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Bevezetés 
A Székelyföldről  azt mondta báró Eötvös, hogy 

ez „Erdélynek fellegvára"  és ezzel nagy történeti 
igazságot állapított meg, mert Nagymagyarország 
keleti határán lakó, haza és szabadságszeretőtől átha-
tott hős székely nép minden időben, úgy a régmúlt-
ban, mint a közelmúltban mindenkor hűen teljesítette 
határvédő és a szabadságot oltalmazó nemes hivatá-
sát. Bércövezte területe bevehetetlen fellegvára  volt 
a magyar hazának. A széklyföld  volt Pannónia Lake-
derimonja, melynek szorgalmas, szerény, igénytelen 
népe, békében munkás, a harcban pedig hős volt és oly 
előharcos, mely annyiszor fedezte  vérző keblével ha-
zánk szent hstárait, valahányszor azok az ellenség 
által megtámadtatlak. 

Volt idő, midőn a székely nemzet egyedül, ro 
kontalanul, elszigetelten lakta e bérces vidéket; volt 
idő, midőn ellenségektől körülvéve élt négy és fél  szá-
zadon át a hegyek között. E vészes korban puszta 
hősiessége nem volt elég, hogy a hazát és azzal Attila 
birtoklási jogát megvédhesse, ezért a büszke hegy-
ormokra épített várláncolattal gyűrűzte körül a féltve 
szerzett őshazát. 

Midőn a magyarok bejövetelével a székely új-



4 

ból otthon érezhette magát, elhagyta a hqgyormo-
kat, a szabadság és függetlenség  ezen magas régióját. 
Ltíköltözlek a termékeny völgybe, ahol gyakran kel-
lett hódolniok ts hordani a szolgaság szégyenletes 
jármát. ösi védvárai, régi dicsőségének e köbetüi 
omladozva, egyenkint tűntek le, de romjaikban is 
sokat mondó imlékeit őrzik a homálylepte múltnak 

Gyorsan csörgedező kristály patakok körül cso-
portosul a meglepően üde, gyakran elragadóan nagy-
szerű havastáj. A síkságok nyílt szépségének közvet-
len közelében a legfestőibb  havasvidék vadon nagy 
szerűségét taWja az utas, ha nem rest e völgyecs-
kék rejtőzködő virányait felkeresni.  A természet szép-
ségei mellett e sziklahegyek rejtett magánya nem egy 
ősi műemléket őriz, mert alig van völgy, melyben 
egy vagy több várrom ne rejtőznék. Gyakran bámu-
latra ragadó fenséges  emléktöredéke egy titokteljes, 
egy senki által fel  nem deríthető múltnak. Egy-egy 
megszemélyesítője a regék ködébe vesző és az isine-
retek bonckése alól kisikló világnak, mely csak egyes 
köbetüket hagyott hátra, melyekből olvasható törté-
nelmét összeállítani nem lehet. 

A kutató sejti ugyan, de a történelmi igazságot 
felfedni  mégsem tudja, mert olyan emlékek ezek, 
melyek felett  némán ül a történlem múzsája s leg-
feljebb  csak a regék csalékony tündére beszél előt 
tünk érthetetlen nyelven. Ki ne vágynék e csodálatos 
völgyek rejtett szépségei közé? Hisz ott a természet 
barátja, a régész, a népélet költészetét tanulmányoz i 
tudós, valamint a festő  és balladák s hitregékre tár-
gyat kereső költő lánglelke egyaránt mérhetetlen 
gazdag anyagot talál. 

Hatoljunk be mi is e rejtett völgyekbe és azok-



nak kincsei közöli mi is búvárkodjunk, ha nem is a 
szakértő szabatosságával, csupán szenvedélyes szere-
tettel vizsgáljuk az ott talált ősi várromokat s amit 
ismereteink körébe foghatunk,  azt átadjuk itt az olva-
sónak, hogy legalább útmutatóul szolgáljon. 

Aki a Székelyföld  népét, annak régi és közel-
múltját ismeri, az tudja hogy -ÓX  itt lakó maroknyi 
nép állandóan számos ellenség ellen küzdött és fiai, 
miként Spárta hősei, önmellükből alkottak bevehetet-
len élő falat,  olyat, amelyet a tízezres ellenség sem 
tudott áttörni. Aki a székely nép hősiességével tün-
döklő haditényckröl tudomással bír, az bizonyára 
szent tisztelettel és elfogódott  szívvel közelít a sza-
badságért és a hon védelmében kiöntött annyi nemes 
vér által öntözött földhöz. 

Vallásos szent érzéssel lépjünk az őseink vérétől 
áztatott hantokra. Azzal a hittel lépjünk erre a meg-
szentelt földre,  hogy őseink kiontott véréből a sza-
badság és jog győzelmének égő fája  fog  felsarjadni, 
mert ezekhez a szent földekhez  való jogunk el nem 
veszhet, s ennek győznie kell az Isten és az örök igaz 
ság törvényei szerint. 

Egy mult, egy dicső és világra ható események 
által örök emlékűvé tett korszak van itt eltemetve, 
azért a késő ivadék csak tisztelettel és szent áhítattal 
közelítheti meg ezen felszentelt  romokat. Mert miként 
egy díszes, régi templom nagyszerű méreteivel, remek 
művészetével meghat, elragad és azt úgy tekintjük, 
mint a régi kor kőepopoeaját, úgy egy régi várrom-
nak is meg van a maga költészete. Azok a roppant 
művek, azok a századok romboló hatalmával, embe-
rek dúlásaival dacoló ősi várromok, oly hatalmas 
műemlékek, keletkezési koruk oly büszke képviselői, 
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hogy azokat csak szent tisztelettel szemlélhetjük, —-
mertj ezekhez a történelem dícsteljes emlékei fo-
nódnak. 

Ki tudja, hogy ezek a feledett  és csak romjaikban 
bámult erődítmények, mily dicső nagyszerű esemé-
nyeknek voltak tanúi. Egy nép, mely romjaiban is 
fenséges  erődítményeket tudott alkotni, milyen ha-
talmas lehetett hazája védelmében! 

Amit a nagy ősök oly féltékenyen  őriztek, mit 
másfél  ezred év harcviharjain át megvédtek, megtar-
tottak számunkra, azt mi elveszni, elidegeníteni en-
gednénk-e? Nemi A hon határait fedezett  hatalmas 
várak szétoszlottak ugyan, de él ezen szabadságra 
méltó, nagyra hivatott székely nemzet, mely az ősök-
nek szent hagyományát nem fogja  eltékoselni, ha-
nem azt minden vész és támadás ellen meg fogja 
védeni, hogy utódainak akként adja át, miként a 
nagy ősöktől öróklé. 

Keressük fel  tehát a romokat, melyek a mult idők 
elkopott kőtáblái. 

Ássuk fel  a mult begyepesedett földjét  és ültes 
siink oda annyi emlékvirágot, hintsük a régi dicső 
ségnek annyi termő magvát, melyet gondos ápolás 
és ha kell véröntözés mellett is felnevelhetünk.  Ne ta 
gadjuk meg multunk nagyságát, hasznos munkássá-
gát, dicsőséggel párosult tetterejét, műmaradványai-
ban nyilvánuló fejlettségét  és hatalmát, mert a mult 
azon anyatörzs, melybe jelen és jövő oltó ága vut 
elhelyezve. Hitünk és meggyőződésünk, hogy gondos 
ápolással majd a szabadság terebélyes és népboldog-
ságot érlelő fája  fog  fejlődni,  mert mint Eötvös 
mondja: „f  eltarthatatlanul halad az emberiség azon 
ösvényen, melyre múltja vezette". 



1. FEJEZET. 

A székelység eredeíe 
Alig van ország, mely több természeti, törté-

nelmi és néprajzi kinccsel bírna, mint a Kárpátok 
által körülövezett Magyarország. Be kell ismernünk, 
hogy éppen mi magyarok vagyunk azok, akik saját 
hazánkat és nemzetünket legkevésbbé ismerjük. 
Pedig volt idő, amidőn egész Európa rettegett hatal-
munktól. Elvonult az a kor, midőn a föld  népei nyu-
galmukból felzavarva  útrakeltek, új hazát keresni. 
A népvándorlás korában fajunk  is Európába robogott 
és az akkori népek összevisszaságában a dicsőség és 
hatalom mellett az ázsiai szilajságukkal is találko-
zunk, de azért nem kell pirulnunk, mert ilyen volt 
akkor a kor szelleme. — A kis lovaikon ülő és vad-
nak, kegyetlennek lefestett  elődeink világrendítő har-
cainak azonban meg volt azon erkölcsi eredménye, 
hogy ezen harcok egészen hullámzásba hozták az 
eltiport népeket és Attila hatalmas fegyvere  lerom-
bolta Rómának a népek fejére  nőtt zsarnoki hatal-
mát. A szabadságvesztett nyugatnak a kelet hős 
fiai  megalapozzák a jövő útjait s Európa elvénült 
törzsében új termő ágat oltanak, mely csakhamar 
meghozta a szabadság üdvös gyümölcsét. 

Szép és nemes volt e hivatás, dicső és magasztos 
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o szerep, melyet a magyar nép Európa tőrténeimé-
ben játszott; saját érdekeit és fajrokonait  tagadná 
meg, hogy az új hazában egyesült testvérnépek pol-
gári és vallási szabadságát oltalmazza az eltiprással 
fenyegető  ozmanizmus ellen. Ázsia szülöttjei Ázsia 
vészes viharai ellen fedezték  Európát s Hunyadi 
János, Kapisztrán, Mátyás király, Kinizsi, Zrinyi oly 
tündöklő csillagok, melyek nemcsak a mi egünkön, 
hanem Európa egén tündökölnek, ők nemcsak ma-
gyar, hanem világhősök voltak. 

Ha itt nagy multunkra hivatkozunk, ha a jelen 
eltörpülésének közepette távoli fényt  idézünk, azt 
nem dicsvágyból tesszük, hanem tesszük azért, mert a 
mult iránytűje a jelennek, mert a népeknek szüksé-
ges, hogy visszapillantsanak multjukra, hogy jövőjük-
keli tisztában lehessenek. Főként szükségünk van 
nekünk e fényre,  hogy a jelen bizonytalanságának 
ködében tájékozhassuk magunkat. 

Hazánknak kétségtelenül legérdekébresztőbb ré-
sze a Királyhágón túli, keleti terület, melyet az unió 
végrehajtása után „Erdély" -nek neveznek. Ezen 
roppant havasok által körülkerített, sok helyen ős-
erdőkkel borított országrész legelzártabb és legke-
vésbbé ismert része: az Székelyföld. 

Pedig e terület méltán érdemel figyelmet,  mert 
Lakedeimonja ez hazánknak, mely Árkádia szép-
ségével bír, melynek dicső népe a spártaiak erényével 
van felruházva.  Fellegvára és hatalmas védvonala 
volt őshazánknak, hol hősies szabadság és hazaszere-
tettel felvértezett  keblek alkottak megvívhatalan élő 
falakat. 

És éppen ezen, véghatárainkon fekvő  legérde-
kesebb terület, a csodás Székelyföld  az, melyet leg-
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kevésbbé ismernek, s melyről önmagunk is legkeve-
sebbet tudunk. 

A népvándorlás korszakából, mely másfél  évez-
red előtt mindent elsodort, egy néptörzs emelkedett 
ki, számban ugyan csekély, de azért mégis nagy 
tényező az ujjáalakult Európában. Egy hősies néptö-
redék, mely bámulatosképpen tartotta fenn  magát a 
költözködő népek vészes hullámzásai között, mely 
sajátszerű hadiszervezetével és demokratikus intézmé-
nyeivel a középkori Európának legelőbb megtelepült 
és klasszikus népeként tűnik elő. Ez a székely nép. 

A legrégibb történészünk, Béla névtelen jegyzője, 
Anonymus és Ivéz'ai Simon a XIII. században írt 
krónikáikban a székelyekre vonatkozóan és azok 
eredetéföl  azt találjuk, hogy Attila halála után an-
nak fiai  közül, az értelmesebb rész a görög anyától 
született Csabát, a külső nemzetek pedig a német 
anyától született Aladárt választották a trónra. A 
trón felett  a két testvér egymás ellen harcba keve-
redvén a Duna melletti Sicambria (mai Óbuda) kör-
nyékén vívott 15 napig tartó iszonyú harcban a hun 
harcosok nagy része elesett. A legyőzött Csaba 15.000 
harcossal Görögországba, majd onnan Scythiába hú-
zódolt. Ezen elmenekült seregből 3.000 hun harcos 
elszakadt s Pannóniában maradt s előbb „Czyglia-
mező" nevű lérre települt, de a nyugati népek által 
üldözve a Pannónia keleti határán lévő „Erdőelvére" 
a mostani Székelyföldre  költöztek. Itt, hogy hun 
származásukat fel  ne ismerjék, magukat Zekeleknek, 
vagyis székelyeknek nevezték. 

Hogy a székelyek Attila hunjainak maradékai 
s hogy e néptöredék az ország legrégebben itten lakó 
részét alkolja, azt újahbkori történeti kutatások kel-
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lően tisztázták. Maradt azonban egy megfejtetlen  kér-
dés, hogy miként tudta magát ezen kis törzs az ellen-
séges népelemek között Árpád bejöveteléig, vagyis 
négy és fél  századon keresztül akként fenntartani, 
hogy függetlensége  és ős nemzeti szervezete a hódí-
tók zsákmányául nem esett? 

Kézai Simon krónikája szerint a hunok minden 
tribusból vagyis néposztályból 10.000 harcost vittek 
a csatába. A többi otthon maradt, hogy az országot, a 
nőket, öregeket, tehát a telephelyet, a „Székhelyt" 
oltalmazza. A sicambriai csatából elszakadt és Er-
dély hegyei közé vonult 3.000 hun harcos ott nagy-
számú népet talált. Ezekkel és a hazatértükben fel-
szedett huntelepekkel egyesülve alkották azon nemze-
tet, melyet a „Székhely"-ről magát „Székely"-nek 
nevezte és mely a könnyen védhető havasok között 
az V. század végétől egészen a magyar nemzet bejö-
veteléig fenntartotta  magát. 

Fenntarthatta magát egyrészt lakhelyének ter-
mészetes erőssége és a nagyszámban épített várak 
oltalma alatt, másrészt a nép szívóssága, minden idő-
ben tanúsított hősiessége által és főként  célszerű had-
szervezete alapján, mely — a székely krónikák út-
mutatása szerint — képessé lette minden időben 
30.000 harcost kiállítani. Mindezen szerencsés körül-
mények mellett fennmaradásukra  az is befolyással 
bírt, hogy a hun birodalom összeomlása után a Ma-
gyarországon átvonuló népek közül egyik sem tudott 
itt véglegesen megtelepedni. A havasos vadont a szé-
kelyektől nem irigyelték, velük inkább szövetség-
ben, mint harcban éltek. 

Hogy a hunok ezen első telepítménye a rokon ere-
detű avaroktól is nyert erősítést, azt Iíusztinak Ó és 
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Üj Dácia című könyveiben is megtaláljuk, ahol azt 
mondja, hogy Nagy Károly nyolc évi harc után meg-
törte az avarok hatalmát, kiknek egy része a harcban 
elesett, egy másik része visszament Ázsiába, de egy 
töredéke a hunoktól hátramardt székelyekhez vonult 
Erdély havasai közé, ahová Nagy Károly hadai már 
behatolni nem tudtak. Közülük igen sokan kereszté-
nyekké lettek és fenntartották  magukat egészen a ma-
gyarok bejöveteléig. Huszti ezen leírásait hűen iga-
zolják a székely földön  több helyen, de különösen 
Marosszéken még ina is igen jó állapotban található 
föld-erődök,  melyek az avarok gyűrűs erődítéseihez 
hasonlítanak. Ezek szerint nem lehetetlen, hogy Ma-
rosszék első lakói avarok voltak. 

Az eddig elmondottakból most már tisztán lát-
hatjuk, hogy mikor Árpád a Kárpátok által körül-
zárt medencét elfoglalta  és azt népének biztosította, 
a honfoglalás  harcaiban itt talált és Attila öröksége 
felett  őrködő székelyek szövetségesként csatlakoztak 
a rokon magyarhoz és részt vettek a magyar biroda-
lom megalapításának küzdelmeiben. 

Éppen a nagy Zandirham, hős Upolctnak szülő 
apja volt akkor a székelyeknek főrabanbánja,  mikor 
a székelyek liirülvették a velük egy tőből fakadt  ma-
gyarság megérkezését. Követeket küldtek Árpád elé, 
hogy öt fogadják  az új hazában és hogy felajánlják 
neki segítségüket az ország meghódításaiban. Árpád 
kedvesen fogadta  székely véreit, velük szerződést kö-
tött, liati kőre metszett alaptörvényt adott nekik, 
mely Budvárban a nemzetgyűlés előtt felolvastatván 
szentesíttelett. Ezen alaptörvényből sarjadzott ki a 
székely nép alkotmányos fája.  A székely tehát nem 
meghódított, hanem szövetséges nép volt, mely egyez-
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ménnyel csatolta magát a magyar koronához. Lisz-
nyai Pál 1749-ben megjelent codicillusában azt 
mondja, hogy a magyarok letelepedésével Árpád ve-
zér országgyűlést hirdetett, melyre a székelyeket is 
meghívta. Itt igen bámulták, hogy a székelység ma-
gára hagyatva oly sok ideig a hunok régi szabadsá-
gát és nemességét fenntartotta  és magát semmiféle 
más nemzetnek alá nem vetve, jobbágyaivá nem lett. 
Ezért ezen országgyűlés is kimondotta, hogy miként 
eddig, ugy ezután is minden székely nemes legyen 
s jobbággyá közülük senki ne tétessék. Ha valamely 
magyar úr vagy más hatalmaskodó a székelyt job-
bággyá akarná tenni, az halállal lakoljon, de viszont 
ölessék meg az is, aki magát önként jobbágyságra 
adná. 

A kereszténység felvételekor  Szent István király 
szintén biztosította a székely nemzet önállóságát, sza-
badságát és adómentességét. Ezen kedvezményekkel 
szemben a székelységnek kötelezettségei is voltak. 
A székely tartozott a birodalmat kelet felől  oltal-
mazni, a király udvarában 100 lovast tartani, a ki-
rály koronázása, nősülés és fia  születésekor ököraján-
dékot adni, de amellett minden más pénzbeli adótól 
és egyéb tehertől mentesítve volt. Egyetlen adót kel-
lett csak fizetnie,  az úgynevezett „ököradót", melyet 
csak a harmadik néposztály a gyalogos székely fi-
zette, minden 6 ökör után egyet. 

Az 1400. évi feljegyzések  szerint a székelységnél 
két osztályt, majd 1409-ben már egy harmadik osz-
tályt is említenek, melyet azonban csak Mátyás király 
korában ismernek el. 1473-ban fordul  elő először 
rendszeresített alakban a székelyek három rendje a 
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„trium generum secuii" és az egyik rendből a má-
sikba való átlépésnek módozatai voltak. 

A székely népet három osztály alkotta. 
I. Az elsők, főbb  nemesek, (primores, primores 

nobilis, nobiles potiores), kik a harcban elért érde-
meikért nemességet nyertek. 

II. Lófők,  lovasok, lovagok (primipiliusok), kik 
lóháton mentek harcba. 

III. Gyalogok (pedites, pixidáriusok), kik gyalog 
harcoltak 

A mohácsi vész Erdély kiilőnszakadását ered-
ményezte, ami sok tekintetben változásokat időzött 
elő. A jogvédelem érzete és a nemesség hatalmasko-
dása idézte elő a székelyek első felkelését  1562-ben 
János Zsigmond alatt, amelyet levertek. A segesvári 
országgyűlés bosszús szigorral lépett fel  a mozgalom-
ban résztvevőkkel szemben és azok közül sokat job-
bágyságra vetett. Itt mondták ki azt a határozatot, 
hogy ezután a székely hütlenségi bűn esetében fe-
jét és jószágát veszíthesse. 

így keletkeztek a székely földön  a jobbágyok, 
kik „inquilinus", köznép vagy paraszt név alatt for-
dultak elő, de akik mint osztály nem voltak a széke-
lyek közé sorolva. 

Előfordult  még a székelyföldön  „libertinus" elne-
vezés is. Ezek betelepedett mesteremberek vagy be-
házasodott idegenek voltak. 

Sokkal később előfordultak  az úgynevezett „ár-
málisták" és „donatárius nemesek" is csekély szám-
ban. Ezek nem voltak székely nemesek, hanem in-
kább betelepedett magyar nemesek. 

Ugyancsak az 1562. évben megtartott segesvári 
országgyűlés kimondotta azt is, hogy hadviselés ese-
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tén az első osztályba tartozó „primőr" vagy főnemes 
vagyoni állapota szerint köteles 3, 4 vagy 5 lovassal 
kiállani. A második osztályba tartozó lófők,  fejenként 
páncél, sisak, pajzs, kopja és egyéb hadakozó szerek-
kel ellátva, lóháton jelentek meg. Ha valamely lófő 
szegénysége miatt nem tudott lovat szerezni, akkor 
a gyalogokkal harcolt, mihelyt azonban lóra tehetett 
szert, ismét lovassá lett. A gyalogok, pixidáriusok fe-
jenként puskával és jól felszerelve  indullak harcba. 
A székelyek köziil senki egy hónapig zsoldot nem ka-
pott, hanem magát köteles volt ellátni. Zsoldot csak 
akkor kaptak, ha a hadjárat egy hónapnál tovább 
tartott. 

A székelység feje  a magyarok bejövetele előtt 
és azután, sőt még a kereszténység felvételével  is 
egy ideig a Budvárában (Udvarhely mellett) székelő 
főrabonbán  volt Szabadon választott főnök,  kinek 
személyében a főpapi  méltóság a politikaival egyesítve 
volt. Tisztjéhez tartozott a mindenben határozó 
népgyűlések összehívása, azon való áldozat és elnök-
lés. őrködött a törvények megtartása felett,  fővezér 
is volt a külnemzetek ellen vívott háborúkban. A fő-
rabonbán azonban ezen nagy horderejű hatalmat nem 
önkényüleg gyakorolta, hanem hatalma meg volt 
osztva egy nemzeti tanáccsal, melynek a hat székely 
törzs ily számú nagy rabonbánjai, a három nagy 
gyula és főharkász  voltak tagjai és a meghatározott 
időben egybe hívott nemzeti gyűlésnek is ellenőrzése 
alá volt helyezve. Ezeken kívül volt minden törzsben 
6 harkász, minden harkász alatt 6 kis rabonbán, egy 
törzsnek 30, a 6 törzsben összesen 180 kis rabon-
bán, minden kis rabonbán két századosnak paran-
csolt, egy lovas és egy gyalognak és így az egész szé-
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kely nemzetnek volt 360 százada, s ha egy századra 
csak 100 harcost számítunk, 36.000 harcost állított ki 
a székelység, kiknek fele  lovas, fele  pedig gyalog 
volt. 

A kereszténységnek Szent István által történt 
behozatala nagy ellenhatást idézett elő az ősvallásuk-
lioz ragaszkodó székelyek között és végre is fegyver 
hatalmával kellett a székelységet annak elfogadására 
szorítani. Az akkori főrabonbán  Apor (Uopor) Sándor 
nemcsak felvette  az új hitet, hanem ennek elfogadá-
sát is keresztül vitte. Szent István király a keresztény 
székelyekkel kötött új szövetség értelmében meg-
hagyta a széklyek élén a főrabonbánt  s a nemzetnek 
Árpád által biztosított sarkalatos előjogait és adó-
mentesítését. 

A keresztény hit azonban még nem verhetett szi-
lárd alapot a szívekben, valahányszor alkalom nyílt, 
az ősi hit titkos követői mindig felemelték  fejüket. 

Az ősi vallás híveinek leghatalmasabb megmoz-
dulása 1061-ben, 1. Béla trónra léptekor történt. Vata 
fiának,  Jánusnak az ősi hit mellett való fegyverra-
gadása kihatott a haza határain lévő székelyek közé 
is. Béla Székesfehérvárnál  legyőzte Jánus hadát s 
eltörölt a székelyek között mindent, ami a régi hitre 
emlékeztetett, azok közt a főrabonbánságot  is. A fő-
rabonbánok helyett székely grófot  vagy helyesebben 
ispánt-állított be. 

A Béla által szervezett székely grófság  (ispán-
ság) kezdetben külön személyre volt ruházva és 
ugyanazon hatalma volt a székely földön,  mint az 
erdélyi vajdáknak a megyékben. 

Erdélynek Magyarországtól való elszakadása 
után a nemzeti fejedelmek  maguk is felvették  a 
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székely ispáni vagy grófi  címet és magukat a szé-
kelyek közt lakó főkapitányok  által képviseltették. 
Erdélynek Magyarországgal való újra egyesülése után 
a székely grófi  címet egy ideig az erdélyi kormány-
zók viselték, majd Mária Terézia Erdélyt nagyfeje-
delemségre emelte és az 1720-ik évi július 20-iki ren-
deletével a székely grófi  címet is magának tartotta 
fenn  és azóta ez a magyar királyok címsorozatában 
díszlik. 

A székelyek alkotmánya és nemzeti szervezete az 
idők során nagy változásokon ment át. Árpáddal kö-
tött és Szent István király által is megerősített szövet-
ség értelmében a székely nép nemzeti önállósággal 
bírt. Nemzeti önállóságának járuléka volt, hogy a 
a székelyt ítélet előtt nem volt szabad elfogni,  a szé-
kelyt vajda széke elé hívni nem lehetett, hanem csak 
saját székén választott székely bírák által volt eli-
télhető. c 

A székelyeknél a homagium csak 25 forint  volt, 
míg a megyékben 200 forint;  a székely jószág még 
fejvesztés  esetében sem szállott a fiscusra,  hanem az 
örökösökre. Megszakadás esetében is nem a korona, 
hanem a szomszéd örökölt. Az örökösödésnek ezen 
sajátos rendjét még 1636. jan. 30-án kiadott védleve-
lével is megerősítette Rákóczi György, kimondván, 
hogy „a székely földön  publicatio ne legyen és a 
fiscus  ott ne örökölhessen és hogy a székelységnek 
határáról se barom se gabonanemii, se jobbágyok, 
pásztorok és majoruk fiscus  számára való dézsma 
adással nem tartoznak". 

Ilyen sarkalatos és saját törvénye volt a székely-
nek az is, hogy ahol fiú  volt ott az ingatlanokat az 
örökölte, a leány csak kiliázasítást nyert. Ahol azon-



ban csak lány volt, az mint fiú-leány  örökölt min-
dent. Ily sarkalatos előjoga volt a székelynek, hogy 
3 forintos  pert is a királyhoz fellebbezhetett,  semmi-
féle  pénzadót nem fizet,  csakis ököradót. 

A széklység a Rákóczi mozgalomnak mindvégig 
a legkitartóbb, legönfeláldozóbb  támogatója lévén, 
legelőbb fegyverétől  fosztatott  meg, azután adómen-
tessége is megszűnt. Az 1714-iki országgyűlés azon 
végzése, mely kimondta, hogy mindazon nemes, ki-
nek két jobbágya nincsen, adózni tartozik, <— a 
székelység nagy részét adó alá vonta. 1762—64-ben 
a mádéfalvi  vérfürdő  gyászos keresztségével felerő-
szakolták a fegyvert  a székelység egy részére, míg a 
másik része adó alatt maradt. A fegyvert  viselő nép 
sem volt azonban teljesen adómentes, mert az 1764-iki 
törvénytelen katonai regleinentum VII. articulusa sze-
rint a katonáskodó székely is tartozik béke idején az 
adó kétharmadát fizetni.  Háború idején pedig az a 
család, amelynek egy vagy több tagja harcban volt, 
adót nem fizetett.  Ez a rendelkezés azonban 1804-
ben megszűnt. 

A fegyverek  törvénytelen felerőszakolása  és más 
jogsérelmek ellen annyiszor szólaltak fel  a székelyek, 
valahányszor arra alkalmuk nyílt Az 1790—91-iki 
országgyűlés folyama  alatt nyomatékosan követelték, 
hogy helyeztessenek vissza a leopoldi kötlevél által 
biztosított adómentességükbe.. Az ország rendjei ma-
gukévá tették az ügyet s végre hosszas feliratok  és 
üzenetek után, vegyes bizottság neveztetett ki, mely-
nek feladata  volt a székelyek hadkötelezettségét és 
adómentességét vizsgálat tárgyává tenni. Ennek lassú 
eredménye végre is csak az lett, hogy 1804-ben a kato-
náskodó székelyek adó kötelezettségét megszüntették, 

EANÁ | 
2. A székely ösvArak L J 
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leginkább azért, mert a székely fegyverekre  a francia 
háborúban szükség volt. 

Mária Terézia 1763-iki leirata 10. pontjában biz-
tosította a 'székelyeket, hogy bár eleinhe kénytelen 
idegen tiszteket adni, de mihelyt arra képeseket talál 
közöttük, azokból fognak  tiszteket választani. Mégis 
nagyrészt idegen tisztek voltak, kiknek ferde  neve-
lése jórészt kiirtott minden nemzeti érzelmet, min-
den hazafias  kötelességérzetet. Dacára ezen demo-
ralizáló rendszernek, dacára a nemzeti szellemet és 
szabadságérzetet, minden eszközzel kiirtani törekvő 
német tisztjeinek, 1848-ban a székely halárőri kato-
naság utolsó emberig a nemzet szent ügye melleit, 
szabadság és alkotmányért harcolt. Nem többé köte-
lességből, mert a határszéli katonaság megszüntetése 
elvileg kimondatott, hanem a haza és szabadság 
iránti szeretetből, melyben a székely minden időben 
emelkedett és nagy volt. Szabadságharcunk legdere-
kabb hősei a székelyek közül kerültek ki és e dicső 
korszaknak legbámulatosabb fegyvertényei  kétségte-
lenül azok, melyek Háromszék önvédelmi harcában 
folytak  s melyek nemzeti történelmünk legfénye-
sebb lapjait töltik be. , 

II. FEJEZET. 

A székely nép 
A keleti Kárpátok tövében, égretörő bércek alján 

él egy maroknyi tősgyökeres magyar nép; szorgal-
mas, ügyes, utánozhatatlan művész tehetség, száza-
dokon keresztül bástyája volt Magyarországnak, 
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nirntővára az erdélyi magyarságnak. Ezen nép a 
székely és födje  a Székelyföld.  Természet alkotta éles 
határok között, ős eredetiségében megmaradt népszo-
kások, sajátságok, nyelv, viselet a székelyben egy a 
magyartól eltérő, annál ősibb néptipus. A székelyföld 
egy kis külön ország benyomását teszi. 

Középtermetű, erőscsontú, izmos, karcsú nép. 
Szorgalmas, értelmes, ügyes, emellett erős, mint az a 
sziklaláncolat, mely festői  szép völgyeit, aranykalá-
szos rónáit körülveszi. Annak, aki a határvidéken áll, 
a nemzeti ügy szolgálatában edzettebbnek és fegyver-
képesebbnek is kell lennie a többinél. 

önálló hivatásában több, mint ezer esztendő óta 
mellével fedezte  Magyarországot a kelet felől  jövő tá-
madások ellen. Míg egyik kezével harcolt, a másikkal 
épített, arasznyi födjén  küzdött, verejtékes munkával 
a mindennapi kenyérért. Az életküzdelem a székelynél 
már abban a korban kezdetét veszi, amelyben másutt 
csak örömet kínál az élet. 

A Székelyföld  áldott föld,  de erős munka nélkül 
nem ad egy darab kenyeret sem. Ha felkeressük  a 
székelyt otthonában, tanúi lehetünk küzdelemteljes 
éleiének. A hajnal már nem találja ágyában. Meredek 
hegyoldalon, elképzelhetetlen fáradtsággal  szántja 
silány földjét,  versenyt dolgozva barmaival. Távol 
övéitől, távol házától, falujától  havasi erdők útvesz-
tőiben legelteti állatait; nyugvóhelye a zöld pázsit, 
takarója az égboltozat. Amott tutajfát  vág, meszet 
éget, erdőt írt, fát  úsztat, deszkát fűrészel,  fát,  borvi-
zet szállít, kezének munkájával kereskedik, házal és 
mindezt azért, hogy megtarthassa szerzett, vagy ősei-
től örökölt 1—2 holdas birtokát, fenntarliassa  házát, 
fizethesse  adóját s megszerezze szegényes rozskenye-
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rét vagy puliszkáját. Ez a szakadatlan küzdelem, bér 
ces hazájának szélsőséges klimája, a létért való küz 
delemre megacélozták, az élet harcaira edzettebbé, 
kitartóbbá, szívóssá, munkássá tették a székelyt. A 
sok akadály, mivel megküzdeni kénytelen, testi és 
lelki tehetségét nagy mértékben kifejlesztette,  élénk 
felfogásúvá,  éleseszüvé és okossá tette. 

E tulajdonságoknak tudható be, hogy a marok-
nyi nép, mely a létért való küzdelem kereszttüzé-
ben annyiszor vérzett, sokszor majdnem elvérzett, 
annyi veszteséget szenvedett, többször majdnem ki-
irtatott, nemcsak mindannyiszor feltámadt,  de meg-
erősödött és a néhány ezerből közel félmillióra  sza-
porodott. 

A székelynek folytonos  katonáskodásából kris-
tályosodtak ki azon tulajdonságai, melyekről költök 
éneket énekellek, amelyek közmondásként a magyar 
nép száján forognak,  amlyeknck egyes megnyilvá-
nulásai a hír szárnyán bejárták egCsz Magyarorszá-
got. Ezek a tulajdonságok a rettenhetetlen bátorság, 
a szabadságszeretet és az önbizalom. 

Hogy a székely senkitől sem fél,  csak az Isten-
től, arról ezer csatában tett tanúbizonyságot. Fegy-
vertelenül jelent meg Rákóczi táborában. Minek hur-
colja magával a hosszú úton a nehéz fegyvert?  „Hoz 
eleget az ellenség, majd elveszi tőle". A francia  há-
borúk alkalmával a székely katonák azzal a kérés-
sel járultak a fővezérhez,  jelölné meg nekik az ellen-
ség reájuk eső részét, hamarosan levágják s azután 
hazamennek, mert otthon sok dolog várja őket. 

A székely senkitől sem fél,  csak az Istentől, 
senkiben sem bízik, csak az Istenben és önmagában. 
Erdekeinek ő maga az őrizője, gondozója, jussának 



21 

ő maga a védelmezője. Ezt aztán ha kell, karhata-
lommal is megvédi. 

De nemcsak saját jogainak volt hű védelme-
zője. Hol a haza és szabadság érdekében helyt kel 
lelt állani, a székelyt mindig olt találjuk a szabadság 
és nemzeli jog lobogója alatt. A harcok tüzében az 
erős kar, a szív bátorsága, a faji  önérzet voltak szö-
vetségesei, a történelmi öntudat volt talizmánja, rin-
gató álma elkísérte a csatában is, de vissza is 
hozta győzelmesen. Törökverő Hunyadi János hadai-
ban sok volt a székely. Vitézségükkel vívták ki a „szé-
kely szabadságol". Mátyás király fekete  seregének 
zömét a székelyekből toborozta össze. A „szabadság-
it vél", mit Mátyástól, azon idők legnagyobb hadve-
zérétől kaplak, a székely vitézség dicsérete. Bocskai, 
Bethlen és I. Rákóczi György székelyekkel harcoltak 
a hazáért, vallásért és szabadságért. Szabadsághar-
cunk legendaszerü hősének Bem tábornoknak legked-
vesebb hatonái a székelyek voltak. A világháború 
összes hadszínterei székely dicsőségekről beszélnek. 

A magyar királyság keleti fellegvárának  űrállo-
másán a magyarság támadó és védő harcaiban a több 
mint 1000 éve dúló csaták fergetegeiben  ezrivel vér-
zett el a székely és mégis él. Él ősi szabadságának, 
földjének,  erényeinek és történelmi, nemzeti küldetését 
hordozza megizmosodott vállain. 

Vájjon mi tarthatta fenn  másfélezer  esztendőn 
keresztül e maroknyi népet? Mi óvta az elmerüléstől, 
a sötét századok hullámverésében? Mi védte meg az 
elpusztulástól? Fajának nemes tulajdonságai, ősi eré-
nyei, kitűnő intézményei, sajátos birtokviszonyai, csa-
ládalkotó hajlama, a földnek,  a bűbájos székelyföld-
nek természeti fekvése,  csodás varázsa, vagy talán a 
Hadak utján megjelenő ősök segítsége? 



22 

III. FEJEZET. 

A székelj föld 

Az erdélyi felfold  keleti részén nagy kiterjedésű 
hegyekkel sűrűn behálózott vidék emelkedik. 
A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegy-
lánc válik ki, melyek északról délre húzódnak, nagy 
terjedelmű, magas sziklacsúcsokkal és rengeteg erdő-
ségekkel vannak borítva. 

A keleti lánc a Kárpátok övének egyik szakasza, 
melynek északi részét a gyergyói-, középsőt a csiki-, 
délit a Bereczki havasoknak nevezik. A nyugati hegy-
lánc a keletivel égyirányban haladó és 136 km. hosszú 
Hargita és Persányi hegység. E hegyek egyike sem 
emelkedik az örök hó határvanaláig, de csúcsaik vo-
nalzalának, merészségében még az Alpesek ismerőjét 
is megragadják. 

A Bereczki havasoknak egyik nevezetes része az 
1649 méter magas Nemere hegy. Nevezetes hegy ez, 
mert onnan indul ki a Nemere szél, amelyet ameny-
nyire óhajt a háromszéki ember, éppen annyira fél 
is tőle. Óhajtja, mert tapasztalatok nyomán megér-
lelődött, szent meggyőződése, hogy az az esztendő, 
amelyben a Nemere szele gyakran fúj,  termékeny lesz 
és hogy az ilyen esztendőben szorgalmas munkája 
után bő áldást várhat. Fél tőle, mert midőn Nemere 
kibontja szárnyait és végigseper a falvakon  és uta-
kon, házfedcfleketi  ragad magával, fákat  csavar ki 
tövestől, az utasok szekereit — mégha gabonával ra-
kottak is, — felforgatja.  Ha pedig téli időben kere-
kedik fel,  az útbaeső falvak  szélső házait hóval el-
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torlaszolja, fagyos  leheletével megdermeszt embert és 
állatot. 

A Harginának északi része a Görgényi hegycso-
port, a középső a tulajdonképpeni Hargita, amelyhez 
délről a Hermányi és Háromszéki hegyek csatlakoz-
nak. Alkotásánál fogva  a Beszterce-Naszód és Maros-
Torda vármegyék határán emelkedő „Kelemen ha-
\as"-t is ezen láncolat részének tekintik. 

A Hargita és a keleti határhegylánc közé eső, 
valamint a Hargita nyugati oldalára támaszkodó lej-
tők, völgyek, medencék együtt képezik a székelyek 
hazáját. 

A székelyek hazája zárt egység. Északi és keleti 
határa gyanánt a Kelemen havas és a keleti határ -
láncolat összefüggő  sziklatömege emelkedik. A keleti 
hegyláncolatot rengeteg erdőség, többnyire fenyve-
sek borítják. A táj egyhangúságát nyájas völgyek, az 
erdő zöldjéből kiemelkedő szirtek és sziklacsoportok 
szakítják meg. Ezen határhegység hosszú vonalán 
csak négy olyan hágó van, amely könnyű átjárást 
enged a hegyek között a régi Romániába és pedig a 
Tölgyesi, Gimesi, Ojtózi és Bodzái szorosok. 

A székelyek földjét  a Hargita hegylánc és tagjai 
két részre osztják: a Hargita és a keleti hegylánc közé 
zárt rész, Csik- és Háromszék-, a Hargita nyugati 
oldalán lévő Maros Torda és Udvarhely vármegyéket 
foglalja  magaban. íme, ez a székelyek völgye, félmillió 
székely hazája. 

A természet alkotta éles határok között őseredeti-
scgében megmaradt népszokások, sajátságok, nyelv, 
viselet a székelyben egy a magyartól sokban eltérő, 
annál ősibb néptípus, a földben  egy kis külön ország 
benyomását teszi az emberre. Büszkén is nevezi a 
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székely ember kis hazáját, a Székelyföldet,  Székely-
országnak. Minden, ami a Székelyföldön  kívül esik, 
a székely előtt külföld. 

Hogy a természeti határok által elzárt vidék lakói 
az elszigeteltség terhét könnyebben elviselhessék, a 
jótékony termés-cet a Székelyföldet  feldíszítette  mind-
azon természeti szépségekkel, amelyek az emberre 
vonzerőt gyakorolni, lakóit lebilincselni és igézetükbe 
\onni képesek, kinccsel pedig annyival halmozta el, 
amennyi csak világrészeknek jutott osztályrészül. 

Akit e föld  szült és nevelt, bármily kedvező, bár-
mily magas sorban is legyen másutt, mint a székely-
földön,  idegennek érzi magát, akár csak a tropikus 
földről  ide átplántált virág. Aki pedig még közelebb 
áll e földhöz,  ki a földet  munkálja verejtékes munká-
val, az meg éppen annyira hozzátapadt a földhöz 
szeretetével, hogy ha örökre kiragadják onnan, el-
pusztul, mint a sivatagba kiültetett fa. 

A székely havasokból indulnak hosszú útjukra 
az erdélyi részek legnagyobb folyói:  a Maros, az Olt, 
a két Kükiillő és a Feketeügy. Ütjukban nagykiterje-
désű földek  termékeibe öntenek duzzadó életet, sok 
ezer ember munkaerejét kínálják, a legolcsóbb szál-
lító utat szolgáltatják, a legromantikusabb völgyeket, 
tereket, szorosokat alkotnak. 

A Székelyföld  amennyire gazdag természeti szép-
ségekben, történelmi emlékekben, épp annyira dús-
kálódik ásványi és növényi kincsekben is. A legrégibb 
kőzetek a székelyföldön  az úgynevezett „kristályos 
palák (gneisz, csillámpala, clilorit, talk agyag, amfi-
bolpala)", melyek nagyrészt a még forró  őstengerből 
ülepedtek le. Ezen kristályos őspalák képezik Erdély 
földjének  fundamentumát. 
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Az a jótékony cső, mely az ég felhőiből  a széke-
lyek áldott földjére  hull amellett, hogy az aranykalá-
szos vetéseket, a földet  borító dús növényzetet táp-
lálja, a föld  méhében gázokat és ásványos részeket 
old fel  és mint kincseket érő üdítő vagy gyógyító víz 
bugyog fel.  Űton-útfélen  árokban, hegyoldalon, erdők 
sűrűjében, sőt a kapa nyomában is csodás vizű for-
rások fakadnak  a székelyek földjéből.  Vannak köz-
ségek (Kovászna), ahol minden magántelken s még 
a hegyről lesiető patak medrében is pompásabbnál-
pompásabb ásványvíz forrásra,  gázkiömlésre bukka-
nunk. A vizek egyrészét mint fürdőket  értékesítik, 
vagy palackokba zárva teszik hozzáférhetővé,  na-
gyobb része azonban parlagon hever. 

A székely fürdők  között a legtöbb alkalmas arra, 
hogy a hosszú munkában elfáradt  lélek ott rázza le 
gondjait és szerezzen új erőt az uj munkához. 

Erdélynek, az erdők hazájának Székelyföld  a leg-
erdődúsabb területe. A területhez képest legtöbb erdő 
van Háromszék megyében. Az erdők Székelyföldön 
többnyire összefüggő  tömegekben jelentkeznek. Az 
alantabb fekvő  dombos részeken a tölgy az uralkodó 
fanem,  de akad benne elszórva bükk és gyertyánfa  is. 
A középhegyeken a bükk veszi át az uralmat, itt-ott 
azonban nyírt és fenyőt  is találunk. A magasabb he-
gyek a fenyők  birodalmát képezik. Az a magasabb 
pont, amely még erdővel van benőve, a Hargita ol-
dalán 1500 méter magasságban van. 

A növényi élet a folyók  partjairól indul lefelé 
gazdagon és változatosan. Akármerre nézünk, a te-
remtő őserő csodái tárulnak elénk fűben,  fában  és 
virágban. A Székelyföld  flórája  rendkívül gazdag a 
fajokban,  eredeti az alakokban, változatos a színek-
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ben. A bennszülött növényeken kívül egy egész sorát 
találjuk itt a csodás növényvándorlásnak, melyek 
nem a szomszédos flóra  területről, hanem a messze 
északról, a skandináviai félszigetről,  Dél-Oroszor-
szágból, Kaukázusból és a Balkán félszigetről  szakad-
nak el megfoghatatlan  módon mihozzánk. 

A Székelyföldön  a százados tölgyek a terebélyes 
bükkök, a rengeteg fenyvesek  gazdag állatvilágnak 
adnak életlehetőséget. A nagy vadaknak és ragado-
zóknak igazi gyülekező helye a székelyföldi  erdő. 
Hajdanában a bölény volt ezen erdőkben az állatvilág 
leghatalmasabb képviselője, őseink vadászatainál 
ezek képezték a legnemesebb vadat. 

A székelyföldi  erdők méltán voltak mindenkor 
célpontjai a vadászok vágyainak. A bölény ugyan ki-
pusztulj de helyette megtaláljuk Európa állatvilá-
gának legnagyobb és legérdekesebb alakjait: a vad-
macskát, az erdők legsűrűbb belsejében lakó hiúzt, 
a nagy tereket bebarangoló fejedelemi  vadat, az erdei 
medvét, a farkast,  a vaddisznót, az őzet és helyenként 
erdeink legnemesebb vadját, a gímszarvast is. 

Az erdők madárvilága is gazdag fajokban,  egyé-
nekben. Az erdőben járva ezerféle  hang üti meg fü-
leinket. Cseveg, csacsog, csicsereg, dalol, fütyül  a ma-
dársereg különféle  változatban mindenütt. A magas-
ból a sas vijjogása, a fák  lombjai közül a vadgalamb 
bugása, a harkályok rikoltozása, kopogása, a pintyek 
éneklése, a rigók füttye,  a cinkék csicsergése, a hol-
lók károgása hangzik. A Görgényi erdőkben a parajdi 
és oláhfalvi  Hargitában kedves hang a vadász fülei-
nek a siket fajd  dürgése s a tusnádi- és királyi für-
dőkben a vándorsólyom sivítása is. Ha leáldozott a 
nap és leszállt az est, megszólal a bokor is, a kis füle-
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miile csattogja most el legbájosabb, legigézőbb dalát. 
A fülemüle  dalába beleharsog a levegő égből az erdő 
pacsirtájának gazdag változatú nótája. 

Ami a folyók  halállományát illeti, a Vargyasban: 
a pérhal és pisztráng, a Küküllőben a harcsa, piszt-
ráng és a esik, a Marosban: a kecsege, a harcsa, tok 
és a csuka, az Oltban: a sügér, kárász, keszege, esik, 
harcsa, csuka, pérhal, galócza, tarka menyhal és a 
ponty a leggyakoribb halfajta.  Mindezeket a halakat 
a székely ősi magyar niód szerint halássza, néhol a 
távol Keletnek ősrégi halászó szerszámait is alkal-
mazván. 

A Székelyföld  egy küzdelmekben megedzett ma-
gyar fajt  táplál keblén, mely nehéz küzdelmekben 
tartotta meg magának a földet,  a földnek  pedig ma-
gát. Kevés népnek van annyi tájszépsége, kevésnek 
annyi érdekes őserejü eredetisége, kevés földön  van 
annyi kincse a természetnek, mint a Székelyföldön. 
Ült áll bájainak, gyógyító erőinek, kincseinek minden 
csodáival, de ismeretlenül szegényen és elhagyatottan. 

Ragyogja be e drága földet  a boldogság napja, 
aranyozza meg kedves népét a jólét öröme, sarjadjon 
barázdáin új élet, és amerre csak székely szót ringat 
szárnyain a szellő, az öröm és szabadság víg dala 
zengjen. 
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IV. FEJEZET. 

A székelyföldi  várrendszer 

Aki a Székelyföldet  figyelmesen  járja, meg fog 
lepődni az ősvárak bámulatos nagy számától. Ezek 
a most már romjaikban heverő várak kétségtelenül 
fel  fogják  mindenkiben kelteni azt a vágyat, hogy a 
várak múltját megismerje. Fájdalom, ez a vágy nem 
mindig teljesül, mert a várak múltja oly távoli korra 
visz vissza, melyre a történelem szövétneke világot 
nem vet. 

Azon kérdés megfejtését,  hogy miként ludta ma-
gát ezen kis néptöredék egész Árpád bejöveteléig 
fenntartani,  abban találjuk, hogy a sikámbriai csa-
tából elszakadt 3000 hun harcos a „székhely" védel-
mére hátrahagyottakkal egyesülvén, oly havas, kopár 
vidékre húzódott, melyet a többi, felülkerekedett  né-
pek egy cseppet sem irigyelhettek tőlük, másrészről 
az idevonult hunok sokkal kisebb számban voltak, 
hogy sem a többi népek hódításaikat féltették  volna, 
és így békén hagyták hegyeik között. Legfőbbképen 
fenntartotta  magát ez a néptöredék kiváló hadszer-
vezete által, mely a székely krónika útmutatása sze-
rint 30.000 harcos kiállítására képesíté és végül fenn-
tarthatta magát a földterület  természetes védelme 
folytán,  melynek védképességét a kiépített hatalmas 
várrendszer még fokozta. 

Az Árpád előtti Székelyföld  csak Csikre, Három-
székre, Udvarhelyre s talán a Barcaságra és Maros-
széknek felső  havasos részére terjedt ki. Marosszéknek 
távolabbi és bajosabban védhető részére csak később, 
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valószínűleg az avarok, vagy a magyarok bejövetele-
kor húzódtak el. 

Marosszéken néhány oly föld  erőd található, me-
lyek az avarok gyűrűs erödeihez hasonlítanak és me-
lyek a székelyföldi  régi váraktól egészen eltérő jelleg-
gel bírnak. Emellett a Székelyföld  többi részében is, 
de főleg  Marosszéken sok olyan mély utat találtak, 
melyek az avar erődítésekhez tartoztak. Mindez iga-
zolni látszik azon állítást, hogy midőn Nagy Károly 
nyolc évi harc után az avar birodalmat eldönté, az 
avarok egyrésze Erdélybe vonult, a hunoktól vissza-
maradt székelyekhez, ahová Nagy Károly hadai be-
hatolni nem tudtak. Itt sokan keresztényekké is let-
tek s fenntartották  magukat ai magyarok bejöveteléig. 
Ebből következtetve nem lehetetlen, hogy Marosszék 
első lakóit az avarok közül kapta. 

Aranyosszékre, a székelyek sokkal később, ci 
mongoljárás után telepedtek le, és így a mostani Szé-
kelyföldnek  közel egyharmada nem tartozott az ősi 
Székelyföldhöz.  Ezen aránylag kis területen 70 vár-
rom található, melyek azt minden irányban behálóz-
zák, leginkább azonban a határszél bejáratainál vol-
tak csoportosítva. Ügy itt, mint beljebb a tartomány-
ban aként voltak azok magas hegycsúcsokra elhe-
lyezve, hogy egymással látható összefüggésben  állot-
tak. Ezáltal nemcsak az egész területet behálózó hadi 
távsürgöny elmélete lett megoldva, hanem a várak 
vésztüzei által értesített nép mindenütt fegyvert  ra-
gadva sieteett az erődök védelme által fedezett  hely-
zetében, hazája határainak oltalmazására. 

Sokan voltak az erdélyi szász írók, sőt még a 
magyar tudósaink között is olyanok, kik határozottan 
tagadják, hogy a székelyek valaha várat építettek 
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volna. Ezen állítások indokául azt hozták fel,  hogy a 
székelyek nemhogy várat építettek volna, sőt ilyennek 
az állam álltai való építését sem igen tűrték. Felhoz-
ták azt is, hogy a nomád életet folytató  székely sok-
kal szegényebb és fejletlenebb  volt, hogysem egyálta-
lában várakat, főleg  kővárakat építhetett volna. Végül 
pedig a leghatalmasabb érvül azt hozzák fel,  hogy a 
hunok hadviseleti szokásaival ellenkezett a vár-
építés. 

Vegyük bírálat alá ezen nézeteket. Az első elmé-
let a királyok és részben a fejedelmek  korára alkal-
mazva állhat, midőn várakat úgy Báthori István 
vajda, mint János Zsigmond fejedelem  a székelyek 
szabadságérzetének fékezésére  épített. Sőt még a ki-
rályok alatt is voltak várak Székelyföldön,  ilyen volt 
a már Szent István alatt épített Bálványos, a Szent-
léleki vár és Hinczavára. E két utolsót a mongolok 
dúlták fel,  míg Bálványos dacolt velük. Már pedig 
ha e három várat építhették, miért ne építhettek 
volna többet is. Koránt sem alkalmazható ez a nézet 
arra a korra, amidőn a székely nép őseitől elszakadva, 
rokontalanul maradt és teljesen önerejére volt utalva. 
A józan okossággal igen is összeegyeztethető feltevés 
az, hogy éppen ilyen elszigetelt helyzetében nagyon 
is szüksége volt oly erődökre, melyeknek fedezete 
alatt nemzeti létét biztosíthatta. 

Ami a* második ellenvetést illeti, az ismét nem 
alapos, mert a székely korántsem volt — még e kor-
ban sem — olyan műveletlen, mint azt sokan felté-
telezni szeretik. Sőt demokratikus szervezeten nyugvó 
ős alkotmánya, mellyel az akkori népeket megelőzte 
és nagy hadképességet feltételező  jeles hadszervezete 
meggyőződtet mindenkit, hogy e nép legalább is a 
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többi akkori népek műveltségi színvonalán állott, ha 
azokat túl nem szárnyalta. Emellett meg volt a szé-
kelyben is a keleti fajoknál  feltalálható  hazaszeretet-
nek és a szülőföldhöz  való ragaszkodásnak azon ma-
gasztos érzete, mely még ma is e faj  legszebb tulaj-
donságai közé tartozik. Mivel a honvédelem az adott 
viszonyok között a vándornépek hullámzásában nem 
volt könnyű feladat,  építhették azon hatalmas vár-
láncolatot, mely a kisszámú népnek védőképességét 
fokozta  és mely lehetővé tette kisebb haderővel való 
előnyös védrendszer létrehozatalát. 

A székely, megtelepülése után ítélve nem is volt 
nomád és bolygó nép s oly nagyon szegény nem le-
hetett, mivel azon népnek volt mintegy örököse, mely 
Európa vagyonában szabadon zsákmányolt és mely 
zsákmány harcba hurcolható nem lévén, a székelyek 
telephelyéül szolgált „székhelyen" hagyatott hátra.. 

Ami végre a harmadik érvet illeti, való ugyan, 
hogy a folytonosan  táborban élő hunok kővárakat 
nem építettek, de hogy az erődítmények elméletével 
ismerősek voltak, s hogy annak előnyeit is ismerték, 
— már az is bizonyítja, hogy táborhelyüket, tanyá-
jukat földsáncokkal,  karókkal és szekérvárakkal 
szokták volt körülvenni. Abból, hogy egy folytonosan 
hullámzó és harcban élő nép alkalmi erődökön kívül 
más várakat nem épített, miként nem is építhetett, 
éppen nem következik, hogy egy megtelepedett, ál-
landó lakhelyt választott, tehát a haza fogalmával 
tisztába jött nép, minő a székely is volt, várakat ne 
építhetett volna. Sőt éppen a biztonság érzete, a haza 
megtarthatásának szükségessége, ami azon korban 
csakis várak állal voit elérhető, elkerülhetetlenné tette 
a várak építését. 
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Másrészről pedig a székelyföldet  megelőzően lakó 
más népek közül alig találunk olyat, melynek ideje 
és alkalma lett volna ily hatalmas várcsoport létre-
hozására, mert hogy azok nem római művek, azt első 
tekintetre is fel  lehet ismerni. Alak, fekvés  és falak 
alkotó anyaga, a római feliratok  és a római építkezé-
seket jellemző téglának teljes hiánya mind ez ellen 
szól. A római uralom a Székelyföldre  is behatolt 
ugyan és a kutatások nyomán több római álló tábort, 
telepet és útvonalat fedeztek  fel.  Ezeknek a székely 
várépiléssel való összehasonlítása által fogunk  meg-
győződni, hogy magas hegycsúcsokon néha magas 
ormokon fekvő  ősvárai a Székelyföldnek  római ma-
radványok semmiképpen sem lehetnek. Az se való-
színű, hogy a székely várcsoportot a római kort meg-
lözően a dákok építették volna, mert olyan nép, mely 
ilyen hatalmas erősségekkel rendelkezhetett, egy-két 
vesztett csata után nem adta volna olyan könnyen 
meg magát. Fekvésüknél fogva  megközelíthetetlen és 
bevehetetlen várat minden önvédelem nélkül át nem 
adtak volna az ellenségnek, mert ez a nép, mely ily 
védműveket létesíteni tudott, azt oltalmazni is képes 
volt. Ha ezek a várak már akkor léteztek volna, akkor 
annak nyomait találhatnék a római történelemben, 
ahol a hadjárat egész részletesen tárgyalva van. 

\ gót, gepida, vizigót, longobard és egyéb kóbor 
és hazánkban állandóan soha meg nem telepedett nép 
szintén nem építhette. Ezen még romjaikban is nagy-
szeiü és bámulatos erődöket csakis a székely nép 
emelhette azon négy és fél  század alatt, mely Attila 
birodalmának összeomlása és a magyarok bejövetele 
közé esik. Csakis ezen váraknak bevehetetlen láncola-
tára támaszkodva az ezen várakon sarkaló liadszer-
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vezetével tarthatta fenn  magát ezen rokontalanul ide-
szorult és ellenséges elemektől körülözönlött nép-
töredék. 

A \ áraknak a székelyek által történt felépítése 
mellett felhozott  ezen bizonyítékok és érvek a kétke-
dők által feltevéseknek  is minősíthetők. De tagadjuk e 
mindazt, mit tisztán történelmi okmányokkal támo 
gatni nem tudunk? A néphagyomány ne legyen az 
ősidők homályos eseményeinek felderítésére  irány-
adóul és útbaigazítóul elfogadható?  Hisz' ha csak 
azt fogadnók  el a népek történelmének megírásánál, 
mi okmányokkal igazolható, akkor nem lenne nép, 
melynek őstörténelmét fel  lehetne deríteni! Azért a 
hagyományokat, az építészet mümaradványait nem 
szabad figyelmen  kívül hagynunk. — Renan, a világ 
első regtsze (Jézus élete előszavában) mondja, hogy 
ahol az írott történelem megszűnik, ott kezdődnek a 
szájhagyományok, ahol ezek végződnek, ott beszélni 
kezdenek az épületek romjai, a kézmüvek hátraha-
gyott példányai, hol ezek is elhallgatnak, ott megszó-
lal a föld.  Szabadjon tehát Renannak ezen elméletét 
irányfonalul  elfogadnunk,  akkor midőn népünknek 
ezredéves hagyományai és mondái alapján valamint 
a nagy számban reánk maradt építészeti maradvá-
nyokból a székely népnek az írott történelem hatá-
rain túl eső életét és viselt dolgait kutatjuk. 

Ne tépjük szét azon babért, melyet a szóhagyo-
mányokban nyilatkozó népköltészet nagy őseinknek 
homlokára illeszt. 

Mielőtt azonban a székely várak leírását megkez-
deném, egy általános visszapillantást kell tenni őseink-
nek ezen határerődökön nyugvó védrendszerére. A 
várak vizsgálatainál szemmel látható az a körülmény, 

3. A székely ősvárak 1. 
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hogy a határszéli várak rendszerint nem a hazába 
bemenetelt engedő hegyszorosokba, hanem inkább 
bent, a lakott vidék közelébe épültek. Ezen hadászati 
elvet látjuk következetesen keresztülvíve főleg  a há-
lomszéki végvárak elhelyezésénél, mert itt a Szent-
léleki várnál és az azzal kapcsolatosan épült Csomor-
lány és Álmos váránál kezdődő határfedező  erődök 
mindegyike olyan elhelyezést nyert, mintha őseink 
erejük érzetében nem kizárni, hanem az ut nyitva-
hagyása állal mintegy beédesgetni akarták volna az 
ellenséget, hogy az ott erődök gyürűzetéböl minden 
oldalról megrohanják és eltiporják. Mindenesetre az 
önbizalom dönlő szerepet játszott a hadászati pontok 
ily elhelyezésénél, de még inkább szükségelte azt a 
hadfolytatásnak  akkori időben másutt is, de főleg 
nálunk alkalmazott azon modora, mely szerint a csa-
tákban a lovasság tömegeinek rohamai játszották a 
döntő szerepel. Lovassággal való mozoghatásra pedig 
a szük határszéli szorosok tért nem engedvén, az el-
lenséget be kellett engedni, a tágabb síkságokra és 
völgyekre, hogy olt lovassági rohamok teljes kifejt-
hetése által azzal előnyösen megütközhessenek. Való-
jában nem igen lehetett előnyös és kedvező helyzete 
azon ellenségnek, mely Háromszék területén minden 
oldalról elhelyezett 25 vár őrizete és az e várak alatt 
tanyázott harcosok együttes megtámadásának volt 
kitéve. 

A lőfegyver  feltalálása  azonban a hadviselés 
módját egészen átalakította, amennyiben nagyobb 
értelmi bi!olyast és hadászati kombinációknak dön-
tőbb szerepet engedő újabb harcmód jött létre. A rc&i 
sziklavárak a magas hegyormokra fektetett  sasfész-
kek nem illettek többé be a tudománnyá fejlődött 



újabb hadászat keretébe, amiért is ezeket őseink is 
elhagyták és leszállottak a büszke sziklatrónukból a 
lakályosabb térségekre és kint a hegyszorosokban 
emeltek határvédő várakat, ahol a lőfegyver  segítsé-
gével kisebb erő is nagy hadtömegeket tartóztatha-
tott fel. 

Az elhagyott ősvárak pedig gondozatlanul om-
lottak szét és korunkra csak azoknak romjai marad-
tak. E romok, e szétszórt töredékek mind becses 
adatok, mind egyes kőokmányok, melyeknek szaka-
dozott lapjairól, ha nem is tudjuk az ősidőknek ho-
mályába vesző történelmét biztosan egybe állítani, 
de azért annak hatalmáról mégis fogalmat  alkot-
hatunk és ritkán csaló következtetést vonhatunk a 
régi kor műalkotásainak nagyságára. 

A csenevész, vörhenyes, fűvel  benőtt romok 
szomorúan néznek lei a völgybe, amelynek hajdan 
urai és őrei voltak ezek a várak. Temető itt min-
den halom. Hősök temetője. Megszentelt ereklye itt 
minden rög, régi dicsőség, legendák színhelye itt 
minden talpalatnyi föld.  Az omladékok rég elmúlt 
idők sírkövei, melyekről lemosták már az írást a fö-
lötte elviharzott századok. Ezer esztendős emlékek 
csodás maradványai, melyeket ennyi századon ke-
resztül sem bírt megsemmisíteni az enyészet hatalma. 
Ezen romjaikban is bámulatos sasfészkek  szétszórt 
kövei csodadolgokat mondanak, ezer regét beszélnek 
a letűnt nagy idők történetéből, a székelyek küzdel-
meiről, törekvéseikről, dicsőségéről és vitézségéről. 
Ezen romokon nyugszik a mult, ezen romok között 
gyökerezik a jelen öntudatos hatalmát és a jövő nagy-
ságát biztosító szabadságnak izmos életfája. 
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V. FEJEZET. 

Udvarhelyszék ősvárai 
i 

Udvarhelyszéket székely anyaszéknek is nevezik, 
mert régente a székelyek főkapitánya  legtöbbször itt 
lakott. Itt tartották a székely nemzeti gyűléseket és a 
pereket az egész székelyföldről  ide fellebbezték.  Bár 
utóbb elvesztette a központi fekvés  átlal kifejlesztett 
ezen előjogait, de azért az anyaszék elnevezés mint 
történelmi emlek fennmaradt  a legutóbbi időkig és 
fennmaradt  politikai értelemben is annyiban, hogy 
Udvarhelyszék áll Udvarhely anyaszékből, Keresztúr 
és Bardócz fiókszékekből. 

Udvarhelyszék területe hegyes, kevés síksággal, 
keleti és északkeleti oldalán roppant havasok és ezek-
ből kinyúló rengeteg erdőség borítja. E havasok zö-
mét a Hargita alkotja. 

Ezen hegységek közé öt folyó  völgye és azok 
számos mellékpatakjainak szűkebb völgyei nyomul-
nak be. Ezen folyók  közül kettő a Kis- és Nagy-Kü-
küllő a Marosba, három pedig a két Homoród és a 
Vargyas az Oltba ömlenek. Az előbbiek keletről nyu-
gatra, míg az utóbbiak északról délre folynak. 

Udvarhely szék népe szép, erőteljes és szorgal-
mas havasalji falvakban  magas termetű, alább in-
kább zömök, izmosak. Miután nem voltak a határőr-
vidéki katonai szervezet erkölcsromboló hatásának 
kitéve, a legromlatlanabbak. 

Udvarhelyszék címerére és pecsétjére egy négy 
mezőre osztott paizs, az osztályok kettejében öt-öt 
apró kereszt, másik kettőben három tornyos erőd, 
míg a többiben magasabb középtorony kereszt van. 
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Régebben használt pecsétjének körirata ez: „Sigilhim 
universitalis sedis siculicalis, Udvarhely Anno 1557". 

1. GALATH VÁRA. 

Székely-Udvarhelyre, a székelyföld  anyaváro-
sába igyekezve, a Küküllő völgyében haladva, Ke-
resztúrtól negyed órára fekvő  Bethfalvára  érünk. Itt 
a völgy csakhamar összeszorul s azon hegyszorosok 
egyikébe értünk, melynek hadászati szempontból oly 
jelentékenyek és a székelyföldön  lépten-nyomon ta-
lálhatók. Éppen hadászati szempontok telepíthet 
ték a székelyt ezen kopár és terméketlen vidékre, me-
lyeket, ha a természet mostohán is áldott meg, de 
azért a szabadságnak hatalmas védbástyáit tárják fel. 
Ez az oka, hogy a székely oly megválhatatlan ősei-
nek szent tűzhelyétől és olyan bajosan bírható arra, 
hogy terméketlen hegyeit elhagyva, áldottabb rónás 
vidékre települjön. Néha munkavágy és üzérkedés 
messze elviszi őt, de végre is visszajön bércei közé, 
őseinek emlékszentesített hazájába. 

A Kis-Galambfalvi  hegyszorosban a Küküllő 
völgye annyira összeszorul, hogy a folyónak  és útnak 
alig marad ott egy szűken kimért hely. Mindkét ol-
dalról meredek, csaknem függőlegesen  emelkedő 
hegyoldalak határolják és pedig a jobbparton a Vár-
kapuszáda nevű hegy Nagy-Mái nevű hegyfoka,  a 
balparton a Galath-tető meredeken leszelt oldala. 

E hegyszoros torkolatánál a folyó  balpartján 
fekszik  Kis-Galambfalva.  Ez egy kis területen fekvő 
népes falucska,  mely 1830-ban egészen leégett s ezu-
tán nagyon szabályosan épül fel  újra és pedig részint 
a tüzmentesség szempontjából, részint pedig mert a 
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faluban  sok volt a kőműves és építész és így a há-
zak mind kőből épültek cseréptetővel. 

A falutól  délnyugatra emelkedik Galatlitető, egy 
önálló magas hegycsúcs, melyet Omlástetőnek is ne-
veznek, mert Keresztúrra néző nyugati oldala festői 
omladványokban hanyatlik alá. Ezen Galathtető régi 
levelekben Galambot vára, majd később Galath vára 
néven is szerepel. 

E minden oldalról függélyesen  leszelt hegycsú-
csot vár-talajául alkotta a természet. Volt is ott egy 
hatalmas és nagy kiterjedésű vár, melynek marad-
ványai bámulatra ragadták a szemlélőt. 

A hegy tetejét egy hosszúkás fennsík  alkotja, 
melynek oromszélén hiába kutatunk várfalak  után, 
ezeket csak az 50 lábbal alább lévő hegyoldalban le-
het megtalálni, ahol sűrű bokorerdő fedi  féltékenyen 
a múltnak e titokteljes romtöredékeit. 

A várfalaknak  ilyen alsó elhelyezése által a vár 
belterének nagyítása vétetett tervbe. Miután a hegy-
oldal meredeken hanyatlik le, — hogy itt a várfalak 
elhelyezhetők legyenek — egy óriási munkát felté-
telező bemetszést kellett a hegyoldalba tenni, mely 
bemetszés karimaszerűleg ölelte körül a hegy tető-
csúcsát. Ezen bemetszés oromszélére voltak fektetve 
a várfalak.  Ezek egybeomolva, oly hatalmas védő-
gátat (A) alkotnak, melynek alapmértéke 4 m. 
magassága 3 m. (lásd 1. sz. ábrát). Az előbb említett 
bemetszés az idők folyamán  sok helyen leomlado-
zott, azzal együtt a vár fala  is lesülyedt és most is 
ott hevernek még a hegy alján szétgurult kövei. Leg-
épebb a várfal  a déli oldalon, hol a Galathtető a 
hátrább fekvő  s nála jóval magasabb őrheggyel egy 
keskeny hegyhát által van összekötve. Ezen egye-
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diil megközelíthető pont megerősítésére igen nagy 
gondot fordítottak.  A hegynyakra felemelkedő  várfa-
lat (13) kívül elhelyezett széles, mély sánc, 
(C) övezte, a várfal  és a sánc a közepe táján 
hegyes kihajlítással bírt. Ezen belső védővonalat 

egy másik külső fal  (D) és sánc (E) követte 
és így a kettő között egy 40 lépés átmérőjű elővár 
keletkezett, mely egyszersmind a vár itteni egyedüli 
bejáratát (F) is fedezte.  Az út, melyben a vár kapu-
jához fel  lehetett jutni, a Galathtetőnek nyugatra 
néző oldalán kanyargólag emelkedett fel  és a Szél-
bérc nevű helyen még a kőburkolat maradványai is 
felismerhetők. 

A vár nagy terjedelméről fogalmat  adhat falai-
nak 1600 lépésnyi kerülete. Alakja leginkább hasonlít 
egy hosszúkás falevélhez,  még pedig egy kicsipkézett 
cser falevélhez,  mivel a hegynek többszörös ki és be-
hajlását a várfalaknak  alapul szolgált bemetszés is 
követi. Hosszúságban átmérője 720 lépés, legnagyobb 
szélessége 180 lépés. A vár belterületének közepén 
lévő magaslat tetőormán egy hatalmas védőfal  (H) és 
ennek déli oldalán elvonuló sánc (G) szeli át a 
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vár egész szélességét és így azt két részre, külső és 
belső várra osztja fel. 

A belső vár közepe táján egy mély üreg talál-
ható (K), mely mint mondják, a vár kútja volt és 
pedig oly mély, hogy egészen a Küküllő színvonaláig 
hatolt le. A vár beltere több százados művelés alatt 
teljesen átalakult, az eke földegyengető  vasa teljesen 
eltüntette az itt állott épületek nyomait. 

Ezen lehetőleg rövidre vont leírás fogaimatt 
nyújthat Galatli-várának mostani maradványairól s 
a vár egykori nagyszerűségéről és ellenálló képessé-
geiről. Ennyivel meg is kell elégednünk, mert múltja 
iránt hiába is kérdezzük a történelmet, ia néphagyo-
mány pedig legfeljebb  csak sejtelmekre nyújt anya-
got. így egy szóhagyomány azt mondja, hogy a Ga-
lathvár a régi székelyföld  határvára volt, melyet a 
tatárok (valószínűleg a mongolok IV. Béla alatt) be-
vettek. A székelyföldön  való időzésük alatt ez volt 
fő  táborhelyük, ide hordták egybe a sok rablott kin-
cset és foglyokat,  s ezért azt régen „Tatárvárnak" is 
nevezték. Egy legenda azt tartja, hogy a vár földalatti 
pincéi még most is tömve vannak kincsekkel, s e pin-
cék minden 7-ik évben felnyílnak,  de az elvarázsolt 
kieset kihozni nem lehet. Mult idők titkos leple bo-
rítja e mesés romokat, mely felett  derengő homályt 
szétoszlatni nincsen hatalmunkban. 

A mult emléke által szentesített Galathtetőről 
leszállva a galambfalvi  szorosba jutunk, hol egy 
dombtetőre emelkedve csakhamar megpillanthatjuk 
azt a szép erdőségekkel körül ölelt kies hegyoldalt, 
melynek túlsó felén  „Nagy-Galambfalva"  tűnik elénk. 
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2. NAGYGALAMBFALVI VÁR. 

Nagygalambfalva  közelében a Küküllő színvo-
nala fölött  250—300 m. magasságban egy terjedel-
mes lapály terül el, ezen egy tengerszemnek tartott 
tó van, melyet Rák tavának hívnak. 

Lent madártávlatban a szép galambfalvi  térség 
és a falu  terül el, a völgyet minden oldalról szép haj-
latú hegység veszi körül. Keleten, a Kiiküllőn innen 
Várfele,  tovább a magas kopár Leshegy, Sinai-temető, 
Sólyomkő, Ajbérc, melynek fantasztikus  sziklás ol-
dalán tátongó repedéseiben most gazdag vadméh te-
lepek tanyáznak teljes biztonságban, mert a hegyol-
dalt ember meg nem közelítheti. Északon a Csetej-
tető, a túlparti Galathtal, szemben pedig a Várkapu-
száda, hol a néphagyomány szerint szintén vár volt. 
Ha volt is ott valami erődítmény, az elsülyedhetett 
azon félelmetes  szakadékokban ezen visszadöbbentő 
természeti megrázkódásban elmorzsolódott az em-
ber gyenge müve. Feltehető, hogy a hegyélen, hon-
nan egész Segesvárig lehet látni a Küküllő völgyi 
ben, állhatott a Várfelén  lévő fővárnak  valamely elő-
vára, ahonnan az alulról jövő ellenséget kikémlelték 
és amely a szemben lévő Galath-liegyi erősséggel a kis 
galambfalvi  szorost is fedezte.  Ugy látszik, hogy a ga-
lamfalvi  szoros hadászati fontosságát  már őseink is 
észrevették és mindent elkövettek, hogy ezt a termé-
szet által megerősített helyet erődítményekkel is el-
látva, biztos védhellyé, fontos  hadászati ponttá ala-
kítsák át. 

Ezek az erődítmények azonban csak előművei 
lehettek és külső védvonalát alkották azon nagyki-
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terjedésű központi erősségnek, melynek maradványai 
a Várfele  nevű hegyen láthtók. 

Nagygalambfalva  délkeleti végétől, nem messze 
egy mély völgybe magát beágyalt, roppant köveket 
hengergető folyócska,  a Vágás pataka törtet le. E völ-
gyecske magában is egyike a legvadregényesebb he-
lyeknek. A zúgó patak hol lapos kövek, hol pedig 
szírt darabok között folyik.  A fák,  melyek egykor 
fenn  a tetőn lengtek, most talajostól együtt lezu-
hanva a völgyben élnek, mert ezen erőszakos leszán-
káztatás mit sem ártott nekik. 

E völgy jobboldali hegysorát „Feneketlen te-
tőnek" (mivel ott kiszáradt tómeder van), míg a bal-
oldalit „Várfelének"  hívják. E hegysor Vártető ne-
vű és Vágás patakára néző csúcsán egy nagy kiter-
jedésű és fekvésénél  fogvia  annak idején roppant nagy 
jelentőségű várnak régészeti tekintetben is igen érde-
kes maradványai láthatók. Északról a Vágás pata-
kának függőleges,  közel 100 méter magas oldala, dél-
ről egy másik mély árok alkotja annak természetes 
védvonalát és a kettő közötti hegyéi egészen be volt 
építve. 

A Vágás patakból a hegyoldalba mestersége-
sen bevágott ösvény („A", lásd 2. sz. ábrát) a 
vár útja vezet a máshonnan megközelíthetetlen tetőre. 
Ezen út egy helyen megtörve, mint mély sánc (B) 
vonul át a tető gerincén. Ezen úttól keletre egy kis 
tó (C) mélyenülő medre van, melyet feneketlen  tó-
nak neveznek és mely a hagyományok szerint a vár 
kútja volt, ahová a vár veszedelme idején a kin-
cseket temették. Néphagyomány szerint ott van most 
is a szellemektől őrzött és az emberi kapzsiság el-
len védett roppant kincshalmaz. A kút közelében 
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volt szép kert helyén a néprege szerint most is vad 
egres, tulipánok és nagy sárga liliomok tenyésznek, 
melyek az éjjelenkint ott táncoló tündérek léptei nyo-
mán nőnek. A titkos tóban a monda szerint egy óriási 
fehér  kígyó lakik és őrzi az itt lévő kincseket. 

A mesés tó mindkét oldalától mély sánc (D) 
szeli át a hegyormot. Mindezek csak erőmüvek és 
külső sáncok voltak. Beljebb nyugatra a tulajdon-
képpeni belső várnak kettős, néhol hármas mély 
sánca és mindegyik sánc ormán magas védőfal  le-
hetett, amiből jelenleg csak elhantolt faomladék  lát-
szik, mely a körtealakú 100 lépés hosszú, 120 lépés 
széles belső várat (E) övezte körül. Ezen belső vár 
nyugatra néző keskenyebb részénél (F) a hegygerinc 
vagy 15 öl mélységre át van metszve, mely átmetszés 
fenekén  a két patakmeder oldaláig futó  sánc (G) 
vonul el. 

Ezen átmetszésen túl egy szabályszeírű kerek 
domb (H) emelkedik, oly szabályszerű körfelülettel, 
hogy körzővel sem lehetne jobban kikerekíteni. E 
domb minden oldalról meredeken hanyatlik le és 
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csakis a vár felől  és ott is az említett mély átmet-
szésen át közelíthető meg. 

Gyönyörű e minden oldalról szédítő mélység kör-
nyezte kúp idomú dombtető, mely merészen, mint 
tenger árjából kiemelkedő sziget emeli fel  büszke 
ormát Ezen helyen valószínűleg egy végvisszavonu-
lási helyül szolgáló zömtoronynak látszanak elpor-
ladt nyomai. Ezen az oldalon a régi építkezésnek 
egyéb nyomai nem találhatók, ellenben a keleti ol-
dalon a már említett tó, vagy kút helyétől kőfal 
maradványaival fedett  ormozat (K) vonul végig 
a hegy élén. A tótól 160 lépésnyire, ott hol a hegyhát 
végződik, egy második nyugati várfokon  lévőhöz 
hasonló és látszólag emberi kéz által idomított ke-
rek domb (L) emelkedik, melyet Várhatárnak nevez-
nek. Felületét ennek is régi épületek homályos nyo-
mai borítják. 

Odább egy magas hegycsúcs emelkedik, me-
lyet „Lesőhegynek" azért neveznek, mert ezen a hegy-
ormon a várnak egy őrtornya volt, ahonnan igen jó 
kilátás nyílt az agyagfalvi  térre és a Küküllő völgyre. 

Ezen vár egyike volt a legnevezetesebb hadászati 
munkálatoknak. A hegyhátnak többszörös átmetszése 
a mély sáncok, a várfokok  idomított dombjai és 
főleg  az egész hegyhátnak beépítése roppant óriási 
erővel végrehajtott munkát tételeznek fel. 

Ha tovább kutatunk e váron kívül más oly nyo-
mokra is bukkanunk, mely azon sejtelmet keltheti a 
vizsgálódóban, hogy a vár védelme alatt egy város, 
vagy terjedelmes katonai telep létezett, mert odább a 
Vágás patak és Küküllő egybefolyása  közti „Várfele 
sarka" nevű előfokon  a tetőcsúcsot olyan sáncok kő-
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rítik, melyek egy itt állott kis várra engednek követ-
keztetni. 

Itt minden lépten a mult klasszikus földjét  ta-
podja az utas, titkos mult homályos emlékeit 
érintik lábai. A kutató csak homályos népmondákat, 
titokteljes regéket talál, melyek a tudnivágyást csak 
fokozzák,  de ki nem elégítik, bizonyosságot nyújtó 
történelmi adatok helyett csak sejtelmek terén bo-
lyong. A mult egy sötét tömkeleg, melyen áthatolni 
nem lehet. Korunkban a régészet nagy fejlődésnek 
indult és mint a történelmi nyomozások segédtudo-
mánya őt megillető polcra emelkedett. A régészet ép-
pen ott lép előtérbe, hol a történelem, adat hiá-
nyában, fennakad.  Nem egyszer fedett  már fel  egy-
egy felirat  oly problémákat, mlyekhez a történelem 
kulccsal nem bírt. Itt is e romok és cserépdarabok 
régészeti vizsgálatánál arra a biztos megállapításra 
juthatunk, hogy ezek a maradványok semmi esetre 
sem római művek. Tudjuk azt, hogy a rómaiak ha-
talmuknak önérzetében katonai terepeiket útvonalai-
kat védő állandó táborhelyeiket (Castrum Stativum) 
sohasem építették hegycsúcsra, hanem mindig tér-
ségre, folyók  mentében, vagy legfeljebb  csekély ma-
gassággal bíró fensíkokra.  A rómaiak építkezését jel-
lemzi még az is, hogy a négyszög idomtól nemigen 
tértek el. Itt pedig semmit sem találunk, ami a római 
várépítészet elveinek megfelelne.  Az itt talált töredé-
kek és ezek durva anyaga nem a római, hanem az 
azt megelőző vagy azt követő — úgynevezett — bar-
bárkor jellegét mutatják. így tehát ez vagy egy római 
uralom előtti dáktelep volt, vagy ami hihetőbb, azt 
a havasok közé visszavonult székelyek építették a 
rabonbáni korban. Ez lehetett a szembenlévő Galath 
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várával kapcsolatban végvára a rokontalanul e he-
gyek közé szorult székeseknek, még pedig oly vég-
vára és katonai telepe, mely hihetőleg a határt védte 
az ellenség betörése ellen és egyszersmind Budvárt 
a rabonbáni féltett  székhelyt is fedezhette. 

Mielőtt a várakat elhagyva utunkat tovább foly-
tatnék, némely megjegyzést kell tennünk a várak 
elnevezésére. Galath várának mint előbb láttuk, ket-
tős neve is van, de szegényebb e tekintetben a jelen-
tékenyebb „Várfele"  erőd, melynek még nevét is el-
feledték  a hagyományok. E tekintetben szintén csak 
sejtelmekkel állhatunk elő, midőn azt mondjuk, 
hogy ez lehetett a székely krónikában több helyen 
előforduló  Gyulavára^ vagyis az a vár, ahol a Fő-
gyula székelt, melynek minden esetre közel kellett 
lennie a kormányzati központhoz, Budvárához. 

Szabó Károly, jeles történészünk igen helyesen 
következteti, hogy Gyulavárának a Nagy-Küküllő 
mellett kellett feküdnie.  A Nagy-Küküllő mellett pe-
dig Budvárán és Zetavárán kívül más várat nem ta-
lálhatunk, mint a galambfalvi  szorosban lévő vára-
kat. Kérdés, vájjon a Várfelén  lévő névtelen várro-
mok nem Gyulavárának maradványai-e? 

Ami már most a galambfalvi  szorosban lévő vá-
rakat különösen illeti, azt mondhatjuk, hogy ezen 
a szoros mindkét oldalán épített várak az ős Székely-
föld  határát fedezték  és e feltevést  támogatja a szé-
kelyföld  fekvésének  és a található erődöknek tanul-
mányozása is. E várcsoporttól kezdődve az egymás-
tól látható összeköttetésben álló váraknak egy egész 
Kis-Küküllő és Nyárád felvidékig  nyúlt és melyek 
láncolatát találjuk, mely a Nagy-Küküllő völgyétől a 
határozottan látszónak jelölik az ős székelyföld  nyu-
gati határszélét. 
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3. UDVARHELYI CSONKAVAR. 
i ? 

A Székelyföld  középpontjához, a legérdekesebb 
és legklasszikusabb helyéhez értünk az anyaszék 
anyavárosához, Székely-Udvarhelyhez. 

A hagyományok szerint Attila Havasföldéről  ide 
tette át udvarát és innen kapta a város is elnevezé-
sét. Ezt támogatná az Attila testvére, Buda által 
építtetni vélt „Budvára" valamint a másik két hun 
vezér, Kadics és Zeta által építeni vélt ma is neveiket 
őrző másik két várrom. A nép száján a mai napig 
fennmaradt  hagyományokat a Csiki Krónika is tá-
mogatja és hogy Udvarhely helyén régi építkezések 
voltak, mutatják azon bonthatatlan alapfalak  és fal-
töredékek, melyeket ásatások alkalmával a földbe 
találnak. 

Abból, hogy a hun birodalom összeomlásakor 
az itt maradt székely hősök ide, Budvárába helyez-
ték politikai és egyházi központjukat és hogy rabon-
bánjai itt laktak, azt kell következtetnünk, hogy e 
helyet, központi fekvése  és hadászati fontossága  mel-
lett, a régi emlékek kegyeletes tisztelete is választ-
hatta. 

Székely-Udvarhely északkeleti részében házak-
tól sűrűn beépítve egy érdekes és festői  várrom van, 
melyet a lakosok egyszerűen „Csonkavárának" nevez-
nek. 

Az eddigi történelmi ismeretek szerint itt előbb a 
Ferenc szerzetnek volt egy zárdája, ahová János 
Zsigmond szállni szokott, ahol mint biztos helyen a 
székely nemzet levéltárát őrizték és hol egyideig Iza-
bella is lakott. Hogy e zárda mikor épült, nincs biz-
tos adatunk. 
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A székelyek 1562-ben János Zsigmond alatt fel-
lázadtak és legyőzetésük után a segesvári katonás or-
szággyűlés e mozgalom vezetőit kegyetlenül meg-
büntették és a nemzetet ősjogaitól és kiváltságaitól 
megfosztotta.  A zsarnokságra hajlamos János Zsig-
mond, hogy az igát tűrni nem tudó székely népet 
féken  tarthassa, a szerzeteseket kiűzte udvarhelyi 
zárdájukból és azt erős sáncokkal és védfalakkal  kö-
rülvéve várrá alakította át, melyet gunyképen „Szé-
kely-támadtnak" nevezett el. 

Ezt mondja a történelem, de feltehető  az is, 
hogy itt már János Zsigmond és jóval a keresztesek 
előtt a XIV. század kezdetén is állott egy királyi vár, 
mely „Udvard" nevet viselt. Ezen feltevést  bizonyítja 
egy okmány, mely Hilibi Gál László által 1846-ben 
Nagyenyeden írt „Vizsgálódások az Erdélyi kenézsé-
gekről" című könyvben szószerint megtalálható. 

Ezen okmányból világosan látszik, hogy itt a 
XIV. század kezdetén egy tekintélyes királyi vár ál-
lott, mely már az idők viszontagságai, vagy talán a 
székelyek lázongásai által leromboltatván, azt Bátliori 
István erdélyi vajda 1403-ban újból felépíti,  éppen 
azért, hogy a lázongó székelyeket innen és a szin-
tén várrá átalakított székely-vásárhelyi (marosvásár-
helyi) kolostorból féken  tarthassa. 

Lehet, hogy a várba a szerzetesek templomot és 
kolostort építettek, vagy talán éppen egy előbb itt 
állott kolostor megerősítéséből keletkezik Báthorinak 
a székelyeket fékező  vára. De az is lehet, hogy János 
Zsigmond a kolostort, mely az idők folyamán  össze-
omlott (vagy éppen a területükön várat nem igen 
tűrő székelyek által lerombolt) vár védműveit kinyi-
totta, vagy annak romjaiból újat épített, mert a most 
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látható várfalak  vagy azoknak nagy része János Zsig-
mond korának jellegét viselik. E korra utalnak a 
falakba  berakott címerek és feliratok,  sőt történelmi 
tény az is, hogy a székely fékezésére  emelt illetőleg 
kiigazított vár habár rövid ideig is, a „Székely-tá-
madt" gúnynevet viselte. 

Azonban, hogy e gúnynév nem tartott sokáig, 
kitetszik Bátliori Kristófnak  1577-ben kiadott azon 
okmányából, mellyel Szent Imrét Udvarhelyhez csa-
tolja, melyben nevezett falut  saját udvarhelyi várá-
hoz tartozónak említi. 

A székelység fékezésére  emelt erődöt nem igen 
szívelték s le is rombolták a várat, mely a mene-
külő Báthori Endrének utolsó védhelyet nyújtott. 
Amint Mikó Ferenc leírásában mondja, a léczfalvi 
országgyűlés a vár újbóli felépítését  rendelte el, ami 
azonban úgy látszik nem hajtatott végre, mert Beth-
len Gábor 1621-ben május 6-án Kassán kiadott ado-
mánylevelében Kornis Ferenc Udvarhelyszék bírájá-
nak adományozta e várat azon feltétellel,  hogy amit 
a vár kiigazítására és építésére költ, betudódjék az 
inseriptionális összegbe. 

A Rákóczi forradalom  alatt e vár még tekinté-
lyes erősség. Tige holdvilágnál legyőzvén a kuru-
cokat, Heisler Udvarhelyre tört, a várost felgyúj-
totta, a várat lerombolta, majd később újra kiigazítva 
duló kicsapásainak központjává tette. A Heislert 
elűző kuruc vezér Pekri Lőrincz, a várat lerombol-
tatta, hogy többé a labancoknak búvóhelyül ne szol-
gálhasson. Azóta mint századok viharjával dacoló 
rom áll a mult idők némán beszélő emlékköveként. 
Tágas udvarán szántóföldek  vannak, a hősök vére 

4. A székely fisvárak  I. 
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áztatta göröngyökön buján tenyészik a kukorica. Az 
időbarnított falakat  folyondár  diszíti.' 

Most miután e vár múltját némileg megismertük, 
tekintsük meg a még látható maradványokat. E vár-
rom bizonyára székelyföld  legérdekesebb és legnagy-
szerűbb romjai közé sorozható, ha valamely magas 
hegycsúcson állana, a legfestőibb  pontok egyikét 
tárná fel  és mint a mult erőteljes hadi építészetének 
egy bámulatos példánya, méltán kiérdemelné a fi-
gyelmesebb megtekintést. 

A vár alakja csaknem szabályos négyszögű, kö-
rülbelül 80 lépés oldalhosszal, nem számítva a kiszö-
gelő sarokbástyákat. E bástyák mindegyük egymás-
tól eltérő alakkal bír, mintha azok különböző kor-
szak izlése szerint épültek volna. Építészetük valóban 
nagyszerű, a bástya falak  csaknem mindenütt három 
öl vastagok. 

Az északnyugati bástya (3. ábra A) szabálytalan 
négyszögű, úgy ezen, mint a többieken is látható a 
16-ik század hadi építészetének azon sajátsága, hogy 
a fal  alsó fele  kifelé  hajlólag idomul. E bástya ki-
nyúló és közepében megtörött déli oldalfalán  volt e 
vár egyetlen bejárata (B), melyet egyfelől  a szög-
bástya, míg másfelől  egy félkör  idomú egészen tömör 
bástya (D) fedezett.  Ezen külső kapun belül egy 
emelkedő hosszú folyosó  (E) volt, melynek belső 
végét a második belső kapu (F) zárta el. Az ily 
folyosók  arra szolgáltak, hogy ha az ellenség a külső 
kapun be is hatolhatott, e szűk folyosón  feltartóz-
tatni, a szomszéd bástyákról és a szegélyező falak 
lőrésein át lelövöldözni lehessen. 

A kapu melletti tömör bástyához hasonló, belül 
semmi üreggel nem bíró kör idomú két bástya 
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(G) van, az északkeleti szögleten is, melyből 
egy háromszögű bástya (H) szökel ki. Ezen tömör, 
még most is 3—4 m. magas építmény valójában a 
gulaépítészet elméletét juttatja a vizsgálódó eszébe. A 

3. Udvarhelyi Csonkavár alaprajza. 

délkeleti bástya (K) hétszögü s bár 1 méter vastag-
ságú falaival  roppant tömeget alkot, azért belürege 
mégis csekély. A délnyugati bástya (L) nagyon le 
van omladozva, úgy hogy csak kétkedve lehet állí-
tani, hogy az ötszögű volt. 

Ezen utóbbi bástyától a kapus bástyáig a külső 
oromfaltól  10 lépéssel beljebb egy második 1 m. vas-
tagsággal bíró fal  (M) vonul el. Ezen most is 1 



méter magas falba  minden irányba ható kis lőrések 
vannak alkalmazva. Belülről kis cellák támaszkod-
nak, melyeknek alapfalai  most is látszanak; ezek 
vagy a szerzetesek cellái, vagy őrszobák lehettek. Fel-
tehető, hogy ilyen belső védőfala  mindegyik oldal-
nak lehetett, de azt megsemmisítette az idő. A várnak 
ezen falak  és bástyák által körülkerített beltere 1.5 
m-nyire emelkedik a Küküllő színe fölé  és azt min-
den oldalról 2—3 m. széles mély sánc (N) övezte, 
melybe a Küküllő vize bebocsátható lévén, e vár, 
bár fekvése  nem igen fontos,  mégis nagyon erős és 
nehezen megközelíthető lehetett. 

A várfalak  válogatott lapos kövekből épültek, 
csakis a bástyák szögletei és annak csinosan ékített 
párkányai vannak faragott  kőből. A bástyákba sok 
címeres és feliratos  kő van berakva, mely nagy részét 
már olvasliatalanná és felismerhetetlenné  koptatta 
az idő . 

Ez a vár külső kerete, lássuk most a bel téren 
lévő épületeket. A vár belterületének közepét V idomú 
épület (P) foglalta  el, melynek nyitott része nyugat-
nak volt fordítva.  Ezen épület különböző korszak jel-
legét tünteti fel.  Legrégibb mindenesetre a déli szárny 
(H), mely, hogy a régi templomból lett lakóépületté 
átalakítva, azt azonnal fel  lehet ismerni. Erre mutat 
az épület alaprajzán is látható aránya és templom-
szerü idomtâ  egész szerkezete, melynél fogva  a kelet-
nek fordított  lész, tehát az, hol szabályszerűen a 
szentéjnek kellett feküdnie,  keskenyebb. Ezen épület 
müidomai kétségtelenné teszik először azt, hogy ez 
volt a várbeli kolostor temploma, másodszor pedig 
azt, hogy valamint e vár maga úgy a templom is vélt 
építési koránál (15G2) jóval régibb. 
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Az északi szárny (S) szintén nagyon díszes épü-
let, ez is 55 lépés hosszú, mint a másik szárny és 
négy lakószobára van felosztva.  Ugyanilyen beosztás-
sal bír az erre fektetet  és még teljes épségben meg-
maradt (a fedél  kivételével) felső  emelet is. Ez lehetett 
a várparancsnoki lakás, mert ennek díszes felékesí-
tésére nagy gondot fordítottak.  Sarkai szépen fara-
gott kövekkel vannak kirakva, a felső  emelet abla-
kai pedig szép renaissance stílus modorában tetőpár-
kányzattal és sarokrózsákkal ékesített kőrámába fog-
laltak. 

A leírt két szárnyépületet keletről összekötött (T) 
rész már teljesen eltűnt, most csak alapfalai  mutatják 
egykori létezését. 

Udvarhelyen e várrom egyedüli észlelhető emléke 
a fejedelmi  kornak. Három régi várrom, ezeknek el-
nevezése és az azokhoz fűzött  hagyományok valószí-
nűleg azon iránytűnek szálai, melyek a kutatót tájé-
kozzák, melyek a felállított  hitet támogatják, hogy ezek 
az állítólag „Etele" testvére „Buda" által épített 
„Budvára" és a világhódító hun király két vezére 
„Kadicsa és Zéta" által épített más két várnak ma-
radványa, melyekkel a későbbi fejezetekben  fogunk 
megismerkedni. 

4. BUDVÁR. 

Udvarhelytől alig negyedórányira a Küküllő 
jobbpartján egy sajátságos alakú sziklahegy emelke-
dik fel,  melyet Budhegyének neveznek. Sziklafala  ma-
gasan tornyosodik fel,  oldalában üregek tátonganak, 
néhol oly szabályszerű elrendezéssel, mintha a hegy 
maga lenne egy lőréses bástyákkal ellátott roppant 
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erősségnek megkövesült halmaza. Évezred viharjai 
által csiszolt oldalán sötét, rejtélyes, megközelíthe-
tetlen sziklaüregek sötétlenek, melyek a hegy szeme-
ként bámulnak a mindenségbe, mintha kémlelnék az 
idők lassú folyását. 

Budvár hegye minden oldalról függőleges,  sok 
helyen kihajló, megközelíthetetelen oldallal bír, csakis 
észak felől  van a szomszéd „Kuvasza" heggyel egy 
keskeny, de a tető színvonalán jóval alul álló hegyhát 
által összefüggésben.  Nyugatra egy másik, még ma-
gasabb hegycsúcs, a „Csiszér" emelkedik fel,  melyet 
Budvártól, a mély, félelmetes  szakadékok között tör-
tető „Nedró" patak választ el, mely a nyugatról le-
zuhogó „Ördög-kútja" patakkal egyesülve „Budvár-
patak" néven nem messze onnan a Küküllőbe ömlik. 

Ezen előzetes tájékozódás után másszulí meg 
Budvár szédelgös tetejét, hogy az ott lévő rommarad-
ványokat szemügyre vehessük. 

A tető felső  lapja 650 lépés kerületü. Nyugati 
és déli oldala mindenütt falmeredéken  hanyatlik le. 
Ezen oldalokon fal  nyoma sehol sem látszik és való-
színűleg azon elvből kiindulva, hogy ott, hol a ter-
mészet erősített az ember feleslegeset  ne építsen. Ezen 
oldalakon nem is volt várfal,  ellenben a keleti és 
északi, most bokorral benőtt oldal tetőormán még je-
lenleg is meg vannak 2—3 láb magasságban itt-ott el-
hantolvta, a válogatott lapos kövekből forró  mésszel 
bonthatatlan szilárdul épült alapfalak  (4. ábra A—A). 
A falvonal  közepetáján egy nögyszögü bástya (B) ál-
lott, melyből egy 1.5 m. magas faldarab  még most is 
áll. És látszólag a fal  vonalába eső zöm tornya volt 
a várnak. A legbámulatosabb az északi oldalon lévő 
kettős sánc, (C). Ezen oldal volt természetileg a leg-
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gyengébb és az említett hegynyakon át megközelít-
hető, ezért fordítottak  ezen pont megerősítésére oly 
nagy gondot. E sáncok még most is 4—5 öl szélesek 
és ezen túl a hegy még ezen egyedül megközelíthető 
helyen is meredeken hanyatlik le mintegy 50 láb 

4. Budvár alaprajza. 

magasságig és csak ennek aljából indul ki a Várhegyet 
a Kuvaszával egybekötő fennebb  is említett hegynyak. 

Budvár a lőfegyver  ismerete előtti korban rop-
pant erős, csaknem bevehetetlen vár lehetett. A be-
járat (D) valószínűleg e sáncok nyugati végénél volt, 
ahol a sáncok most is be vannak földelve  és ahol va-
lószínűleg egy felvonóhíd  is volt. 

A vár belterülete nyugatra lejtősödő; itt a talaj 
tömör szikla lévén, semmi épületnyom nem mutatko-
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zik, a keleti oldalon a leírt falak  közelében mély göd-
rök (E) szabályszerű vonala látszik. 30 ilyen gödör 
van sorban elhelyezve, ami arra mutat, hogy ezek 
nem kincskeresők ásogatásai, hanem valamely épületsor 
szétrombolt alapfalai.  A délnyugati oldal meredeken 
hanyatló sziklaélben végződik ahonnan félelmetes 
lepillantás nyílik a Budvár patak mély árkába. 

A vár belterületének egyéb részein kincskeresők 
által kapart mély gödrök találhatók, mert a népha-
gyomány azt tartja, hogy Buda vezér ott arany, ezüst 
és vas hármas koporsóba van roppant kincshalma-
zával eltemetve. Egész társulatok alakultak az elmúlt 
időkben, és hetekig turkálták eredménytelenül a földet. 

Budvárát, Buda vezér még Attila birodalmának 
felbomlása  előtt építtette. E vár volt az Attila hun-
jaitól elszakadt és ide a havasok közé vonult széke-
lyek főrabonbánjainak  is székhelye, politikai életük 
és vallási kegyeletük központja. Itt a vár alatt gyűlt 
egybe a székely nép áldozni, törvényt hozni, tanács-
kozni, jutalmazni és büntetni. 

E várban székelt hős Zandirhám, itt tartották a 
székelyek ősi törvényeit és az Árpáddal kötött szövet-
ség kő-vértekre vésett szabályait. 

Amint Anonymus, Béla király névtelen jegyzője 
mondta, a magyaroknak Árpád alatti bejöttekor Zan-
dimhám volt a székelyek főrabonbánja,  ezt követei 
által üdvözölte a rokon népet és Pannónia meghódí-
tására közreműködvén Árpáddal szövetségre lépett és 
attól hat kő-vértre metszet törvényt kapott, melyet 
Budvárában áldozati szertartás mellett a nemzet előtt 
felolvasva,  nagy örömmel fogadtak  s véráldozattlal 
szentesítve, a rabonbán udvarába helyezték el, mire 
aztán nagy áldomás következett. 
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E hat törvéncikk a következő: 1. Egyedül Árpád 
fiúágát  illesse a főhatalom  Magyarországon; 2. Amely 
földet  valaki saját kezével szerzi meg, sajátja legyen, 
mit közerővel, azt osszák el igazságosan a szerző felek 
között; 3. Az ügyek a nép egyetértésével végeztesse-
nek; 4. Aki a fejedelemnek  (Árpádnak) tett hitet meg-
szegi, fejét  és vagyonát veszítse a főrabonbán  áldo-
zata előtt; ki a rabonbánok méltósága ellen vét, tűz 
és víztől tiltassék el (száműzessék); 5. Ha valaki a 
nagy és kis rabonbánok Vagy harkász tisztviselők 
közül a nemzet ellen törne, az örökösen Ápolt nem-
zetségéből választandó rabonbán ítélete alá vétessék; 
6. Ki a főrabonbán  áldozatára meg nem jelenik, vá-
gassák ketté. 

Ezt a szerződést megkötötték még mielőtt Árpád 
„Magnarhont'" (Magyar hon) meghódította volna, 
mert a székely krónika szerint Árpád ezen törvények 
szentesítése után lépett Magyarország födjére  s a szé-
kelyek, Anonymus szerint, a Mén Maroth elleni had-
járatban az előhadat képezték, tehát a törvények 
889-ben keletkezhettek Krisztus után. 

Budvára, az ősintézményeknek e szikla fészke, 
volt tanuja a keresztény hit győzelmének is, itt mond-
ták ki az ős vallást háttérbe szorító új hit érvényét. 

Budvára, az ennyi emlék által szentesített ős vár, 
Attila birodalmának ezen kőepopoeaja a székely nem-
zet őstörténelmének ezen emléképülete egész 1241-ig 
fennállott.  Ekkor azonban a mongolok feldúlták. 
Sándor István több vesztett csata után 300 válogatott 
és mindig mellette lévő harcosával megkísérelte Bud-
vár alatt feltartóztatni  a dúló tatárokat, de a roppant 
sereg által körülzárva, a hősies küzdelemben mind 
egy szálig elhullottak harcosai, ő maga is elesvén, 
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lemetszett fejét  a Küküllőbe dobták. A győzelmes ta-
tárok Lászlót a székelyek grófját  Budvárából elker-
getve, azt lerombolták. 

Tehát ez a vár is azon nagy nemzeti tragédiában 
pusztult el, melynek annyi ősi emlékünk és csaknem 
nemzetünk is áldozata lett. A mongolok mindent el-
sodró tömege döntötte össze ezt a várat is, melyhez 
annyi emlék, annyi dicsfény  és hagyomány fűződött. 
És midőn az ellenséget addig nem látott vár eltűnt, 
akkor még a hegy üregei is gyakran nyújtottak me-
nedéket az üldözött lakósoknak. A hegy oldalában 
lévő terjedelmes üregeknek, a néphit szerint Farczád-
nál van titkos kijárata. Kézi Lajos a XIII. században 
kelt kéziratában e sziklaüregekről azt mondja, hogy 
ott sok gabona, fegyver,  kincs tartatott. Maga is lá-
tott sok elsenyvedt gabonát, réz, ón, és kőtáblákat, 
melyek a székelyek törvénytarló kő-vértjeinek elko-
pott maradványai lehettek. Régi állati bőrökön írások, 
rajzok foszlányait,  melyeken meg volt írva, a hunok 
eredete, viselt dolgaik, tribusaiknak felosztása,  lust-
ráik, a hun birodalom összeomlása után itt maradt 
székelyek története stb. Ezeket akkor rejthették oda, 
mikor Béla erdélyi herceg a régi hithez hajló széke-
lyeket üldözte, minden régi irományait és emlékeiket, 
mint pogány emlékeket elpusztítani rendelt és még a 
helységneveket is átváltoztatta. 

Amilyen nagyszerű képeket tár fel  a múltból a 
képzelet karján járó emlékezet, ép oly bűbájos, mint 
a jelen mutat a körös-körül pillantó szemnek. E pont-
ról minden irányban a legnagyszerűbb kilátás tűnik 
fel,  a hegyek és havasok láncolatával, a lábaiknál el-
terülő helységekkel. 

A székely ősvárak vizsgálatánál nyert tapasztala-
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tok szerint, a várak rendszerint úgy épültek, hogy 
mindegyikből a szomszéd várakra lehessen látni jelzés 
és híradás végett. Budvár hegyét még magasabb he-
gyek vették körül s így sem a Zéta, sem a Kadácsi, 
sem a galambfalvi  és bágyi várak nem látszanak. Kel-
lett tehát, hogy valamelyik szomszéd hegyen Budvá-
rának egy elővára legyen, mely az összeköttetést 
eszközölje. 

E vár a Csicser tető csúcsán van, dél és nyugat-
ról a természet védi, mert a hegy falmeredeken  ha-
nyatlik le, északon és keleten egy még most is 1 m. 
mély és 2 m. széles sánc védi. Hossza 70 lépés, széles-
sége 15 lépés. 

A csicseri várnál kőfal  nyoma most nem látszik. 
Bejárata látszólag észak-keletről volt, látszik innen a 
szemben lévő Budvárának egész beltere és első tekin-
tetre is felismerhető,  hogy az Budvárának volt elővára, 
vagy őstornya és ezért a rege is egybeecsatolja azzal. 
Itt lakott Csicser, egy híres levente, ki szerette a bud-
vári rabonbán tündérszép leányát. Az atya kicsinylé 
a szegény leventét fejedelmi  vérből származott leá-
nyának és a leventét eltiltá Budvárából. Epedve ült 
itt kis várában a bús ifjú,  tekintete örökösen Budvár 
bástyán csüngött, s vigasztaló angyalként csakhamar 
megjelent a bástya-ormon a tündérszép leány és nyíl-
vesszőn röpíté át szerelmes levelét, melyben elmondja, 
hogy atyja tilalma dacára is szereti és örökké szeretni 
fogja.  Ekként nyílszárnyakon repülő levelekben be-
szélgettek és panaszolták el egymásnak fájdalmaikat, 
míg egy csatában az ellenségtől körülvett rabonbánt 
kiszabadítván a levente, mondá a fejedelem,  hogy 
„kérj jutalmat és én megadom". — „Leányod kezét, 
ki szeret s kinek bírása nélkül nem élhetek", mondá 
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esdeklően a levente. A rabonbán pedig, mivel szavát 
vissza nem veheté, beleegyezett és Budvár annyi évig 
előtte zárt kapui feltárultak  a határtalan boldog-
ság előtt. 

5. ZETAVÁRA. 

Az eddig keleti irányú Küküllő, Lipócz orma alatt 
fekvő  „Fenyéd"-nél északra kanyarodik és függőle-
gesen lemetszett hegyek között törtet le a zetalaki 
szép völgyből, melynek hátterében Gyergyó határha-
vasai kéklenek. A táj csakhamar havasias jelleget ölt, 
a Küküllő virgoncan nyargaló fürészeket  működtető 
havasi patakká változik, a hegyeken fenyves  erdők 
sötétlenek. Félóra alatt Küküllö-Keményfalvát  hátra-
hagyva a messze elnyúló 3000 lakosnál többet szám-
láló „Zetalakát" érjük el. 

Utolsó tanyája ez az embernek, mert ezen felől 
nagyszerű erdőségek és roppant havasok hazája kez-
dődik, a két testvér Küküllőnek vadregényes vidéke, 
mely egyfelől  Gyergyó, másfelől  Parajd és a sóvidék 
által határolva vagy öt mérföld  szélességben, csak a 
Küküllő és Maros völgyeitől megszakasztva egész Bu-
kovináig nyúlik, hol a határszéli Kárpátok láncolatá-
val függ  egybe. 

Zetelaka egy nagy gyárfalu,  hol minden ház egy 
zsindely műhely; a Kükiillőn megszámlálhatatlan fű-
rész metszi a deszkát. Házépítéshez szükséges borná-
kat faragnak,  ezenkívül köteleket vernek, fenyővizet, 
terpentint, kőolajat készítenek. Mivel művelésre alkal-
mas földjük  kevés van, ők az erdőt művelik, a fát 
idomítják és mégis beszerzik ernyedetlen szorgalmuk 
által szükségleteiket. 
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Zetelaka oly régi telepítvény, hogy a csiki kró-
nikában még, a Szent István előtti korban is előfordul. 
A XIV. század elején „Zokalaka" és „Zachalaka" név 
allatt mint tekintélyes önálló egyházmegye szerepel. 
A XV. század elején csak 60 lakosa van, ma már a 
3000-t is meghaladja, mely nagy gyarapodást a nem-
zeti fejedelmektől  nyert kiváltságainak köszönheti. 

Van itt a távol őskornak egy remek műemléke is, 
és ez a falun  felül  félórányira  fekvő  Zete, vagy „Zet|a-
vánának" romtöredéke. A falutól  negyedórányira 
„Cselló" nevű tér van, a Küküllő kiszélesedő völgyé-
ben. Hagyományok szerint kezdetben Zetalaka itt fe-
küdt és még ezen rejtett helyzetében is feltalálta  a 
tatároknak egy dúló csapata, mely elől lakói felmene-
kültek a Küküllő és „Szakszó" összefolyása  által vé-
dett „Kerekdomb" nevű helyre. A tatárok utánuk 
nyomultak, de a Bátor Balázs által védelemre lelke-
sített nép ellenállott, rögtönzött vezérük pedig azzal 
a csellel élt, hogy a fákat  einbermagasságra levágat-
ván, mindenik mellé tölcséres puskával felszerelt  em-
bert állított, ezek a mit sem sejtő tatárokat egészen 
közelre bevárván, oly tüzet adtak, hogy nagyszámú 
tatár maradt halva, a többiek pedig eszeveszetten 
száguldottak vissza, menekültükben azonban felgyújt-
ván a falut,  mely teljesen leégett csak két malomház 
maradt meg. 

A lakósok lejöttek menhelyükről és a feldúlt  fa-
lujukat a mostani helyére építették fel. 

Cselönéi balról „Dessák" patak szakad a Kükül-
lőbe. A patak torkolatának jobb oldalán egy a Kü-
küllő völgyre néző gyönyörű terachit sziklákkal ékes 
hegycsúcs emelkedik fel,  melyet Dessák hegyének és 
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Várdombjának is neveznek. E hegy tetején feküdt 
Zetavára. 

Cseke József  a székely nemzet eredetéről írt mun-
kájában mondja, hogy a Zetha, vagy Zitha nép egy a 
régi íróknál előforduló  Agatirsokkal, mely utóbbi el-
nevezés nem nemzeti, hanem nemzettulajdoni, mert a 
Zitha népnek azon hadviselése volt szokása, hogy a 
völgyekbon a folyókat  roppant gátlások által felduz-
zasztván, a benyomuló ellenségre eresztették és azo-
kat a vízár által elöntették és innen eredve Agathirsz, 
vagy Gátkötő nevük. Szerinte e mindig székely földet 
lakó nép első leghatalmasabb s a nemzetnek is nevet 
adó királya Zeta volt, ennek volt lakhelye Zetavára. 
Itt e várban volt fényes  királyi palotája s halálakor 
a dicső hős király oda is temettetett el, tisztelt ham-
vai egy márvanyoszlopra illesztett arany hamvvederbe 
helyeztetvén el. Szerinte a várban temettetett el Attila 
fia  „hadas írnák" is. E vár földalatti  részében len-
nének elrejtve a Zitha vagy „Sitha" nemzet történelmi 
kőtáblái. Ezen földalatti  rész pedig oszlopokon nyugvó 
nagyszerű folyosókból  áll, mely titkos alagút által 
„Máré-várával" volt titkos összeköttetésben. 

E várnak jelenleg csekély maradványa van, fal-
építménye semmi, csak az összeomlott falak  behan-
tolt árka észlelhető, mely körte alakban vette körül 
a hegynek ily alakú fennsíkját.  Északi oldala az a 
pont, mely a Dessák hegyét a többi hegyekkel össze-
kötő hegynyakon leginkább megközelíthető volt. Ezen 
oldal megerősítésére fordították  a legfőbb  figyelmet, 
ezért itt hármas fal  övezte. Ezen odal megfelelő  sán-
cokkal, míg a függőleges  hegyoromra fektetett  és így 
természetileg is elég erős többi oldal csak egy kis fal-
lal volt megerősítve. 
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E falak  által bekerített beltér csak 220 lépés te-
rületű és így Zeta vára csekély terjedelmű sasfészek 
volt, mely csak fekvése  által bírt jelentőséggel. Egy 
bemélyedést a falak  vonalán kívül a vár kútjának 
tartanak, a közelében lévő terecskét vár kertjének ne-
vezik. Az ott most is tenyésző vad tulipánok, rozma-
rinok arra látszanak mutatni, hogy e büszke szikla-
száli várt egykor nemcsak szilaj harcosok, hanem a 
természetben gyönyörködő, a természet költészetét 
jelképező virágokat ápoló gyöngéd nők is lakták. 

E feltevést  igazolja a nép ajkáról hallható 
alábbi rege. 

Zeta büszke úr volt, a pogány hitben megátalko-
dott, az ősök vallásához rendületlenül ragaszkodó ha-
talmas vezér, parancsnoka azon harcosoknak, kik az 
itt alant elterülő Cselő völgyében feküdt  fényes  vá-
rosban laktak. A büszke rettegett vezér e magas hegy-
oromra épített magának bevehetetlen várat. Ott ült 
aranytól ragyogó palotájában tündérszépségű két 
lánya és arany hímet varrt, midőn a keresztény hitet 
felvett  fia  fehér  táltoslovon megjelent atyja előtt és 
inté, hogy térjen át a keresztény hitre, mert ha nem, 
Isten büntetése fogja  érni. 

„Hadúr az én védistenem és új jövevény istened 
haragját kinevetem" — mond Zeta. De a káromló 
szóra a föld  megrendült, a vár Zetával és leányaival 
együtt elsűlyedt, míg Istenben hívő fia  minden bán-
tódás nélkül ugratott le a várfokról  és ott egy alant 
lévő sziklában még most is mutatják a ló patkóinak 
bemélyült nyomait. 

Zetának a várral együtt elsűlyedt roppant kin-
csei voltak és most minden hetedik évben Szent György 
napkor megnyílnak a hegy vasajtói. 
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Az 1700-as évek végén egy Botházi nevű ember 
bement az eltemetett várba, hol roppant kincshal-
mazt látott, a kincs mellett pedig Zeta két gyönyörű 
leányát, kik még mindig hímeztek. „Meddig vártok 
még itt hugocskám?" kérdé tőlük. „Addig" felelték 
a leányok, „míg a tehenek meleg tejet adnak és míg 
az asszonyok kovásszal sütnek". Ezután megtöltvén 
kucsmáját arannyal és drága kövekkel, kijött a kin-
cses pincéből, de a vasajtó becsapódott utána és a 
sarkát összetörvén Botházi ezután mindig sánta volt, 
elátkozott pénzből került gazdagsága csakhamar el-
fogyott  és teljes szegénységben halt meg. 

A várat valójában földrengés  dönté halomra, 
mert a hegy délkeleti oldalán hegyomlásnak látszanak 
csalhatatlan nyomai. 

A várdomb ormáról gyönyörű kilátás van. Alant 
a Küküllő völgye teriil el az ezüst szalagként átkanya-
rodó folyó  partjain Zetalaka, Keményfalva  és Fenyér, 
a lankás hegyek festői  láncolatán túl a fogarasi  ha-
vasoknak szépen becsipkézett és az év nagy részén át 
hóval fedett  láncolata van le egészen a Vöröstorony 
szorosig. 

6. MÁRÉ VÁRA. 

Zeta várától visszatérve „Fenyédre" a keleti 
irányból lelörtető „Fenyéd" vize mellett utunkat foly-
tatva, a negyedórányira fekvő  Máréfalvára  érünk. 
Ezen nagy havasalji faluban  kevés nevezetességet ta-
lálunk, kopár sziklás hátára a legszorgalmasabb mű-
velés mellett is alig terem annyi gabonát, hogy a nép 
szükségleteit fedezze.  Földjeik nagyrészt oly meredek 
oldalakon vannak, ahová szekérrel fel  sem lehet 
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jutni, a földtől  kierőszakolt terményeket tövisre rakva 
csúsztatják le. 

A falu  mellett északról magas hegy emelkedik, 
melyet a hagyomány „Leshegynek" nevez, mert ott 
a hátrább fekvő  Máré várának örállomása volt, hogy 
a Budvárából adott vészjeleket a várőrséggel közöljék. 
E hegynek csaknem falmeredek  sziklaoldalában üre-
gek tátonganak. Ezek olyan barlangok nyílásai, me-
lyekben a nép veszély idején menedéket talál. Két egy-
más fölé  helyezett és csaknem megközelíthetetlen bar-
lang van itt. Az alsó 15 lépés hosszú és 10 lépés szé-
les — barlangnak szabályszerűen idomított boltíve-
zetszerü menyezete sziklatámokon nyugszik, kapujá-
nál még most is látszanak a sarokhelyek, melyek erős 
vasajtókat tartottak. A barlangban látható még a tűz-
hely kéménye, valamint a kézimalom fülkéje  is. 

Efelett  lévő felső  barlang — ahová csak ügyes 
mászó tud feljutni  — épp olyan kiterjedésű, mint az 
alsó, innen sziklába vésett beszélő cső nyúlik le az 
alsó barlangba, melyen keresztül a hagyomány sze-
rint, madárnyelven beszéltek, hogy az ellenség meg 
ne érthesse. A felső  barlang ablakából mutatták meg 
a csalkürtős kalácsot a tatároknak. Midőn ezen vidé-
ket a tatárok feldúlták,  Máréfalva  népe védbarlang-
jaiba vonult s mikor a tatárok a völgybe felhúzódtak, 
a barlangban lévők rájuk nyilaztak, többek között 
vezérüket is megölték. A tatár nép erre dühbe jött 
és ostromolni kezdte a védhelyet, de miután megkö-
zelíteni sem tudták, körülzárták azt, hogy kiéhezte-
téssel kényszerítsék megadásra. Úgy az ostromlottak-
nak, mint az ostromlóknak is elfogyott  már minden 
eledelük, midőn a barlangban lévő szalmából nagy 
kürtöskalácsot csináltak és azt az ablakon kimutatva 

5. A szckely ösváiak I. 
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lekiáltottak: lám, mi jól élünk, míg ti éheztek! Ezt 
látván a tatárok, a falu  feldúlása  után eltávoztak. 

A falutól  balra eső „Csimbolás" nevű hegy olda-
lán egy helyet „Hadutjának" neveznek, a hagyomá-
nyok szerint azért, mert Mávé várából itt ment át az 
út Bágyi várhoz, vagy más hagyomány szerint azért, 
mert egy nagy fejedelem  ott vezette át hadseregét. 

Ott, hol a havasi jelleget öltő Fenyéd vize keleti 
irányát megváltoztatva északra fordul,  szemben a 
Czekend tetővel, egy kiszögelő hegyfokban,  melyet 
„Várnyak fognak"  hívnak. Itt volt Márévára. E titok-
teljes várnak azonban most csekély maradványai van-
nak. A szabályszerint háromszöget alkotó hegyfok 
fennsíkja  egy roppant töltéssel van szélesebb részén 
átrekesztve, mely töltés 50 lépés hosszú, alapjában 
25 lépés széles és vagy 5 méter magas. 

Ásatások alapján megállapították, hogy ez egy 
óriási szikladarabokból épült és összeomlott falnak 
bámulatos maradványa. E gátornyon kívül most 
semmi más maradvány nincsen. Hogy a hegyfoknak 
másik két oromélén volt e várfal,  vagy a függőleges 
meredeken lehanyatló hegyoldal azt feleslegessé  tette 
és az egész erősség csak az említett átfalazásból  ál-
lott-e — nem lehet tudni. Lehet, hogy itt is volt fal, 
de az a hegynek most is látható omladozásával le-
sűlyedt, legalább a völgyben heverő nagy kőhalmaz 
erre enged következtetni. 

7. HOMORÓDI FÖLDVÁR. 

A Kishomród patak völgyében üde fenyvesek 
között rejtőzködik a hírneves Homoródfürdő.  De mi-
előtt ezen veonzó völgybe lejtenénk, tekintsük meg 
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azon érdekes várromot, mely az úttól balra a lejtő 
derekán lévő híd feletti  dombtetőt koronázza. A leg-
szebb fenyvesek  sűrűjében rejtőzködik e várrom, mely 
úgy alak, mint kiterjedésre nézve nagyon hasonlít 
Zeta várához. Ez is körte idomü hegyesebb végével 
északra van fordulva,  gátornyát ennek is mély széles 
árok övezi. Belterén számos üreg van, valamikor ott 
állott épületek nyomait jelölve. 

A várfal  egész kerülete 225 lépés volt. A falak 
helyén lévő földgát  most teljesen be van gyepesedve. 
A nép ezt a várat egyszereűn „Földvárnak" hívja nem 
azért, mert a szóhagyomány szerint Földvári nevű 
fejedelemé  volt, ki mint roppant gazdag ember, ter-
jedelmes havas birtokosa és nagy nyájak tulajdonosa 
volt. A tizenkét falu  havasán egy helyet azért hívnak 
még ma is „Fejedelem vészinek", mert Földvári 
nyájai ott szoktak volt legelni. 

Hanem bármily hatalmas és gazdag volt is Föld-
vári, a véres kard hordozásakor csatába kellett men-
nie és a harcban oda is veszett. Özvegyen maradt neje 
pedig csakhamar unni kezdte magányos várát, ezért 
Erdővidékre házasodott lányához vágyakozott. Azon-
ban sok holmijával és nagy kincseivel oda beköltöz-
ködni nem volt könnyű feladat  és végre is miután nem 
kapott vállalkozót, ki beszállítsa, kihirdette, hogy it-
ten lévő birtokait annak adja, ki őt leányához át-
költözteti. 

A havasi birtokot nélkülöző 12 falu  összeállott 
és löbb száz szekérrel beszállították az özvegyet leá-
nyához és ekként nyerték a ma is birtokolt 17 falu 
hav asát, mely egészen a Kereszthegy (Hargita csúcsa) 
aljáig nyúlik fel.  Az elhagyatott vár a fényes  palotával 
elpusztult. 
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így beszéli el a néprege c vár történetét, az utas 
bámulva áll meg ezen vadonban rejtőzködő rom fe-
lett, és csodálja a kort, mely ezen hajdan csak bölé-
nyek és medvék által lakott rengetegbe is várat 
épített. 

8 BÉLA VÁRA. 

A Hargita hosszú láncolata csaknem párhuzamo-
san vonul el a határszéli Kárpátokkal egy sokkal szi-
lárdabb és nemesebb anyagú (trachyt) belső védfalát 
képezve a Székelyföld  keleti határának. Láncolata 
északra Gyergyó mellett felnyúlik  egészen Erdély 
északkeleti határáig, míg délre egészen a Barczaságig 
ágazik le. A Hargita e nagyszerű havas zöme az egész 
Székelyföldet  és fél  Erdélyt befutó  hegyláncolatnak, 
onnan mint középpontból oszlanak szét a hegysorok 
minden irányban, onnan erednek a völgyeket termé 
kenyftő  patakok, ott teremnek a drága ércek, ott te-
nyésznek a sudár fenyvesek.  Annak az ég felhői  közé 
felnyúló  tetején születik a vihar, onnan támad a min-
dent elsodró szélvész és árvíz is, azért a székely fé-
lelmetes tisztelettel tekint mindig ezen három csúcsos, 
őshavasra, melynek tetejét hó ezüstözi, gyakran még 
akkor is, midőn alant érett kalászt lengetnek a szel-
lők fuvallatai. 

A Hargita nevét egyesek szerint Hara (fekete)  és 
Getá-ból származtatjak. Szerintük Hargita „Fekete 
Geta hegyet" tenne. Néveredete bizonyosan ősszékely, 
melyet a hagyomány a népek ezen hü okmánytára 
sem tudta megvédeni. A csiki krónikában „Hét havas" 
néven szerepel. 

A Hargitának három főcsúcsa  van. Középen a 
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roppant tömegű „Galusa-tető", jobbról a gyönyörű 
sziklaszegélyzetű „Bélhavas", balról a büszke „Ke-
reszthegy" tornyosul fel. 

A Bélhavas tetölapján többszáz hold kiterjedésű 
délre lejtő fennsík  terjed el, hol az örökké uralkodó 
szél és hideg miatt csak rideg tenyészet van. Ezen 
egyenes felületű  fennsíkból  az „Asztalkötői" vagy 1000 
lépésnyire egy kerek idomú alólról is felötlő  szikla-
csúcs emelkedik ki. Itt volt a hagyományok szerint 
Béla vára, melyről a Bélhavas neve is eredne. 

Midőn a világrendítő hun birodalom összeomlott, 
a hódított népek a bosszú fegyverivel  kezdték üldözni 
a hunok megmaradt töredékeit. Azok, kik e vérrel 
szerzett hazától megválni nem akartak, vagy ide szo-
rulva távozni nem tudtak, és a felzúdult  népek alatt-
valói lenni sem akartak, Erdély keleti oldalának ter-
mészet által is védett hegyei közé vonultak. Itt az ős-
erdőktől környezett legmagasabb hegycsúcsokra vá-
rakat építettek, függetlenségük  megvédésére és egy-
más oltalmára szövetkezvén, elhatározták, hogy mi-
dőn valamely várterület lakóit veszély fenyegeti,  ott 
lármafa  (riadó jel) gyújtatván, a többi vár lakói a 
megtámadottnak oltalmára siessenek. 

Ezen egymással összefüggésben  és szemmel lát-
ható összeköttetésben lévő várláncolatnak középpont-
ját képezte — a hagyomány szerint — a Hargita tetőn 
épült legmagasabban fekvő  Béla vára, honnan egész 
Csik, Udvarhelyszék és Erdővidék végig látható volt. 
Azon esetben, ha itt vésztíizet gyújtottak, ez azt je-
lentette, hogy veszély fenyegette  a rabonbánok korál 
és mindenki fegyveresen  tartozott a fenyegetett  haza 
oltalmára sietni. 

E vár a hagyomány szerint a mongol dúláskor 
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meg állott. Most annak smmi látható nyoma nincs. 
A hegycsúcs körül mindenütt nagy halom szabály-
szerű lapos kőhalmaz hever, ami néphit szerint a le-
omlott várfalak  maradványa lenne. Ha semmi niás 
észlelhető nyoma nincsen is e várnak, azért nem ta-
gadhatjuk meg a hagyományoknak ritkán tévedő fel-
tevéseit. Ezen vihartól csapkodott hegytetőn a föld 
felülete  inkább ki van téve az átalakulásnak, mint 
másutt. Akárhány történeti biztossággal létezett vár 
is jutott napjainkban oly állapotba, hogy annak 
semmi, vagy igen csekély nyomaira tudunk akadni. 
Ezért liagyjuk meg a Hargitának, monda-költészetét 
bővítő emlékét. 

9. LÜVÉTEI VÁRHEGY. 

Lövéte község regényes fekvésével  sűrűn egymás 
mellé és egymás fölé  épített házaival, különösen a 
távolból, festőien  szép tájat tár szemünk elé; közötte 
törtet át a malmokat hajló Homoród, zuhatagos gát-
jaival kiegészítve egy havasi falu  vonzó képét. 

A falu  derekán egy kiszökelő előfok  van, melyet 
Udvarhelynek hívnak, ahol még nemrég jelentékeny 
rom-maradványok voltak. Itt állott a hagyomány sze-
rint Székely Mózes udvarháza. Székely Mózes a lövetei 
hámort Báthori Zsigmondtól 1591 február  5-én kapta, 
inint főhadnagy. 

Székely Mózesné a hagyomány szerint jobbágyai-
val kíméletlenül bánó, kegyetlen asszony volt, any-
nyira, hogy eke elé fogatta  őket, és így szántatott ve-
lük. Emiatt midőn Ráduly vajda elől el kellett mene-
külnie, udvarával együtt gyalog kellett megmásznia 
a szemben lévő Csúfhegyet,  mely nevét onnan kapta, 
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hogy Székely Mózesné kifulladva,  a hegytetőre érve, 
azt mondta: „Jaj he csúf  hegy!1'. 

Félórával Lövétén alul a havast elhagyó és Al-
másnál lapályosab vidékre kiérő Homoród két magas 
hegy szűk völgye közt ront át. A baloldali kopár he-
gyet „Szármánynak" a jobboldali büszke ormot „Vár-
hegynek" nevezik. 

Ezen önállóan feltornyosuló  hegy ormán a ha-
gyomány szerint egy vár állott mág abban az időben, 
mikor a mélyebben fekvő  helyeket még víz borította. 
E várat Álmos fejedelem  építtette még a magyarok 
bejövetelekor, sőt a hagyomány szerint, amikor Álmos 
fejedelem  megöregedett és a közügyektől visszavonult, 
ezen kedvelt várában húzódott meg. Itt is halt meg 
és itt temették el. A hegy aljába épült falut  is a vezér 
emlékére „Álmosnak" nevezik, de később a szomszéd 
falvak  lakói gúnyolni kezdték, hogy ott laknak az ál-
mosok, ezért nevét „Almásra" változtatta át. Ennyit 
tud a hagyomány erről a romról. 

Hogy itt ugyancsak volt valami vár, vagy erős-
ség, annak csalhatatlan jelei vannak. Ilyen a többek 
között egy három öl átmérőjű és még most is két öl 
mély régi kúthely, mely válogatott lapos kövekkel 
volt kirakva. Ezen kívül itt kardvasat és egyéb régi 
fegyvereket  találtak. A hegy kiterjedt fennsíkját  nagy 
halom kő és épületrom borítja. A várfalak  eltűntek 
ugyan, de meg van azon széles mély sánc, mely a (léi-
nyugati oldalon, — ahol a várhegy az alantabb fekvő 
„Mészbükk" tetejével összefügg  — az egész hegyélt 
átmetszi. 

E hegyről, mint a két Homoród közének legma-
gasabb csúcsáról nagyszerű kilátás nyílik. Körülötte 
szépen fekvő  falu,  nyugatról Homoród-Keményfalva 
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és Abásfalva;  keletről Lövéte; délről Almás és tovább 
a két Homoród völgye festőileg  sorakozott egymást 
sürün követő faluival  le az egyesült kél folyó  Oltba 
szakadásáig és az Olt völgy, a nagyszerű Fogarasi ha-
vasok hátterével. A Zöld Rika felett  pedig a Barcza 
bérc óriásai pillantanak át; jobbról a kénesi Veres-
mart, a büszke Bágyi csúcs, oldalából kikacsintgató 
falujával. 

10. KADICS VÁRA. 

A Nyikó és Nagy küküllő közé magát beékelő 
hegyháromszögnek két főcsúcsa  van, a sükői Fekete-
Rez és a kadácsi várhegy. A hegynek meredek olda-
lán magas töltésű bevésett régi út vonul ki; ezt Had-
útjának nevezik a Szerethtetőn túl lévő terecskét, 
ahová ezen út vezet, Veresmartnak. A hagyomány 
ezen elnevezése eredetét a következőképpen magya-
rázza. Zsákmánnyal megrakott és foglyokat  vonszoló 
nagy tatár tábor ütött egykor ott tanyát és míg vígság 
és tobzódásna kadta át magát, addig a székely har-
cosok egybegyűlve egy éjjel észrevétlenül kimásztak 
a iladutján. 

A mulatozás bözben meglepett talárok között 
iszonyú öldöklést vittek végbe, a zsákmányt elszedve, 
a foglyokat  kiszabadítva a vad csapatot szétszórták. 
Innen származik a Véresmart enevezés. A győzelme-
seknek vezére pedig beülve a tatár khán szép sátrába, 
azt mendá, hogy „e helyt szeretem", innen származik 
a Szerethtetó és patak elnevezése. E hőskor hősies 
Utteit felelevenítő  hagyományt igazolni látszanak az 
e helyen n.*gy mennyiségben talált nyilak, szabják és 
naici bárdok eírozsdásodott töredékei. 
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Egy másik hagyomány azt mondja, hogy a Had-
>.ítja FiHos és Kadács várát kötötte össze. A tatárok 
ezen utóbbinak ostromára készültek, de vészjeleire a 
szövetséges Firtosból egy éjjel az őrizet segítségére 
jöttek és ugyanakkor a jelek által értesített kadácsvár-
heliek is lejöttek, váratlanul meglepték, két tűz közé 
szorították és megsemmisítették az ellenséget. 

A Várhegy terjedelmes fennsíkján  állott egyike 
a legterjedelmesebb és legjelentékenyebb ősváraiknak. 
A vár alakja leginkább szabálytalan háromszöghöz 
hasonlítható, oly terjedelmes háromszöghöz, melynek 
déli oldalszára (A) (lásd 5. sz. ábrát) 400 lépés hosszú. 
Ezen oldalnak széles gátony által feltételezett  védfala 
a meredeken leszelt hegy oromszélére lévén fektetve, 
a feleslegessé  vált sánc teljesen mellőztetett. 

A vár délkeleti sarkában kiemelkedő kerekded 
dombocska van, melyen egy körbástyának (B) látsza-
nak alapfalai,  egy olyan zömtoronynak, mely mint a 
várterület legmagasabb pontján fekvő  erőd nemcsak 
uralta azt, hanem egyszersmind vég vissza vonulási 
pontul is szolgálhatott. Az ezen zömtoronnyal össze-
függő  keleti fal  (C) 300 lépés hosszú, és nem haladt 
egyenes vonalban, hanem csekély liajlással bírt. Ezen 
oldal volt a hegy lankás volta miatt legkönnyebben 
megközelíthető. A gátonyt kívülről egy még jelenleg 
is három m. szélességű mély sánc (D) szegélyezi. Ha-
sonló szélességű és mély sánc (E) övezte az északi 
oldalfalat  (F) is, mely a déli falhoz  hasonlóan 400 lé-
pés hosszú és két szögtöréssel (G) hajlik ahhoz. 

Ezek szerint a vár egész területe 1100 lépés. A 
déli fal  közelében több üreg van, melyek között van 
egy 40 lépés átmérőjű bemélyülés, 4 kerek öblös ülés-
sel (H). Ezen gödrök szabályszerű elrendezése arra 



mutat, hogy ott épületek állhattak. A fentebb  leírt 
zömlorony közelében másik négyszög alakú gödör (K) 
van, mely körül olyan módon döng a föld,  mint mi-
kor boltívezet felett  lép az ember. A néphit ide helyezi 
a várnak kinccsel telt azon pincéjét, mely csak min-
den hetedik évben nyílik fel.  A kincs varázslat és tün-
dérek őrizete alatt lévén, kihozni nem lehet. 

Óriások építeték és lakták e várat, — mondja a 
néprege — olyan óriások, kik midőn Fehérvárott elsőt 
harangoztak. Második liarangozáskor öltözködtek, és 
a harmadik harangszóra meg is érkeztek misére. Az 
óriások kipusztulásával azok ivadéka, a tündérek köl-
töztek a várba. Azok laknak most is ott a vár arany-
oszlopokon nyugvó földalatti  osztályában, és csendes 
éjszakákon, midőn a telehold önti szét ezüstsugár 
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özönét, a vigadó tündérek muzsikája és éneke hallat-
szik a falvakba  is. 

Hanem e vár terjedelme és fekvése  itt az egész 
Udvarhelyszéken uralgó Magas hegycsúcson mutatja, 
hogy az jelentékeny központi vára volt a székelyföldi 
várJáncolalnak, mely a Küküllő és a Homoród vidéki 
várakat összeköté a Nyikómenti és Sóvidéki várháló-
zattal. A Nagygalambfalvánál  leírt Várfele  alig ne-
gyedórányira van innen a Küküllő völgyére lerúgó 
elöhegyek egyikén. Jól látszanak ide a szemben lévő 
Garalh vára, Zeta és Máré várai és maga Budvár is, 
a rabonbáni szent erőd, itt közel a vár aljában sze-
rényen húzza meg magát. Túl pedig Firtos és Tartód 
látszanak, melyekkel a rege is egybeköti. 

A vártól északnyugatra nagy szálas fáktól  benőtt 
magaslat van, a Potliárd bérce; ennek tetején is egy 
kis erődnek fűvel  benőtt gátonya látszik. Ez egy elő-
véd müve lehetett a fővárnak. 

A vár déli aljában az itt eredő Várpatak mellett 
egy kis terecskét „Székelyvárnak" hívnak. A hagyo-
mány szerint a várhoz tartozott nép itt lakott és egy 
csata alkalmával szekerekkel körülvett táborba vo-
nulva oltalmazták e helyen magukat, innen a „Szé-
kelyvár" elnevezés. 1833-ban Simánfalvi  Marosi Já-
nos itt egy szép körded cifrázatokkal  ékes és senki 
által a vidéken elolvasni nem tudott írással borított 
követ talált. Haza is vitte azon céllal, hogy Kolozs-
várra küidje, de szerencsétlenségére a szín, hová he-
lyezé, leégett és a kő elporlott. Mily roppant veszte-
ség annak megsemmisülése. Ki tudja, minő világot 
deríthetett volna e vár titokteljcs múltjára. 
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11 MARTONOSI RŐMAÍ VÁR. 

Mai Ionos egy igénytelen kis falucska,  melynek 
szorgalmas lakói cserépégetéssel pótolják a kopár, 
köves \idéken gyengén jövedelmező földművelés 
hiányait. 

Hogy ezen eldugott, elzárt völgybe mégis beha-
tolt a római uralom, annak csalhatatlan nyomait fe-
dezhetjük fel.  A Firtos alatt talált Lysimachus és 
Kozon aranyok sok embert azon téveszmére vezettek, 
hogy Firtos vára római építmény lett volna. Rámond-
ták azt anélkül, hogy az ellenkezőt bizonyító romokat 
megvizsgálták és a környező vidéket felkutatták  volna 
Pedig itt Martonosban és fennebb  a Firtos aljában 
fekvő  két római castruinnak elvitázliatatlan romjai 
mutatjak, hogy a világhódító Róma várhálózatát ide 
is kiterjeszté. A Kis-Küküllö völgyéből, hol Sóvárad 
helyén egy hatalmas castrum állott, itt kellett az ösz-
szekötő katonai útvonalnak átvágnia a Honioród völ-
gyére, hol újból róniai nyomokat találhatunk. Az em-
lített étilaki és martonosi castrumok ennek vonalát 
fedezhették,  a Firtos aljában talált aranyak, ezúton 
kerülhettek ide. Most pedig lássuk a Martonosban ta-
lálható római nyomokat. 

A falu  felett  északra nchány száz méter magas-
ságú meredek hegy, vagy inkább magaslat emelkedik 
fel.  Ennek fennsíkján  egy szabályszerű 300 lépés ol-
dalhosszal bíró római castrum elvitázhatatlan nyomai 
látszanak. A falnak  behantolt gátonya és az ezt öve 
zett mély sánc vonala tisztán kivehető. Hogy pedig 
ez római erőd volt, mutatja fekvése,  alakja és az is, 
hogy a közelében lévő szántóföldeken  sok római ér-
met találtak. 
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Szemben a leirt castrummal délnyugatra hajló 
magas hegyláncolat határolja a Gagyvize völgyét. En-
nek magasabb csúcsát Kenének, völgyre hajló alját 
Beizérnek hívják, alább egy erdó közötti kis tisztást, 
Hetesnek neveznek, itt figyelmes  vizsgálat után em-
berkéz alakítása ismerhető fel,  északról a Gagyvizének 
függőleges  magas partoldala, kelet és nyugatról két 
lerohanó pataknak mély medre teszi csaknem meg-
közelíthetetlenné. Déli, azaz egyedül megközelíthető 
oldalán hármas mély sánc, és három magas széles 
föntgátony  övezi. De nemcsak itt, hanem tovább a 
Beszér felé  is ily földhányások,  és mély sáncok vo-
nalai és a hely szabályszerű kilépcsősítése észlelhető, 
ami azon véleményre jogosít, hogy ott valamely erő-
diíott hely talán a túloldali castrum védelme alatt áll 3 
róüiai kolónia feküdhetett.  Ezt igazolná az itt talált 
Th"odosius aranyak és más régi érmek is. 

Ily sáncolatok nyomai látszanak fennebb  a Her 
ceglác felelt  és a falun  alul negyedórára, hol a Gagy 
vize délre kanyarodik, a Sherenás oldalán. Ez a legsa-
játságosabb természeti alakzat kelet és délre mere-
deken lekanyarodó oldal, nyugati és északi oldalát 
nagy föidtöltés  és kettős sánc övezi, melyek látszólag 
emberi kéz által keletkeztek. Valószínűleg ezen termé-
szctileg is erős és könnyen védhető hely menhely volt, 
melynek gyengébb oldalait az ember megerősíté. Ezt 
mutatná az itt található, sok tégladarab és itt talált 
gárdavas, ezt igazolná végül az is, hogy a Sherenás 
alatti szántókat most már Császár telkének és a szem-
beniévé hegv lankás részét táborhelynek nevezik. Van 
is egy homályos hagyomány, mely azt állítja, hogy 
itt véres harcokat vívtak a tatárokkal. 

Martonostól északra a Firtost és énlaki kerekerdő 
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csúcsát összekötő hegyhát \an, vízválasztója a Nagv-
és Ris-Rüküllőnek. Ezen vízválasztó hegyhátnak ép-
pen tetőormán fekszik  Énlaka, melynek váráról a ha-
gyomány azt mondja, hogy e várat három nemzet 
hírta egymás után, a gothus, avaros és dacus. Ezen 
utóbbit a magyar íízi el és a várat ostrommal bevett 
Jenő vezér, népével ide települt. Jenőlakát építette, 
melyből csak később lett Énlaka. A Firtos aljában 
is van egy sajátságos kocsi alakú sziklacsoport, melyet 
a nép Jenő kocsijának nevez. A rege szerint a várban 
lakó Jenöné istentelen, gonosszal szövetkezett asz-
szony volt. Egyszer kikocsizván kocsisa mondá: „Ha 
Isten megsegél, mindjárt otthon leszünk" — „akár 
segél, akár nem, — felelt  az asszony — megérke-
zünk". Alig mondák ki ajkai ezen Istenkáromlást, 
kocsija és maga is kővé változott. 

12. FIRTOS VÁRA. 

Énlaktól észak-keletre egy büszke csúcs; emel-
kedik fel,  szeszélyes idomú trachyt emelkedés sziklái 
messze nyúlnak fel,  tetőcsúcsán gyakran fellegek  üt-
nek tábort, midőn lent. napsugárban ragyognak a 
vclgyek és az alacsonyabb bércek. E havas, mely 
mindent uralva, több mint 1000 méter magasságig 
tornyosul fel,  a székely központi havasoknak egy ki-
szókellő előőrse és ezen vidék időjárás képzője, 
amennyiben ott gyűlnek össze a jótékony esőt hullató, 
a vidéket termékenyítő fellegek.  Ott születik a vihar 
is, áldása és csapása ezen vidéknek onnan jön, ezért 
a tisztelet és rettegés tárgya egyaránt. 

Ezen begy, melynek tetején egykor egyik legha-
talmasabb fellegvára  állott a Székelyföldnek,  honnan 
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nem régen a szerzetesek szent zsolozsmái hangzottak 
le, nem más, mint a Firtos, Székelyföld  ezen emlékes 
Szent Bernárdja. Bajosan megközelíthető, meredek 
oldalain mászva, nem kis fáradsággal  juthatunk el 
tetöcsúcsára. Fél Erdély terül el lábaink előtt, egy 
csomó hullámos hegysor, melyek mint háborodott 
óceánnak megdermedt hullámrétegei úgy terülnek el 
egymást követő és egymást átszelő párhuzamos lán-
colatokban. És e hegyek között száz meg száz folyó 
és patak felragyogó  ezüst szalagja. A Székelyföld  há-
rom főfolyója  a Maros és a két Küküllő forrásuktól 
egész odáig, míg e honrészből kifolynak  és azoknak 
mellékfolyói  és ezekbe siető száz és száz patak váro-
sokkal, falvakkal  behintett völgyei, erdőktől árnyalt, 
naptól gyönyörűen színezett bércszegélyei mind tisz-
tán látszanak. Itt-ott magas hegyormok, melyeket 
egykor büszke várak, a nemzeti nagyságnak és 
szent szabadságnak védbástvái koronázták, melyek 
ezredévek nagyszerű eseményeiről beszélhetnek ért-
hető némaságukban. 

Ha lelkünk betelt a természet nyújtotta élvezetek-
kel, ha szívünk fellelkesült  a dicső, a nagyrateremtett 
székely nép szép hazájának szemléleténél, ha meg-
számláljuk, azon néhány száz falut,  a nemzeti szorga-
lom és jövő nagyság e rajzó méhkasainak és azok 
munkásainlak szétszórt tanyáit, ne mulasszuk el a 
múltnak is szentelni egy percet, a múltnak, melybe a 
jövő nagyság termő ága van beoltva. Keressük fel 
a honszerzők által épített mesés Firtos várát. 

Firtos dél-keleti csúcsát gyönyörű erdőség koro-
názza, északnyugati csúcsa függőleges  meredeken 
van lemetszve, oldalaira kapaszkodott cserjék közül, 
sötét trachyt sziklaszálak emelkednek ki, mint gúla 
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ékei a hegynek. Ezen szeszélyes képződésü sziklator-
nyok közül emelkedik fel  a hegy magasabb észak-
keleti csúcsa, melynek tetőiapján állott Firtos vára. 

Firtos várából még jelentékeny romok maradtak 
fenn,  ezredévek viharaival megküzdött falai  még több 
láb magasságban fennállanak  most is és képesítenek 
arra, hogy a vár alakját, nagyságát meg lehessen ha-
tározni. 

A vár alakja leginkább egy körtéhez hasonlítható, 
melynek szára délre van fordítva,  legnagyobb hossza 
130 lépés, legnagyobb szélessége 110 lépés. Ott, hol 
összeszűkül, mindkét oldalán (15 lépés hosszú és 10 

lépés széles) négyszögű bástyák (A) (B) voltak a fal 
vonalából kissé kiugrólag elhelyezve. Északi oldalán 
a hegy körülbelül 100 méter magasságban falmere-
deken hanyatlik le. Itt, ahol még a zerge sem tudna 
kimászni, úgy látszik nem is volt fal,  vagy ha volt, 
leomlott a szakadó heggyel együtt. Nyugati oldalán 
is függőlegesen  van lecsapva a hegy, itt azonban volt 

6. Firtos várának alaprajza. 
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éppen az oromszélre fektetett  fal,  mely itt-ott a hegy-
gyei együtt szintén leomladozott. 

Keleti és déli oldalán a hegycsúcs megmászható 
hajlással lejtősül le és ezen terinészetileg gyenge ol-
dalak megerősítésére nagy gondot fordítottak  az épí-
tésnél. A falakon  kívül látszólag emberkéz által le-
metszeteit a hegy. Ezen Jemetszés aljában egy még 
most is közel öt méter széles és igen mély sánc (C) fut 
körül. E sáncokat kívülről magas széles földtöltés  (D) 
karolja körül. Ezen oldalakon a falak  a legépebbek, 
sok helyen még méternyi magaságban állanak; a 
bástya falai  pedig kívülről mérve két méter magasak. 

A vár bejárata (E) a déli karajnak nyugatra 
hajló részén volt, ahol a várfalakhoz  egy másik külső 
fal  (F) lévén csatolva, olyan előváracs, vagy kapuvéd 
(G) keletkezett, mely a várba való bejutást megnehe-
zítette, annyival is inkább, mert a külső sánc és töltés 
itt is fel  volt vezetve, sőt egy megliajlítással délirány-
ban egészen a hegy oromszéléig folytatva,  látszólag 
azért, hogy az ott felvonuló  vár útját fedezze. 

A vár belterén az (A) és (B) bástyák irányában 
egy imaháznak (L) látszanak alapfalai,  elgázolta 
ugyan ezt az idő vaskeze, de annyi mégis fennmaradt, 
hogy mértékarányait és alakját meghatározhassuk. 
Ezen imaház 35 lépés hosszúságú épület volt, melynek 
7 lépés hosszú 6 lépés széles szentélye félkör  alakú 
bemélyedéssel bírván, azt ke,U feltételeznünk,  hogy 
az a XIII. század végén épült román izlésű templom 
volt, egyháza egy régebben itt állott kolostornak, me-
lyet a mull század elején idetelepített minoriták nem 
építettek, hanem a már meglevőt kiigazítva csak hasz-
nosították. A kolostor a kijavított templom mellé csak 
fából  volt építve, és ezért nyomtalanul el is tünt. 

6. A székely ősvúrak I. 
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A kápolnától északra mély gödrök, épületromok-
kal lelt üregek (M) vannak, hol valószínűleg mint a 
vártér legmagasabb és legszebb pontjain a parancsnok 
vagy várúr lakott viagy a belső Ballium zömtornya 
állhatott. A kapun kívül egy másik kis kápolna (P) 
állott, melynek hossza alig 10 lépés, falai  még most 
is egy-két méter magasságban fennállanak.  Ez is fél-
kör bemélyedéssel bír és így a belső imaházzal egy-
korúnak látszik. 

A vár alatt egy nagy kerek üreg (R) van, olyan 
mint egy fclhagyot  mészkatlan. Ezt tartják a vár kút-
jának. Az e körüli szántókat „Játszó-helynek" hívják, 
mert a hagyomány szerint itt tartották a várbeliek 
hadgyakorlataikat és fegyverjátékaikat. 

Firtosról is mint ősváraink nagy részéről szintén 
semmi történelmi adatunk nincsen; építési kora a re-
gevilág homályába vész el. Tündérekkel, túlvilági lé-
nyekkel építteti a rege még akkor, midőn a föld  te-
rületét víz borítá. Kadács várának leírásánál már 
láttuk azon két várat összekötő hagyományt. Lássuk 
most a regét, mely a Firtost a rokon eredetű Tartod 
várával fűzi  egybe. 

Firtos, a jó tündérek királynéja volt, de amiként 
néha egy törzsről jó és savanyú gyümölcsöt termő ág 
nőhet, amíg ugyanazon virág kelyhe mézet és mérget 
is rejt, amint a földi  éleiben a jó a rosszal keverve 
jön elő, úgy a szelid, a csak jót művelő Firlosnak is 
volt egy testvére Tartod, kinek szívében a rossz iránti 
hajlani fészkelte  meg magát, és aki a rosszat művelő 
tündérek úrnőjévé választatott. A jó és rossz mindig 
küzdelemben, versenyben van egymással. Ilyen ellen-
tétben élt a két testvér is. 

A teremtés zűrzavarja kezdett rendeződni, a min-
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denség egyensúlya helyreállani, a vizek utat nyitva 
maguknak, lefolytak.  A föld  felületén  új pezsgő élet 
keletkezett. Firtos, a jó szellem örömmel repdesett a 
felfedő't  új világ felé.  Örömkönnyeket hullatott a fej-
lődő emberiség zavartalan boldogságán, a teremtés 
milliárdjainak vidor mozgásán. Ezen örömkönnyek 
lehullva gyöngyökké váltak és végre tündérseregétől 
követve leszállott egy hegytetőre, és azt úgy megked-
velte, hogy elhatározta: ott magának várat épít. El-
kezdték az összehívott jó tündérek úrnőjük szép várát; 
de rossz nővére Tartod éppen arra járván, irigység 
keletkezett álnok szívében a jók müvelésén és ki-
mondja, hogy ő a következő éjfélig  nemcsak szebb 
várat épít magának, hanem még ideje lesz Firtos 
várának sarkkövét saját várába elszállítani. Fogadtak, 
Firtos vára éjfél  előtt már kész volt, bástyatetőjén 
örömtüzek lobogtak. De nemsokára sötét szellemek 
csapnak le Tartóddal élűkön, ki gúnymosollyal érke-
zik. Egy perc alatt ki volt feszítve  a vár szögletkövéül 
odahelyezett nagy szikladarab, a másik percben át-
fúrva  és vasrúdra fűzve  röpítik a rossz szellemek 
Tartod vára felé.  De a végzetes éjfél  is elérkezett, 
mire Korondon a kakasok éjfélre  megszólalván, a vas-
rúd kettészakadtával a kő leesett és most is ott hever 
a Korondvíze völgyében. Látszik rajta a rossz tün-
dérek által fúrt  lyuk, miről azt a nép ma is „Likas-
kőnek" hívja. Midőn a kő legördült, azon pillanatban 
a fogadást  vesztet Tartod vára is összeomlott, ö ma-
gának pedig, Istennek büntetéséből el kellett költöznie 
a győztes Firtos birodalmából. 

Ez a rege mutatja azt, hogy Firtos vára nagyon 
régen épülhetett és hogy azt egy jólelkű, a nép által 
szeretett, a népet igazságosan kormányzó főnök  lakta, 
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kinek élete áldás volt a népre, kinek tisztelt emléke 
ezred éven át fennmaradt,  ellentétben Tartóddal, ki 
rosszlelkü, népzsaroló rablólovag lehetett. 

A nép még most is tündérekkel népesíti e mesés 
hegyet. A rege szerint ezen tündérek a hegy kebelé-
ben aranyoszlopos palotában laknak és csak éjjel, 
szép holdvilágnál jönnek ki a föld  felszínére. 

A várral átellenben nyugatra egy kis önálló csúcs 
van, Várlapossa dombja, melynek fennsíkján  vad eg-
res és ribizli, vad tulipánok és liliomok tenyésznek. 
Itt volt, midőn a vár állott a tündérek szép kertje, 
melynek közepén sarkonforgó  arany kertiház állott, 
mint ezt a rege mondja. 

Ennek Énlakára néző, meredek oldalán egy zöld 
bokroktól körülnőtt oly maradvány van, mely távol-
ról tekintve felnyergelt  és kantározott ló alakját utá-
nozza. Ezt Firtos lovának hívják, ez a vidék időmu-
tatója, amennyiben midőn fehér,  jó időt, ha elsötétül, 
tarlós esőt várnak. 

Erről a lóról az a rege, hogy Firtos várában szép 
tündérleány lakott, ki litkon egy szép leventét szeretet. 
Atyja és a tündértörvény liltá az alacsonyabb szár-
mazású emberfiával  való viszonyt. De ezen akadály 
nem gátolta az egymást szeretők összejövetelét, ott a 
kertnek aranysarkú filagóriájában  találkoztak néma 
éjjeleken. Egy szép holdvilágos estén fellovagolt  a 
hegy meredek szirtjén a levente, szerelmes tündére 
ott várta epedve a hegy ormán, kezét nyújtva, hogy 
felsegítse.  De ekkor a ló elcsúszott és mindaketten le-
zuhanlak. A két szerető egybeölelkezve zúzódott össze 
a szirt élén, a halálban ekként egyesülve. A ló pedig 
fennakadva  alakja odatapadt a hegy oldalára. 
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13. TARTÓD VÁRA. 

A Tartód pataka jobbpartilag szakad a Küküllőbe, 
a két víz között magas, csaknem megmászhatatlan 
meredek traehytcsúcs emeli fel  félelmetes  sziklatöme-
gét. Ez a Várhegy, melynek tetejét koronázta Tartód 
vára. 

E vár nem volt nagy kiterjedésű, mostanáig meg-
maradt falai  legépebb helyein is alig félméter  maga-
sak, nagyrészt be van hantolva és az idők folyamán 
az omladványok fölé  izmos fenyők  nőttek. A vár kör-
alakú volt, 380 lépés kerülettel és 100 lépés átmérő-
vel; de ily terjedelmét is csak az által nyerhette, hogy 
a várfalak  a hegyoldalba alkalmazott bemetszésbe 
helyeztettek el, mert maga a hegy csaknem csúcsban 
végződik. 

Bejárata az északi, legkönyebben megközelíthető 
oldalán volt, hol a keskeny hegynyakat mély sánc 
metszi át. Itt látni egy mély üreget, mely a Küküllők 
színvonaláig behatolt vár kútja lett volna. 

Erdőnőtte belterén semmi épületnyom nem lát-
szik, legfeljebb  kincskeresők turkálása, mert itt is, 
mint minden régi várban kincset hisz elrejtve a nép. 
Itt látható egy sziklalap is, melyen olvashatatlan régi 
irásmodorban a vár története lett volna bevésve. Még 
látszanak most is ezen kövön, vonalak, de az idő rom-
bolása azt olvashatatlanná telte. 

A kilátást magas erdőség zárja el úgy, hogy se 
a Firtos, se Rabsonné vára nem látszik, de feltehető, 
hogy e vár magasabb bástyáiról látszani kellett e 
váraknak, melyekel a rege is egybeköti, mely szerint 
egyszerre gyújtottak fáklyát  e három és a Korond 
melletti Füge várában is. 
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Ezen várak a most lakatlan rengetegben arra 
mutatnak, hogy a Székelyföld  hajdan is igen népes 
volt. A rokontalanul ideszorult hű gyarmatocskáknak 
nagyszerű hadiérzékkel épült várláncolata annak ha-
talmáról és nagy hadi erejéről beszél nekünk. E felett, 
az időrongálta romok mind mult dicsőségének emlék-
kövei, mind hatalmas védbástyái voltak ezen beve-
hetelen szent földnek,  emléképületei az Attila örök-
sége felett  majdnem öt évszázadig őrködött néptöre-
déknek. 

Hallottuk Firtos leírásánál a Tartóddal is kap-
csolatban lévő regét, itt egy szép tündérvilágba illő 
mesét fogunk  hallani, mely nincsen ugyan összefüg-
gésben Tartód múltjával, de azzal azért mégis némileg 
összefüggésben  a néprege-költészetnek egyik szebb 
és meglepőbb mintájaként tűnik fel. 

Egy ügyes és bátor pásztoríiú ezen erdők között 
legeltette marháit. A legerősebb és legvitézebb volt 
összes társai között, ki a nyájra törő medvével is 
szembe mert szállni. Egyszer itt a vároldalban elté-
vedt ökreit keresve, három idegennel találkozott, kik 
szép ígéretekkel elcsalták és felvitték  a várba. Egy 
nagy üreghez értek. Ott lent roppant kincs van — 
mondták — ereszkedjél oda, töltsd meg zsebeidet és 
mikor rázod a kötelet, mi felhúzunk  a kinccsel együtt, 
melyet azután megosztunk. A bátor vállalkozó szel-
lemű fiút  hosszú kötéllel megkötve, le is eresztették. 
Hát egyszerre a sötétből szemetvakító világosba jutott, 
egy fényes  palotába, melyet három aranyláncra 
akasztott óriási gyémántdarab világított. Ott szép 
szőke tündérek énekeltek, táncoltak és vigadtak. A 
fiú  is velük mulatozott. De végre is el akart indulni, 
hogy széttekintsen abban a ragyogó tündérvilágban. 
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Midőn búcsúzkodva elvezették egy nagy kőhöz és 
mondák neki: „Ott van e kő alatt hadas Imák kardja, 
ha fel  tudod emelni, vedd ki, hasznát veszed még". 
A fiú  Theseusként emeli a sziklát, és a szép arany-
markolatú kardot felkötve,  megindult. Megy és men-
degél, hát egy rézvárhoz ér, melynek ablakában egy 
asszony ül és kérdi tőle: „Hol jársz itt fiam,  ahol em-
ber még sohasem járt?" „Hisz te is itt vagy, — mondá 
a pásztorfiú.  „Jaj édesem, engem az ötfejü  sárkány 
ragadott el és hozott ide, gyere fel  és beszélgessünk." 
Fel is ment, és ott javában esznek-isznak vigadnak, 
midőn egyszerre csak nagy sivalás történik, hát jön 
a sárkány nagy zajjal. A fiú  elbujt a kemence mögé. 
Ahogy belépett a sárkány, szimatolni kezdett és olyan 
hangon, hogy csak úgy rengett belé a vár, kérdé: 
„Miféle  Ádám büz van itt? — a kis sógor jött el lá-
togatóba, az én kisebbik öcsém, mond remegve az 
asszony. Gyere kis sógorkám, ebédelj velem és ezt 
mondva, egy acélpogácsát tett elé. Megedd ezt, mert 
ha nem, én eszlek meg téged. A pásztorfiú  kardjá-
hoz nyúlt, mely magától pattant ki hüvelyéből, hozzá-
vág és a sárkány négy feje  leszakadt. Hadd meg az 
ötödik fejemet,  rimánkodik neki, neked adom vá-
ram, kincsem. Igen, de hogy vigyem azt el? — Vedd 
azt a rézvesszót és érintsd meg vele. Ugy tesz és a 
vár egy rézalmává változott, melyet tarisznyájába 
téve, levágta az ötödik fejét  is a sárkánynak az asz-
szony tanácsára, mert enélkül a többi is kinőtt volna. 
És ügyet sem vetve a világra, tovább ment a me-
nyecskével. Mennek mendegélnek, hát egy ezüst vár-
hoz érnek. Ennek ablakában is szép leány himzett, 
aki mondá: Hol jársz fiam,  hol ember ínég soha 
meg nem fordult?  Hiszen te is a külső világból való 
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vagy, felel  az ifju.  Jaj engeni a liatfejii  sárkány rabolt 
el. Felhívja ez is és megvendégeli, de jön a félelme-
les sárkány. Micsoda Ádám bűz? rivalt fel.  A kis-
öcsém felel  a leány. Jer ki, reggelizzél velem és elébe 
tesz egy még keményebb acélpogácsát. De bűvkard-
jához nyúl a fiú  és leszeli a sárkány öt fejét.  Ez is 
rimánkodik, hogy hagyja. meg a hatodikat váráért. 
Ezüst vessző érintésére ez is ezüst almá\á változik és 
tarisznyájába rakva, lecsapja a sárkány hatodik fe-
jét és tovább halad a két asszonnyal. Ezután egy har-
madik, kívül-belül tiszta arany várhoz érnek, amilyent 
ember szeme még nem látott. Itt is szép lány liimzelt 
és ijedve felkiált:  „Ember itt sohasem járt, hogy 
jöttél te ide? — Hát te nem emberféle  vagy-e kérdi 
az ifjú.  Jaj, engem a nyolc fejű  sárkány hozott ide. 
Ide is bemegy és az érkező sárkánynak magától vágó 
bűvkardjával itt is előbb leszeli hét fejét,  miután 
várát — aranyalmává változtatva elpakkolá és a 
sárkány nyolcadik fejét  is lemetszi." Ekkor a meg-
szabadított három asszonnyal megindul kifelé,  ahol 
a bejárainál megmozgatja a kötelet. Az asszonyok in-
cselkednek, hálálkodnak, hogy megmentőjüket soha 
el nem hagyják. Rendre felköti  őket a kötélre, me-
lyet a fent  lévő társai felhúznak  az almákkal és a 
kardal együtt. 

Végre midőn az ő felhúzásának  a sora elkövet-
keznék, ö egy követ kötve a kötélre félreállott,  de 
alig húzták félig  fel,  a kő hirtelen a kötéllel együtt 
visszazuhant. Az ifjú  igen elbúsulta magát, hogy így 
elhagyták azok, kiket ő megmentett. Jár-kel, hát 
egy erdőben több borjunagyságú madárfióka  csiri-
pel. Egyik azt csiripelte, hogy bújtassuk el, mert ez 
ölte meg a veszedelmes sárkányokat. El is bujtatják, 
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de nemsokára jön a bivalynagyságú anyjuk és meg-
találván, elnyeli őt. Kicsinyei azonban körül veszik 
és könyörögnek, hogy ez az ember ölte meg a sárká-
nyokat, melyek tojásaidat mindig felfalták  és nem 
engedék, hogy kicsinyeidet felnevelhessed.  Mi va-
gyunk az elsők, de mi is életünket ezen embernek kö-
szönhetjük. Ezt hallva a hálás anya, kiadta a már 
lenyelt ifjút  és mondá neki: Te jót tettél velünk, fa-
junkat az elvészéstől megmentéd, ezért én kiviszlek 
téged a felvilágra.  Ezen bivalyt üsd le, bőrét szeld 
kétfelé,  felét  töltsd meg hússal, felét  vízzel és midőn 
egyik felén  nézek vissza, adj az egyikből, midőn más-
felé,  a másikból. 

Ugy tett az ifjú  és felkapaszkodott  az óriás ma-
dár hálára, ez pedig el kezdett emelkedni. Visszate-
kintéskor adott neki húst és vizet, de mire megpil-
lantá a világosságot, már a hus elfogyott,  visszate-
kintve pedig a madár, hirtelen saját lábszárából me-
télt le egy darabot és azt adá neki. Kiérve az em-
ber által lakott földre,  letette a madár és kérdé, hogy 
az utolsó adag hús miféle  volt. Lábamból vágtam, 
mert a másik elfogyott  volt. Köszönd meg — mondá 
a madár —, hogy oly sok jót tettél velünk, mert oly Íz-
letes volt az az utolsó falat,  hogy ha hálával adósod 
nem volnék, felfalnálak.  A madár elszállott, az ifjú 
pedig hazakerüve, sokat bánkódott az álnok' asszo-
nyok által elcsalt kincseiért és főként  büvkardjáért, 
melyet oly jól tudott volna nemsokára a haza oltal-
mára használni. 
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14. RABSONNÉ VÁRA. 

A Kis-Küküllö illetve Nagyág vize völgyén felfelé 
haladva, félórai  séta után a jobboldalon magas he-
gyekhez érünk. E völgyszegélyezö hegység tetején túl-
haladva, az Égetvésznek háta mögött egy gyönyörű 
alakzatú trachyt sziklacsoport emelkedik fel.  Egy fes-
tői sziklacsúcs, melynek nyugati sarka falmeredeken 
van lemetszve, tetőcsúcsa pedig gyönyörűen kicsip-

7. Rabsonné Nórának alaprajza. 

kézve. Óriási szobrokat díszgúlákat és egyéb sze-
szélyes alakzatokat utánzó sziklaszálak emiekednek 
fel,  mint azt a 7. ábrán is láthatjuk. 

E hegy minden tekintetben nagyon érdekes, sőt 
költői, ha megtudjuk, hogy annak tetején állott Rab-
sonné vára, ösváraink legérdekessebbike, legmesé-
sebbike. 

Itt ezen a csaknem megközelíthetetlenül magas 
hegycsúcson szédítő magasságban állott Rabsonné 
vára, mely hosszúkás, féltojásdad  alakú volt. Nyu-
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metszve. Ezen még most is tekintélyes mélységű át-
sáncoláson túl merész alakzatú sziklaszálak halmaza 
következik, azontúl a hegynek úgy oldalról, mint fe-
lülről megközelíthetetlen sziklafoka. 

A nyugati oldal egyenesen egy hosszú fallal  (B) 
van átépítve. Itt legépebb a várfal,  mely több mint 
egy méter szélességben bonthatlan szilárdan még 
majnem egy méter magasan ma is áll. Délkeleti sar-
kában oly tekintélyes bástya (C) állott, melynek mind-
egyik oldala 25 lépés volt és melynek keletfelőli  külső 
fala  jelenleg is másfél  méter magasságban áll fenn. 
E bástyánál vagy jobban mondva falvonalba  eső zöm-
tornyánál, a fal  egyenes szögbe megtörve a déli olda-
lon tovább folytatódik,  hol iránya kb. 50 lépésre kö-
vethető, de itt megszakad, mivel a hegyéllel együtt 
leomlott a mélységbe. A szemben lévő északi oldalon 
szintén egyenes szögbe hajlított kar (D) fut  a déli 
oldallal párhuzamosan, de nem fenn  a hegy élén, 
hanem annak meredek, most erdővel benőtt oldalán 
vonul el, úgy, hogy a faltól  a hegy fennsíkjáig  egy 
10 méter magas meredek oldal van. Ez a fal  mint-
egy 100 lépésnyire még egy méter magasságban meg 
van; azután megszakad, mert a hegyoldallal együtt 
beomlott, de nyugati végénél — ahol a hegyre félkör-
ben felkanyarodik,  — újra majdnem egy méter ma-
gasan fennáll. 

A keleti várfalon  túli hegynyak hirtelen keske-
nyedik, úgy, hogy átmérete alig 20 lépés és ezen leg-
keskenyebb, lefelé  lejtősülő részen egy mély átmet-
szés (E) volt, mely a megközelítést ezen ólairól le-
hetetlenné tette. A várfal  és ezen átmetszés között 
még egy középvédfalat  emelt a természet; egy mere-
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dek oldalú sziklafalat  állítván oda, melyen csak bajo-
san lehet felmászni  a tetején lévő várfalakhoz 

A rege a/t mondja, hogy az e várt építő Rabson-
né, Firlosné és Tartodné három testvér volt. A rege 
is azt mondja, hogy ezen három tetstvér vára egy-
mással látható összekötetésben volt és veszély idején 
tűzjellel adtak hírt egymásnak. 

8. Raibsonné vára. 

Egy másik rege azt mondja, hogy ördöngös mes-
terséggel építette várát Rabsonné, amennyiben egy 
bűvös kakas és macska hordta fel  az anyagot a 
hegyre. Ez jelképezi azon roppant, szinte emberi em-
rőt túlszárnyaló éptíkezést. 

Rabsonnét tündérkirálynénak és nagyon furfan-
gosnak tartja a néprege, ki még az ördögöt is rá-
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szedte, inert azzal egy utat alkudott ki magának egy 
hegy aranyért és egy völgy ezüstért. Ezen bűvös úton 
oly sebesen haladt táltos lovaival, hogy midőn Tor-
dán elsőt harangoztak, még várában volt és mikorra 
beharangoztak, Tordán volt a templomban. Kocsisa 
egyszer kalapját leejtvén, le akart szállani, hogy fel-
vegye. Hiába szállsz le — mondá az asszony — mert 
az már 5 óra járóföldre  maradt el. 

Az ördög mindig követelte az útért igért bért, 
Rabsonné azonban mindig húzta-halasztol'ta, csia.lô  
galla az ördögöt; több éven át szóval tartotta és to-
vább szekerezett bűvös úján. De végre ördög is el-
vesztette türelmét és többé várni nem akart. Rabsonné 
összehajtá kis kezének szép ujjait és arra egy aranyat, 
tenyerébe pedig egy tallért téve mondá: „íme itt van 
a hegy arany és a völgy ezüst." — A rászedett ördög 
dühösen rohant el, szétrombolva a bűvös utat, mely-
nek romjai még most is meg vannak. 

Rabsonné várától nyugatra a Barátság tető alatt 
Borza-vápában egy barlang van. Itt laklak régen a 
tündérek azon aranyhajú, habköntösü szárnyas leá-
nyok, kiknek Rabsonné királynője volt és akik mikor 
Firtos és Tartodon lakó testvéreihez ment látogatóba, 
mindig elkísérték. 

Egy pásztort egyszer behívtak a barlangba a 
mulatozó tündérek, három napig énekellek, muzsi-
káltak neki, táncoltak, enyelegtek körülötte, majd 
azután egy nagy kalap arannyal bocsájtották el. A 
pásztor azonban, ahogy kiért, kiönté a földre  az ara-
nyat és visszatért, hogy még egy kalappal hozzon az 
aranyból. Hanem ekkor a tündérvilág már eltűnt és 
mikorra kiment, hogy kintlévő aranyát keresse, az 
szénné változott. 
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Egy másik hagyomány azt mondja, hogy e várat 
Rákóczi András építtette, kinek a vártól észak-keletre 
eső „Küpüskut-lapossá" nevű fennsíkon  véres csatája 
volt a tatárokkal. Itt még most is harci bárdokat, kop-
jákat, nyilakat és egyéb eszközöket találnak. De úgy 
látszik, hogy a hagyománynak várat építő Rákóczija 
csatát vesztett, mert ez a hagyomány a tatárok által 
dulatja fel  Rabsonné várát. 

Ezek regék és hagyományok mind homályos 
ködfátyol-képei,  a titokteljes múltnak, melyet meg-
világítani nem tudnak, melyek legfeljebb  bizonyta-
lan sejtelmeknek messzetávlatában elmosódó árny-
képeit mutatják fel.  Ilogy ki volt a rege Rabsonnéja, 
bűbájos tündérnője, hogy a történelmi kor határain 
túleső mythosi alak melyik korban élt, mikor épült e 
hatalmas évezredes viharokkal megküzdött vár, — 
bajos volna meghatározni. A rege legfeljebb  csak azt 
állapítja meg, hogy ezen várban egy gyönyörű nő, 
vagy özvegy lakott, kit túlvilági lénynek fest,  a ha-
gyomány és azt, hogy ez a Firtos és Tartod várával 
egykorú és azokkal összeköttetésben lévő vár volt. 
Egy láncszeme a Székelyföldet  környező és áthálózó 
várláncolatnak. A Rákóczi névvel egybekötött és a 
tatárokkal való csaták emlékét fenntartó  hagyomány 
arra mulat, hogy itt is a mongol, vagy valamely ké-
sőbbi tatárcsorda jelent meg és dúlt; vagy talán a 
Rákóczi forradalomkor  ezen fekvésére  nézve oly erős 
várat a nép kiigazítva védőhelyül használta fel. 

Ott ahol a észak-keleti irányból lelörtető, piszt-
rángdús Nagy-Juliod és a Kis-Juhod egybeszakad, 
hatalmas, régi erődítmények bámulatos nyomai lát-
szanak. Másfél  méter magasságú, alapjában lVi mé-
ter szélességű gátony zárja el az itt közel 600 lépésnyi 



95 

széles völgyet. E töltést mindkét oldalról széles mély-
sánc szegélyezi, középen egy kis út ^ n hagyva. Kissé 
hátrább Rabsonné vára felé  három egymással pár-
huzamosan futó  és a völgyet egészen átszelő kőrakás 
íalszerű vonala húzódik el, oly kölialmaz, mely ma-
gas, vastag falak  omladványait sejtetik. 

Ezen cyclopsi műnek, melyek az egész völgyet 
megközelíthetetlen és bevehetetlen erőssséggé változ-
tatta át, egy a történet előtti kor homályában el-
vesző időszak óriási erődítményei és igen hasonlóak, 
a Rabsonné vára alatt elvonuló töltéssel, melyet előbb 
már ismertettünk. Ezek, valamint amazok is kétség-
telenné teszik, hogy ezen völgyben hajdan egy je-
lentékeny város vagy katonai telep létezett, mely-
nek temploma a Kápolna mezőn állott; fellegvárát 
pedig Rabsonné légi vára képezte. Ezen sáncolatok 
és erődítmények annak külső védvonalát alkották. 
Ilyen módon a többi oldalról csaknem megközelíthe-
tetlen meredek hegyektől szegélyezett völgy biztos véd-
hely volt. Hogy mikor és mily nép által építeletett, 
arról ínég a hagyomány ís hallgat, de ha Rabsonné 
várát összékely várnak hisszük, akkor ezek is őseink 
nagyszerű műemlékei közé sorozhatok. 

15. SOLYMOSI TÜRÖKVÁR. 

Azon hegyes-völgyes vidék, mely Bözöd völgyén 
alul, a két Küküllő között van, a l'ártium nevet viseli, 
valószínűleg azért, hogy ezen több, Küküllő megyéhez 
tartozó falu  altal megszaggatott és vegyes népség ál-
tal lakott rész csak később csatoltatott a székelyföld-
höz, illetőleg Udvarhelyszékhez. 

A Nagy és Ivis-Solyinos völgyét elválasztó Karis-
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fal  nevű hegyláncolat legmagasabb csúcsát Várhegy-
nek nevezik. A hagyomány azt tartja, hogy itten a tö-
rököknek volt vára, ahol egy hatalmas török pasa 
lakott, aki az egész vidéket rettegésben tartotta és a 
szép nőket, ha módját ejthette, elrabolta. Hogy pedig 
ezen magas hegycsúcson valóban volt vár, arról két-
ségtelen jelek tanúskodnak. 

A nyugati oldalon, hol lankás hegynyak köti 
össze a Várhegyet a Kovács-bükkivel, tehát a legköny-
nyebben megközeltíhelö oldalon, a hegynyakat egy 
széles, mély sánc szeli át. E sáncon belül, falormozat 
elliantol t gátonya látszik, mely itt-ott megszakadva 
körül futotta  a hegy körte alakú 500 lépés kerületű 
fennsíkját.  Északi része közelében van egy bemélye-
dés, melyről feltehető,  hogy a vár kútja volt s ezt a 
néphit oly mélynek állítja, hogy a beledobott réce a 
Kis-Solymos patakban jött ki. A vár keletre néző, 
csúcsba záródó végénél újból át volt a hegy metszve. 
A többi oldal falmeredeken  hanyatlik le és így 
sáncra szükség nem volt. Ezen utóbbi átmetszésen 
kívül mély üreg van, ahol mint mondják, magas 
torony állott és alább a hegy oldalában csaknem 
megközelíthetetlen hegyen van a Kincseslyuk. Egy kb. 
Vsméter mély, bányaszerűleg emberkéz által kivájt 
üreg, ahová a törökök roppant kincsüket elrejtették, 
melyet most bűvös bivalyok és agarak őriznek. Sőt 
azt is mondják, hogy ezen üreg, messze elágazó alagút 
bejárata volt régen, mely azonban összeszakadozván, 
most az ott lévő roppant kincs örökre el van rejtve. 
A vár beltere tele van kincskeresők által ásott üre-
gekkel. 

Ezen várból a törököket a hagyomány szerint 
a magyarok bejövetelükkor űzték el. A vár bevétele 
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ulán őseink a Nagy-Solymostól nyugatra eső Bálvá-
nyos nevű helyen tettek győzelmi áldozatot. 

16. BÁGYI VÁR. 

Szent Páltól nyugatra egy kopár, két csúcsos 
bizarr alakú kopasz hegy magaslik ki, mely az egész 
vidéket uralja és mely mesziről egy fekvő  teve alakját 
ábrázolja. Ez a bágyi várhegy. A hasonnevű falú 
csaknem a hegy tetején, a déli csúcs aljában fekszik, 
gyönyörűen regényesen kb. 1000 méternyire a Homo-
ród színvonala fölött. 

A hegy fennsíkja  északra lejtősülö és oly nagy 
térséget képez, ahol 5—6000 ember valamikor köny-
nyen foroghatott.  Ezen kerület minden oldalról meg-
mászhatatlan meredeken hanyatlik le, csakis a nyu-

gati oldalon kanyargó felvonuló,  most is meglévő 
várútján volt megközelíthető. A vár a tetőlapnak dél-
nyugati sarkán, éppen a falu  felett  feküdt.  Alakja 
négyszög, melynek hossza 52 lépés, szélessége 46 lé-

7. A székely ősvárak I. 
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pés, sarkaiban tömör, kerek bástyával (A, lásd 9. sz. 
ábrát). 

Ezen belső vár végéhez két egymástól alak és 
nagyságra eltérő külerőd volt támasztva. Ezek sza-
bálytalan liároinszögüek. Az 50 lépés hosszú, keleti 
szárnyerőd (B) nagy ötszög bástyában végződött. Ez 
alatt volt látszólag a vár egyedüli bejárata. (F.) 

Ezen szárnyerődök falai  északról a belső erőd 
falaival  párhuzamosan futva,  egy külső védfalat  (H) 
alkottak, míg a déli oldalon csakis a belső vár sar-
káig voltak vezetve. Az egészet mély sánc (K) övezte. 

Ezen várnak még egy másik külső védvonala 
is volt, egy a hegy fennsíkját  körülfutó  sánc, melynek 
védelme alatt a várhoz tartozó katonai telep tanyáz-
hatott harcias népek modorában sátrak alatt. Hogy 
pedig az itt lakott nép nemcsak dicsőséggel táplálko-
zott, hanem emellett földműveléssel  is foglalkozott, 
azt mutatják a hegy lapályosabb részén még most is 
felismerhető  mesgyék. E hegyen több dús forrás 
buzog fel. 

Régebben, midőn erdő borítá, e források  még 
vízdúsabbak lehettek és ennek következtében a most 
terméketlen avar dúsabban teremhetett. Hogy pedig e 
kopár hegyet egykor erdők borították, azt a talaj 
hullámzatossága mellett az is tanúsítja, hogy az ot-
tani legelők még most is „erdő" elnevezéssel bírnak. 
Ezen erdőket a mult század elején vihar döntötte ha-
lomra. 1860 körül a lakosok a bágyi várhegyet mak-
kal újra beültették. 

Minden jel arra mutat, hogy e várat a rokonta-
lanul ideszorult székelyek építették és egyike volt az 
ős Székelyföld  határvárainak. Midőn Erdélyt Tuhu-
tum elfoglalta,  ezáltal a haza birtoklása biztostíva 
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lévén, a székelyeknek sem kellett többet az önfentar-
tás harcait küzdeni, — ekkor lassankint levonultak 
hegyeikről termékenyebb vidékekre. A bágyi vár la-
kosai is elhagyták sasfészküket  és alább költözve 
Bágyot és Telekfalvát  alapították. 

Dacára ennek, a várak sem maradtak teljesen 
lakatlanul, a tekintélyesebb hadfőnökök  és főbb  urak 
fennmaradtak  a várban, ahol védőrséget tartva őr-
ködtek a földmüveléssel  foglalkozó  nép biztonsága 
felett.  Abban az időben Európa minden országában 
elterjedt feudális  eszmék hatása alatt, nem egyszer 
lettek az ilyen várurak a vidék zsarolóivá és elnyo-
móivá. Az ilyen behatástól, a bágyi várat birtoklott 
Sándor család sem volt egészen mentes. A bágyi nép-
regék szerint a várat a honfoglaláskor  egy Bágyi nevű 
hatalmas fejedelem  építette és vára körül lakott ud-
vari népe alapította Bágy falut.  A lokodi rege ezt to-
vábbfűzve  azt mondja, hogy e várat egy Sándor nevű 
hatalmas úr lakta, ki a bűnösöket halálra kínoztatta a 
kénosi hegyen, ahonnan Kénos neve is ered. 

Hogy a Sándor család e várost a XI. században 
csakugyan bírta, arra a csiki krónikában adatot is 
találunk, ahol meg van emitíve, hogy 1060 körül, nem-
sokára azután, hogy a Csik-Rákosi mezőn a fiúleány-
ság törvénye hozatott, Sándor István egyik leányát 
Druszilát egy derék férfinak,  Kálmán Lászlónak adta 
nőül. Lakodalmuk a bágyi várban tartatott, amelyen 
jelen volt az akkor üldözött és Erdélybe menekült 
László herceg is. Szóba hozták ezen alkalommal a szé-
kelyektől nem szívelt új törvényeket is. Druszilla a 
nőnemet felemelő  törvényekre akart a nemzet áldozó 
poharából inni. midőn a kisebb rabonbánok mara-
dékai közül való Bourzon-nak nevezett férfi,  kiragad-
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ván a menyaszony kezéből a poharat, ellentmondott 
ezen törvényeknek. Ezért Sándor István felbőszülve 
kardot rántott és meölte Bourzont. 

Ez az egyetlen adat, melyet e várról tudunk. Igen 
valószínű, hogy e várat is, miként Budvárát, a mongo-
lok dúlták fel.  A vár feldulását  a néprege fantaszti-
kus alakba öltöztette. Egy gazdag, de kegyetlen úr 
lakta e várat, ki az alattvalóit, jobbágyait minden 
ok nélkül, csupán időtöltésből is kínoztatta. Volt neki 
egy igen szép, de rossz leánya, ki elcsábította a fia-
talokat csak azért, hogy legyen atyjának kit legyil-
kolni. De végre megsokalta az ég az itt folytatott  gaz-
ságokat és egy sötét szélvészes éjjelen gonosz lelkeket 
bocsátot a várba, kik atyát és leányát széttépték és 
testüket a madarak eledeléül dobták ki. 

E regében az erkölcsi vonatkozás mellett némi 
történeti célzás is rejtőzik, mert feltehető-e,  hogy a 
várat egy a nép felett  zsarnokoskodó kényúr, talán a 
fentebb  említett Sándor lakta, ki alattvalóit kínoz-
tatta és zsarolta. Az igazság Istenétől rászabadított 
bosszúálló gonosz szellemek dúló mongolok lehettek, 
kik egy sötét éjjelen meglepték és a várat hatalmukba 
kerítvén a kegyetlen urat leányával együtt szétvag-
dalták. Egy tatárrabságba került székely kiszabadu-
lásakor írásba hagyta, hogy a várveszedelemkor hová 
rejtették a kincset. 

Ezen irat a XVIII. század végén a bágyiak ke-
zébe került, az egész falu  kiment kincset keresni és 
az akkor még magasan állott falakat  aláásván, azok 
hamarosan dülledezni kezdtek. Ezen időben még 
olyan boltozott szobák voltak, ahová a pásztorok 
nyájaikkal a vihar elöl behúzódtak. A kincsszomj ál-
tal megkezdett roiobolást tovább folytatta  a vandal-
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izmus, mert a XVIII. század végén az ábránfalvi  Ug-
ronok lerombolták a várat és annak magasan álló 
falait  és az innen elhordott anyagból Ábránfalván 
udvarházat és egyéb gazdasági épületeket emeltek. 
Amit ők otthagylak, azt a nép hordta el. Ma e kímé-
letlen rombolás nyomában nem maradt egyéb, mint a 
fölből  alig kiemelkedő alapja és a sáncok bemé-
lyülései. 

17. Telekfalvi  védbarlang. 

A bágyi várhegynek északnyugati sarka alatt a 
Rétlpatpk völgyében Bögözkő alatt fekszik  Sándor-
falva,  egy másik ezzel összetalálkozó völgyecskében 
Telekfalva.  E falu  helyére a hagyomány szerint egy a 
bágyi várból való Balázs nevü vitéz települt, kinek a 
szép források  által öntözött völgyecske megtetszett és 
„telek"-helyet foglalt  ott magának. Később a vár őr-
ségéből és máshonnan is többen települtek oda, s falu 
keletkezett, mely Balázs vitéz első telkéről „Telek-
falva"  nevet nyert. 

Ahol a Rétpatak völgye a Telekfalvi  völggyel 
összetalálkozik, ott egy helyet ma is „Tama-falá-
nak" neveznek. Itt régen egy ilyen nevű falú  feküdt, 
mely a tatárok által feldúlatván,  lakosai Telekfalvára 
menekültek. 

Hogy ez új telek hamar benépesült és hogy a 
várőrség katonáiból származó lakói nagyon harcosak 
és bátrak voltak, kitetszik abból, hogy azok új lakhe-
lyük közelében is gondoskadtak oly védhelyről, hol 
az ellenség támadásai ellen magukat biztosíthatták. 
A falutól  északra eső Somoserdő sziklaoldalába véd-
barlangokat véstek és azokat külső védművekkel is 
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ellátva, oly védművekké alakították át, ahol a tatárok 
többszörös ostromaival diadalmasan dacoltak. 

A nevezett hegy sziklacsúcsa alatt lapályos hegy-
terrasz van, melynek oromszélén félkörben  alakított 
hatalmas töltés vagy mellvéd vonul el, ágyú elhelye-
zésére alkalmas bemetszésekkel ellátva. Az ágyukból 
három, egészen 1848-ig Telekfalva  birtokában volt, mi-
kor felszereltetve  a szabadság dicső harcában szolgá-
latot tettek. Éppen ezen ágyuk léte ellentmond azon 
hagyománynak, hogy e védhely a IV. Béla alatti mon-
gol dúláskor ezek ostromával dacolt volna, mert ak-
kor a lőfegyverek  még nem voltak feltalálva,  hanem 
a telekfalviak  győzelmes ellenállását és önvédelmét 
valamely későbbi török vagy tatárjárás idejére kell 
tennünk. 

A kívülről mély sánc övezte és különben is a 
hegy meredeksége miatt bajosan megközelíthető 
mellvédnek egyik vége a hegycsúcs sziklafaláig,  a 
másik (keleti) vége egy kinyúló, őrhegynek neve-< 
zett előhegyig nyúlt. Az őrhegy pedig egy magas 
csúcs ,melyről a Küküllő és Homoród vidéke felé  is 
messze kilátás nyílik. E hegycsúcson háborús idők-
ben — a hagyományok szerint — mindig őr állott, 
kinek fehér  és vörös zászlója volt. Midőn az őrtor-
nyon fehér  zászló lengett, akkor a lakosok elszéledve 
a mezőn nyugodtan végezték munkájukat, de midőn 
az éber őr vörös zászlót tűzött fel,  akkor a vidék la-
kói fegyvert  ragadva vonultak a védhelyre és ek-
ként az ellenség soha nem lephette meg őket. 

A leírt mellvéd azonban csak külső védvonalát 
alkotta a védhelynek, mert azon belül 40 lépés tá-
volságra egy az előbbivel párhuzamosan futó  és kí-
vül sáncövezte gátony vonul el a falrakatnak  csalha-
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hatatlan nyomaival. Ezen belső védfal  háta mögött 
egy második terasz van, mely olyan kiterjedésű, hogy 
ottan nagyobb számú nép is letelepedhetett. Ennek 
háta mögött falmeredeken  emelkedik fel  a Somos 
erdőnek sziklacsúcsa, melynek bajosan megközelít-
hető oldalában tátonganak a telekfalvi  barlangok sö-
tét üregei, összesen három barlang van (lásd 10. sz. 
ábrát). A nyugati 12 lépés hosszú és 7 lépés széles. 
Az e mellett lévő második vagy középbarlangnak 

belső részei is figyelemre  méltóak. Sziklába vésett 
kapu vezet egy 19 lépés hosszú előcsarnok vagy folyo-
sóba, melyből három különböző nagyságú szoba nyí-
lik. Az előcsarnok nyugati végével egyenes szögletbe 
más, 15 lépés hosszú és 5 lépés széles folyosó  ütközik, 
melyből ismét három üreg vagy szoba nyílik. A har-
madik barlang kiterjedése hasonló az elsőéhez, ma-
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gassága 2.5—3 m. Hogy ezen barlangokat ember véste 
sziklába, vagy legalább is azokat idomította, azt sza-
bályszerűségük kétségtelenné teszik. 

Ezen annyiszor menhelyt nyújtott, ezen annyiszor 
hőseiesen védett üregek most elhagyatottak, tövis és 
kökény bokrok nőtték be azoknak környezetét. Ahol 
egykor hősök tanyáztak és dicső harcokat vívtak, 
most csak vihar elől oda menekülő vadászok és pász-
torok látogatják. Az ide tévedő utasnak a telekfal-
viak büszke önérzettel beszélik el az ott vívott hősies 
harcokat és a tatárok kudarcát. Azt mondják, hogy 
egykor tatár csapat dúlta a környéket, vezérük nagy 
csengetyüs lovon vágtatott csapata élén Telekfalva  el-
hamvasztására. Az őrhegyi vészjelek által azonban 
előre értesített népség védhelyén volt már, az ágyúk 
megtöltve, egy telekfalvi  híres tüzér pedig fogadást 
tett, hogy első lövéssel elejti a vezért. El is dördült 
ágyuja és a vezér harangos lova felbúkott.  Ezen 
szerencsés jellövésre eldördültek a többi ágyuk is, 
az apró fegyverekkel  együtt és a golyózápor által meg-
tizedelt, vezérét vesztett csapat eszeveszetten szágul-
dott vissza. 

Egy másik alkalommal ismét ezekbe az üre-
gekbe vonult a vidék népe egy tatár csapat elől, mely 
ostrom alá vette a védhelyet. A nép oly hősiesen 
védte magát, hogy tízszeres ostrom rohamot vert 
vissza. Látva a tatárok, hogy ekként nem boldogulhat-
nak, ostromzárolták a hegyet. A bennlévőknek élelme 
már fogytán  lévén lőszerkészletüket ellövöldözve, 
midőn ezen válságos pillanatban Sári egy otthon ha-
gyott vén lány nagy tököt vett elő, abba szemet, orrot 
és szájat vágott és retekszeletekből ijesztő fogakat  il-
lesztett bele. Ezt pedig egy póznára szúrva egy kitö-



105 

mött bábura illesztette és ő maga is alábújva, nagy 
bundával betakarva kitette az őrhegyre. 

A tatárok megpillantván ezen óriás szörnyet, ijed-
ten kérdék, hogy ki vagy? „Én — felel  ez sivító 
hangon — a halál anyja vagyok, ki az élet fonalát 
nyújtom és szaggatom, ha rögtön nem távoztok, éle-
tetek fonalát  rögtön szaggatni kezdem és ti mind el-
pusztultok." Ezt hallva az ostromló csapat rémülten 
futott  szét, az ekként megmentett telekfalviak  pedig 
diadalmenettel vitték falujukba  Sárit, ahol nagy öröm-
ünnepet ültek. 

18. SZÁSZ ZSOMBOR VÁRA. 

Zsombor Kőhalomszék határfaluja,  hol még ma-
gyar keblek dobognak. A falut  magyar lutheránu-
sok lakják, kik bár a szászos viseletet és építési mó-
dot elsajátították, de azért nemzetiségüket és azzal 
hazafias  érzelmeiket hűen megőrizték. 

Zsombor vára a falu  mellett északra fekvő  ön-
állóan kimagasló hegy tetejét koronázza. Ezen minden 
oldalról kerekded, meredeken lehanyatló hegynek cse-
kély terjedelmű fennsíkját  egészen elfoglalja  a távol-
ból látható ódon vár. 

Ezen a még most is meglehetősen ép állapotban 
lévő vár jelentéktelen nagyságú, 50 lépés átmérőjű 
ötszögű udvarát magas fogrovátkás  és lőréses falak 
környezik. Északi oldalán belül nyitott kis bástya 
szökel ki a falak  vonalából. Délnyugati szögeletén egy 
magas négyszögbástya emelkedik fel,  melynek sokkal 
régibb kinézése van, mint a vár többi falainak.  Ezen 
főbástyához  van támasztva a vár emeletes épülete, 
melynek alsó osztályába vezet a szűk vaspántos vár-
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kapú, egyedüli bejárata a fekvésénél  fogva  erős vár-
nak .A vár délkeleti szögletéről gyönyörű panoráma 
tárul elénk. 

E várról semmi adatunk nincsen, még építési ko-
rát sem tudjuk biztosan meghatározni. Egyéb okmá-
nyok hiányában, e vár és falu  alapítására és történe-

11. Szász-Zsombék vára. 

tére némi világosságot derít, a zsombori levéltárban 
található kézirat, melyet szószerint adunk: 

A liüség jutalma. 
„Kőhalomnak napkeleti végén fekszik  a meg-

lehetős népes falu  Zsombor, melynek lakosai a ré-
gebbi időkben szászokból állottak, de ezek kihalván 
nagyobbára az 1454-ik esztendőben uralkodó iszonyú 
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dögvész (alkalmával magyarok foglalták  el az ő he-
lyüket, kik a körüle fekvő  helységekből kiváltképen 
Felső-Fejér vármegyébe fekvő,  a gróf  Bethlen család 
Alsó-Rákos nevű falujából  ide vonák magukat, sza-
badságot és termékeny mezőket találva a szászok föld-
jén, melynél fogva  időtelve a dögvész után megmaradt 
kevés szászok is bevevék a magyar nyelvet. 

A falu  megetti északra egy jócska nagyságú hegy 
emelkedik fel,  melynek alja, mint az idevaló protes-
táns zarándokok szent nyugvó helye (temető) földi 
futásunknak  végére emlékeztet komolyan; fejét  pedig 
a hegynek ékesítik egy régi német várnak maradvá-
nyait, hol jelenleg gabonát, szalonnát, s egyéb porté-
kákat tartanak a falusiak.  A vár, amint mostan ott 
áll, régi kinézését majd egészen elvesztette, mivel az 
egyetlen egy, még fennálló  3—4 ölnyi magasságú 
kerítés fala  mintegy 20 esztendővel ezelőtt végbement 
kijobbításkor, mésszel behányatott és megfejérítte-
tett. A régi időben kettős fallal  és egy sánccal volt 
körülvéve, melynek egykori léteiéről még csak a 
földben  található alap kőfalak  bizonyítanak. Ebben 
az eredeti állapotjában elég erős is vala a vár, hogy 
ama boldogtalan régi időkben, szerencsétlen elődeink-
nek tágas menedékhelyül és bátorságos oltalmul szol-
gáljon. 

Midőn 1421-ik esztenlöben ismételten vért szom-
júhozó ragadozók csordája pusztítván és égetvén min-
denfelé,  a szerencsétlen hazát által járná, ebbe a régi 
várba szaladának a környék megrettent lakói oltalmat 
és védelmet keresvén a közelgő pogány csordák dühe 
előtt. Az egybeszorult és tódult, segedelmet óhajtó sze-
rencsétlenek serege közt egy ifjú  magyar nemes 
ember is találtatott, amint a rege tartja, egy homo-
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ród-szent-mártoni Lebel János nevű gróf  forrón  sze-
retett nem régen magának eljegyzett drága nőével 
egyetemben, akinek a barbarusok közelgetésétől több 
mint egy okból félni  kellett. Éppen olyan kelleme-
tes és szép vala ez, mint gondos ura élete iránt, e 
pedig ahhoz való szeretetből, annyi bátorságot vett 
vala magának, hogy vezérül ajánlaná magát a vár ki-
csiny őrizetének. Elkövetkezék a rettenetes nap, mely-
től sok ideig rettegtek; a várra rohanának a kegyetlen 
csordák számtalan sokasággal és vad dühösséggel, 
nagy rebegést okozó lármával és zajjal jelentvén ma-
gokat. Kétségbeeséssel és magok egész elszántságával 
oltalmazzák a megtámadtak régi kősziklafészküket, 
oroszlán módjára harcolt elől az ifjú  vezér, számba 
sem véve a testéből csordogáló vért. De hiába, a so-
kasság győzedelmet vőn, a Murády Bey csordája 
lerontá a védelmező falaknak  egy részét, nem ked-
veze még a csecsszopónak sem anyjának emlőin is, 
folytatá  a gyilkolást, a maga gyönyörűségére, vért 
szomjúhozó vad indulattal. Rettenetes volt a nézés, 
azt beszéli a rege, hogy szinte térdig állott a meghűlt 
keresztény vér a vár sötét járásaiban (folyosó);  ke-
vesen maradának meg életben, akiknek t. i. szerencsé-
jük vala a zavarban elszaladni, mások pedig rabszolga 
láncokban hurcoltatnának el. Az elsők közé tartozott 
az ifjú  grófné,  az utolsók közé maga a vitéz vezér. 

Megértvén a kesergő asszony urának szerencsétlen 
sorsát, eladá javait és elutaza napkeletre, hogy forrón 
szeretett társát — ki a szaraczénusok nyomorúsággal 
és gyalázattal teljes fogságába  hevert, — élete koc-
káztatásával is megszabadítsa. Elérkezvén Jeruzsá-
lembe, tovább megy onnét hű szolgájával, ki az ő 
kincseit viszi vala. A gyenge szép grófné  keresztül 
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járja Syriának égető pusztáit, nappal a nap hévségé-
gétől égettetvén, éjszaka a hideg harmattól eláztatván, 
ti várhoz juta Eufrátes  folyó  vizénél, melyben férje 
láncokban sinylődött. A vár ura megpillantván a szép 
magyar nőt, magánál kívánja tartani. De megtántorít-
hatatlan hűséggel ragaszkodik az urához és ellen-
áll minden megkísértéseknek, minden fenyegetések-
nek, minden kínoknak. Végtére megilleti a nagy hűség 
a barbarust, igéri, hogy szabadon bocsájtja társát, 
de három nehéz feltétel  alatt. 

Elsőbben el kellett mennie, hogy a szaracénus 
atyafiát  kikérje, ki az Eufratesen  túl, egy pogány vad 
nép keze között halálfia  vala. Által kel tehát a nagy 
folyón,  megilleti könyörgéseivel a vadnak szívét és 
elhozza a férje  kegyetlen urának az ő atyafiát.  Má-
sodszor le kellett ereszkednie egy törékeny csolnakban 
valamely magas vízomlásról (zuhatag). Imádkozva lé-
pett a csolnakba, ezren állának a parton, a nemes 
asszonynak bátorságát csudálván és elkerülhetetlen 
halálán bánkódván; midőn a csolnak lassan az omlás-
hoz érkeznék, befedi  könnyeivel áztatott fátyolával 
szemeit, leesik imádkozva térdeire s lezuhan úgy a 
habokba. És az Isten angyalai szárnyaikon hordozzák 
a csolnakot, sérelem nélkül lépik ki a partra, az egybe-
gyűlt sokaság örömkiáltása közt térvén vissza a várba, 
melynek sötét tömlöce kedves urát magába zárta. 

„Menj — azt mondja most a szeracenus — sza-
badítsd meg őt, magad" kezébe adván nagy kevélyen 
az ura fogházának  és láncainak kulcsait. Elviszi aztán 
a vas kemény rostélyhoz, mely a tömlöc tornyát kö-
rülvéve és amelyet óh oroszlánok, a bemenetel őrzői, 
prédára vágyakozó körmeikkel megragadván, fogaik-
kal harapnak vala. Megnyitja félelem  nélkül az ajtót, 
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a ragadozó kegyetlen állatok arra rohannak azonnal; 
de ő elborul, buzgón imádkozván térdeire esik és ime 
mellette feküsznek  egyszeribe az oroszlánok, csende-
sen békességesen nyájaskodván, mint valamely bárá-
nyok, gyenge kezével az egyikre támaszkodván, azok 
közül felkel,  kinyitja a tömlöcöt, eloldja drága urá-
nak láncait és kiviszi, akit megszabadított, a napvi-
lágra, melyet amaz öt esztendő óta nem látott vala. 
Által járja véle a kietlen pusztákat, bátorítja, mikor 
kétségbe akar esni, megehető gyökereket keres neki 
a forrásba,  melyet találnak, bemártja fátyolát,  hogy 
az égető hévségben néhány csepp vize legyen annak 
megenyhítésére. Végtére eléri vele Jeruzsálemet, majd 
Ptolamais városát is, hajóra ül ott és megérkeznek 
ismét ketten szerencsésen hazájukba. 

Mi vala hűségének jutalma? Hűségtelenség. Fáj-
dalmainak bére? Még nagyobb fájdalom.  A meleg ég-
hajlat elégette vala az ifjú  dámának gyenge orcáját. 
A sok félelmek  elűzték vala annak szép rózsáit, a 
könnyek meggyengítették vala szemeinek tüzét. A 
huga, egy ifjú  gyönyörű kisasszony, nála lakott. Sze-
rencsés vala a h*áz, egyetértésben egymás között an-
nak tagjai. 

A gróf  minden nap látta Máriát — annak hívták 
a felesége  húgát — ennek víg pillantásai, vidám szép 
magaviselete, kedves mosolygása szeretetet gerjeszté-
nek szívében. Harcolt ugyan a szenvedélye ellen, de 
mindennap gyengébben, mikor Erzsébet elbeszélte, mi-
képpen állt a vadak között, hogy suhant le eltébolyodva 
a félelmes  vízomláson, mindenkor gyűlölte magát liü-
ságtelen voltáért és bánatnak könnyeit hullatá. De ha-
szontalan vala az ő bánatja. El kellett volna inkább 
távoznia, mintsem a vétekkel tanúskodnia. Mária látta 
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az ő kínjait, észrevevé, milyen félelmesen  igyekszik 
gyötrelmeit felesége  előtt elrejteni és kéré erősen bi-
zodalmáért, azt vélvén, hogy megenyhítheti, lecsende-
sítheti úgy az ő fájdalmait.  A gróf  félrevoná  magát 
egyedülvalóságába. A jó leányzó nem monda le azon-
ban reménységéről, hogy még megvigasztalhatná őtet, 
elniéne mindennap hozzája, míg végtére a rettentes 
titkot kitekcré (kierőszakolta) belőle. „Szeretlek Mária! 
— kiálta vadon felindult  érzékekkel, — s már most 
engedj meghalnom." 

Elfutának  mindketten egymástól, az egyik vad 
kétségbeeséssel, a másik szörnyű ijedtséggel, csak na-
pok múlva látták meg ismét egymást a boldogtalanok; 
mindeniknek homlokán függött  a gonosz lelkiismeret 
fekete  fellege. 

Még erős vala Mária a grófnak  nem a maga ke-
serűségét, de mégis szeretetét eltitkolni. Hallgatott a 
gróf  is, de minden nap emésztőbb lőn kínja és a Mária 
ereje gyengébb, végtére az ágy fenekére  szegzé a gró-
fot  a legkeményebb szívbeli fájdalom  és betegség. 
A szerencsétlen Mária nem liagyhata el őt, hogy a 
nénje ne vigyázzon mellette, amit az nagy gyengesége 
mellett is örömest cselekedni kívánt. A gróf  Máriára 
függeszté  olyankor halvány szemeit és mondá vég-
tére: „Mária nyomjad csak egyszer a te ajkaidat az én 
szájamra, azután meghalok." „Óh élj!" — kiáltá Mária 
mintegy magán kívül lévén — „szeretlek". Azután 
mellére borula és elájula. 

Erzsébet grófné  a nyitva lévő ajtóban ezeket mind 
hallotta volt, visszatántorogva erőtlenül a maga szo-
bájába vevé a láncokat, melyekből az urát megszaba-
dította vala és hullatta azokra keserves könnyeket, 
nagy kedvetlenség támada nemes lelkében; de a sze-
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retel meggyőze azt hamar és elhatározd magában, 
hogy hallgasson Másnap reggel tudósítást vőn, hogy 
az ura jobban volna. Jól tudá, hogy a szerencsés sze-
retet gyógyította volna meg őt. Egy ünneppel ünnepié 
meg az ő meggyógyulását. Azon ünnepnapnak elsején 
elvezete őt legtitkosabb szobájába, körülfogá  ott tes-
tét (megölelé) tréfálkozván  fogságának  láncaival és 
kérdé tőle: „Ezek a láncok hozzám kötik-e mindörökre 
szívedet?" A gróf  egyik térdére esék és elévéve rette-
netes nézéssel egy tört, mondván: „Én meghalhatok 
érted, amint te értem akartál meghalni." Azután meg-
esküvék a grófnénak  kétséges kitételekkel, melyekkel 
a maga hatalmára célzott, örökös hűségére. Tovább 
folytatá.  „El kell mennem egy barátomért harcolni." 
A grófné  kéré, hogy maradna még egy néhány nap 
otthon, mivel, hogy igen gyenge és erőtlen volna és 
közelebb a halálhoz, mintsem gondolná. Ajánlá egy-
szersmind néki az öccsét, Máriát s melléhez hajolván 
hideg orcájával, hogy a halál színét és könnyeit el-
rejtse. Mái arra kéré, hogy kísérje el őtet egy klast-
romba, hol ifjúságában  élt, olt akarna néhány nap ba-
rátnéjának, a fejedelemasszony  karjai közt mulatni. 
Elkíséré oda a gróf,  de nem tére vissza jószágába, 
hogy egyedül ne lenne Máriával. Nyolc nap múlva je-
lenté neki a fejedelemasszony  felesége  halálát, elküld-
vén egyszersmind annak utolsó leveleit, melyek azt 
a kérést foglalják  magukban, hogy el ne hagyja a hú-
gát és emlékezzék meg az ő kívánságáról, ajánlásáról. 

A grófné  nem halt vala meg. Egy kápolnát épített 
előre elkészült sírja mellett, és ott élt, míg a keserűség 
rövid idő múlva véget vetett nemes életének. 

A fejedelemasszonyság  egy emlékeztető jelt (sír-
emléket) emeltetett neki, melyre ezen szókat metszette: 
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„A szeretet erősebb a halálnál, erösebb a háládatos-
ságnál, magok a láncok sem köthetik meg." 

Ezen kézirat egy a nép ajkán élt történeti monda 
hű leírását adja. A mult század elején írta le Zsombor 
egyik lelkésze úgy, miként neki egy öreg zsombori 
gazda elbeszélte. A kézirat alatt T. M. betű van, mely 
a nevezett lelkész nevének kezdőbetűi, s valójában 
nagy szolgálatot tett nemzeti irodalmunknak azáltal, 
hogy ezen gyönyörű mondát, ezen gyöngyét a nép-
költészetnek, megmenté a feledékenységtől.  A kézirat 
változtatás nélkül, eredeti szövegében közöltük. 

19. IIOMORÓD — KŐHALOM VÁRA. 

A magyarok bejöttekor a hagyomány szerint Kozd 
vagy Koos nevü város épült Kőhalom helyén, melyet 
a mongolog feldúltak,  a szászok a régi város rom-
jaira vagy kőhalmára építék a mostani várost. Ez egy 
5000 lelket számláló csinos városka, melynek lakói, 
mint Székelyföld  szélén lakók, tudnak magyarul és 
rokonszenveznek is velük. 

Kőhalom fellegvára  régészeti, történelmi és épí-
tészeti szempontból egyaránt nevezetes, s egyike a leg-
épebb és legszebben fekvő  régi várainknak. 

A város felett  közvetlenül egy 500 m. magasságú 
önálló bazaltcsúcs tornyosul fel,  mely mint óriási gúla 
fúrta  át magát a föld  rétegén és mely mintegy elő-
futója  a Hargita roppant trachyt tömegének. 

Ezen kúpalakú bazaltszikla felfelé  keskenyedő 
meredek oldalát három sorban csigaszerűleg kanya-
rogja körül a vár ódon magas fala.  Néhány új cserép-
fedélzetű  ódon bástya, néhány fehérre  meszelt újabb 
épület hozzájárultával ezen egymás fölé  lépcsőzve 

8. A székely ösvárak I. 
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emelkedő meredek sziklákra aggatott falak  igen im-
pozáns csoportot képeznek. De mielőtt a vár részlete-
sebb vizsgálatába bocsátkoznánk, jó lenne annak épí-
tési korát meghatározni. Fájdalom erre vonatkozó 
semmi adat nincs birtokunkban. A várfalakon  legfi-
gyelmesebb kutatásaink dacára sem tudunk mást, mint 
későbbi kiigazításokat jelölő feliratokat  felfedezni,  ha-

12. HonioródKőhatom vára. 

nem a falak  szerkezete, a vár építészete és a sziklahe-
gyek óriási munkával kivitt idomítása arra mutat, 
hogy e vár jóval előbb épült a róla található első tör-
téneti adatnál. Ez 1324-ből való, mikor Róbert Károly 
kedvelt erdélyi vajdája Tamás, a szebeni ispánságot 
is magához ragadta, azért szentpéteri Henning szász 
gróf  fellázadt  ellene, miért is Tamás vajda harcra kelt 
és Kőhalom várát ostromolta. Hanem úgy látszik, hogy 
a szász forrongás  csak elfoglalta  volna ezen várat, mert 
1357-ben „Kenhalm"-vára mint királyi vár említtetik 

és Lajos király ez évben kiadott parancsában elren-
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deli, hogy ezen és más királyi váraknak parancsnokai, 
várnagyjai ügyeljenek arra, hogy a hatóságuk alatti 
helyiségek a tizedet a fehérvári  káptalannak adják. 
Tehát ez királyi vár volt és így nem építhették a 
szászok. 

1421-ben törökök dúlják fel  Kőhalom várát. Ez 
körülbelül utolsó történeti adatunk e várról, pedig 
igen valószínű, hogy ezen jelentékeny hadászati pont 
és erős fekvésénál  fogva  csaknem bevehetetlen erőd 
a nemzeti fejedelmek  eseménydús korszakában is sze-
repelhetett és nem egy ostromot állhatott ki. Nem volt 
azonban történész, ki a hozzá fűződő  eseményeket fel-
jegyezve, az utókornak átadta volna, vagy ha van is, 
a kőhalmi levéltárban erre vonatkozó adat, azt senki 
még fel  nem kutatta és közre nem bocsátotta. 

Említettük, huogy a vár bazaltcsúcsa minden ol-
dalról meredeken van leszelve, csakis északi oldalán 
függ  össze egy lapályosabb hegynyak által a Kőhalom 
feletti  fennsíkkal.  Ez volt az egyetlen pont, honnan a 
hegy megközelíthető volt. Ezért ezen oldal megerősí-
tésére is nagy gondot fordítottak,  mert itt egy szabály-
talan négyszög alakú elővár van (100 lépés hosszú és 
90 lépés széles), mely az erőd többi sziklacsúcsra fek-
tetett részénél jóval alább fekszik  s ezért azt alsó vár-
nak is nevezhetjük. Ezen alsó vár északi homlokza-
tának közepén volt a főbejárat,  egy félfedelű  négy-
szögbástya alatt, mely előtt még más külső védművek 
és a liegynyakot egész szélességében átszelt mély sánc 
volt, melyre felvonóhíd  ereszkedett a külső védművek-
ből. Az északnyugati szögletben egy ötszögbástya áll, 
ezen utóbbi és egy közelében lévő másik négyszög-
bástya között egy gyalog kapu is volt, melyhez a város 
felől  meredeken emelkedő lépcsőzetesen lehet feljutni. 
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Az alsó vár fogrovátkás  falai  és erős bástyái által 
környezett alsó udvar meredekesen emelkedik északról 
délnek, közepén van egy nagyon mély, igen bő és jó-
vízü kút, melynek oszlopcsarnokos tetőzete és az azon 
volt — Bethlen Gábor alatti ásatását bizonyító — felirat 
már eltűnt. 

Ezen alsó vár délnyugait szögletében van egy kör-
íves nyílású kapu, melyen át a felső  várba lehet jutni. 
Most könnyen, mert a kapu ajtó nélkül tárva áll, de 
bajosan régen, mert a kaputól keletre egy hatalmas 
ötszögbástya emelkedik, az egész várnak legnagyobb 
és legtekintélyeseebb védmüve és épülete, mely egész 
testével kiszökelve az alsó vár területére, öt emeletéből 
sűrűn nyíló lőréseivel és zúzműveivel fedezte  nemcsak 
az említett kaput, hanem teljesen uralta az alsó vá-
rat is. 

A felső  vár ismét két részre oszlott. Alsó része 
nem más, mint a sziklacsúcs oldalában mesterségesen 
bevésett 10—15 lépés szélességű karima vagy gyürű-
zet, mely csigaszcrü kanyargással futja  körül az egész 
hegycsúcsot 500 lépés kerületben. Ennek függőlegesen 
leszelt oromszélre van fektetve  a 3—4 méter magas-
ságú és majdnem 1 m. szélességű várfal,  mely sok 
helyen be és kihajlítódik, miként azt a sziklahegy al-
kotása szükségessé lette. E falak  a hegyet megkerülve 
a fentebb  leírt ötszögű bástyához mennek. Itt, hol a 
falak  kiindulási pontjával összetalálkoznak, nem szűn-
nek meg, hanem egy újabb sziklavésetben folytatódnak 
a kapu felett  vagy 7 méternyire emelkedett színvona-
lán a függőleges  sziklának. Ezen helyen — most csak 
alapzatáról felismerhető  — két bástya is állott, melyek 
a felső  várba való feljutást  teljesen lehetetlenné tették. 
Még azon esetben is, ha az ellenség az alsó várat el-
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foglalta  volna és a felső  várnak — az ötszög zömtorony 
fedezte  — kapuján sikerült volna is áthatolnia, akkor 
egy szűk, alig 10 lépés szélességű útra jutott, melyet 
egyfelől  a fölibe  épített két bástya, másfelől  a külső 
várfalak  vonalába eső másik két bástya fedezett,  me-
lyekből a szűk hely miatt és a rostélvkapu leeresztése 
által a külső segítségtől elzárt ellenséget kövekkel is 
agyonzúzhatták volna. Hogy az előbb említett négy 
bástyát ilyen hadászati kombináció létesíté, azt már 
az is mutatja, hogy azoknak nemcsak ki, hanem be-
felé  is voltak lőrései és zúzmüvei. 

A külső várfalakhoz  épített bástyák felső  eme-
letét várkápolnául használták. Ezzé valószínűleg csak 
a későbbi kor vallásos kegyelete alakítá át, mert az 
oda felvezető  és csinosan boltozott lépcsőjébe bevésett 
M. T. 1620 csak ezen átalakítást és nem a bástya épí-
tési korát jelölheti. 

A kápolna alatt sötét üregek vannak, melyeknek 
alsó emelete föld  alá, sziklába van bevésve és csak egy 
kis függélyes  üregen át kap szük adagra mért levegőt 
és világosságot. Ezeket a hagyomány, börtönöknek 
jelöli. 

A felső  vár ezen alsó osztályának a városra néző 
keleti oldalán két bástya van, ezek között pedig több 
osztályú, már omladozó épületsor, melyek régen a ki-
rálybírónak, székbírónak, jegyzőnek szolgáltak laká-
sul. Volt ott székház és tanácsház is, hol háborús idők-
ben gyűléseztek és tanácskoztak. 

Ezen épületek egyikében és az északkeleti bástyá-
ban sok fegyvert  találtak. Itt volt felakasztva  két nagy 
bilincs is, melyek — a nép ajkán forgó  — az 1834-iki 
Volkskalenderben és kővári által is közölt — regéje 
következő: 
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„Török pusztítá e hazát, egy rabolva dúló csapat 
beüt Kőhalom vidékére is. A királybíró Hedvig — kit 
a néprege Veres királybírónak hív — megütközik ve-
lük, de szerencsétlenül, mert legyőzetvén, az ellenség 
kezébe esik és fogva  viszik Stambulba. 

Az annyi keresztény foglyot  falai  közé zárt Jedi-
kula sötét börtönébe dobatott. Itt magányában búsla-
kodva, hazája és családja után epekedett. Ha néha 
kieresztették is friss  levegőt szívni, a tenger csak vá-
gyat ébresztett keblében és a honvágy fájdalmait  na-
gyítá. Egyszer a szék darabontja, most fogolytársa, 
Menenges jelenik meg és mond: „Uram! én mikor aka-
rod, hazaviszlek". A királybíró bús mosollyal tekintett 
rá és tovább búsult, de ez másodszor és harmadszor 
is megismétlé ajánlatát. Ekkor Hedvignek eszébe ju-
tott, hogy ezen darabont bűbájos hitben állott otthon 
is és elfogadja  ajánlatát. Ez komolyan meghagyta 
neki, hogy bármi történjék is, szemeit fel  ne nyissa. 
Köpenyegére ülteti maga mellé, midőn valami varázs-
szót kimondván, a köpönyeg felemelkedett  és sas se-
bességgel röpíti légi vándorainkat, úgy, hogy ők estére 
a Kőhalom közelében lévő Seebrugban szálltak le. Itt 
a tóparton kolostor állott, mely bűvös utasaink le-
szállásakor elsülyedt, helyén szép rét keletkezett, hová 
a Seeburg nevű falu  épült. A sokat szenvedett rab csak-
hamar kedves övéinek körében találta magát, bilincseit 
pedig mint a mult napok gyászos emlékeit, felakasz-
totta a vár fegyvertárában.  " 

Az ezen udvaron lévő bástyák a szomszéd falvak-
ról vannak elnevezve, valószínűleg harc idején azon 
falvak  tartoztak azokat őrséggel ellátni. 

De lássuk a felső  vár legfelső  részét. Említettük 
már, hogy a kősziklában mesterségesen kellett helyet 
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vágni arra, hogy a felső  vár leírt alsó osztálya elhe-
lyezhető legyen. Ezen bemetszés a szikla lemetszését 
is szükségessé tette és így támadt egy 8—10 m. magas, 
falmeredeken  lcszelt oldalakkal bíró sziklacsúcs, mely-
nek tetőormát koronázzák a felső  vár, legfelső  védmü-
vei. Ezek önmagukban is egy önálló erődöt képeztek 
számítottak arra is, hogy azon esetben, ha az alsó vár 
és a felső  vár alsóbb emelete az ellenség kezébe jutna, 
ezen legerősebb felső  vár még akkor is tarthassa ma-
gát és a várvédöknek végső visszavonulási helyet biz-
tosítson. 

Bejárata — ahová a sziklába vésett keskeny úton 
lehetett feljutni  — délnyugati szögeleténél volt, kis 
keskeny kapuja zúzmüvekkel és felülről  leereszthető 
rostélvkapuval volt ellátva, mit a kapuvéset most is 
jelöl. E kapu egy elövárba vezetett, mely két bástyára 
támaszkodva, háromszög idomban (120 lépés kerü-
lettel) a hegycsúcs déli kinyúlását töltötte be. Ezen elő-
vár egy tekervényes tömkeleg volt kicsiny, keskeny 
falak  közé szorított folyosói  akként lévén alkolva, 
hogy a hellyel ismeretlen eltévedhetett és midőn azt 
hitte, hogy előre hatol, éppen azon pontra tért vissza, 
honnan kiindult. Csak ezen — a védők vegyvereinek 
kitelt — szövevényes folyosókon  át lehetett a meredek 
falak  közé szorított ösvényen a legfelső  4. kapuhoz 
jutni és ezen át a legfelső  fellegvárba,  mely 170 lépés 
kerületű, hosszúkás idomban északra hegyesen kimenő 
erőd, miként a sziklahegy fennlapjának  alakja azt 
meghatározta. Itt már a falak  függélyesen  leszelt és 
megközelíthetetlen sziklaoromra lévén fektetve,  alig 
1.5 m. magasak, néhol csekélyebbek is és bástyával 
— mi megközelíthetetlenségüket tekintve felesleges  is 
lelt volna — nem bírnak. 
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A kőhalmi vártetőről a legszebb kilátás tárul a 
szemeink elé. Keletre az alsórákosi szoros és a Rika 
zöldlombos láncolata felett,  a Hargita, Mitacs és a távol 
Nagy-Csomágnak kéklő csúcsai tűnnek fel.  Délre a 
hévizi és magyarosi erdőségek fellett  a roppant Bu-
csecs, Királykő és a Barczát környező többi havasok 
elmosódó alakjai lebegnek. Délnyugatra a Gyirgyeltő 
és Evendt közti völgynyilat felett  a fogarasi  és a vö-
röstoronyi havasok láncolata képezi a láthatár zárvo-
nalát. Északra a vártetövel egy magasságban igen re-
gényesen fekvő  Sövénység. Ott terül el a várhegy keleti 
aljában Kőhalom, egyenes, zsinórral húzott útcáival, 
csinos, négyszög piacán lévő ódon templomával. A 
hegy nyugati aljában pedig a Kozdbach álbal átfolyó 
steini térség, ahol 1849-ben 700 rosszul felfegyverzett 
honvéd 5000 orosszal egész napon át hősiesen harcolt 
és azokat vissza is nyomta. Ott Stein háta mögött tá-
borozott, az előnyomulni nem tudott orosz sereg. Husz 
Vilmos huszár minden éjjel megszerezte magának azt 
az időtöltést, hogy közibe vágva az egész tábort fel-
verte és mindig néhány muszka sisakot hozott haza 
Kőhalomra diadaljelül. Ezt minden éjjel megismételve 
oly zavarba hozták az orosz tábort, hogy az vissza-
húzódott és Kőhalomban a 700 hős honvéd mindvégig 
fenntartá  magát. Midőn pedig a szent ügy, melyért 
harcoltak, már veszve volt, két nagy orosz tábor által 
körülvéve kivágták magukat és Antos Ferenc vezetése 
mellett a muszkák folytonos  kartács tüze között vo-
nultak fel  a Hoinoród terén, ahol midőn már a honért 
mit sem tehettek, feloszlottak. 

Bármerre menjen is a bérces, kies hazában a ván-
dor, mindenüt dicső hőstettek emlékével találkozik, 
minden lépésével szent földet  tapos, melyet a szabadság 
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dicső védelmében kiontott honfivér  öntözött. Letűnt 
a nap, mely dicsőségének fénysugaraival  árasztá el 
nemcsak a hont, hanem egész Európát. Dicső, nagy-
szerű harcok, világrendítő győzelmek után a szolga-
ságnak sötét éjjele következett, mely azonban nem tart-
hat soká, mert annyi nemes áldozat és oly szent törek-
vés eredménytelen nem lehet. 

20. HÉVÍZI RÓMAI ERÖDÖK. 

Az Olt jobb partján ott, ahol a Homoród bele-
ömlik, gyönyörűen fekszik  Szász-Ugra, bal partján 
kissé bennebb Hévíz. Két egyszerű kis falu,  melyek 
azonban mégis kiérdemlik az utas figyelmét,  mert szor-
galommal művelt földjeikből  Róma emlék töredékeit 
forgatja  fel  az eke; egyes kőbetűit azon távoli kor-
nak, midőn Roma hatalma uralkodott e földön. 

Azt, hogy Hévíz helyén egy Aquárum vi varam 
nevet viselt római kolónia feküdt  volna, — mint sokan 
vélik — csak sejtelem. Ezt bizonyító semmi adatot vagy 
rommaradványt nem tudunk felmutatni.  Úgyszintén 
azt sem lehet határozottan állítani, hogy a hospitali-
táknak Calida aquán lévő Szent Háromság kolostora, 
melyről 1186-ban III. Urbán pápa egy bullájában em-
lítés van téve, Hévízen lett volna. 

Hévíz az Olt halpartján egy szűk meder metsze-
tében fekszik,  melynek balparti magaslatán az egymás 
mellé csoportosított udvarházak a távolból igen festői 
képet mutatnak. Ezen udvarok között legnevezetesebb 
az ódon kastélyszern Haller udvar, mely omladozó ma-
gas falaival  és tág udvarát körülölelő bércfalaival  sze-
szélyes kapubástyáival már magában is elég nevezetes 
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műemlék. Nevezetessé teszi azt az a hagyomány, hogy 
a keresztesek fennebb  említett kolostora és temploma 
e helyen feküdt  és hogy a mostani kastély annak 
romjaiból épült. Még tiszteltebbé teszi azon tudat, hogy 
gróf  Bethlen Kata, korának e legnagyobb asszonya, a 
fennkölt  lelkű írónő és a tudományok nagylelkű párt-
fogója,  ebben a kastélyban lakott. Itt lakolt és itt dol-
gozott Bod Péter, ki Bethlen Katának volt udvari papja, 
ki a magyar irodalomnak első legtevékenyebb mun-
kása, a magyar tudomány fölkent  apostola volt. 

Lássuk most Hévíz római emlékeit. Negyedórai 
járásra a falutól  délnyugati irányban éppen szemben 
Szász-Ugrával egy római Castrumnak még jelentékeny 
maradványai láthatók. Ezen castrum az Olt balparti 
magaslatán fekszik  és az azon átvezető hidat fedez-
hette. Alakja hosszúkás négyszög, két hosszabb oldala 
(keleti és nyugati) 250 lépés, a rövidebb másik két 
oldala 200 lépés. Ily terjedelmű beltért még most is 
majdnem méter magasságú és három és fél  méter széles 
gátony szegélyezi, mellyen mindenütt kettős fal  alak-
jára lehet akadni. Ezen castrumnak látszólag mind-
egyik oldalán egy-egy és így összesen négy bejárata 
volt. Beltere most szántóföld,  az eke sok légla és cserép-
darabot forgat  fel,  ami épületekre enged következtetni, 
sőt e romtöredékek között sok fehérrel  erezett veres 
márvány is fordul  elő, mi azt mutatja, hogy e várban 
díszépítkezés, talán a castrum védőistenének temploma 
állt. Mivel pedig az ezen castrum körül lévő földek 
romtöredékekkel vannak borítva, feltehető,  hogy itt a 
castrum védelme alatt kolónia is létezett. 

A vár északkeleti szögletéből egy kiemelkedő vonal 
húzódik Hidegkút felé.  Az e vonal felásása  alkalmával 
abból 38 cm. széles 50 cm. hosszú téglák kerültek ki, 
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melyeknek oromszéle egymásbailleszthető fogazással 
bírt, két széle pedig fel  volt hajtva. Ez egy vízvezeték 
vonala lehetett, mert tudjuk, hogy a rómaiak kolóniá-
jukhoz messziről és nagy munkával is elvezették a friss 
forrásvizet.  A folyóvizet  nem igen itták. 

Ennyi, mi e castrumból látható és csoda, hogy még 
ennyi is fennmaradt,  mert 16 század óta küzd az enyé-
szettel, 16 százada, hogy az emberek széthordják rom-
töredékeit, a hévizi és ugrai templomok, e faluknak 
lakházai nagyrészt innen hordott anyagból épültek. 
Sírkövet az egész vidék innen vitt, az e várban és kör-
nyékén talált nagy mennyiségű úrnák, fegyverek,  régi 
pénzek pedig mind a Bruekendthal múzeumba vándo-
roltak. 

A jobbparlon Szász-Ugra van. Ez a falu  egy hegy-
oldalban fekszik,  lakosai most szászok, pedig ezen 
falut,  mint a közeli Tikost, ágostai hitvallású evangé-
likus magyarok lakták. Templomuk a falu  végén igen 
regényesen fekszik  s bár régi, de annyira át van ala-
kítva, hogy az átmeneti korszak egykor díszes épüle-
tére alig lehet ráismerni. 

A templomot fogrovátkás  várkastély övezi. Ezen 
kastélyt ostromolta és vette be II. Rákóczi György le-
győzésére bejött fővezér. 

A templom mögött, attól mély árok által elválasz-
tott magaslaton egy 100 lépés hosszú és 60 lépés szé-
les erődnek lehet homályos alapvonalait felismerni. 
Ez egy második — a nyugati hídfőt  védő — castrum 
stativum maradványa, mit az is mutat, hogy a rómaiak 
ezen — az Olt, a két Homoród és Kőhalmi völgy érint-
kezésénél lévő pontnak hadászati fontosságát  felfogták 
és az Arutelából Pretórióhoz és az erdővidéki Veczel-
hez vezető völgyeknek ezt a központját és a közlekedést 
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biztosító Olt hídját hatalmas védőmüvekkel erődítet-
ték meg. 

A castrum terét most szántják és annyira elegyen-
gették, hogy a talajnak csak csekély emelkedettsége 
jelöli a vár alapfalainak  vonalát. E romokból épült a 
szász-ugrai evangélikus templom, melynek egyik oldal-
falában  egy megrongált állapotban lévő vésett kő van 
befalazva.  Ezen kövön lévő bár csekélynek tetsző fel-
irat nagy horderővel bír, amennyiben egy adat arra, 
hogy a macedóniai légió nemcsak Apulum és Salinae-
ben tanyázott, hanem a Ponte-Vetere-ig nyúló katonai 
útvonalon is el volt helyezve. Az előforduló  Donatus név 
pedig ezen castrum építési korára enged következtetést 
vonm, mert a római történelemből tudjuk, liovy Julius 
Donatus Gallianus császár uralma alatt viselt consul-
ságot és ezek szerint e castrum 260 évvel épülhetett 
Krisztus után. 

A vár feletti  magaslatról elragadó kilátás nyílik 
az Olt által körülölelt völgybe, melyet a falvak  tarka 
csoportjai élénkítenek és melyet délről a roppant Foga-
rasi havasok zárnak el, keleten a Rákosi szoros szikla-
csúcsai határolnak. Ott terül el a havasok keretébe fog-
lalt azon szép tér, melyen egykor Pretorio Arutela és 
Ponte-Vetere pompáztak. Most az egykor virágzó ró-
mai kolóniák helyén csinosan elhelyezett falvak  van-
nak szétszórva. Csak az emberlakta folyamvölgy  öltött 
más szint és alakot, de a havasok, az örökkévalóság, 
a változatlanság ezen nagyszerű jelképei ugyanazok 
ma is, mint Róma hatalmának korában. 
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21. ALSÓRA KOSI VÁRKASTÉLY. 

Az alsó-rákosi kastély az Olt jobbpartján egy ma-
gaslaton fekszik.  Egyike honunk legszebb, legérdeke-
sebb és legépebb ős kastélyainak melynek hajdan, 
mint a rákosi szoros csúcsának igen jelentékeny sze-
repe lehetett. 

A kastély négyszögű,, négy fokán  kiszökelő ma-
gas bástyával. A belső épületcsoportot vívófolyosós 
külső fal,  ezt pedig mély, 10 méter szélességű sánc 

13. Alsórákosi várkastély. 

övezi. Három oldalát tömör vastagfalú  lakóházak ve-
szik körül. Negyedik, északi oldalát szép dór oszlopo-
kon nyugvó zárt lőrésekkel ellátott folyosó  övezi, mely 
folyosó  a keleti olalon is folytatódik,  egészen a főbe-
járatnak két nagyobb dór oszlopon nyugvó homlokza-
tos előtornácáig. Ezen előtornácról renaissance stílus-
ban idomított, kőkeretű ajtó vezet a nagy lovagte-
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rembe, melyet mint e kastély legérdekesebb részét, is-
mertetni fogunk. 

Meglepően szép ezen teremnek menyezete, melyet 
műérzéssel megalkotott művészileg kivitt, domború 
építmények borítanak. Középen Ámorok által tartott 
pajzson a Bethlen és Nagy címer, melyet elipszis alak-
ban babérfüzér  övez, két végében gyümölcskosarat 
tartó ámorokkal. A második, ezt körülvevő szegélye-
zést áinorok és sasok által tartott cserfüzér  szegélyezi, 
négy szögletében négy, az év négy szakát jelképező 
nőalak. A külső kerete ámorok által felemelt  szép re-
dőzető függönyök  alól kitűnő gyümölcsös és virágfü-
zérek alkotják, csigaszerü szögékítményekkel. 

A többi — ezzel összefüggésben  lévő szobák szép 
hajlatú boltívezettel vannak födve.  Főként meglepő 
a kívül kerek, belül nyolc szögű bástyáknak merész 
hajlatú boltozatai, melyeknek tagozott gerincei igen 
szép levél ékítményes, gyámkövekben nyugszanak. 

A kastély fekvése  igen festői.  A közel eső Rákosi 
szoros szépség tekintetében páratlan. Emellett ezen 
szép tájat sok várrom, a mult dicsőségének és nagy-
ságának emlékei teszik érdekessé. 

A kastély előtt emelkedő terrasz van, melyet két 
szögletében lévő nyolcszögű, két bástyára támasz-
kodó fal  vesz körül. Ez volt a külső erőd, melyet 
két oldalról a most részben betömött sánc, délről pe-
dig az egykor közelben folyt  Olt vett körül. 

Ezen szép kastélyt, mint a délnyugati bástyán 
lévő karcolt, most alig olvasható felirat  mutatja Sü-
kösd György mezei kapitány építette 1624-ben. Sükösd 
György vagy magtalanul halt el, vagy nimt mondják, 
egyetlen fia,  az apácai csatában elesvén, Rákosi kas-
télya az államra szállott vissza, mert azt a fejedelem-
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ségre sóvárgó I. Rákóczi György, Matskási Ferenc, a 
mezei hadak vicekapitányának igérte, hogy őt párt-
jának megnyerhesse. De azt Matskási vagy nem kapta 
meg, vagy ha meg is kapta, kevés ideig bírhatta, mert 
I. Apaffy  Mihály korában már Budai Péter kezén van, 
ki keresztfiának  gróf  Bethlen Sámuelnek hagyta. 
Bethlen Sámuel ezen kastélyon sokat épített és min-
denütt látható címere mutatja, hogy azt ő csaknem 
egészen átalakította, ő csináltatta a bejárat kapubás-
tyájára épített magas, díszgúla fedélzetes  tornyot, 
melynek, homlokzatán a Bethlen címer van. 

E toronytól a délkeleti bástyáig nyúló vívó fo-
lyosó egész a tetőig fel  van emelve. Hogy ez későbbi 
toldás, mutatja az, hogy beljebb meg van a kastély 
eredeti fala,  melyen „P. B. Anno di 1669. 7. jún." van 
bevésve, ami ismét mutatja, hogy e kastélyon Budai 
Péter is újított. A földszínt  mestergerendáján pedig 
1637 van bevésve. 

Hogy az alsó rákosi kastély még a Bethlen Sámuel 
birtokbavételekor is nemcsak irigyelt urilak, hanem 
hatalmas eröd is volt, mutatja egy 1697-ben hévizi 
Literati István által készített összeírás, melyben a 
kastély, annak minden ingósága és fekvöbirtoka  fel 
vannak jegyezve. 

Rákos mellett az ú. n. Zálogmezőn sorba helyezett 
gödrök és egyéb épületnyomok vannak. Hagyományok 
szerint ott régen strázsaházak voltak. Igen valószínű, 
hogy ezen helyen római vigiliák álltak, mert a Ponte 
Veterétől Veczelhcz (Barólhhoz közel lévő castrum) ve-
zetett római útnak, mindenáron az alsó rákosi szoro-
son kellet átvonulnia, bár az Olt áradásai által átala-
kított szorosban annak semmi nyomát találni nem 
lehet. 
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22. RÁKOSI-TEPEJEN LÉVŐ VÁRROMOK. 

Alsó-Rákoslól egy félórányira  az Oltnak addig 
tág völgyét gyönyörű idomú sziklahegyek szorítják 
össze. Itt kezdődik az alsó-rákosi szoros, melynek 
mindkét oldalán roppant hegyóriások emelkednek. 
Jobbról a szikagúla idomú Rákosi-Tepej, balról a si-
sak idomú Ürmösi-Tepej. E hegyóriások oldalaiból 
szeszélyes alakú sziklaszálak, mint ódon várak festői 
omladványai emelkednek. 

A nép óriások által építteti ezen mesés várakat 
és valójában alig felfogható,  hogy ember miként tu-
dott arra a gondolatra jönni, hogy ezen csaknem meg-
mászhatatlan, fellegekbe  rejtőzködő hegyormok tete-
jére véderődöt építsen magának, hol a harc villámai, 
Isten villámaival találkoztak. A gondolat minden 
esetre óriási volt és kik azt kivitték, azok méltán ki-
érdemlik az óriás elnevezést. 

A Rákosi-Tctej körülbelül 1000 méter magas 
gúlaidomú mészkőcsúcs, mely minden más hegyet 
uralva kopár meredeken emelkedik. Szemben a túlsó 
parton büszkélkedő Ürmösi-Tepej körül, a szép félkör-
hajlatú hegységek közül kiemelkedik a Köveshegy, 
Tolvajos és Feketehegy, melyeken a Barcza havas-
óriásai kacsintgatnak át. Keletre Erdővidéknek az 
Oltba nyargaló folyóktól  átragyogott szép tere felett 
Tiburcz várának zöldelő orma. Északra a Rika hullám-
zalos zöld bércei felelt  a Hargitának indigó színben 
derengő bércóriásai, távolabb várromokat hordozó 
büszke hegyormok a Galath, a bágyi várhegy, kadácsi 
várhegy, Firtos és Bekets várromok, melyek egykor 
magas sziklaormon büszkélkedő várral állottak látható 
összeköttetésben. Ellenség ellen fedezték  egykor e vá-
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rak a székely őshazát, most pedig nagy múltjának 
homályba vesző dicsőségéről regélő romok. 

De hát ki építhetett ide várat e fellegekkel  szom-
szédos sziklacsúcsra, ahová csak bajosan és remegve 
lehet felhatolni?  Aki csak felületesen  vizsgálja a szik-
laorom tetejét, az el is távozhat azon hittel, hogy 
itt vár sohasem volt, hogy azt csak a megfoghatatlant 
kergető képzelet alkolá magának. De aki figyelmeseb-
ben és alaposabban kutatva, a Tepejnek erdőnötte 
északi oldalán vagy 25 méterre leereszkedik, azonnal 
ráakadhat a még most is több mint egy méter magas-
ságban fennálló  várfalakra. 

A fal  elhelyezés méltán bámulatba ejtheti a szem-
lélőt, mert a hegy sziklájába emberkéz vésett egy méter-
nél szélesebb oly bemetszést talál, mely az egész hegyet 
karimaszerüen körülfutja  és mely a 400 lépés hosszú-
ságú, a hegyet három oldalról félkör  idomban körül-
ölelt várfalnak  támaszul szolgál. E fal  és bemetszés 
a falmeredeken  leszelt és csak madár által megköze-
líthető keleti oldalon, mint merőben felesleges,  meg-
szűnik. Ugyancsak az északi oldalon található a szik-
lába vésett vár útja, mely kanyarulatok alkalmazá-
sával elég szakértelemmel volt ezen megközelíthetet-
lennek tetsző várhoz felvezetve. 

Ki lehetet az a merész ember, ki ide a fellegek 
szomszédságába, csak a saskeselyűk, és kicsinyeiket 
féltékenyen  rejtegető solymok által lakott szikla-
csúcsra várat épített? Óriások, — mondja a néprege — 
oly roppant emberfeletti  lények, kik innen a szoros 
túlsó felén  emelkedő Ürmösi-Tepejére léptek át. Való-
jában e vár építésénél úgy az eszme, mint a hegyido-
mítással kapcsolatos kivitel oly óriási, hogy törpe je-
lenkorunk azt bámulni, de megérteni nem tudja. 

9. A székely ősvárak I. 
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Csoda-c azért, ha a megfoghatatlant  regékkel hozza 
kapcsolatba a néphit? Csoda-e, hogy oly művet, mely 
emberileg kivihetetlennek látszik, emberfeletti  lények-
kel emeltet a rege költészete. 

A Rákosi-Tepejen állott vár, — miként a rege is 
mutatja — összeköttetésben látszott lenni a szoros 
túloldalán állott várakkal, melyekkel ezen hadászati-
lag fontos  szorost látszott fedezni.  A Tepej aljában 
számos mészégető kemence van, mert e hegyben annyi 
a mészkő, hogy ezredéves mészművelet sem hagyhat 
látható nyomokat. Sokkal érzékenyebb veszteség, hogy 
az ezen katlanok építésekor a földben  nagy mennyi-
ségben talált fegyverek,  buzogányok, nyílvesszők és 
egyéb műtárgyak, mind a kovácsok műhelyébe ván-
dorolt. Annál inkább veszteség, mert arról, hogy e 
nagymennyiségű fegyverzetei  koponyák és csontok is 
fordultak  elő, arra lehet következtetni, hogy ott ős te-
metkezési, vagy éppen csatahely volt. E leletek min-
denesetre a vár múltjára vonatkozó észleletre vezet-
hették volna régészeket és azért azoknak ily kímélet-
len megsemmisítését méltán fájlalhatjuk. 

Az Olt völgyének fenekén  az őserdőségekkel be-
koszorúzott Mihály hegy emelkedik fel,  két oldalán 
díszes előékitményként két büszke sziklaszál tornyo-
sodik. Balról a Hasadtkő nevű érdekes hegyrepedés 
és hófehér  alabástromot mutató mészkőcsúcs, túlról 
egy ellentétesen sötét színezetű másik sziklaszál, az 
ú. n. Mihálykő emelkedik, vagy 1500 méternyire a 
völgy színvonala fölé. 

Ezen cukorsüveg idomú hegyesen végződő teljesen 
önálló csompó sokban hasonlít a Rákosi-Tepejhez, és 
valamint azt, úgy ezt is vár koronázta; melynek szer-
kezete ismét sokban hasonlít a Tepejen lévő váréhoz, 
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amennyiben a meredeken emelkedő sziklacsúcs olda-
lába, itt is a várfalak  elhelyezésére alkalmas, másfél 
méter szélességű bemetszés van téve, amely bemetszés 
oromszélére vannak fektetve  az egész hegycsúcsot kö-
rülölelő 140 lépés hosszúságú várfalak. 

Ezen válogatott lapos kövekből forró  mésszel 
épült falak  itt-ott még majdnem méternyi magasság-
ban állanak. A falak  vonalába eső sziklák be vannak 
építve a falak  közé. A falaknak  ezen sziklákkal való 
egybeforrasztása  teszi aztán azt, hogy ezen viharcsap-
kodta romok oly soká dacoltak és még fognak  dacolni 
az idővel. Itt a szikla pótolta a falat,  de északi olda-
lán van egy hely, hol a fal  pótolja a sziklát, ameny-
nyiben két falba  épített sziklaszál között támadt be-
mélyedésnél az alap hiányozván, azt fallal  töltötték ki, 
mely töltelék fal  még most is három méter magas-
ságban áll. 

Sajátságos volt mindenesetre az eszme, ezen me-
redek sziklaszálra várat erőszakolni. A megfogamzott 
eszmének roppant munkát feltételező  kivitele pedig a 
fiatalomnak  és erőnek nem kis mérvét feltételezi. 
A hegy tetején egy körbástya van, melynek keleti ol-
dalát magából a sziklából faragták  ki és csak a nyu-
gati oldalán, hol a szikla hiányzott, van fallal  kiegé-
szítve. 

Ezen érdekes vár a Rákosi-Tepej várának minia-
tűr képe lévén, igen valószínű, hogy mindkettő egy 
korban és egy nép által építtetett. Keletkezési története 
és múltja ennek is ép oly homályos és bizonyalan, 
min amannak. Hagyományok szerint ezt is óriások 
építették, később pedig egy Mihály nevű hős lakta, 
honnan „Mihályvára" neve is ered. 

Az Ürmösi-Tepej téres és meglehetősen sima fenn-
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síkjának keleti oldalán egy hosszúkás négyszög idomú, 
120 lépés hosszú, 40 lépés széles kiemelkedés van. Ezen 
szabályos szögletekkel ellátott plató oromszélén fal-
vonalak homályos gátonva látszik, mely gátony a ke-
leti oldalon — hol a hegy falmeredeken  hanyatlik le 
— megszakad. A gátony övezte belterén lévő egy be-
mélyedést „Várkútjának" nevez a nép. Ez azonban 
alig lehetett más, mint esögyüjtő ciszterna, mert a tö-
mör sziklahegyben bajosan vagy csak nagyon mélyen 
ásva akadhattak volna forrásra. 

A Tepej keleti oldalán egy nagy halom kő jelölte 
sír van, melyet szép leány sírjának neveznek. Szép 
leány utazott itt át — mondja a hagyomány — éne-
kétől zengett az erdő és a madarak csiripelve feleltek 
rá. De meghallotta Tódor a lelketlen haramia is és a 
leányt — bár egy bogláros övnél és egy veres hagy-
mánál egyéb nem volt nála — meggyilkolta. Az ártat-
lan áldozatnak emléke századokon át fennmaradt  és 
az arra járók mindig követ dobva sírjára, emlékhal-
mát naponkint növelik, az esemény emlékét örökítve. 

Az Ürmösi-Tepej alján barlang van és pedig oly 
ki terjedelmű, hogy abba 50—80 ember kényelmesen 
beszállásolhatja magát. Mondják, hogy e barlang sok-
szor nyújtott menhelyet tatárjárások alkalmával a 
szegény, üldözött népnek, sőt később a katona fogdo-
sások alkalmával is felhasználták. 

23. BARÓTHI TIBURCZ VÁRA. 

Baróth nevét sokféleképpen  magyarázzák. Benkő 
történetíró szent Barlholdról nevezi; a hagyomány 
azonban regényes eredetről beszél. A mongoldúláskor, 
midőn a nép üldözött vadként bolyongott az erdők 
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rengetegében, egy együtt bujdosó szerelmes pár meg-
pillantván e szép völgyet, felkiáltott:  „bár ott 
lenne nyugalmunk helye!". Oda is települtek és szá-
mos magzattal megáldva alapítói lettek e falunak, 
melyet első meglepetésükből eredő felkiáltásukról  ne-
veztek „Bárott"-nak, miből későbbi idomítással lett 
„Bárót". A „h" csak későbbi hozzátoldás. 

A legvalószínűbb Horváth István névszármazta-
tása, ki a honfoglaláskor  Erdélybe települhetett Bárót 
nemzetségtől származtatja. 

E hagyományok szerint Baróth régen feljebb  fe-
küdt, ott ahol most épületnyomok látszanak a völgy-
ben. Mivel régi iratokban Nagy-Baróth nevét találjuk, 
Kis-Barólhnak is kellett valahol lennie; valószínűleg 
olt feljebb  a völgyben, ahonnan lakói leköltözve a 
mostani Baróthra települtek és így lelt a két Baróth-
ból egy. 

Fassing „Nova Dacia" című könyvének 37. ol-
dalián baróthi várról (arx barótlii) tesz említést. Most 
várnak ott semmi nyoma nem található és így Fas-
sing vagy a templom kastélyt értette, vagy a baróthi 
határon lévő Veczel várát (római castrum), melynek 
akkor még jelentékeny maradványai lehettek. 

Baróthtól félórányira  fekszik  Bibarczfalva,  mely-
nek nevét Benkő „Tibureztól" származtatja, mely el-
ferdítve  az idők folyamán  Bibarcz lett. 

A falu  fölött  délről szép lomberdővel benőtt ke-
rekded hegy emelkedik. Ezen hegy tetőormát koro-
názta Tiburcz vára, melynek még ma is észlelhető 
nyomiaira adakhatunk. A Baczonvize, Várpatak és Fe-
hérföld  patakjától körülfolyt  önálló hegy tetőormán 
csakhamar ráakadhatunk egy 2 méter magas és 3 
méter széles gátonyra, mely a hegy fennsíkját  hosszú-
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kás idomban úgy futja  körül, hogy északnyugati és 
északkeleti részén hegyes csúcsba fut  össze. A két 
csúcs közötti szárak nem egyenlők, mert északi oldala 
nagyon kis hajlítással bír, míg déli oldala csaknem 
félkört  képez, úgy hogy e vár alakját leginkább egy 
körszelethez hasonlíthatjuk, melynek kerülete 1000 lé-
pés, hossza 400 lépés, legnagyobb szélessége 240 lépés. 
Ezen mértékek fogalmat  adnak e vár tekintélyes nagy-
ságáról és oly terjedelméről, minővel székelyföldi  ős-
váraink kö/ölt csakis a csiki Bálványos bírt. 

E vár gátonyának nincsenek sáncai, valószínű 
azonban, hogy ott fal  volt, melynek omladványai al 
kotják e hatalmas gátonyt, melyet a természet alkotó 
keze lassianként moha és százados levélhulladékból 
alkotott, földréteggel  vont be és azokon óriási falat 
növelt. E földréteg  és a rajta nőtt százados tölgyek 
mintegy időmérőül tűnnek fel,  jelölve, hogy ezen leg-
alább is 2 —3 százados fák  több század óta összeom-
lott és lassanként behantolt romok halmazán nőttek 
fel  és így legalább is öt század telt el azóta, mióta a 
vár összeomlott. 

A természet keblén, a régi nagyság, mult, dicsőség 
e helyén, az őskor ezen sötét rengetegei között a 
büszke földek  alján sűrűn felnőtt,  sebző tövisek között 
hiába keresünk a romtöredékek között valami útbaiga-
zító irányitót, ami ezen titokteljes romok múltjára 
bármily csekély világot vethet. Hiába folyamodunk 
a történelem múzsájához, az is hallgatagon hajtja ösz-
sze világeseményeket tárgyaló könyvét, honnan a lap, 
melyre a vár múltja írva volt, már kiszakadt. Midőn 
minden hallgat, midőn mindenütt kétely és bizonyta-
lanság éjje sötétül, megjelenik akkor a csevegő hagyo-
mány, hogy elmondja a romokról, mit ezredévek ese-
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menyeivel elárasztott emlékében megtartott. Szerinte 
e vár szereplése Szent István korára, vagyis az ős nem-
zeti vallásnak a keresztény vallással való küzdelme 
korára esik. Tiburcz vára és a két Bálványos vár volt 
az ősök üldözőbe vett hitének végső menhelye. Itt e 
várakban füstölögtek  utoljára Hadúr oltárai. Ázsia 
szent hagyományai itt küzdötték az élet-halálharcot 
Európa vallási fogalmával,  ős Tiburcz, a biboros Sa-
roltának fia  rendíthetetlenül ragaszkodva őseinek ül-
dözőbe vett hitéhez, elhagyta az udvar királyi fényét 
és ide az erdők rengetegeibe vonulva, miként Gyula 
és utána az Apurok, Bálványos várába, úgy ő is itt 
e hegy ormára építet erős várában gyújtá fel  a tiltott 
ösvallás szent tüzét, s itt élt, és itt halt meg, mint 
utolsó ázsiai magyar, mint utolsó papja Hadúrnak. 

Ott a vár belterének dombszerű emelkedésén mu-
tatnak egy nagy üreget, mely mellett már régebben 
lerontott és elhordott kőfal  áll. Ez lenne a néphit sze-
rint az a pince, vagy sírbolt, ahová a rendíthetetlen 
Tiburcz kincseivel és áldozati eszközeivel együtt el 
van temetve. 

24. HUSZT, VAGY ATTILA VÁRA. 

A Rika három négyszögmérföld  kiterjedésű erdő-
ség, mely magas kőcsúcsával a Homoród és Vargyis 
földjét  elkülönítve, azután a Homoród és Olt között 
egészen ezeknek egybefolyásáig  elnyúlik. Ezt a rész-
ben mészkő, részben trachyt képződésű hegyet cser 
és bükk erdőségek borítják. A belvidéki székely a 
Rikán túli vidékről, mint más országról beszél és bi-
zonnyal úgy nyelv, mint népjellem és éghajlatban is 
különbség van a két rész között. Ha a Székelyföldet 
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földrajzilag  osztályozni akarnók, annak természetes 
válaszvonalául a Hargitát és ebből kifolyó  Rikát ve-
hetnők. Belszékelyfóld  lenne az e vonaltól keletre eső 
Csik, Háromszék és Erdővidék. Külszékelyföld  az e 
vonaltól nyugatra eső Udvarhely, Maros és Aranyos-
szék. A Rikán vonul át az Erdővidék és Háromszékről 
Udvarhelyszékre vezető egyetlen országút. Ahol ezen út 
a Rika erdős előhegyei közé behatol, az úttól balra 
a Rika és a Somospalakok völgyei között sűrű cser-
erdővel benőtt hegyes domb emelkedik, mely a Kus-
tály nevű és az említett két patak válaszvonalát képező 
hegyláncolatnak feltornyosuló  végfokát  képezve, He-
gyes nevet visel. Ezen cukorsüvegalakú bérc tetejét 
Huszt, vagy Attila vára koronázta egykor. 

Az itt feküdt  vár nagykiterjedésű és jelentékeny 
sohasem lehetett. A csúcs tetején egy 45 lépés kerü-
letű körfalnak  látszik alapja, mely valószínűleg egy 
köralakú toronynak maradványa. A fal  néhol egy mé-
ter magasságra is felemelkedik  a föld  színétől, míg 
más helyen már el van hantolva. Belterén kincskere-
sők által ásott mély üregek tátonganak. Ezen zömtor-
nyot egy másik, attól alig 10 lépés távolságra, azzal pár-
huzamosan vonuló körfal  övezte, kb. 140 lépés kerü-
letben. Alapfalának  elhantolt gátonya és néhol a fal 
is tisztán látható, melyet még egy másik körfal  is sze-
gélyezett. Szép és regényes lehetett ezen két körfaltól 
körülölelt magas zömtorony, a messze ellátszó bérc-
tetőn, Kis-Koronahegy büszke ormán. 

Hogy e várat ki és mikor építette, nem lehet tudni. 
A történelemben semmi felvilágosító  adat nincsen arra 
nézve, csak a néphagyomány beszéli azon történetet, 
hogy Attila a Rikán vadászva, gyakran tanyázott ud-
vari személyzetével e várban. Itt e vár alatt gyüjté 
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egybe harcosait és innen csapott le a Vargyas tájékán 
táborba szállt dákok szétverésére. 

A hun hagyományok azt tartják, hogy Etelének 
első neje Réka ezen Hegyestetői várban halt el. A 
hunok nem tudván hová temetni, a várhegyről egy 
szírt darabot hengerítettek le; ahol az megállapodott, 
oda ástak sírt, melyre aztán a sziklát emlék jeléül 
felállították. 

25. KUSTÁLY VÁRA A RIKA TETŐN. 

A Rika tető északi láncolatának legnagyobb csú-
csa az országútról is látszó „Hevederhegyese". Ezen 
hátul van a Lapias-tető, melyet a délnek folyó  Határ-
patak és a beleömlő Gyepiibükk mély szakadásos for-
rásfejei  karolnak körül. Ezen körülbelül 1000 mé-
ter magas önálló hegycsúcs tetőormát koronázta 
Kustály vára, melynek még most is jelentékeny 
romjait féltékenyen  fedi  a csaknem áthatlan sűrű-
ségű erdő. 

Ez egy összekötő vár lehetett, mert innen úgy 
a bágyi, mint a Rika alji Hegyestetői várak jól lát-
szanak. Ez volt ezek szerint a közép erőd, mely Ud-
varhelyszék várláncolatát az Erdővidéki és Három-
széki várhálózattal kapcsolatba hozta. 

Ami e romoknál legelőször feltűnik,  az egy négy-
szög idomú 20 lépés oldalhosszal bíró közép zömto-
rony, melynek majdnem két méter szélességű forró 
mésszel épült falai  annyira szilárdak, hogy több szá-
zad viharaival és az elemek dúlásával szemben mé-
ternyi magasságban még most is fennállanak.  Hogy a 
zömtorony eredetileg nagyon magas lehetett, azt fa-
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lainak szokatlan vastagsága .nellett azon hatalmas 
omladéktömeg is mutatja, mely a zömtorony körül fel-
halmozódott. 

Ez a középerőd oly mérvű volt, hogy azzal nagy-
szerűségben csak a Báványos tornya állja ki a ver-
senyt. önmagában is könnyen védhető hatalmas 
erőd, melynek védőképességét az azt körülölelő védő-
falak  is fokozták.  Ezen körfalak  négyszög idomban 
ölelték körül a nem nagy terjedelmű ballimuot, úgy 
azonban, hogy szögletei körítve voltak és azon sza-
bálytalansággal, hogy a keleti oldalfal  egészen a zöm-
torony közelében vonult el. 

Hogy pedig ezen 250 lépés kerülettel bírt kör-
falak  a zömtoronnj'al összhangzatosan rendkívüli 
vastagságúak voltak, azt majdnem 3 méter széles 
gátonyukból lehet megítélni. Hogy régóta nomba-
dőltek, azt a vonalán felnőtt  óriási tölgyfák  jelölik. 

A védfalakat  köröskörül széles, mély sánc övezi. 
Bejárata az északkeleti szögleten volt, egy hatalmas 
kapubástya alatt, melynek egykorú létezésére az ott 
lévő nagy romhalomból következtethetünk. Az ezen 
bejárathoz vezető mély út a Gyepübükk oldalán jó 
darabon követhető. 

A titokszerü rom múltját is titok borítja. Törté-
nemi tudat helyett itt csak regék merülnek fel,  melye-
ket feljegyezni  szükségesnek vélek. 

A rege szerint óriások építették e várat, még azon 
korban, midőn víz borítá az alanti völgyeket. A föld-
nek akkori lakói óriások voltak s ezen vízmentes ma-
gas hegycsúcsora épített várakban tanyáztak. E vi-
déken három testvér óriás volt, kik nem akarván 
egymástól messze távozni, egyik a bágyi hegyre, 
másik a Hegyestetőre, a harmadik pedig ide a Lapias-
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tetőre épített magának várat és csónakon jártak szom-
szédos váraikból egy-másnak látogatására. Később mi-
dőn a vizek a Verestoronynál utat törve maguknak 
lefolytak,  midőn a felszáradt  völgyekben az ember 
is megjelent, szántóeszközeivel a Kustály vári óriás 
leánya lelépett a Homoród völgyébe, hol a szántókat 
ekéikkel, barmaikkal együtt kötényébe rakta, mint va-
lami ritka bogarakat, felvitte  atyjához. Ez azonban 
bölcs tanáccsal utasítá vissza rendeltetésük helyére. 
A vár közelében van egy Piritó nevü meredek oldal, 
melyet az óriások azért neveztek volna igy, mivel 
mászás közben a fáradtság  miatt kipirultak. 

A Kakasbarázda innen alig 2000 lépés távolra 
van. Ez a monda szerint a Kustály várát lakó óriás 
ösvénye volt. Közelében néhány száz négyszögöl 
kiterjedésű olyan terület van, hol fü,  fa  egyáltalában 
semmi növény nem tenyészik és hol télen a hó soha 
meg nem áll. Ez a monda szerint az óriások tűz-
helye volt. 

Hagymás vára innen északi irányban fekszik, 
alig 2—3000 lépés távolra és így Kustály vára nem-
csak a Rikán belőli és kívüli várakat hozta látható 
összeköttetésbe, hanem középszemét képezte a várak 
egy mellékláncolatának, mely az alsórákosi szoros ha-
tárváraitól kezdődve, északnak vonult és melynek 
vonalában feltalálhatjuk  Kustály és Hagymás várát, 
feljebb  Zombor és Merke várait és a Homoród melleti 
Álmos várát, mellyel odább Zeta, Firtos, Tartod, Rab-
sonné várai függtek  össze, és mely várak mind a Ka-
kasbarázda közelébe esnek. 

A Kakasbarázdához hasonlóan van még egy két 
méter szélességű, egy méter magasságú és nyugatról 
mély sánccal szegélyezett töltés is, mely „Országha-
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tára" és „Fejedelmi méta" név alatt ismeretes a nép 
előtt. 

Ezen töltés éppen a Rikatetőn vonul el, az or-
szágút azon a ponton vágta át, ahol az Bardóczszék 
felé  lejteni kezd. Innen dél irányba a Csalóbércen 
átfut  a zsombori erdőkre, onnan a rákosi Tepej felé. 
Északi irányban felkap  a Bocz kerekdomb tetejére, 
onnan leszáll a Gyertyánkút szögletéhez, ahonnan 
Gaszlókútbükkön, Hitványkútbércen és Gyepfübükk-
nél Kustályvárát megközelítve, átvonul Hagymásvárá-
hoz, ahol vonala megszakad. De mint mondják, a töl-
tés vonala tovább is folytatódott,  míg a Kakasba-
rázdával egybe nem olvadt. 

Valamint a Kakasbarázda céljával nem vagyunk 
tisztában, úgy ezen hasonszerkezetü töltés mivoltát is 
bajos megállapítani. Ut semmiesetre sem lehetett, mert 
meredek hegyeken és lejtőkön toronyirányban halad. 
Hagyományok által megőrzött „országhatára" elne-
vezése lehetne némileg irányadó, amennyiben azon 
sejtelemre jogosíthatna, hogy az a magyarok bejöve-
tele előtti Székelyföldnek  lehetett hatalmas végvárakra 
támaszkodott határvonala. 

Ha fennebb  az alsórákosi szorost hisszük Jornandes 
Taba-szorosának, vagyis az ős Székelyföld  erődített 
nyugati határszorosai egyikének, akkor az ezen szoros 
váraival összefüggésben  lenni látszó töltés lehetne a 
határszélen elvonult védtöltés, ami mellett bizonyí-
tana az is, hogy sánc nyugati alján, tehát kívül vonul 
el. Ebből azt lehet következtetnünk, hogy a hatalmas 
védvárakkal elzárt Tabaszorostól az ős Székelyföld 
határául a könnyen védhető és természelileg is erős 
Rikatető volt felvéve,  melyet az ide csoportosított 
három várra támaszkodott töltés eléggé fedezett.  Innen 



141 

aztán átcsapott a bágyi vár irányába Jornandes másik 
szorosához, a Bontaszoros-hoz, melyet a Galambfalva 
közeli várak fedeztek. 

Sejtelmek, puszta okoskodások ezek, dehát el-
lenvetésül lehet-e más valamit felhozni?  Hisz ezen 
építkezések keletkezési kora a történelem határvona-
lán túl esvén, homályba vész el, hol csak sejtelmek 
tjerén tapogatózva bolyonghatunk, azonban a bizo-
nyosságnak fénylő  napját nélkülözve a hagyományok 
gyenge hold fényénél  homályosan látható tárgyakat, 
mint nem létezőket megtagadjuk-e? 

Nem, ezt tennünk nem szabad, ássuk fel  inkább 
a mult begyepesedett földjét  és ültessünk oda annyi 
emékvirágot, hintsük a régi dicsőségnek annyi termő 
magvát, mennyit gondos ápolás, hazafias  könnyek és 
ha kell, véröntözés mellett is felnevelhetünk.  Ne ta-
gadjuk meg multunknak sejtett, legtöbb esetben oka-
datolható nagyságát, hasznos munkásságát, dicsőség-
gel párosult tetterejét, iníímaradványaiban nyilvánuló 
fejlettségét  és hatalmát, mert a mult azon anyatörzs, 
melybe jelen és jövő oltó ága van elhelyezve és hogy 
ez gondos ápolással egykoron a szabadságnak terebé-
lyes és népboldogságot érlelő fajává  fog  fejlődni:  ez 
hitünk és meggyőződésünk, mert mint Eötvös mondja: 
„Feltarthatatlanul halad az emberiség azon ösvényen, 
melyre múltja vezette". 
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VI. fejezet. 

Csikszék 
A székely anyaszéknek, Udvaihelyszéknek töm-

keleges völgyliálózatán átvonulva, elérünk azon rop-
pant láncolathoz, mely a három csúcs és Hargita 
zöméből kiválva, úgy fel,  mint lefelé  fenyves  renge-
tegekkel borítva elágazik. Az ember azt hinné, hogy 
ott vége van az emberlakta vidéknek, hogy ott veszi 
kezdetét azon több mérföld  szélességű csaknem átha-
tolhatatlan havas-sor, melyet a teremtő, hazánk véd-
falául  helyezett a határszélre. 

Pedig csalódunk, mert ezen roppant havaslánco-
laton, ezen nagyszerű ős sziklafalon  túl egy elkülö-
nített és minden más területtől teljesen elszigetelt vi-
dék van, mely úgy tájainak nagyszerűsége, mint né-
pének eredetisége, úgy ős emlékeinek sokasága, mint 
természeti kincseinek gazdagsága által egyiránt ér-
deklődést kelthet az érdeklődőben. E vidék nem más, 
mint az ország határán fekvő  Csikszék. 

Ezen kies, üde, szépségekben gazdag vidék, a 
Hargita ösképződésű trachyt vonala, és a fiatalabb 
származású határszéli havasok láncolata között he-
lyezkedett el. A minden oldalról nagyszerű havasok 
által bekerített tartományt úgy tekinthetjük, mint a 
szekely hon áldásának forrását,  mint Erdély termé-
kenységének fö  tényezőjét, mert bölcsője hazánk négy 
nagy folyójának,  melyek termékeny völgyeket alkot-
nak és azokat naponta áldásos cseppjeikkel öntözik 
és termékenyítik. Ügy tekintjük azt, mint a székely-
föld  biztonságának hatalmas fellegvárát,  mert termé-
szetileg erős fekvésű  tájait olyan nép lakja, mely min-
den időben hős volt, és dicsőséggel megfelelt  határ-
menti kötelességének. 
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Ezen vidék fekvése  nemcsak elragadóan szép, 
hanem egyszersmind sajátságos is. Mellőzve itt a szé-
leken eredő és csakhamar más irányban elfolyó  két 
Küküllőt, figyelmünket  az erdélyi részek két legna-
gyobb folyójára  a Marosra és Oltra fordítjuk. 

Az őserdők borította havasok között csörtető ezen 
két folyó  ugyanazon hegység szülötte, de eredetük-
nél csakhamar búcsút mondanak egymásnak 
és ellentétes irányt véve, az egyik északnak, a másik 
délnek tart. A földképzödés  procedúrájának távol eső, 
de azért az észlelés körébe vonható korszakában mind-
kettő hatalmas vízmedencébe gyűlve, végtelen terje-
delmű tóvá alakult. Egyszer azonban nagy tömegének 
hatalmas nyomásával áttörve a víz útját álló havasok 
korlátait és pedig a Maros Gyergyó-Toplicánál, az 
Olt Tusnádnál és így lassanként százezred évek hosz-
szú során lefolytak,  elpárologtak a vizek, a keletkezett 
folyók  tágas völgyteknöt simítottak maguknak és ek-
ként állítá elő a Maros, Gyergyót, az Olt, Csiket, két 
gyönyörű helyet, melyek a termékeny áradmányú ré-
tegekből feléledt  gazdag tenyészetükéi csábították az 
embert a megtelepülésre, a természet áldásának élve-
zetére. Az ember el is fogadta  az ajánlkozó előnyöket, 
elfoglalva  az annyi gazdagsággal, annyi bájjal kínál-
kozó folyó  völgyeit és így keletkezett Csik, mely mint 
már említettük, úgy fekvésénei,  mint éghajlatánál 
fogva  egészen sajátszerű, teljesen elkülönített tarto-
mány. Egy teljesen ismeretlen kis világ, tárja fel  itt 
szépsége kincseit, sajátszerű nepélettel találkozunk, 
egy ismeretlen mult, egy érdekébresztö jelen tárul 
itt szemeink elé, melyek a jövő kecsegtető képeit mu-
tatják. 

Csik három részre válik ú. m. Csik-, Gyergyó-
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és Kászon székekre Ezen hármas felosztás  nemcsak 
politikai értelemben és elnevezésileg, hanem földraj-
zilag is létezik, amennyiben a természetes határokra 
talán sehol kiválóbb figyelem  nem fordíttatott,  mint 
éppen Csikben, mert annak említett három része tel-
jesen elkülönített három folyó-vidékhez  tartozik; és 
pedig Csik az Öltéhez, Gyergyó a Maroséhez és Ká-
szon a Feketeügybe ömlő Kászon vize folyóvidékéhez. 

Csikszéknek az utóbbi időkben használt becsétje 
újabb keletű ugyan, de a régi mintájára készült. 
A pecsét négy mezöie oszik: a jobboldali alsó rész-
ben egy háromcsúcsos hegy látszik, meíy a Hargitát 
ábrázolja A baloldali alsó részben fenyőfáktól  tető-
zött négy csúcsos hegy van, mely a határszéli Kárpá-
tokat látszik jelképezni. A jobboldali felső  mezőben 
nap, a baloldaliban félholdra  helyezett kereszt van. 
ami a kereszténységnek a pogányság feletti  győzelmét 
jelenti; középen pedig Szűz Mária szobor tűnik fel, 
mely a somlyói csodatevő Máriaszobrot ábrázolja. 
A pecsét körirata pedig következő: „Sigilim Sedium 
Siculicalium Csik vitriusque Gyergyó és Kászon 1793". 

Csikszék tekintélyes terjedelmének nagy^ részét 
rengeteg erdőség vagy olyan hely képezi, mely a föld-
művelést teljesen kizárja és legfeljebb  csak legelésre, 
állattenyésztésre és fakereskedésre  nyújt alkalmat. 

Csik éghajlata zord és hideg, amit előidéz részint 
havasainak emelkedettsége, melyek főbb  csúcsaikkal 
(Hargita, Nagy-Hagymás, Délhegy, Kelemenhavas, 
Eordu) megközelítik a 2009 métert, ínég inkább okozza 
területének tengerszint feletti  magas fekvése,  ami 
Csíkszeredánál 735 méter. Ez okozza, hogy Csikben 
a meleg évszak mint tavasz és nyár, két egész hét-
tel kezdődik később, mint a szomszéd Udvarhely 
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és Háromszék megyében, minek természetes követ-
kezménye, hogy Csikben az aratás is ennyi idővel ké-
sőbb történik. Innen van, hogy midőn a szomszéd 
vármegyékben zöldelve virít a tavasz éltető melege 
által életie ébresztett természet, akkor igen gyakran 
még szánkóznak Csikben. Innen van, hogy a rövid 
őszt kora tél követi és a zord időből legalább is négy 
héttel jut több Csiknek, mint Erdély többi vidékeinek. 
Rövid nyara azonban néha nagyon meleg, mit a lég-
körnek havasok közti niegszorultsága és az egybeszo-
rított napsugaraknak visszaverődése okoz. 

Csiket a szelek is nagyon járják, főleg  veszélyes 
a Moldvából betörő Bordaszele, mely a Nemeréhez 
nagyon hasonló természetű. A reggeli ködök is nagyon 
gyakoriak Csikban, minek oka főleg  abban keresendő, 
hogy az Olt völgyének Tusnádnál, a Marosénak Top-
licánál szűk nyílása lévén, a folyókból,  mocsarakból 
és erdők rengetegéből kifejlődő  párák csak lassan 
oszlanak szét és a nap sugarait még nyáron is gyak-
ran elvonják. 

1. NAGY-SOMLYÓI SÓVÁR. 

A Kis-Soudyó vagy Kálvária háta mögött magas 
hegy emelkedik, melynek nyugati oldala sűrű bük-
kössel, keleti és déli oldala pedig fenyvessel  van be-
nőve. Ezen önállóan kimagasló hegy a Nagy-Somlyó. 
A vidék díszére nagy befolyással  bíró ezen csúcs még 
érdekesebb lesz, ha annak fennsíkját  vizsgálva felis-
merjük, hogy az ember olt Isten imádására és a haza 
védelmére szentegyházat és várat emelt. Szép az er-
dők zöld palástját büszkén hordó ezen hegy most is, 

10. A szckely ős várak I. 



146 

mennyivel szebb és festőibb  lehetett, midőn kettős 
csúcsát szeszélyes épületek csoportja koronázta. 

A Nagy-Somlyó sűrű erdeje miatt alulról alig 
megkülönböztethető, kettős csúccsal bír, ezen csúcsait 
lapályos hegyhát köti össze. A csekélyebb magasságú 
déli csúcs tetölapját régi kolostor foglalta  el, mely-
nek most is jelentékeny maradványai vannak, úgy, 
hogy részint több láb magasságban fennálló,  részint 
alapjaiban meglévő falaiból  e kolostor eredeti alakját 
fel  lehet ismerni. E kolostort tojásdad alakban 150 
lépés kerületű védfal  környezete. E falhoz,  — melyet 
kívülről sánc futott  körül, — voltak támasztva a cel-
lák, melyeknek közfalai  most is tisztán kivehetők. 
Közepén csekély terjedelmű imaház állott, melynek 
félkör  alakú szentély alapja román ízlésű épü-
letre enged következtetést vonni. 

Ezen maradványok útmutatása szerint azt kell 
hinnünk, hogy itt védfalakkal  körülölelt kolostor ál-
lott egykor, melynek valószínűleg erődített bejárata 
az északi oldalon a hegynyakról volt, mert ott faragvá-
nyos kövek, ajtó és ablak homlokzat töredékek he-
vernek. A templom alatt és körülötte kong a talaj, 
mi arra mutatna, hogy ott kripta vagy víztartó volt. 
Ásatások valószínűleg oly érdekes felfedezésekre  ve-
zetnének, melyek ezen titokteljes rom építési korára 
világot vethetnének, mert mindenesetre Somlyónak 
igen régi szentélye feküdhetett  itt és kérdés, hogy 
vájjon nem itt állott-e Szent István által épített első 
kolostor és imaház? Hogy ezen harcias korban a ko-
lostorokat többnyire a hegytetőre építették és, hogy 
azokat egyszersmind meg is erősítették, azt tudjuk, 
már pedig e kolostornak a meredek hegycsúcson na-
gyon erős, könnyen védhető fekvése  volt. 
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A Nagy-Somlyó másik jóval magasabb és terjese 
delmesebb csúcsának fennsíkján  nagy kiterjedésű vár 
romjai látszanak. Két egymással párhuzamosan futó 
várfal  körítette e hegytető ormát, mely falnak  kidom-
boruló, nagy fákkal  benőtt gátonya mindenütt tisztán 
követhető. A belső fal  körvonala 460 lépés, a külső 
fal  ettől 20 lépésre párhuzamosan vonul el. Ezen 
külső falat  a hegy lankásabb részén sánc övezte, más-
helyt, hol a hegy meredeksége azt feleslegessé  tetto, 
megszűnik. A bejárat a déli oldalon a hegynyakról 
volt, hol terjedelmes bástyák és védtornyok létét sej-
tető nagy romhalmaz emelkedik. A hegy oldala nagy, 
lapos és faragott  kövekkel van borítva, főként  a déli 
és nyugati oldalon. E kövek láthatólag a várból gu-
rultak alá. A vár terjedelmes belterén két mély üreg 
van, melyek egyike a vár kútja, másika az épület 
helye lehetett. 

Ennyi, ami e várból fennmaradt,  melyet a nép 
„Sóvárnak" nevez. Hogy ki és mikor építtette, arról 
semmi adattal nem rendelkezünk, sőt itt még a rege 
és hagyomány is hallgat. 

2. CSOMÁRTANYI VARDOMB. 

Várdotfalva  mögött szép hegykebel van, mely 
egyfelől  a Nagy-Somlyó, másfelöl  a Delnénél kiszö-
kellő előhegyektől karoltatik körül. E völgykebel hát-
terében a határszéli havasok közé benyúló „Aracs" 
völgye öblösül. A völgy torkolatánál fekszik  Pálfalva 
és benn a völgyben ott, hol az északkeleti irányú 
Remete völgy, a délkeletre irányuló Aracs völgyével 
egyesül, van „Csomortány", szerény kis havasi falu, 
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mely fenyvesekkel  benőtt hegyek között igen regé-
nyesen fekszik. 

A Remete völgy jobb oldalán lévő Cserehomlok 
egy pontját Várdombnak hívják, mivel olt 270 lépés 
kerületű, köralakú erődnek nyomai látszanak. A vár 
beltere vagy három méterrel emelkedik a hegytető 
színvonala fölé,  az azt környező falnak  itt-ott most is 
látszik elhantolt gátonya. Hogy miféle  vár volt, arról 
semmi adatunk nincsen. 

A várdombról szép kilátás nyílik a fenyvesek-
kel bemölt szép Remetevögyre, melynek hátterében 
a Bodos feje  emelkedik fel. 

A várdomb a nép előtt félelmetes  hely, mert ott 
— a rege szerint — egy Simo Péter nevő roppant 
fekete  kísértet ijesztgeti az embereket, azokat föld-
höz veri, szekereikre felül  stb. Egy öreg ember úgy 
fejté  meg a regét, hogy az a Simo Péter vérengző, 
rossz ember volt, ki sokakat és azok között saját test-
véreit is megölte, és ezért lelke nyugtot nem lelve, 
háborog. 

Csomortány határában fenn  az erdők között van 
a Szalonka-völgye. Itt gyűlt össze a fegyverfeladáskor 
5000 székely, innen csalta le tanácskozás ürügye alatt 
Bukov, hogy Mádéfalva  vérfürdőjét  elkészíthesse. 

Csomortány lakói közül a tatárok sok embert 
leöltek, többek között ekkor gyilkolták meg az Aracs 
patak partjain Páter Somlyai szerzetest. A véráldozat 
helyét egyszerű fakereszt  jelöli. 

Egy későbbi tatárdúlás alkalmával 1694-ben Cso-
mortányi István látva, hogy az ellenség váratlanul 
ott termett, néhány rokonával elállotta a falu  utcáját 
és ott hősiességgel harcolva, nemcsak feltartóztatta  az 
ellenséget, míg a lakósság elmenekülhetett, hanem azt 
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vissza is űzte s azután gyors lovára kapva, övéihez 
indult, útjában néhány bokrokba rejtőzködött tatár 
nyílvesszőt röpített reá. A nyílvesszők nem érték hős 
Csomortányit, de ő golyójával leteríté az egyiket, mire 
társaik ennek hulláját lovuk után kötve elmenekül-
tek, a hullában még életszikra lévén, vonszoltatása 
közben is hadonászott kardjával a levegőben. 

3. A CSÍKSZEREDAI M1KÓVÁR. 
Csíkszereda, Csikszéknek egyetlen városa, mely 

Szereda és Martonfalvából  alakult. Nevét onnan szár-
maztatják, hogy az első odatelepülök szerdai napon 
kezdték kunyhóikat építeni. Valószínűbb, hogy neve 
a szerdán tartott hetivásáraitól származik. 

Hogy várossá mikor lett, arra vonatkozó semmi 
adatunk nincsen, hogy 1558 előtt már város volt, ki-
tetszik Izabella királynőnek ez évben kiadott védle-
veléből, melyben városnak címeztetik „Oppidum Ze-
reda" néven és 16 kapuval van az 1567-iki regestrumba 
bejegyezve. 

Címere szívből kinőtt három nefelejcs,  mellette 
C S, pecsétjén ez van: „Sigilum Oppidi Csik-Szereda". 

A városnak, az észak-déli irányban húzódó egyik 
főutca  déli végénél van egy vár, mely körül az egy-
kori határőr ezred épületei láthatók. Ez nem igen 
érdemli meg a vár elnevezést, mert nem egyéb, mint egy 
négy bástyás, sánccal körülvett és megerősített kastély. 
VI. Károly uralma alatt Steinville építette. Bár az 
utóbbi időkben földmellvédekkel  és szögerődökkel lát-
tatott el, mégis semmi hadászati fontossággal  nem 
bírt, mivel a völgy fenekén  fekszik  és a közeli dom-
bok uralma alatt áll, ahonnan rövid idő alatt rommá 
lőhető. 
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Nem is annyira a jelenlegi szeredai vár, mint az 
annak helyén állott régi Mikóvár története érdekel 
bennünket. 

A mostani várkastély helyén állott Mikóújvárat 
1611-ben Mikó Ferenc, Csik-Gyergyó és Kászon fő-
kapitánya építtette. De, hogy már azelőtt annak he-
lyén vár volt, melyet csak felújított,  vagy amelynek 
romjaiból építé Mikó Ferenc e várat, az már a Mikó-
újvár elnevezéséből is kitűnik. Iia egy kissé a törté-
nelem poros leveleit felhányjuk,  akkor azt írott ada-
tokkal bebizonyíthatjuk. Kimutathatjuk azt is, hogy 
e helyen három különböző időben és korban épült 
vár létezett. 

Hogy Mikó Ferenc Mikóújvára helyén egy más 
régi vár állott, kitetszik abból is, hogy Várdotfalva 
várhoz adott, várhoz tartozó falu  volt, mely a Carolina 
descriptio szerint 300 öl fát  és egy négyökrös szekeret 
tartozott a Szereda feletti  várnak kiszolgáltatni. A vár 
elpusztulásával a várterület — mint fejedelmi 
várhoz tartozók — visszaszálltak a fejedelemre. 

Tehát azzal, hogy itt régen Mikó Ferenc előtt 
vár volt, tisztában lennénk, hogy pedig miféle  és ki 
által épített vár volt, arra a csiki krónika ad felvilágo-
sítást. Ugyanis 1063-ban Sándor István a csángók 
Dutka Vazul (Basil) nevü vezérével hadakozván, mi-
dőn már seregei gyengülni kezdtek, egy Mikó neve-
zetű ismeretlen 200 fegyveressel  segítségére érkezik 
és a csángókat kiverve, Sándor Istvánt megszabadítá, 
mely szolgálataiért Sándor István megengedte, hogy 
hadnagyságot állítson, így építé a maga nevéről neve-
zett, ma is fennállott  Mikóvárat. 

László király Mikónak hős és nemes tettéről ér-
tesülvén, a Hét-Erdőn túl gazdag örökséggel ajándé-
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kozta meg, szék-századossá tette, valamint utódai ne-
mesi címet nyertek. Annyira kegyébe esett László ki-
rálynak, hogy midőn az erdő mögötti földet  járván, 
Vacsárkon túli föld  urával, Istvánnal lévén, ennek 
Szilvási ErzsébeLtől való leányát Katát, Mikó fiának, 
Pálnak adta feleségül,  sőt lakodalmánál széles jó ked-
vében maga is áldomást ivott a nemzet poharából. 

Ebből kitűnik, hogy ez a hős Mikó az első ott lévő 
várat a XI. században építé és hogy e vár a csiki 
krónika írásakor 1533-ban még ep és virágzó állapot-
ban volt. Hogy mikor dúlatott fel,  nem lehet tudni, 
feltehető  azonban, hogy a János Zsigmond, vagy 
Bálhori Kristóf  alatti zavarokban kitört lázongások 
alkalmával rombolták le a székelyek 

Már most jöjjünk tisztába a Mikóújvárát épített 
Mikó Ferenccel, kiről Kunics és Mikola azt állítják, 
hogy Bethlen Gábor kocsisból tette úrrá és mint ilyen-
nek a fejedelem  építette a várat. A hálátlan, az oda-
szállott fejedelmet  mégis meg akarta mérgezni, amit 
azonban felfedeztek  és őt magát mérgezték meg, sőt 
a megharagudott fejedelem  várát is lerombolta. Hogy 
ez csak ráfogás  és kitalálás, eléggé bizonyította Ke-
mény József.  Mikó Ferenc e kor kitűnő emberei 
közé tartozott. Bethlen Gábor csiki főkapitánysága 
alatt csiki alkapitány volt, azután főkapitánnyá 
emelkedvén, mivel e székben jószága nem volt, Bethlen 
Gábor mint fejedelem  a szeredai fejedelmi  jószágot 
adományozta neki. Hogy pedig Mikó mindvégig ked-
ves és kegyelt embere volt a nagy fejedelemnek,  kitű-
nik abból, hogy Bethlen Gábor még halálakor is vég-
rendeletileg sok ajándékot rendel Mikónak adatni. 
Sőt Bethlen Gábor halála után is szerepel. Rákóczi 
szintén kegyelte Mikót és halálakor 1635. július 15-én 
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a fejedelem  rendeletéből a fehérvári  templomban te-
mettetik el. 

Mikóvár sem dulatott fel,  hanem azután fiára, 
Mikó Józsefre  száll, ki gyermektelenül halván el, a 
vár visszaszáll a fejedelemre,  I. Rákóczira, aki 1637-
ben Mikó József  özvegyének Macskási Ilonának visz-
szaadja, ki másodszor Domokos Tamás csiki főka-
pitányhoz ment férjhez.  Ez a Domokos 1657-ben el-
kísérte II. Rákóczit lengyelországi kalandos hadjá-
ratára, hol tatár fogságba  esvén, kiskorú gyermekei-
nek gyámja, Apor István lakik e várban. 

A II. Rákóczi és Barcsai trón feletti  harcaiban 
1660-ban a Rákóczival tartó Apor István elfogatván, 
Görgény várába záratott, mikor a szeredai vár Kál-
noki Mihályra bízatott. De Káinoki erőszakoskodá-
sával a székelyeket maga ellen haragítván, ezek a 
Görgényből megszökött Aporhoz csatlakoztak, a várat 
ostromolván, visszafoglalták  és Rákóczi pártjára ál-
lottak. Ezért 1661-ben a törökök Mikóvárát bevették 
és annyira feldúlták,  hogy midőn pár év múlva Do-
mokost rabságából kiváltották, hazájába visszatérve, 
régi fényes  várának csak romjait találta. Felépíteni 
nem volt ideje, mert Béldi Pállal tartván, kénytelen 
volt újból kimenekülni és 1679-ben Mikóujvár fele-
dett rom maradt, míg 1714-ben gróf  Steinville csá-
szári tábornok a vár romjaiból a mostani várat építé, 
mely a Szeredai nevet kapta. A régi történelmünkben 
szerepelt vár annyira eltiint, hogy annak még alak-
járól sem tudhatunk semmit. Egy 1654-iki összeírás-
ból mindössze azt olvashatjuk ki, hogy annyira díszes 
és fényes  volt, hogy egyik bástyáját „Aranyos bás-
tyának" nevezték 
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4. ZSÖGÖDI VÁRAK. 

Csíkszereda alatt, a csiki völgyet határoló hegyek 
öszehajlanak, mi által egy vadregényes, gyönyörű 
sziklákkal szegélyezett szoros keletkezik, melyen át az 
Olt erőszakosan vésett magának utat. E szoros in-
nenső torkolatában fekszik  Zsögöd, ahol a derék ha-
zafi,  Csikszéknek 1861-ben és 1867-ben kinevezett al-
kotmányos főkirályabírája  Mikó Antal lakott. A fa-
luval szemben az Olt jobb partján függőlegesen  fel-
tornyosuló sziklakhegy áll, mint előnyomuló vád-
pontja a szorosnak. A természet e sziklacsúcsot arra 
látszott teremteni, hogy oda a szorost elzáró várat 
heyezzen az ember. Ezen Kisvártetőnek nevezett szik-
laormon volt is régen, még pedig jelentékeny kiter-
jedésű vár. A hegy szabálytalan fennlapját  körülölelő 
400 lépés kerületű várfalnak  elhantolt gátonya most 
is tisztán kivehető. A vár beltere most szántóföld.  Az 
Oltra néző oromszögénél kőszikla van, melyben egy 
lábszerű nyom látszik. E kő regéje az, hogy a 
vár ura csatába menvén, szerető, utánna epedő neje 
türelmetlenül várta visszatértét és e szirtre, mint 
legmagasabb pontra mászva kémlelte ura érkezését. 
Azonban hiába legelteté könnytől és szerelemtől ra-
gyogó szép szemeit a vidéken, hiába állott ott a szikla-
ormon addig, míg kicsiny lábai oda benyomód-
tak, hiába tárta fel  a szép vidék reménydús szőnye-
gét előtte, az epedve várt férj  nem jött meg, elese** 
Valahol a véres harcokban, a hü hitves pedig a vá-
rakozásban elhalt. A szikláról, a női hűség e szikla-
lapjáról, megható kilátás nyílik. A meredek sziklafal 
alatt az Olt kanyarog, szeszélyes alakot írva le a 
völgy gyepszőnyegén. Szemben Zsögöd és a háta 
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mögötti hullámzatos dombok felelt  Sz. Lélek magasan 
fekvő  temploma van. 

Zsögödnek a Kisvártetőn kívül egy másik vára 
is volt. Zsögöddel szemben, a jobb parton, egy hegy-
kebel nyílik, melyet egyfelől  az előbb ismertetett Kis-
vártető, alulról a Faragó tarchit tömege ölel körül. 
Ezen „Rejtékvölgynek" nevezett hegykebel hátteré-
ben, a magas Harammel összefüggésben  lévő kúp-
alakú kerek domb látszik, melyet várhegynek ne-
veznek. Ezen erdővel benőtt büszke orom tetején haj-
dan vár állott, melynek még ma is jelentékeny ma-
radványai mutatkoznak. A hegy oldala olyan mere-
dek, erdővel olyan sürün van benőve, hogy csak 
kerülő úton a nyugati oldalon lévő hegynyakon le-
het tetejére feljúlni,  de itt se minden baj nélkül, mert 
ez oldalról is egy látszólag emberkéz által lemetszett 
15—18 m. magas sziklafal  mered fel,  melyen kes-
kenyen bevésett, veszélyes ösvény húzódik fel. 

E sziklafal  karajára van fektetve  a várfal,  mely 
még most is 1 m. magasságban bontatlanul szilárdan 
áll. E fal  tojásdad alakban fogja  körül a hegynek 
300 lépés kerületű ily alakú fennsíkját.  A fal 
mindenütt a hegy meredekén lehanyatló ormára lévén 
fektetve,  sáncra se szükség, se hely nem volt. A vár 
beltere most is szabályszerűen körülsáncolt kiemel-
kedéssel bír és olyan sűrűn van apró fenyőbokrokkal 
benőve ,hogy oda behatolni alig lehet, anélkül, hogy 
a hegyes levelű bokrok össze ne vérezzék az ember 
kezeit. 

E vár fekvése,  a csaknem megközelíthetetlen 
hegyormon nagyon erős, elhelyezése pedig olyan sa-
játságos volt az elrejtett, csak Zsögödről látható hegy-
kebelben, hogy az a hegyek ormai felett  átpillantást 
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engedett AI- és Felcsikra és a zsögödi szoros felett 
őrködhetett anélkül, hogy látható lett volna. E vár 
láncszeme voi a Hargita keleti oldalán levonuló vár-
láncolatnak, mely a fentebb  fekvő  csicsói várral, az 
alatta lévő zsögödi várral, a Nagy-Somolyon lévő 
Sóvárral és ezáltal a tusnádi szoros torkolatánál fe-
küdt csíki Bálványos várral volt látható öszekötte-
tésben. A várhegy déli aljában szép kis térség van, 
melyet „Deszkás csűrnek" neveznek. E terecske felső 
végében valamely kerek épületecskének látszanak 
alapfalai.  A falvonalon  belül üreg van, melyet emiatt 
a vár kútjának tartanak és neveznek. 

Zsögöd között folyik  le és szakad az Oltba Zsögöd 
patak, melynek sokféle  elágazó sziklás völgyében 
rejtőzködnek Mindszent és Szent-lélek községek. Zsö-
gödön alul az Olt völgye szűk szorossá keskenyedik, 
mindkét oldalról meredeken leszelt hegyek határolják, 
ják. 

A szoros torkolatába felnyúló  Poklonfalva  egyik 
része magaslaton fekszik  ezen „Háromtetej"-nek 
nevezett domb fennsíkján  terjedelemes várkastély 
falai  látszanak, mely a hagyomány szerint a szé-
kely eredetű gróf  Andrássyak ősi kastélyának marad-
ványai. 

Az Andrássy család ma is használja a Csikszent-
királyi eliőnevet. 

Szentkirály nevével fűződik  egybe a székely hő-
siesség azon dicsősége is, melyet 1694-ben a Nizet 
által Somlyónál megszalasztott tatárok feletti  győze-
lemmel arattak, mert a Szenkirály két részét elvá-
lasztó hídnál vettek hadállást az alcsikiek, onnan szo-
rították vissza a megfutamított  tatárokat a zsögödi 
szorosba, ott ejték el vezérüket, a kegyetlen Mirza 
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Khán fiát,  kiszabadítván 8.000 láncra fűzött  keresz-
tény foglyot. 

5. CSIK-CSICSÓ VÁRA. 

Gsik-Csicsó a Szépviznek Oltba szakadásánál 
fekvő  csinos székely falu,  nevezetes káposztájáról, 
melyet az Olt völgyi kertekben oly nagy mennyiség-
ben termelnek, hogy nemcsak Csikót látják el a ma-
gyar konyha e kedvenc cikkével, hanem egész Bras-
sóig, sőt Marosvásárhelyig, néha tovább is széthor-
dozzák. 

Csicsó önálló egyházközség lévén, a delneiek el-
határozták, hogy a távol lévő templomot falujukba 
átköltöztetik. Le is bontották fedelét,  a falainak  egy 
részét és az így nyert anyagból meg is kezdték a két 
falu  között az új templom építését, de amit nappal 
felépítettek,  az éjjel szétrombolódot. Ezt Isten inté-
sének vélvén, a régi megbontott templomot újra kiga-
zították és rendbehozták és azóta oda járnak Istent 
imádni. 

Költözködő templomán és híres káposztáján ki-
vül még más neveztessége is van Csicsónak. A Hargita 
oldalában érdekes romtöredék látható, melyet „Csi-
csó-várának" neveznek. 

Csicsóval átellenben az Oltón túl Egresmejék 
nevű fennsík  terül el, egészen a Hargita aljáig. En-
nek nyugati végénél az Egres és Várpatak között, 
Csicsótól 1 és fél  órányira, magas sziklagerinc — a 
Hargita előhegye — emeli fel  meredek szirt ormát. 
Annak a Várpatakra néző déli fokán  vannak a mesés 
vár titojiteljes romjai. 

A palás tracliyt hegynek függőlegesen  lemetszett 
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foka  mesziről rakott falnak  látszik. A falusiak  azt 
is hiszik, hogy magát a várhegyet is emberkézzel rak-
ták össze, pedig az olyan természetes képződés, mely 
a Hargitának Csikra néző keleti oldalán több helyen 
is mutatkozik. 

A hosszúkás sziklacsúcs, melyen a vár feküdt, 
délről szépen ki van csipkézve, sziklái 15—20 m. ma-
gasságra annyira függőlegesen  emelkednek, hogy ezen 

14. Csik-csicsó vár alaprajza. 

oldalról csak madár közelíthetett és ezért itt fal  nem 
is volt, csak a szintén függőleges  de csekélyebb ma-
gasságú északi oldalán vonult fal,  mely a 132 lépés 
hosszúságú szikla ormát ölelte körül. Ezen 1.5 m. szé-
les szép válogatott lapos kövekből forró  mésszel épült 
fal,  még épebb helyein 1—1.5 m. magasságban 
most is áll. 

A falnak  közepe táján egy félkör  idomú behor-
padás van, mit a sziklaorom ilyen alakja miatt vett 
fel.  Északkeleti szögletéből 15 lépésre az északi ol-
dalon volt a vár bejárata, melyet egy befelé  szögelő 
kerekded bástya (A) védett 
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A kapubástya alapfala  és a sziklába vésett út 
most is tisztán látható. A kapubástyán belül üregek 
(B) vannak a sziklába vésve, melyek mint a hagyo-
mány mondja sülyesztők voltak, melyekbe a netán 
betolakodott ellenséget egy csapóajtó által elsűlyesz-
hették. A várfal  észak-nyugati részénél egy másik 
kisebb bejárat (C) volt, hol a sziklába vésett kes-
keny, alig 60 cm. széles folyosó  még most is megvan. 

E várnak beltere nagyon kicsiny, legnagyobb 
hossza 98, legnagyobb szélessége 24 lépés. A vár lát-
szólag kicsiny és jelentéktelen, azonban fekvésénél 
fogva  igen erős és csaknem bevehetetlen védhely volt 
lőpor előtti korban. Hogy mikor és ki építette a várat, 
arra semmit adatunk nincsen, a nép egyszerűen, mint 
minden régi történeti homályba vesző romról, azt 
mondja, hogy óriások építették és lakták. 

Losteiner történetíró felemlíti  e várat és iazt 
mondja, hogy egyike volt azon felcsiki  4 várnak, 
melyekben a lakosok vész idején oltalmazták ma-
gukat, továbbá azt is mondja^ hogy azon csicsói vár, 
melyet Ulászló 1494-ben a moldvai vajdának aján-
dékozott és melyet azután a moldvai vajdák sokáig 
bírtak, nem a Szolnok megyében lévő csicsói vár, 
hanem ez lett volna,. Ennek azonban biztos történeti 
ismerete és e vár kicsiny volta is ellentmond. Ugyan-
csak Losteiner mondja és a Mikházi kolostor házi 
történetében is az áll, sőt a hogyomány is erősíti, 
hogy e várat somlyói szerzetesek bírták, itt volt első 
kolostoruk és csak később, békésebb idők bekövet-
keztével költöztek át Csiksomlyóra. 

Valószínű azonban az, hogy e vár egykorú lehet 
a rákosi várral, melyet a csiki krónika szerint Zand-
rihám neje 888-ban épített, egyszersmind összekötő 
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vár lévén, a rákosi, zsögödi és a szembenlévő csomor-
tányi és sóvári várak között. A szerzetesek vész idején, 
főként  a IV. Béla alatti tatárjáráskor szinén felvo-
nulhattak oda és lakhattak a bizos menhelyen mind-
addig, míg a vész elvonultával somlyói állomásukra 
visszaköltözhettek. 

6. CSIKRÁKOSI-BOGÁTHI VAR. 

Mádéfalvával  csaknem összeér Csikrákos, ezzel 
pedig teljesen össze van épülve Göröcsfalva  és Vacsár-
csi, melyen felül  Szent Mihály fekszik.  Ezen fal-
vak a Köd déli alján lefolyó  Rákospatak mellett hosz-
szú sorban nyúlnak el, úgy, hogy 1 és fél  km. szé-
les felcsík  területét egész szélességben átkarolják. A 
Köd pedig egy a Lövész havasából lenyúló lapályos 
kifutvány,  mely a felcsík  területét egészen elzárja. 

A Rákos szláv nyelven gyűlést jelentvén, sokan 
e felvaknak  nevét innen származtatják, bár vehette 
a rákdús patakból is. Akárhonnan eredjen is a Rákos 
elnevezés, a magyarban mindig büszke önérzetet kelt, 
mert eszébe ötlik Rákosnak annyi emlék szentesítette 
tere, a nemzetnek oly kedves emlékű tanácskozási 
helye, hol annyiszor gyűlt egybe a nép alkotmá-
nyát fejlesztő  tanácskozásra és azt védő harcra, hol 
annyiszor illesztett koronát királyok fejére  és azok 
között a „Nagy" nevet méltán megérdemlő Mátyás 
fejére  is. 

Ha a csiki „Rákostérhez" nincsenek is ily nagy 
emlékek köt\e, azért ahhoz is tisztelettel kell köze-
lítenünk, mert ezen Rákostér is székely őseinknek ál-
dozási gyülekezési, tanácskozási és törvényhozási 
helye volt, hol rabonbánokat választott és temetett el 
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a székely nép, liol őstörténete nevezetesebb mozzana-
tainak homályos, elmosodó emlékeivel találkozunk. 
Midőn Árpád apánk a hazát elfoglalni  jött, a már 
előbb ide települt székelyek — Attila hunjainak hős 
ivadékai — testvérileg fogadták  őket és segítettek a 
honfoglalás  munkájában és ezért Árpád ezen testvér-
népet nem lióditottnak, hanem szövetségesnek nézte 
és Zandirhámmal a székelyek akkori rabonbánjával 
oly szövetségre lépett, mely a székelynek önkormány-
zati jogát és nemzeti függetlenségét  biztosítá. 

Nemcsak a nemzeti ősvallásnak volt áldozati 
helye, nemcsak a Héterdőn belüli rlabonbánságnak 
volt székhelye Rákos, hanem egyszersmind a szé-
kely nemzet kedves gyülekezési helye is, mert midőn 
északi nemzet követei jöttek, szövetséget kötni, Sán-
dor István a rabonbánokat és a népet a Héterdőn 
beliilli Rákosmezejére gyűjtötte össze ezen követség 
fogadására  és a szövetség megkötése végett. Ezen szö-
vetség kezességéül a főrabonbán  Apor Sándor leá-
nyát, Mariannát adták a követ fejedelme  fiának  Va-
zulnak (Basil) feleségül. 

Sándor István idejében 1039 körül Rákosmeze-
jén gyűlt össze a székely nemzet a törvények rend-
jét megállapítani. Jelen volt ekkor László herceg is 
(a későbbi Szent László király) aki azon időben Er-
dély ezen részét a kunok ellen védelmezte. Ez idő táj-
ban Sándor István a beszorult tatárokat (valószínűleg 
kunokat) kivervén, jutalmul Törcsvárt kapta László 
hercegtől, aki ugyanekkor erősíté meg Kászonszéket, 
mint széket. 

1764-ben itt gyűlt egybe az erőszakos fegyver-
feladás  ellen óvást tenni a székelység. Az ide nem 
messze fekvő  Mádéfalván  mészárolták le Bukow vé-
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rengző zsoldosai a fegyvertelen  népet. Rákos régi 
történelmét megismerve, tekintsük meg annak kör-
nyékét, ahol több érdekes rom van szétszórva; isme-
retlenek ezek mint hazai emlékeink legtöbbjei. 

A Bogáth, a Vár és Kulcs patak között kiszögelő 
előfokát  képezi a Hargitának, egy önálló semmi más 
hegy által nem uralgott oly kerekded hegyet, mely 
az akkori hadászati elvek szerint igen előnyös fek-
helyet nyújtott egy tekintélyes erőd számára, őseink-
nek sas szeme nem tévesztette el ezen előnyös fek-
vést, mert a jelenleg puszta hely valamikor meg volt 
erősítve. A terjedelmes hegytető csúcsán még most 
is nagy mennyiségű tégla és cserép töredék található, 
e hegynek északkeletre kirúgó, egészen az Öltig elő-
nyúló végcsúcsát félkörben  vonuló, vagy 500 lé-
pésre követhető hatalmas gátony és sánc vette körül. 
Ezen külső védvonalon belül volt a tulajdonképpeni 
vár, azon a helyen, ahol most a kápolna fekszik.  E 
vár levél alakú volt és belső falazata,  melynek csak 
alaprakata látszik, 220 lépés kerülettel bírt. E belső 
fallal  párhuzamosan, de jóval alább, a hegyoldalban, 
kettős bemetszés van, mely csakis a keleti oldalon, 
ahol a fal  meredeken van leszelve, szűnik meg. E be-
metszésekben leheltek elhelyezve a vár megközelítését 
gátló külső töltések. A vár belterének délkeleti szög-
letében most keresztfa  és Szent Jakabnak szentelt 
imaház áll; béke, hol hajdan harc dühöngött, hol 
egykor szablyák villoglak. 

11. A székely ősvárak I. 
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7. CSIKRÁKOSI POGÁNYVÁR. 

Amilyen szép és változatos az Olt völgye, épp 
olyan összhangzatosan szép és nagyszerű annak ha-
vas kerete. Hátunk mögött a Hargita roppant tömege, 
szemben a határszéli Kárpátok tarka színezetű lán-
colata, fent  Szent Domokosnak sziklacsúcsai, lent 
a Szt. Anna tó és Biikösd kéklő bércei. 

Ezen röviden körvonalazott panoráma bűvölete 
ne feledtesse  velünk a gyönyörünk álláspontjául 
szolgáló vár keletkezési korának kutatását. Fájda-
lom e kutatásainkban a történelem útmutatását nélkü-
lözve legfeljebb  csak sejthetjük, hogy itt állhatott az 
Upolet anyja által 888-ban épített áldozati ház, mely 
e harcos idők szellemében csakis vár lehetett. A csiki 
krónika útmutatása is igazolja e feltevésünket,  mert 
eszerint is ezen áldozati hely Vacsárkon innen nem 
messze épült a víztől. 

Losteiner szintén említi, hogy a rákosi torony 
volt a felcsikiek  védelmi központja, amiből azt 
kell következtetnünk, hogy e torony alatt nem tem-
plom tornyát, hanem a bogáthi, vagy odább a Hargi-
tában feküdt  másik rákosi, úgynevezett „Pogány-
várban" állott zömtornyot, vagy toronyerődöt értette. 

A Bogáthi várnak ismerete uán felhatolunk  a 
Hargita rengetegeibe, hogy Rákosnak előbb említett 
másik várát, a szintén teljesen ismeretlen Pogány-
várát is felkereshessük. 

A Hargitának ugy Csik, mint Udvarhelyszék felől 
nézve — három főcsúcsa  van van; az alsó, mely „Bél-
havas", Asztalkő és csicsói Hargita név alatt ismere-
tes; a középső csúcs, mely „mádéfalvi  Hargita" nevet 
viseli; és a legmagasabb „Galusatető" vagy rákosi 
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Hargita. Ezen utóbbinak keleti oldalába, messze fenn 
a főcsúcs  alján, Bogáthtól 3 órai távolságra egy a 
Várpatak és Szilas patak közti büszke trachytcsúcs 
emeli fel  festői  szírtormát. Ennek tetejét komázzák a 
Pogányvárnak romjai. 

A vár idoma igen szabálytalan és azt leginkább 
a sziklacsúcsnak alakzata határozta meg. A vár bei-
tere lapályos; miutfcn  kicsiny terjedelemmel bírt, 
azért a várfalak  mindenütt a sziklaorom szélére van-
nak fektetve.  E falak  válogatott lapos kövekből forró 

15. Csikrákosi pogányvár alaprajaza. 

mésszel épültek még pedig olyan szilárdan, hogy még 
mostan is bonthatatlan tömeget alkotnak. Azonban 
minden szilárdságuk mellett is elmorzsolta azoknak 
felső  részét az idő. Legépebb e védőfal  a keleti és 
északi oldalon, hol még 1—2 m. magasságban meg 
van, míg másutt csak alaprakata látszik. 

E sziklacsúcs, melyre e már fekvésénél  fogva  is 
bámulatos vár helyeztetett, minden oldalról függő-
legesen lévén leszelve, a feljuthatás  nehézségeit egy 
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a valamivel menedékesebb keleti oldal szikláiba mü-
értőleg bevésett út által hárították el. Ezen út (A) az 
észak-keleti szöglet alján kezdődve vonul fel  a vár 
kapujához (B), mely a vár délkeleti szögletének kö-
zelében volt. Ezen útnak fedezésére  és biztosítására 
építettek az észak-keleti szögletbe egy hatalmas kör-
bástyát, vagy toronyerődöt (C) és ennek alján egy az 
út felett  emelkedő sziklafokra  helyezett félkör  alakú 
útvédet, vagy előművet (D) ahonnan kővel is agyon-
zúzhatták a keskeny úton csak kevés számban ro-
hamozó ellenséget. 

Az említett körbástya képezte sarkpontját a vár-
falnak.  Ezzel volt összefüggésben  a keleti várfal  a 
hosszabb északival, mely a hegy alakzat által itt-ott 
meghajlítva vonult vagy 110 lépés hosszúságban a 
nyugati várfokhoz.  Itt állott, mint azt az alapfalazat-
ból is ki lehet venni, e várnak hatalmas, 55 lépés 
kerülettel bíró köridomú zömtornya (E). Az 
innen kiindult déli oldalfalat  a szikla ily idoma miatt 
meghajlították. 25 lépésre a zömtoronytól ismét egy 
másik körbástyának (F) homályos körvonalára ta-
lálunk, melyen túl a déli oldalfal  teljesen eltűnik és 
csakis odább a délekeleti szöglet felé  mutatkozik ismét 
annak vonala. 

A vár kelet-nyugati irányban 100 lépés hosszú 
és a legszélesebb részén 50 lépés széles, belterén több 
üreg van. Ezek közül egyikéről (G) azt tartják, hogy 
a vár kútja volt. Egykor hősök tapodta udvarán 
most fenyöbokrokat  nevelt a természet. A komor ódon 
falakat  szép szinvegyületű folyondárok  és mohák 
vonták be, szeretettel körülkarolva, védve azt az idők 
viszontagságai ellen, mert az ember romboló szeszélye 
ide e vadon rengetegbe nem igen tud behatolni. Leg-
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feljebb  egy-egy kecskepásztor vetődik ide, szirimásző 
nyájával, néha letelepedve delelni e szent romok 
közé, ahol tilinkóján bús dallamokat zeng. A szél 
által elkapott hangok képezik bús elégiáját a mult le-
tűnt dicsőségnek és hatalmának. A vár körül a ter-
mészet nagyszerűsége, roppant sziklahalmazok és a 

16. C.sikrákosi pogányvár sziklahegyének nyugati képe. 

fenyvesek  határtalan rengetegei terülnek el, melyek a 
szél minden fuvallatára  elsóhajtják magukat, beszélve 
titokteljes hangokon. Amott hátul a Galusatető meg-
döbbentő csúcsa magaslik fel,  kopár gyakran még 
nyáron is hó erek tarkázta teteje felett  egy-egy ke-
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selyíi kering, mérföldeket  befogó  körökben, körülöt-
tünk pedig az 1200 m. magasságban fekvő  vár most 
tiszteletet parancsoló rom, egykor büszke sasfészke  a 
székely rabonbánoknak. 

Itt fenn  a fellegekkel  szomszédos sziklaszál te-
tején, bol a vihar keletkezik, hol a villámok képződ-
nek, ütöttek tanyát hajdan a hős székely nép daliás 
fejedelmei,  itt székelt Upolet, hős fia  a nagy Zandir-
hámnak, itt e büszke ormon, honnan az egész Olt te-
rén eredetétől harmadik szorosáig végig lehet pillan-
tani — laktak ezen nép szeretete, becsülése és nem 
zsarnoki hatalom által lett papi fejedelmek,  kik a 
népet kormányozták, harcba vezették és ősi szertar-
tásaik szerint áldoztak Hadúr oltárain. Szent tehát e 
hely, mert a nagy ősök dicső szelleme lengi azt körül, 
öselődnek emlékköve ez, miért is tisztelettel kell ah-
hoz közelíteni. 

Mindaz, amit eddig hallottnuk és ami szent tisz-
teletre gerjeszt, nemcsak képzelet szüleménye, ha-
nem mind történelmi alappal is bír. Erre vonatkozó-
lag bizonyítékokat találunk a csiki krónikában, mely 
szerint Rákos székhelyévé tétetett a Héterdőn belüli 
külön szakadt rabonbánságnak és éppen ezért nem 
lehetetlen, hogy az itt székelő Upolet építhette, 
nemcsak ezen, hanem az alább fekvő  Csicsói és Zsö-
gödi várakat is, 3 ikerfia  számára, kik között fel-
osztá a Iléterdőn belüli tartományt, vagy építhette azt 
1040 körül, az a Sándor István, aki András király 
jóváhagyásával itt külön rabonbánságot alapított. 

Előfordul  e vár még a XV. században is, mikor 
Sándor Péternek Ugrón Katalintól született fia  István 
nagykorúságával felszabadulván  Pongrátz János tu-
torsága alól, a vajda parancsára lovashadakat gyűjtött 
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Csíkországban és Apor János és Ugrón Tamással, 
kik a törzsönként felkelt  székelységet ezen ifjúval 
vezették, a vajda vezérlete alatt megverték Halo-
bechust, Mysia prefectusát. 

A krónika továbbá azt is mondja, hogy Poladus 
(helyesen Vlád) oláhországi vajda támadásai miatt 
Sándor István kénytelen volt Rákos mögötti várába 
visszavonulni, hol Apor Annát feleségül  vévén, sze-
rencsésen is uralkodott. 

Most eltűnt a vár, de romtöredékei fennmaradtak 
kőtáblájaként a múltnak. A néprege óriások által 
építteti e várat; mindenesetre óriási volt az eszme és 
kivitel is, mert figyelemmel  vizsgálva e romtöredéket, 
ha gondolatban egykori épségükre visszaépítjük, bá-
mulnunk kell az ott volt építkezés nagyszerűségét, 
fel  kell ismernünk azon építészeti képzettséget és 
hadászati fejlettséget,  mely ily megközelíthetetlen 
hely hadászati fontosságát  felfogni,  átérteni és a 
megfogalmazott  eszmét létesítni tadta. 

Midőn egy ilyen rom korának nagyságról regél, 
egyszersmind tansukodik a kor műveltségi fejlettsé-
géről is, mert amely nép ily nagyszerű művet tudott 
létesíteni, annak bizonnyal már e távoli korban is 
nagy értelmi fejlettséggel  és hadászati ismeretekkel 
kellett bírnia. 

A nép itt is, mint minden romnál kincsekkel 
lelt pincét keres. A néprege szerint egykor egy pász-
tor a vár pincéjébe bevetődött, ahol egy nagy ezüst 
asztalon aranykereszt állott, melyet midőn megérinté, a 
belső ajtó is felpattant.  Ott volt kádakba, bivalybőrökbe 
halmozva emberszem soha nem látta temérdek kincs. 
A pásztor jól meg is rakodott és midőn kifelé  igye-
kezvén, az ajtóhoz ért, az becsapódott és szózat hal-
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látszott, mely mondá: „Rakd le, mert addig ki nem 
mehetsz''. Az ajó is csak akkor nyíl fel  újra, midőn 
felpakolt  kincsét mind lerakta. Még azt is hozzáteszi 
a néprege, hogy ezen országot érő kincset csakis a 
rákosi templomban elrejtett vasfű  segítségével lehetne 
kihozni. 

8. SZÉPV1ZI ERŐDÍTMÉNYEK. 

A felcsiki  völgynek van egy érdekessége és termé-
szeti szépséget felmutató  szöglete, mely még eddig 
ismeretlen előttünk. Ez Szépviz vidéke és az oly sok, 
de főként  népismeret tekintetében érdekes gyimesi 
szoros. Utunk oda a Rákos patak mellett hosszan 
elnyúló falvak  során vezet keresztül. 

Ezen az úton találhatók a Vacsárcsi és Szent Mi-
hály közötti magaslaton lévő azon romok, melyek a 
rabonbáni Sándor család őskúriájának maradványai. 
Ez az a hely, ahol 1533-ban a csiki krónikát őstörté-
nelmünknek e megbecsülhetetlen kincsét összeállí-
tották. Ezen krónika keletkezése így szól: „összeíra-
tott 153 darab — 3 csomagba kötött — iratból 1533-
ban Sándor Menyhér várában Alszeg földjén,  Csik 
házában, Vacsárk és Csikfalva  között". — Ezen né-
hány sorból is kitűnik, hogy ezen erődített kastélyt 
használták fel  e korban Csik székházául, mert Csik-
háza nem jelentett mást. Továbbá azt is, látjuk, 
hogy Szent Mihálynak most Csigafalva  nevű alsó ré-
szét azon korban Csikfalvának  és a most ily nevű ne-
gyedét Szent Mihálynak akkor is Alszegnek nevezték. 

Ezen kastélyt, mely — mivel várnak mondják —• 
tekintélyes lehetett, 1694-ben a tatárok feldúlták.  E 
végzetes napokban veszett el a csiki krónikának ere-
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deti példánya is. Ma csakis egy 1695-ben készült má-
solatának 1796-beli hibás liarmadmiásolatátj bírjukj 
Ezért e porladozó romtöredéket úgy tekinthetjük, 
mint őstörténelmünk legbecsesebb ereklyéjének az 
1533. beli székely krónikának bús temetőjét. 

Vacsárcsin felül,  hol Rákos patakával a Szirmai, 
Eger és Csiga patakok összefolynak,  fekszik  Szent Mi-
hály, mely külön négy tizedre oszlik, úgymint Al-
szeg, Tőkeszeg, Csigafalva  és Ajnádra, mely egykor 
külön, most egybeolvadt faluknak  összfogalmát  fe-
jezi ki, az egyházközség védszenljétől származó Szent 
Mihály elnevezés. 

Ezen egyházközség lőrése védfallal  kerített 
temploma tisztes régi műemlék, bár a kontár kiiga-
zítások által teljesen kivetkőztetett eredeti alakjából. 
A templom kerítésében található azon nevezetes kőke-
reszt, melyen tisztán olvashatóan be van vésve e vég-
zetes szó. „Siculicidium". A közhit szerint ez volt 
a mádéfalvi  Vészhalmon állott eredeti emlékkereszt, 

mely kormányrendeletből onnan elmozdíttatván, egy 
szentmihályi ember, Búzás János hozta ide, ahol 
utódai helyezték le sírjára. Igen kívánatos és mél-
tányos lenne, hogy az eredeti helyére újból vissza-
helyeztessék, had őrködjék ott az ártatlan vértanú 
emléke felett,  had hiredesse ott az utókornak a zsar-
nokság véres tetteit, had álljon ott intőjéül a hatalom 
ily gyászos visszaélései ellen. 

Szent Mihálytól keletre, a Csiga patak völgyecs-
kéjében feküdt  Csibrefalva,  melyet a tatárok 1694-
ben a földdel  egyenlővé tettek, ma ezen helyen ka-
száló és tó van; de a Csibrefalva  nevet máig is fenn-
tartotta, sőt még a házak fekhelyei  is felismerhetők. 
Csibrefalvával  egyidejűleg Szent Mihályt is feldúl-
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ták a tatárok. Az első betörésük alkalmával éjjel 
lepték ineg a falut,  lakóit úgy lemészárolták, hogy 
csak 7 öreg ember maradt életben. Ekkor történt az 
is, hogy egy szentmihályi emberhez két tatár be-
menvén, őt összekötözték és korbácsolva hurcolták 
rabságra. Ezt meglátván serdülő leánya fejszét  ra-
gadva a két tar tárt levágta, mire több tatár csődülvén 
oda, hősies önvédelem után összevagdalták a hős 
amazont. 

A tatárok ezen első betörésekor a Szent Mihályt 
lakott Sándor János, Csik akkori alkapitánya elme-
nekült, a haza védelmére Csik lakosait ösezgyüjté. Ezt 
látva a tatárok, sietve távoztak zsákmányukkal. Sán-
dor János azonban a vészt elvonultnak hivén, elég 
gondatlan volt és az összegyűjtött hadait hazabocsá-
totta, miről a tatárok éresülvén három nap múlva új-
ból betörtek és egész Felcsikot feldúlták  és kirabol-
ták. Sándor János maga is meglakolt gondatlansá-
gáért, inert Szcnt-Mihályon családjával együtt a ta-
tárok rabságába esett és csak évek múlva Apor Ist-
ván által kiváltva tért vissza hazájába. Ezen alka-
lommal semmisült meg, mint fentebb  láttuk a Sándor 
család által nemzeti szent ereklyeként őrzött csiki 
krónika eredetije is. 

Szent-Mihálylól a Köd szép fenyvesei  között ve-
zet az út Szent Tamásra, melynek közelében egy 
dombocskát „Balasko-várának" neveznek; valószínű-
leg a Jenőfalván  lakott ily nevű primőr családnak 
lehetett itten vára, melyet azonban most nyomtalanul 
eltörölt az idő hatalma. 

Szent-Mihállyal szemben a Szépvíz balparti ma-
gaslatán fekszik  Szent-Miklós, mely 1332-ben e néven 
már mint önálló egyházközség fordul  elő. Az 1567-ik 
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évi regestrumban 22 kapuval szerepel. Temploma 
magaslatot koronáz, melyen hiába keressük az állí-
tólagos hun feliratot,  melyet Gyarmathi Sámuel a 
„Magyar nyelvmester" című munkája 1. rész 8. ol-
dalán említ. Közlése szerint a felirat  következő volt: 
„Urunk megettege fogván  iránt egy ezer négyszerte 
száz esztendőt, Mátyás mstr Grgly mstr cseálták". 
Ezen felirat  fájdalom  nyomtalanul eltűnt. 

Fennmarad azonban emléke még a nép között is 
azon hős Judithnak, ki az 1694-iki tatárjáráskor a 
történelemben páratlan hősiességgel harcolt a tatá-
rok ellen. A tatárok 1694-ben Felcsikban betörve, 
Szent-Miklóson egy nemes lófő  házára rohantak és azt 
feleségével  együtt elfogták.  Judith nevű igen szép 
hajadon leányuk nem akarta magát az undok em-
berrablók kezeibe adni, hanem megragadván atyja 
ős szablyáját, hősies önvédelemben kilenc tartárt súj-
tott le. A tatárok azonban ezzel nem fogytak,  sőt ezek 
vészkiáltásaira csak szaporodtak. Ezt látva rabszíjra 
fűzött  szülői kérve kérték, hogy adja meg magát és 
ne áldozza fel  szép életét sikertelen küzdelemben. 
De ő sem a szülői kérésnek, sem az ellenség iszonyú 
fenyegetéseinek  nem engedve oltalmazta magát. Mi-
dőn végre a sok csapástól és csapás felfogásától  lan-
kadt jobb karját leszelték, balkezébe kapva át a szab-
lyát, osztotta tovább a halálos csapásokat. Midőn ezen 
karját is hasznavehetelenné tették, akkor hóna alá 
szorított szablyával rohant ellenségeinek, mígnem át-
döfve  holtan rogyott össze. 

Szent-Miklóstól keletre a határszéli havasok kö-
zül kirohanó Szépvizpatak torkolatánál fekszik 
Szépviz község. Szépviz régi telep, mely a hagyomány 
szerint Szt. László korában keletkezett. A nemzeti 
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fejedelmek  alalt itt laktak a gyimesi szoros felügye-
letére és oltalmára a szék által tartott plájások, kik e 
szolgálatukért minden adó és közteher alól mente-
stíve voltak. 

A Szépvíz felett  északra felmagasuló  Pogány-ha-
vasnak a falu  feletti  elöfokán  kápolnarom van. 
Alig 60 cm. vastag és 1 m. körüli magas faltöredékek 
mellett egy mély üreg van, a kút helye és közelében 
azon szikla, melyben két lóláb nyomához hasonló 
bemélyülés van. Ez Szt. László lovának patkóhelye, 
mert a hitrege szerint Szent László a hont dúló po-
gány kunoknak egy csapatát e havasokban szétver-
vén és megsemmisítvén, győzelme helyén hálaimát 
mondott az ég urához és egy emlékkápolnát épített, 
azután pedig táltos lovával, a nyomait most is védő 
szikláról leugratott a völgybe, hol a lezuhogó tiszta 
patakban lovát megitatván, azt mondta követőinek: 
„Mily szép víz", miből azután keletkezett az oda épült 
falú  neve. 

A kápolna fölötti  Pogányhavas tetőcsúcsára vá-
rat helyez a hagyomány oda rejlett kincs után ku-
tatnak a kincskeresők. Azonban a legfigyelmesebb 
kutatás után sem található ott valamely épületrom, de 
tisztán látszanak a régi felhagyott  szántóföldek  mes-
gyéi, melyek igazolják azon másik hagyományt, hogy 
Szépvíz eredetileg a hegytetőn feküdt  és csak később, 
békésebb időkben költözött le a völgybe. 

Pogányhavasnak elnevezését pedig az egyik ha-
gyomány onnan származtatja, hogy pogány őseink a 
kereszténység felvételekor  üldöztetve, itt áldoztak 
Hadúrnak, míg másik monda szerint onnan, hogy Szt. 
László a pogány törököket (valószínűleg kunokat) 
ott verte szét. 
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9. BALÁNBÁNYAI VÁRSARKA. 

Ha az Oltnak nemcsak kies, hanem valójában 
nagyszerű völgyén felfelé  igyekszünk, nemsokára 
találkozunk Balánbánya füstölgő  kohóival, a vidéket 
visszhangoztató roppant zajával. Ott vannak a barna 
olvasztókemencék, óriás fúvóikkal,  lassú méltósággal 
mozgó nagy kerekeikkel, nagy sziklatörő kalapácsaik-
kal, hol az ember a teremtés müfolyamát  utánozza, 
bol a teremtéskor elrejtett érceket, a sziklába olvasz-
tott kincseket a föld  titkos kebléből felkutatja,  hol a 
a teremtés napjától megkeményedve álló sziklá-
kat felolvasztja,  összemorzsolja, hogy a Teremtő keze 
által elrejtett érceket kierőszakolva, kiolvasztva hasz-
nosítsa. 

A bányát egy közel 1000 lélekből álló bá-
nyatelep képezi. Bálán nevét a nyugatra fekvő  Balán-
havastól kapta, melyben az ércerek nagy mér-
tékben fordulnak  elő. A balparton roppant mészkő ha-
vasok tornyosulnak fel,  csaknem függőleges  mere-
deken. 

A völgyei jobb oldaláról a Vár-Bükk és Balán-
havas határolják, a kettő között jön le a Bánya pa-
tak. A Balánhavas oldalában vannak a tátongó 
bányaüregek, a Ferdinánd, Ferenc és János bányák. 

A Székelyföldön  általában tapasztalható, hogy 
bárhol is a hegyeknek várhegy, vártető, várdomb 
és egyéb ily várral párosult elnevezése, mindig vár-
romot feltételez.  Ezek szerint Várbükkön is várnak 
kellett lennie. Hogy e várhoz juthassunk, az Olt völ-
gyét nyugatról határoló Várbükkre kell felmász-
nunk, onnan ismét az e hegyen eredő Várbükkpatak 
vögyébe leereszkednünk. Hol e patak az északról le-
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folyó  „Lok" patakkal összefolyik,  ott pár száz láb 
magasságban csillámpjala alkotta sziklafok  emelke-
dik. Ezen Vársarkának nevezett hegyfok  tetejét ko-
ronázta egykoron vár, mely várnak létezéséről még 
jelenleg is látható romok tanúskodnak. 

A Vársarkát a hátrább lévő közheggyel meredek 
oldalú sziklanyak köti egybe, mely olyan keskeny, 
hogy azon egy szekér alig férne  el. Közepeiáján kút-
szerü bemélyedés és körülötte fal  nyomai látszanak. 
Azt mondják, hogy itt volt a vár tornáca, hihetőbb 
azonban, hogy ott egy a hegynyakot elzáró, előmű 
vagy kapubástya állott. E keskeny könnyen véd-
hető hegynyakon belül, a hegy fennsíkja  kiszélesül, 
helyet engedve a tojásdad alakú várnak, mely véko-
nyabb végével északkeletre, a hegynyak felé  volt for-
dítva; itt kellett a látszólag kapubástya által védett 
bejáratnak is lenni, miután másutt lehetetlen lett 
volna. A hegy ormára fektetett  falak  még most is 
fél  méter magasságban állanak, többi része azonban 
leomlott, sőt nagyrészt el is porlott. A vár kerülete 
300 lépés, hossza 82 lépés, középszélessége 32 lé-
pés. A nyugat oldali fal  nem a fennlap  oromszélén, 
hanem a hegy oldalán vonul el, a kút helye az északi 
csúcsban szintén felismerhető. 

Bámulni lehet, hogy ezen távoli zúgban várat ki 
és hogyan épíhetett. Rejtett helyzetéről ítélve, hi-
hetőleg búvóhelye lehetett Csik legvégső faluinak.  A 
hagyomány szerint Tündér Ilona vára volt, miért is 
az erőd kútjában a rege szerint tömérdek kincs van 
elrejtve, mely után a bányászok sokat kutattak. 
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10. BÉ KÉNY VÖLGYI HIRIPNÉ VÁRA. 

Szent Domonkosnál kedves öltünktől búcsút véve, 
térjünk be az északnyugatra hajló Nagy-Szob-patak, 
onnan a Sárosút patak völgyébe, ahol a szomszédos 
hegyek sziklái mind hófehér  békasóból (mészpáth) 
állanak. Az út ezen völgyből magas meredek hegyre 
emelkedik és csakhamar az Olt és Maros vízválasztó-
jára a Gerécesre vagy más néven Moroslankára ér, 
egy széles hegyhátra, melyet a jobbról feltornyosuló 
Fekele-Rezt köt egybe, a Gyergyó délnyugati sarká-
ban feltornyosuló  Délheggyel. Tetejéről, melyet Ma-
rosfőnek  neveznek, Gyergyó meglepően szép madár-
távlati képe tűnik fel.  A távoli háttérben a Kelemen 
havasnak égig magasuló kilenc csúcsa tornyosul fel, 
versenyezve azon hegységgel, mely a Marosnak első 
szorosát, az oly sok tekintetben neveztes toplicai szo-
rost szegélyezi. 

Ezen elragadóan szép vidéket a természet sok-
nemü kincsével dúsan áldotta meg, legdúsabban azon-
ban életet és tenyészetet fakasztó  vízzel. E bérctetőtől 
alig 200 lépésnyire fakad  fel  Erdély folyóinak  király-
néja, a szőke Maros. Ennek forrása  oly kicsiny, hogy 
alig lehet abban egy poharat megmeríteni, a hegy-
ségek erdős szakadékaiból mindenfelől  patakocs-
kák törtetnek elő, melyek által oly gyors gyarapo-
dást nyer, hogy az innen alig egy órai távolra eső Olt-
falunál  már tutajokat hordoz zúgó hullámain. 

Ott emelkedik fel  közvetlen közelünkben a sötét-
homlokú FeketeRcz, melynek északi oldalából bu-
zog fel  a Kis-Olt, ott tovább a magas Bükk orma, ahol 
a Nagy-Olt ered. A Marosfő  láncolatával, a Szemete 
állal összefüggő  Délhegy ismét össze van kötve a Kü-
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küllötömező és Putnatetővel, honnan a két Küküllő 
szőkéi fel;  szóval e hegységek képezik Erdély azon 
víztartóját, ahonnan a bérces országrésznek legtekin-
télyesebb négy folyója  ered és táplálkozik. 

Gyergyó sajátságos nevét igen sokféleképen  ma-
gyarázzák. Vannak, akik Georgiától, vagyis e tájról 
jött őseink visszaemlékezésétől származtatják, mások 
pedig attól, hogy az első odatelepülőket vezető szé-
kely őst Györgynek hívták és midőn tanyát és telep-
helyet kereső népe a Gerecestetőről megpillantá a ha-
vasok kebelében rejtőzködő szép völgyet, meglepetve 
kiáltott fel:  György jó! vagy Gyer jó! A Csiki krónika 
feljegyzései  szerint Gyergyó legrégibb neve Hegy-
alja volt. 

Gyergyónak nagy jövővel bíró központi helye 
Gyergyó-Szentmiklós, mely már a régebbi időkben is 
Csikszék legtekintélyesebb helye volt. Ezt az 1567-ik 
évi regestrumból is látjuk, ahol Zent-Myklos 78 kapu-
van van bejegyezve, vagyis annyival amennyivel az 
idő szerint Csik egyetlen helysége sem bírt. 

Gyergyó-Szentmiklós felső  végénél a Békény völgy 
keskenyedik, illetőleg többfelé  ágazik, de azért ere-
deti keleti irányát megtartja. Északról a Holyvás pa-
tak, északkeletről a Vár-patak törtet le szép havasi 
jellegű völgyéből. Ez utóbbi és a Békény össze-
folyása  között szép idomú sziklahegy emelkedik, me-
lyet Vároldalának neveznek. 

A Vároldalának Békény és Várpatakra néző két 
oldala (déli és északi) csaknem függőleges.  Itt a ter-
mészet erődített és ekként csak keletről és nyugatról, 
ahonnan a hegytető megközelíthető volt, emelt véd-
műveket az ember alkotó keze. Nyugatról egyes, ke-
letről kettős, — még most is 6 méter széles, 3 méter 
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mély — sánc metszette át a keskeny hegyhátat. A 
nyugati sánctól 100, a keleti belső sánctól 60 lépés-
nyire, egy köridomú, 100 lépés kerülettel biró felső 
vár van, mely a kétoldali szárnyerődöknek csaknem a 
középpontján a középkori váraknál szokásos belső bal-
liumot képezte. Ezen belső kőerőd keleti és nyugati 
részén két hatalmas zömtorony állott, melyek most 
össze vannak omolva. Csekély ásással, faomladvá-
nyokra, nagy mennyiségű kőre lehet akadni, mi e 
zömtornyok egykori létezését kétségtelenné teszi. 

E csekély romok elégségesek arra, hogy e vár 
egykori létezését biztosan megállapíthassuk. A ha-
gyomány azt mondja, hogy ezen romtöredék valami-
kor Hiripné vára volt. Ennek a Hiripnének két fia 
volt, Ábrahám és Domokos, mindkettő vitéz levente, 
de mindkettő zsarnok, kik e vidéket bevehetetlen 
sziklavárukbol nyomorgatták és főként  kedvtelve ra-
bolták el a vidék legszebb leányait. Ez bosszúra hívta 
fel  a sértett szeretőket, miért azok gyakran jelentek 
meg a vár alatt, elégtételt követelni a lányrablóktól. 

Van a Vár-patak és Holyvás patak között egy 
hegyfok,  melyet most is Damokosnak neveznek. Itt 
vívott az ily merész kihívókkal Damokos, túl a Bé-
kénjen, ma is Ábrahámnak nevezett helyen, pedig 
másik testvére vívott. Párbajaikról többnyire győzel-
mesen tértek vissza babérkoszorúval váró és a győzel-
mükben a vár tornyából gyönyörködő anyjukhoz. 

Végül azonban mégis csak emberükre találtak, 
mert egy napon két gyászos vitéz hívta viadalra a két 
leventét, kik legyőzetve véreztek el a küzdőtéren. 
Hiripné kezeiben elfonnyadt  a babérkoszorú és fáj-
dalmában nemsokára fiai  után halt meg. A nép pedig 
a bünfészket  lerombolta. 

12. A székely ősvárak I. 
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Ez a vároldali romok regéje, ami e várnak régi 
építését látszik jelölni. A romokat úgvlátszik később 
kijavították, mert a XVII. század végén azt a Both 
család birtokában látjuk, bikta pedig azon Both ki-
rálybíró, ki a Rákóczi forradalom  alatt Gyergyó hős 
népét a nemzet ügye mellett vezérelte, kit hősiessége 
és gyászos vége a gyergyóiak emlékében szent vérta-
núvá tett. 

Mig Rákóczinak Isten és Szabadság szóval jelzett 
zászlói fennlobogtak,  addig Gyergyó természettől vé-
dett földjére  ellenség nem léphetett. 1707-ben a haza 
ügyének hanyatlásakor, Akton győzelmesen előnyo-
muló serege mindent feldúlva,  közelgett Csik felöl 
Gyergyónak. Both királybíró harcedzett bátor népét 
összegyűjtve, a Geréczesre elébe ment és ott Akton 
seregét visszaverte. Azonban a szentdoinonkosiak kö-
zött akadt két oláh, kik havasi mellékösvényeken be-
vezették az ellenséget Gyergyóba. A helyükön embe-
rileg megállott gyergyóiakat váratlanul hátulról is 
megtámaaván két tűz közé szorították és szétverték, 
a nép elmenekült a havasokba. A soha nem hátrált 
hős vezér, Both, vérző sebeitől lankadtan az ellenség 
fogságába  került s Akton féktelen  labancai a védtelen 
Gyergyónak esve azt úgy feldúlták,  hogy nem maradt 
egy fedél  sem, mely alá lovaikat beköthették 
volna. A győzelcmittas vezér pedig feldúlta  Both várát 
és őt magát céltáblának kiállítva, kisíiaival lövöldöz-
tetetl rá, míg nemes lelke a nép hite szerint — ég-
beszállt. 

Gyergyó többször játszott hősies szerepet a tör-
ténelemben és több önfeláldozó  hős jellemet tud fel-
mutatni. A vértanú Bothal együtt mutatjuk be a vi-
dék egy másik nagy emberét, Szárhegyi Ambrus Fe-
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rencct, ki midőn Bukow 1762 október 24-én a népet 
fegyver  alá akarta felesketni,  mint a nép orátora, 
kilépett és hangosan ellene mondott e jogtipró eljá-
rásnak, amit a nép hangosan helyeselt. 

Másnap Bukow magához hivatta előbb édesgette 
sajátkezűleg töltött borral, azután arannyal kínálta, 
de ezt Ambrus visszautasítván, Bukow dühbe jött 
és rárivalt: „Vagy vedd rá a népet, hogy a fegyvert 
felvegye,  vagy meg kell halnod". Ambrus erre dörgő 
hangon mondá: „Inkább meghalok, semhogy nem-
zetem szabadságát eladjam, nem vall igen nagy kárt 
Gyergyó, ha engem felakasztasz  is, de azért a nemzet 
szent joga el nem fog  veszni." 

Már vasba volt verve a bátor férfi,  már ki volt 
adva főbelövésre  a parancs, mikor a megmentésére 
siető nép a börtön ajtainak betörésével kiszabadítá, 
halálra szánt hősét. Bukow nyolc aranyat adott a nép 
megvendégelésére, csak nagy bajjal tudta a papok 
közbenjárásával lecsendesíttetni, de csak percnyire, 
inert midőn lisztjeivel ebédhez ült, a nép megrohanta 
szállását, kiabálta, hogy „Lőcsig üsd az ilyen adtá-
nak". A rémült Bukow ünnepélyesen kijelenté, hogy 
a népet nem fogja  a fegyver  letételre erőszakolni. Csak 
ezen kijelentés után oszlott szét a kitörés pontján ál-
lott nép. De alig távoztak, Ambrus Ferencet újból 
elfogták  és kegyetlenül összekötözve, a szeredai vár 
tömlöcébe hurcolták, ahonnan csak a mádéfalvi  vész 
után szabadult ki. 
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11. LÁZÁR VÁRHEGYSÉG. 

Szent Miklóst elhagyva, azonnal feltűnik  Szár-
hegynek távolban lebegő képe, a falu  felett  emelkedő 
Szármány, ezen tündöklően fehérlő  márványhegy, 
mely a Csinód és Güdücz pataktól körülfolyva,  hegy-
fokként  szögel ki a térségre. E márvány promontó-
rium déli alján pompálkodik Szárhegy, mely való-
jában a legszebb, legmeglepőbb képek egyikét tárja 
fel.  Ott van a hegy alján a Lázárok ódon kastélya, 
szeszélyes bástyáival, fogrovátkás  falaival.  Ezen büsz-
kén kimagasló kastély már csak azért is érdeklődést 
ébreszthet bennünk, mert Bethlen Gábor Erdély leg-
nagyobb fejedelme  gyermekségében anyjával Lázár 
Druzsinával több évig ittartózkodott s e kastélyban 
nevelkedett. 

A Rákóczi forradalom  alatt a nemzeti ügyhöz hű 
gyergyóiakon — mint azt már előző fejezetben  is hal-
lottuk — a kegyetlen Akton vérlázító bosszút állt. 
Miután a Rákóczi mozgalom egyik legtevékenyebb ve-
zetőjét Csik és Gyergyó szervezőjét Lázár Ferencet, 
aki időközben Moldvában menekült, kézre nem kerít-
hette, annak szárhegyi kastélyán dühöngte ki magát 
azt feldúlta  és felégette. 

De e még addig is sok harcvihart átélt kastélyt, 
mely a moldvaiak és tatárok beütéseinek korában 
annyiszor nyújtott védelmet a vidék lakóinak, mely 
nem egy ostrommal dacolt, ez alkalommal sem köny-
nyen és védtelenül került Akton kezére, mert azt 
előbb ostromolni kellett, mely ostrom folytán  a benn-
lévő védőőrség oly elszántan védte a kastélyt, hogy 
csak heves csatározás után földalatti  aknákkal dönt-
hették le annak falait.  E hősies védelemben a véd-
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őrség nagy része kb. 150 hős esett el. Akton a be-
vett várat leromboltatta. 

A száműzetésből visszajött Lázár Ferenc a le-
rombolt kastélyt régi alakjában újból felépítette,  de 
1748-ban leégett, özvegye Csik rendeihez folyamo-
dott. Oly nagy volt az egykor Bethlen Gábor által la-
kott és a vidék népét többször oltalmazott kastély 
iránti kegyelet, hogy ugyanezen év november 13-án 
Csik, Gyergyó és Kászon rendei elhatározták, hogy 
Gyergyó-Szék rój ja ki maga között a fedél  helyreál-
lításához szükséges anyagok hordását és adjon mun-
kaerőt. Ekkor épült fel  újból közsegély igénybevéte-
lével az emlék-szentesített kastély. 

Nemcsak az e kastélyhoz kötött emlékek, nem-
csak a Bethlen Gábor itt nevelkedése által szentesített 
hely iránti tisztelet vonja egydül e kastélyhoz figyel-
münket, hanem megérdemli az a figyelmesebb  meg-
tekintést, úgy is mint építészeti műemlék. 

E kastély terjedelmes négyszög épület, melynek 
belső udvara 100 lépés széles és 120 lépés hosszú. 
Legérdekesebb és legnagyobb körültekintéssel épült 
a délre néző homlokzata. Az oldal közepét egy tömör 
erős falakkal  bíró emeletes és a falvonalból  kiszökelő 
épület foglalja  el, mely látszólag ai régi kapubástyá-
ból alakíttatott át lakássá. Ez alatt van mos is a kas-
tély bejárata, mely az épület alatt végig vonuló fe-
dett folyosóra  vezet, hol bizonyosan a régi kastélyok-
nál szokásos felülről  leereszthető rostélykapuzat le-
hetett, melynek azon védelmi hivatása volt, hogyha 
az ellenség egészen benyomja is a kaput, ezen felül-
ről rájuk eresztett rostélyajtóval elzárták a betolako-
dottakat a külsőtől és az ekként beszorultakat leölték. 
Most e rostélyajtó elünt, de ott van a folyosó  oldalán 
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ezen épületrész régiségét bizonyító felirat,  mely 1532-
ből származik. E korból csakis ezen épület és legfel-
jebb az északi oldalfal  és annak szögbástyái ma-
radtak meg, a többi része későbbi építkezésnek látszik. 

Az említett déli oldalon, a kapus épületből ki-
indulva felfordított  pártázattal ékes fal  emelkedik, 
melynek két sarkán egy-egy négyszögű bástya szögel 
ki. Úgy a fal,  mint e bástyák egy színben festett  képek-
kel, párkányza tokkal és cifrázatokkal  voltak díszítve, 
lőrések és kiszökellő zuzmüvekkel ellátva. De ezen 
kihívó hadiépítmény úgy látszik csak díszítésül és 
inkább a régi hagyományos alak fenntartásáért, 
mint valódi védelmi célokért illesztetett oda, mert 
ezen oldalfalait  és bástyáit már a későbbi időkben 
építhették. Erre mutatnak csekély vastagságú falai  és 
a régi idomokat ügyetlenül utánozó alakítása. Ezért 
könnyen feltételezhető,  hogy éppen ezen oldalt épí-
tette fel  a száműzetésből hazatérő Lázár Ferenc, még 
pedig a régi idomok utánzásával. Ezt erősíti a nyugati 
bástyán lévő, most elkopott felirat  is, hol az 1731-iki 
évszám és Lázár István neve még kibetűzhető. 

A kastély lejtős talajon lévén elhelyezve, északi 
odala legalább 30 méterrel fekszik  a déli oldal szín-
vonala fölött.  Az északkeleti oldalon egy négyszög 
bástyával záródnak ezen oldalnak régi korban épült 
falai.  Az északnyugati oldalhoz volt támasztva a kas-
tély legdíszesebb lakóépülete, mely most fedél  nélkül 
áll, faragott  kőbe foglalt  ablakait gula-idomot utánzó 
tetőzet ékíti, mely idom a XVI. század kezdetére 
utalja a régészt. 

Ezek szerint ez a kastély különböző korszakok 
műve, mindenik kor épített, toldott-foldott  rajta. 
Ezen ódon épületek, ezen ostromokat kiállott falak, 
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azok a szeszélyes bástyák toronyszerűleg felnyúló 
magas kéményeikkel, mennyi emléket védhetnek? 
Hány viharos század képviselteti itt magát némán is 
beszélő műalkotásával, hányszor patakzott e most 
düledező falakon  a hősöknek dicső védelemben ki-
ontott vére! A mult egy zárt könyv, melynek csak 
egyes sorait tudja kibetűzni az észlelő, a többit csak 
sejtelme sugalja. Katonának azon néhány szava, 
hogy „ez erős vár a beütő moldvaiak és tatárok nem 
egy ostromával dacolt" a feltevéseknek  egy egész so-
rozatát engedi meg. Aki e romokra ülve visszame-
reng a múltra, képzeletében előteremtheti a Mihály 
vajda duló csapatját, megsemmisítő harcát a Szár-
ínánytetőre gyűlt gyergyói székelyeknek. Képzele-
tében maga elébe állíthatja Akton dühös ostromát, 
midőn 150 székely hős a végletekig oltalmazta e fa-
lakat és ha győzni nem is, de Zrinyi hősies önfelál-
dozásával meghalni tudott. Kitekintve a völgyre, 
felelevenítheti  azon másik magasztos harcot, midőn 
1658-ban a Gábor Deákól vezetett 250 hős székely 
3000 moldvait győzött le, annak felét  az ott dombo-
rodó Tatárhalom alá temetvén. Minden kő, minden 
hant régi dicsőség és hősiességről beszél itt és hide-
gen maradhatna-e a késői ivadék ott, hol a nagy ősök 
dicső tetteinek emléke él. Békésen tudná e hordani a 
szolgaság vasjármát ott, hol elődei szabadok és a sza-
baságban oly dicsők voltak. Érzéktelen tudna-e lenni 
e helyen, melyet a nagy Bethlen Gábor léptei szen-
tesítének? 

Midőn már eleget időztünk a Szárhegyen, láttuk 
annak minden nevezetességét, folytassuk  utunkat 
Ditró felé.  Szárhegy és Ditró között egyenlő távol-
ságra a Borszékbe vezető úttól balra pár száz lépés-
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nyire domborul a távolból feltűnő  5—6 m. magas-
ságú dombocska, melyet a nép ma is „Tatárhalom-
nak" nevez, mellyel hallatlan hőstettek emléke van 
összefonódva.  Nem távozhatunk innen anélkül, hogy 
Gyergyó történetének egyik fény  lapját fel  ne nyis-
suk, mert e tér, hol most állunk, Gyergyó Marathonja, 
hol maroknyi elszánt hős, húszszoros ellenséget vert 
vissza, hol a honvédelemnek egy magasztos ténye 
ment végbe, hol a székely hősiesség a legdicsőbb tet-
tekben nyilvánult. 

Az 1658 gyászos volt szegény hazánkra; török 
tatár dúlta annak szép vidékeit, szerencsétlen népét 
pedig rabszíjra fűzve  vonszolta magával. Ezen év 
augusztusában 3000-nél több moldvai tört be Pintye 
vezetése alatt Gyergyóba, Topliczát felégetve,  augusz-
tus 6-án Ditrót gyújtották fel.  De a vészlángok nem 
rettentették vissza Gyergyó bátor lakóit és bár a fegy-
verforgatók  nagy része távol volt az ország táborá-
ban, mégis vagy 250 harcos Gábor Deák, másként 
Gáborfi  vezetése alatt összegyűlt Szárhegyre, hogy út-
ját állja a szülőföldüket  dúló csapatnak. Csakhamar 
összeütközöttt a két sereg .Székelyeink a megváltó 
Jézus nevét segélyül híva rohanták meg a nagyszámú 
ellenséget. Meg is jelent Isten angyala és a hont védő 
hősöket győzelemre segítette. A moldvaiakból 1750 
elesett, a többi elszaladt, 24 zászló mellett nagy mar-
talék lett a győztesek jutalma, kik közül csak 15-en 
estek el. Az elesett ellenség közül 450-nél többet te-
mettek el a Tatárhalom alá, a többit farkasok  és hol-
lók falták  fel. 

Lehet-e csodálnunk, ha ezen lehetetlen győzel-
met, ezen emberi képzeletet felülmúló  csodás hősies-
séget azon kor vallásos fogalmai  szerint isteni se-
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gélynek, angyalok közbejöttének tulajdonították; 
valójában voltak is ot angyalok, egy sereg hős szé-
kely amazon, kik a férfiak  előtt példaadólag küz-
döttek. 

Ezek közül kitűntek Apor Andrásné (szárhegyi 
Lázár Borbála) és Cserey Györgyné (Barólhi Kata), 
kik ezen templomrablók és országdúlók elébe fegyver-
rel állottak és azokat visszaverni segítették. Volt egy 
harmadik, egy ditrói asszony is, ki bár áldott álla-
potban volt, mégis elment a haza oltalmára és az el-
lenség közül hetet nyárssal szúrt agyon. A győzelem 
után pedig vígan hazamenve, gyermeket szült még 
pedig a néphit szerint hármat. Ezen hős nő nevét el-
feledte  feljegyezni  a törénet múzsája, de a hagyomány 
megvédte emlékét «a feledékenységtől,  mert a nép jól 
tuja, hogy azt Puskás Klárának hivták, mert az 
anyák ma is büszke önérzettel beszélik el gyermeik-
nek e hősnő történetét. 

A néphagyomány ezen fényes  győzélemnek még 
más részleteit is megőrizte. Legfeltűnőbb  főleg  itt Csík-
ban az, hogy a néphit nemcsak isteni közbejövetel-
nek, hanem ügyes hadicselnek, furfangosságnak,  le-
leményességnek tudja be ezen győzelmet. Ugyanis az 
asszonyok előhordták csupraikat (csésze) fazekaikat, 
a kisebb csuprokat a réten rakák le a fü  közé, a 
fazekakat  pedig hosszú sorban egy magaslatra lebo-
rítva állították fel.  A tatárok ezeket sisakos hősöknek 
nézvén, megrettenve futamodtak  a rétnek, itt lovaik 
íábai a csuprokba szorulván, felbuktak;  halomra 
estek, a résen álló gyergyóiak pedig ekkor rájuk ront-
ván, lekaszabolták őket. 

Hol ennyi nagy haditényt vittek véghez, hol egy 
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ember 14 ellen vívott és mégis győzött, hol a nők 
bosszú angyalává változtak át, ott áll az emlékhalom, 
a nép oly tiszteletében, hogy bár magánosok földjén 
van, mégsem szántották fel  soha. 

VII. FEJEZET. 

Háromszék 
A Székelyföld  egyik legérdekesebb részét két-

ségtelenül Háromszék alkotja. Ha Háromszék ter-
mészeti szépségében ritkítja párját, ha tájának nagy-
szerűsége által kiemelkedik, ha a természet áldásos 
kincseiben bővelkedik, — erkölcsi becsben még in-
kább túlszárnyalja honunk más vidékét, mert e szék 
minden időben a hősök hazája volt, mert a mult fé-
nyes fegyvertényeire,  a nagy ősök dicső harcaira, a 
közel múltban még fényesebb,  még dicsőbb tettek 
következtek. Az utódok nemcsak hűen követték nagy 
elődeik példáját, hanem néha még felül  is multák, 
annyira, hogy a XIX. század történelmének legfénye-
sebb lapját, Háromszéknek lijabbkori eseményei fog-
lalják el. Az 1848/49-iki szabadságharcban Három-
széket illeti meg a hősiességnek legdíszesebb babér-
koszorúja. Ezen szék volt az, mely Erdély teljes el-
este után egymaga állt szemben a zsarnokság győzel-
mes seregeivel. Ezen kis területnek maroknyi népe 
nyílt, semmi természeti védvonalat nem nyújtó vidé-
ken, három hónapig folytatta  védelmi harcát a 200.000 
oláh és szász nemzetőrrel egyesült, országot hódított 
győzelmében felfuvalkodott  osztrák hadsereggel. Szem-
beszállott fegyver  és lőszer nélkül, elfogadta  és folytatta 
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a harcot, nem a győzelem reményével, hanem Zrínyi 
hősi halálra elszántságával. 

A hősies elhatározás és a pillanat nagysága cso-
dákat müveit. Fegyver, ágyú és lőszer, mint varázs-
ütésre állott elő, minden kézben fegyver  villogott, 
mindenki rettenhetetlen hőssé változott át, csapatok 
alakultak és gyülekeztek a szék minden pontjára oly 
élő védfalat  alkotva, melyet az ellenség minden eről-
ködése dacára áttörni nem tudott. 

A dicsőség fénylő  napjának sugarai világítják 
meg Háromszéket, a szabadság és a polgárosodás e 
ledönthetetjen sorompóját, a haza biztonságának o 
megvívhatatlan fellegvárát,  a Székelyföld  határszé-
lének ezen áttörhetetlen védvonalát, Pannoniának 
e dicső Lakedeimonját! 

Háromszék, Csik és Kászonszék alól a határszél 
mellett hosszan nyúlik le egészen Erdély délkeleti 
szögletéig, vagyis a Bodzaszoros által jelölt azon pont-
ig, hol a Kárpátok keleti vonala csaknem egyenes 
szögletben megtörve, déli irányba kanyarul. 

Háromszék nagy része termékeny völgy, melyet 
a rajta áthaladó folyók  idomítottak. Folyórend-
szere nagyon szerencsés és a talaj termelési viszo-
nyaira nagy befolyással  van. Háromszék folyója  az 
Olt ebbe szakad csaknem minden patak, valamint ez 
futja  át csaknem egész hosszában a széket. Az Olt 
testvérfolyója  a Feketeügy, mely tekintélyes volta mel-
lett tiszán székely folyó,  mely Székelyföldön  eredve, 
egész pályahosszát székely területen fútja  át, s forrá-
sától torkolatáig mindenütt székely partokat mos. 

Háromszék nyilt völgy lévén, a szelek nagyon 
uralják. Két irányból jövő szél van itt, egyik az óhajtva 
félt  Nemere, mely az ojtózi szoros felől  északkeleti 
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irányból lör be. A másik szél a „német szél", mely 
nyugati irányból jön. Retegett szél ez, mert még a Ne-
mere áldást hoz, addig ez rossz termést és nyomort 
szokott eredményezni. Különben Háromszék igen 
kedvező éghajlati viszonyoknak örvend, bár a szőlő 
itt már nem érik meg, de a gabona minden faja,  még 
a legmelegebb égaljt igénylő kukorica is rendesen 
megérik és dús termést hoz. Általában Háromszéken 
az aratás 4 héttel köszönt be korábban, mint Csikban, 
sőt még a tőle délre fekvő  Barcaságon is két héttel 
később aratnak, mint Háromszéken. 

Háromszéknek a Barcával összefolyó  völgye 
Erdélynek legtekinélyesebb folyamvölgyét  alkotja. 
Aminő szép és elragadó ez a völgy épp úgy összhang-
zatosan nagyszerű annak havas kerete is. A völgyet 
minden oldalról a legszebb idomú havasok veszik kö-
rül. így keleten a határszéli Kárpátoknak láncolata 
nyúlik el, gyönyörűen csoportosított csúcsaival. Ezen 
havassor Zágonon alól hatalmas nyúlványát ereszti ki 
Háromszék felé,  mely a Bodza vidékének előhegyét 
alkotja. A Bodza szoros végpontján lévő büszke Király-
hegynél a határszéli Kárpátok vonala ugyan megtörik, 
de azért nagyságban még inkább fejlődik,  mert a 
völgyet délről bezáró havassor a Bucsecs és a Király-
kőnél a 2500 m. magasságot is megközelíti. Ezen ha-
vasoknak északi nyúlványai képezik a Miklósvár szé-
ket, vagy inkább az Olt északnak tartó völgyét nyu-
gatoldalról határoló persányi és magyarosi havasok, 
melyek a krizbai várhegy és a Bálványos csúcsoknál 
1500 m. magasságig hatolnak fel. 

Háromszéket három oldalon ily nagyszerű hava-
sok veszik körül, de az északi oldalon sem marad e 
tekintetben hátrányban, mert ott van északkeleti szög-
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letcben a büszke Nemere az ő vele versenyző Nagy 
Sándor és Kurucza tető, melyek az 1800 m. magassá-
got megközelítik. 

Ezen havasok között terül el Háromszék gyö-
nyörű völgy területe, melyet termékenységéért a Szé-
kelyföld  Kánaánjának jogosan nevezhetünk, mivel a 
számos folyó  által öntözött völgy dús talaján terem, 
régi hazánk legszebb és legjobb tiszta búzája, mely 
súlyban még a bánátit is felülmúlja. 

Ami Háromszék nevét illeti, az onnan eredhetett, 
hogy eredetileg ezen szék három fiuszékből,  Sepsi, 
Kézdi és Orbai székekből alakult. Ezek egyesülése 
által keletkeztt Háromszék és származott neve is. 
Ha a néveredet logikáját szorosan akarnók követni, 
akkor Háromszék helyett ma már Négyszék nevet 
használnánk, mert a kezdetben szövetkezett három 
székhez később egy negyedik — Miklósvárszék — is 
csatlakozott. 

Vallására nézve Háromszék lakói nagyrészt pro-
testánsok, — katholikusok csak itt-ott szórványosan 
tömegben leginkább Kézdiszéknek Csikhez közel eső 
felső  részében vannak, melyet ezért „Szentföldnek" 
neveznek. De Szentföld  előttünk nemcsak az, hanem 
szent Háromszéknek minden hantja, mert azt a sza-
badság védelmében kiöntött vér öntözte és szentesí-
tette mindenhol. 

Háromszék címeréül egészen a legutolsó időkig 
megtartotta a Mátyás kora előtt használt ősi székely 
címert, ami páncélos kar által tartott szablya, melybe 
medvefő,  szív és korona van tűzve .kétfelől  nap és 
hold. 
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1. MIKLÓS ÉS TORTOGOVÁR. 

Miklós régi helység, mely már 1211-ben a II. 
András által Barczára telepített német lovagrend ado-
mánylevelében, mint határszéli helység „Castrum 
Sanct Nicolai" név alatt fordul  elő. A Castrum elnevezés 
itt állott régi várat sejtet. Bombardus szintén itt állott 
várról tesz említés, azonban a faluban  és annak kör-
nyékén várnyomokat nem találhatunk. A gróf  Kál-
nokyak kastélya újabbkori épület és így feltehetőleg 
Bombardus a Castrum elnevezés alatt a Miklósvári 
erőditett templomkastélyt, vagy talán a Kálnokyak-
nak egy régebbi erődített kastélyát érthette. 

Van ugyan Miklósvártól északkeletre a Várpatak 
és Szépviz patak között egy magas önálló, most erdő-
vel borított hegycsúcs, melyet „Tortogó várának" ne-
veznek, liol a hagyományok szerint vár állott volna, 
most azonban a várépítésre igen alkalmas hegycsú-
cson némi homályos sáncnyomokon kívül semmi rom 
nem látszik. Az idő vihara, a föld  felületének  átala-
kulása sok ősi várunk maradványait eltemette és ép-
pen nem lehetetlen, hogy az András adománylevél-
ben Bombardus által szintén említett, a falu  és szék 
elnevezése által is igazolt „Castrum S.-ti Nicolai" e 
hegycsúcson feküdhetett.  Kétségtelen, hogy a lőfegy-
ver előtti korban, midőn a váraknál inkább a meg-
közelíthetetlenség volt a főliadászati  elv, a várakat 
magas hegycsúcsokra, bajosan megközelíthető he-
lyekre építették. Ezen elvből kiindulva Szentmiklós 
várát nem az Olt terén, hanem valamelyik szom-
szédos hegycsúcson kell keresnünk. Tortogó váránál 
pedig alkalmasabb és az akkori hadászati igényeknek 
inkább megfelelő  hegyet a vidéken nem találhatunk. 
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Maga Miklósvár is a hagyományok szerint ott fenn 
az erdő alján a „Szék álaljának" nevezett helyen fe-
küdt, ahol most is nagymennyiségű vastag cseréptöre-
dékeket találhatunk. 

2. AJTAI TEMPLOMVAR. 

Miklósvártól félórányira  szép tágas völgy nyo-
mul be a „Fekete erdőség" láncolatai közé. Ezen völ-
gyön törtet le a jobbpartilag Oltba szakadó Ajta pa-
tak. E völgy torkolata előtt, de már külön az Olt 
terén fekszik  Nagy-Ajta, beljebb Közép-Ajta és messze 
fenn  a hegyek között Száraz Ajta. 

II. András király azon adománylevelében, mely-
ben a német lovagoknak telephelyül kijelölt birtokot 
körvanalazta, meg van említve, hogy az északi ha-
tárvonal „Almagei"-től (talán Halmágy) a „Noilgi-
anti-várig" terjed. 1222-ben pedig midőn „Cruceburg" 
(Nyen) is a lovagok által birtokolt területhez csatol-
tatott, az északi határvonal változatlanul fennmarad, 
csakhogy az első adománylevél Noilgiantja helyett 
„Castrum Noialt" tettek, ami mutatja, hogy azon 
korban a helynevek milyen hamar változtak; mert 
hogy a kettő azonos, azt elvitatni nem lehet. A szász 
történeti íróknak nagy része csakis azon alapon, 
mert Noialt és Noiligant-ból néhány betű Nagy-Aj-
tában feltalálható,  azt határozottan Nagy-Ajtának 
állítják és azt német telepesek által építteti, 
már csak azért is, mert Nagy-Ajta unitárius templo-
mát erős bástyás várkastély veszi körül, ilyet pedig 
vélekedésük szerint csak a szászok építhettek. Már 
pedig, hogy a székelyek között is régi harcias idők-
ben ily templom kastély akárhány készült, azt feles-
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leges bizonyítani. Ha a székely nem fal  mellé bújva, 
hanem nyílt síkon szállt szembe az ellenséggel és mi-
ként Spárta rettenhetetlen fiai,  testéből emelt beve-
hetetlen várfalat,  azt hiszem, hogy ez csak hősiességre 
mutatna. Azt pedig, hogy ez a székely nép ugyancsak 
harcias bátor nép volt, azt a történelem eléggé bizo-
nyítja. A szászok az általuk állítólag bekerített váro-
saikban és büszke templomkastélyaikban gyakran el-
pusztultak volna, ha a barbárnak és műveletlennek 
szívesen nevezett székely nép ott nem állott volna 
hazánk féltett  határainál. 

Nagy-Ajtát illetőleg mindegy, bármilyen erdetűek 
is voltak e falunak  nagy részt unitárius vallást követő 
lakói, elég az, hogy azok az utolsó időkig mind egy 
szálig igen derék székelyek voltak. 

Ajta néveredetét nehéz megállapítani. Benkő Jó-
zsef  azt „Ajtó"-ból származtatja, inert — úgymond — 
akár a Barcaság, akár Közép-Ajtán át Sepsi-székbe 
menjen az utas, Ajtán kell átmenni. Ezen leszármaz-
tatás azonban egy kissé erőltetettnek látszik, talán in-
kább lehetne azt egy Ázsiából őseink által kihozott 
névhez visszavezetni, vagy ily nevű őssel, vagy éppen 
az ázsiai nagyajtai pusztákkal kapcsolatban hozni, 
mert az kétségtelen, hogy Székelyföldön  Ázsiából ho-
zott sok hely elnevezést találhatunk. 

Ajtán az unitáriusok ódon várkastély környezte 
temploma a falutól  délre eső magaslaton igen festőien 
fekszik.  A templom, bár nagy átalakításon ment át, 
azon mégis felismerhető  a késő gót korra (XV. szá-
zad) felvihető  építési ideje. E tmplomot négyszög 
idomú erős várkastély övezi, melynek hossza keletről 
nyugatnak 60 lépés, szélessége 50 lépés. Szögleteiben 
négy erős négyszögletes bástya szökel ki a várfalak 
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vonalában. Bejárata az északi oldal közepén lévő 
kapubástya alatt van, melyet egy háromszögbe épí-
tett előváros fedezett.  A kastélyt kívülről hatalmas 
földtöltés  és mély sánc övezte és így a maga idejé-
ben elég tekintélyes erőd lehetett. 

3. VADASI VÁRHEGY. 

A „Sokpatak-völgye" tulajdonképpen egy völgy-
tömkeleg, ahol minden irányba elágazó völgyekből 
egy csomó kis csermely, a Kakas-patak, Ülő-patak, 
Vár-patak és Pisztrángos-patak törtet le; a két utóbbi 
között hegycsúcs emelkedik, a „Vadas" láncolatának 
legmagasabb orma, melyet „Várhegy"-nek neveznek. 
Ennek tetején a néprege szerint vár állott, még pedig 
egy igen hatalmas tündöklő vár. Ezen várban lakott 
óriások pedig ezüst ekékbe fogott  aranyszőrű ökrök-
kel szántották a vidéket. Az erdők között még most is 
látszó barázdák az ő művelésűknek maradmányai. E 
melleit itt is meg van az óriás leánynak azon regéje, 
hogy ő a szántó-vető embereket kötényébe szedve fel-
vitte atyja várába, aki inté őt, hogy tegye le őket, 
mert ezek lesznek a föld  urai. A jóslatszerű intés tel-
jesült is, mert az óriások faja  az emberek megjelené-
sével kiveszett. Csak két öreg ivadék élt még a várban, 
ezek is végóráik közeledtét érezvén, a vár kútjába te-
mették el kivesző fajuk  sokrabecsült kincsét, az arany-
ökröket és az ezüst ekét. E roppant értékű kincs most 
is ott van. Minden hatodik évben egy mogyorófa  bokor 
tövetői elfordul  s felnyílik  a vár pincéje, ahol ezüstvá-
lyúba folyó  aranycsepegés van, melyből meríteni ide-
járnak az aranyosszékiek és a magyarországiak. 

Monda szerint az itt lakó óriás a szemben lévő 

13. A székely ösvárak I. 
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„Domosra" és onnan „Tortogó-várához" lépett, ami 
arra enged következtetni, hogy e két vár egymással 
összeköttetésben állott; különben a várhegyről jól lát-
szik egyfelől  a rákosi „Tepej" másfelől  „Tiburc-vára" 
a Bodok feletti  Kincsás és a Tusnádi szoros északi tor-
kolatát fedezett  csiki vár is, melyekkel összekötetés-
ben lehetett. 

A várnak azonban igen csekély nyomai látsza-
nak s csupán a hegynyak átsáncolása észlelhető. 
Falnyom sehol sem látszik és még ásatással sem lehet 
semmi épületnyomot felfedezni.  A várhegy délnyugati 
aljában forrás  buzog fel,  melyet várkútjának nevez-
nek, itt is rejtett kincset hisz a nép. Közelében vonul 
el a Farkasvágon át Kőrispatakra vezető erdei út, 
melyen 3 óra alatt Szent Györgyre lehet menni. 

A várhegy környékén mindenütt felhagyott  szán-
tóföldek  barázdái tűnnek fel,  miből arra lehet követ-
keztetni, hogy e tájon hajdan valamely — valószínű-
leg a vár védelme alatt — falu  volt. 

Vájjon Endre adománylevelében említett „Cas-
trum Noialt" nem itt állott-e? S kérdés az is, ha a régi 
korban, midőn a helységeket szem elől elrejteni igye-
keztek, Nagy-Ajta nem itt fekiidt-e,  ezen akkortájt 
rengeteg erdő által fedezett  völgyben. 

4. APÁCZAI TORONYERŐD. 
- * . . ; , j 

• 

Nagy-Ajtával szemben az Olt túlsó partján fek-
szik Apáca, melynek úgy magyar, mint latin neve 
arra mutat, hogy itt régen valami apácakolostor volt. 
Sokan egy ilyen kolostor maradványainak tartják a 
falu  északi végében lévő romokat, pedig a követelt és 
valójában is létezett kolostor nem itt, hanem a falu 
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déli végében állott, ahol már alig látszanak nyomai, 
pedig nem is olyan régen még jelentékeny maradvá-
nyok voltak, de akkor lerombolták és köveit az épít-
kezéseknél használták fel.  Most pedig tekintsük meg 
azon érdekes toronyerődöt, mely a falu  északi végé-
ben, attól alig 300 lépésnyire magához vonzólag 
tűnik fel. 

Egy-egy egyenlőtlen oldalakkal bíró ötszögű to-
rony, melynek északkeleti oldala 12 lépés széles, rajta 
e felirat  olvasható: „Soli Deo Laus Et Gloria". Ke-
leti oldala csak 9 lépés, itt több felirat  fordul  elő, mint 
például: „Fide sed cui vide". — Legfelül  1658. év-
szám, alatta e felirat  van: „Hoc opus fieri  fecerut 
cementarii cigraenses. Jokobus Sombori, Georg Török, 
Petrus Szabó". — Délkeleti oldala csak 8 lépés széles 
és rajta e felirat  van: „Tempore Judicis Apa. (Apa-
ciensis) Joanis Gaspar, cives Valentinus Kiis, Georg 
Csere, Stef.  Kiis Pál, Joan László Rec. Tor Sch.: 
Martinus p: Csern Apafalvi.  Gondviselő Szabó Péter, 
Bíró János", végül egy fejjel  lefelé  fordított  ember 
és egy korsó durva fresco  festményben.  Délnyugati 
oldala 11 lépés széles, ez csaknem egészen le van 
omolva. Nyugati oldala 12 lépés széles, itt volt a to-
ronyerőd második emeletébe vezető lépcsőzet, mely-
nek szép darázskőből épült boltíve még fennáll.  Fe-
lette az ajtó és bástya egyedüli ablaka. 

Fala igen szilárd, alól másfél  méter széles, ma-
gassága most is négy-öt méter. Azt, hogy a most is 
meglévő három emelet fölött  még egy negyedik is 
volt, azt kétségbe vonni nem lehet. 1804-ben a bras-
sói tanács Apácán kúriát építettvén, e célra elrendelte 
a toronyerőd lebontását és anyagának felhasználását. 
A kiküldött kőművesek már bontani is kezdték az 
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emléket, de ezen a lakósok megbotránkozván, elker 
gették a barbár míícsonkítókat, s ennek köszönhetjük, 
hogy e zömtorony még áll a vidék diszéül és a rég-
múlt idők emlékéül. 

Ugy lászik, hogy e zömtorony középerődje volt 
egy nagy kiterjedésű erődítménynek, mely három ol-
dalról az Olt által körülkanyarogva, negyedik oldal-
ról egy mély mocsárral körülövezetten igen erős 
és bajosan megközelíthető védhely volt, ahol harcias 
időkben ,de főként  tatárdúlások alkalmával a vidék 
lakói féltőbb  kincseikkel vésztől mentesek lehettek, 
mert a hagyományok szerint az ellenség soha bevenni 
nem tudta. Még most is mutatják azt a helyet, ahol 
az erős kapubástya állal védett felvonóhíd  állott. 

Hogy ezen fekvésénél  fogva  — mivel szigeten fe-
küdt — jelentékeny erődítmény mikor épülhetett, 
semmi adatunk nincs, mivel a falu  levéltára a 
templommal együtt 1794-ben leégett. A hagyomány azt 
mondja, hogy ezen erődöt „Fekete-Várnak" hívták 
és jóval a falu  alapítása után épült. Ezen vár közelé-
ben lévő első telcpítmény is kezdetben Fekete vár 
nevet viselte és csak később a vár elpusztulásakor és 
az apácák idetelepülésekor nyerte Apáca nevét. 

Szelid hosszúfalusi  lelkész krónikája azt mondja, 
hogy e vár 1345-től 1351-ig épült, egy ingovány kö-
zepén és ezt erősíti a hosszufalusi  egyházközségi jegy-
zőkönyve is, melyben az áll, hogy Nagy Lajos kirá-
lyunk az országhatárt védő katonai telepitmények-
kel látta cl Barcát. Déli részében Hétfalu  székely 
határőröket telepít és ilyen határőröket helyezett a 
nyugati részre is. Krizba felett  erős kőszálra várat 
épít, valamint Apáca mellet is egy ingoványos helyen 
Apácavárat építi fel. 
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A leírt toronyerődtől északra egy Remete nevű 
völgyecske nyomul be a hegyek közé. E völgy tor-
kolatának északi oldalán ismét terjedelmes építkezé-
sek alapfalai  látszanak. Azt mondják, hogy a szabad-
ságharc idejében e falak  több méter magasságban 
fennállottak,  de anyagáért leromboltattak sőt a ha-
gyomány azt is megemlíti, hogy ott erődített kolos-
tor állott, melyben Jeruzsálembe költözött remeték 
laktak, kik a pogányok ellen harcoltak. Ezen hagyo-
mányok olyasvalamit sejtetnek, minlha itt valame-
lyik szentföldi  lovagrendnek lett volna rendháza. 

5. BÜLÖNI VÁRKASTÉLY. 

Nagy-Ajtátől félórányira  van Bölön, Miklósvár-
széknek utolsó, de legjelentékenyebb faluja.  E falu 
Nagy és Kis-Bölönből alakult sőt a falu  mellett lefolyó 
Kollár-patak mellet feküdt  a IV. Béla adománylevelé-
ben is határszéli helységként említett Kirtz nevű falú 
is növelte, mert tatárok által feldulatván,  lakói Bö-
lönben települtek. Hogy a Nagy és Kis-Bölön elneve-
zés még a XVII. század végével is tartotta magát, ki-
tetszik Háromszék azon lustrájából, mely 1680-ban 
április 30-án tartatott Nagy-Bölönben. Az unitárius 
és református  templomok a falu  északkeleti végében 
egy magaslaton igen festőien  feküsznek.  Főként az 
unitárius templom igen szép gótstilusú régi épület, 
mely 1720-ban leégve, egészen átalakíttatott, annyira, 
hogy építési idejét bajosan lehetne meghatározni. 
Szentélyének keskeny csúcsíves ablakai a XV. század 
jellegét viselik. 

E templomot terjedelmes és igen erős várkastély 
övezi, melynek fala  5—6 méter magasak és szöglet-
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bástyái még most is elég épek. A falakon  kétsoros 
lőrések és ezeken felül  kiszökelő és csúcsos zuzművek 
vannak. A fal  tetőpárkányán fogrovátkás  záródás 
között szarvszerű ékítmények fordulnak  elő. E fala-
kon több elkopott felirat  van, többek között „Anno 
Dni 1017", azonban a zérus hihetőleg hatos volt és 
felső  farka  lekopott. 

Ezen ódon falak,  melyek a vidéknek oly regé-
nyes festői  ékeiként, már távolból magukhoz ragadják 
a tekintetet, nem egyszer nyújtottak a mult idők har-
caiban menhelyet a lakosoknak és azok nem egyszer 
védték azt hősiesen a tatárok ellen. A Báthori Gábor 
alatt folyt  polgárháború alatt is szerepelni látjuk, mert 
Weiss Mihály brassói királybíró Bölönkastélyának 
ostromáról tért vissza, midőn Földvárnál 1612 októ-
ber 16-án seregét és életét veszti. Ebből azt kell kö-
vetkeztetnünk, hogy Bölön várkastélya dacolt Weiss 
ostromával, mert ha azt bevette volna, az ő hadité-
nyeit kiemelő egykorú szász történészek bizonnyal 
felemlítették  volna. 

Ez a templom kastély indokul szolgált Philippi 
Ackner és más szász írónak arra, hogy hogy Bölönt 
Götzenburg nevű német telepnek tartsák, mely csak 
később székelyesedett el. Azonban ezen puszta felte-
vésen kívül semmi adat sem hozható fel.  Bölön ne-
vével legelőbb 1332-ben találkozunk, mely évben 
György a Belen-i pap kél régi banálist fizet  a pápai 
dézsmába. 

Bölön Izabella királynőtől kiváló szabadalmakat 
és vásárjogot nyert és a lakosok ezen adomány év-
fordulóját  még most is megünneplik. Az 1567-ik re-
gestrumban Beoleon néven 130 kapuval van beje-
gyezve, tehát ezen időben a Székelyföld  egyik legte-
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kintélyesebb helysége. Nagyobb, a csak 125 kaput 
számláló Marosvásárhelynél és a csak 60 kaput szám-
láló Kézdivásárhelynél, sőt még 1600-ban is Bölön a 
Rikán belüli rész legjelentékenyebb, legnagyobb hely-
sége, nagyobb és tekintélyesebb Sepsi Szentgyörgynél. 

A Bölöni erdőkön túl két órai távolságra a falu-
tól a Kollál patak és a Hajdinárom árka összetalál-
kozásánál egy hegyfokot  „várhegynek" neveznek, ott 
azonban ma már a várnak semmi nyoma sem látszik. 
A távoli rejtett hely, menhely lehetett régi, villongó 
időkben és onnan eredhet a várhegy neve. 

6. CSÓKÁS VÁRROM. 

Erősd község előtt negyedórányi távolságra egy 
önálló, elöl az Olt, hátul a Várpalak mély medre ál-
tal körülölelt Csókás nevü hegycsúcs van, melyre a 
hagyomány várat helyez. Ennek azonban jelenleg 
alig látszanak nyomai. A hegynek keletre lejtősülő 
körülbelül 400 lépés kerületü fennsíkja  szántóföld  lé-
vén, egészen át van alakulva. Csakis e fennsík  sza-
bályszerű idoma, a nyugati ormon elvonuló félkör 
alakú gátony és sánc, valamint hegynyak átmetszése 
mutatja, hogy itt emberkéz idomított. Mondják, hogy 
a mult században még magas kőfal  állott, de annak 
szép lapos köveit elhordták s az erősdi templomkerí-
tésbe építették. Szántás közben még ma is sok vas-
tag cserépdarabot fordít  fel  az eke. Mindezeket össze-
véve azt kell hinnünk, hogy ezen természetileg is 
erős fekvésű  ponton — honnan az egész Barca be-
tekinthető — lehetett valamely ősvár, vagy erődített 
kolostor, talán éppen az melyről Pázmán említést 
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tett. Ezen hely közelében „Togyis" nevű helyen is 
sok urnadarabot és tegezvasat találtak. 

Erősd különben igénytelen kis falucska,  mely 
semmi érdekeset felmutatni  nem tud. Innen közelít-
hető meg „Vezer", mely délkeleti előfokát  képezi 
azon széles hegyláncolatnak, mely a Mitácsból le-
nyúlva, Miklósvárszék és Sepsiszék között lenyomul 
és az Olttól körülvéve, a Barcaság északi hegysorát 
alkotja. 

E magas hegycsúcsot közvetlenül körülfolyja  az 
Olt, mely itt eddigi déli irányát megváltoztatva, nyu-
gatra tér. Oldalában csodás alakú mészkősziklák, 
mint kővémeredt óriások tornyosodnak fel.  A „Vezer" 
név Hunyad megyében, különösen Baróthon régi vár-
helyet feltételez,  azonban dacára a figyelmes  kutatá-
soknak más eredményt nem tudnak felmutatni,  mint 
a Vezertetön lévő látszólagos emberkéz által emelt 
kerek kúpalakú dombot, melybe sok gödör mélyül. 
Ily kerek dombok az északra nyúló hegyek más ma-
gasabb csúcsain, mint az Esztenabérc, Strázsatető és 
Barnabástető is vannak, valószínűleg azok római vi-
giliák, vagy pogány sírok lehettek. Mindezek mellett, 
hogy itt valamikor erődítési munkálatok is voltak, 
mutatja az, hogy mikor a Vczertetőt felszántották, 
sok sarkantyút, lándzsavasat, téglát és cserepet talál-
tak. Ezen hely alkalmas is volt arra, hogy oda valami 
örerőd épüljön, mert innen feltűnik  egész Háromszék 
a Nemerecsúcsig és a Barcaság egészen Szunyogszegig. 
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7. ILYEFALVI VÁRKASTÉLY. 

Az Olt völgyébe, a Brassóba vezető országút 
mellett fekszik  Ilyefalva,  melynek nevével legelő-
ször 1332-ben találkozunk. Cimere gömb állal ko-
ronázot díszgúla, mely előtt galambbal tetőzött két 
pálca van keresztbe téve. A jobboldali mezőben fa  és 
5 golyó, balról repülő galamb és 4 golyó. Pecsétje 
körirata ez: „Sigillum Appidi S. Ilyefalva," 

Ilyefalvának  két temploma van. Egyik a katoli-
kusoké, melyet 1701-ben a Kolonics által kiküldött 
Moyzes paulinus szerzetes épített Bialis Ferenc párt-
fogása  alatt. Az egyház a paulinus szerzet birtokában 
maradt 1786-ig, akkor e szerzet eltöröltével a világi 
papokra szállt. 

A másik templom a reformátusoké,  mely a falu 
feletti  dombmagaslaton fekszik  és fehérre  meszelt 
várkastélyával messze ellátszik Sepsiszéken és a Bar-
caságon. Ezen templom jóval a reformáció  előtt 1443 
körül épült szent Ilyes tiszteletére. Ugyanezen idő-
ből származó nagy kiterjeléssel bíró várkastélya még 
a történelemben is szerepel. Látta a szomorú pol-
gárháború vérengző harcait, látta a vad pogánynak 
dúló csatáit és hősöknek a hon védelmében kiontott 
vére szentesíti azt. 

Ezen igénytelen kastély, mely semmi építészeti 
beccsel nem bír, mely alatt figyelmetlenül  vonul el 
az utas, mult események emléke által van szentesítve. 
Tárjuk fel  ezért a történetnek multat visszatükröző 
lapjait és nézzük át futólag  az ezen erődhöz kötött 
események folyamatát. 

A 17. század elején, midőn Báthori Gábor köny-
nyelműsége, uralkodói tapíntatlansága és méltatlan-
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sága — főként  az erdélyi szászok ellen — ezeket 
fegyverragadásra  bírta 1612-ben a Szilasi és Béldi 
által vezetett székelyek a fejedelem  pártján voltak. 
A brassóiak mellett — kiknek addig ritkán tapasz-
talt harcias szellemét Weisz királybírájok felébresz-
tette — Géczi András és több elkedvetlenített és 
zsoldba fogadott  magyar állott és miként elkeseredett 
polgárháborúkban mindég történni szokott egyik párt 
a másiknak birtokát feldúlni  igyekezett. 1612 augusz-
tus 11-én Géczi a város zsoldjában lévő 150 rác lovas-
sal és 100 oláh bérenccel beütött a Székelyföldre, 
Ilyefalván  és a szomszédos falvakban  roppantul ga-
rázdáikován, nagyszámú juhot és marhát hajtva maga 
előtt, visszaindultak Prázsmárra, ahol győzelmi ün-
nepet ültek egészen másnap reggelig. Ezalatt azonban 
a javaitól kifosztott  népség fegyvert  ragadva, éjjel el-
állta a Brassóba vezető utat és a prédával menőket 
megtámadva, vagy elfogták,  vagy levágták, vagy az er-
dőbe szétüzték, csjak néhányan tértek vissza Bras-
sóba, hogy a rosszul sikerült kalandozásról hírt vi-
gyenek. 

Az ekként vallott kudarcot megbosszulandó Géczi 
önkéntesekkel és városi polgárokkal szept. 12-én éjjel 
újból betört a Székelyföldre.  A székelyek védelemre 
készültek eleinte rősen harcoltak, de végre is futásra 
kényszeríttetve, vezéreik Zilosius (Szilasi) és Béldi az 
üldözők elől az ilyefalvi  várkastélyba menekültek. 
Már ostromra készültek, midőn Géczi meghatva a 
bennszorultak szomorú állapota által, a katonáinak 
zúgolódása dacára, felhagyott  annak ostromlásával 
és az ejtett prédával visszatért Brassóba. Október 
16-án pedig Weisz Uzon kastélyát elfoglalván,  az ilye-
falvi  várat önmegadásra bírta; 



Ennél sokkal gyászosabb sors érte ezen kastélyt 
1658-ban, midőn a II. Rákóczi György lengyelországi 
hadjáratáért feldühödött  török berontott hazánkba 
és kegyetlen feldulással  bosszulta meg nagyravágyó 
fejedelmének  könyelműségét. Egy egykorú siralmas 
krónika melyet Kemény József  „Uj Magyar Múzeum" 

1854. év. II. kötetének lapjain közölt, élénk és meg-
ható színekkel festi  Uyefalvának  ez alkalommal tör-
tént veszedelmét. A vidék lakói Ilyefalva  két várába 
vonulva öt napig hősiesen védték magukat a pogányok 
ellen. Ezek látva, hogy az elszánt küzdőkkel nem bol-
dogulhatnak, hitszegő cselhez folyamodtak  és békét 
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ajánlva, alkudozás színe alatt a várhoz közeledtek, 
hogy azt készületlenül megrohanják. A meglepettek-
nek kétségbeesett hős küzdelme nem mentheté meg a 
jobb sorsra méltókat a veszedelmüktől. 

Kemény József  krónikájában említett várak közül 
az egyik minden esetre a templomkastély, mely úgy 
építészeti, mint történeti szempontból érdekes épület 
lévén, ismertetése nem lesz fölösleges. 

Ilyefalva  északnyugati végén egy önálló, a Fel-
szegi pataktól körülfolyt  és a völgy fölé  vagy 70 m-re 
emelkedő kerek domb tetejét koronázza e kastély. 
Közepén fekszik  az ujannan épült templom „,A", me-
lyet egy 200 lépés kerületű fül  alakú vár „B" környez. 
Ezen ölnyi széles falakkal  bíró belső várnak úgy 
látszik csak egyetlen négyszög bástyája „C" volt a 
déli oldalon. Ezen kapubástyán át volt annak idején 
a bejárat is, erre épült később a templom tornya. 

A belső várat környező külső vár (E) szabályta-
kidomborodással birt (D), mely hatalmas támoszlopad 
dacára kezd omladozni. 

A belső várat környző külső vár (E) szabályta-
lan hatszög, sarkaikon bástyákkal megerősíve, me-
lyek közül három, (F, G. és H) ölszögű, kettő pedig 
(K és L) négyszögű. A legmagasabb a déli homlokzat 
emletes bástyája (I), hol a felvonó  híddal ellátott 
kapu állott és ahol ai kapuőrök szobái voltak. E külső 
várat mély széles sánc (M) övezte körül. Nyugati 
szögletéből indult ki a vár földalatti  titkos alagútja 
(N) melynek külső kijárata a szemben lévő dombon 
most is látszik. Ehhez hasonló alagút (P) pedig a déli 
oldalon jött ki, melynek boltívezete a szabadságharc 
idejében még meg volt. E várfalak  és bástyák most 

' is elég épen állanak fenn,  csak a keleti szögletben 
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lévő (H) bástya külső falai  omladoztak le. Ezen ke-
leti bástya közelében, benn a várban van egy faragott 
kővel kirakott igen bővizű és mély kút (R). 

A kastélyt környező széles, mély sáncot, mely 
az északi oldalon — hol a hegy meredeken hanyatlik 
— pátriának nevezik. Talán régi célzás arra, hogy 
voltak idők, midőn a haza csak az ilyen védsáncokon 
belül létezett. A toronyból gyönyörű kilátás nyílik a 
bűbájos Háromszékre és a Barcaságra. 

Ismerjük már Ilyefalva  ezen fellegvárát,  de még 
ezenkívül kellett valahol Ilyefalván  egy másik várnak 
is lenni, mert Fuchs egy vár (arx) és egy erősségről 
(castrum) tesz említést és a krónikában is két vár-
ról beszél az író. A második erődnek azonban, dacára 
a leggondosabb kutatásoknak, még csak nyomai sem 
találhatók és így valószínű, hogy a kérdéses Arx és 
castrum is bennfoglaltatott,  a leírt kettős várkastélyban. 
A castrum alatt a belső, az Arx alatt a nagyobbik 
külső kastélyt értették. 

Van ugyan az Ilyepatak mellett fenn  az erdők 
alján a Sármány táján egy Forrósdomb nevű hely, 
hol az eke régi falromokat,  téglákat és cserépdara-
bokat forgat  fel.  Van is némi homályos hagyomány, 
hogy ott régi vár állott, sőt az Ilyefalvi  Judith cimű 
régi regényben szerepel is, de a hely fekvése  nem 
olyan, hogy ott vár lehetett volna. 

8. ALDOBOLYI BAS-VAR. 

Ilyefalvától  negyedórányira fekszik  Aldobolv, 
ezen oldalról Háromszéknek végfaluja.  E falutól  nem 
messze egyesül az Olt a Feketeüggyel és azután nyu-
gatra kanyarodva alkotja a Székelyföld  ragyogó határ-
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vonalát. Az Oltón átvezető híd igen jelentékeny pont 
volt Háromszék önvédelmi harcaiban. A szabadságharc 
ideje alatt, sokszor kísérelte meg az ellenség ott a be-
törést, de Gábor Áron rögtönzött ágyúi és a székely 
hősök mindig visszaverték őket. 

Aldoboly nevét a hagyomány onnan származ-
tatja, hogy régen, ha ellenség közeledett Három-
székre, mikor az alólról jött, akkor az aldobalyiak, 
mikor pedig felülről,  a feldobalyiak  verték meg a lár-
madobot és befútva  a környéket, a népnek fegyver-
ragadásra hírt adtak. 

A dobolyi határon, fenn  az erdőszélen egy magas-
latot Bás-nak neveznek. Hagyomány szerint ott vég-
vár állott, melyet Bás nevű gazdag úr épített. Kőkös 
határán is van Bástelek nevü praedium és rét, van 
Bás nevű erdő is; mind ezek a hatalmas várúr birto-
kai voltak. Rejtett kincset hisz a nép az állítólagos 
vár helyén és olt ásogatva sok lándzsát, buzogányt és 
csákányt találtak, de várromnak semmi nyoma sem 
látszik. Aldoboly alatt az Olt partján „Büszke" nevű 
helyen sok régi sírt mosott ki a folyó  árja. E sírok ke-
rek üst alakúak és különböző nagyságúak. Ezen ki 
tudja hány ezred év óta rejtett sírokból, már sok ér-
dekes régiség került elő. 

9. SZOTYORI-VÁR. 

Ilyefalvával  szemben fekszik  Szotyor község, 
mely az 1567-ik regestrumban Zolyor, az 1635-iki lus-
trában pedig Szatior néven van bejegyezve. 

Hogy Szotyorban hajdan vár vagy őrtorony ál-
lott, bizonyítja Hunyadi Jánosnak egy donációja, 
melyben Lapicida Konrádnak a lövisi és szatyori 
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várak építéséért a hermányi 6 kövü inalom hatodré-
szét adományozta. Ezen adományt 1462-ben Mátyás 
király is megerősíti. Ezen két okmányból kétségtelen 
az, hogy Szotyorban régen vár volt, de azért nem 
következik az, mit Teutscli J. állít, hogy Szotyor, 
Barátos és más háromszéki faluk  régen a Barcaság-
lioz taroztak, mert várat nemcsak a szász, hanem a 
székely is szokott volt építeni, a német elem pedig a 
Feketeügyön innen soha egy talpalatlnyi földet  nem 
bírt. 

Már most az a kérdés, hogy Szotyorban hol volt 
az a kérdéses vár, mert most annak semmi látható 
nyomára nem lehet akadni. Vannak ugyan a falu  alatt 
egy „Malomkert" nevű helyen némi jelentéktelen fal-
nyomok, de itt, mint a helynév is mulatja és miként a 
hagyományok is igazolják, malom állott akor, midőn 
a medrét gyakran változtató Olt Szotyor alatt folyt  el. 
Más romok Szotyorban sehol sem találhatók, külön-
ben a hely fekvése  sem olyan, hogy ott valamely je-
lentéknyebb vár állhatott volna és így a szotyori kér-
déses vár nem lehetett más, mint azon régi templom-
kastély, mely a mostani templomtól kissé északra fe-
küdt és melynek lebontott falaiból  a mostani tem-
plom épült 

A falu  déli szögletén, Köveskert nevű helyen „Óri-
áskőnek" nevezett sziklacsúcs van, mely mint cukor-
süveg fúrta  ki magát a földből.  E szikla földtanilag 
azért nevezetes, mert az a trachyt képződéshez tar-
tozik és mivel úgy a bodoki hegysor, mint az Olt túlsó 
partján lévő hegyek határozottan a homokkő kőzet-
hez tartoznak, alig értelmezhető, hogy a trachyt szikla 
hogyan fúrta  ide magát. A szikla telőlapján egy kö-
zel másfél  méter átmérőjű embersarok alakú bemé-
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lyedés van. A rege azt mondja, hogy ez egy óriás sar-
kának helye, aki inen egy lépéssel a Brassó feletti 
Cenkre lépett át, honnan a szikla nevét is szár-
maztatják. 

10. SEPSISZENTGYÖRGYI VÁRKASTÉLY. 

Sepsi-Szent-György Háromszék székvárosa, mely 
nevét temploma védszenjéről nyerhette. Az 1848—49-
iki szabadságharc alatt a harc színhelye volt, de egy-
szersmind Szentgyörgy ezen időszak legdicsőbb és leg-
magasztosabb jelenetének színhelye, mert itt tartották 
1848 nov. 12-én azon székgyűlést, melyben Három-
szék kimondotta az önvédelem határozatát. Itt volt 
azon a világtörténelemben páratlanul álló jelenet, mi-
dőn ezen kis terület maroknyi népsége a szabadság 
szelemétől lelkesülten egy birodalom győztes hadsere-
gének dobta oda a keztyüt. Itt gyűlt egybe 13 nappal 
később azon kis csapata a hősöknek, mely ezen ha-
tározatot érvényre emelé és harangjaiból öntött ágyúi-
val, saját gyármányú fegyverzettel  és lőporral síkra 
szállt és rendezett hadserggel szemben győzelmesen 
oltalmazta meg e szék területét minden elenséges in-
váziótól. 

De lássuk azt is, mit Szent-György régészeti te-
kintetben a múltból feltud  mutatni. Ez mindössze a 
reformátusok  ódon templomában összpontosul, mely 
a város északi végénél, egy az ilyefalvi  templomdomb-
hoz hasonló magaslaton fekszik  és régi várfalaival 
festői  képet nyújt. 

Ezt a templomot 1547-ben Daczó Pál építette, 
de 1658-ban a Bodzán betört tatárság, az ilyefalvi  vár-
kastély ostroma után az szentgyörgyit is bevette és 
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feldúlta.  Három évvel később pedig a kegyetlen Ali-
pasa veszi be. 

Ott van most az ódon templom és kastély omla-
dozó falaival  e gyászos napok emlékeként, ott van a 
templom, hol imában keresett vigaszt a nép, ott a vár-
falak,  melyeket hősiesen védett a hősök fegyvere.  El-
hullottak ők, a vad ellenség csapásai alatt, az egykor 

18. Sepsiszentgyörgyi várkastély. 

erős falak  nem tudták megvédeni sem Isten szent haj-
lékát, sem az ott menhelyet kereső népet. 

Ezen templom sokszoros és főként  az 1802-iki 
földrengéskor  csaknem teljes átalakításon ment át, 
keveset tartott meg régi alakjából. 

A templomot köridomú erős várkastély övezi, 
mely kettős magas falával  a maga idejében jelentős 
erőd volt. A belső fal  226 lépés kerületű, épebb helyein 

A székely ösvárak I. 
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még most is 6—8 öl magas, lőrések és kiszökelő zuz-
üregekkel van ellátva és felül  fogrovátkásan  tetőzve. 
Ezen belső védő falak  vonalán két bástya volt, a déli 
oldalon lévő kapubástya, melyre a torony épült és az 
északi oldalon állott 6 emeletes donjon, mely köríves 
friesével  a román korra utalt, ez azonban már a 60-as 
évek táján beomlott. 

Az ezen belső kastélyt övező csekélyebb magas-
ságú külső fal  370 lépés kerületű, mely a belső falak-
kal párhuzamosan futva  szintén köridomú volt, csak-
is a déli oldalán, hol a kaput fedező  külső védművek 
voltak, szökelt ki szögletesen. Ezt kívülről mély, széles 
sánc övezte. Mindkét fal  folyosókkal  volt ellátva, az 
ezeket tartott gerendák végei még most is ott vannak 
a falban.  A külső fal  keleti részét leszedték, helyére és 
anyagával épült II. József  alatt azon emeletes épület, 
mely német elemi iskolának volt szánva. A germani-
záló rendszer azonban elbukott és mielőtt a magyar 
szellemet és műveltséget megölni szándékolt iskola el-
készülhetett volna. Ott állt befejezetlenül  egy egész 
századon át és csak 1860 tájékán fejezték  be azért, 
hogy eredeti létcéljával ellenkezőleg magyar iskola és 
mint ilyen, a magyar szellem terjesztője legyen. 

A Debren patak jobb oldalán az „Őrkő" nevezetű 
magas sziklacsúcs emelkedik ki, mely úgy néz ki, mint 
egy emberi kezek által emelt óriási gúla. Ezen csalé-
kony alakját közelről is megtartja azáltal, miszerint 
kőzete oly szabályszerű rétegekbe rakódott le, mintha 
azt a kőfaragó  vésője idomította volna. Ezen szikla-
hegy egykor őr- és védhelye volt e vidék lakóinak, 
ahová a hagyomány egykoron büszkén dacolt várat 
helyez. Ma azonban várnak semmi maradványa sem 
látszik. Különben a minden irányban függélyes  olda-
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lakkal lehanyatló hegy már magában is oly erős, és 
könnyen oltalmazható védhely volt, hogy az embernek 
nem sok erődíteni valót hagyott fenn.  Ezért igen való-
színű, hogy vészes időkben ezen megmászhatatlan 
sziklacsúcsra vonultak a lakósok, sőt még az sem le-
hetetlen, hogy az őr kő tető ormán oly őrtorony is 
állhatott, melyből a bármely oldalról közelgő ellensé-
get kémlelték és jelezték, mit annyival inkább tehet-
tek, mert innen madártávlatban egész Sepsziszék bete-
kinthető. Az Őrkő alján egy helyet Gémvárnak ne-
veznek, de az elnevezésre hivatkozó hagyomány által 
követelt várból semmi nyom sem maradt fenn  az eke-
forgatott  talajon. 

Az egyik történetíró az Örköt is szerepelteti a tö-
rökök elleni harcokban, sőt innen hurcoltatja el 
Ali pasa, ostromával sokáig dacolt 900 szentgyörgyi 
lakost. Amint már előbb is említettük, ezen állításban 
helytévesztésnek kell lennie, amennyiben Ali Pasa a 
Szentgyörgy templomkastélyt ostromolta és onnan 
hurcolta rabságba a védőket. Azonban nem lehetetlen 
az sem, hogy ugyanakkor, midőn Szentgyörgy szoron-
gatott népének egyik része templomkastélyába vonulva 
védte magát, akkor másik oda be nem férő  része az 
őrkői védhelyet vehette igénybe és így könnyen meg-
eshetett, hogy örkőnek szintén jutott szerep azon vég-
zetes korszakban, midőn Szentgyörgynek csaknem 
egész lakossága sanyarú török fogságba  esett. 

Mielőtt elhagynánk Sepsiszentgyörgyöt, áldozzunk 
néhány sort a város közelében vívott régi csaták em-
lékének. 

1848—49-ben az Erdélyt győzelmesen visszahódító 
Bem tábornok Háromszékben oly vidéket talált, me-
lyet az ellenség léptei nem érintettek. Csakhamar meg-
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érkezett azonban az északi orosz tömeg. Eljöttek e vad 
csoportok, hogy kivágják a szabadság viruló fáját, 
hogy sötét tömegükkel homályba borítsák a szabadság 
fénylő  napját, mely éltető sugaraival felolvasztani 
kezdé a zsarnokság jégtorlaszait. 

Lüders 1849 július 2-án tört be Háromszék hatá-
rán, előcsapatai már a Kökösi hídnál mutatkoznak, 
ahol a székelyek hős keblei alkottak védfalat,  és ahol 
Gál Sándor csapatai nagy veszteséget okozva, nyom-
ták vissza a támadókat. 

Lüders látván, hogy itt csak nagy erőfeszítéssel 
boldogul, a már Szeben felé  indított csapatait is 
visszarendelvén július 5-én egész hadtestével három 
oldalról indult Háromszék ellen. Gál Sándor a kökösi 
hídnál lévő könnyen bekeríthető hadállását felhagyva, 
Szentgyörgyhöz húzódott vissza és ott az Olt balparti 
magaslatán állította fel  kicsiny seregét. Jött a muszka-
lovasság fellegnyi  sokasága, ezred ezredet követett és 
mit Gál Sándor ezek elébe állíthatott, csak egy század 
Vilmos huszár volt. Ezek a hősiességben mesés nagy-
ságig emelkedett dicső lovagok felfogni  nem tudván 
a roppant lovasság rohamát, közikbe fúródtak  az ez-
redek zömét keresztül-kasul járták, áttörték, de mi-
dőn 60-an 6000 ellen is győztesen tértek meg, a magyar 
sereg már visszavonulásban volt. 

Ott domborul a Szenlgyörgytől Gidófalvára  vezető 
út mellett egy zöld gyeppel bevont nagy sírhalom, ott 
vannak eltemetve e csata véres áldozatai, ott nyugszik 
a többek közt Gyertyánffy  Ferenc honvédszázados 
egész századával, ott porladnak azok, akik helyükről 
elmozdulni nem akarván, utolsóig elvéreztek. 

Zrinyi hős szelleme élt a harcosok mindenikében 
és bizonnyal csekély szám melletti nagyságukban ural-
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ták ők az egész muszka tábort s bár elhullottak egytől-
egyig, de azért a győzők mégis ők voltak, a legyőzöt-
tek pedig azon gyávák, kik 30.000-en harcoltak néhány 
száz ellen, és küzdöttek sikertelenül mindaddig, míg 
ágyúgolyóiknak egész halmazával el nem zúzták a hő-
söknek megközelíteni nem mert és nem is tudott védő-
vonalát. 

11. ÁRKOSI TEMPLOM-VÁRKASTÉLY. 

Az Olt völgyének közepén felvonuló  országút mel-
lett, közvetlenül egy falu  sincsen egészen a másfél  órá-
nyira fekvő  Oltszemig. Innen kezdve az Olt mindkét 
partjának regényes völgyét sűrűn egymást követő, fes-
tőileg fekvő  helyiségek szegélyezik. A jobboldali falvak 
vagy az erdők aljáig felnyúló  fennlapály  magaslatain 
vagy az abba bemélyülő patakok völgyeiben fekszenek. 
Ezek között első Árkos, mely a Geje és Árkos pataká-
nak egybefolyásánál  keletkezett ily völgyteknöbe hú-
zódott. 

Árkos nevét Kállay régi avar sáncoktól származ-
tatja. Valószínűbb azonban azon feltevés,  miszerint 
azon Árkos nevű székely ősnek őrzi emlékét, kit ott 
találunk az Upor által Szent István királyhoz küldött 
férfiak  között. Árkos alapulását a hagyomány akként 
mondja, hogy azt tatárok által feldúlt  két faluból,  az 
Oltón túl fekvő  Bedőházából és a mostani Árkoson 
alul feküdt  Pinczehely nevezetű helyiségekből alakult, 
melyeknek elmenekült lakói a vész elvonultával ezen 
könnyebben védhető vögyteknőbe építettek új tanyát 
maguknak. 

Mivel azonban Árkos nevével már az 1332. évben 
találkozunk, azt kell következtetnünk, hogy Árkos már 



214 

korábban is meg volt és a nevezett két falu  beolvadása 
által csak gyarapodást nyert. Ez az átcsatolás régen 
történhetett, mert az 1567. regeslrumban egyedül csak 
Árkost találjuk 30 kapuval, a többiekről semmi említés 
nem történik, már pedig azok, ha azon korban létez-
tek volna, be lennének jegyezve. Régi korban húzódtak 
tehát egy helyre, a három falu  lakói és együtt alapí-
tották Árkost, a szépen fekvő  tekintélyes községet, 
melynek három faluból  származó lakossága három 
hitfelekezet  között oszlik meg. Legnépesebb az unitá-
riusok egyházközsége és a legérdekesebb ezen feleke-
zet ódon kastély által környezett temploma. Maga a 
templom újra épült ugyan, de erős várkastélya régi 
idők emlékét védi. Régebbit, mint a falain  található 
1639. év mutat. 

E várkastély még ma is ép állapotban van, 700 
lépés kerületű, 6 ül magas falai  ötszögben idomulnak, 
mindegyik szöglethez kiszögelő erős bástya van tá-
masztva. Ez egyikére, a régi kapubástyára épült a to-
rony. Igen valószínű, hogy ezen várkastély is szere-
pelt akkor, mikor a törökök Ilyefalva  és Szentgyörgy 
kastélyait ostromolták, bár hagyományon kívül erre 
vonatkozó más adat nem áll rendelkezésre. 

Különben Árkos igen festői  képet mutat, gyönyörű 
magaslaton fekvő  ódon templomkastélyán kívül emeli 
a község szépségét báró Szentkereszti Zsigmond kas-
télya is, mely a falu  előterében egy gyönyörű műkert 
közepén áll. 
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12. ÁRKOSI VÁRHEGY. 

Ha Árkosnak a hasonnevű patak által átfolyt  fő-
völgyén felmegyünk,  csakhamar szép völgybe érünk, 
mely messze felhatol  a Sepsi és Miklósvárszéket elvá-
lasztó hegységek közé. Itt egymást érik az egyszerű, 
de mégis célszerűen szerkesztett lisztőrlő malmok, me-
lyeknek őrleménye háromszéki „munt-liszt" néven az 
egész országban ismeretes volt. Ahol e malmok meg-
szűnnek, másfél  órányira Árkostól, a völgy is össze-
szűkül, illetőleg az Árnyék, Égevesze és Sugó-patak 
völgyeire oszlik. E két utóbbi között magas meredek 
hegyfok  emelkedik, melyet „Várhegynek" neveznek. 
Az elnevezés itt sem csal, mert a közel 130 méterre 
magasuló hegy tetöormán ugyancsak feltalálhatjuk  az 
állítólagos vár nyomait, egy 3 méter magas, alapjánál 
5 méter széles gátonyban, mely 280 lépés kerületű 
félkörben  futja  körül a hegy fennsíkját.  A körszelet 
egyenes oldala délnek, vagyis azon gyengébb oldalnak 
van fordítva,  hol a várhegy a hátrább fekvő  Bonyha 
nevű bérccel hegy nyak által fűződik  össze. Ezen leg-
könnyebben megközelíthető helyen, a gátonyon kívül el-
vonult sáncnak még most is látszik beteknősödése. 
A védtöltés nem tisztán földből,  hanem szikladarabok 
felhalmozásával  készült és így a vár alkalmi védhelye 
lehetett az árkosiaknak, mely gyakran nyújthatott ba-
josan felfedezhető  és könnyen védhető menhelyet a 
zaklatott lakósoknak. 

-
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13. KÁLNOKI VÁRAK. 

Az Árkostól negyedórányira a Farkasvágóról le-
rohanó Nagypatak völgymélyedésében fekszik  Köris-
patak falu,  mely már a XIV. század első felében  elő-
fordult. 

Itt van egy szép park százados fáitól  árnyalt gróf 
Kálnoky kastély, mely öles vastag falaival  azon kor 
emlékét varázsolja vissza, midőn az emberek lakó-
helyeiket akként építették, hogy hadviselés idején vá-
ruk védhelyiil is szolgáljon. A modernizált kastély 
nagy lovagtermében érdekes arcképcsarnoka van a 
Kálnoky ősöknek, kiknek nevei történelmünkben gyak-
ran fordulnak  elő. 

A falu  között lefolyó  Nagypatak völgyében a 
messze felnyúló  faltól  alig 1000 lépésnyire egy „Nagy-
kert" vagy „Kőházkertnek" nevezett helyen romok 
vannak, melyet a nép „Várnak" nevez. Figyelmesebb 
megtekintés után azok egy erődített kastély maradvá-
nyainak mutatkoznak, melynek falait  a szabadság-
harcot követő időkben lebontották, alapfalai  azonban 
még most is meg vannak, amiből kivehetjük, hogy a 
vár „L" alakú épület volt, negyven lépés hosszú szá-
rakkal. Az egészet köralakban széles mély sánc övezte, 
melyben a patak vize még most is látszó árkon beve-
zethető lévén, eléggé erős védhellyé vált. Ezen a Kál-
nokyak által bírt kastélytól vagy kétszáz lépésnyire 
az egész völgyet egy hatalmas töltés fogja  át, melynek 
végei még a hegyoldalra is felkapnak.  Ez külső, vagy 
alsó védvonalát alkotja az erődített kastélynak s arra 
is szolgált, hogy a patak felduzzasztható  legyen, mi-
által az ellenség közeledése esetén a környéket vízzel 
elöntetni lehetett. — A hagyomány azt mondja, hogy 
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midőn ellenség közeledett, nemcsak az urak, és a falu 
lakói, hanem még a vidék népe is ide menekült, mint 
az ellenség támadásai ellen biztosított védhelyre. A tö-
rökök és tatárok nem egyszer voltak kénytelenek in-
nen kudarccal megtérni. A népmonda e védtöltésnek 
még azt a szerepet is tulajdonítja, hogy a Kálnokyak 
közt volt egy hatalmaskodó főúr,  aki ha a falusiakra 
megharagudott, e gáttal felfogta  a patak vizét és ezt 
a falutól  ekként elfogván,  a falu  kikóinak messze az 
Oltra kellett vízért menni. 

A Kőház-kerttől északra a Nagy és Csüdör pata-
koktól körülfolyt  hegyfok  emelkedik: a függőleges  ol-
dalú Nyírtető. Ennek terjedelmes, most erdő nőtte te-
tejét egykor vár koronázta. 

A fensík  nyugatra néző meredek oldalán régi vá-
rainknál szokásos takarékossági elv szerint nem volt 
semmi erődítmény, mert azt a hegy meredeksége fe-
leslegessé tette, de északkeleti részén, hol bár bajosan, 
de mégis megközelíthető volt, mély sánccal övezett 
gátony ölelte körül a hegy ormát. Az ekként bekerített 
beltere a várnak ovális idomú volt, 72 méter hosszal 
és 54 méter szélességgel. Egy üreget a vár kútjának 
tartanak és a népmonda szerint ott roppant kinccsel 
régi nagy harang van eltemetve, melyet a tatárjárás 
alkalmával rejtettek oda. A tatárok a vár bevételekor 
leölték a népet, de a kincs és a harangról tudomásuk 
nem lévén, azt nem találhatták meg. 

E vár valószínűleg a Kálnoky ősök legelső tanyája 
volt, hová a régi harcias időkben mint erős sasfészekbe 
vonultak vissza. Békésebb idők következtével elhagy-
ták a bajosan megmászható hegy erődöt és lejjebb 
jöttek a hegy aljába, de még itt is harc esetén vízzel 
körülvehető kastélyban laktak. Végre innen is leköl-
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töztek a faluba  és ott építettek csinos, kényelmes kas-
télyt, melynek még mindig védfalai  voltak, mely még 
mindig tudott dacolni az esetleges kisebb támadások-
kal. Békés korunk eltüntette a nehézkes védmüveket. 
A régi lovagkastély ma békés nyilt lakká változott át 
és csak szokatlan vastag falai  mutatják, hogy azok épí-
tője az önvédelemre számítva emelte azokat. 

Kőrispatakon túl egy másik völgyteknőbe van be-
ágyazva „Káinok", a Kálnoky család ősfészke,  kik-
kel együtt e falu  már 1225-ben említve van. A pápai 
dézsmák regestrumában 1332, 1334 és 1335-ik évekről 
„Kálnuk" néven van bejegyezve. Az 1567-iki re-
gestrumban Káinok 11 kapuval szerepel. 

14. BODOKI KINCSÁS VÁRA. 

Bodok a gróf  Mikó udvar szép jegenyesoraitól ár-
nyalt falucska.  A faluban  magában csekély figyelemre-
méltót találunk, legfeljebb  megemlíthető a templom 
falába  berakott azon kő, melyre három farkasföt  mu-
tató címer van vésve, 1686 évszámmal, és az, hogy 
Bodok már 1332-ben Buduk néven előfordult. 

A hagyomány a bodoki havastetőre óriások által 
lakott várat helyez, azonban a legfigyelmesebb  vizs-
gálódás dacára épület nyomot felfedezni  nem lehet. 
Vár itt nem létezett, legfeljebb  az alább feküdt  Kincsás 
várának lehetett itt egy őrtornya, ahonnan a kovász-
nai, borosnyói, szenléleki, rákostepeji, és más határ-
várakhoz jeleztek. 

A bodoki havasból egy délnyugatra hajló kifut-
vány nyúlt le az Olt völgye felé.  Ennek legmagasabb 
és a bodoki havastetőkön alig pár ezer lépésnyire lévő 
csúcsát egy nagy kiterjedésű régi vár koronázta, me-
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lyet ma Kincsás várának neveznek és melynek még 
most is oly jelentékeny maradványai vannak. 

A várnak az elgondolható legsajátságosabb alakja 
van és azt egy körvágatos félgallérhoz  hasonlíthatjuk. 

Ilyen alakot annak részint építészeti szeszély, ré-
szint a hegy fensíkjának  ily alakja adhatott. Északra 
néző sarkától kiinduló oldalai nem egyenlő hajlásúak, 
mert a keleti oldal (A) egy bahajlással csaknem 

egyenes vonalban halad, míg ellenben a nyugati oldal 
(B) három behajlítással negyedovális alakban kanya-
rodik, a másik oldalfalhoz,  míg érintkezési pont-
juknál (C) hegyes csúcsban egyesülnek. Az ezen kacs-
karingós falak  által bekeretezett belső tér (D) észak-
ról délre lejtősödik. Gátonyáraak kidomborodása min-
denütt tisztán látszik, sőt néhol még a fal  elvitázha-
tatlan nyomai is mutatkoznak. Északkeleti sarka kere-
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ken záródik, mivel pedig itt fal  által szegélyezett üregre 
találunk, azt kell következtetnünk, hogy ezen sarokban 
egy hatalmas körbástya (E) állott, mely a látszólag itt 
volt bejáratot (F) fedezte.  Hogy a vár tekintélyes és 
nagyterjedelmü erőd volt, azt mértékarányaiból is 
megítélhetjük, mert falkerülete  900 lépés, hossza 300 
lépés, legnagyobb szélessége pedig 170 lépés. Keleti ol-
dalán a hegy sziklaoldala függélyes  lévén, sáncra 
szükség és hely nem volt, többi oldalait azonban a vár-
gátonnyal párhuzamosan futó  széles mély sánc (G) 
övezte. 

Ezen a rákosi Tepej Tiburcz várával, valamint a 
bodoki havason állott őrtorony által a Bálványossal 
és a határszéli várláncolattal összeköttetésben állott 
tekintélyes erődöt északnyugati oldalán a mély Kincsás 
árka választja el a Ilerecstől, melynek Oltra rúgó elő-
fokán  feküdt,  — mint alább látni fogjuk  — Mikó vára. 
Ezen árokban a néphit szerint arany csepegés van, 
mely gyertya alakban jegesedik ki. 

A várhegy alá boltíves alagút vezet, mely e vár-
nak titkos földalatti  kijárata volt. Hogy e vár mikor 
épült és mi volt a neve, arról még a hagyomány is 
hallgat. Kincsás neve újabb keletű lehet, amennyiben 
az itteni kincskutatásokról eredhetett. 

15. OLTSZEMI HERECZ VAGY MIKÓVÁR. 

Az Olt jobb partján Bodokon felül  fekszik  Olt-
szem, mely nevét onnan nyerte, hogy az ezen felül 
szűk Olt völgye itt kezd kinyílni és azért Oltszem, 
mintegy tágabb láthatárra nyíló szeme az Olt völgyé-
nek. A falu  az Olt balparti magaslatán igen festőien 
fekszik. 
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Az 1567. évi regeitrumban „Oltzein" néven 9 ka-
puval van bejegyezve. Az 1827-ben épült Mikókastély 
a falu  északi végében egy szabályszerű magaslaton 
fekszik.  Két előudvarát roppant várszerű magas falak 
környezik. Ezen elöudvarok mögött az Olt part ma-
gaslatán fekszik  a renaissance-stílusban épült szép 
kastély. 

20. Herecz vagy Mik óvár alaprajza. 

Oltszemen felül,  Málnás és Oltszemtöl egyenlő tá-
volságra, az Olt balpartján egy bokrok által benőtt 
kiszökellő előhegy magasul fel,  melyet „Vártetőrek" 
hívnak. 

E büszke hegyormot, ősváraink egyik legjelenté-
kenyebbike koronázta, melyet a nép „Hereczvárának" 
és „Mikóvárának" is nevez. A várletőn sűrűn benőtt 
fák  árnyékában még most is jelentékeny maradványai 
rejtőznek ezen mesés várnak, melyről e vidék szülöttjei 
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is oly kevés tudomással bírnak. A kirándulók nem 
tudva semmit annak létéről, közönnyel haladnak tova 
e rejtett romok mellett, melyekről az erdő pásztorai 
csudás, félelmes  regéket beszélnek. 

A vártetőt nyugatról az Olt kanyarogja körül, 
északról a Herecz-patak, délről a Széktorka-patak 
folyják  körül. E három oldalról a vártető csaknem 
megmászhatatlan meredek, csak keleti oldalán van a 
hátrább lévő Hereczcel összefüggésben,  ahonnan köny-
nyebben lehet megközelíteni. így módon a természeti-
leg is erős fekvésű  hegycsúcs igen alkalmas volt arra, 
hogy vártalapzatul szolgáljon. 

Herecz vára tojásdad alakú volt, melynek alak-
ját a vártetőnek ily idoma határozta meg. A vár dom-
bos belterét körülfutó  várfal  (A) kerülete 740 lépés. 
Ezen falak  állal körülkerített belső tér (B) legnagyobb 
hossza keletről nyugatra 200 lépés, legnagyobb széles-
sége északról délre 120 lépés. A falaktól  20 lépésnyire 
egy még most is 12 lépés széles és három méter mély 
sánc (C) vonul el egészen a vár nyugati oldaláig, ahol 
a hegy falmeredeken  hanyatlik le és itt mint felesleges 
megszűnik. Ezen magas sáncon kívül egy magas szé-
les gátony, (E) talán egy külső védfal  alapja van és 
azon kívül egy másik kisebb sánc (F) vonala látszik. 

A vár nyugati oldalánál a várfalak  kettősek, a 
két fal  közötti 17 lépés széles téren több mély gödör 
(Z) van, ami arra enged következtetni, hogy a kettős 
fal  között egy hosszú sor épület, valószínűleg a vár-
őrség laktanyája volt elhelyezve. 

A körvonalazott várfalak  alapja még most is min-
denütt meg van. 

Herecz várának látszólag két bejárata volt. A fő-
bejárat (G) a keleti oldal középpontján volt egy ha-
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talmas kapubástya alatt, melyről valószínűleg felvonó-
híd járt le a vársáncra. Ezen kapubástya (H) négy-
szögidomú volt, a várfal  vonalával összeeső rövidebb 
oldala 17 lépés, benyúló hosszabb oldala 22 lépésre 
terjedt. Falai még most is három méter magasságban 
állanak és a körülötte lévő nagy romhalom annak 
több emeletre osztott nagy magasságára enged követ-
keztetni. Délkeleti, valamint északkeleti szögletéből két 
keskenyebb fal  (K) vonul végig a sánc felé,  ami mu-
tatja, hogy az egy a várfala  és a sánc közé helye-
zett elő-védmű által befoglalt  előudvara volt. Másik 
kisebb bejárata az északnyugati szögleten volt. 

A keleti oldal volt az egyedüli, hol e várat meg-
közelíteni lehetett. A leírt hatalmas kapubástyán kí-
vül, — mely minden bemenetelt lehetetlenné vagy na-
gyon nehézzé tett, — még más elővédművek is vol-
tak. 100 lépésre a vársánctól másik hatalmas föld-
töltés (M) és 7 lépés széles sánc (N) szeli át a hegy-
nyaknak egész szélességét és csak ott szűnik meg, ahol 
a hegyoldal meredekké lesz. 

Az eddigi leírásból megítélhető, hogy e várnak 
még most is jelentékeny maradványai vannak és csak 
egy évszázada, hogy e várrom még majdnem egész 
épségben fennállott.  A falak  több méter magasságban, 
az említett kapubástya egész felső  boltozatáig ér-
tek, azonban 1827-ben, midőn gróf  Mikó Miklós olt-
szemi kastélyát építette, lebontotta ezen emlékszente-
sített és mult idők nagyságáról regélő romokat. Az 
egész Mikó kastély roppant kőkerítéseivel és terjedel-
mes gazdasági épületeivel mind innen e rombolásból 
emelkedett fel.  A kíméletlen kezektől megindított dú-
lást mások is folytatták,  mert Oltszem és Málnás kő-
házai, mind ezen lerombolt vár anyagából épültek. 
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Megismerve e várromok mostani állapotát, amit 
az idő és az emberek kíméletlensége meghagyott, lás-
suk az e várhoz kötött történelmi emlékeket is. 

Fájdalom, itt is ki kell előre mondanunk, hogy 
miként ily régi emlékeink nagyrészénél, úgy itt is a 
mult titkait felderítő  történelmi adatokkal nem ren-
delkezünk, és ekként e rom is a hagyományok és 
mondák ködébe van burkolva, hol a kutató irányta-
lanul tévedez. 

A monda szerint e várat szerecsen óriások épí-
tették és lakták, kik a fennebb  fekvő  és ugyanezen 
hegyláncolat főcsúcsán  feküdt  Kincsás-várából léptek 
fel  néhány lépéssel. 

Ezen rege mutatja, hogy Herecz és Kincsás-vára 
összeköttetésben álló két testvérvár volt. A szász írók 
erre is ráfogták,  hogy a fekete  óriások keresztes né-
met lovagok voltak, miként a Feketeügy nevéből is 
azt hozták ki, hogy azon folyó  a német lovagokról 
nyerte nevét és azok birtokainak képezte határát. 

A rege folytatólag  azt is mondja, hogy a szere-
csen óriások roppant kincsei itt llerecz várának föld-
alatti pincéiben vannak nagyszámú fekete  törpék 
őrizete alatt elrejtve. Egykor egy pásztorgyerek be-
esett e pincékbe, ahol egy nagy csapat fekete  törpe 
evett-ivott, táncolt és őt is megkínálták egy fekete 
kancsóból. Fekete hordókban pedig roppant kincs volt 
felhalmozva,  és a meglepett fiú  felsóhajtott:  „Én jó 
Istenem, hová jutottam". Az Isten nevének említésére 
az addig barátságos indulatú törpék megragadták a 
pásztorfiút  és kidobták. Mivel ő ijedtében folyton 
Isten nevét emlegette, úgy röpítették a bokrok felett, 
hogy az erdő szélén félholtan  rogyott össze. Ezen egy-
kori pásztoríiúból meglett öreg ember, mennyre, 
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földié  esküdölt, hogy ez a történet, mit képzelete te-
remtett, szórói-szóra igaz volt. 

Egy másik hagyomány szerint, Herecz várát egy 
hatalmas hős lakta, kinek hatósága alá a következő 
9 falu  tartozott: Oltszem, Bodok, Zoltán, Ethfalva, 
Martonos, Fotos, Gidófalva,  Angyalos és Besenyő. A 
hagyománynak némi alapjára mutatna az, hogy a 
vártető egész 1863-ig a nevezett kilenc falu  közös bir-
toka volt és csakis a nevezett évben osztották fel  egy-
más között. A kilenc falut  kormányzó és e várat építő 
hős vagy nagy úr pedig nem lehetett más, mint vala-
melyik Mikó ős, mely család már a XIV. században 
bírta Oltszemet és a szomszéd falukat.  E feltvést  iga-
zolná a „Mikóvár" elnevezés is, mert igen hihető, 
hogy régi harcias időkben, midőn csak várakban volt 
biztos maradás, midőn minden jelentékenyebb család-
nak és minden vidéknek volt ily harcias időkben men-
helyet és védelmetnyújtó erőssége. A tekintélyes Mikó 
család szintén bírt egy ilyen várral, hol a gyakran 
dúló ellenséggel dacolt és honnét alattvalóit, jobbá-
gyait, hűbéreseit kormányozta és féken  tartotta. Bé-
késebb idők bekövetkeztével, azonban e család is el-
hagyta e bajosan megközelíthető kényelmetlen lovag-
várat, Bodokrai és Oltszemre költözött le, a vár pedig 
elhagyatva küzdött az enyészettel, dacolt az Idő ha-
talmával, mígnem egy utód kíméletlen keze lerom-
bolta. 

Alább, Oltszemmel éppen szemben egy kopár 
clőhegyet „leánykavárnak" neveznek. A minden oldal-
ról mély árok, sötét szakadékok által körülölelt és 
semmi más heggyel összefüggésben  nem lévő domb, 
várnak igen alkalmas hely lehetett. Szabályszerű, 
négyszögidomú és elég terjedelmes fensikján  egy vár 

!/. 
15. A székely ösvárak I. 
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meg is fért  volna és a hagyomány helyez is oda 
várat, sőt kincskeresők rejtett kincsekért turkálták itt 
is a földet.  A legfigyelmesebb  kutatás dacára azonban 
várnak vagy valamely régi építkezésnek nyomaira 
sem bukkantak; ha volt ott valami erőd, az már 
nyomtalanul eltűnt. 

Már most, hát hol voltak a Sebeint szász író által 
emlegetett és Oltszem mellé két felől  helyezett római 
várak? 

Herecz-vára semmi esetre sem lehetett római ma-
radvány, a fekvés  és a, vár alakja határozottan az el-
len bizonyít. Leányka váránál semmi maradvány; ha-
nem ha már kell ide római emléket helyeznünk, ak-
kor az a mostani Mikó-kastély helyén keresendő, 
inert a fekvés  az Oltpart magaslatán, a talajnak sza-
bályszerű négyszög alakja ugyancsak arra mutat, hogy 
itt feküdhetett  egy római vár. Római nyomokra mu-
tatna az itt talált Vespasianus és Antonius Pius érem 
is. Hanem ezen két érem, mely könnyen ide is vetőd-
hetett, még nem bizonyít semmit. A Sebeint által em-
lített római faragású  és feliratos  köveknek a Mikó 
udvarban most semmi nyoma. 

Oltszemen túl, éppen a vártető aljában az út az 
Oltnak eddig követett jobb partjáról a másik partra 
tér át és nemsokára „Málnást" érinti, mely falu  ezen 
oldalról Háromszék utolsó helyisége. 

16. BüKSZÁDI VÁPA-VÁRA. 

Bükszád egy vadregényes hegykebelben fekszik 
a tusnádi szoros alsó torkolatában, gyönyörű, lomb-
dús hegyektől körülkerített fensíkon,  melynek nyu-
gati oldalán mélyen ágyazta be magát az Olt. 
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Bükszád alatt félórányira,  az Olt jobb partján, 
csaknem szemben a Zsombor-patak völgyének tor-
kolatával egy, az Olt és a beszakadó Rakottyás patak 
közé ékelődő hegyfok  van, meredek oldalakkal bíró 
sziklagerinc, ennek tetőlapját koronázzák „Vápa-vá-
rának" még most is igen jelentékeny romjai. 

Ezen várra vonatkozólag semmi történeti adattal 
nem rendelkezünk; nem tudhatjuk, hogy az mikor 
épült, azt sem, hogy mikor lett titokszerű romha-

lommá. Csupán falai  és alakja mutatja, hogy az egy 
erőteljes, a történeti tudaton jóval túleső ^ korszak 
műve. Egyetlen aflat  lenne, mit Sebeint mond, hogy a 
Bükszád mellett lévő Vápavár hatósága alá következő 
faluk  tartoztik: Almás, Zsombor, Pohán, Gerebicz és 
Pakotyás. Ha tehát Scbeint-nak a hagyományok ál-
tal igazolt állítását elfogadjuk,  akkor hinnünk kell, 
hogy ezen ötfalus  vár igen jelentékeny erőde volt szé-
kely őseinknek. 
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A várfalak  igen régi kor jellegét viselik és bár 
kövei nincsenek faragva,  de mégis lapos felületűek 
s oly jól összeillesztették, mintha egymáshoz lenné-
nek faragva.  A várfalak  minden oldalról megközelít-
hetetlen meredek sziklafalak  ormaira vannak fek-
tetve. A várat építők a gyengébb oldalt is óriási mun-
kával csaknem megközelíthetetlenné tették. A hegy-
nyakat két helyen átmetszették és ott a vártól 80 lé-
pésnyire egy 220 lépés hosszú, 14 méter széles és még 
most is 5 méter mélységű sánc szeli át (A) Ezen át-
metszés fenekén  35 lépés széles és függőleges  mere-
dek belső (vár felőli)  oldala legalább is 14 méter ma-
gas, úgy hogy egy fenekéből  kinőtt több százados 
bükkfának  csak felső  ágai látszanak ki. Ezen rop-
pant sánc közepén egy alapjánál 18 lépés széles kis 
szikladomb (B) hagyatott meg, melynek tetején, mint 
azt a körülötte heverő nagy kövek mutatják, valami 
épület, valószínűleg védtorony állott, ahová a vár ka-
pubástyájának fclvonóhídját  eresztették le és e védto-
ronyból egy második felvonóhíd  nyúlhatott át a hegy-
nyaknak e két átmetszés közötti részén lévő elővéd-
művéhez. Ebből látszik, hogy e várba bejutni nem 
volt könnyű dolog. Ma, midőn a képzeletünkben oda-
teremtett felvonóhidak  eltűntek, a meredek oldalú át-
metszésen csak nagy bajjal, lehet feljutni,  mégis, a 
vár egyedüli bejáratának itt ezen oldalon kellett len-
nie, mert az másutt lehetetlen volt. 

Ezen átmetszés belső ormozatán fekszenek  a vár-
falak,  s az említett dombocskával szemben egy négy-
szögidomú négy öl oldalhosszal bíró, izmos kapu-
bástya (C) van, melynek lVa méter széles flala  még 
most is 2.5 méter magasságban fennáll,  körülötte 
nagy romhalmaz, ami ezen bástya eredeti nagy ma-
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gasságára enged következtetni. Ezen bástya külső 
falával  egy színvonalban vannak az azzal szervileg 
összeépült várfalak,  melyek egyenetlen hosszúságúak, 
mert a keletnek menő (D) 21 lépés, míg a nyugatnak 
tartó (E) csak 12 lépés hosszú és így a kapubástya 
az északi oldalfalnak  nem a közepén áll. Ezen északi 
fal  két szögletén negyedkör hajlással megtöretve és 
azután folyton  keskenyülve ékszerűen folyik  egybe, 
s ekként e várnak hosszúkás szív alakja van, mely-
nek hossza 200 lépés és legnagyobb szélessége a ka-
pubástyánál 38 lépés. 

A várfalak  legépebbek az északi oldalon, ahol a 
2 méter széles bonthatatlan szilárd várfalak  még 3 
méter magasságban állanak. A másik két oldalon a 
fal  csak itt-ott közelíti meg az 1 méter magasságot, 
legtöbb helyen csak alapja látszik. A keleti fal  alá 
egy helyen sziklába vésett kútszerű üreg mélyül 
be, mely lehetne kincskeresők műve is, de lehet a vár 
titkos kijáratának most összeomladozott alagúttorko-
lata is. 

Sánc e várfalakat  csak az említett északi oldalon 
övezi, a másik két oldalán sem hely, sem szükség nem 
volt ily sáncokra, mert hátul (nyugati oldalán) a Ra-
kotyás pataknak függőleges  sziklapartja, elől (keleti 
oldal) pedig az Oltnak megmászliatatlan meredek völ-
gye köríti. Ezen az Olt és a beleszakadó patak között ék-
szerűen előszökellő hegyen fekszik  a hegy fensíkjának 
alakját követő szívformájú  vár. 

Lenn a szédítő mélységben az Olt zúgva törtet. 
Azonban e zúgás nem folytonos,  hanem szakadozott, 
panaszos felsóhajtás,  mintha a titokteljes vár alját 
mosó folyó  szomorkodnék és sóhajtoznék ezen egykor 
partjait ékesítő vár rombadülte felett!  Mintha panasz-
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hangokat hallatna a régi dicsőség, e nemes emlékének 
lassú megsemmisülésén, a kérlelhetetlen idő viharos 
rombolásával folytatott  küzdelmén. 

A várnak félelmes  sziklahalomra fektetett  vég-
csúcsától szép kiátás nyílik az alant szédítő mélység-
ben, rohanva törtető Olt völgyére, melyet a szilaj fo-
lyam ezredévek türelmével vésett be. Magas partol-
dalán túl a bükszádi szép fensík  terül el, egészen a 
Szent Anna tavát körülölelő Csornádig és a tordai 
Büdöst fedő  hegyes csúcsú Babekáig, és ott nyúlik el 
a hosszúkás alakú Bükszád füstölgő  sötét gyárával. 
Ott látszik a tusnádi szoros torkolatánál egy büszke 
sziklaszál a Sólyomkő, melynek tetejét várromok ko-
ronázzák. Ott van fennebb  a szoros felső  torkolatánál 
egy másik magas csúcs, hol a csiki Bálványos vár 
nagyszerű maradványai rejtőznek és lenn látszik a 
várromokat hordó Herecz és Kincsás tető. Az innen 
körültekintő kiránduló meggyőződhetik, hogy ezen 
ősvárak egymással mind látható összeköttetésben vol-
tak és együtt, az erődítményeknek egy hosszú lánco-
latát alkották. Hány csata, hány hőstett emléke van 
ezen romokkal összekötve, melyről mi sajnos tudo-
mással nem bírunk, melyet csak sejtet velünk a mult 
időkre visszakalandozó képzeletünk. A Vápa^várá-
val szemben az Olt balparti magaslatában egy száraz 
vízmeder vagy szakadék (G) mélyül be, melyet 
„Hanczi-gödrének" neveznek. Az emellett lévő térsé-
gen ütközetnek kellett lenni, mert midőn azt a mult 
században először felszántották,  nyilakat, nyíltáskát, 
horgas kardvasakat, handzsár szerű késeket, hegyes 
tarajú sarkantyúkat és egyéb hadiszerszámokat nagy 
mennyiségben találtak ott. Fájdalom, a földművesek, 
akik e műkincseket találták, értéküket nem ismervén, 
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patkónak dolgozták fel,  úgy, hogy egyet sem sikerült 
az utókor részére megőrizni. A leírások után azok 
török, vagy tatár fegyverek  lehettek, miről következ-
tetve könnyen feltehető,  hogy e vidéket is meglátogat-
ták a tatárok dúló csordái, kikkel e téren ütköztek 
meg Vápa-vár őrei. 

A vár belső terén most semminemű épületrom 
nem látszik, az egész azonban mély gödrökkel van 
tele, melyek itt állott épületek alakjaira mutatnak. 
Egy a többinél nagyobb és mélyebb üreget (H) a vár 
kútjának tart a nép, mely a monda szerint az Olt 
Színvonaláig hatolt le. A nép a vár alatt földalatti 
pincét hisz, ahol szellemek őrizete alatt álló roppant 
kincs van eltemetve. 

Ez minden, ami a várról ismeretes. Ez nem sok 
ugyan, és a vár múltjára mi fényt  sem derít, de Orbán 
Balázs legulább a múltnak ezen eddig senki által nem 
ismertetett tisztes emlékét menté meg a feledékeny-
ségtől, felhívván  arra, a régészet barátainak figyelmét. 

17. SÓLYOMKŐ VÁRA. 

Szép havasi tájakban gazdag régi hazánknak 
egyik legszebb pontjához jutottunk, mely bizonnyal 
mindenkit első látásra elragadtat. Ez pedig a Bük-
szádnál kezdődő tusnádi szoros azon csudás szaka-
déka, mely a havasoktól övezetten lezárt Csíkot Há-
romszékkel összeköti. 

Bükszádon felül  negyedórányira kezdődik a szo-
ros, hol az eddig tágas völgy annyira elszorul, hogy 
a tombolva rohanó folyóra  alig marad hely. Ekként 
egy szoros áll elő, melyet mindkét oldalról meredeken 
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emelkedve 1500 méternél magasabbra feltornyosodó 
fenyvesektől  benőtt trachyt bércek határolnak. 

A szoros tulajdonképpeni kezdeténél szeszélyes 
alakú sziklaszál — mint büszke gúla — emelkedik ki 
a völgyből, ezen messze ellátszó és a tusnádi szoros-
nak díszes elöékítményeül szolgáló fantasztikus  szik-
latömeg az úgynevezett Alsó-Sólyomkő. 

Aki ezen cukorsüveg alakú önállóan fellövelő 
sziklatömböt megpillantja, azt fogja  kétségtelenül 
hinni, hogy a fennrepkedő  sólymoknak magasra törő 
keselyűknek megközelíthetetlen tanyája. Az ember ott 
mégis védmüvet épített magának, mert amint a pász-
torok mondják, annak tetőcsúcsán hajdan vár büsz-
kélkedett, melyet a tündérkirály számára óriások épí-
tettek. 

A Sólyomkő déli orma csaknem hegyesen tornyo-
sul fel,  melynek alig 30 négyzetméter terjedésű tető-
lapján kőfalporladék  látszik, mutatva, hogy itt haj-
dan toronyerőd állott. 

E sziklaélről a letekintés szédelgő és visszadöb-
bentő, de a kilátás fölséges.  Végig lehet innen látni 
a gyönyörű havasok közé bemetszett szorost, vala-
mint az ezüstszalagként átfutó  Oltót el lehet követni 
egész Mikó-Ujfalváig.  Szebb és elragadóbb képet en-
nél alig lehet elképzelni. Hisz e tájcsoportban minden 
a, maga helyén van, minden nagyszerű műízléssel van 
összeillesztve. Ott van fenn  a fenyvesek  sötétjébe rej-
tett tusnádi fürdő,  magas, égig meredő havasok aljá-
ban és ott vele szemben a Felső-Sólyomkő, mely sze-
szélyes lovagvár romjait utánzó sziklahalmazával 
meglepően szép ellenpárját alkotja a lábaink alatt 
lévő Alsó-Sólyomkőnek, melyet az Olt hullámai szi-



233 

getként ölelnek körül s mely már a kilátásért is meg-
érdemli, hogy minden erre járó kiránduló felkeresse. 

Ezen szép kilátás azonban ne feledtesse  velünk 
Sólyomkő várának romjait. A mult e titkos műemlék-
töredékeiről először Orbán Balázs írt. Az idő annyi 
létezőt semmisített már meg, nagy multunk emlékei 
egymás után omladoznak és nyomtalanul tűnnek el 
a föld  színéről, azért mi kevés még fenn  maradt, meg 
kellene menteni a teljes megsemmisüléstől. 

A Sólyomkő tetöcsúcsán egy északkeletre lejtő-
siilő fensík  van. Ezen volt elhelyezve Sólyomkő vára. 
A fensík  nyugati élén egy a mélység felé  kihajló szik-
lagerinc vonul végig a tetcsúcshoz. E gerincre volt el-
helyezve a tetőn fekvő  toronyerőddel látszólagos ösz-
szefüggésben  álló várfal  nyugati odala, melynek alsó 
része még most is 2 méter körüli magasságban áll 
fenn.  A válogatott lapos kövekből forró  mésszel épült 
fal  több mint 1 méter széles és ma is szilárd. Ezt 
azonban csak alsó részeiről mondhatjuk, mert felsőbb 
része már összeomolva lezuhant a mélységbe és csak 
a sziklával összenőttnek tetsző alakja van meg az em-
lített sziklagerincen. Ez mutatja annak irányát és 
megengedi méretni ezen oldal eredeti hosszúságát, ami 
125 lépés. Az ezzel egyenes szögbe összeütköző északi 
várfal  38 lépés hosszú és a fensík  meredek oldalán 
leereszkedve ismét egyenes szögbe ütközik össze a 
szintén meredek hegygerincre fektetett  keletoldali fal-
lal, mely párhuzomosan fut  a jóval fennebb  lévő nyu-
gatoldali fallal  és egészen a tetőcsúcs falmeredek  ol-
daláig nyúlik, mely a déli oldalfalat  teljesen felesle-
gessé tette. E fal  most annyira elporladt, hogy csak 
itt-ott látszik még alakja. 

Eszerint a vár alakja hosszúkás négyszög volt, 
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125 méter hosszal, 38 lépés szélességgel, miből kitű-
nik, hogy ez tekintélyes nagyságú és fekvésénél  fogva 
csaknem megközelíthetetlen véderő volt. Büszke sas-
fészek,  hová még a jóbarát is csak bajjal tudta magát 
felküzdeni,  az ellenségnek pedig oda behatolni teljes 
lehetetlenség volt. 

Hogy e vár óriási erőfeszítést  feltételező  építése 
mikor s melyik nép által történt, arra semmi adatunk 
nincsen. Csak bámulhatjuk azon merész eszmét, mely 
egy ily megközelíthetetlen sziklacsúcsra védművet he-
lyezett, csak csodálhatjuk az embereröt túlszárnyaló 
hatalmat, mely ezen eszmét megvalósította. Azért 
csuda-e, ha a nép egy ily merész megfoghatatlan  mű-
vet emberfeletti  lények, óriások által építteti, mesés 
várául a bűbájos tündérek királyának. Hisz az emberi 
tudat úgy sem tudja fellebbentem  az azt fedő  titok 
leplét, mert a történelem múzsája némán zárt könyv-
vel ül ezen elhagyatott és feledett  romok omlad-
ványain. 

18. CSIKI BÁLVÁNYOS VÁR. 

A tusnádi fürdő  egyik legérdekesebb kiránduló 
helyéül kínálkozik a közelében lévő Csiki Bálvá-
nyos vár. 

A fürdőtől  Csik felé  menve az országút az „ör-
göglik" teteje és „Szöktető kút" teteje nevű sziklaszá-
lakkal ékescsúcsok alatt vezet azután az „Alvégszur-
dokát" megkerülve egy magaslatra emelkedik, melyet 
„Alvégszurdoka-Tepej"-nek hívnak. E sziklafok  any-
nyira előszökel az Olt völgyébe, hogy az összeszorított 
folyónak  alig marad meder. 
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E magaslaton foglalt  helyet 1849 július 5-én Gál 
Sándor hős székelyeivel, itt e hegyfokon  helyezé el 
megmaradt három ágyúját, az előnyomulni törekvő 
oroszokat és az utánuk kullogó osztrák hadsereget 
megállította, feltartóztatta,  sőt többször vissza is 
verte, mindaddig győzelmesen tartván e hadállást, 
míg a nyergesi szorost szintén hősiesen védő Tuzsont 
az oroszok megkerülve, Csikbe be nem törtek. Mikor 
már minden veszve és Gál hadállása hátulról is fe-
nyegetve volt, mégegyszer megszalasztja az ellenséget, 
azután pedig a Mitácson át járatlan havasi utakon el-
vonult Erdővidékre. 

Ez volt utolsó csatája a székelynek, utójátéka a 
szabadság vészteljes küzdelmeinek, egy kétségbeesett 
végső küzdelem, mely már nem mentheté meg a haza 
ügyét, legfeljebb  a küzdelem nélküli önmegtagadás 
vádja ellen fedezé  az addig mindig győzőtt három-
széki székely hadsereget. 

A hegytetőről továbbhaladva csakhamar feltűnik 
egy vereses sziklaszálakkal díszes hegycsúcs, mely a 
szorosnak végső maga hegybástyáját képezi, s melyet 
az Alvég-Szurdoktól „Várvápája" nevű keskeny völgy 
különít el. Ez a Vártelej, melynek fellegek  közé fel-
nyúló ormán vannak az úgynevezett „Csiki Bálványos 
vár" csodás romjai. Azonban ezen oldalról a hegy any-
nyirrn meredek, hogy megmászása képtelenség, és csak 
északi oldalát megkerülve juthatunk annak tetejére. 

Ez a vár úgy fekvésénél,  mint kiterjedésénél 
fogva  legjelentékenyebb ősváraink közé tartozik. A 
várfal  a hegy egész fensíkját  köralakban körülöleli, s 
nagy trachyt darabokból 2.5 méter szélességben forró 
mésszel oly szilárdan volt alkotva, hogy ezredév rom-
bolásával is dacolva épebb helyein még most is néhol 
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2 méter magasságban fennáll,  ahol elgyepesedett vo-
nalán százados fenyőfák  nőttek fel. 

Ezen várat „Bálványhegyi várnak" is nevezik, 
mivel a hagyomány szerint ott bálványoknak áldoz-
tak. Nem is lehetetlen, hogy ez összefüggésben  volt 
az ősök vallásához oly szilárdan ragaszkodó Aporok-
nak a torjai határon lévő Bálványos várával és hogy 
az szintén az ősi szittya vallásnak volt egyik utolsó 
menhelye, hogy a mindinkább térfoglaló  keresztény 
hit ellen védték magukat. Mindenesetre bármelyik nép 
építette is, az e vonalon léső sor-erődöt, az hatalmas 
és hadászatilag kifejlett  nép volt, mely a tusnádi 
hegyszorosnak jelentőségét felfogni  és méltányolni 
tudta. Ezért látjuk Bodoknál, sőt Szent-Györgynél is 
az örkőtől kezdve egy hosszú sorát a váraknak, (bo-
doki Kincsás, oltszemi Mikóvár, Vápa vára, Sólyomkő 
vára), melyek összeköttetésben voltak egymással és 
a Bálványos vár által összeköttetésben álltak Csikszék 
azon várláncolatával, mely a Hargita alján egész 
Szent Domonkosig sorakozott. 

Ezen fővár  sorozatnak még más mellékágazatai 
is voltak, mint a Bálványos, Tarja vára, Perkő, Cso-
mortány és Almás vára, lejjebb Kovászna, Szacsva, 
Kis-Borosnyó, Lisznyó és Bikkfalva  határában talál-
ható várak, melyek az egész Székelyföldet  behálózták. 
E várhálózat középpontját a csiki vár képezte, mint 
legmagasabban fekvő,  legjelentékenyebb, legmesz-
szebb látszó fővár.  A sólyomkői és Vápa vára ennek 
csak előerődeit képezte. 

Bálványos vára egy hozzávetőleg 1200 méter ma-
gas cukorsüveg alakú sziklaszálnak csaknem csúcso-
san végződő tetejét komázza. Felhőkkel szomszédos 
sasfészek,  melyet nem földet  turkáló emberek, hanem 
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légürt hasító keselyük laknak most, pedig azt hajdan 
emberek építették, de olyan emberek, kik emberi erő-
vel óriási dolgokat létesítettek, oly emberek, kik itt 
a sziklavárba elszigetelten egy országosan száműzött 
vallásnak emelték fel  tiltott oltárait és évtizedeken át 
nyújtottak a most időbarnított falak  menhelyet az 
ősök megtagadott hitének. 

22. Csíki Bálványos vár. 

Szent hely tehát ez a vár, szent tűzhely, hol 
őseink hitének a kereszténység napja által elhomá-
lyosított vezércsillaga lenyugodott, azon vezércsillag, 
mely Ázsiából ide vezérlé, mely a honfoglalás  és ala-
pítás nagy munkájára az erkölcsi világosság fényözö-
nét árasztá. 
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Itt áldoztak utoljára Hadúrnak, ki hont szerezni 
és azt megtartani segíté párducos őseinket. Itt szóltak 
utoljára a táltosok és zengtek háladalt azon nemzeti 
Istennek, ki bizalmat és kitartást adott a honszerzők-
nek Európát megrendítő, újra alakító s e hon birtok-
lását biztosító küzdelmeikben, Hadúrnak, kinek neve 
és védpajzsa alatt hőssé lett a magyarnak minden fia. 

A Bálványos várhegyen feltornyosodó  sziklaszál, 
melyet nyugatról a várpatak, keletről a Suvadás-
patak, délről az ezeket felfogó  Bálványos patak 
folyja  körül, minden oldalról csaknem függélyes  me-
redeken emelkedik fel,  kivéve északi oldalát, ahol egy 
hegynyak köti össze a hátrább lévő Törösfejével.  Ezen 
hegynyakon kanyargólag emelkedik fel  egy elég ké-
nyelmes út, — a vár régi útja, — a sziklahegy te-
tejére. 

A könnyebb tájékozódás végett előbb e várro-
moknak topográfiájával  fogunk  megismerkedni és 
ezek után fogjuk  lehető rövidséggel az e várhoz kötött 
regék és történelmi hagyományok által annak múlt-
ját megvilágítani. 

Az említett hegynyakról, függőleges  szirtfal  a 
hegynek félelmetes  sziklacsúcsa emelkedik fel  20—25 
méter magasságra. Ennek csaknem hegyben végződő 
tetején egy roppant toronyerőd sötét faltömege  emel-
kedik a többi falak  fölé,  uralva e várromot és az egész 
vidéket. (Lásd. 23. ábra „A".) 

Ez a bajosan megközelíthető torony volt valószí-
nűleg a vár legrégibb része, mely a vár teljes elestével 
is végvisszavonulási ponttul szolgált; mint ilyennek 
építészete is sokkal erőteljesebb a többi falakénál.  E 
zöm torony — mint egyáltalában a vár — nem fara-
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gott, hanem válogatott laposkövekböl épült, oly szi-
lárd habarccsal, hogy az ezredév esőjétől áztatott fa-
lak még most is bonthatatlan szilárdan állanak. Zöm-
tornyuk alapfala  sziklavésetbe van illesztve, az alján 
kifelé  hajlik, úgy, hogy minden oldalról legalább 1.5 
méterrel szélesebb a felső  rész oldalfalánál.  Ezen alsó 
kiszökellő rész párkányán nyugszik a négyszögű zöm-
torony, melynek minden oldalhossza 8 méter. Ez a 
torony szabályszerű négyszög alappal bír és olyan 
hatalmas, hogy épebb részének magassága még most 
is megüti a 20 métert. Ilyen magasságban azonban 
csak az északi oldalfal  van meg, másik három oldala 
niár leomlott és csak alja áll még fenn  kb. 2.5 méter 
magasságban. A falaknak  vastagsága 2.5 méter, mi-
nek következtében a bástya belvilága csekély alig 4 
négyszögöl. A falakra  felmászva,  megcsodálhatjuk 
e zömtorony sajátságos építészetét, a most részben 
leomlott boltozatának roppant tömörségét. Ezen to-
rony némi kis lőrésszerű lyukakon kívül semmi más 
ajtó vagy ablaka nem volt, sőt még most is egészen 
ép alsó részében semminémü kapu vagy bejárat fel-
fedezhető  nem lévén, arra kell következtetnünk, hogy 
az oly toronyerőd volt, melybe a bejutni akarók a to-
rony felső  részéből leeresztett kötélhágcsón vagy lét-
rán másztak fel.  Belül most romokkal van tele, de a 
falak  alkatából lehet látni, hogy az erőd négyemeletes 
volt. A három alsó emelet — amint látszik — csak 
fapadozatal  volt elkülönítve, erre engednek következ-
tetni a falban  most is látszó gerenda-üregek, a ne-
gyedik emelet azonban boltozva volt. Roppant tömör, 
apró kövekből rakott vastag boltivéből még egy da-
rabka a fennálló  északi oldalfalhoz  tapadottan meg 
van; üregeiben most solymok raktak fészket,  melyek 
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az ember közeledtére sivitozva repkedik körül féltett 
kicsinyeiket. 

Ezen boltozaton felül  elhelyezett negyedik eme-
let fala  — ellentétben az építészet eddig alkalmazott 
elveivel, — befelé  nyúló vagy V2 méterrel vastagabb 
az alsó falaknál.  Északkeleti szögletében a fal  vastag-
ságában ürt képező kerek fülke  van, melynek alja 
szép faragott  kőből készült gyámkövön nyugszik. 
Ezen fülkébe  a boltíven áthajlott kürtőszerü keskeny 
üreg vezet, mely a felső  emelet belső lépcsője lehetett. 
Fülkénk pedig őrállomása lehetett ezen elzárt torony-
nak, vagy lehetett parancsnoki páholy is, honnan a 
védőrséget harc idején vezényelték. 

Hogy ezen felső  emeletet kívül zúzmüves erkély 
környezte, mutatják a fal  külszínén egyenes vonalban 
lévő azon lyukacskák, melyek egyikéből még most is 
cserfagerenda  vége áll ki. 

Ez volna a zömtorony, melynek csodás nagysze-
rűsége, valamint építészeti sajátsága méltán bámu-
latra ragadja a szemlélőt. De minden építészeti nagy-
szerűsége mellett sem szabad a természet üde szépsé-
geiről megfeledkeznünk,  hogy ne bámuljuk azon el-
ragadó kilátást, mely a bástyafalakról  feltárul  elütünk. 

A várhegy körül szép alakzatú és azzal egy ma-
gasságban versenyző hegycsúcsok emelkednek. Nyu-
gatra a félelmetes  zord tekintetű „Büdös", szemben a 
sugár „Piritó köve" és a testes „Bara mezeje". Balról 
a hullámzatos „Gorgány" és „Törösfő"  láncolata. 
Ezek aljában pedig a Bálványos patak (mely alább 
Torja nevet kap), szép virágos völgye és a völgy tor-
kolatánál, az egészen odáig leágazó erdőségek szélén 
látható „Torja" ez az öt faluból  összépített és két tör-
vényhatósághoz tartozó hosszú, nagy falu,  dombon 
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ülő mogorva templommal. Túl rajta Kézdi-Vásárhely 
egyik sarka, a Feketeügy szép völgyével. E völgyet 
szegélyező határszéli Kárpátok alján pedig hosszú 
láncolata az egymást követő falvaknak,  mint meg-
annyi őrállomásai régi hazánk határszélének. 

A természet üde, szép látványától megválva, foly-
tassuk az emberi mű nagyszerű bámulatát, szálljunk 

23. Csiki Bálványos vár alaprajza. 

le a zömtoronyból, hogy a vár többi részét is meg-
vizsgálhassuk. 

Bálványos vára két részből áll: alsó és felső 
várból. A felső  vár, vagy felső  Ballium (B) 12 méter-
rel alább a sziklahegynek délnyugatra hajló fensíkját 
öleli körül. Ennek alakját bajosan lehetne maghatá-
rozni, mivel az a sziklaalakulás szeszélyes hajlatait 
követi. A falak  még most is elég épek, több mint egy 

16. A székely ösvárak I. 
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méter szélesek és vagy négy méter magasságban álla-
nak, kivéve a déli oldal egy részét (C), hol 20 lépésnyi 
hosszúságban leomlottak. A vívófolyosóval  környezett 
és fogrovátkásan  végződő fal  felső  rész keskenyebb és 
hogy az alsó része csak később épült az is mutatja, 
miszerint gondosan ki van vakolva, ami sem a zöm-
toronynál sem a többi falaknál  nem fordul  elő. 

Az északi várfal  közvetlen a szikla ormára van 
fektetve,  de mivel a szikla egy helyen merész szöke-
léssel száll alább, a fal  is követi. A fal  vonalába eső 
sziklák mindenütt be vannak a falba  építve, azzal el-
választhatatlanul egybe forrva  és éppen ez adhatott 
e falaknak  oly megdönthetetlen szilárdságot, hogy ez-
red éven át dacolva az idő vasfoga  és az elemek rom-
boló hatalmával megdönthetetlenül fennállanak  még 
ma is. 

A várfalaktól  körülövezett belső tér 180 lépés ke-
rülelü. Ezen belső tér, a zömtorony sziklatalapjának 
kivételével elég sima és lapályos, miért is itt kellett 
a vár épületeinek állania, bár azoknak most nyomai 
nem látszanak. Itt van a zömtorony északnyugati 
sarka alatt egy félkör  alakú bemélyedés (D), melyet 
kívül a várfal,  belül egy azzal szögletben összeütköző 
másik fal  zárt el. Ezen feltétlen  körülépített hely rej-
tett kincstár lehetett. Mellette van a szép lapos kövek-
kel kirakott kút (F), mely szinén fallal  van körül-
építve, s mely be lévén telve most alig 2.5 méter mély, 
pedig a hagyomány szerint 360 méter mély volt. A 
monda szerint ide, ezen kútba rejtette el az utolsó 
óriás király a 300 méter hosszú arany láncot, mely 
felett  éber kutya őrködik. Ha a kútban ásnak, a kutya 
ugat és a lánc tovasiklik. Csak ha a kutya elszuny-
nyadna, lehelne ezen országot érő láncot kivenni. 
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A leírt felső  vár északnyugati sarka (G) függőle-
ges sziklára van építve. Ennek aljából kis kerekded-
séget (H) alkotva, indul ki az alsó várfal,  mely az-
után egyenes vonalban futva  vagy 34 lépésnyire rop-
pant sziklahalmazhoz (I) ér. Ezen sziklacsúcs a falak 
tetővonalán felül  emelkedve, feleslegessé  tette a falat. 
A szikla másik felétől  azonban újra folytatódik  a fal, 
mely 20 lépésnyire újból óriási szikladarabot (K) ölel 
körül. Ennek tetejéről az idők folyamán  százados 
bükkök nőttek ki, aljánál pedig szédítő meredeken 
hanyatlik le a hegy. E szikla képezi a nyugati fokot; 
az ennek aljából kiinduló várfal  (L) félkör  alakban 
futja  körül a hegy délre hajló meredeken lehanyatló 
oldalát. Ezen külső vár vagy alsó Ballium kerülete 
összesen 300 lépés. Falai, bár úgy látszik később épül-
tek, elég tömörek, két méter körüli magasak és azok 
közé is be vannak építve a vonalába esett sziklák. 
E falak  a felső  vár színvonalán legalább 40 méterrel 
alább fekszenek  és ekként az általuk körülkerített 
belső tér oly meredek, hogy ott épület meg nem áll-
hatott, félelmetes  szikladarabok, mint megkövesedett 
óriások meredeznek, melyek fölött  a felső  vár alap-
sziklái tornyosodnak fel,  oly magasra, hogy szédítő 
tetejükre ha feltekint  az alant álló, azok a sötét szik-
lákra fektetett  zord falak  és a fellegekig  felnyúlni  tet-
sző zömtorony mozogni látszik. 

Ezen alsó vár délkeleti kanyarulatánál, ott hol 
a külső várfalak  a belső várhoz hajlanak, van e vár 
egyetlen kapuja (M). E kapunál a fal  meg van kívül-
ről kerekítve és befelé  tömörítve. A belső várfaltól 
egy másik meredek sziklaoldalon lefutó,  25 lépés 
hosszú szárnyfal  (N) rúg ki, mely a kapu mellett 
szintén befelé  vastagodik. A kapun kívül, ahol a szik-
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valószínűleg valamely sűlyesztő helye lehetett. (0.) 

Benkö történetíró állítása szerint nem is olyan 
régen a várpalota kapuja felett  egy feh'rás  volt, ol-
vasható: „Ladislaus Apor Vajvoda Transilvaniae". Ha 
ez 0 felirat  csakugyan létezett, akkor azt kell követ-
keztetnünk, hogy e külső várat azon Apor építette, ki 
a Róbert Károly trónralépését megelőző zavaros idők-
ben Erdély ura volt, ki Fogaras várát építette és ki a 
trónkövetelő bajor Ottót letartóztatva, sokak véle-
ménye szerint éppen Bálványos várában tartotta fogva. 

Al-Torján a kath. egyházközség birtokában egy 
régi kulcs van, melyet már évszázadok óta szent erek-
lyeként őriznek, mert az róla a hagyomány, hogy Bál-
ványos várának lenne a kulcsa. Ha ez a feltevés  he-
lyes, úgy az csakis a várkapu kulcsa lehetett. 

A vár mindkét udvarában, sőt magukon a fala-
kon is százados cser- és mogyorófák,  vad tulipánok 
és jácintok tenyésznek. A falakat,  a romtöredékeket, 
a zord sziklákat zöld repkény, szederinda és folyondár 
sokféle  neme fonja  be. 

Most pedig térjünk át a vár történetére. Bálvá-
nyosról szóló első adatainkat mondákban és legen-
dákban találjuk. 

A monda szerint Bálványos várát egy óriás tün-
dérkirály építette, és pedig lágy kőből, mely csak az-
után keményedett meg. Vára elkészültével onnan a 
Büdös tetejéig érő aranyhidat csinált, hogy szép leá-
nyának, a napként tündöklő tündérkirálynőnek, legyen 
megfelelő  sétahelye. De a leány tündér létére is kí-
váncsi volt és egy szép tavaszi reggelen megszökött, 
hogy az alanti világban széttekintsen. Mikor leért 
Póka halmára (Kézdi-Vásárhely közelében), ott a de-
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riis nap által kicsalt emberek szorgalmasan szántot-
tak-vetettek. Csodálkozva nézte a tündérkirályné az 
eddig még nem látott ezen fürge  kis lényeket és mi-
dőn végre kibámulta magát, néhányat közülük ekés-
től, ökröstől kötényébe szedve, visszament atyja vá-
rába, hol bemutatá a talált szép kis lényeket. Apja 
azonban feddő  hangon intve mondá neki: „Tedd le 
leányom és bocsásd szabadon azokat a bogarakat, 
mert azoknak haragja pusztulásunkat okozhatná, kí-
méld őket leányom, mert ők lesznek a mi utódaink.". 

Ha e mondát elemezni akarjuk, kitűnik, hogy e 
várat valami hatalmas lovag építette. Kitetszik to-
vábbá az, hogy annak családja a Büdöshöz járt fü-
rödni és mulatozni, hogy a Büdös-tetőn egy őrállo-
mása volt, honnan féktelen  csapatai lerobogtak a tér-
ségre, hol a békés földművelőket  sanyargatva, azok 
barmait elhajtották. Mily szép és erkölcsi fontosságú 
a következtetés, melyben az emberi szellem felsőbb-
ségének és feltörő  szabadságérzetének meg van adva 
az illő hódolat az által, hogy a hatalmas harcfi  és 
zsarnok bevallja, miszerint a békés földművelő  polgá-
rosodása előbb-utóbb kiirthatja a nyers erőre támasz-
kodó zsarnokságot. 

Legtöbb régi várainknál meg kell elégednünk a 
monda útján nyert homályos sejtelmekkel. A Bálvá-
nyosnál azonban e tekintetben is szerencsésebbek va-
gyunk, amennyiben itt már a történelem múzsája is 
kitűzi szövétnekét, hogy a mult kétes homályát elosz-
lassa. 

Bálványos várának építése történelmileg is igen 
messze, mintegy a tizedik század kezdetéig vihető 
vissza. Vannak ugyan többen, akik azt állítják, hogy 
Bálványos vára kezdetben egy dák vagy gót erőd volt 
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és a székelyek már mint meglévőt foglalták  el és újí-
tották meg. Ezzel szemben azonban bebizonyítható, 
hogy Bálványos várát a székelyek, még pedig a ha-
talmas Apor (Opuor) család építette fundamentumá-
tól tetejéig és hogy e vár már Szent István korában 
nemcsak állott, hanem hatalmas erőd is volt, hol az 
őseink vallásához rendületlenül ragaszkodó Apor Sán-
dor, királlyal és országgal dacolva, oltalmazta az ős 
hitet. Kiviláglik ez úgy a csiki székely krónikából, 
mint Zsigmond királynak 1402-ben kiadott azon ado-
mányleveléből, mely által az Apor családot Bálványos 
vára és tartozandóságainak birtokában megerősíti, 
mely vár, inont oklevelében mondja „Arx Idolatriaie"-
nek azért neveztetett, mert azt az Aporok még akkor 
építették, mikor Szent István az ős pogány vallást 
védő Gyulát legyőzvén, a véle szövetséges Opour ezen 
megmászhatatlan sziklára épített várat, hogy ott za-
vartalanul áldozhasson báványainak. 

Szent István az Aporral szövetkezett ős hitvédő-
ket egy véres harc után legyőzvén, a székelyeket a ke-
resztény vallás elfogadásáról  kényszerűé. De Póter, 
Aba és András királyok trón feletti  viszálykodásai 
alatt az őshithez ragaszkodók újból felemelvén  fejei-
ket, Bálványosban újból füstölgött  Hadúr tiltott ol-
tára, mígnem I. Béla azt fegyveres  erővel véglegesen 
le nem rombolá. 

Az ős valláshoz annyi szívóssággal ragaszkodó 
Aporok kereszténnyé tételét regényes színben adják 
elő. Ugyanis a Bálványos várában lakó Apor István, 
Sándor íia beleszeretett a hatalmas Mikének egyetlen 
bájos és dúsgazdag leányába. A leány is osztá szerel-
mét, de a szülők a szerelmesek egyesülését ellenezték, 
éppen azért, mert István pogány volt. István keblében 
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a hit, a lelki meggyőződésnek a szerelemmel való küz-
delme a legiszonyúbb harcot vívta, kétségbeesetten té-
pelődött sötét fájdalmában.  Már is elindult a Büdös 
barlangnak halálos üregébe, hogy véget vessen gyá-
szos életének, midőn Hadúr papja a nagy tiszteletben 
álló jós, azt a tanácsot adta neki, hogy rabolja el 
a leányt. 

István követte a szíve szerinti tanácsot, két fiú-
testvére és néhány hű fegyveresével,  elment a torjai 
vásárra, hol midőn Mike bájos leánya, anyja és több 
leánytársával a templomból kijöttek, elragadta és 
gyors paripára emelve, kedves terhével sebesen robo-
gott erős vára felé.  Azonban a leányvesztett anyának 
jajveszékelésére a vásáros nép fegyvert  ragadva ro-
hant a merész nörabló után, de ott állott Istvánnak 
legifjabb  testvére feltartóztatni  a bosszús népet. El-
szánt harc fejlődött  ki, melyben a győztes nép, a fiatal 
Apor elejtése után folytatta  fivére  üldözését. Már-már 
nyomában voltak a kettős terhével lassabban haladó 
ménnek, midőn az erdő végső kanyarulatánál a kö-
zépső testvér tartja fel  őket a vár csatlósaival. Az el-
szánt védelmezőket itt is legyőzte a nép, a második 
testvér is elbukott, de ezalatt István a várba ért. 

Nyugton azonban itt sem lehetett, mert a leányát-
vesztett anyától és a papoktól feltüzelt  nép ostrom alá 
vette a várat, de nem volt, aki az védje, mer István 
testvérei és harcosai elhullottak, a várban maradt 
öregek sokáig ellenállni nem tudtak. Már a kaput is 
betörték, a nép az udvaron van, midőn István a vár 
zömtornyába vonulva, egymaga akarta azt megvédeni. 

A nő, kinek keblében a gyermeki érzés és a sze-
relem harca dúlt, esdve kérte, hogy legyen keresztény-
nyé, akkor aztán anyja átok helyett áldást ad fri-
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gyükre és mindketten megmenekülhetnek. De István 
őseinek hitét elhagyni nem volt hajlandó. Végre is al-
kudozásokba bocsátkoztak és a leány szívhezható kérel-
mének azon eredménye lett, hogy István beleegyezé-
sét adta arra, miszerint születendő gyermekei megke-
reszteltessenek. Az anya, a papok és a nép is megnyu-
godtak, az ostromló nép násznéppé változva fényes 
menyegzőt tartott. 

Nemcsak az ősvallás, hanem a haza védelmében 
is szerepelt, még pedig dicsőségesen Bálványos vára, 
mert midőn IV. Béla alat a mongol csordák dúlták 
hazánkat, a székelyek Bálványos várába húzódva azt 
megnagyítva és új védíalakkal ellátva, hősiesen el-
lentálltak a mongolok ostromának, családaikat és va-
gyonukat megoltalmazván. Tehát a hazánkat árként 
elborított mongol járatkor felmutatható  két győzel-
met a székely fegyverek  vívták ki, egyiket az aranyos-
széki toroczkói várnál, a másikat itt, Bálványosnál. 
Nem voltak ezek olyan fényes  győzelmek, melyek a 
hazát megvédték volna, hanem azért mégis volt annyi 
jó hatásuk, hogy sok szegény foglyot  megszabadítot-
tak és minden esetre fényes  bizonyítéka a székelyek 
hősiességének, kik még akkor is, midőn a haza védő-
sereg nélkül volt, midőn a király elmenekült és midőn 
senki ellentállásra még gondolni sem mert, fel  mer-
ték emelni fejeiket,  büszkén csillogtatván győzelmes 
fegyvereiket 

Bálványos vára egy másik alkalommal is dicső-
ségesen szerepelt a történelemben. A tatárok Béla 
unokája, László alatt újból rácsapván hazánkra, a 
székelyek ismét Bálványos várába vonultak és annak 
falait  kiújítván azt nemcsak hasonló szerencsével és 
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hősiességgel védték, hanem a tatárokat egészen a Fe-
kete tengerig űzve, Athlen nevű vezérüket is elfogták. 

Bálványos várában székelt Apor László, Erdély-
nek azon hatalmas vajdája, ki az Árpád-házból való 
királyok kihaltával bekövetkezett magyar trón feletti 
viszályokban oly nagy és döntő szerepet játszott. Azon 
Apor László, ki mint erdélyi vajda, székelyek és szá-
szok ispánja, oly nagy hatalommal bírt, hogy a ma-
gyar koronát bitorló bajor Ottót, ki szövetségét és mint 
hiszik, leánya kezét is jött kérni, elég merész volt 
letartóztatni és mindaddig — közhit szerint Bálványos 
várában — fogva  tartani, míg meg nem esküdött, 
hogy a magyar trónról lemond és soha Magyaror-
szágba vissza nem tér. Az ekként visszaszerzett koro-
nát a hatalmas vajda mindaddig kezei közt tartá és 
minden fenyegetődzéssel  és még a kimondott egyházi 
átokkal is dacolva, mindaddig ki nem adta, míg Ró-
bert Károly vetélytársait le nem verte. Ekkor, de ek-
kor is csak egyezkedés és biztosítékok mellett he-
lyezte Róbert Károly fejére  a koronát. 

Ha elfogadjuk  azon elméletet, hogy Apor László 
bajor Oltót Bálványos várában Üarlotta fogságban, 
akkor nem tagadhatjuk meg Bálványos várától azon 
dicsőséget sem, hogy az a sok trónkövetelő által ve-
szélyeztetett magyar koronának két évig őrhelye volt. 
Mert, hogy a korona ennyi ideig Apor kezei között 
volt, arra elvitázhatatlan adataink vannak, hogy pedig 
ő a nemzeti szent ereklye biztosítására, — melyért 
egyházi átokkal, pápa. és király haragjával dacolt, 
mily nagy súlyt helyezett, azt az események logikája 
mutatja. Már pedig a féltett  nemzeti kincs sehol biz-
tosabb helyen nem lehetett, mint a fekvésileg  erős és 
bevehetetlen Bálványos várában, melyet a vajdához 
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hü székelyek hős fegyvere  legbiztosabban védett és 
oltalmazott. 

Bálványos épen fennálló  és az Aporok által lakott 
vár volt egész a XVII. század kezdetéig. 1603-ban 
Apor Miklós lakta, ki Brassónál Székely Mózessel 
hőseiessen dacolva életét vesztette. 

Ezen vértanúhalált halt Apor Miklós özvegye, 
született Lázár Borbála elhagyva a bajosan megköze-
líthető Bálványos várát, Torján kényelmes házat épít-
tetett és oda költözött. 

Azóta az elhagyatott és annyi emlék által szen-
tesíelt vár rombadölt, századok óta folytatván  tusá-
ját az enyészet pusztító szellemével. Jelenleg csak 
sólymok és keselyük tanyáznak a hősök elhagyott 
védmüvei között, csak néha-néha vetődik oda egy-egy 
mult dicsőségének emlékeit kutató vándor, mikor 
felelevenedik  a mult és az emlékezetnek ködfátyolké-
pein lefestödnek  az ott élt, az ott szerepelt hősök 
óriási alakja. 

19. TORJA VÁRA. 

A Bálványoson kívül, még egy másik, azzal egy-
korú és sorsában osztozott várat találunk, ez a tel-
jesen ismeretlen „Torja vára". 

Torja patak ismeretlen vadon völgyében, a 
Putna tövétől néhány ezer lépésnyire, a völgy ismét 
kétfelé  ágazik, közbül magas kerekded domb emel-
kedik fel,  melyet észak-nyugatról a Bakszilos-patak, 
délkeletről Torja-várpalak vesz körül. Ezen kúp-
idomú hegy tetejét koronázta Torja vára. 

Torja várának múltjáról mitsem tudunk, fenn-
maradt maradványai is jelentéktelenek, bár maga a 
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vár, — jelenlegi nyomaiból Ítélve — terjedelmes és 
inár fekvésénél  fogva  is nagyon erős lehetett. E vár 
köralakú volt. A belső terét körülölelő gátony 360 lé-
pés kerületű és falak  csalhatatlan nyomait tünteti 
fel.  E gátony a hegy meredeken lehanyatló ormára 
lévén fektetve,  külső sáncokra sem hely, nem maradt, 
sem arra szükség nem volt. 

E tekintetben azonban kivételt képez az északi 
oldal, vagyis azon része a hegynek, hol a várhegy a 
Csiklonnyal, keskeny hegynyak által függ  össze. Ez 
volt azon odal, hol a várhoz lehetett közelíteni. Itt 
a hegynyakot egész szélességben, egy még most is 6—8 
m. széles átmetszés szeli át. Sürü erdő lepi el a vár 
belterét, ezen erdő látszólag romok halmazában gyö-
kerezett meg. A vár déli csúcsán túl, a hegy végcsú-
csáig terjedő vagy 160 lépés hosszú, 50—60 lépés 
szélességű oly térség van, melyen régi építkezések ho-
mályos nyomai látszanak, s melyek arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy itt egy a külső vár által fedezett  oly 
belső ballium volt, mely zömtornyával végvisszavonu-
lási erődöt alkotott. 

Az elmondottakból kitűnik, hogy Torja vára ha-
talmas vár lehetett, keletkezése egykorú lehetett Bál-
ványos várával, mellyel a rege is egybecsatolja, 
amennyiben azt mondja, hogy Torja vára oly hatal-
mas óriásnak szolgált lakásul, aki innen egy lépés-
sel a Bara mezejére lépett. Ez a Bara mezeje pedig 
nem más, mint a két testvér vár között felmagasuló 
és mindkettőnek fekhegyénél  magasabb sziklacsúcs, 
melyen a két vár között összeköttetést eszközlő őrto-
rony állott, ahonnan a hagyomány szerint tüzes 
zászlóval jelezték az ellenség mozdulatait. 

Valamint keletkezése, úgy ezen vár elpusztulá-
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sára vonatkozó semminemű adat nincs birtokunk-
ban. Igen valószínű azonban, hogy ezt is a Bálvá-
nyossal egyidőben az ős valláshoz ragaszkodó és 
azt fegyverrel  is oltalmazó székelyek emelték és hogy 
azt vagy Szent-Istvánnak, a kereszténységei felvenni 
parancsoló hadserege, vagy a mongolok dúló csordái 
rombolták le. 

Torja vár vidéke egyike a legelragadóbb havas 
tájaknak, mely szépsége mellett vizbősége által elő-
idézett dús tenyészetet is mutat fel.  A várhegyet körül-
folyó  és már fennebb  említett Bakszilos és Torja vár-
patak mellett még ott találjuk az Oltág, Halaság 
és Begyenkőrét patakjait, melyek dús legelőket 
nyújtó kies völgyekből törtetnek le. E vidék hátteré-
ben a Fórishágónak és Torjiahágónak nevezett ha-
vasok emelekednek, délre pedig Almásmezeje, vagyis 
azon erdőségekkel körülkereteit terjedelmes havasi 
kaszáló teriil el, melyet Bethlen Gábor adományo-
zott a torjai bányászoknak. 

20. IKA VÁRA. 

Ikafalva  egyike Háromszék legrégibb, valószínű-
leg még a letelepedési korban alakult falvainak. 
Papok hegye hátamögötti rejtett helyzete mutatja^ hogy 
e falu  akkor épülhetett, midőn az emberek a házai-
kai még elrejteni voltak kénytelenek. A falu  nyugati 
felső  végénél gazdag forrás  fakad  fel,  melynek a falu 
derekát átszelő lefolyását  Furus pataknak hívják. 
A forráshoz  monda fűződik.  A honfoglalás  és letele-
pedés korszakában e falu  népének őseit egy Furuzsina 
istennő nevében harcolt bátor bajnok vezérelte, véres 
csatát küzdött a helyen, hol most a falu  fekszik  és 
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meg is öletett, de kiontott véréből fakadt  fel  a forrás, 
mely mellé népe letelepült. Ezért Ikafalva  lakói még 
most is nagy jelentőséget tulajdonítanak a forrás-
nak, annak vizét kutakba felfogják  és azt isszák, mert 
az — mint mondják — vérvíz, mely erőt ad, hogy 
pedig az ikafalviak  erős bátor emberek, azt ezen for-
rás vizének tulajdonítják a vidékiek. 

24. lka várának zömtornya. 

Azt, hogy lka í).ilva építésénél önvédelmi célok 
döntöttek .mutatják azon mély utak, melyek határát 
főként  a völgy felől  átszelik, s melyek némelyike oly 
mély, hogy lóháton is észrevétlenül el lehet öblében 
menni. Ha ezen utakat figyelemmel  megvizsgáljuk, 
egyszersmind azt is felismerhetjük,  hogy azok irá-
nyát nem a rövidség, hanem hadászati és önvédelmi 
szempontok határozták meg. Hogy az avar ősök erő-
dítményeinél ilyen mélyutak nagy szerepet játszót-
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tak, azt tudjuk. Nem lehetetlen ebből kifolyólag,  hogy 
Ikafalvát  avar telepesek építették és a mesés Furu-
zsina valamely avar istenség lehetett. A falu  külön-
ben is rejtett és erősített fekvéssel  bír. Három domb, 
a nyugatra fekvő  Csordagyűjtö, a délre lenyúló Do-
móhegy és a falu  előtti Papok hegye annyira elfe-
dik, hogy az országútról, csak az utóbbira helyezett 
temploma látszik. 

Ikafalva  felett  levő Csordagyűjtö nevű bércen 
átmenve, szép erdős völgybe érünk, melyen az észak-
nyugatról délnek tartó lka-patak törtet át. E völgyön 
lefelé  tartva, csakhamar felötlik  egy magaslaton fekvő 
Ikavárának büszke magas zömtornya. 

Az Ikapatakának Csernáton-patakkal való egybe-
szakadásánál a két patak között 25—30 m. magas 
Várbércz éle nevű hegyfok  áll. Ennek keskeny tető-
lapján van lka vára, vagy más néven a Csernáti 
csonka torony. 

E várról sincs semmi történelmi adatunk. A csiki 
krónika homályos adataiból legfeljebb  annyit tu-
dunk, hogy lka az Upolet neméből származó Dombon 
fia,  a kisebb rabonbánok egyike volt és hogy Upolet 
(Ápold) rabonbánnal harcban élt. A hagyomány 
azt mondja, hogy lka, Póka király vezére volt, ki a 
Bálványos várából elűzetvén ide vonult és itt épített 
magának várat, de egy véres csatában a mostani Ika-
falva  helyén megölték. E szerint az Ikafalvát  alapító 
hős, kinek véréből Furus forrása  fakadt  fel,  lka le-
hetett. Utána a várba óriás költözött, egy szárnyas 
ember, ki egyszer haragjában a vár sziklájára ütött 
s öklének benyomott helyét még most is mutatják. 
Ezen óriás gyakran lerepült a csernátoni tempóm tor-
nyára, az embereket rémítgetni. 
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Egy másik monda szerint egy óriáskígyó lakott 
e várban, mely oly nagy volt, hogy farkával  körül-
ölelvén a tornyot, fejével  lenyúlt a patakba inni, más-
kor meg azért hajlott le, hogy az arra járókat fel-
kapja várába. E kígyót hosszú tusa után ölték meg. 

Vájjon ezen utolsó regében nem a kereszténység-
nek az ősi hit feletti  győzelme van-e allegórikusan 
előadva? A Csernáloni toronyra lecsapódó óriás nem 
a kereszténység ellen harcra kelt valamelyik székely 
hőst jelképezte-e és az idegen vitéz által megölt kígyó 
nem függ-e  össze Szent Györgynek a sárkánnyal való 
viaskodása regéjével? 

25. lka várának alaprajza. 

lka várából most csak egy zömtorony áll még 
fenn,  de ennek sajátságos és minden eddig ismert épí-
tészeti stílustól eltérő modora megérdemli az alapos 
figyelmet. 

E torony (A) (25. ábra) kerek, aljától kifelé  hasa-
sodé, közepetáján összébb húzódik, míg felső  része 
újból csészeszerű kidomborodással bír. Alsó kerülete 
12 méter, magassága 8—9 méter, de eredetileg ennél 
jóval magasabb volt, mert felső  része 1802-ben egy 
földingás  alkalmával leomlott, azelőtt körülbelül 12 
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méter magas lehetett. Belvilágának átmérője 1.5 mé-
ter, falvastagsága  1 méter. 

Északi oldalán 2.5 méter magasságra a földtől 
köríves ajtónyílás van; ez volt a toronyerőd egyedüli 
bajárata, ahová csak felvonható  hágcsón lehetett fel-
hatolni. Ezek szerint ez csak zömtorony lehetett a 
második emeleten lévő bejárattal, ahová csak elmoz-
dítható létrán lehetett feljutni  és melynek elzárt alsó 
részében a foglyokat  tartották. 

Belterülete emeletekre volt felosztva.  A padozatot 
tartó gerendák üregei a falban,  úgyszintén a lépcsőzet 
helye is látszik. A harmadik emelet boltozva van, a 
nehéz apró kövekből készült boltivezet még most is 
épen van, csak középen van üreg, ahol a felsőrésszel 
közlekedtek. A boltíven felül  most csak egy emelet 
van, de valószínűleg ott két emelet volt és így e to-
ronyerőd négy emeletes lehetett. Ablaka sehol sem 
volt, csak kis apró és szabálytalanul elhelyezett nyil-
lőrések. 

Falai kizárólag kőből épültek, forrón  öntött 
mésszel és ezért bonthatatlan szilárdak. Külső felüle-
tére válogatott kövek vannak illetsztve és ezek oly 
szépek, hogy még nagyobb távolságból is faragott 
kövekből épültnek hiszi e tornyot a szemlélő. A leg-
régibb középkori váraknál a négyszögű zömtornyok 
divatosak, köridomú zömtornyok csak később, a XIII. 
században kezdenek épülni. Ezen szabály azonban 
nálunk alig alkalmazható, mert midőn a négyszögű 
zömtornyot sok helyen (Bálványos, Vápa, Budvár, 
Rabsonné vára, Herecz váránál, stb.) feltaláljuk,  a 
köridomú zömtornyot egyedül csak Ikavára képviseli, 
míg negyedkor alakú zömtomyot csak a kézdi-almási 
várnál találunk. 
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lka várának köridomú tornya is oly sajátságos, 
hasasodással bír, melyet nemcsak a külföldi  várro-
moknál, de még székelyföldi  ősváraknál sem sikerült 
feltalálni.  Ez az ős székely várépítészet kezdetle-
ges, még Ázsiából kihozott idomának tartható. Hogy 
azt más helyen megismételve nem láttuk, annak okát 
abban kell keresnünk, hogy ily ősváraink nagyrésze 
annyira elromladozott, hogy fennálló  zömtornyot na-
gyon keveset találunk. Azt, hogy a köridom kedvenc 
alak volt régi várainknál, futólagos  megfigyelés  után 
is el kell ismernünk, mert alig van várromunk, mely 
a kör, félkör,  vagy ovál alaktól eltérne. 

lka váráról egy néphit maradt fenn,  mely szerint 
annak egy kövét is elmozdítani bűnhődés nélkül nem 
lehet. E hitet igazoló több történet forog  a nép szá-
ján, pl.: egyszer a malomban, mely közvetlenül a to-
rony aljában őrölget, lakott egy jámbor életű molnár, 
kinek gonosz természetű, örökké veszekedő felesége 
volt. Ez annyira elkeserítette a jámbor, ártatlan mol-
nár életét, hogy elhatározta, malmát feleségével 
együtt eltemeti. Felment tehát a várba és a zömto-
ronynak a malomra néző oldalát bontani kezdte, 
hogy az aljában megingó toronyerőd a malomra 
dűljön. Alig kezdte el a munkát, karja elszáradt, a 
patak pedig hirtelen kerekedett záportól megáradván, 
a malmot molnárnéstól együtt elsodorta. 

Egy másik elbeszélés szerint egyszer egy legény 
felmászott  a zömtoronyra és fogadásból  annak te-
tejét kezdte bontani ,de csakhamar villám sújtott le, 
s ő szörnyethalt. 

Az eddig ismertetett zömtorony azonban Ikavá-
rának csak keleti végbástyája volt s mint ilyen, csak 
kis részét alkotta azon hatalmas erődnek, mely a Vár-

17. A székely ösvárak I. 
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bércélének egész fennsíkját  falai  közé ölelte. E vár 
hosszúkás, ovális alakú volt (25. ábra) keleti foka 
éppen a leírt toronyerődhöz esett, liol a hegyes szög-
letben záródó falakon  kívül a hegy élét széles mély 
sánc (B) metszi át. 

Az innen nyugatra húzódó várfalak  (C) több 
mint egy méter szélesek és többhelyen még most is 
1.5 méter magasságban fennállnak.  E falak  mindkét 
oldalról a hegy oromszélére vannak fektetve  és vagy 
180 méternyi távolságra párhuzamosan futnak  egy-
mástól 10 méter távolságban, majd újból egymáshoz 
hajlanak a várnak csúcsban végződő nyugati fokát 
alkotva. A várfalak  ezen záródásánál egy az előbbi-
hez alakra és terjedelemre tökéletesen hasonló má-
sik körbástya (D) állott, mely ugyan eltűnt, de egy-
kori létezését bizonyító alapfalai  még most is meg-
vannak. 

Mint az előbbi keleti, úgy ezen zömtorony a 
vár nyugati végcsúcsán állott, mert az egészen össze-
szűkülő hegynyak itt is, miként a túlsó várfoknál 
széles mély sánccal van átszelve. Itt kellett lenni 
a várkapunak is, melyhez valószínűleg a védsáncra 
eresztett felvonóhídon  lehetett jutni s melyet a közeli 
zömtorony, valamint a várfok  sáncövezete erős falai 
is eléggé fedeztek  s biztosítottak. 

A vár ily sajátságos alakját a hegy fok  alakulása 
határozta meg, s bár az hosszúkás, keskeny voltánál 
fogva  csekély terjedelme mellett nagy harcvonalat 
tárt fel,  mégis fekvésénél  fogva  a lőfegyver  előtti kor-
ban tekintélyes erőd lehetett, mely hatalmas zömtor-
nyaiban a vár elesése esetén is hatalmas végvissza-
vonulási helyet biztosított. 

A vár nyugati fokától  50 lépésnyire egy üreget 
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Várkútnak, a hegyalján egy szép forrást  Várcsor-
gónak neveznek. Ennek közelében rézkovand is mu-
tatkozik, melyben igen szép jegecsek fordulnak  elő. 
Nemcsak természeti nevezetességekkel, hanem még más 
őskori emlékekkel is találkozunk e vár környékén, 
így az lka patak mellett egy ovális domb emlkedik, 
melyet Kardoshegynek a hagyományok szerint azért 
neveznek, mivel ott az Ikavárában lakó leventék harci 
játékokat tartottak. E domb keleti oldalából Hágó-
kútja nevű forrás  bugyog fel,  melyről azt tartják, 
hogy a viadorok véréből fakadt,  miért annak vizéből 
minden ott megforduló  iszik, annak mint vérvíznek 
erősítő hatalmat tulajdonítván. Az Ikafava  feletti 
Csordagyűjtőnek egy területét „Fénykőnek" (fenő-
kő) neveznek, mert a Kardoshegyre menő más vidéki 
viadorok olt szokták volt kardjaikat megfenni.  Ezek 
pedig mint hős, vagy úgynevezett pogánykori emlé-
kek, homályos visszaemlékezései azon hőskornak, mi-
dőn harc és erre előkészítő harcjátékok voltak a fér-
fiaknak  csaknem kizárólagos foglalkozásai,  midőn a 
vár és táborhelyek voltak az emberek kedvenc tanyái. 

21. KÉZDI-SZENTLÉLEKI VÁRAK. 

A Kászon vize völgytorkolatának baloldalán egy 
a síkságra előszökelő meredek sziklahegy magasul 
fel,  ez a Perkő, aljában Kézdi-Szentlélek, Háromszék 
végfaluja  fekszik. 

Szentlélek 1332-ben már önálló egyházközség. 
Az 1567. évi regestrumban Zenthlélek néven 54 ka-
puval van bejegyezve. Régészeti tekintetben is igen 
érdekes temploma, a falu  északkeleti végében, egy 
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magaslaton fekszik.  E templomot nyolcszögü várkas-
tély képezi, mely szögletein lévő négy köridomú bás-
tyával és egy kapuvéddel van ellátva. E kastélynál 
azon sajátságos alakítás észlelhető, hogy déli és északi 
oldala hegyes szög alatt befelé  van fordítva,  mi a véd-
hetőséget fokozta^  Ezen falak  és bástyák régen na-
gyon magasak voltak, ma letörpítve szépen fehérre 
meszelve a hátterül szolgáló Perkő sötét sziklalapján 
messze látszanak. A falu  északnyugati végénél szintén 
magaslaton áll Tarnóczi vagy Mikes kastély időbar-
nította romja. 

E kastélyt nem kell összetéveszteni a már Szent 
István korában is állott Szentlélek várral, mert az 
miként később látni fogjuk,  fenn  a Perkő tetején fe-
küdt. E kastély legelőbb a XV. században, 1465-ben 
fordul  elő, mikor Mátyás király a kastélyt és falut 
Desői Bályogi Lőrincnek adományozza. 

Az idők folyamán  annyi kézen átment és annyi 
viszontagságot átélt kastély még a mult század elején 
is ép volt. A kastély alakja szabálytalan négyszög, de 
mivel északi és déli oldala polygon záródású, azért az 
inkább nyolcszögünek mondható. Oldalai 50—60 
lépés hosszúságúak és falai  8 m. magasak. A kastély 
két része különböző kor jellegét viseli. Északi része 
sokkal régibb, itt magasan fekvő,  kis lőrésszerű ab-
lakok vannak. Az északi oldalfal  közepén sokszögű 
záródással bíró falbástya  szökel ki, igen szép rámá-
zatú köríves ablakokkal. Mondják, hogy ez a kastély 
kápolnája volt. E bástya külső falán  dombormű kő-
táblán két lovas harcos és most olvashatatlan felirat 
nyomai látszanak. Ezen északi rész falai  igen sűrűn 
vannak díszítve; berakott téglapárkányok és fürész-
fog-ékíhnények  futják  végig a lőréses falakat,  melye-



261 

ken golyólukak és a kiállott ostromok nyomai lát-
szanak. 

A déli rész újabb kor műve. Itt már nagy, széles 
ablakok vannak, középen kiszökellő négyszögbás-
tyája, szép kilátást nyújtó nyílt pavilion és ekként e 
kastély építészetében a harci óvatosságot a béke bi-
zalmával látjuk párosítva, bár a déli rész nyugati fa-
lán lévő ezen felirat:  „Renov. Anno Dni 1627." mu-
tatja, hogy a kastély ezen része is elég régi. A kas-
tély belső része össze van omolva, s így belső beosz-
tásairól mit sem tudhatunk, bár azt tisztán láthatni, 
hogy az egész tömör épület volt, és közepén vagy ép-
pen semmi, vagy igen kis udvar lehetett. 

A sziklalapokra fektetett  kastélyt sánc nem fu-
totta körül, de külső védfala  mégis volt, melynek tö-
mör maradványai a délnyugati szögletnél most is lát-
hatók. 

A kastély fölött  kereszttel jelölt ölnyi magas 
sziklaszál van, melyet dinnye alakjáról Dinnekőnek 
nevez a nép. Fennebb a Perkö délnyugati oldalában 
sajátságos sziklacsoport vonja magára a figyelmet. 
Középen egy asztal alakú lapos szírt, négy oldalán 
négy kőszék, ezt Berecz asztalának hívja a nép és azt 
mondja, hogy Tarnóczi Sára ott szokta estebédjét el-
fogyasztani,  ami tekintve az innen feltáruló  szép ki-
látást, jóizlésre mutat. Ezen irányban alább kissé a 
hegynek, szabályszerű kiszökelés van, melyet „Sieth-
várának" neveznek, sőt a hagyomány régi várat is 
helyez oda, alatta pedig kincsekkel telt pincét keres 
a kincsvágy. Falnak most semmi nyoma nem látható 
és tekintve a hely kicsiny voltát, itt legfeljebb  valami 
őrtorony állhatott 

Perkő, melyen Szentlélek vára fekszik,  egy 
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megfordított  „L" alakú hegy, melynek északról délre 
irányuló hosszabb szára Kászon völgye mellett nyúlik 
fel,  nyugatra hajló rövidebb szára Peselnek felé  rúg 
ki. Ennek végfokán  van a Mikes Antal által véd-
szentje tiszteletére épített kápona romja (Z). Itt a 
hegyélt átszelő s a hegy ormát félovál  kanyarulattal 
körülfutó  régi sánc (A) azon belül pedig a föld  sza-
bályszerű kettős ormozata (B) látszik, ami mutatja, 
hogy ott sáncövezte kettős fal  vonul el, mely 430 lé-

26. Szentlélek várának alaprajza. 

pés hosszúságban öleli körül az északi, keleti és nyu-
gati oldalt. A déli oldalon, (C) hol a Perkő merede-
ken hanyatlik le, megszűnik. Régi várainknál minde-
nütt észlelhető azon takarékossági elv, hogy felesleges 
falat  a természettől erődített helyekre nem veszteget-
tek. Közepén egy 80 lépés kerületű emelvény (D) van, 
melynek szélein falak  maradványai látszanak. Ez a 
középkori váraknál szokásos dombozat volt, melyen 
a vár zömtornya feküdhetett.  Ezt nyugatról fél-
kör idomú Ballium előzte meg, melynek elpor-
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lott alapfalai  most is kivehetők. A hajdan büszke 
zömtorony helyére és valószínűleg annak anyagából 
egy román modort utánzó 5 toronyka által tetőzött 
5 kúpú kápolna épült, mely a négyszögidomhoz 
ragasztott négy félkörből  alakult és mely alapszerke-
zetében a regensburgi XII. század közepén épült 
Babtisariumhoz nagyon hasonlít, bár alig feltehető, 
hogy kápolnánk ily régi lenne, éppen ezért csak ké-
sőbbi utánzatnak lehet tartani, amit nyugatra néző 
faragolt  kőkapuja és annak felirata  is mutat. 

Kővári történetíró állítása szerint Szentlélek vára 
nem a Perkőn, hanem hátrább a Várpatak fejénél 
feküdt. 

Szentlélektől 3 órányira a csiki országút által 
átszelt Kászon völgyében a Kézdi-Vásárhely birtoká-
ban lévő Ramocsa alján egy kommandóház (volt ha-
tárőrezred katonai postaállomása) romjai látszanak. 
Ezzel szemben szakad balpartilag a Kászon vizébe 
egy kis csermely, melyet Várpataknak neveznek. E 
csermely messze felnyúló  völgyének jobb oldalán egy 
erdő nőtte sziklacsúcs emlkedik, melyet Várélinek 
neveznek. Ennek tetőcsúcsán feküdt  a kérdéses vár, 
egy körded, alig 70 lépés hosszú váracska, melynek 
falai  1.5 m. magasságban még most is fennállanak. 
A vár északi oldalánál ahol a Várélit a hátrább lévő 
és jóval magasabb Czeczével hegynyak köti egybe, a 
fal  háromszoros volt. Mindegyik falon  kívül sánc fu-
tott el, ezek közül a legkülső egy roppant munkát 
feltételező  átmetszése a hegynyaknak, ami a várhoz 
való közeledést nagyon bajossá tette. A vár belteré-
nek közepén nagy üreg van, melyet a vár beomlott 
kútjának tartanak. A vár alatt pincét hisz a nép, ahol 
réz agár által őrzött roppant kincs van elrejtve. A 
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rege szerint óriások építették és lakták e várat, most 
is vannak ott óriások, csakhogy óriási hangyák kis 
szénaboglya nagyságú bolyokban. Hogy a várkoro-
názta hegy aljában valamely helység volt, mutatják 
az ott szétszórt hüvelykvastagságú cserépdarabok. 

A Várélin felül  lévő Katrosa patak mellett egy 
helyet Vadaskertnek neveznek. A hagyomány szerint 
a vár asszonya Darnóczi Sárának volt ott vadas-
kertje, ami nem lehetetlen azért sem, mert e kis sas-
fészek  is a Tarnócz család birtokában lévő menhely 
volt. 

E várról említés van téve, azon bizottság jelen-
tésében, mely Báthori István által 1581-ben kikülde-
tett, hogy Károlyi Istvánt a szentléleki jószágba be-
juttassa, ahol következő mondatik: „Egyik hegyen 
odafent  (Kászon völgyében) egy fényes  vár is volt, 
kinek a köviben fennáll  még most is; onnan egy pa-
tak jön ki és esik a Kászon vizibe, Várpatakának 
hívják". Ezen hű körülírás kétségtelenné teszi, hogy 
ezt és nem más várat értették, valamint azt is, hogy 
ez akkor tekintélyesbb maradványokat mutatott, 
melyről fényes  várnak nevezhették azt. Ez az egye-
düli történeti adat, melyet a várról tudunk. 

Ezek az adatok még inkább megerősítik azt a 
tényt, hogy Szentlélek vára mégis csak a Perkő te-
tején feküdt.  Most lássuk a. vár történetét. 

E hadászatilag jelentékeny ponton mely az Oj-
tozi szorost és a Csikbe vezető Kászon völgyét fedezi, 
honnan Háromszék területén végig lehet tekinteni, 
már a X. században volt egy királyi, tehát tekintélyes 
vár, melyet IV. Béla alatt a mongolok feldúltak.  De 
Béla visszatértével 1251-ben elrendelte Lőrincz er-
délyi vajdának és Walkó grófjának,  hogy a székely 
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határszélen lévő Szentlélek várát melyet a tatárok fel-
dúltak, késedelem nélkül felépíttesse  és abba várna-
gyot helyezzen. És hogy Béla király ezen rendeletet 
végrehajtotta, kitetszik V. Istvánnak 1271-ben kelt 
rendeletéből, melyben a Szentléleki királyi vár pa-
rancsnokához írt, melyben a nevezett vár újbóli ki-
igazításáról rendelkezik. Ebben az is fel  van említve, 
hogy ezen hatalmas határszéli erőd a XI. vagy a XII. 
században épült. 

A XV. században e vár már rom, melynek lakói 
a mostani Szentlélekre költöztek le, ami kitetszik Má-
tyás királynak fentemlített  adományleveléből. 

Hogy a várat milyen ellenség dúlta fel,  nem 
lehet tudni, csak sejthető, hogy Murány, (Amurát) 
szultánnak e század folyamán  honunkban romboló csor-
dái pusztították el. Most a hajdan büszke várnak még 
helyét is alig tudjuk meghatározni, annyira eltűnt a 
föld  színéről. 

Perkő hadászatilag is nevezetes pont volt, amit 
nemcsak őseink vettek észre, midőn a határszél biz-
tonsága felett  őrködő várat építették, hanem a ké-
sőbbi időben a vár eltűnte után is szerepel az a haza 
elnyomatására célzó hadműveleteknél. így 1708-ban 
a Rákóczihoz és a szabadsághoz hü háromszékiek fé-
kezésére a németek erős sáncokkal védett táborhelyet 
csináltak Szentléleken, ahonnan ki-kicsapva a falva-
kat felégették  s igyekeztek terrorizálva fékezni  a hó-
dolni nem akaró népet. 1849-ben a szabadságérzet el-
tiprására és a zsarnokság megalapítására bejött oro-
szoknak szintén voltak Perkőn erődített táborhelyük. 
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22. LEMHÉNYI VÁRAK. 

(Almos, Csomortányi és Hajdúk vára.) 

Lemhény hosszasan, keskenyen közel egy mér-
föld  hosszúságban nyúlik el a közötte letörtető Ve-
lence pataka mellett. Alsó része a falunak  még kint 
van a Feketeügy szép völgyében, míg Velence nevet 
viselő felső  része messze felnyúlik  a havasok közé, a 
magát beágyazott patak szük völgyében. Velence ré-
gen külön falu  volt, sőt még az 1567-ik regestrumban 
is önálló helységként van bejegyezve, Venece néven 
17 kapuval, valamint külön rovat alján találjuk 
„Lemhent" is, 51 kapuval; ma azonban már telje-
sen összeépültek. 

A falutól  egy órányira, Horvátlinak nevezett he-
lyen, a völgy kétfelé  ágazik. Északnyugat irányból a 
Kis-Lemhény patak, észak irányból a Nagy-Lemhény 
patak törtet le; egyesülésük után nyeri a Velence vize 
nevet. Nagy-Lemhény patak völgyében a két patak 
összefolyásától  háromnegyed órai távolságra a völgy 
jobb oldalán sziklaszálakkal ékes hegy magasul fel, 
melyet „Várerősségnek" neveznek. A hozzávetőleg 
500 m. magas büszke hegyormot egykor hatalmas vár 
koronázta, melynek még most is jelentékeny marad-
ványai vannak, úgy hogy a székelyföldi  régi várak 
között a Bálványos után közvetlenül ez következik, 
mint legépebben fentmaradt  és legtekintélyesebb vár-
rom. Annyival inkább kell tehát azon csodálkoznunk, 
hogy az a kutatók figyelmét  teljesen kikerülte, any-
nyira, hogy még csak meg se említették. A várról 
legelőször Orbán Balázs közölt leírást. 

A Várerőssét keletről a Nagy-Lemhény patak, 
délről és nyugatról a Várpatak nevű kis csermely 
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veszi körül. Ez utóbbi medrében roppant fáradságos 
mászással lehet csak felkerülni  a Várerősse hátuljára, 
hol egy Vármező nevet viselő teres hegynyak 
által függ  össze a hátrább fekvő  és nála jóval ma-
gasabb Bene Péterné mezeje nevü heggyel. 

A Várerőssének minden oldala falmeredeken  ha-
nyatlik le, csakis ezen hegynyakon át közelíthető az 
meg, miért is ezen oldal megerősítésére volt a főfi-
gyelem fordítva.  Egy mély, széles sánc metszettje 
át a 82 lépés széles hegynyakot. E külső védsánc-
tól 15 lépésnyire pedig másik még szélesebb sánc 
futja  félkör  idomban körül a vár északi és nyugati ol-
dalát, mely a keleti és déU oldalon, — hol a hegy 
függőleges,  — megszűnik. E belső sánctól 20 lépésre, 
de annál jóval magasabban fekszenek  a hegycsúcs 
oromszélére fektetett  várfalak.  Legépebbek az 
ölszéles válogatott, lapos kövekből épült falak,  éppen 
ezen északi oldalon, ahol azok 5 méter magasságban 
fennállanak.  Általában e várfalak  mindenütt, még 
ahol a legporlattabbak is, 1—3 m. magasságban 
dacolnak az idő vasfogával. 

E vár két részből állott: a felső  vár csekély 
terjedelemmel bírt és félkör  idomú erőd volt, mely-
nek félkör  kerülete 60 lépés, legszélesebb átmetszete 
36 lépés. Itt a felső  vár északi oldalán volt — a vár 
területének csaknem felét  elfoglalt  s a külső körfalak-
hoz támasztott zömtorony, melynek falai  5 méter 
magasságban ma is állanak. Ezen felső  vár keleti ol-
dalához hol természetes sziklalépcsőzettel száll alább 
a hegy, volt csatolva a hegy lankás oldalára fekte-
tett nagyobb terjedelmű külső, vagy jobban mondva 
Blsó vár, melynek külső fala,  nem számítva a 
felső  várral összeeső részét 206 lépés kerülettel bír és 
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így az összefüggő  két vár falainak  kerülete összesen 
266 lépés, ami annak tekintélyes terjedelméről ad fo-
galmat. A külső vár alakja nagyon szeszélyes, azt a 
hegy fennsíkjainak  alakja határozta meg, s talán leg-
találóbban egy emberfőhöz  hasonlíthatnék. 

A főbejárat  a várba a déli oldalon volt, azon 
zugban, hol az alsó vár falai  a felső  vár falaival  egy 
meredek sziklaoldalon kiemelkedő fallal  összefüggtek, 
a bemenetelt látszólag egy hatalmas, most összeom^ 
ladozott négyszög kapubástya fedezte.  Az út 
odia a Vármezőről a hegy oldalán sziklába vésve vo-
nult el s mivel egész hosszában a felette  emelkedő 
várfalak  uralták, azért ellenségnek ez uton a vár ka-
pujához jutni csaknem lehetlen volt. 

Még egy másik mellékbejáratnak is látszik 
a nyoma a felső  vár északkeleti szögletében, de eh-
hez, mint fenn  fekvő  és bajosan megközelíthetőhöz 
csak elmozdítható létrán, vagy hágcsón lehetett fel-
jutni. Ez az út szűk folyosóba  nyílt, honnan a zöm-
toronyba ismét csak elmozdítható lépcsőzeten lehetett 
feljútni,  mert a most még fennálló  falakon  semmi 
ajtóhely nem lévén látható, a bejáratnak, mint az a 
zömtoronynál szokásos volt, bizonyosan az első eme-
leten kellett lenni. 

Miután a vár leírását megismertük, hiába igyek-
szünk e vár múltjára bármi kis világosságot is derí-
teni, sajnos annak még csak nyomára sem jutunk. Ha 
múltja létezett is, ma már nyomtalanul eltűnt, sőt még 
a hagyomány sem beszél e várról s még csak neve sem 
mfaradt  fenn  az utókor számára. A néprege óriások ál-
tal építteti e várat és roppant kincset hisz ott elrejtve. 
Egész társulatok alakultak, melyek éveken át ásták a 
hegyet, anélkül, hogy a vélt kincset feltalálniok  sike-
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rült volna, csakis azt eredményezve, hogy ezen kuta-
tások aknái néhol a fal  vonala alá is behatolva, azok-
nak leomlását és megsemmisülését siettetni fogják.  Az 
egyik kincskutató állítása szerint ásás közben egy 
sziklaüregben nagymennyiségű emberi hullára akadt. 
Egy homályos hagyomány azt mondja, hogy ez Venc-
turné vára volna és ekként a Bereczk melletti ily nevű 
várral lenne kapcsolatban. A legérdekesebb hagyo-
mány pedig azt állítja, hogy „Almás" illetőleg „Ál-
mos" vára volt ez, így neveztetvén az e várat építő 
Álmos fejedelemről,  s Almás község, — melynek most 
is határán fekszik  — lakói e várból települtek le a 
mostani faluba,  melynek eredeti neve nem Almás, ha-
nem Álmos volt és csak később neveztetett Almássá. 
Ezen utóbi hagyomány tekinthető legvalószínűbbnek, 
éppen ezért Orbán Balázs ezen várat Álmos várának 
keresztelte. A vár mögött egy szép sziklaszálát Só-
lyomkőnek neveznek, azt mondják, hogy ott régen 
sólymokat tenyésztettek a várúr számára. 

A Kis-Lemhény patak völgyében, a két testvér-
folyó  összefolyásától  nem messzire, a völgy jobb olda-
lán hegy emelkedik, melyet a természet is vár építé-
sére alkotott. Várhegy is a neve és volt is tetőlapján 
egy tekintélyes vár, melynek most is észlelhető ma-
radványai vannak. A várfalak  alapja és a falaknak 
halomra omlott köveiből keletkezett gátony, az erdő 
sűrűje között mindenütt követhető. Ezek szerint ez 
egy szabályszerű köralakú vár volt s 417 lépés ke-
rülettel bírt, tehát Álmos váránál jóval nagyobb ter-
jedelmű volt. Északi oldalán — hol a hátrább fekvő 
„Szénégető" nevű heggyel lapályos hegynyak által 
függ  össze, hármas sánccal volt erődítve. 

A hegytető egy tisztásáról elbájoló kilátás nyílik; 
a hegy nyugati aljában fekszik  Csomortány és Almás, 
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közelebb Esztelnek, Bélafalva,  Pólyán, távolabb a 
Perkő alján Szent-Lélek, Kézdi-Vásárhely, azon túl 
pedig az egész Kézdi- és Orbai szék. A háttérben 
Bodza és Barczát övező roppant havasok keretében a 
távol ködbe burkolt Barcza. Azt mondják, hogy tiszta 
időben Brassó fellegvára  is tisztán kivehető és így e 
vár egy nyílt, dacoló, az ellenséget bátran kihívó erőd 
volt, mely nem rejtőzött el tusát kerülve a hegyek 
közé, hanem büszke önérzettel nézett le a völgyre, át-
pillantva a szomszéd Bálványosra, Szent-Lélekre, ko-
vásznai, szacsvai, borosnyói várakra, szóval Három-
szék minden ösvárára, melyekkel közvetlen összefüg-
gésben és látható összeköttetésben állott. 

E várról is fájdalmasan  kell bevallanunk, hogy 
semi adatunk nincsen s még a hagyomány is hallgat 
róla. Azt mondják, hogy Csomortány község c várőr-
ség katonáiból alakult és így hihető, hogy azt „Cso-
mortány várának" nevezték, sőt még az sem lehetet-
len, hogy az egykor hatalmas Csomortányi család ősi 
fészke  volt. Ezen az alapon keresztelte el e várat Or-
bán Balázs „Csomortány várának". 

A Feketeügy felső  völgyében, a baloldalán elnyúló 
Hosszúhavas egyik tágas csúcsán is van egy várrom, 
melyet a „Hajdúk várának" neveznek. 

Ennek már van neve, de maga a rom jelenték-
telen és valószínűleg a fejedelmi  korban a Bereczken 
állomásozott határőröknek vagy hajdúknak lehetett 
ott valamelyik jelentéktelen határszéli erődje, vagy 
erődített tanyája. 
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23. BERECZKI VENETURNÉ VÁRA. 

Bereczk Háromszék területének éppen a szélén 
fekszik,  túl rajta az Oltozra vezető út Bereczk patak-
nak keletirányú szűk völgyébe tér le. E patak jobb 
partján a város északi végétől alig ezer lépésnyire egy 
római vár, messziről felötlő  maradványai látszanak. 

Ezen erőd mintegy nyolc méternyire kiemelkedő 
magaslaton fekszik.  Alakja szabálytalan négyszög, ke-
leti és nyugati oldalhossza 240 lépés, északi és déli 
oldala 185 lépés. Ezen méretarányokban a vártért 6 
méter széles és 5 méter magas gálony vagy ormosodás 
övezi, mely bárhol is felásva,  falmaradványokat  és 
nagymennyiségű tégladarabokat tár fel.  Bejárata lát-
szólag a déli oldalon volt, ahol a töltés 8—9 méter ma-
gas. Szögbástyái nem voltak, legalább azoknak semmi 
nyoma nem látszik. Beltere hullámos és mivel jelen-
leg, fel  van szántva egészen átalakult. Középpontján, 
egy mélyedés van, melyet a vár kútjának tartanak. 

A vártól északnyugatra más épületnyomok lát-
szanak, melyeket a vár pincéinek mond a nép. Nin-
csen kizárva, hogy ott a vár védistenének volt a 
temploma, vagy ami még hihetőbb, a római váraknál 
elmaradhatataln meleg fürdő.  Hogy ez római vár volt, 
mely Kézdi-Vásárhelylől az Ojtozon kivezető hadiutat 
fedezte,  az kétségtelen, ezt bizonyítja fekvése,  alakja, 
de az innen kikerült téglák is, melyek a bereczki ta-
nácsháznál a mult században még megvoltak, de már 
eltűntek. Orbán Balázs álh'tása szerint, — aki ezen 
téglákat látta, — azok egyikén ilyen bélyeg volt: 
CO HIS (Cohors Hispanicus). A másikon pedig: CO 
HIBRAC (Cohors I Bracarangusteorum). 

E várra vonatkozó, annak múltjára világot derítő 
adatunk nincs. A római kor utáni történetét illetőleg 
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csak a hagyomány homályos adataival kell beérnünk. 
Ezek szerint e várat egy hatalmas székely ős építette, 
(valószínűleg a római vár romjaiból) kit Benet úrnak 
hívtak és ebből elferdítve  le Veneturne vára, mely név 
alatt ma is szerepel. Benet úr várát a mongolok dúl-
ták fel,  valószínűleg IV. Béla alatt. Azt, hogy a rad-
nai német gróf  Aristaldus által vezetett Kadánnak dúló 
csordái Háromszéket is elpusztították és ott Szent-
Lélek várát lerombolva az Ojtozon vonultak ki, az 
Rogger atya leírásából és a szent-léleki vár történeté-
ből tudjuk. Csak ennyi, mit e vár múltjáról számunkra 
a hagyomány megőrzött, azonban van e várromokhoz 
fűződő  két gyönyörű legenda, melyekről meg kell em-
lékeznünk. 

Egyik az a hitrege, mely szerint régi daliás idő-
ben itt a határszél közelében élt egy nagyon gazdag 
asszony, kit Veneturnénak hívtak. Volt ennek egy hős 
fia,  ki a királyi táborban harcolt távol a hazától. A 
gazdag, de fösvény  nő kincseit féltve  elhatározta, hogy 
egy bevehetetlen erős várat épít magának. Hozzá is 
kezdett és a vár, melynek messze vidéken nem volt 
párja, elkészült. 

Midőn a fia  távoli hadakozásokból megtért, 
a büszke anya a visszatérő elébe lovagolt és a viszont-
látás örömei után elmondá, hogy milyen erős és 
nagyszerű várat épített. 

„Miért bántád jó anyám őseinknek tisztelt régi 
várát, vájjon amit helyére emeltél, lesz-e olyan szilárd 
és erős, mint az volt?" 

Az önérzetében megsértett anya haragra lobbanva 
felkiáltott:  „Fiam! épített váram olyan erős, hogy azt 
az Isten sem tudná bevenni". 

A fiú  ezen Istent káromló szavakon megbotrán-
kozván, megfordítá  lovát és mondá: „Anyám, bár sze-
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retlek, dc váradba nem követhetlek, mert Isten harag-
ját magad és várad ellen felhívád"  s azzal elvágtatott. 
A büszke nő alig tért vissza várába, iszonyú villám-
csapás és dörgés között vára összeomlott. Az istente-
len nő pedig mások iszonyú példájára kőbékává vál-
tozott, s most is ott van a földszínéről  eltűnt vár 
közepén. 

A másik legenda pedig ekként hangzik: E vidé-
ken élt egy derék székely vitéz, kit Benet úrnak hív-
tak, szegény, de igen becsületes ember, kinek vendég-
szerető háza az utasok előtt mindig nyitva állott. A 
deáknak öltözött Mátyás király egyszer arra jártá-
ban befordult  Benet úrhoz, ki székely szívességgel fo-
gadta az ismeretlen vendéget. Vacsorára lencsét szol-
gáltatván fel  az asztalra, az enyelegni szerető háziúr 
így szólt vendégéhez: „A Székelyföldön  uram, a föld 
sovány, úgy terem az, csak ha jól trágyázzák, ekként 
a leiítse tetejét is, hogy jó legyen, nálunk jól meg 
szokták zsírozni és tormával behinteni". Azután is igen 
sokat tréfálódzott  a jókedvű deákkal. Mátyásnak 
megtetszett az őszinte, nemesszívü székely és reggel 
távoztával egy gyűrűt adott neki, mondván, hogyha 
Budára megy, e gyűrűvel, keresse ott fel  Mátyás 
deákot. 

Meg is ígérte Benet úr, s mivel a székely adott 
szavát be is szokta váltani, egy év múlva — úgy is 
régi kívánsága lévén az akkor világhírű magyar fő-
város meglátogatása — felment  Budára, hol a gyűrű-
vel Mátyás deák után tudakozódván, egyenest a ki-
rályhoz vezették. Nagy volt álmélkodása és ijedtsége, 
midőn vendégében a királyra ismert és engedelemért 
esedezett, hogy nem ismervén, illő tisztességgel nem 
fogadhatta.  De a bölcs és igazságos Mátyás, ki az em-

18. A székelj- ősvárak I. 
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berekben az őszinteséget és nem a képmutatást be-
csülte, megveregette Benet úr vállát: „derék ember 
kend, engem ismeretlenül is megemberelt házánál, 
tormás lencséjét most visszaadom", mondá a nagy 
király és hozott egy nagy tál aranyat s azt megtrá-
gyázta ezüsttel és egy tál ezüstöt megtrágyázott arany-
nyal és azt odaadá Benet úrnak, ki megköszönvén, 
azt mondá: „Uram király, e kincset én országod és 
hazám javára fogom  fordítani". 

A jelenlevő főurak  pedig látván, hogy a mi em-
berünk erőteljes, nagy termetű és vaskos nyakú szé-
kely, tréfálni  kezdtek vele s akarván látni, hogy hány 
mentét bírna el, akasztani kezdték nyakába a sok ara-
nyos, bogláros díszmentét, s mikor már vagy 20 darab 
a nyakán volt, kérdi a király: „Bírja-e Benet úr?" — 
„Akár hazáig Felséges uram! huncut, aki visszaveszi" 
— mondá a székely. 

A király nagyot nevetett és ügyes feleletéért  meg-
veregetvén vállát, mondá: „De már akinek annyi sok 
szép mentéje van, illő, hogy ahhoz való szép kardja is 
legyen." Erre leoldván saját gyémántos kardját, ön-
kezűleg köté fel  Benet uram derekára. 

„Ezzel hazámért harcolok, a kinccsel, mit adál 
uram király, annak használok" — mondá ő búcsúzva. 
Hazaérkezvén a nyert kincsből várat építet a határ-
szélre, hogy a hazát ellenség ellen fedezze,  oltalmazza. 
Benet úr ekként épült fényes,  erős várának maradvá-
nyai, a hagyomány szerint, a most „Veneturné vára" 
név alatt ismeretes fennebb  leírt várrom. 

Veneturné várán felül,  vagy 2000 lépésnyire kez-
dődik a Magyaros, Erdély és Románia vízválasztó 
hegyláncolata, melyen túl a hazánkból kifolyó  Ojtoz 
patak által átfolyt  Ojtoz-szoros kezdődik. 
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E magas hegy innenső, vagy nyugati aljában 
négy patak szakad egybe, az északi irányból jövő 
Igaz-Bereczk, a délkeleti irányból lejövő Daragi pa-
tak és a déli irányból lejövő Tekercs és Leányvár pa-
tak. E két utolsó összefolyása  között, körülbelül 100 
méter magas félgömb  idomú hegy van. Ezt hívják 
„Leányvárnak", melyet hagyomány szerint szintén 
vár koronázott, ezen állítólagos várból alig maradt 
meg valami: egy a hegy nyakát átszelő, csekély mély-
ségű sánc legfeljebb  az, mi a vár maradványaként 
ma is látható. 

Itt valószínűleg az alább fekvő,  Veneturné várá-
nak volt egy őrtornya, mely az Ojtozba vezető utat 
szemmel tartotta és azért a rege is kapcsolatba hozza 
amazzal, mert eszerint Veneturné várában lakott az 
utolsó óriás, kinek tündér leánya egy pásztorruhába 
öltözött és a vár körül elbájolóan furulyázó  hősbe volt 
szerelmes. Az embereket lenéző mogorva büszke óriás, 
e tiltott viszonyt felfedezvén,  egy szikladarabbal, mely 
most is ott hever a patakmederben, agyonütötte a 
szerelmes pásztort. Vigasztalhatatlan leánya pedig 
megszökött tündéreivel atyja várából és itt e hegyte-
tőn épített várat magának, hol kedvese után epedve, 
nemsokára bánatában meghalt. Vele kiveszett az óriá-
sok faja  is, az embereknek engedvén át a tért és 
uralmat. 
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24. OJTOZI RÁKÓCZI VÁR. 

Az Ojtoz patak állal átfolyt  szük, kanyargó völ-
gyet, inagas, meredek hegyek határolják. E völgy má-
sodik kanyarulatánál még összébb szorul. Északról a 
magas meredek Máglyakő, jobbról a Kakottyás szép, 
erdöborította bércei tornyosulnak fel.  Ezen utóbbiból 
egy 40—50 méter magas sziklanyak szökel elő a 
völgybe, azt annyira eltorlaszolván, hogy a zajongva 
törtető pataknak alig marad egy szük mederhely. E 
sziklagerincen van a Rákóczi vár igen festői  marad-
ványa. 

Ezen várat a hagyomány szerint, II. Rákóczi 
György építette és az fekvésénél  fogva  igen erős vár-
erőd lehetett. Az egyenlőtlen lejtős sziklatalajon fekvő 
vár szabálytalan négyszög alakú épület, 100 lépés 
hosszúságban és 50 lépés szélességben, szögletein ki-
szökellö négyszög bástyákkal. Csak az északi és keleti 
oldal falai  és bástyái állanak még, ezek is nagyon tö-
redezett, rongált állapotban. Az újabbkori erődítmé-
nyi munkálatok, néhány kis őstornya, a völgyet el-
záró pallisade, néhány fedett  kazamata és fenn  a 
hegygerincen ágyút befogadó  földsánc,  melyek nagy-
része 1849-ben honvéd kezek által készült, a régi vár 
töredékeire vannak fektetve. 

Az Ojtoz patak balpartján, a Rákóczi várral átel-
lenben, egy a hegy meredek oldalára felfutó  erős fal 
volt, melynek most csak egy méternél szélesebb alap-
zata látszik. A vár és a védfal  a szorost tökéletesen 
elzárta és abban a korban igen bajosan tudhatta azt 
az ellenség átlörni. 

Ami a vár romjaiból megmaradt, csekély, mert 
felhasználták  az említett későbbi erődítményekhez, 
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melyek az újabb korban kifejlett  hadászati igények-
nek nem felelnek  többé meg és semmi hadászati fon-
tossággal nem bírnak. 

Az út a sziklameredeken erődített és felvonóhíd-
dal elátott őrtamyák udvarán vezet át. E vár alatt bi-
zonyosan többször vívtak harcot és e sziklákat gyak-
ran áztathatta a hon határának védelmében kiontott 
vér. A történelem azonban elfedte  az ezen romokhoz 
kötött eseményeknek, csatáknak emlékét. Ami kevés 
emlék fennmaradt,  azt is Apor Péter hü feljegyzései-
nek köszönhetjük, ki azt mondja, hogy 1717-ben a 
tatárok Ojtoz vára alá nyomultak, de az őrök vissza-
nyomták. Ugyenezen év augusztusában, midőn a tö-
rök had Belgrádot ostromolta, a tatárok Moldva fe-
lől fenyegették  Erdélyt és hogy nem az Ojtoznál, ha-
nem Besztercénél törtek be, az a háromszékiek éber 
figyelmének  és ügyes felkészültségének  köszönhető. 
Apor Péter részletezi e védrendszer mozzanatait. A 
várban 300 jól felfegyverzett  vitéz volt elhelyezve, a 
hegyeken ágyúk és dobosok, 700 harcos készültség-
ben, hogy a tatárok közeledtével csatlakozzék, 1000 
német gyalogos, mint tartalék a szoros közelében volt 
elhelyezve. A tatárok értesülve ezen készülődésről, 
nem merték a támadást megkísérelni és így Besztercze 
felé  vonullak, ahol betörtek s Erdély északi részét 
feldúlták. 

Negyedórányira tovább egy másik sziklahát tor-
laszolja el az Ojtoz völgyét; e sziklafokot  Gyilkosnak 
hívják. Ezen elnevezés gyászos történeti alappal bír. 
Az utolsó török háború alkalmával (1787—88) a szé-
kelység Horváth ezredes vezénylete alatt feljött  ide 
őrségre. Midőn a Gyilkoson előőrsön álló legénység 
napiparancs következtében fegyvereit  szétszedve azo-
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kat tisztította, egyszerre váratlanul, készületlenül, az 
álutakon liátuk mögé vezetett törökök megrohanták 
és iszonyú gyilkolást vittek végbe, az elárult és lefegy-
verzett székelyek között. Innen eredne e hely „Gyil-
kos'" elnevezése. 

Az árulás bérén nyert e gyáva győzelem után a 
török, gyorsan nyomult előre, a Rákóczi várra tá-
maszkodott erődítményeket bevette, már a vám is bir-
tokában volt, s dúló csapatai Háromszék szép vidé-
keire törtek, midőn Varini harmincas (szakaszvezető) a 
menekülő székely katonaságot maga körül gyüjté, az 
önkéntes háromszékiekkel együtt a törököknek útját 
állotta és csúfosian  vissza is verte. 

Ha az Ojtozi szoros természeti szépségekben nem 
is olyan gazdag, núnt a többi határszoros, de történeti 
emlékekben jelentős helye van. 

Már a rómaiak alatt ismeretes volt, hogy a Há-
romszéken felvonuló  római hadiút itt ment át. Régi 
történelmekben a háromszéki székelység gyakran az 
Oytossum mellékén lakó székelyek neve alatt szerepel. 

1241-ben Bathu Khán mongolainak egyik csapata 
itt tört be hazánkba és itt vonult ki. 

1455-ben Mátyás király főhadseregét  itt vezette 
a lázongó moldvaiak ellen, a bevágott és védett szo-
roson át fegyverrel  nyitott magának utat. 

1534-ben itt jött be Quitti. 
1550-ben itt jött be az Izabella segítségére beren-

delt Ilyés vajda. 
1576-ban Báthori István itt ment ki a lengyel 

trónra. 
1653-ban Kemény János fővezér,  húsvét táján itt 

ment be Lupul vajda ellen és a foksáni  csatavesztése 
után itt vonult vissza, hogy a következő év novembe-
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rében Szucsava fényesen  sikerült ostromával és a ko-
zákok legyőzésével hozza helyre a székely fegyvere-
ken előbb ejtett csorbát. 

1707-ben a Rákóczi forradalom  hanyatlásakor a 
Háromszéken Dsingis khánként kegyetlenkedő Acton 
itt lepte meg a Moldvába menekülők csapatát és 
oszonyú öldöklést vitt végbe a szegény fegyvertelen 
népen, úgy hogy maga Mikes Mihály is csak nehezen 
menekülhetett Moldvába. 

A szoros 1717-iki védelmét a vár leírásánál már 
elmondottuk. 

i 737-ben a török és osztrák között kiütvén a há-
ború, a porta a Rodostóban elhalt Rákóczi Ferencnek 
Bécsből megszökött fiát  tette meg Erdély fejedelmének 
és őt egy segédcsapattal Erdélybe indította. A követ-
kező évben 1738 március 1-én az ojtozí szorosnál kí-
sérelték meg a betörést, de 120 halott és néhány fog-
lyot vesztvén, visszaverettek, miért a bécsi kormány, 
Erdélyt terrorizálandó, az enyedi kollégiumot katona-
sággal vette körül, a református  püspököt, Szigethi 
Gyula Istvánt, a tanárokat és több világit, azok kö-
zött a 70 éves Thoroczkai Zsigmondot és más refor-
mátus és unitárius urat elfogatott,  börtönbe vette-
tett és ott szenvedtek azok a török háború befejez-
őig, midőn ártatlanoknak nyilváníttatván 1739 január 
15-én szabadon bocsáttattak. 

Az 1788-iki török betöréssel egybekötött árulás 
által előidézett gyilkolást előbb már tárgyaltuk. 

1849-ben egy zászlóalj honvéd hősiesen oltal-
mazta azt az oroszok ellen. Bem július 28-án kis se-
regével itt csapolt be Moldvába és a meglepett oroszo-
kat megverve, Oknáig nyomult. 
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25. OSDOLAI PLÁJÁSOK VÁRA. 

Osdola a Lipcse és Mosát fenyvesnőtte  láncolatai 
által szegélyezett Kopoló vagy Kopolnó patak (Ká-
polna patakból elferdítve)  kies völgyében fekszik.  Os-
dola őshangzású nevének eredetére nézve semmi más 
adattal nem bírunk, mint a hagyománynak homályos 
sejtelmeivel. Eszerint egy, a település korszakában 
e tájra jött székely ősnek három fia  volt: Osd, Zab és 
Bod. Osd ide települt és itt csinált lovai és nyája ré-
szére „Osd-olja"-t (ólt). Később a székely azon sajá-
tosságánál fogva,  hogy két mássalhangzót nem igen 
tűr egymás mellett, a „j" kihagyásával lett Osdola. 
így lett a másik testvér Zab-nak óljából — Zabola 
és a harmadik legkisebb testvérnek Bod-nak óljából 
Bodola. 

Osdolát szintén megtaláljuk a pápai dézsmák re-
gistrumában és pedig 13-32. év sorozatában „Ysdula" 
az 1333. év sorozatában „Uzdula" és az 1335. év be-
jegyzéseiben „Odula" néven. Az 1567. évi registrum-
ban Osdola nagyon tekintélyes helyiségként szerepel, 
amennyiben 40 kapuval van bejegyezve. 

A templom közelében kastélyrom van, a gróf 
Kun családnak ősi fészke.  Azon kastély romtöredéke 
ez, melyben a költői lelkületű gróf  Bethlen Miklós 
tartá fényes  mennyegzőjét a bájos Kun Ilonával 1668 
június 11-én. 

A kastély most rom, alig áll belőle egy-két fal-
darab. 

A Kopoló-völgye, melyben Osdola fekszik,  két-
felé  ágazva, messze behatol a havasok közé. E patakok 
völgyében és a szomszédos hegyekben sok fattyúgyé-
mántot (hegyi kristály) találnak, mely osdolai gyé-
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niánt név alat ismeretes és a régi bogláros ékszerek-
ben szerepelt. A havasok vízválasztó vonalán túl, a 
magas-büszke Szemerkés keleti oldalán ered a Romá-
nia felé  folyó  Putna vize, hol csak csempészek által 
ismert titkos ösvényeken lehet Romániába jutni. Hogy 
ezen gyönyörű havastájakat felmutató  Putnaszoros 
régen jártabb volt és a közlekedésnek nyitva állott, 
mutatja az is, miszerint hajdan erődítve volt, mert 
a Jáhorosnál a régi határvonalon belül régi erődnek 
látszanak romtöredékei. A nép ezt most is „Plájások 
várának" nevezi. Hogy egykor ott védmüvek vol-
tak, mutatják az ott nemrég nagymennyiségben talált 
régi fegyverek.  Ezen erőd irányában az itt összeszű-
külő völgy egészen el van zárva, egy most csak alap-
jában felismerhető  fallal,  ami mutatja, hogy e szo-
ros védelmére egykor nagy gondot fordítottak. 

26. GELENCZE VIDÉKI VÁRAK. 

Gelencze egyike a leggyönyörűbben fekvő  falvak-
nak, mely a hason nevű pataknak a határszéli Kár-
pátok közé felnyúló  kies völgyében fekszik.  A szép 
fenyves  erdők egészen a falu  mellett kiszökellő elő-
hegyekig nyomulnak le, a völgy hátterében szép alak-
zatú büszke havasok magasulnak fel.  Gelencze az Or-
baiszék legfelső  faluja,  az 1567-ik évi regisztrumban 
61 kapuval fordul  elő, mi mutatja, hogy már akkor 
is tekintélyes helység volt. 

A falu  mellett a nagy köveket hömpölygető szé-
les medrü Gelencze-patak partján egymást érik a 
fűrészmalmok.  Feljebb a táj havasias jelleget ölt. A 
két Gelencze patak összefolyása  között cukorsjüveg 
alakú, körülbelül 1200 méter magas, szép szikalszá-
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lakkal ékes hegy tornyosul fel,  melyet Nagy-Vártető-
nek hívnak. A csekély kiterjedésű fensíkon  sok a 
kincskeresőktől kiásott üreg, de várrom nincs, hanem 
alább egy kiszögelő hegynyakon régi sánc és gátony 
homályos nyomai látszanak, melyek kétségtelenül 
mutatják, hogy itt valami erőd volt. 

A Nagy-Vártetőről gyönyörű kilátás nyílik. Egész 
Készdiszék látszik onnan, a szemben levő Bodoki ha-
vas és Bálványos várával. 

A két víz egyesülésétől jobbra levő másik hegyes 
csúcsút Kis-Vártetönek nevezik, ahol a hagyomány 
szerint szintén vár volt, most azonban már annak 
sincs nyoma. 

Gelencze közvetlen közelében egy szük völgyben 
az igénytelen kis Haraj falu,  ahol sokan, egy német 
lovag által épített torony-erődöt keresnek. A népha-
gyomány is azt tartja, hogy itt szerzetes barátok 
laktak, sőt a Harajon alul kiszökelő előfokot  ma is 
„Barátok"-nak nevezik. Ma már bajos lenne azt bi-
zonyítani, amit a szász történészek állítanak, hogy 
ezen toronyerődöt a Barczát bírt német lovagok épí-
tették, mert az az egyoldalú állítás, hogy ezt csak 
német lovagok építhették, mert az ő határvonalukba 
esett — és a székelyek csak később a lovagok elvo-
nultával telepedtek oda — éppen nem áll, mert elő-
ször is tudjuk, hogy Háromszéknek egy talpalatnyi 
földje  sem tartozott a német lovagok által bírt terü-
lethez, mert az adománylevélben kijelölt Prázmán 
vagy Tartlan patakon innen nem bírtak egy talpalat-
nyi földet,  Tartlan vize pedig innen 10 kilométerre 
van. Nem állhat másodszor azért sem, mert a széke-
lyek nem a német lovagok elvonulta után települtek 
e vidékre, hanem ott laktak már több mint nyolc évszá-
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zad óla. A gelenczei egyházközségi jegyzőkönyv azt ál-
lítja, hogy Haraj és Barátosban is a Templomáriu-
soknak volt birtoka és így feltehető  az is, hogy itt 
nem német lovagrend, hanem Templomárius birtok 
és torony volt. Ezen sokat vitatott toronyerődnek most 
semmi nyom!a sincsen. 

A hagyomány azt is állítja, hogy az itt lakó ba-
rátok majorja, a mostani Imecsfalva  helyén állt. A 
major faluvá  való kifejlődését  és nevének eredetét 
a következő mondával kötik egybe: 

Volt a barátoknak egy Mecs nevű tiszttartója, akit 
a vidéket nyomorgató és zsaroló barátok bevehetetlen 
erődükből kicsaptak. A nép bosszút forralt  a féktelen 
papi zsarnokság ellen. Mecs gazdát elfogták  és ma-
gukkal vitték, hogy a gondosan őrzött vár kapuit 
csellel nyitassák fel.  A menni nem akaró Mecs gazdát 
„I. Mecs" (Ite Mecs) szavakkal nógatták és annyira 
megijesztették, hogy az végre is a vár kapuján kopog-
tatva bebocsátást kért. A kapuőr a tiszttartó hangjára 
kaput nyitott. A nyitott kapun keresztül a felbőszült 
nép berohant és mind felkoncolta  a barátokat. Az 
annyi nyomort okozó és bűnt védő erős várukat pe-
dig földig  lerombolta. Mecs neve a győzelem emlé-
kéül Imecs lett. 

Ennek a mondának semmi történelni jelentősége 
nincs. Imecsfalva  neve azon Imecs nevű székely őstől 
ered, aki legelőször települt e helyre és alapította csa-
ládjával és fegyvereseivel  együtt e falut.  Ez a megál-
lapítás annál is valószínűbb,mert ilyen nevű család 
ma is van a faluban,  sőt innen elszármazva, az egész 
Székelyföldön. 
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27. ZABOLA TEMPLOM ÉS VÁRKASTÉLYA. 

Zabola egyike Háromszék szép és jelentékeny fal-
vainak. Hajdan híres volt az itt nagy mennyiségben 
gyártott finom  fátyolkendőkről,  melyekkel a székely 
és magyar nők fejüket  ékesítették. Zabola különben 
nemcsak most, hanem a régi időkben is híres helyiség 
volt. Az 1567. évi regestrumba 45 kapuval jegyeztetett 
be, ami már akkori tekintélyes voltára mutat. Zabola 
a határszéli Kárpátoknak egy — Nagy és Hegymöge 
patak által átfolyt  — kies völgyben fekszik  elrejtőzve, 
mint az e vonalon levő falvak  csaknem mindegyike. 
A falvaknak  ezen elrejtőzése pedig részben hadászati, 
részben pedig természeti okból származott. 

Hadászati okokból, mert ezen meredek hegyektől 
övezett völgyek, nagyrészt csak torkolatuk felől  kö-
zelíthetők meg és így a régi időkben oly gyakran zak-
latott lakosságnak csak ezen egy oldalt kellett meg-
védeni. Oldaltámadások ellen a természet adott vé-
delmet. Természeti okokból, mert az ilyen völgyek-
ben védve voltak a Nemere szele ellen, mely néha 
Háromszék átka. 

Zabolát Trőster „Zebel"-nek nevezi. Nevét a ha-
gyomány szerint, mint már említettük, Zab óljától 
nyerte, Benkő szerint egy régi — a határszéli tolvajok 
zabolázására épített várról kapta. E vár nem az erdő-
ségekben, hanem a mostani falu  között azon a helyen 
volt, hol a helvét hitűek temploma, leányiskolája és 
tanítóháza áll. A várárok, mely az erődöt környezte 
s melybe a Zabola patak leereszthető volt, öreg em-
berek álítása szerint a szabadságharc idején még ép 
állapotban volt. Sőt egyik lőréses bástyája is fennál-
lott. Most azonban az árkokat betöltötték, — mert 
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Háromszéken minden talpalatnyi föld  értékesítve van 
— beépítették, kertté és udvarrá alakították. A szabad 
téren levő mederbe tavak gyűltek össze. Ha az em-
ber e vonalon ásatásokat végez mindenütt régi szilárd 
falak  nyomaira akad. A várnak lerombolt falaiból 
épültek valószínűleg a várkastélyos templom és a za-
bolai udvarházak is. A vár eltűnt. De a hagyomány 
megvédte emlékét, egy szép mondával együtt, melyet 
Finta István pávai református  lelkész költői tollával 
gyönyörűen dolgozott föl. 

Az ősvár helyére és annak romjaiból épült a ha-
gyományok szerint a reformátusok  igen érdekes 
temploma. A templomot hatalmas köralakú várkas-
tély környezi, melynek eredetileg a templom fedél-
csúcsáig felért  falait  1838-ban 4 méterre bontották 
le, mert fenntartása  sokba került. E kastély négy kis 
ágyúval volt felszerelve,  melyek közül egy az 1848-iki 
szabadságharcban még szerepelt. Tornya a kastély 
kapubástyájára épült. 

Zabola, eltűnt ősvára és fennmaradt  régi temp-
loma mellett nevezetes helye székely történelmünk-
nek azért is, mert 1460-ban bazyni és szentgyörgyi 
gróf,  János erdélyi vajda és székelyek grófjának  el-
nöklete alatt itt tartották a székelyek azon nevezetes 
gyűlését, melyen elhatározták, hogy minden székben 
székbírák legyenek, kik a peres dolgokban gyors íté-
letet hozzanak, az ítélet pedig Udvarhelyre onnan a 
székely ispán közbenjöttével az udvarhoz fellebbez-
tessék. 

Zabola másik nevezetes épülete a gróf  Mikes kas-
tély, mely ma már teljesen átalakult, pedig régen erő-
dített kastély volt kapubástyával. Ezen kastély Há-
romszék nagy részét befogadó  szép kilátást nyújt s 
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e mellett még történelmi beccsel is bír, mert itt tar-
tották 1629 február  2-án Mikes Zsigmond házánál, 
Apor Lázárnak Imecsh Judithal való fényes  lakodal-
mát, melyen Erdély főnemessége  és maga a fejedelem, 
Bethlen Gábor és neje is jelen volt. 

28. KOVÁSZNAI VÁRHEGY. 

A Vajnafalvát  és Kovásznát végig folyó,  gyakran 
áradozó Kovászna vize, egy a határszéli havasok közé 
messze felnyúló  völgyön törtet le. E völgy háromszéki 
térségére nyíló torkolatának jobboldali előfokát  a 
„Sóstó nyaka", baloldali előhegyét a „Kopasz"-hegy 
képezi. Nevének megfelelőleg  kopasz is e hegy, de 
külső kopárságát gazdag béltartalommal kárpótolja a 
természet, amennyiben az egész helység anyaga vas-
kőrétegből áll, mely feldolgozva  50—70 százalék va-
sat ad, mégpedig olyan finom  minőségűt, mely a 
legkiválóbb angol vassal is kiállja a versenyt. 

Nemcsak természeti kincseket, hanem szép tája-
kat is tálalunk a kívülről nem is sejtett terjedelmes 
völgyben,, mely messze felnyúlik  és sokfelé  ágazik el 
a havasok tömkelegébe. Jobbról a Doleremis tornyo-
sul, felette  a Simkő merész sziklaorma lövell fel,  hát-
rább két kúpalakú sziklaorom, a Szélkapú és Várhegy 
emelkedik ki. E táj nemcsak meglepően szép, hanem 
régészetileg is érdekes, mert a Várhegy büszke ormát 
vár koronázta, melynek létéről hallgat a történelem, 
melyről a hagyomány is csak tündérregéket tartott 
fenn,  melynek nemcsak egykori létezését, hanem 
nagyszerűségét is tanúsítja a még most is létező rom-
maradványa. 

Az ölyves és Köztető félkörben  kanyarodó lánco-
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latának erdős rengetegeiből két virgonc csermely, a 
Hiske patak és Várpatak törtet le és e kettő között, 
a hegykebel torkolatában tornyosodik fel  a Várhegy 
gúlaalakú büszke orma. A közel 1000 méter magas-
ságú csúcs oldalról megmászhatatlan, csaknem füg-
gőleges oldalfalakkal  bír, csak a déli oldalán nyúlik 
el egy menedékes hegynyak, melyen a várnak szik-
lába vésett útja felvonult.  Az alulról csúcsban végződni 
látszó hegy csekély fensíkkal  bír. A fensík  oromszé-
lére vannak fektetve  a várfalak,  melyek még most is 
közel egy méter magasságúak. A falak  szabályszerű 
köridomban veszik körül a hegy fensíkját,  olyan kő-
erődöt alkotva, mely 45 lépés átmérővel bír. Ez azon-
ban csak a belső fellegvár  volt, melyet még másik 
két fal  övezett körül. A második fal  a hegy meredek 
oldalára fektetve,  amattól 25 lépés távolságra és az-
zal párhuzamosan futva  gyűrűzte körül a hegyet, mely 
még most is épebb helyein 1 méter magasságban szi-
lárdan áll. Végül a harmadik, legkülső fal,  a közép 
faltól  30 lépésnyi távolságra kígyózza körül a hegy 
derekát. E két külső fal  azonban, az ősvárainknál 
mindenütt észlelhető takarékossági elv szerint, a füg-
gőlegesen leszelt és így megközelíthetetlen oldalon 
megszakad. 

Az itt adott rövid körvonalazás is elégséges arra, 
hogy azonnal meggyőződjünk e vár kitűnő hadászati 
építéséről és a hegyalakulástól is elősegített bevehe-
tetlenségéről; oly büszke sasfészek  lehetett az, honnan 
a lőfegyver  előtti korban bármily hatalmas ellenség-
gel is dacolhatott a vár őrsége. 

Belterén most semmi fennálló  fal  nem mutatko-
zik, de az ott nagy mennyiségben heverő szép lapos 
kövek arra engednek következtetni, hogy ott is tekin-
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lélyes épületek voltak, vagy valószínűleg az ily felleg-
váraknál szokásos zömtorony állott. Belterének keleti 
részén egy sziklába vésett kerek üreg van, melyet „Kő-
vékának" neveznek. Valószínűleg vízgyűjtő ciszterna 
lehetett, de amelyről a mesét szerető néphit azt tartja, 
hogy titkos bejárata azon pincének, ahol az e várat 
lakott Tündér Ilonának van elrejtve tömérdek kincse. 
A bejáratot bűvös és mindig éber kakas őrzi, mely 
csak hét évben egyszer alszik el; akkor megnyílnak 
a pince kapui és aki eltalálja az időt, az kihozhat ma-
gának gyémántos virágokat, mikkel a pince falai  fel 
vannak díszítve. A monda alapján a kincskeresők so-
kat is ásták a vár belterét. íly ásatások alkalmával 
gyakran merütek fel  becses régiségek, melyek sajnos 
mind elkallódtak. 

A monda, mely Tündér Ilona emlékét csatolja a 
várhoz, tovább fűződik.  Tündér Ilona elhagyván az 
emberek országát, a vár is omladozni kezdett. Hét 
testvére vette ezt újból birtokába, kik felépítették  meg-
nagyították. A testvérek közül hat folytonosan  hada-
kozott, de a legfiatalabb  hetedik a vár oltalmára hát-
ramaradt és egyszersmind földet  is művelt, hogy a 
télre megtérő hat nagyobb testvérnek és harcosainak 
legyen mit enni adjon. E mondának némi okadato-
lását találjuk a csiki krónikában, hol az áll, hogy 
Mopulet Sándor hadba indult lka ellen, s azzal meg-
ütközvén, azt legyőzte. lka az Ügy vizén túl fekvő  tar-
tományba húzódott és ott épített házat magának, hol 
meg is halt. A ház pedig ezen harcos időben, csak vár 
lehetett és mivel Kovászna az ügyen (Feketeügyen) 
túl van igen valószínűnek látszik, hogy e várat a Cser-
hát feletti  ősvárából elűzött lka építette. Sőt tovább 
kutatva a rege hét testvérét is feltaláljuk  lkának hét 
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harcos fiában,  kik a csiki krónika szerint ezek voltak: 
lka, Dombon, Bordon, Jatt, Káló és Gázon. A hagyo-
mány még tovább fűződik.  A hét testvér után „Kó" 
nevű hős lakta e várat, miről Kó-vaczka (Kó-lak-
helye), mely első helye volt a Kó harcosai által ala-
kított Kovásznának. A vár közeli terét még ma is 
„Kókorjának", vagy Kókarjának nevezik, Kó vitéznek 
hatalmas, sok ellenséggel küzdő karjáról. Kó után 
Miske hős lakta e várat, kinek emlékét Miske patak 
máig is fenntartja. 

A kovásznai várhoz fűzött  mondák és legendák 
és az elvadultan tenyésző gyümölcs és egresfák,  és a 
vad rozmaring cserjék azt mutatják, hogy a harcok 
e zord helyén gyöngéd nők is laktak. A monda szerint 
Tündér Ilona virágos kertje volt itt és még most is 
ide járnak holdvilágos éjjeleken a tündérek virágot 
öntözni. 

Ha a mondaköltészetnek bűvköréből kibonta-
kozva, vizsgáljuk e várat, látjuk, liogy az akként volt 
elhelyezve, hogy a szemben levő Bálványossal és lka 
várával látható összeköttetésben állott, tehát egy szeme 
volt azon hatalmas vár^incolatnak, mely az egész 
Székelyföldet  behálózta, egyik büszke sasfészke  a 
gyakran szorongatott ősöknek, honnan az ellenséget 
tűzjellel jelezték és hová családjaikat- féltettebb  kin-
cseiket biztonságba helyezve, lecsaptak a hazájukat 
és függetlenségüket  támadókra. 

19 A székely ösvárak I. 
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29. NAGY-BOROSNYÓI VÁRHEGY. 

Zágon mellett a Bodza hegye előrenyomul Há-
romszék területére, s e hegységnek északra néző ol-
dalán fekszik  Fel-Doboly, ahol azon dobosok laktak, 
kik vész idején a népet összedobolták. A Bodza hegy-
ség végfokán  fekszik  szép regényesen Nagy-Borosnyó, 
szembe vele Várhegy, történeti emlékek felett  őrködő 
rom által koronázott dombja. 

A partmagaslaton szépen fekvő  Nagy-Borosnyó és 
Léczfalva  között, önálló hosszúkás domb emelkedik 
fel,  mely három oldalról függőleges  meredeken ha-
nyatlik alá. Csak a délkeleti része közelíthető meg. A 
domb északi szögletében vannak az oly festőien  ki-
néző várromok, melyeket János Zsigmond által a 
székelyek fékezésére  épített „Székely-Bánja" marad-
ványainak tartanak. E várat a Mihály vajdához csat-
lakozott székelyek 1597-ben lerombolták, de a lécz-
falvi  országgyűlés 1600-ban azt újból felépíttetni  ren-
delte. Ha egy kissé figyelmesebben  vizsgáljuk e vár 
múltját, Miles és Bethlen Farkas azon állítása, hogy 
a „Székely-Bánja" gúnynevet viselte volna, nem igen 
tarthatja magát, mert ennek ellentmond állítólagos 
építője maga János Zsigmond, ki 1564 július hó 5-én 
tehát két évvel az építés után Fehérvárról Szent-
György városának többek között azt írja: „Quo circa 
vobis fidelibus  nostris egregiis nobilibus Gabrieli Petki 
capitaneo sex sedium nostarum siculicalium, in 
castris nostris et Várhegy constituis aliisque militi-
bus nostris etc". Ebből kitetszik, hogy azt egyszerűen 
Várhegynek és nem Székely Bánjának nevezték. 

Várhegy 1578-ban Báthori Kristófé.  1589-ben 
rétyi Losonczi Andrást találjuk ott, mint várhegyi pa-
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rancsnokot. 1597-ben a fejedelmi  seregek kapitánya 
van Várhegyen, 1599-ben Sennyei Pongrácz fejedelmi 
tanácsos volt a várhegyi kapitány és egyszersmind 
háromszéki főkirálybíró  is. Ebből láthatjuk, hogy e 
várnak parancsnoksága igen tekintélyes állás volt. 

1601-ben a harmadszor is trónra hívott Báthori 
Zsigmond, az ő behozatalával erélyesen működő Cso-
mortányi Tamásnak, Háromszék főkirálybírójának 
adja Várhegyet, a hozzá tartozó kézdi-vásárhelyi, be-
reczki és egyéb részjószágokkal. 1617-ben pedig 
Bethlen Gábor Mikó Györgynek adományozta. Később 
Nemes Jánosra száll, s a Nemesektől Szentkereszti 
vette meg. 

E várat az idő és emberek keze kíméletlenül 
rombolta, de ennek dacára mégis jelentékeny marad-
ványai vannak. E vár négyszögű volt ívalakú kiszö-
kellő szögbástyákkal, az egyiknek hegye a másiktól 
90 lépésre állott, tehát ez a vár oldalhossza. A két 
bástya-tő közötti tér 35 lépés. A várfalakat  30 lépés 
széles, 3.5 méter mély sánc futotta  körül, az egészet 
négyszögalakban szegélyezve. E sánc egyik oldalhossza 
140 lépés és így az egész terjedelme 7000 négyszög-
lépés. Bejárata a délkeleti bástyánál volt, e bástya 
és a keleti oldalfal  hosszában épületek látszanak, me-
lyek valószínűleg, a kapus és a védőrség laktanyái 
voltak. A tömör, egy méternél szélesebb várfalak  a 
keleti és déli oldalon, a sánc fenekétől  számítva még 
vagy 3—4 méter magasságban állanak. Nyugati falára 
támaszkodik a Nemes-Kastély düledező fehér  fala, 
maga is új színezetű rom, fehérre  meszelt falaival, 
az ős komor és sötét várfalak  között festői  ellentétben 
igen jól veszi ki magát, a messze távolból. E kastély 
anyaga a vár falaiból  épült. 
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A kastélyt és a várfalakat  újabb birtokosa lerom-
bolta. A lerombolt kastély falairól  elragadó kilátás 
nyílik. Egész Háromszék nyílt könyvként áll a szem-
lélő előtt, egyik lapján a szép felvidék  (székely Fel-
vidék) másik lapján Sepsiszék; és e nagyszerű lapon 
a folyók  gyönyörű berkeivel, a falvak  szeszélyes cso-
portjai mint betűk és szótagok, a szépen elhelyezett, 
rendben egymást követő most zöldbe, majd sárgába 
és feketébe  változó határok vonalai mint szeszélyesen 
elhelyezett sorok, a tornyok mint fényes  felkiáltó-
jelek és a kanyargó folyók  mint kérdőjelek nyernek 
elhelyezést. Ezen nagyszerű írásból, Ezen titokszerű 
könyv óriáslapjairól sokat lehet olvasni és tanulni s 
gyönyörködni is annak, kit a természet mindenható 
nagysága meg tud hatni, ki az itt lakó dicső szép szel-
lemet és erkölcsi nagyságot felfogni  képes. 

30. KISBOBOSNYÖI BODZAVÁB. 

A Nagyborosnyónál beszakadó Nagypataknak, a 
hegyek közé benyúló völgyében húzódik fel  a Bodzára 
menő út. Itt rejtőzködik a szük völgyben Kisborosnyó, 
ahol a völgy kétfelé  ágazik. A Nagypatak megtartja 
eredeti keleti irányát, a Kispatak pedig délnyugatra 
nyomul be a hegyek közé. Lássuk előbb a Kispatak 
völgyét. Ez egy szép magányos völgyecske, ahol a 
kis csermely gyönyörű égerfa  berkek között törtet le, 
a völgyecske fenekéről  pásztorlüzek füstje  tör fel  és 
kolompzenétöl vísszhangzanak a bércek. A völgy fe-
nekén a Kispatak kettős árkának összefolyása  között 
szabályszerű szép kerek domb van, mely minden más 
helytől elkülönítve magasul fel.  E hegytetőn a ha-
gyomány szerint vár, még pedig Pogány vár állott, 



293 

melyet az egerpatakiak „Bodzavár"-nak hívnak. A 
várnak ezen elnevezése azért is figyelmet  érdemel, 
mert az a történelmi adatainkban már a XII. század-
ban feltalálható,  Bodza vidékével hozható kapcso-
kitba. Mint minden régi várnál, úgy itt is rejtett kin-
cset hisz a nép, és ezért a hegynek csekély kiterjedésű 
fensíkját  egészen felforgatták,  össze-vissza ásták. Ha 
kincset nem is találtak, de találtak nagymennyiségű 
tégla- és cserépdarabokat, ezeknek nagyobbjaiból sü-
tőkemencét csináltak, de visszamaradt hulladékai 
még most is beborítják a hegytetőt, mutatva, hogy 
itt valaha épületek állottak. Az ásatásoknál találtak 
még nagy vas- és rézdarabokat, nagy lovagsarkan-
tyúkat, lándzsa- és nyílhegyeket, melyek sajnos mind 
feldolgoztattak. 

A nép azt is hiszi, hogy e várnak a hegybe be-
épített olyan terjedelmes földalatti  termei vannak, mi-
szerint vadászat alkalmával egy róka oda bemenekül-
vén, az utána iramodolt kopó negyedóráig hajtotta 
és kerülte vele a termeket, míg újra kiszorította a nap-
világra. Ennek a várnak a falai  még nem is olyan ré-
gen, több méter magasságban állottak, de azt a szom-
széd helységek lakói lerombolván, szép lapos köveit 
kutak kirakására használták fel.  A meseszerű föld-
alatti és valószínűleg képzelet alkotta termek sehol 
nem találhatók. Ellenben olyan sajátságos építkezéssel 
állunk szemben, melyet a várainknál még nem ta-
pasztaltunk. Ez pedig abban rejlik, hogy a várfal  nem 
is a hegy fennlapját,  hanem annak alját övezte körül 
és az elhantosodott gátony és az ezt környező mély 
sánc vonala most is határozottan mindenütt ész-
lelhető. 

Tehát az, hogy itt vár volt bizonyos, csak, az a kér-
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dés, hogy miféle  vár lehetett? Ezt azonban bajos meg-
határozni, miután erre vonatkozólag semmi adat nincs 
a birtokunkban, rejtett helyzetéből ítélve valami bú-
vóhely lehetett, ahol a nép vész idején meghúzódott. 

31. NAGYPATAKI VÁRBÉRC. 

Kisborosnyó fölölt  a völgy tovább folytatódik  s 
a Laboncz lábánál fekszik  Nagy-Patak nevű elszéke-
lyesedett oláhoktól lakott falu.  De ha nyelvileg el-
magyarosodlak is, nemzeti öltözetüket megtartották, 
mely a legfestőibb  népviseletek közé sorozható. A 
völgy fenekén  a falutól  félórára  egy többszáz méter 
magas cukorsüveg alakú hegy tornyosodik fel.  Ezen 
a Bagoly patak és a Várnicza által körülfolyt  hegyet 
„Várbérc"-nek hívják. E büszke csúcstetőt valóban 
vár koronázta egykoron, amint azt a nagykiterjedésű, 
csaknem ezer lépés kerületű fensíkot  ovális alakban 
körülölelt falak  elhantolt gátonya az azt körülövezett 
mély sánc és a hegyoldalba bevésett út csalhatatlanul 
bizonyítja. Egy bemélyülő üreg a várkút helyét jelöli. 

Ezek az itt állott nagyszerű építkezésnek a nyo-
mai. De e nyomok mellett, melyek a vár egykori lé-
tét kétségtelenné teszik, más történelmi adatokkal nem 
rendelkezvén, lássuk legalább a litokteljes vár mon-
davilágát. 

E várat a monda szerint az óriások királya lakta, 
oly irtózatos nagyságú lény, ki innen egy lépéssel a 
Brassó feletti  Czenkre lépett és oda a hegyfokra 
akasztva üstökéi, ott főzte  meg a puliszkáját. Ez az 
óriás építette a brassói templomot is. Azonban az 
óriások hosszú idő alatt szintén elvénültek, fajuk  ve-
szendőben volt, mert a mostani emberek szaporodni 
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kezdtek. Az óriás a várban állott nagy arany haran-
gokat, melyekkel a többi óriásokat gyűlésre össze-
szokta volt harangozni, a vár kútjába temette el. Ott 
vannak azok most is és ünnepnapon úgy zúgnak, hogy 
zeng belé a hegy, valamint ott vannak a hegy keblé-
ben lévő pincében elrejtve roppant kincseik is. Ezen 
pince ajtaja bizonyos időben kinyílik. Egyszer egy 
oláh pásztor nyitva találván az ajtót, bement és ta-
risznyáját megtöltötte arannyal, kiindult; de az ajtó-
nál két fekete  kecske őrködött, ezeknek mekegésére 
a becsapódót ajtó a serényen kiugrónak tarisznyája 
sarkát becsípte, s bár kiszakította, de addig távozni 
nem tudott, míg a hozott pénzt ki nem önté, mely 
azonnal széltől elkapott száraz levéllé változott át. 

A várbérc délkeleti szögletén sajátságos alakú 
sziklacsoport vonja magára a figyelmet.  Ezt ablak-
sziklának azért nevezik, mert oldalán egy négyszögű 
ablak alakját utánzó bemélyedés van. A néphit sze-
rint ott van, a kincset és arany harangokat rejtő föld-
alatti termeknek szellemek őrizete alatt álló titkos be-
járata. 

32. EGERPATAKI FERGETTYÜVÁR. 

Nagy-Borosnyó mellett a rétyi nyír északkeleti 
végénél fekszik  Egerpatak nevű kis falú.  Magá-
ban a faluban  nem sok figyelemre  méltót találunk 
és múltjából szintén kevés emlékvirágot gyűjthetünk. 
Mindössze azt említhetjük meg, hogy az 1567-iki re-
gestrumban Egerpatak néven 21 kapuval találjuk fel-
jegyezve, de ha kutatásainkat kiterjesztjük a falu  ha-
tárára, mégis fedezhetünk  fel  olyat, mi e félreeső  fa-
lucska iránt érdeklődést ébreszthet. 
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Egerpataktól délkeletre lankás hegyláncolat 
emelkedik fel,  a Bodza vidékét északról körítő hegy-
ségnek térbe kiszökellő egyik előfala,  mely a Borosnyo 
patak és a Kurta patak közé ékeli be magát. E hegy-
foknak  legmagasabb csúcsát Fergettyűvárnak neve-
zik, mely elnevezés már a XV. században kelt liatár-
járó levelekben is előfordul  és ekként nem új keletű. 
A Fergettyűvár elnevezés nemcsak képzelet szülemé-
nye, mert ezen ponton, honnan egész Háromszék, 
Szent-Lélektől Kőrösig, Zágontól Zalánig, sőt még az 
Olt fennvölgyének  legtöbb falui  is láthatók, egy őr-
torony állott, melynek 60 lépés kerülettel bíró kör-
idomú kimelkedése középen levő bemélyedéssel most 
is tisztán kivehető. Hogy ezen, most már begyepese-
dett őrtorony, kőépület volt-e, vagy valami forgó  fa-
torony, mint azt neve feltételezné,  csak ásatás útján 
lehetne biztosan meghatározni. Hanem már felületes 
megtekintés után annyi bizonyos, hogy ezen fekvési-
leg nevezetes és az egész vidékre kilátást nyújtó pon-
ton egy őrtorony állott, melynek hasonmását feltalál-
hatjuk a szemben lévő Eresztevény feletti  óriások pin-
céjében, az Aldobojon alól levő Veczel-tetőn és a ha-
son szerkezetű Bikfalva  feletti  Csigavárnál is. És mi-
dőn egyfelől  ezen őrtornyokkal ezt összefüggésbe  hoz-
zuk, összeköthetjük másfelől  a közelben feküdt  Bodza 
vár ,Szacsva vár és a Nagypataki völgyben feküdt 
fővárossal,  sőt a lisnyói erdőkben levő Törökvárral 
és Barabás várával is, melyek mindegyikével látható 
összeköttetésben látszott lenni, sőt ezeknek egy előre-
tolt figyelő  őrszeme lehetett a róna felől  közelgő el-
lenség megfigyelésére. 

A legközelebb fekvő  Bodza vára ugyan nem lát-
szott ide, de úgy tetszik, hogy mégis gondoskodtak 
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arról, hogy ezen várral is tudassák a közelgő vészt 
és az önvédelemre fölhívják.  Fergettyűvárán túl a 
hegyhát egészen lelapul, helyet engedve a Szacsváról 
Kis-Borosnyóra vonuló útnak, de azon túl Bibarcz 
nevű — a Fergetlyüvár magasságának színvonaláig 
emelkedő — heggyé csúcsosodik. Ennek a tetején a 
Fergellyüvárhoz hasonló, de kisebb halom van, me-
lyet „Ordítónak" hívnak. Ide a Kispatak völgyében 
fekvő  Bodzavára olyan közel van, hogy egy ordítás-
sal vagy hangos kiáltással is jelt lehetett adni. Ügy-
látszik, hogy e pontra csoportosított nagyszámú és 
fekvésüknél  fogva  is erős, bevehetetlen várak, a hon-
védelemnek hadászati ismereteken alapuló és kellő 
építészeti fejlettséget  feltételezhető  hatalmas védvona-
lát alkották. A Fergettyüvár pedig mindezen várak-
nak figyelő  űrállomása volt. Ki tudja, hogy a régi 
viharos századoknak nagy napjaiban, az e várakat la-
kott hősök a Fergettyüvár jeladására hányszor csap-
tak le, mint bérci sasok megvédeni az ellenségtől a 
bérces kis hazát? 

33. SZACSVA VÁRA. 

A Bodza szorosát nyugatról körülkeretező hegy-
csúcsnak Háromszékre néző oldalán több falu  fész-
kelte be magát, melyek részint egyes völgyekbe hú-
zódtak, részint emelkedett lankás helyeken kihívó 
büszkeséggel helyezkedtek el. Ilyenek a már részben 
ismertetett Fel-Dobolyon, Nagy- és Kis-Borosnyón és 
Egerpatakon kívül, Magyaros és Szacsva, alább Lisz-
nyó és Bikkfalva. 

Magyaroson felül  a Szacsva patak szűk völgyé-
ben rejtőzködik Szacsva, hagyományilag azon ős falu, 
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melynek gyarmatosai alapították a szomszéd Eger-
patakot és Magyarost is, minek következtében az em-
lített falvak  régebben, még néhány századdal ezelőtt 
is, nemcsak egyházilag, hanem hatóságilag is Szacsva 
alá tartoztak és csak később lettek önállókká. 

Szacsvának, mint törzshelységnek volt régi vára 
is, fenn  a bércek egyik büszke ormán, honnan a vár-
őrség lehúzódván, alapította a helységet. Keressük fel 
tehát a romokat, melyekhez a mult idők sejtelmeinek 
láncolata fűződik.  Az ősvár, a délről északnak folyó 
Szacsva patak völgyében, mégpedig a jobbparii hegy-
láncolat egyik önállóan felmagasuló  büszke ormán 
feküdi,  egy órai távolságra a falutól.  A balparti hegy-
ség élét „Várhágónak" nevezik a hagyomány szerint 
azért, mivel a tatároknak egy e hegy élén táborozott 
csapata nagy kárt vallott, amennyiben itteni erődített 
táborhelyét, ahová a kirabolt vidék zsákmányát és 
szíjra fűzött  lakóit egybegyüjté, egy éjjel megrohan-
ták Szacsva és szomszéd várak őrségei és az álomba 
merülteket meglepvén, nagy részüket levágták, a fog-
lyokat kiszabadítva, zsákmányukat elszedve, az egész 
tatár tábort káré (tönkre) tették. Ezért mosott ki e 
helyen a zápornak lepatakzó vize nagymennyiségű 
fegyvertöredéket,  ezért kell tisztelettel lépnünk e 
hegységnek véráztatta hantjaira, inert az itt vívott 
harcok az ellenségre kárt, a fenyegetett  hazára pedig 
üdvöt hoztak. 

A Várhágón felül  „Vadalma pusztásának" neve-
zett fensík  van, itt tartottak győzelmi ünnepet a vár-
őrség népei; különben a Vadalma pusztása éppen 
szemben fekszik  a várhegy csúcsával, közöttük csak 
a pataknak e helyén nagyon összeszűkülő völgye mé-
lyül le. Azon időben, midőn a vár fennállott,  a völgy 
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fölött  elhelyezett függőhídon  jártak át a várhegyről 
a Vadalma pusztására, hol a vár védelme alá helye-
zett katonai telep volt. Ezek itt békés időkben a most 
is felötlő  barázdák által bizonyított földmüveléssel 
foglalkoztak,  midőn pedig vész közelgett, a hídon át-
húzódtak a várba, melyet a híd egyik részének fel-
vonása állal az ellenség elől elzártak. 

A várhegyen még láthatók a leomlott várfalak-
nak tekintélyes gátonyai is, mely 2.5 méter átmérője 
mellett 1 méternyi magasságban elvitathatatlanul fal-
omladékból alakult, sőt itt-ott a romhalmaz eltakarí-
tásával ráakadhatunk az 1.5 méter szélességet meg-
közelítő várfalak  alapzatára is. A déli oldalon, hol a 
sánc által fedezett  és kapubástya útján biztosított be-
járat volt, a várfalak  2.5 méter magasságban még je-
lenleg is fennállanak,  mutatva, hogy Szacsva vára 
nem valami alkalmi védhely, hanem rendszeresen 
épült köeröd volt, mely amint gátonyának vonala je-
löli, köridomú, 250 lépés kerülettel bíró tekintélyesebb 
olyanféle  erőd volt, mely már fekvésénél  fogva  is azon 
távoli kor hadászati elvei szerint, a megközelíthetet-
lenség minden kellékével bírt. 

34. ERESZTEVÉNYI ERŐDÍTMÉNYEK. 

Rétyen túl a brassó-kézdivásárhelyi útvonal mel-
lett csakhamar „Eresztevényt" találjuk. 

A helységben magában nem sok nevezetest talá-
lunk, de környékén már hálásabb tér nyílik a kuta-
tásra. „Óriásnak" az Eresztevénytől nyugatra emelkedő 
hegyet nevezik, mely az Olt és Feketeügy közötti 
hegység egyik végfokát  képezi. E hegy tetölapján 100 
lépés kerülettel bíró 5—6 méter magasságú töltés 
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van, vagy jobban mondva kőgátony látható, ami egy 
kis vár vagy őrtorony maradványának tekinthető. 
Ettől nyugatra 100 lépés távolságra egy másik 70 
lépés kerületű kisebb kőgátony emelkedik. Az előbbit 
óriások pincéjének, az utóbbit óriások kútjának és 
ezekről a hegyet „Óriás"-nak nevezi a nép. 

A legenda azt mondja, hogy ott oly roppant 
óriás lakott ki innen pár lépéssel a torjai Bálványosra 
és a borosnyói várhoz lépett. Az óriásnak minden 
nagysága és minden hatalma mellett is el kellett e 
vidékről húzódnia akkor, midőn az emberek szárma-
zásakor a vidék birlcka ezeknek ítéltetett oda, de tá-
vozása előtt roppant pincét készített a hegy gyom-
rába és hatalmas kincsének azt a részét, melyet el-
vinni nem tudott, oda rejtette, amely hit alapján a 
vidék lakói szorgalmasan ásogattak az itt vélt kincs 
után. 

35. BESENYŐI VÁRHÁNYÁS. 

Eresztevénytől a nyugati irányból lefolyó  Be-
senyő patak völgyébe lejt az út. E völgy torkola-
tának északi oldalán fekszik  szép regényesen Maksia. 
E falu  létezéséről késő történelmi tudomásunk a 14. 
század elejéig vihető fel.  Hanem, hogy ennél jóval 
korábban alakult az feltételezhető  és igazolható 
Benkő József  azon állításával, hogy e falu  volt a régi 
székely gyűlések székhelye. Itt nép vénei, törvény-
tudói törvényt tartottak és a nemzet közérdekű dolgai 
felett  tanácskoztak, melyek folyamata  alatt a nép 
ezen tisztes szenátorait a harcosokhoz méltó tisztele-
tük jeléül kivont kardokkal vette körül; egyszersmind 
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határozataiknak és végzéseiknek tekintélyt és erőt 
kölcsönözvén. 

Ezek a gyűlések pedig nem valamely teremben, 
hanem Isten szabad ege alatt a templom melletti té-
ren tartattak, hol ülőpadokul szolgáló nagy lapos kö-
vek voltak sorban elhelyezve. 

E mellett van Maksa ódon temploma, az átme-
neti korszakból (13. század) való tekintélyes épület, 
mit bizonyít már az is, hogy oldalajtaja csúcsíves, 
míg hátsó főkapuja  köríves és így a fejlődő  gót és 
hanyatló román ízlés egyaránt képviselve van. E 
templomot, melyet most is várnak neveznek, köridomú 
várkastély környezi, melynek izmos falai  jelenleg is 
három méter magasak; de régen magasságuk a 
templom fedéltetejéig  ért és vívófolyosókkal  volt el-
látva. A torony e templomkastély keletre néző kapu-
bástyájára épült. Maksát 1704-ben felgyújtották  és 
egészen leégették a labancok. Maksán nemcsak a régi 
templomot, hanem környékén még más figyelmet  ér-
demlő tárgyakat is lehet találni. 

Maksától nem messze, az északról Daraszon, dél-
ről Zádogos láncolata által határolt Besenyő patak 
még jó darabig megtartja nyugati irányát, később 
azonban megtöretve északi irányt vesz föl.  E völgy-
hajlás szögletén levő magaslaton a Csente aljában 
fekszik  szép regényesen Besenyő. 

Két órányira Besenyőtől, a balpartilag beszakadó 
Várhányás patak és a Dereka-szakadt völgye között 
egy hegyhát van, melyet Várhányásnak hívnak. Ha-
gyomány szerint ott pogányvár volt. Szemben van 
vele a Bálvány nevü hegycsúcs, hol hagyományilag 
pogány ősök nemzeti istenüknek áldoztak. Túlfelől 
pedig egy Háromszékre néző magas csúcsot Néző-
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hegynek, másikat Vaskapunak nevezik. Mindezen el-
nevezések aira mutatnak, hogy a most elhangzott rej-
tett völgyben régen emberek laktak, talán egyik 
utolsó menhelye volt e hely is a kereszténység által 
leszorított ösök vallásának. A Bálvány elnevezés ezt 
engedi sejtetni, valamint a hagyomány is ezt látszik 
igazolni. 

Hogy az itt lakók e menhelynek védelmére is 
gondoltak, mulatja a Várhányásnak most is észlelhető 
erődítése. A Várhányás minden oldalról csaknem 
megmászhalatlan meredek kivéve a keleti oldalt, hol 
egy roppant átmetszés zárta el az ezen oldalról való 
közlekedést. Ezen átmetszés most is 10—12 méter szé-
les és 6—7 méter mély, a hegyhátat egész szélességé-
ben átfogván  a hegyoldalakon is jó darabig folyta-
tódott. Az átmetszésen belül magas domborodás van, 
ahol valamely zömtorony állhatott. 

Ezek szerint a Várhányás nem valamely rendsze-
resen épült erőd, hanem inkább alkalmi védhely le-
hetett, mely fekvésénél  fogva  és az említett roppant 
átmetszés által védve, a lőfegyver  előtti korban te-
kintélyes védhely volt. 

- . . . . 

36. KOMOLLÓ1 VÁR. 

Rétytöl negyedórára Komolló és Feketeügy part-
magaslata alá rejtett igénytelen kis falu  következik, 
melynek közelében egy várhely van. Komolló alsó 
végénél a 70—80 méter magasságú partmagaslat egyik 
előfoka  széles, mély sáncok által van elkülönítve, 
ezen elkülönített önálló részén régi várnak a nyomai 
látszanak. E vár alakja körített szögletekkel bíró sza-
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bálytalan négyszög, melynek északi és déli hosszabb 
oldala 160 lépés, keleti és nyugati oldala 140 lépés. 
Hogy e várnak kettős fala  volt, azt elvitathatatlanul 
mutatja az oromzatnak kellős gátonya. Most ugyan 
a fal  a föld  színe fölé  sohasem emelkedik, de annak 
alaprakata mindenütt követhető, vár egész belterét 
habarcs és téglatöredékek borítják. Az 1840-es évek-
ben a vár izmos falai  még egy méter magasságban 
állottak, azonban a brassó—ojtozi országút megépí-
tésekor ezen falakat  lerombolták avégett, hogy kö-
veit az útépítéshez felhasználhassák 

A körvonalazott fővártól  délre egy másik elkülö-
nített hely van, melyen szintén az emberi kéz idomí-
tásának nyomai látszanak, s melynek tetőlapján, szin-
tén építkezések nyomai észlelhetők. Itt vagy a római 
várak közelében szokásos Victoria templom, vagy egy 
a váraktól elmaradhatatlan meleg fürdő  állhatott. 
Ezen hely aljában számos hamuvedret, cseréptöredéke-
kct talállak, mi azt sejteti, hogy a vár és a közeli 
telep temetője itt volt. 

E várnak lapályos fensíkon  való fekvése,  vala-
mint négyszög alakja, de leginkább a vár területén és 
környékén talált nagy mennyiségű római érem és a 
talajt ma is borító téglatöredékek elvitathatatlanul 
mutatják, hogy az egy római álló tábor (castrum sta-
tivum) volt, mely valószínűleg a Kézdi-Vásárhely he-
lyim feküdt  telephez és innen az ojtozi szorosra veze-
tett római hadi utat fedezte.  Ezen út valószínűleg Ki-
lyén vagy Szotyor felől  jőve, a Szépmezöt szelte át 
azon irányban, ahol most az úgynevezett „szászok" 
útja jön. Ezen útnak a már annyi századokon át szán-
tott és szorgalmasan tisztogatott helyén semmi nyoma 
sincsen, de a Labor völgyében elsülyedt rézhíd regéje 
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némileg jelzés lehelne ezen út irányának kipuhatolá-
sára, mert a hagyomány azt állítja, hogy azon elsű-
lyedt rézhidat Camillus vezér, a komollói vár ura csi-
náltatta azon útra, melyen Kilyénben levő szeretőjé-
hez járt. Ezen mesés rézhíd pedig igen könnyen lehe-
tett egy római rézsasokkal ékesített egyszerű híd is, 
mely az esős időben vizenyős Lábor völgyén ve-
zetett át. 

Folytassuk vizsgálódásainkat Komolló váránál és 
lássuk az ehhez kötött hagyományokat. Ezek szerint 
e várat Camillus vezér vagy fejedelem  építette és 
lakta, ahonnan Komolló név is ered. Odább a mostani 
Láborfalva  helyén laktak a vár munkásai, rabszolgái 
és a Lábor névtől vette volna nevét e falu.  E hagyo-
mányok szintén igazolni látszanak azon feltevést,  hogy 
e vár, csakugyan római castrum volt, Róma hatalmá-
nak egy hatalmas védő bástyája, amit a hogyomá-
nyoknál még inkább igazolnak az e vár környékén 
talált és még ma is gyakran felkerülő  római érmék, 
melyek oly nagy mennyiségben voltak találhatók, 
hogy Komolló lakói bár nagyrészt úrbéresek voltak, 
még 1848 előtt mind megváltották magukat. 

A római érmék ily nagy mennyiségben való fel-
találása arra mulat, hogy itt nemcsak vár, hanem a 
vár védelme alatt egy római telep (colonia) is léte-
zett. Ezen telep nemcsak a Feketeügy jobbpartján 
nyúlt el, melynek a rabszolgák által lakott Labor-
falva  egyik külvárosa lehetett és necropolja a Bábolna 
árkánál és a vár alatt volt, hanem átugrott a Fekete-
ügy balpartjára is; legalább is arra mutatna az, hogy 
a magyarosi határon Komollóval szemben Furuzs-
cseréje nevű helyen egy részt ma is Verestoronynak 
neveznek és e helyen ma is nagyemennyiségü tégla-



305 

darabokat és cseréptöredékeket találnak. Itten tehát 
valami téglából épült templom vagy torony, vagy va-
lami más épület állott. Téglából pedig tudjuk, hogy 
a régi korban inkább csak a rómaiak építettek. Nem 
messze a Verestoronytól nagymennyiségű vízvezetéki 
csöveket ástak ki, ami egy olyan vízvezetékre mutat, 
mely az ívóvíz megválasztásánál kényes rómaiak szá-
mára a hegyek tiszta forrásvizét  vitte a coloniába. 
De ezen vízveezték csakis a Feketeügy balpartjára 
mehetett és ebből azt kell következtetni, hogy a telep 
vagy a balparton feküdt  vagy legalább is oda átugrott. 

37. LISZNYAI TÖRÖK ÉS BARABÁS VÁR. 

A Feketeügy jobb partján fekszik  Uzon, mely 
nevét Benkő történetíró Ausonio nevű római prefec-
tustól származtatja és azt mondja, hogy Uzon helyén 
ezen prefectus  által épített hasonnevű római vár ál-
lott, melynek későbbi romjából épült a Mikes udvar. 
Ezt bizonyító semmi rom vagy adat nem lévén, való-
színűbb Kállay azon állítása, hogy Uzon neve Árpád-
dal egykorú és ily nevű vezértől származik. 

Uzonnak átellenében egy a hegyek közé bemé-
lyedő kies völgy torkolatában fekszik  Lisznyó, nagy 
székely falu,  mely már a 14. század elején önálló egy-
házközség. 1706-ban Lisznyón kurucok táborozván, a 
brassói védőrség egy éjjel reájuk csapott és sáncaikat 
bevéve, az erdő felé  menekülőkből sokat lemészá-
roltak. 

Ennyi, mit e falu  köréből találunk, de itt nem kell 
megállapodnunk, mert e falu  határán, még más figyel-
münket kiérdemlő dolgokat is észlelhetünk. A Bodza 
előhegyei közé messze felnyúló  Lisznyó patak völgyé-

20. A székely íísvárak I. 
GiUCh 
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nek bal oldalán a falutól  egy jő órányira a Borsos 
patak és a Vár árka között cukorsüveg alakú hegy 
csúcsosul fel,  melyet Várbércének hívnak, a tető-
lapján levő várat pedig Török várnak. 

A Várbérezre csak nagy kerülőt téve és ekkor is 
csak igen fáradságos  mászás után lehet feljutni.  Az 
ottan talált még tekintélyes romok azonban kárpótol-
nak e fáradságért.  A várbércze egy keskeny hegy nyak 
által függ  össze a hátrább levő és ennél jóval maga-
sabb Borzossal. E hegynyak volt az egyedüli pont, 
honnan a többi oldalról megmászhatatlan meredek 
Várbércztetőt meg lehetett közelíteni és ezért e gyen-
gébb oldalának megerősítésére fordították  a legtöbb 
gondot. Az említett hegynyakot kettős sánc metszette 
át, melyek közül főként  a belső még most is jelenté-
keny mélységgel és szélességgel bír. Ezen belső sánc 
belső ormán, egy 100 lépés hosszú és vagy 2.5 méter 
széles gátony vonul el, az összedűlt várfalnak  elvitat-
hatatlan maradványaival. Ezen egyenes irányú falba 
egy másik fal  ütközik, mely észak irányban félkörben 
vette körül a várbérc tetölapját. E fal  200 lépés és így 
az egész várnak kerülete összesen 300 lépés volt. 
Északi oldalon egy mesterséges domborzat emelkedik, 
a középkori várak zömtornyának szokásos talapzata. 
A zömtorony azonban eltiint és csak romhalmaz jelöli 
egykori létét. A vár belterén kincs után kutatók nagy 
mennyiségű kopjavasat, láncos buzogányokat találtak, 
melyek fájdalom,  mind a kovácsmühelyekbe kerültek. 
E várat is óriások által építteti a rege és ta vár köze-
lében elvonuló Han árkát az idejárt óriások útjának 
vélik. 

A várbérccel áttelenben a Lisznyó patak jobb-
partjába beszakadó Heveder-pataknak lapályos nyi-



307 

lása felett  Háromszék felvidékének  egyik szöglete tű-
nik fel,  Kézdi-Vásárhely a Perkövei és Torja hegyei 
a Bálványos vár hegyes csúcsával, mellyel a vár lát-
ható összeköttetésben volt. Legközelebb a szacsvai és 
borozsnyói várral volt összefüggésben,  délfelé  azonban 
magasabb hegyek zárták el láthatárát és ezért a Bor-
zas bércének egyik csúcsán egy őrtorony állott, mely-
nek oldalfalai  most is kivehetők és melyet a nép 
„Barabás várának" nevez. Ezen uralgó pontról már 
messze kilátás nyílik. Látszik innen nemcsak Három-
szék nagy része, hanem délfelé  a Barczaság is és így 
ezen őrtorony eszközlé Törökvárának Háromszék és 
a Barcza minden váraival való összeköttetését. A ha-
gyomány szerint Lisznyót e vár védőrsége alapította. 

38. BIKFALVI CSIGAVÁR. 

Lisznyó mellett Csigavár pataktól átfolyt  hegy 
kebelében fekszik  Bikfalva,  Háromszék ezen oldali 
végfaluja.  A 14. század elején „villa Sitka" és „villa 
Byclia" néven fordul  elő, mint önálló egyházközség. 
Az 1567. évi regestrumban pedig „Bykfalva"  néven 
54 kapuval szerepel. Bikfalva  egyike a legcsinosabb 
székely falvaknak.  Népe igen szorgalmas, munkás, 
a férfiak  nagyrésze posztóruhában jár, mely szokás 
a Székelyföldön  feluhelyt  sehol sein látható, mert má-
sutt háznál készült szőrkelméből kerül ki e nép öltö-
zéke és posztóruhát csak a földbirtokosok  és a városi 
polgárok hordanak. 

Bikfalva  háta mögött, a Csigavár patak és Csuk-
lyan patak összefolyása  között egy magas meredek 
hegyfok  emelkedik, melyet „Csigavárnak" hívnak. 
Azonban a név feltételezte  vár nem felel  meg a vára-
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kozásnak, mert a hegy ormán fekvő  vár nem egyéb, 
mint egy jelentéktelen őrtorony. A felső  ormon 10 lé-
pés kerülettel bíró, közepén üreges romhalom vagy 
4 méternyire emelkedik ki és a körülötte heverő me-
szes kövek bizonysága szerint, az kőépület volt, s bár 
kicsiny, a nép mégis óriások által építteti. Az ősvá-
rainknál mindenhol ismétlődő óriások regéje mutatja, 
hogy népünk az óriás név alatt a történelmi kor előtti 
embereket érti, kikről tudomása nem lévén mesés szín-
ben állítja elő képzelete. 

Csigavár közelében egy másik üreg is van, me-
lyet óriás kútjának neveznek, melyben arany láncon 
függő  arany vedret hisznek elrejtve. Fentebb egy he-
lyet Szerelem padjának neveznek, ahol az óriás a 
Veczeltetőn lakolt tündérrel összjöveteleket tartott. Ez 
utóbbi rege kétségtelenül mutatja, hogy Csiga vára 
összeköttetésben volt a Veczeltetőn levő hason-szerke-
zetü tornyokkal, melyek ismét az Eresztevény feletti 
„Óriások pincéje" nevű és az azzal szemben levő Fer-
gettyü vár nevű tornyokkal függve  össze, a hadi táv-
sürgönynek egy láncolatát alkották. 

Csiga váráról igen szép körkép tárul szemünk elé. 
A nap kitörő első sugarai a határszéli Kárpátok rop-
pant tömegére esnek és szép hazánknak ezen hófedte 
szikláit ezüst bércként csillogtatják. E nagyszerű ha-
vastömeg az Ósánctól egészen a Verestoronyig látható. 
Végigpillantva e megdöbbentő sziklahalmaz változé-
kony során, láthatjuk Erdély legmagasabb csúcsait. 
Ott törtet fel,  büszkén égre meredve a Negoi, déli 
Kárpátaink e büszke királya. Idébb egészen közelünk-
ben, a Bucsecs emeli fel  2500 métert megközelítő rop-
pant tömegét, mely szépen erezett falmeredekségű 
sziklaoldalával az eget látszik támogatni, sőt a közel-
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ség által nagyítva, győzelmi diadalt ül a nagyobb, de 
távolság miatt kisebbnek tetsző Negoi felett.  Kétfelől 
pedig olt állanak, cifrán  kicsipkézett ezüst palástban, 
fénylő  udvaroncai, a Királykő, a Nagykőhavas, vala-
mint keletről ott ivesült e csodás látványnak cicomás 
kapuzata a Csukás, mely a felette  ragyogó nap sugár-
özöne előtt kitárta fényes  márvány kapuszárnyait. 

E varázslatszerű látvánnyal, e roppant havastö-
megekkel szemben meghunyászkodva törpülnek el a 
székely havasok egészen a bükszádi szorosig, mely fe-
lett a támogatásra felhívott  Hargita, a székely bércek 
ezen ősatyja versenyzőleg büszkén emelte ki három 
csúcsát; de látva, hogy azokat a fiatalabb  származású 
bércóriások túlszárnyalják, aranyfelhővel  burkolta be 
szégyenpír leple homlokát. 

Uzonon alul az országúttól kissé jobbra a Szép-
mező végszögletében fekszik  Háromszék utolsó faluja 
Kökös, hol négy vallásfelekezetnek  lévén szentegy-
háza, a vallási uniót képviseli. Innen néhány ezer lé-
pésnyire folyik  a délirányból nyugatra kanyarodó és 
Háromszék déli határát képező Feketeügy, melyen a 
kökösi híd vezet át. 

Itt állunk Háromszék véghatáránál, vegyünk bú-
csút a szép Székelyföld  legszebb, legdicsőbb vidékétől. 
Tisztelettel érintsük e hantokat, hisz szent a hely, hová 
most ériünk, honfiaknak  a hon védelmében kiontott 
vére öntözte ezeket, azért le a mindennapiság sarui-
val, hogy áldozzunk néhány ihletett szót e szent, e 
dicső emlékeknek. 

Háromszék önvédelmi harcában a kökösi híd volt 
az a pont, ahol az ellenség legtöbbször kísérelte meg 
a betörést, s bár annak semmi természetes védvonala 
nincsen, hősök keble alkotta azt, mint hajdan Spártá-



310 

nak, ledöntlietetlen, megvíhatatlan falait.  Ezért az el-
lenség e hidat át néni léphette soha és a győzelmesen 
előretörő Bern, szűzen sértetlenül találta Háromszéket, 
melynek hős népe a szabaduláson nemcsak örült, ha-
nem a hazának ellenségtől való megtisztításában hat-
hatósan közre is működött. 

Azonban rövid volt az ezt követett nyugalom, a 
Tömösnél és Besztercénél betört oroszok már a haza 
szent földjét  taposták, már csaták vesztek, le volt 
verve a hon bátorsága a győzelem reménye eltűnt, 
már Kézdi-Vásárhely is meglepetésszerűen bevétetett, 
hadszertárai, lőszergyárai elromboltattak és a fegyve-
res nép pedig Csikbe menekült. 

De ez csak pillanatnyi megfélemlítés  volt, mert 
Háromszék még buktában is méltó akart lenni dicső 
önvédelmi harcához. Az oroszok alig kezdtek Szeben 
felé  vonulni, midőn Gál Sándor a Csikbe menekült 
sereggel újra lecsapott Háromszékre és Brassót fenye-
gette. Már a kökösi hídnál van, midőn Lüders július 
2-án, Jessauloff  tábornokot 12 ágyúval és félseregé-
vel váratlanul visszarendeli. Gál Uzonnál várja el-
szánt 6000 székellyel, tüzérségét annak teremtője Gá-
bor Áron, jobb szárnyát Szilágyi Sámuel, bal szárnyát 
Szabó Nándor vezénylik. A csata megkezdődik, mind-
két részről üszántan kitartással folytatódik,  mígnem 
egy ágyúgolyó Gábor Áront leteríti. Ezen érzékeny 
veszteség a székelyek lelkesedését bosszúvá változ-
tatja, oroszláni rohamuk az oroszokat elseprik, kiknek 
nagy veszteség után alig marad idejük a felgyüjtött 
Kökös lángjaitól fedezve,  a kökösi hidon átmenekülni, 
hol tartalékukat felvéve  elvonultak. 

Fényes, de eredménytelen győzelem, mert az erre 
visszaforduló  Lüders egész liadtestével nyomul Há-
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romszék ellen. Gál a túlerővel szemben feladva  a kö-
kösi hidat Szent-Györgyhöz vonult, ahol csatát vesz-
tett. De jött Bem apó s Szent-Györgyről kiverték a 
muszkákat, kik eszeveszetten menekültek a kökösi 
hídnak, hol midőn utolsó csapatuk a híd felszedésén 
dolgozott, a székelyek utóiérték, leverték és a halottak 
vére a Feketeügy hullámait véresre festette. 

— Vége  az első  kötetnek.  — 








