705-ben 
megzavarodott. Nehogy a már egyszer elfoglalt Erdélyt elveszesse, 
Zsibóhoz jött, itt a falun alól, a Karika útjára 24,000-böl álló 
serge mellvédéül kemény sánczot vonatott, s úgy várta Karika- 
hegy tájáról, a Magyarhon felöl jövő ellenséget.

Azonban gr. Herbeville fővezér, s Klökesperg tábornok, ki 
Erdélyben sokáig lakván a helyet jól ismerte, Zsibó felöl jött 
Rákóczi táborára. Nov. 11-én rémitö csata lön: 6000 ember s 
24 ágyú lett a veszteség a)

E csatában Désailleurs marquis, XIV. Lajos tábornoka is 
elfogatott. Rákóczi a csata hanyatlásánál felment a Zsibóval szem
ben emelkedő Piszkujra s végig nézett még egyszer sergének 
romján, miért e hegyet e nap emlékére ma Rákóczi-hegynek hijják.

A mint a csata veszve volt, egy ismeretlen lovag bujdosá- 
sa közben fájdalmának hangokat adott, egy dallam született aj
kain, mit egyszerre felkapának: e dal a magyar Marseillese, a 
Rákóczi-induló volt.

A sánczok nyomai máig is látszanak...
E hely volt az is , hol 1849-ben az utolsó forradalmi mezei 

tábor fegyverét, aug. 25-én, Kazinczi tábornok alatt, letette 3).

') Cserei Mihály Históriája. 329. 1. Érd. Tört. VI. 62.
Cserei Históriája. 353. 1. Érd. Történelme. VI. 70. 3) Kővári, Érd. 

Tört. 7848—49. 274-79. 1,
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Ditrón, a Tatárhalom.
(1707).

%Ditró Gyergyóban van, Borszék anyafaluja: közelében, az 
országút mellett, halom látszik, mit a nép T a t á r h a l o m n a k  
nevez. 1707-ben beütöttek volt a tatárok, Gyergyót keményen 
dulák. A nép velők itt megharczolt, vagy 3000-t belölök elejte, 
azok nyugosznak e domb alatt.

M á d é f a l v i  s i r .
(1764).

Mádéfalva Csik faluja. Mint Szeredából Gyergyóba útazunk, 
a falu alsó végén, az út mellett jobbra, egyszerű sir domborodik: 
rajta gabona terem; benne székelyek feküsznek.

Mária Terézia trónját a külhatalmak keményen megtámadák 
vala. Támogatására mindenfelől gyüjték a fegyveres erőt; s hogy 
ide az erdélyi határszélekre sorkatonaság ne kelljen: határezre- 
deket kívántak felállítani. De a székelység a fegyver felvételére 
nem volt hajlandó.

Elpróbálák biztosok által capacitálni, nem sikerült. Gyer- 
gyó 1763 decemberében felvette, a többi székelység ekkor sem 
akarta. Buccow erdélyi föhadparancsnok és kormányzó azért, 
1764 jan. 17-ére a csíkiakat Mádéfalvára parancsolá, s mire 
felvenni most se akarnák, négy ágyút vonatott elő, mik éjjel 
megdördtiltek: az éj álmából felriadt nép megfutott, sokan az 
Oltba fúltak, mások golyótól estek el.

Az elhullottak itt e sírban nyugosznak. Emlékére sirkövet 
tettek volt, melyre e szó volt vésve: SICYLICIDIVM, mely szó
ban római számokkal 1764 van befoglalva, — s mely sírkő el- 
mozdittatván, azt Búzás János Szt.-Mihályra vitette, s saját sír
jára állittatá fel,  hol most is meg van r).

Ez esemény után Cslk felvette a fegyvert; fel utána Há
romszék *).

Benko Károly , Csík-Gyergyó. II. 59. -) Érd. Tört. VI. 126—130.
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Körösfalvi sirdomb,
(1784).

Körösfalva oláhul Kriscsor, Zaránd faluja.
A Hóra-világ több sirdombot hagyott fenn, melyek közül a 

brádi és a körösfalvi nevezetesebbek. Körösfalván a református 
templom mellett egy sir domborodik, hol 23 magyar földbirtokos 
lelte sírját, 1784. nov. 2-án J) A felkelt nép az itteni birtokos
ságból csak a szebb nőket hagyá életben, azokat is csak azon 
feltét alatt, hogy nemzetiségökröl lemondva, ó-görög vallást ve
gyenek fel.

A bodzái sirhalmok.
(1789).

A Bodza-szorosnáli vámnál, a harminczadi kertben székely 
határörök vannak temetve, s a kápolna hegyén 17 székely tiszt 
alussza örök álmát.

II. József császár 1788-ban, a muszkával szövetkezve, a 
törököt megtámadta; a sorkatonaságot kivitték, künn dicsöségte- 
len harcz folyt, mig- a török Erdélybe több helyit beütött: e pon
ton 1789 augustusában csapott be: Bora huszár őrnagy, Damo 
százados példát mutatván, visszanyomták ugyan, de hogy mily 
veszteséggel, e sirhalmok je le lik 2). *)

*) Nemzeti Társalkodó 1840. I. 42. 1. -) Érd. Történelme. VI. 151.



PÓTLÉK és IGAZÍTÁS·

150 1. Hadadvárnál azon tévedés jön elő, hogy Balassa M. a Jakcsiak 
mostoha apjának iratik, holott Sulyok György az oltalmazd volt a Jakcsiak 
mostoha apja.

211 lapon a Toroczkó-Szt.-Györgyi vár leírásánál említett kehely felirata 
helyesen így áll: „Az ki izik XII. meg ezel rezek lezen.“ Rajta mint évszám 
1574. jön elő. A kehely most Kilyéni Székely Dávidné, b. Toroczkai Kézália 
birtokába van. Leírta s rajzát közrebocsátá gr. Eszterházi János Archaeologiai 
közlemények. II. 163.
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