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1.1.Bevezetés 
 

A katonai védelem a korabeli Európát keletről és délről érő keleti népek támadásai 
és az Oszmán Birodalom hadjáratai miatt a középkori és fejedelemség kori Erdély 
történetének egyik legfontosabb problémája volt. Földrajzi fekvésének tulajdoníthatóan 
a Magyar Királyság, majd az Erdélyi Fejedelemség, mint a kereszténység védőbástyája 
e támadások kivédésében és feltartóztatásában kulcsszerepet töltött be. Mindebből 
oroszlánrész jutott az Erdély keleti sávjában élő székelyeknek, akiknek végleges 
lakhelyükre – a mai Székelyföldre – való letelepítésük és katonai, határvédelmi 
szerepkörrel való felruházásuk ennek a felismerésnek a jegyében született. 

Az Erdélyi Vajdaság, majd Erdélyi Fejedelemség veszélyeztetettségi foka és 
védelmi szerepvállalása régiónként más és más volt, illetve nem egyforma súllyal esett 
latba adott társadalmi rétegek és csoportok tekintetében. A keleti és déli határok 
nemcsak Erdély, hanem lényegében a Magyar Királyság keleti védelmét látták el, ennek 
megfelelően az itt lakó vagy ide telepített társadalmi csoportokra komoly határvédelmi 
szerep hárult. 

Székelyföldön a határvédelem és önvédelem szoros összefüggésben állt egymással. 
Udvarhelyszék – bár nem fekszik közvetlenül a középkori és fejedelemség kori 
országhatár mellett – népessége, a székely társadalom sajátos jogállásának és 
kötelezettségének következtében speciális feladatokat látott el a középkori és 
fejedelemség kori határ- és országvédelemben, ugyanakkor önvédelméről is 
gondoskodnia kellett. 

A disszertáció témája e kérdéskör vizsgálata és elemzése. A kora Árpád-kori 
határvédelem láncszemeinek vélt udvarhelyszéki várak mára meghaladott elméletén 
túllépve, a kutatásban már korábban körvonalazódó középkori várak funkciójának 
meghatározása mellett megválaszolásra várt a területen található további védelmi 
objektumok és formák szerepének tisztázása. Ezek, mint látni fogjuk, a székelység 
önvédelmének helyi formái, melyek jóval sokrétűbbek és összetettebbek voltak, mint 
azt korábban gondolták. 

Kutatásom tárgya egy középkori székely szék, Udvarhelyszék védelmi 
objektumainak és mechanizmusainak a feltárása, Székelyföld és Erdély középkori és 
fejedelemség kori védelmi szervezetének keretébe ágyazottan. Disszertációm 
témaválasztását több szempont meghatározta. Székelyudvarhelyi régészként, praktikus 
okoknál fogva mindenképpen munkaterületem térbeli keretein belül igyekeztem kutatási 
témát kijelölni. A gyakorlati megfontolás mellett ugyanakkor célszerű volt olyan 
témakört választani, amely Udvarhelyszék középkori és fejedelemség kori 
településtörténetét átfogóan elemzi, annak valamely kiemelt aspektusa alapján. Korábbi 
érdeklődésem és orientációm alapján így esett választásom a védelemre és a terület 
védelmi objektumaira. 

A várakkal és az Árpád-kori határvédelem kérdésével már korábbi tanulmányaim 
során foglalkoztam, először szakdolgozatom keretei közt a Sóvidék várait, későbbi 
tanulmányaimban Udvarhelyszék további várait elemeztem. Időközben felfigyeltem az 
udvarhelyszéki mesterséges barlangokra és a töltésvonulatok rejtélyes kérdésébe is 
belebonyolódtam. A templomerődítésekkel bezárólag Udvarhelyszék a Székelyföld 
egyetlen olyan területe, ahol az elemzett védelmi objektumok minden formája 
megtalálható. Ez már önmagában nagy kihívást jelentett. Ami még ösztönzött úgy 
szakmailag, mint emberileg: értetlenül álltam egy régi berögződött közhellyel szemben, 
amely azt állította, hogy veszély esetén a székelyek egyetlen menedéke az erdő volt. 
Kutatásaim és elemzéseim alapján egyre jobban körvonalazódott, hogy a természetes 
védhelyek mellett a középkori és fejedelemség kori székelység védekezési módozatai és 
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mechanizmusai jóval sokrétűbbek voltak, mint azt az irodalmi toposzokra alapozó 
jellemzések alapján gondolták. 

A korábbi prekoncepciókra alapozott elemzésekkel szemben, a várak és más 
védelmi objektumok funkciója és interpretációja csak a korabeli településtörténet 
ismeretének függvényében lehetséges. A délkelet-erdélyi vagy székelyföldi ún. „korai 
várak” problémáját az udvarhelyszéki esetpéldák elemzésével nem lehet egyöntetűen 
megoldani, azonban vizsgálatuk által a székelyföldi várak szerepének, funkciójának a 
feltárásához is jóval közelebb juthatunk. A disszertáció célja elsősorban a terület 
védelmi szervezetének elemzése volt a helyi adottságok függvényében, az eredmények 
alapján megkísérelhető ezek összehasonlítása a környező székelyföldi területekkel. 

Dolgozatom forrásainak feltárása hosszas gyűjtő- és kutatómunka eredménye. Az 
adatgyűjtésben, a felmérésekben és ásatásokon, azok feldolgozása és kiértékelése során 
a családom, számos barátom, kollégám, tanárom segítségét vettem igénybe, kaptam 
útbaigazítást és jó tanácsot. A vár- és barlangfelmérések Bagi István és Serfőző Antal 
(GeoGold Kft.) közreműködésével folytak, a szükséges anyagi fedezetet egy OTKA 
pályázat keretein belül Benkő Elek (MTA Régészeti Intézete) teremtette elő, a 
mérésekben alkalmi segítőtársaim voltak Botha Zoltán és Zólya Levente. Utóbbiak és 
Ráduly Zoltán segítségével valósultak meg a templomtornyok felmérései. Vonatkozó 
ásatásaim geodéziai felmérései Farkas János, Csomor Csaba, Vass Zoltán, Magyari 
József és Mike Levente (Conus Kft.), valamint Zsigmond István (Geoservice Kft.) 
közreműködésével készültek el. A bágyi vár rekonstrukcióját Szőke Balázzsal közösen 
készítettük el. A templomok dendrokronológiai kutatása Botár István és Tóth Boglárka 
(Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium) hatékony munkája és segítsége nélkül nem 
valósulhatott volna meg. A faszénminták C-14 elemzését Sudárné Svingor Éva és 
Mogyorósi Magdolna végezte a debreceni Atommagkutató Intézetben. Nyárádi Zsolttal 
közösen folytatott terepbejárásaink hatékonyabbá tették a szék középkori lelőhelyeinek 
feltérképezését. A töltésvonulatok felderítésében és térképezésében Kosza Antal 
fáradhatatlan segítsége felbecsülhetetlennek bizonyult. A légifényképezések sikeréért 
Fülöp Zoltán rugalmas közreműködésére volt szükség. Ásatásaim oszlopos tagjai 
voltak: Bálint Zsombor, Bencze Ünige, Botha Zoltán, Demjén Andrea, Dénes Melánia, 
Derzsi Csongor, Engi László, Király József, Kosza Antal, Nyárádi Zsolt, Opra Imre, 
Ráduly Zoltán, Szász Hunor, Zólya Levente, köszönet mindnyájuknak a hatékony 
segítségért. Munkahelyem, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum lehetőségei 
függvényében végig támogatta kutatásaimat, mindenkori igazgatóimnak köszönöm 
hozzáállásukat. Külön köszönöm Dénes Ildikónak, hogy lehetővé tette elhunyt férje, 
Dénes István hagyatékának kutatását. A Székely Nemzeti Múzeumban található 
leletanyag kutatásában Sztáncsuj Sándor József, a marosvásárhelyi Maros Megyei 
Múzeum gyűjteményében őrzött leletek rendelkezésemre bocsátásában Soós Zoltán 
voltak segítségemre. Leletrestaurálásban Domokos Levente, tárgyak rajzolásában 
Demeter István nyújtottak hasznos segítséget. Fontos adatokhoz juthattam Boér Hunor, 
Gáll Erwin, Gyöngyössy János, Mordovin Maxim, Ozsváth Imola, Rácz Tibor Ákos, 
Sebestyén József és Szabó Tibor révén. Köszönöm tanáraimnak és mentoraimnak, 
Benkő Eleknek és Feld Istvánnak, valamint témavezetőmnek, Laszlovszky Józsefnek 
hasznos tanácsaikat és építő jellegű észrevételeiket, a dolgozat történeti fejezeteinek 
előzetes lektorálásáért Egyed Ákosnak és Oborni Teréznek tartozom köszönettel. 

Könyvtári kutatómunkámat a Domus Hungarica Scientiarium et Artium ösztöndíjai 
és az MTA Határon Túli Magyar Tudományos Ösztöndíjprogram támogatásával 
végeztem. 
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1.2. A kutatás forrásai. Módszertani elvek 
 

Az a tény, hogy az elemzésbe bevont védelmi objektumok formáinak az 
összessége mindössze Udvarhelyszéken található meg a Székelyföldön belül, már 
önmagában is jelzi, hogy a doktori disszertáció témája komplex vizsgálat tárgyát képezi. 
Az érdemi, eredményes kutatás viszont a helyi viszonyok beható ismeretét, illetve 
elemzését követeli meg, ez a természetföldrajzi viszonyokon túl vonatkozik a székely 
történelem sajátosságainak vizsgálatára, kiemelésére is. 

A kutatásra kijelölt terület adottságai különböznek. A középkori 
településtörténet forrásai nem egyenletes eloszlásúak sem térben, sem időben. A 
természetföldrajzi különbségek más-más kutatási lehetőségeket nyújtanak, az erdős-
legelős területeken (Udvarhelyszék északi-északkeleti része) jóval nehezebb 
eredményes terepi kutatásokat végezni (lelőhelyek felderítése), mint a szék dél-
délnyugati területein (itt manapság is több a földművelés alá vont terület). 

Az interdiszciplináris megközelítés a teljes forrásanyag összegyűjtésére irányult. 
A középkori székelység írott forrásanyaga köztudottan nagyon szegényes. A középkori 
okleveleken, egyházi jellegű forrásokon (pápai tizedjegyzékek) kívül a krónikaírók 
szűkszavú utalásai képezik a székelység középkori történetének írott dokumentumait. A 
Hunyadi Mátyás korától elrendelt katonai népesség-összeírások, tisztségviselők 
lajstroma, majd a 16. század második felétől a törvénykezési jegyzőkönyvek, 
pereskedések adatai a korábbi évszázadokhoz képest rendkívül gazdag forrásanyagot 
tárnak elénk. Az írott források kiegészítő elemei lehetnek az újkorban lejegyzésre kerülő 
történeti mondák is. A székely településtörténet vizsgálatában kiemelkedő szerepet 
kapnak a nyelvészeti források: a nyelvjárások, nemzetség- és ágnevek, családnevek, 
valamint a helynevek és természetföldrajzi nevek. A nyelvészeti forrásgyűjtés1 és 
feldolgozás, bár születtek ilyen jellegű dolgozatok2, jórészt kiaknázatlan és kezdeti 
fázisában tart. A kései térképészeti anyag középkori településtörténeti vonatkozásait a 
régészeti terepbejárások jelentős mértékben hasznosítják. A középkori településtörténeti 
források régészeti összetevőjének jelentősége egyre hangsúlyosabb, hisz a régészet 
forrásai napról-napra gyarapodnak. Udvarhelyszék területének régészeti kutatása nem 
egyenletes, a délnyugati részére kiterjedő Keresztúrszéken az 1970-80-as években 
végzett terepbejárások és ásatások hatalmas mértékben gazdagították a középkori 
településtörténet forrásait.3 Udvarhelyszék többi részén is folytak ilyen jellegű 
kutatások a 20. század második felében4, bár jóval szerényebb mértékben, így a terület 
középkori településtörténeti térképén helyenként fehér foltokat találunk (ld. részletesen 
a 2. fejezetet). 

A településtörténet régészeti forrásai az elmúlt 5-6 év folyamán egész 
Udvarhelyszék viszonylatában jelentős mértékben gyarapodtak (2. kép). A korábbi 
eredmények feldolgozása, esetenként újraértékelése, a szisztematikus terepbejárások – 
melyek elsősorban a mai falvak belterületére koncentráltak, ugyanis a korábbi 
kutatásokban, Keresztúrszéket leszámítva ez teljesen mellőzött volt –, illetve leletmentő 
                                                 
1 A Székely Oklevéltár régi és új sorozatának megjelent kötetein (SzO. I-VIII.; SzO. ú.s. I-VIII.) kívül 
gazdag helynévanyagot tartalmaz a Pesty Frigyes-féle gyűjtés anyaga (Pesty F. htgy.), amely az ELTE 
Magyar Nyelvtudományi Intézete Névkutató Munkaközösségének kiadványában, a Magyar Névtani 
Dolgozatokban (szerk. Hajdú Mihály) jelenik meg folyamatosan településenként (Janitsek Jenő 
közreműködésével). Hatalmas történeti helynévanyagot tartalmaz a Szabó T. Attila-féle gyűjtés, melynek 
udvarhelyszéki kötete néhány éve látott napvilágot. Ld. Szabó T. 2005. 
2 Benkő L. 1989. tanulmánya. 
3 Benkő E. 1992. 
4 Ferenczi – Ferenczi 1958.; Ferenczi – Ferenczi 1973.; Ferenczi – Ferenczi 1978.; Ferenczi – Ferenczi 
1979. 
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és tervásatások jelentősen megnövelték az Árpád-kori faluhelyek számát: 
(Felső)Sófalva, Szentimre, Fenyéd, Bikafalva, Farcád, Hodgya, Telekfalva, Patakfalva, 
Máréfalva, Lövéte, Székelyderzs, Kadicsfalva, Kénos, Firtosváralja, Sükő, Homoród-
szentmárton, Székelylengyelfalva, Homoródkeményfalva, Homoródalmás, Homoród-
almás/Kőmező, Recsenyéd, Oklánd, Homoródújfalu, Homoródszentlászló, Abásfalva, 
Székelydobó, Vágás, Székelyszenttamás, Jásfalva, Ábránfalva.5 Az elmúlt évtized 
templomkutatásai pedig évente gyarapították a román kori egyházépítészeti emlékek 
sorát: Székelydálya, Farcád, (Felső)Sófalva, Dobó (Erdővidék), Vargyas, Kányád, 
Székelyudvarhely – Szentimre, Bágy, Máréfalva, Homoródalmás/Tatárkápolna, 
Székelylengyelfalva, Korond. Ezek révén a településtörténet régészeti forrásai kezdenek 
térben is kiegyenlítődni, és bár Udvarhelyszék teljes területére (a Kovászna megye 
részét képező Erdővidék vagy a székely Partium Maros megyéhez tartozó részéről alig 
vannak terepbejárási adataink) nem tekinthetők reprezentatívnak, a kutatás jelenlegi 
szintjén alkalmasnak tűnnek bizonyos tendenciák megfigyelésére és következtetések 
levonására. 

A kutatás módszereit illetően elsőrendű az írott források (oklevelek, történeti 
munkák), néphagyományok (pl. történeti mondák), helynevek és más természetföldrajzi 
nevek átrostálása és kritikai elemzése. A helyi, fent már hangsúlyozott, eltérő 
természetföldrajzi viszonyok és a székely történelem sajátosságainak az együttes 
vizsgálata kiemeli az egyes területek sajátos fejlődési viszonyait. Nagyon fontos 
tényező, hogy a régióban az elmúlt nyolcszáz év folyamán nem történt népességcsere, 
illetve demográfiai törés, így településtörténeti szempontból is kontinuitással 
számolhatunk. Ez fontos szerepet kap a néphagyományok elemzésekor, illetve a kései 
források korábbi időkre vonatkozó elemeinek vizsgálatakor is. 

Elemzett várainkról írott forrás csak elvétve tudósít (közvetett adat Firtos 
váráról), középkori oklevélben mindössze az udvarhelyi vár (Csonkavár) tűnik fel, 
néhány objektumra (Tartód vára, Rapsóné vára) – a bágyi várat leszámítva – jóval 
fennhagyásuk után történik közvetlen utalás a 16-17. században. A töltésvonulatok 
mindössze a mesés mondai hagyományokban maradtak fenn, melyek neve (Óriások 
árka, Ördög útja, Tündérek útja, Kakasbarázda stb.) önmagában is utal arra, hogy 
építésük, használatuk ideje teljesen kihullott az emlékezetből. A várak egy csoportjának 
(Firtosvár, Rapsóné vára, Tartód vára) egyidejű használatára lehet következtetni a 
mondabeli hagyomány alapján, miszerint egyszerre gyújtottak bennük gyertyát.6 A 
mondai elemeket átszövik a Csíki Székely Krónika koholt történetei, így átrostálásuk 
komoly feladat. Mindezek ellenére, az udvarhelyszéki barlangok jelentős részét 
összekapcsoló mondahorizont a kései, 16-17. századi török betörések emlékét őrizte 
meg, és – pl. a konglomerátumba ásott barlangok esetében – ezek létrehozási ideje is 
meghatározható tágabb időperióduson belül. A homoródalmási barlang megerődítésére 
és védelmi funkciójára az első írott adat 1638-ból való. A templomok védelmi 
elemeiről, illetve védekezési funkciójáról írott adataink a 17. század első feléből 
(Homoródszentmárton, Székelyderzs) vannak. A védelmi elemek hagyományos 
keltezése a művészettörténeti tipológián alapult egészen a közelmúltig, míg el nem 
kezdtük dendrokronológiai vizsgálatukat és a késő középkori – fejedelemség kori 
templomtornyok részletes felmérését. 

Dolgozatomban Udvarhelyszék összes középkori és fejedelemség kori várát 
önállóan elemzem. A korábbi kutatásban a középkori várak nagy része (Firtos vára, 
                                                 
5 A felfedezések időrendi felsorolásában csak azok a falvak szerepelnek, amelyek Árpád-kori 
településtörténetéről korábban (az 1990-es évek előtt) nem rendelkeztünk adattal, vagy annak hitele, 
megalapozottsága bizonytalan volt. 
6 Vö. Sófalvi 2005. 134. 
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Rapsóné vára, Tartód vára, Kustaly vára, Budvár) egy kora Árpád-kori határvédelmi 
rendszer részeként jelent meg, a formai elemek és leletanyaguk teljes összemosásával. 
Az elméletben mellőzött galambfalvi vár és a sokatmondó bágyi vár önmagukban is 
cáfolják azt a prekoncepciót, miszerint a székelység nem épített és nem használt 
várakat, és – mint a többi vár elemzéséből is kiderül – Udvarhelyszék középkori székely 
történelmében a várak számottevő tényezőt jelentettek. 

Az Udvarhelyszéken és környezetében található hosszúsáncok és árkok esetében 
összefoglalóan a történeti irodalomban meghonosodott töltésvonulatok fogalmat 
használom. Ezek kérdésében, az eddigi rendszeralkotási elméletekkel szemben, terepi 
kontextusuk megismerésével és pontosított felmérésükkel párhuzamosan egyes pontjaik 
önálló vizsgálatát kíséreltem meg kis felületű ásatásokkal és mintavételezéssel 
(Kakasbarázda, Országhatár, Ördög útja). Megbízható kontextusból származó 
leletanyaguk ugyanakkor egyértelműen cáfolta, hogy az egész töltés „rendszer” egy 
időben készült volna. Az objektumtípus bemutatásában, formai jegyeinek leírásában 
többnyire legjobb ismerőjük és kutatójuk, Dénes István munkásságára hagyatkoztam. 
Az elmúlt években újra bejárt, GPS-el pontosított, kiegészített vonalukat a 
rendelkezésünkre álló aktuális katonai térképekre tettük fel (1:25.000, illetve 
1:100.000).7 

A különféle eredetű (természetes vagy mesterséges barlangok), típusú (egyetlen 
barlang, barlangcsoport), elhelyezkedésű (rejtett vagy nyílt helyen álló), funkciójú 
(védelmi barlang, remetebarlang, aranyásó helyek stb.) barlangok, üregek sorából 
bizonyos kritériumok alapján próbáltam kiszűrni azokat az objektumokat, amelyek 
védelmi céllal készülhettek vagy erre használták őket. A Vargyas-szoros erődített 
barlangjain kívül azokat soroltam ide, amelyeket a mondai hagyományok alapján 
védekezésre használtak. Ezek közül jól elkülönülő, formai jegyei alapján egységes 
csoportot alkotnak az Székelyudvarhely környéki mesterséges, konglomerátumba ásott 
barlangok (mindössze a muzsnai található Udvarhelytől távolabb). Mindemellett, eddigi 
kutatásaim alapján az andezitben kiképzett, elrejtett helyen fekvő homoródkeményfalvi 
(Hollókő) és az üledékes kőzetbe ásott kőrispataki (Szilas-áj) barlangokat tartom olyan 
objektumoknak, amelyek védelmi céllal készülhettek. A sor bizonnyal még bővíthető és 
további kutatásokat igényel. Disszertációm főként a konglomerátumba ásott barlangokra 
és a Vargyas-völgyi védelmi rendszer tárgyalására tér ki. Önálló kutatás tárgyát képezik 
az ún. tatárpincék, melyeket elsősorban a termények elrejtésére használtak háborús 
veszély idején (Homoródalmás, Homoródjánosfalva, Tarcsafalva). 

Udvarhelyszék területén, szemben Háromszékkel, kevés erődített templomot 
találunk. Homoródszentmárton és Székelyderzs templomainak 17. századi erődítéseit 
viszonylag jól ismertük, annál kevesebbet tudtunk ezek előzményeiről. A középkori, 
kora újkori templomok vizsgálatánál ugyanakkor sok esetben kiderült, hogy ezeknek 
védelmi céllal készült összetevői is vannak. Az erkélyes toronysisakok, a lőréses tornyok 
és a kerítőfallal egybeépített kaputornyok egyértelműen védelmi funkcióval épült 
elemei a templomoknak. Érdekes és figyelemreméltó következtetésre jutunk, ha ezek 
területi elhelyezkedését vesszük figyelembe. A fenti védelmi jellegű elemek 
kezdeteinek feltárása, akárcsak a templomok védőfalának (esetenként ezt kerítő 
ároknak) régészeti és természettudományos módszerekkel (dendrokronológia, 
geofizika) való kutatása egyre eredményesebbnek bizonyult. A templomok leírásánál 
főként az erődítési elemekre összpontosítottam, mellőzve a részletes egyháztörténeti 
bemutatást. 

                                                 
7 Egyes területekről nem rendelkezünk 1:25.000 térképpel, innen adódik a térképezés méretarányaiban 
észlelhető különbség. 
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A középkori és fejedelemség kori várak és védelmi objektumok kutatásában 
átfogó módszertani alapelveket követtem. Minden esetben az illető objektum és 
környezetének helyi ismeretét, kutatását tekintettem fő szempontnak. Ez elsősorban 
terepbejárásokat és – az esetek többségében, ahol nem rendelkeztünk korszerű geodéziai 
felméréssel – az objektumok felmérését jelentette. A terepi kutatások a helyi viszonyok 
alapos felderítését jelentették, és új adatok gyűjtése mellett, korábbi bizonytalan 
információk ellenőrzésére is kiterjedtek. Ebben felhasználtam a szegényes és kései 
térképészeti forrásanyagot, valamint a rendelkezésre álló természetföldrajzi, erdészeti, 
néprajzi stb. munkákat is. Az egyes objektumok önálló elemzése területük és 
környezetük minél szélesebb körű vizsgálata alapján történt. Tágabb kontextusban, a 
konklúziók megfogalmazásánál és a terület védelmi mechanizmusainak elemzésénél 
egy-egy vár vagy más objektum településtörténeti hátterét is vizsgáltam, a 
rendelkezésünkre álló, egyre gyarapodó régészeti és más történeti források alapján. 

A kutatás másik fontos régészeti összetevőjét a korábbi ásatásokból származó 
teljes leletanyag feldolgozása, és adott esetben, újraértékelése képezte. Mindezt nem 
utolsósorban az indokolta, hogy a régészeti anyagot a korábbi kutatás történeti 
prekoncepciók alapján keltezte, rétegtani megfigyelések és tipológiai leírások, 
összehasonlítások nélkül. Kustaly várának az 1970-es évek ásatásaiból származó gazdag 
leletanyaga teljesen közöletlen volt. A dokumentálatlan hátterű leletanyag értékelése 
meglehetősen nehéz, ugyanis – amennyiben általános tipológiai besorolásukat 
elfogadjuk, és nem számolunk a területre jellemző archaizmusokkal – nem ismerjük a 
várfalakhoz való viszonyát, illetve azt sem, hogyan illeszkednek a várak 
kultúrrétegeibe. 

A kutatásban jelentős mértékben alkalmaztam a természettudományos 
módszereket (C-14, dendrokronológia, geofizika), az objektumok leírásánál pedig 
geológiai tényezők és megfigyelések is feljegyzésre kerültek. A radiokarbon elemzés 
bizonyos vitakérdések esetében (töltésvonulatok) perdöntőnek bizonyult, a fák 
évgyűrűinek vizsgálata több esetben a templomok, illetve ezek védelmi elemeinek 
keltezését új megvilágításba helyezte. 

A disszertáció gerincét képező Adattárban helyet kapott minden információ az 
elemzett objektumokra vonatkozóan. Tárgyszerű elemein túl az Adattár tartalmazza az 
adott objektum önálló, rövid értékelését és értelmezését, ezért azt a disszertáció 
törzsszövegében helyeztem el. Áttekintése és az objektumok megismerése 
elengedhetetlen a következő, a várakat, sáncokat, barlangokat és templomokat átfogóan 
elemző fejezet megértéséhez, hisz alapvető információkat tartalmaz, illetve értelmez, 
ezért nem találtam célszerűnek a dolgozat végére tenni (tehát nem pusztán hátra- vagy 
előrelapozás kérdéséről van szó). Az Adattár szerkezetét adott szempontok és 
kritériumok alapján állítottam össze (várak, barlangok), viszont az anyag heterogén 
volta miatt ezt nem tudtam minden esetben következetesen alkalmazni (töltésvonulatok, 
templomok). A leleteket külön katalógusba foglaltam és a disszertáció végére, a 
függelékbe tettem, más tárgyszerű adatokkal, elemzésekkel, forrásokkal együttesen. 

Az udvarhelyszéki védelmi objektumok bemutatását a terület középkori 
településtörténetének vázlata előzi meg. Ezt követi Erdély középkori és fejedelemség 
kori határvédelmének elemzése, majd a székelység határvédelmi funkciójának taglalása. 
A kijelölt eredővonalak felvázolása alapján próbáltam választ adni az udvarhelyszéki 
várak és más védelmi objektumok középkori és kora újkori történeti szerepére. 
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1.3. Kutatási előzmények – kutatástörténeti áttekintés 
 

A fejezetben a disszertáció gerincét képező Udvarhelyszék várainak és más 
védelmi objektumainak a kutatástörténetét foglalom össze. 

Az udvarhelyszéki várak kutatásának kezdete, Székelyföld más területeihez 
hasonlóan elválaszthatatlanul Orbán Balázs nevéhez fűződik.8 Udvarhelyszék várainak 
nagy részéről ő adott először tudományos értékű leírást. A korabeli 
történelemszemléletnek megfelelően jellemzéseiben a történeti források és mondai 
hagyományok együttesen jelennek meg, a „székely ősvárak” mitikus és/vagy valósnak 
vélt szereplői gyakran szétválaszthatatlanok. A várak leírását az esetek többségében 
vázlatos felmérés tette szemléletessé. Orbán Balázs megfigyelései számos ponton 
nélkülözhetetlenek napjainkban is, ugyanis a várak állapota azóta sokat romlott vagy 
jelentős változáson ment keresztül (pl. Kustaly vára). 

A „legnagyobb székely” munkáját megelőzően a székelyföldi várakról alig 
vannak adataink. Firtos vára a 18. században területén rendházat létrehozó ferences 
minoritáknak tulajdoníthatóan9, majd a Felső-tetőn 1831-ben lelt bizánci pénzkincs 
miatt került az érdeklődés középpontjába már igen korán. Ezt követően többen 
megfordultak a helyszínen, a vár első részletes leírása Friedrich Müller szász 
történetírótól származik.10 Orbán Balázs nagyszabású monográfiája előtt kerültek 
közlésre Kővári László kötetei11, aki nagyrészt Orbán Balázs kézirata alapján adott 
képet – többek közt – az udvarhelyszéki várakról is, helyenként plagizálva annak 
munkáját.12 

A székelyudvarhelyi Budvárról Jakab Elek, Udvarhely vármegye monográfusa 
írt tanulmányt13, majd Orbán Balázs, a hun hagyomány és a Csíki Székely Krónika 
nyomdokain haladva Udvarhely vármegye monográfiájában őskori vagy római kori 
(Álmos vára, Galath vára, Hagymás vára, Tiburc vára, Zete vára), illetve a képzelet 
szülte várak sokaságával (Abavár, Fügevár, Kadicsa vára stb.) egészítette ki az 
udvarhelyszéki székely-magyar várak sorát.14 Ezzel szemben, a kelet-erdélyi római 
limes kutatásának előfutára, Téglás Gábor régész, aki a 19. század végén Székelyföldön 
végzett terepmunkái során az udvarhelyszéki várakkal is foglalkozott15, több őskori 
földvár mellett Tartód és Kustaly várát is dák földvárnak határozta meg.16 

Jellegénél, szerepénél és fekvésénél fogva az udvarhelyi Csonkavár (kora 
Árpád-kori udvarhely, középkori kolostor és vár, fejedelmi vár) kiemelt helyet foglal el 
udvarhelyszéki váraink sorában, így már Trianon előtt több munka foglalkozott vele, és 

                                                 
8 Orbán 1868. I. kötet. Orbán Balázs várleírásait egybegyűjtve két kötetben Gaali Zoltán is közzétette. Ld. 
Gaali 1938. 
9 Elsőként Benkő József ír róla. Ld. Benkő J. 1781. Lib. I. Cap. VI. § LIV. 59. old.; Benkő J. 1999. II. 58-
59. A várra vonatkozó 19. századi könyvészetre ld. még Ferenczi I. 1994. 92-94. old. 3-4. jegyz. 
10 Müller 1837. Az Orbán Balázs előtti kutatók sorából érdemes kiemelni Nagyajtai Kovács István nevét. 
A Firtosra vonatkozó leírása: Nagyajtai 1997. 
11 Kővári 1852.; Kővári 1857.; Kővári 1866. 
12 Orbán Balázs munkájában ezt többször hangoztatja, többek közt Kustaly várának bemutatásánál, szóvá 
téve, hogy felfedezésének eredményeit Kővári „elorozta”. Vö. Orbán 1868. I. 233. old., 5. jegyz. 
13 Jakab 1894. 
14 Jakab – Szádeczky 1901. 92-98.; 131-146. Jakab szerint, bár építési idejük bizonytalan, „bizonyos 
azonban mindeniknek magyar neve, amiért is azok csak magyar váraknak mondhatók”. Uo. 146. 
15 Téglás 1895.; Téglás 1897. 
16 Ugyanakkor Téglás Kustaly vára esetében egyenesen cáfolta Orbán Balázs kővárra vonatkozó 
meglátását. Téglás 1895. 244. 
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önálló tanulmány is született róla. Lakatos István 1702-ben készült munkája17, majd 
Szigethi Gyula Mihály műve18 tartalmaznak Orbán Balázst megelőzően értékes 
adatokat a 18. század eleje óta folyamatosan pusztuló „városi” várról. Az első 
szaktanulmány Lukinich Imre19 tollából származik, majd Vass Miklós tesz közzé 
értékes forrásokat a 17. századi várról.20 

Ferenczi Sándor várkutatásai Háromszékre és Csíkszékre21 terjedtek ki, a 
székelyföldi régészettudomány úttörője mindössze egyetlen udvarhelyszéki vár, Firtos 
vára közvetett vonatkozásában közölt tanulmányt, egy 15. század közepi pereskedés 
kapcsán.22 Horedt, Kurt erdélyi várakról írt munkája a székelyföldiek közül csak a 
Csíki-medence várait taglalta.23 Kelemen Lajos forráskutatásai nyomán tett közzé egy 
Apafi Mihály által kiadott oklevelet, amelyből közvetve kiderült, hogy a bágyi 
mentsvárat a kései török betörések hatására építették a bágyi várhegy környékén fekvő 
falvak.24 A román kutatás a 20. század második feléig kimaradt a térség 
várkutatásából.25 1950-ben és 1959-ben a Firtoson hitelesítő jellegű ásatásokat 
folytattak (36-37. kép), amelyeknek célja a bizánci éremlelet kontextusának felderítése 
volt.26 Az ásatások során felszínre került a vár falának részlete, a keleti fal mellett egy 
„torony”, szórványos őskori és kései, feltehetően 18. századi anyaggal. Átvágták a 
várárkot és a Keselyűs-tető, valamint a Péter-hegyese közti „Földhíd” töltését, 
szerkezetük hasonlósága alapján egy időszakra keltezve ezeket. Elkészült a vár első, 
vázlatos felmérése is. 1957-ben Székely Zoltán szondázó ásatást végzett a 
nagygalambfalvi őskori eredetű Várban, melynek során Árpád-kori kerámiát is talált.27 

Az 1964-1985 közti periódus az udvarhelyszéki várkutatás szempontjából máig 
ható érvénnyel meghatározó időszak volt. A helytörténész, múzeumigazgató Ferenczi 
Géza és testvére, Ferenczi István régész vezetésével sorban kutatták a terület középkori 
várait. 1964-1965-ben a székelyvarsági Tartód várában folyt régészeti ásatás (182., 189-
190. kép), 1966-1967-ben a nagygalambfalvi Várban (59-62. kép), 1969-1970-ben a 
székelyudvarhelyi Budváron (139-141. kép), 1971-1973-ban pedig az oklándi Kustaly 
várában kutattak (74-76. kép), 1974-ben Rapsóné vára követte a sort (104. kép), 1976-
ban és 1978-ban, illetve 1983-ban a Firtoson folytak ásatások (35., 38. kép), és végül 

                                                 
17 Lakatos István latin nyelven írt munkájának („Siculia delineata et descripta accuratius quam hactenus 
nunc ad lucem data dedicataque”) Udvarhelyre vonatkozó része 1942-ben jelent meg Jaklovszky Dénes 
fordításában. Ld. Lakatos 1702/1942. 12. 
18 Szigethi 1828. 1748-1750. 
19 Lukinich 1903. 
20 Vass 1906. 
21 Ld. Ferenczi S. 1938a.; Ferenczi S. 1938b.; Ferenczi S. 1998. Ferenczi Sándor a 17. század utolsó 
harmadától a 19. század első harmadának végéig terjedő időszak történetíróinak (Lakatos István, Bod 
Péter, Benkő József, Aranka György, Kállay Ferenc) munkái alapján jelenti ki, hogy a csíki várak – mivel 
a késői történetírói hagyományban nem kaptak helyet, mint székely várak – építői nem a székelyek 
voltak. Vö. Ferenczi S. 1938a. 325-326. old. Meglátása nem meggyőző, ugyanis ebből még semmiképpen 
nem következik az, hogy nem is lehettek székely várak, hisz ő is utal rá, hogy a 15. század végéig nincsen 
egyetlen székelyföldi várra írott forrás, és az emlékezet is teljesen megfeledkezett róluk. Helytelen 
történelmi módszer az, amelyik valaminek a hiánya alapján bizonyítja ennek ellenkezőjét (mint a 
matematikai reductio ad absurdum). 
22 Ferenczi S. 1938. Ferenczi Sándor máig meggyőző érveléssel bizonyította be, hogy Besenyőfalva 
(Firtos)Váraljának volt a korábbi neve. 
23 Horedt 1941a. 582-585. 
24 Ld. Kelemen 1940.; Kelemen 1982. 194-196. 
25 Ettől kezdve is főleg művészettörténeti, építészeti vonalon foglalkoztak velük, pl. Firtos várával. Vö. 
Vătăşianu 1959. I. 16., 78. 
26 1950-ben Mihail Macrea, 1959-ben pedig Horedt, Kurt vezetésével folytak az ásatások. Ld. Macrea et 
alii 1951. 303-304.; Horedt – Székely – Molnár 1962. 636-640. 
27 Székely Z. 1959. 194. 
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1981-1985 között a székelyudvarhelyi Csonkavárban (153-155., 160. kép) ástak a 
Ferenczi testvérek. Közben 1983-ban a bágyi várban is húztak egy kutatóárkot. Az 
említett kutatások mindössze néhány hetes, kis felületű szondázó jellegű régészeti 
ásatások voltak, és általában a falak és más épületmaradványok feltárására 
koncentráltak. A várak szintvonalas felmérésének elkészítése mellett legnagyobb 
eredményük az volt, hogy az esetek többségében (kivételt a bágyi vár képez) kiderült, 
hogy a várak valóban középkoriak (vagy volt középkori fázisuk is), esetenként őskori 
előzményekkel (Rapsóné vára, Budvár, Firtos vára, nagygalambfalvi Vár és bágyi Vár). 
A galambfalvi vár kivételével mindenik várban felszínre kerültek kőfalrészletek, melyek 
azóta alaposan lepusztultak, ugyanis az ásatási szelvények nyitva maradtak és a falakat 
nem konzerválták. A fenti ásatások első évtizedében (Tartód vára, galambfalvi Vár, 
Budvár, Kustaly vára) az előkerült jelenségek dokumentálása viszonylag megfelelt a kor 
szakmai követelményeinek, felszínrajzok és metszetrajzok egyaránt készültek, de a 
leletek már kevésbé kapcsolódtak rétegtani kontextusokhoz. Rapsóné várából 
mindössze a vár felmérése és az ásatási napló maradt hátra, Firtos váráról néhány 
fénykép és a várárok mai profilját ábrázoló rajz, a Csonkavárból ásatási napló és néhány 
rajz, illetve fénykép, a bágyi vár kutatásáról pedig már semmilyen dokumentáció vagy 
leletanyag nem áll rendelkezésünkre.28 Meg kell jegyeznem, hogy a Haáz Rezső 
Múzeum pinceraktárába 1970-ben betört árvíznek nincsen köze a fenti helyzet 
kialakulásához, amely egyébként a leletanyag állapotára, csomagolására és kezelésére is 
rányomta a bélyegét, ugyanis a minőségi változás egyértelműen a Rapsóné vári ásatástól 
kezdődik, a korábbi várásatások leletanyaga viszonylag rendezett állapotban van, tehát 
megúszta az árvizet. Az árvíz során – szóbeli információk szerint – bizonyos 
leletanyagok összekeveredtek, de úgy tűnik, hogy ez a várak anyagát kevéssé érintette. 
Mindezek fontos észrevételek a várak kutatástörténetében kialakult helyzet 
megismerésében, illetve a múzeum raktárában található leletanyag értékelése 
szempontjából. 

Előzetes jelentések tanulmány formájában az ásatásokról általában nem 
készültek – mindössze egyetlen esetben született az eredményeket bemutató 
tudományos közlemény, az előkerült jelenségek leírásával, rajzokkal és az előkerült 
leletekkel együtt: Tartód váráról.29 A hiányos dokumentáció fontos részét képező 
ásatási naplók és a rövid, egy-két oldalas román nyelven írt ásatási jelentések30 ma 
perdöntő jelentőséggel bírnak, ugyanis az ásató régészek terepi meglátásai mellett jól 
tükrözik első benyomásaikat is, és mentesek a később kialakult elméletek hozadékaitól. 
A jelentésekben és a fent idézett közleményben pl. Tartód vára és a nagygalambfalvi 
Vár még a környező települések középkori menedékváraiként szerepelnek. 

A Ferenczi testvérek történelemszemléletében a várak kapcsán a 70-es évek 
elején következett be változás. Egy Tartód váráról írt közleményben31 fejtik ki először, 
hogy a várhoz hasonló, Háromszékben és Csíkszékben található mészhabarcskötésű, 
hasonló jellegzetességekkel rendelkező várak, más udvarhelyszéki várakkal (Rapsóné 
vára, Firtos vára, Budvár, Kustaly vára, Rika vára) együtt a Görgényi-havasok, a 
Hargita és Persányi-hegység nyugati oldalán a 11. század végén – 12. század elején 
kiépített „határvédelmi rendszernek” voltak a részei.32 Figyelemreméltó, hogy a fenti 

                                                 
28 A bágyi vár régészeti kutatásáról a felszínen ma is látható, a vár teljes felületén átfutó kutatóárok és a 
Hargita megye régészeti repertóriumában írottak adnak eligazítást. Vö. Cavruc 2000. 133. Ezek az 
információk Ferenczi István szóbeli közlésén alapulnak. 
29 Ferenczi – Ferenczi 1967. 
30 Haáz Rezső Múzeum – ásatási dokumentációk. 
31 Ferenczi – Ferenczi 1971. 
32 Uo. 1140. 
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vársorból ekkor még mindössze Tartód vára és a Budvár volt régészetileg kutatva. 
Érdemes azt is megemlíteni, hogy e várak őrzőiként ekkoriban még bizonyos korai 
székely (és besenyő) csoportokat emlegettek.33 A teória hamarosan újabb elemmel 
bővült ki, ugyanis egy évvel később – Orbán Balázs nyomdokain haladva – már a 
határvédelmi rendszer részeként jelenik meg a Barcaság nyugati vonalától észak felé 
induló, a Görgényi-havasokig tartó töltésvonulat-rendszer is, ez a várakkal együttesen 
volt hivatva védeni a keleti határt, melyet az 1166. évi bizánci betörést követően kelet 
felé toltak ki, ezt követően épültek meg a csíki és háromszéki várak.34 Az elmélet 
kidolgozásához a Kustaly várában 1971 nyarán elkezdett régészeti feltárások is 
nagymértékben közrejátszhattak. 

A Korunk folyóiratban közölt két elméleti tanulmányt egy harmadik is követte 
Rapsóné váráról35. Ezek a dolgozatok több ponton is kezdtek elszakadni a történelmi 
valóságtól, és – mint a későbbi kutatások eredményeinek interpretálásai is bizonyítják – 
a régészeti leletanyag keltezésével, előkerülési helyével és ennek kontextusával egyre 
kevésbé törődtek, a hangsúly történelmi koncepciók, teóriák irányába tolódott el, a 
régészeti leleteket ezekbe igyekeztek minden áron belekényszeríteni. (Pl. a 
homoródszentpáli „Béla bán várából” előkerült, 11-12. századi érmekből álló pénzkincs 
is a kelet-erdélyi királyi határvédelmi rendszer közvetlen bizonyítékai közé került stb.). 
A tényadatok helyett a helynevek bizonytalan tanúságai, a források félreértelmezése 
(pl., hogy a székelység nem volt várépítő nép), a kutató elődök sorba illeszkedő 
véleményének forrásértékű kezelése stb. került egyre inkább előtérbe. 

Tudománytörténeti tény, hogy egy 1973-ra elkészült kéziratban közlésre 
kerültek volna az addigi ásatások eredményei az előkerült leletanyaggal együtt, de ez 
politikai okoknál fogva meghiúsult. A tanulmány negyedszázaddal később jelent meg, 
leletközlés nélkül, ugyanis a leletanyag-illusztrációk időközben állítólag 
megsemmisültek.36 Ez már a történelem iróniája, ugyanis a feltárások során közzétett 
leletek (főleg a kustalyi kerámiaanyag) más kontextusba helyezték volna a várkutatás 
vitájában kialakult helyzetet. Időközben a Ferenczi testvérek – Benkő Elek 1990. évi 
vitacikkére reagálva – tanulmányok sorozatát indították el, melyekben elméletük 
védelmében egyre tovább szőtték a várak köré fonódó kutatástörténeti ellentmondásokat 
és dilemmákat. 

A Ferenczi testvérek kiforrott kora középkori királyi határvédelmi 
rendszerelmélete a következőkben foglalható össze: a 11-12. században a magyar 
királyi hatalom a gyepű fokozatos keletre tolásával a Keleti-Kárpátok vonulata mentén 
kővárakat épít(tet)ett két periódusban. Az első, Szent László (1077-1095) és Könyves 
Kálmán (1096-1116) királyok uralkodása idején épült csoportba tartoznak a Görgényi-, 
a Hargita- és a Persányi-hegység nyugati peremén húzódó várak: Felsőköhér – Vityál 
vára, Vármező – Várhegy, Parajd – Rapsóné vára, Székelyvarság – Tartód vára, Firtos-
váralja – Firtosvár, Székelyudvarhely – Budvár, Oklánd – Kustaly vára, Vargyas – Rika 
vára, Alsórákos – Tepő, Alsórákos – Mihály vára (ld. 9. kép). Létrehozásukat az 1068, 
1085 és 1091. évi besenyő, úz és kun betörések indokolták. A második szakasz várai, 
amelyek már a fenti hegyvonulatoktól keletre sorakoznak, az első periódus várainak 
felhagyása után létesültek, miután a határt keletebbre helyezték. Csíkszentdomokos – 
Vársarka, Csíkrákos – Pogányvár, Csíkcsicsó – Csicsóvár, Csíkzsögöd – Várhegy, 

                                                 
33 Uo. 1142-1143. 
34 Ferenczi – Ferenczi 1972. 
35 Ferenczi I. 1977. 
36 Ferenczi – Ferenczi 1997. A tanulmány előtörténetéről ennek utólag írt előszava tudósít. A várásatások 
eredményeinek rövid, szöveges beszámolójára ld. még Ferenczi Géza: A székelyudvarhelyi (volt rajoni) 
múzeum 1955-1983 közötti régészeti ásatásai. In: Ferenczi G. 2002. 34-69. 
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Tusnádfürdő – Vártető, Sepsibükszád – Alsósólyomkő, Sepsibükszád – Vápa vára, 
Málnás – Herecz vára, Szacsva – Várhegy várakat az 1166. évi görög-kun-vlach 
támadás után építhették. A várak Ferenczi Géza és Ferenczi István szerint a magyar 
királyi hatalom létesítményei, hisz e korban csak a királynak volt megfelelő gazdasági 
és politikai hatalma várak létrehozására. Meglátásuk szerint, ezek a többnyire 
hegycsúcsokra vagy -tetőkre épült várak völgyek és szorosok és a rajtuk áthaladó utak 
ellenőrzésére épültek. A kiemelkedő helyekre épített várakból könnyen jelt lehetett adni 
a szomszédos várak őrségének. Az egyszerű, általában gyűrűfalas, mészhabarcskötésű 
várak építését a környezeti adottságok határozták meg, építőanyagukat a helyszínről 
termelték ki. Az a tény, hogy Magyarország vagy Erdély belsejében a nevezett 
időszakban nincsenek hasonló várak – sem alaprajz, sem építőanyag tekintetében – már 
önmagában is a határvédelmi funkciót bizonyíthatja. Lakóik, őrzőik, amint erre a feltárt 
várak vékony kultúrrétege és leletszegénysége rávilágít, nem tartózkodtak állandóan a 
várakban, csak háborúk esetén. A helynevek arra is utalnak, hogy a királyi hatalom által 
a keleti határ mellé rendelt magyar és különféle török (besenyő) népelemek védték a 
várakat. E várak létesítése nem kapcsolható a székelyekhez, az ő betelepítésükkel (12. 
század vége – 13. század eleje) azokat elhagyják. Ferenczi Géza a Kárpátokon túlra 
telepített határvédelmi lakosságban látja a moldvai csángók őseit.37 A várak építése 
azért sem köthető a székelyekhez, mert a mai lakosság hagyományaiban fennmaradt, e 
várakhoz fűződő mondáknak nincs valós történeti magva, ugyanakkor a székelyek 
földjükön nem tűrtek semmiféle várat. A Ferenczi testvérek szerint nem lehettek 
menedék-parasztvárak, sem pedig birtokközpontok, mivel a székely jog ellentmond a 
magánföldesúri birtoklásnak. Tehát a várak nagyjából egységes védelmi rendszert 
alkottak, céljuk a határ védelme volt a keleti betörésekkel szemben. A várak első 
szakasza mentén, Görgényüvegcsűrtől az Olt rákosi szorosáig egy nagyjából észak-dél 
irányú, több mint 100 km hosszú töltésvonulat húzódik, kisebb-nagyobb 
megszakításokkal. A szerzők szerint az első szakasz váraihoz szervesen kapcsolódtak a 
töltésvonulatok, együttesen biztosítva a keleti határvédelmet. A töltésvonulat-rendszer 
nem lehet római kori, mivel hiányoznak az őrtornyok, ugyanakkor építésük eléggé 
szabálytalan, eltérő a római limes szabványosított felépítésétől. Formailag is 
különböznek az előbbiektől: az árkok keresztmetszete nem V, hanem U alakú, és nem 
figyelhetők meg a töltés és az árok közti jellegzetes peremek.38 

A tetszetős teória ezzel oly mértékben megszilárdult, hogy történészi oldalról, 
legalábbis Erdélyben megfellebbezhetetlennek tűnt.39 A középkori Udvarhelyszék 
művészeti emlékeit feldolgozó szintézis40, vagy a székely templomerődöket részletesen 
tárgyaló kötet41, és számtalan falumonográfia magáévá tette azt, melyek által teljesen 
beivódott a köztudatba. Népszerűsítő könyvek és turistakalauzok lapjairól napjainkig 
visszaköszön. Az 1960-as és 70-es években számos középkori székelyföldi várban 
                                                 
37 Munkája sok tekintetben Mikecs László széleskörű nyelvészeti és történeti adatokon alapuló kutatásain 
alapul, aki a Kárpátokon túli, korai magyar településtörténet szintézisét végezte el. Ld. Mikecs 1943. 
38 A Ferenczi testvérek elméletükkel kapcsolatban többkötetnyi anyagot tettek közzé. A fejezetben eddig 
idézetteken kívül ld. még Ferenczi G. 1990.; Ferenczi G. 1997a.; Ferenczi G. 1998.; Ferenczi G. 2001.; 
Ferenczi G. 2006.; Ferenczi G. 2006a.; Ferenczi I. 1990.; Ferenczi I. 1991.; Ferenczi I. 1991a.; Ferenczi I. 
1991b.; Ferenczi I. 1992.; Ferenczi I. 1992a.; Ferenczi I. 1993.; Ferenczi I. 1993a.; Ferenczi I. 1994.; 
Ferenczi I. 1994a.; Ferenczi I. 1994b.; Ferenczi I. 1996.; Ferenczi I. 1996a.; Ferenczi I. 1998.; Ferenczi I. 
1998a.; Ferenczi I. 1998b.; Ferenczi I. 1999a.; Ferenczi I. 2000.; Ferenczi I. 2000a.; Ferenczi I. 2003. A 
kelet-magyarországi és erdélyi kora Árpád-kori védelmi rendszerről készült térkép és az ezzel kapcsolatos 
tudományos tanácskozásra ld. Laár 2000. 
39 Történészi oldalról az elméletet többen is megerősítették, pl. Bárth János a székelyvarsági hegyi tanyák 
múltjában végzett kutatásai során. Vö. Bárth 1998. 20-28. 
40 Dávid 1981. 10. 
41 Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 21-24. 
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kutató Székely Zoltán (Bálványos vára, Herecz vára, Álmos vára stb.) is felvetette egyes 
várak esetében (pl. a csíkrákosi Pogányvár) a határvédelmi funkciót, a várak építésében 
egy székelység előtti periódussal számolva, de számos ponton nézetkülönbség támadt 
közte és a Ferenczi testvérek között.42 Érdemes megemlíteni, hogy a magyar várkutatás 
klasszikus összefoglalásaiból (Gerő László művei) a székelyföldi várak szinte teljesen 
kimaradtak a forrásadatok hiánya, illetve jellegük miatt. A Ferenczi testvérek 
munkáságára komolyabban először Sándorfi György figyelt fel, elméletük legtöbb 
vonatkozásában egyetértve velük. Az Erdély történetének régész tollából 
megfogalmazott rövidített változata nem reagált a kelet-erdélyi koraÁrpád-kori kővárak 
teóriájára. 

Benkő Elek 1989. évi vitaelőadása volt az, amely megtörte az elmélet számos 
pontját. Benkő történeti és régészeti érvek alapján cáfolta, hogy a 11-12. században 
Székelyföldön kővárak épültek volna, ugyanis ekkor országszerte a föld-favárak építése 
a jellemző, és a kora Árpád-korban a kelet-erdélyi kis számú népesség amúgy sem 
rendelkezett volna a várak építéséhez szükséges gazdasági potenciállal. A székelyföldi 
várak kerámialeletei szerinte többnyire 13-14. századiak. Cáfolja, hogy a várak 
egységes rendszert képeznének. Építési technikájuk az egymáshoz közel eső váraknál is 
eltérő, míg mind a két szakasz váraiban vannak ugyanazzal a technikával épült várak. 
Szerinte a székelyföldi várak nem határvédelmi, ellenőrző céllal épültek, mivel 
többnyire nehezen megközelíthető helyeken, utaktól távol találhatók. Úgy vélte, hogy 
ezek a várak a székelység mentsvárai voltak, de egy részük földesúri birtokközpontként 
is épülhetett, amelyeket a székelység bekebelezett. Szerinte az Árpád-korban 
Székelyföldön számottevő besenyő lakossággal nem lehet számolni.43 A régészet 
oldaláról nagyjából elfogadottá vált a fenti álláspont, ezzel szemben Sándorfi György és 
Dénes József többnyire egyetértett a székelyföldi kora Árpád-kori kővárak 
elméletével.44 A Ferenczi testvérek szemléletének és munkamódszereinek legerősebb 
kritikája román oldalról készült el. Rusu, A. A. számos ponton bírálta régészeti és 
történeti oldalról az elméletet és annak kidolgozóit.45 Mindezek ellenére máig akad 
régész, aki az elmélet legfőbb pontjait elfogadja, mint a rikai várat megásó Bordi 
Zsigmond Loránd.46 Jómagam a források egyoldalú kontextusba való helyezése és 
eltorzítása ellen emeltem szót, rámutatva arra, hogy a középkori forrásokban nem 
találunk adatot a székelység várépítése ellen, sőt a szakirodalomban sem egészen a 20. 
századig. Ugyanakkor sóvidéki terepi megfigyeléseim alapján arra a megfigyelésre 
jutottam, hogy a határvédelmi rendszer elméletének egyes pontjai, objektumai 
elhelyezkedésüknél fogva, egyáltalán nem voltak alkalmasak ennek a feladatnak a 
betöltésére (Tartód vára és Rapsóné vára).47 Az udvarhelyszéki várak új irányvonalat 
követő kutatásában 2007-ben hitelesítő régészeti ásatásba kezdtem Kustaly várában, 
rétegtani adatok alapján pontosítva a vár építéstörténetét (12-13. század).48 Újabb ásatás 
történt Rapsóné várában is, itt az északi fal keltezését rétegtani megfigyeléseink alapján 
a 13. század második felére kelteztük. Jelentős mértékben kiegészültek a vár 
fennállására és használatára vonatkozó ismereteink (pl. sikerült megfigyelni, hogy 
faszerkezetű épületek álltak a vár belső területén).49 
                                                 
42 Idevonatkozó munkáinak sorából kettőt emelnék ki: Székely Z. 1976-1977.; Székely Z. 1980. 
43 A várrendszerrel kapcsolatosan megfogalmazott ellenérveire ld. Benkő E. 1990.; Benkő E. 1991.; 
Benkő E. 1992. 27.; Benkő E. 1993. 11-12. 
44 Dénes J. 1996. 
45 Rusu 1994. 
46 Bordi 2000. 237-238. 
47 Sófalvi 1997/1998.; Sófalvi 2005. 129-160.; Sófalvi 2006.; Sófalvi 2007a. 
48 Előzetes közlése Sófalvi 2009a. 
49 Mindkét ásatás részletei az Adattárban, az 5.1.6-5.1.7. alfejezetben. 
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2005-2009 között elkészítettük a bágyi vár, Rapsóné vára, Firtosvár, Tartód 
vára, Kustaly vára és a Budvár műszeres, szintvonalas, elemző felmérését.50 
Mindezekkel párhuzamosan végeztem az udvarhelyszéki várak leletanyagának 
feldolgozását. (A Haáz Rezső Múzeum teljes régészeti leletanyagának alapos átnézése 
során részben előkerültek korábban elveszettnek hitt leletek, pl. Rapsóné és Tartód 
várából.). 

Az erdélyi várak első, teljes igényű összefoglalásában Rusu, A. A. önálló 
alfejezet szentelt a székelyföldi váraknak, nem fogadva el ezek kora Árpád-kori 
keltezését, viszont egyes várakat ő is 13-14. századi határváraknak gondol.51 A terep és 
a tárgy a román kutatás számára még mindig elég ismeretlen, feltehetően ennek 
tulajdonítható, hogy egyes várak leírása kapcsán gyakran előfordulnak tárgyi 
tévedések.52 A román várkutatás másik összefoglaló munkájában, amely Erdély 11-14. 
századi védelmi rendszerével foglalkozik, a korai királyvédelmi határvár-rendszer 
elemeit más kontextusban szintén megtaláljuk.53 Az erdélyi várak legteljesebb 
katasztere, bár nem régész-történész szakemberek munkája54, és nem jelenti az egyes 
objektumok kimerítő történeti, régészeti, építészeti bemutatását, a terepi viszonyokat 
illetően a legpontosabb várleírásokat találjuk benne. 
 A Csonkavár vagy Székelytámadt vár kutatása az 1980-as években végzett 
régészeti ásatások ellenére alig haladt előre az elmúlt évszázad folyamán. Az ásatási 
megfigyelések sommás közlése két évtizeddel később jelent meg mindenféle illusztratív 
anyag nélkül.55 A vár történetét elsősorban építészeti és történeti oldaláról tárgyalták56, 
egészen a keleti ágyútoronyban végzett 2002. évi újabb régészeti kutatásig, amely 
rámutatott ennek egységes építésére, és megerősítette egy, a 16. század második felében 
épült toronynál korábbi félköríves fal meglétét.57 A közelmúltban elemző tanulmányok 
készültek a Székelytámadt vár és előzményeinek régészeti és történeti adatokon alapuló 
vázlatáról, illetve erődítési elmeiről.58 2009. nyarán az olaszbástyás vár korabeli 
bejáratánál végeztünk régészeti kutatást, feltárva a kapuszerkezet néhány eredeti elemét. 
 Az elpusztult szentdemeteri Balási kastély – melynek mindössze védelmi 
szempontú elemzésével foglalkozom – történetéről az írott források, főként leltárak 
közlései tájékoztatnak59, az objektum területe teljesen kutatatlan, holott a térképi 
ábrázolások jól megjelölik helyét. Még kevesebbet tudunk a homoródszentpáli Kornis 
kastélyról. 

Amint a fentiekből is kiderült, a székelyföldi töltésvonulatok kutatástörténete 
szorosan összefonódik a várak kutatásával. Első ismertetésük szintén Orbán Balázs 
nevéhez fűződik, aki az Óriások útja, Tündérek útja, Rapsóné útja, Ördög útja, 
Ördögborozda, Fejedelmi méta, Országhatár, Kakasbarázda, Tatársánc, Homárka stb. 
töltésvonulatokat székely létesítményeknek vélte, és a várakhoz kapcsolódó védelmi 
rendszert sejtett mögöttük.60 A nagyrészt Udvarhelyszék területére eső 
                                                 
50 A földmérő munkát a GeoGold Bt.-vel végeztük, a projekt anyagi támogatója az OTKA K-48577, 
vezető kutató Benkő Elek. 
51 Rusu 2005. 412-419. 
52 Pl. Kustaly váránál. Ld. Rusu 2005. 541-542. 
53 Ţiplic 2006. Az udvarhelyszéki várak nagy része szerepel az adattárában is. Német fordításban: Ţiplic 
2007. 
54 Karcag – Szabó 2010. 
55 Ferenczi G. 2002. 60-62. 
56 Dávid 1981. 312-316.; Sebestyén 1984.; Albert 1991.; Vofkori 1995. 76-84.; Kovács A. 2006. 54. 
57 Marcu-Istrate – Szőcs 2002. 
58 Sófalvi 2007.; Sófalvi 2011a. 
59 B. Nagy 1973. 60-69.; Dávid 1981. 329-330.; Keresztes 1995. 67-69. 
60 Orbán 1868-1873. Az Udvarhelyszék területére eső sáncok: I. kötet: 68., 88., 92., 94., 104., 129., 131., 
136., 139., 158., 209., 232-233., 234. A székelyföldi töltésvonulatok legelső említése, Benkő József 
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töltésszakaszokat ezzel szemben Téglás Gábor a kelet-daciai római limes részeként írta 
le (198-199. kép).61 Kutatásai nyomán Lattyák Sándor újabb limes-szakaszokat 
azonosított a Görgényi-havasok nyugati peremén (200. kép).62 1933-ban Roediger Lajos 
Orbán Balázs nyomán elkészítette a töltésvonulatok első összesítő térképét (201. kép).63 
A román kutatás az Udvarhelyszék területét érintő limes vonatkozásában 
terepkutatásokat alig végzett és főleg a fenti munkákra hivatkozik.64 
 A Ferenczi testvérek terepkutatásaik során jutottak el a felismerésig, hogy a 
várak és töltésvonulatok egységes védelmi rendszert képeznek (ld. fentebb). Ennek 
részletes megismerésében és felderítésében segítségükre jött Dénes István geológussal 
kialakult kapcsolatuk és együttműködésük, aki hosszú évek terepmunkái során 
térképezte fel az erdővidéki (Kakasbarázda, Tatársánc), majd a Bogáti-hágótól a Kis-
Nyárád forrásvidékéig húzódó töltésszakaszokat (202. kép).65 A több mint 100 km-re 
becsült66 (ezzel szemben Dénes István 1998. évi naplójában az általa bejárt töltések 
összesített hosszúsága 63 km67) „töltésrendszer” földből, kisebb szakaszokon kőből 
rakott, főleg a keleti oldalán található mellette árok, azonban helyenként kettős vagy 
hármas sánca van (Kakasbarázda). A „töltésrendszer” kilométereken keresztül 
követhető a felszínen, általában a vízválasztókon vagy ezek közelében, valamint a 
vulkáni eredetű lázon fut, de előfordul patakvölgyekben vagy meredek oldalakon is. 
Dénes István a töltésvonulatok térképezése mellett ezekről fényképeket és 
metszetrajzokat is készített, illetve több helyen átvágta azokat. A földsáncok 
metszetében fagerendák és kiégett szerkezeti elemek nyomait figyelte meg, amire már 
Orbán Balázs is utalt. Dénes István utolsó terepmunkáját 2005. júniusában e sorok 
írójával közösen végezte, melynek során a Kakasbarázda Vargyas határába eső Csúzlik-
pusztai szakaszán végeztünk kis felületű ásatást, kibontva a töltés szerkezeti elemeit 
(átégett föld, gerendamaradványok, kerámialeletek).68 A Rika-erdő nyugati részén 
található hosszanti sáncok (Kustaly vára közelében található sáncok, Országhatár 
földsánc/rikai vám helye) régészeti feltárására 2010-ben került sor.69 

A védbarlangok kutatása egy szinte teljesen mellőzött terület volt napjainkig és 
mindössze két korábbi munka emelhető ki a kutatástörténeti előzményekből. A korabeli 
hagyományok alapján Orbán Balázs számos olyan természetes eredetű vagy 
mesterségesen ásott barlangot leírt, amelyeket szerinte védelmi céllal használtak. Az 
Udvarhelyszéket tárgyaló kötetben70 a homoródalmási barlang, Homoródkeményfalva – 
Hollókő, Kőrispatak – Szilas-áj, Küsmőd – Küsmődi-kő (Nagy-kő), Máréfalva – Kőlik 

                                                                                                                                               
szerint Nagy Mátyás zetelaki plébánoshoz fűződik, akinek 1505. évi kéziratában (Notationes de origine 
Siculorum) találhatók a témára vonatkozó utalások. Vö. Dénes I. 2007. 253. 
61 Téglás 1895a.; Téglás 1895b.; Téglás 1896.; Téglás 1896-1898.; Téglás 1900. 
62 Lattyák 1917. 
63 A Székely Nemzeti Múzeumban K 11141 leltári szám alatt őrzött térképre (117x82 cm) Boér Hunor és 
Sztáncsuj Sándor József hívta fel a figyelmemet, ezúton is köszönet érte. A térkép érdekessége, hogy a 
Nyárádtól egészen az Olt rákosi sorosáig folyamatosnak ábrázolja a töltésvonulatot. 
64 Dacia keleti határvédelmére ld. még Járdányi-Paulovics 1944. A román kutatás háromszéki és 
barcasági limes-kutatásaira ehelyütt nem hivatkozom. 
65 Dénes I. 2000.; Dénes I. 2003.; Dénes I. 2007. Ferenczi Istvánnal közösen megjelent munkái: Ferenczi 
– Dénes 1994.; Dénes – Ferenczi 1995. 
66 A 100 km-en a töltésvonulat végpontjai közti, légvonalban mért távolság értendő, tehát ekkora területen 
húzódnak keresztül a földsáncok/árkok és a kőből rakott töltésvonulatok. 
67 Ebben a Homárka több mint 3 km-es szakasza is szerepel, és az egész nyugati szakasz, tehát a Persányi-
hegységtől a Görgényi-havasokig. Dénes István naplójegyzeteinek és dokumentációjának 
tanulmányozásáért Dénes Ildikónak tartozom köszönettel. 
68 Részleteit ld. az Adattárban, az 5.2.8. alfejezetben. 
69 Részleteit ld. az Adattárban, az 5.2.10-5.2.11. alfejezetben. 
70 Orbán 1868. I. 
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(Leshegy), Muzsna – Likoldala, Parajd – Deszkásvár, Székelyudvarhely – Budvár és 
Telekfalva – Somoserdő barlangjai a hozzájuk fűződő mondai hagyományok alapján a 
tatárjárás és/vagy a törökkor idején barlangi menedékként használt objektumokként 
tűnnek fel. Orbán Balázst követően hosszú ideig nem találkozunk a kérdés tudományos 
megközelítésével. 1933-ban Roediger Lajos hívja fel a figyelmet a székelyföldi 
középkor kutatatlan, megoldatlan kérdéseire, többek közt a mesterséges védbarlangokra, 
megjegyezve, hogy ezek „készítője a kőfaragó munkában jártas nép volt”.71 Bányai 
János geológus barlangtani műveiben72 Udvarhelyszék (Udvarhely megye) összes 
ismert barlangjai megtalálhatók, rövid utalással funkciójukra és történeti 
hagyományukra. Az udvarhelyszéki barlangokkal történeti vonatkozásban azóta – a 
homoródalmási barlangrendszert leszámítva – egyáltalán nem foglalkoztak. A 
homoródalmási barlang és a Vargyas-szoros természeti szépségénél fogva már a 18-19. 
században felkeltette a barlangkutatók érdeklődését. A Kőlik (későbbi nevén Orbán 
Balázs barlang) felmérését 1835-ben Fekete István földmérő mérnök készítette el 
tudományos igénnyel (378. kép), térképén feltüntetve a barlang száját lezáró kőfalat is.73 
Az őslénytani, geológiai és barlangtani kutatások mellett a 20. század második felében 
került sor kifejezetten régészeti célzatú ásatásra az Orbán Balázs barlangban és a 
Lőcsűrben.74 A Vargyas-szorosban és környezetében az elmúlt évtizedekben több 
régészeti vonatkozású kutatás (379. kép) történt Dénes István geológus munkálatainak 
eredményeképpen a 123 barlangból 44-ben találtak eddig emberi jelenlétre, 
megtelepedésre utaló nyomokat75, az előkerült, eddig közöletlen régészeti leletanyag 
jelentős csoportja az elhunyt kutató baróti hagyatékéban található.76 A Ferenczi 
testvérekkel közösen 1989-ben került sor a szorost északról lezáró Tatársánc átvágására, 
illetve 1990-ben a Tatárkápolna régészeti kutatására is. A Tatársánc átvágásainak (1987, 
1989, 1993, 1994) eredményei és középkori leletei csak részben kerültek közlésre 
(metszetrajz rétegleírások nélkül)77, így történhetett meg az, hogy 1993. évi kutatását 
követően az objektumot dák építésűnek határozta meg ásatója.78 A Tatárkápolna ásatási 
eredményeiről régészeti dokumentáció nem maradt hátra.79 A Tatárkápolnánál végzett 
2008. évi ásatásunk során kiderült, hogy a helyszínen már a fenti időszakot megelőzően 
is folyt kutatás (1930-as évek ?).80 

                                                 
71 A Székely Nemzeti Múzeumhoz írt jelentésének hivatkozása: Dénes I. 2007. 254., 11. lábjegyzet. 
72 Összefoglalóan Bányai 1938. 157-163. 
73 Vö. Dénes I. 2002. 31. A homoródalmási barlang kutatástörténetének részletes áttekintése uitt. 27-36. 
74 Az ásatást a székelyudvarhelyi és marosvárhelyi múzeum közösen végezte 1969-ben Lucian Rosu 
régész vezetésével. A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban található, feltehetően a Ferenczi 
testvérek által összeállított jelentés („Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice efectuate în Peştera 
Tătarilor şi Peştera Calului din defileul rîului Vîrghiş, lîngă localitatea Mereşti /jud. Harghita/”) 
mindössze a Vargyas-szoros kutatástörténetével foglalkozik, és egy jóval később megjelent munka 
számol be röviden az ásatás eredményeiről, többek közt arról, hogy az Orbán Balázs barlang száját záró 
kőfal maradványait is megkutatták. Ld. Ferenczi G. 2002. 50-51. Az ásatás során előkerült leletek nagy 
része a marosvásárhelyi múzeumba került (l. sz. 7680). A középkori – kora újkori kerámiaanyag 
rendelkezésemre bocsátásáért Soós Zoltánnak tartozom köszönettel. 
75 Ld. Dénes I. 2002. 
76 Itt is köszönetet mondok Dénes Ildikónak, hogy több alkalommal is kutathattam elhunyt férje 
hagyatékéban. 
77 Dénes 2000. 232. 
78 Crişan 2003. 42. 
79 Dénes István naplójában azt találjuk, hogy 1990. júliusában Ferenczi Géza vezetésével kutattak a 
Tatárkápolnánál. Az épület hossztengelyében nyitott kutatóárokban 0,9-1,1 m mélyen „koporsós sírokat” 
találtak, melyeket nem bontottak ki. 
80 Dávid László utalása szerint az 1930-as években a kápolna falait megmagasították (?), de az elkezdett 
építési munkálatok nem fejeződtek be. Vö. Dávid 1981. 142. Ekkor végezhettek a helyszínen régészeti 
kutatást is, melynek nyomaira bukkantunk 2008-ban. A kutatást feltehetően Ferenczi Sándor végezte, bár 



 20 

2005-2009 között a várak felmérésével párhuzamosan elkészítettük a 
konglomerátumba ásott barlangok (Máréfalva, Tibód, Kadicsfalva, Budvár, Kénos, 
Telekfalva és Muzsna) alap- és metszetrajzi felméréseit81, 2010-ben a 
homoródkeményfalvi andezitbe ásott védbarlangot is felmértük. Ezzel párhuzamosan a 
témakör kapcsán először Telekfalván, majd Máréfalván végeztünk régészeti feltárást, 
kimutatva a barlangcsoport törökkori használatát.82 
 Az udvarhelyszéki templomok erődítéseinek kutatástörténete szerves részét 
képezte a székely templomerődök kutatásának. Homoródszentmárton és Székelyderzs 
templomainak védelmi elemeiről először Jánosfalvi Sándor István83, majd Orbán 
Balázs84 adott leírást. Jánosfalvi részletesen ír a szentmártoni templom megerődítésének 
folyamatáról, a török hadak 1613. évi beütéséről, valamint a templomvárat érintő más 
17. századi eseményekről. Kelemen Lajos forrásközléséből kiderül, hogy a 19. század 
második felében lebontott szentmártoni templomvár hat tornyából 1789-ben már 3 
omlófélben volt.85 A szász és román kutatás többnyire csak érintőlegesen foglalkozott 
az udvarhelyszéki templomerődökkel (Brătulescu, V., Vătăşianu, V., Velescu, O.). Entz 
Géza munkásságában az udvarhelyszéki templomok sorában főleg a derzsi kapott 
nagyobb hangsúlyt.86 Először Dávid László foglalta össze monografikus igénnyel 
Udvarhelyszék templomainak középkori építéstörténetét, művészettörténeti elemzések 
és az írott források alapján, melyben még csak elvétve kapott helyet egy-két régészeti 
jellegű kutatás.87 A kutató lelkipásztor a teljesség igényével tárgyalta a templomok 
építészeti elemeit, berendezéseit és kegytárgyait, feldogozva az általa átnézett egyházi 
levéltárak anyagát is. Részletesen kitért a templomok tornyainak, lőréseinek leírására, a 
kerítőfalakra, és a még álló vagy közben elbontott védelmi elemek bemutatására 
(erkélyes toronysisakok, védőtornyok stb.). Gyöngyössy János kutatásai kifejezetten a 
középkori és fejedelemség kori templomok védelmi jellegére összpontosultak, a téma 
vonatkozó forrásai, valamint az objektumok részletes dokumentálása alapján, több 
esetben az elpusztult, elbontott elemek rekonstrukciós tervezeteivel.88 Tüdős S. Kinga 
háromszéki templomvárakról írt munkájának általános, bevezető részében 
udvarhelyszéki vonatkozásban is hasznos hadászati, gazdasági, társadalmi, népesedési 
stb. tényezőket mutat be és elemez.89 Hermann Fabini grandiózus, a szász 

                                                                                                                                               
erről nincsen hiteles dokumentum. Feltételezésem alapjául két helytelen hivatkozás közös nevezőre 
hozása szolgál: az egyik szerint az 1980-as években a helyszínen Ferenczi Sándor kutatott (vö. A Dobó-
Valál Egyesület Közlönye. 1. Szerk.: Demeter László. Barót. 2005. 21.), ő viszont elhunyt a II. 
világháborúban; a másik hivatkozás arra utal, hogy 1933-ban Ferenczi István a közeli Pipások dombján 
végzett kutatást (ő ekkor mindössze 12 éves volt). Vö. Crişan – Ferenczi 1994. 377. Gondolatmenetem 
logikája szerint az első hivatkozásból a név, a másodikból pedig az időpont lehet a kérdés egyik 
lehetséges megoldása. 
81 A munkát a GeoGold Bt.-vel végeztük, a projekt anyagi támogatója az OTKA K-48577, vezető kutató 
Benkő Elek. 
82 2007-ben és 2008-ban. A szerző ásatásai. Ld. részleteit az Adattárban. 
83 Jánosfalvi 1858/2003. 40-52., 61-64. Orbán Balázs előtt már Jánosfalvi Sándor István is leírja a 
szentmártoni templom „tornácos, fogas tornyát”, vagyis erkélyes toronysisakját. Jánosfalvi Derzsre 
vonatkozó leírása főként azért figyelemreméltó, mert ő egyike azon kutatóknak, akik felvetették a 
templomerőd szász építését. 
84 Orbán 1868. I. 161-164.; 178-181. 
85 Kelemen 1916. 103-104., 108-110. A tanulmány az 1789. évi unitárius püspöki vizitáció 
jegyzőkönyveiből az öt legfontosabb székelyföldi „templomkastélyra” vonatkozó részeket közli, köztük 
szerepel Derzs is. Uo. 115-117. 
86 Entz 1996. 464-465. 
87 Dávid 1981. 
88 Gyöngyössy 1989.; Gyöngyössy 1990.; Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 
89 Tüdős S. 1995. 7-59. Elhibázott a szerzőnek az a meglátása, mely Firtos várát, ennek területén álló 
kápolnája révén „korai templomerősségnek” tartja. Ld. Tüdős S. 1995. 13. 
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templomerődökről írt monográfiájában két udvarhelyszéki templomot is megtalálunk: 
Székelyderzset és Homoródjánosfalvát.90 Karczag Ákos és Szabó Tibor monumentális 
összefoglalása a “klasszikus” udvarhelyszéki templomvárak (Homoródszentmárton, 
Székelyderzs) mellett több olyan védelmi jellegű templomot bemutat, amelyek eddig 
csak periférikusan jelentek meg a szakmunkákban is. A disszertáció lényegében ezt a 
sort teszi teljessé felmérések és dendrokronológiai vizsgálatok alapján. Templomerőd 
első régészeti kutatására Udvarhelyszéken 2008 őszén került sor Székelyderzsen, ahol 
feltárásra került a korai védőfal két kisebb szakasza.91 Homoródszentmártonban 2011-
ben a templomot övező védőfal és az ahhoz csatlakozó, elbontott tornyok régészeti 
kutatására került sor.92 

A fenti kutatástörténeti áttekintő az udvarhelyszéki középkori és fejedelemség 
kori várak és más védelmi objektumok kutatásának előzményeit volt hivatva bemutatni 
a kezdetektől napjainkig. A 3. és 4. fejezetekben taglalt határvédelmi kérdések 
kutatástörténetének áttekintése önálló tanulmányok vagy egy disszertáció témája 
lehetne, így nem vállalkozhatom ehelyütt a középkori Magyar Királyság 
határvédelmének részletes kutatástörténeti bemutatására, sem a székelység határvédelmi 
szerepének könyvészeti áttekintésére. A gyepűkre alapozott határvédelem legfontosabb 
alapmunkái ma is meghatározóak a kérdéskör kutatásában, elsősorban Pauler Gyula, 
Tagányi Károly, Karácsonyi János és Fodor Ferenc munkáit kell kiemelnünk (ld. az 
Irodalomban), a 20. század második felének kutatásában lényegében a Ferenczi 
testvérek és Dénes István alkotott maradandót, további olyan töltésvonulatok 
azonosításával és leírásával, melyek szerintük az Árpád-kori határvédelem rendszerébe 
illeszkedtek (ld. fentebb). A vármegyei szervezet szerepére a határvédelemben az elmúlt 
évtizedek kutatásai világítottak rá (elsősorban Györffy György, Borossy András, Kristó 
Gyula, Zsoldos Attila végeztek úttörő munkát e téren), melyek eredményeit a 
mérvadóbb román kutatás is idézi (Rusu, A. A., Ţiplic, I. M.). Nemzetközi 
vonatkozásban Göckenjan, H. monográfiáját kell kiemelni, mely a székelyekkel külön 
foglalkozik. A problémát a régészet oldaláról egyre több tanulmány vagy monográfia 
elemezte (Nováki Gyula, Sándorfi György, Bóna István, Magyar Kálmán, Gömöri 
János, Kiss Gábor tanulmányai). 

A székelység határvédelmi szerepe szinte létkérdés volt történelmünk során, és 
végigkísérte a népcsoport mindennapjait a kezdetektől egészen a 18. századig. Alig van 
olyan, a székelység történetét tárgyaló történelmi tanulmány vagy monográfia, 
amelynek ne képezné egyik fontos elemét a székelység határvédelmi és hadászati 
szerepe. A középkori krónikásoktól kezdve a humanista történetírókon keresztül a 
polgári történetírás műveiben a székelység legfontosabb ismérveként szerepelt a 
hadakozás. Kővári László, Orbán Balázs, Connert János, Jakab Elek, Szádeczky 
Kardoss Lajos, Endes Miklós, Rugonfalvi Kiss István, Bónis György munkáiban, hogy 
csak a legfontosabbakat említsük a II. világháború előtti történetírásból, vezérfonalként 
vonul végig a határvédelem és a hadászati szerepkör. Ezt követően születnek olyan a 
tanulmányok, amelyek kifejezetten a témával foglalkoznak. Györffy György, Demény 
Lajos, Egyed Ákos, Garda Dezső, Gyöngyössy János, Nagy László, Kordé Zoltán, 
Magyari András, Tüdősné S. Kinga munkáit kell elsősorban kiemelnünk a könyvtárnyi 
szakirodalmi munkák sorából. 

Udvarhelyszék középkori településtörténetére vonatkozóan lényegében a várak, 
töltések, védbarlangok és a templomok védelmi elemeinek kutatástörténeténél érintett 
vagy taglalt kötetek, tanulmányok szerzőit kellene ismét felsorolni más 
                                                 
90 Fabini 2002. 
91 A szerző ásatása. Részleteit ld. az Adattárban, az 5.6.25. alfejezetben. 
92 Részleteit ld. az Adattárban, az 5.6.10. alfejezetben. 
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csoportosításban. Ez ismételten arra utal, hogy a disszertáció gerincét képező védelmi 
objektumok és a településtörténet szorosan összetartozik és együttesen vizsgálandó. 
Csak érintőlegesen volt szó a középkori település- és egyháztörténet egyik legfontosabb 
forrását képező egyházépítészeti topográfiáról93, amelynek eredményei az utóbbi 
években jelentős mértékben kiegészültek templomásatásaink révén.94 A régészeti 
kutatások vonatkozásában Ferenczi Géza és Ferenczi István terepbejárásai95, valamint a 
keresztúrszéki szisztematikus kutatások96 képezik az alapot, azóta a Sóvidék területén97, 
valamint Udvarhely környékén végeztünk extenzív, illetve intenzív terepbejárásokat98, 
amelyek jelentős eredményeket hoztak a település- és egyháztörténet középkori 
vonatkozásában is. A forráskiadványok révén – a Székely Oklevéltár új sorozatának 
közzététele – Demény Lajos kutatásainak és feldolgozásainak köszönhetően a 16-17. 
századi településtörténet írott adatai hatalmas mértékben megnövekedtek. A helynevek 
gyűjtése és feldolgozása a Magyar Névtani Dolgozatokban, a Szabó T. Attila-féle 
helytörténeti anyag kiadása önálló kötetben szintén egy jelentős forráscsoporttal 
gazdagította a késő középkori – fejedelemség kori településtörténet adattárát. 
 

E sorok írója az elmúlt években a következő kutatásokat végezte 
Udvarhelyszéken a doktori disszertáció témájának vonatkozásában: 
1). Várak és védbarlangok felmérése (2005-2009 – OTKA K-48577 pályázat): Budvár, 
Rapsóné vára, Tartód vára, Firtosvár, Kustaly vára, bágyi vár, illetve a máréfalvi, tibódi, 
kadicsfalvi, budvári, kénosi, telekfalvi, muzsnai és homoródkeményfalvi barlangok. A 
felmérések az udvarhelyszéki várak műszeres, minden részletre kiterjedő 
dokumentálását jelentik, a bágyi várról és a védbarlangokról korábban nem 
rendelkeztünk felméréssel. 
2). Dendrokronológiai kutatás udvarhelyszéki templomtornyokban (2008, Botár 
Istvánnal és Tóth Boglárkával közösen): Agyagfalva, Bögöz, Felsőboldogfalva, 
Homoródszentmárton, Homoródszentpál, Homoródszentpéter, Karácsonfalva, 
Nagygalambfalva, Nagysolymos, Oklánd, Rugonfalva, Székelyderzs és Tarcsafalva. A 
kutatások eredménye a védelmi jellegű templomtornyok és védőfalak keltezése új, 
tudományosan megalapozott módszerrel, mely a későbbiekben kidolgozandó 
tipokronológia egyik legfontosabb eleme lett. 
3). Templomtornyok felmérése (2010-2011): Felsőboldogfalva, Homoródszentmárton, 
Homoródszentpál, Karácsonfalva, Nagygalambfalva, Nagysolymos, Oklánd, Rava, 
Rugonfalva és Székelyderzs. A munkálat a védelmi jellegű templomtornyok tipológiai 
kidolgozásának alapját képezte a továbbiakban. 
4). Udvarhelyszék és a tágabb környezetében található töltésvonulatok terepbejárása, 
leírása és GPS-el való felmérése (2009-2010, Kosza Antallal együtt): Óriások útja, 
Ördög útja, Tatársánc, Kakasbarázda, Országhatár, középkori várak környezetében 
található töltések, partiumi földművek. A jellegzetes, eddig főként történeti 
prekoncepciókból ismert objektumcsoport bejárása, felmérése és újra elemzése, illetve 
új módszerek bevonása a kutatásba (légifényképezés). 

                                                 
93 Dávid 1981. 
94 Sófalvi – Demjén – Nyárádi 2008. 
95 Ferenczi – Ferenczi 1958.; Ferenczi – Ferenczi 1973.; Ferenczi – Ferenczi 1978.; Ferenczi – Ferenczi 
1979. 
96 Benkő E. 1992. 
97 Sófalvi 2005. A sóvidéki terepbejárások és a középkori – kora újkori történeti adatok feldolgozása 
kezdete volt egy olyan munkának, amely egy adott kistáj védelmi szervezetét mutatja be a 
településtörténet együttes elemzésével. 
98 Nyárádi Zsolttal közösen végzett terepbejárások, eredményeit a 2. kép mutatja. 



 23

5). Udvarhelyszéki várak, töltésvonulatok, templomok légi fényképezése kisrepülő-
géppel (2009-2011). Új módszer a székelyföldi kutatásban, új részletek feltárása. 
6). Terepbejárások Udvarhelyszék falvaiban (1996-2000, 2004-2006 között egymagam 
a Sóvidéken, 2007-től Nyárádi Zsolttal). A védelmi objektumok történelmi hátterének 
meghatározása, a középkori településhálózat feltárása, mely többtucatnyi lelőhellyel 
növelte az Árpád-kori települések számát. 
7). Ásatások: 
a). Várásatások: Kustaly vára (2007): a 12-13. századi toronyvár formájának 
meghatározása, építési periódusainak elkülönítése, bejáratának feltárása; Rapsóné vára 
(2009): a tatárjárás után épült vár keltezése, belső faépületek feltárása; Csonkavár 
(2009): a 16. századi vár eredeti bejárati elemeinek feltárása. 
b). Barlangásatások: Telekfalva – Őrhegy (2007): a barlangszerkezet feltárása és 
keltezése; Máréfalva – Kőlik (2009): a barlangszerkezet feltárása és keltezése. 
c). Töltésvonulatok régészeti feltárása: Vargyas – Csúzlik-puszta (2005): az első 
radiokarbon és dendrokronológiai mintavétel, sáncszerkezet részletének feltárása; 
Homoródalmás – Tatársánc környezete (2008): a középkori sánc környezetének 
vizsgálata; Oklánd – Rika-erdő: Kustaly vára környezetében lévő sáncok; Országhatár 
(2010): újabb hosszúsáncok szerkezetének feltárása és keltezése. 
d). Templomásatások: Homoródalmás – Tatárkápolna (2008): egy elpusztult település 
templomának feltárása a Vargyas-szoros közelében; Máréfalva (2008-2009): védelmi 
jellegű kaputorony feltárása; Székelyderzs (2008): a korai védőfal régészeti feltárása; 
Bögöz (2009): középkori torony régészeti kutatása; Homoródszentmárton (2011): egy 
komplex templomvár régészeti kutatása (védőtornyok, védőfal, belső épületek). 
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2. Udvarhelyszék középkori településtörténete 
 
A középkori Udvarhelyszék a Magyar Királyság keleti végvidékét alkotó 

Székelyföld központi részére terjedt ki, területi kiterjedése az I. katonai felmérés alapján 
2.716 km2-re tehető. A terület igazgatási központja mindvégig Udvarhely mezőváros 
volt. A késő középkorban és a fejedelemség korában az anyaszéktől közigazgatásilag 
két fiúszék különült el: délnyugaton Keresztúr központtal Keresztúrszék (1477), 
délkeleten pedig Erdővidék északi része is külön közigazgatási egységgé vált (1635: 
Bardócszék, központja kezdetben Bardóc, majd Olasztelek és Vargyas). A szék 
területén a késő középkorra 138 település jött létre (ld. 1. táblázat, 4. kép).99 Az egykori 
szék nagy része ma Hargita megyéhez tartozik, a 20. századi megyei átrendezés 
folyamán a bardócszéki települések teljes egészében Kovászna megyéhez, míg 
Keresztúrszék nyugati része, az ún. székely Partium Maros megyéhez került. 

 
2.1. Természetföldrajzi adottságok 
 

Udvarhelyszék középkori településtörténetének áttekintését a terület 
természetföldrajzi adottságainak rövid bemutatásával kezdem. 

Udvarhelyszék az Erdélyi-medence keleti peremén, a Keleti-Kárpátok lábainál, a 
Görgényi-havasok és Hargita vonulataitól nyugat-délnyugatra fekvő, természet-
földrajzilag több kistájra tagolódó történeti-közigazgatási terület, tengerszint feletti 
magassága nyugatról kelet felé haladva, a folyóvölgyektől a magashegyek irányába 
(400-1800 m) emelkedik (ld. 1. kép). 

Domborzat: folyóvölgyek és medencék (Keresztúri-medence, Bögözi-medence, 
Udvarhelyi-medence, Homoród menti völgyek, Nyikó mente stb.); dombvidék (Küküllő 
és Nyikó menti dombság); vulkáni fennsíkok (Hargita-Görgényi-fennsík), vulkáni 
maradványhegyek (Firtos, Siklódi-kő, Jézus-kiáltó stb.); vulkáni eredetű hegyvonulatok: 
Görgényi-havasok (Mezőhavas, 1777 m) és a Hargita (Madarasi-Hargita, 1801 m). 
Földtani összetételét az Erdélyi-medencét egykor borító belső tenger üledékei (agyagos 
üledékek, konglomerátumok, só), illetve az ezekre ráfolyt vulkáni kőzetek 
(agglomerátumok, andezit) határozzák meg. 

Talajtípusaira a kötött réti talajok, az agyagos-köves suvadásos talajok, valamint 
a különféle erdei talajok a jellemzők. A terület nagy részét a középkorban erdő borította 
(a 14. század elején Erdőháti alesperességnek nevezik az udvarhelyi kerületet, illetve 
Erdővidék névvel illetik a Baróti-medence tágabb térségét egészen napjainkig), mely az 
erdőirtások hatására a 18. század második felére (vö. I. katonai felmérés)100 jelentős 
mértékben lecsökkent. Napjainkban a domboldalakat vegyes lombhullató erdők (tölgy, 
gyertyán, bükk), a magasabb dombokat bükkös erdők, a hegyvidéket pedig fenyvesek 
uralják. 

Vízhálózat: a hegyekből dél-délnyugat-nyugat irányba haladó Kis- és Nagy-
Küküllő, a Fehér-Nyikó, a Kis- és Nagy-Homoród, valamint a Vargyas-pataka a 
jelentősebb folyóvizek. Ezek mellékágai a Korond- és a Küsmőd-vize, a Véczke-pataka, 
a Gagy-pataka és a Kormos-patak. 

                                                 
99 A települések mai magyar nevét a 2002. évi 1415. számú kormányhatározat alapján állítottam össze (a 
határozat országos vonatkozásban a 20% fölötti magyar lakosságú települések hivatalos magyar nevét 
adja meg). A helynevek pontosításához a „A történelmi Magyarország atlasza és adattára 1914” (TMAA) 
c. munkát használtam (pl. Jásfalva). Az újkorban létrejött vagy önállósult települések közül természetesen 
csak azok kerültek az adattárba, amelyek területén középkori lelőhelyről tudunk (Alsósófalva, Kiskadács, 
Székelyvarság stb.). A települések történeti helynévformáira ld. még Szabó M. 2006. 
100 I. KatonFelm. Erdély. 145-146., 159-162., 176-179., 193-195., 209-211., 227. térképszelvények. 
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 Az évi középhőmérséklet 8°C körül van, az átlagos csapadékmennyiség pedig 
600-700 mm. 

A terület a természetföldrajzi tényezőknek megfelelően több − eltérő adottságú − 
kistájra oszlik: a viszonylag jó termőföldű Homoród mentére és a Küküllő menti 
dombságra (Keresztúrszék), illetve a magasabb fekvésű, nagy legelőkkel és erdőkkel 
rendelkező Havasaljára (Sóvidék keleti része, Oroszhegy-Zetelaka-Kápolnásfalu régió). 
A két földrajzi forma közti átmenetet a szék természetes és közigazgatási központja, 
Székelyudvarhely és környéke jelenti. Míg a déli-délnyugati-nyugati részeken a 
földművelés vált a termelőtevékenység fő ágazatává, a hegyek lábánál, a Havasalján 
főleg állattartással foglalkoztak egészen napjainkig, ez utóbbi részen a fakitermelés 
biztosított jelentősebb kiegészítő megélhetést. 

Nyersanyagok (ásványok és kőzetek): a szék ásványi kincsei közül a 
legfontosabb a só, ehhez kapcsolódott a székelység szabad sóhasználati joga a 
középkorban, az ásványkincs kilométereken át a Sóvidéktől Homoródszentpálig 
húzódik a föld alatt, a felszínen sótömzsök, sósforrások formájában jelenve meg. Egyes 
helyek jó agyaga (pl. Korond) a kerámiakészítés és kereskedelem fontos nyersanyaga 
volt. Udvarhelyszék területének nagy része ércekben viszonylag szegény: a vasérc 
Lövéte és Szentegyháza körzetében, Homoródalmáson, Oklándon, Magyarhermányban 
(Bodvaj), Erdőfülén, Székelyszáldoboson, Bibarcfalván, Vargyason (a vasban gazdag 
terület a Kis-Homoród völgyét, valamint Erdővidék északi részét fogalja magába), szén 
nagyobb mennyiségben a Baróti-medencében fordul elő. Kőzetei közül az üledékes 
kőzetek, a mészkő (Homoródjánosfalva, Homoródalmás), illetve a különféle vulkanikus 
építőanyagok (andezit a hegyvidék körzetében) játszottak fontos szerepet. A területen 
gyakori az opál-előfordulás (Atyha, Lövéte stb.), okker is található (Lövéte), az őskori 
kőeszközöket általában kvarcitból készítették, ez utóbbi előfordulása gyakori a szék 
egész területén. Az ásványi kincsek sorában még megemlítendők a borvízforrások.101 

A különféle nyersanyagok kitermeléséről alig vannak középkori forrásaink, 
egyesekről csak feltételezzük, hogy a középkorban is bányászták, illetve helyi szinten 
hasznosították. Kereskedelemről csak a só esetében beszélhetünk a 15. századtól, a fával 
való kereskedés (tutajozás) feltehetőleg csak a fejedelemség korától datálódik, az 
állatokkal való külső (Székelyföldön kívüli) kereskedelem nem számottevő még az 
újkorban sem. 

 
2.2. Udvarhelyszék középkori határváltozásai 

 
Udvarhelyszék középkori határairól és területi kiterjedéséről alapvetően az 1332-

1337. évi pápai tizedjegyzékek adataiból, illetve a legteljesebbnek mondható 1567. évi 
összeírásból kapunk képet. Ez utóbbi majdnem egészében tartalmazza a késő középkori 
szék összes települését, kivéve néhány időközben elpusztult falut (Tihadár, Görgény) 
vagy olyan települést, amelyen ekkor nem lakik nemes (pl. Fancsika, Demeterfalva).102 
Térképre vetítve a településeket (2. és 4. kép), látható, hogy az 1332-1337. évi pápai 
tizedjegyzékek adataihoz (Telegdi főesperesség erdőháti kerülete) képest a késő 
középkorra jelentősen megnőtt a szék közigazgatási területe. Az erdőzóna irányába, 
kelet felé ez többnyire a lakatlan területek megszállását, az élettér tágulását jelenti 
                                                 
101 Udvarhelyszék természetföldrajzi adottságainak bemutatását összefoglaló jellegű munkákból, illetve 
néhány szaktanulmányból állítottam össze. Ld. Bányai 1938.; Bányai 1957. 23-38.; Benkő E. 1992. 13-
14.; Elekes 2000.; Elekes 2001.; Elekes 2001a.; Ferenczi I. 1999b.; Jakab – Szádeczky 1901. 5-18.; 
Vofkori L. 1998. I. 23-46. 
102 A 25 denáros adót az 1566. évi erdélyi országgyűlés vetette ki: „a nemesség kapu szám szerint ád 
huszonöt-öt pénzt…Az székelyek is ezen terhet viselik”. Vö. SzO. ú.s. VII. 59. 
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(Oláhfalu), más irányban (dél, délnyugat) újabb települések rajzanak ki a már 
meglévőkből (Bözödújfalu, Székelyszállás, Homoródújfalu, Újszékely). 

Udvarhelyszék középkori határainak a kialakulása, változása szervesen 
illeszkedik a székelyföldi székek, a székszervezet létrejöttének folyamatába, és jól 
mutatja, hogy a székelység megtelepedésének idején nem volt még szilárdan kialakult, 
körülírt „közigazgatási” határ. A terjeszkedés természetes formái más székelyföldi 
területekről is ismertek, ennek gazdasági, társadalmi és demográfiai okai voltak. 

A hegyvidék felé való terjeszkedés legjobb példája (a két) Oláhfalu, mely a 15. 
század folyamán legkésőbb létrejött.103 A településnév a legelső udvarhelyszéki adat a 
románok jelenlétére, akik feltehetőleg, mint havasi pásztorok jelentek meg a hegyvidéki 
lázon. Horger Antal a nyelvjárási jellegzetességek alapján kiemeli, hogy a két Oláhfalu 
nyelvjárása nem a Homoród mentével, hanem a Nagy-Küküllő nyelvjárásával mutat 
szoros kapcsolatot104, tehát a település magyar ajkú lakosságának kirajzása ennek 
irányából történt a középkor folyamán. 

A természetes terjeszkedés mellett ugyanakkor zajlik egy területhódítás is más 
székek, vármegyék rovására, okleveles adatok bizonyítják az udvarhelyszéki székelyek 
14-15. századi térhódítását. Az agresszív terjeszkedés nem idegen Székelyföld más 
részein sem (pl. Sepsiszék), ahol elsősorban vármegyei területeket igyekeznek 
meghódítani a székelyek. Ám szinte egyedülálló az udvarhelyszékiek minden irányba 
való terjeszkedése és a természetföldrajzi határok átlépése (Kis-Küküllő völgye, Rikán 
túli területek). 

A jelenséget több példa is szemlélteti. Az egyik a Sóvidék területe. Mint a 
nyelvjárási kutatások kimutatták a sóvidéki nyelvjárás a Kis-Küküllő mente, a Vécke-, a 
Küsmőd- és a Korond-patak völgyeinek nyelvjárásához tartozik, és a marosszéki 
nyelvjárással van szorosabb kapcsolatban.105 Mesterséges felosztása, tehát a terület 
keleti részének Udvarhelyszékhez való „csatolása”, véleményem szerint a székelység 
sóhasználatával hozható összefüggésbe. Bár nincsenek írott forrásaink rá, közvetett 
adatok arra utalnak, hogy a székszervezet kialakulásával párhuzamosan, a 13-14. század 
folyamán Udvarhely- és Marosszék megosztja a sókibuvásokban gazdag Sóvidék 
területét, Udvarhelyszék is igényt tartva egy nagyobb sólelőhelyre (Sófalva-Parajd).106 

A középkori Küküllő vármegyével északnyugatról határos Udvarhelyszék a 15-
16. század folyamán számos megyei települést bekebelezett. 1342-ben Miklós, néhai 
Simon bán fia tiltakozik az ellen, hogy véckei birtokát, amely az ő és testvérei öröksége, 
a székelyek elfoglalják.107 Egy korábbi oklevél Véckefőt (Weichkefew)108 Hidegkúttal 
(Hidegkwt) együtt Telegd (Thylegh) szomszédságában említi.109 1368-ban az 
Udvarhelyszékkel határos Sárdot a királynak kellett megvédelmeznie a székelyek 
ellen.110 

A pápai tizedjegyzékekből és későbbi – részben idézett – oklevelekből 
egyértelmű, hogy a Kis-Küküllő vízgyűjtő területéhez tartozó ún. székely Partium 
(Rava, Csöb, Magyarzsákod, Hidegkút, Szentdemeter, Vécke stb.) a székelység 

                                                 
103 SzO. I. 100-101. Az oklevél keltezése a forrásközlés alapján: 1406. A másolatban fennmaradt 
oklevélről Barabás Samu kimutatta, hogy valójában egy évszázaddal későbbi. Vö. SzO. VIII. kötet. VIII-
IX. old. A kiigazításra Benkő Elek hívta fel a figyelmemet. 
104 Horger 1909-1910. 407. 
105 Benkő L. 1989. 354. 
106 Vö. Sófalvi 2005. 175. 
107 1301: SzO. I. 50. 
108 Györffy György Véckefőt Oláhzsákoddal, Benkő Elek Magyarzsákoddal azonosítja a határleírások 
alapján. Vö. ÁMTF. III. 550., ill. Benkő E. 1992. 24. 
109 1301/1319: SzO. I. 32-33. 
110 SzO. I. 74. 
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megtelepedése után közvetlenül még nem tartozott Udvarhelyszékhez, és a 15-16. 
században sikerült ezt a székelységnek megszereznie, 1567-re már mindahányan 
Udvarhelyszék joghatóságában állnak.111 A legnyugatibb település, Szentdemeter 
feltehetőleg a Nyújtódaik révén vált székely területté.112 A székelység terjeszkedése a 
vármegyék rovására nemcsak okleveles adatokkal igazolható. 2010-ben végzett 
terepbejárásaink során figyeltünk fel a Magyar- és Oláhzsákod közti hegygerincen a 
Váruta-hegyese nevezetű hegyháttól induló hegygerincen nyugat-északnyugat irányban 
haladó lapos, 4-5 m széles, utat hordozó 1,5 km hosszan követhető földhányásra, mely 
véleményem szerint a két eltérő joghatóságú terület közti határviták során keletkezett.113 

Udvarhelyszék délnyugati-déli részén létrejövő (Bözöd)Újfalu, Újszékely, 
Székelyszállás és (Homoród)Újfalu egyértelműen székely kirajzásra, illetve 
terjeszkedésre utalnak. A szék határa kezdetben a Nagy-Küküllőt Alsóboldogfalvánál 
keresztezte, Újszékely neve másodlagos településre enged következtetni, a 
terepbejárások néhány jellegtelen késő Árpád-kori kerámiatöredék mellett főleg késő 
középkori leleteket eredményeztek.114 Meglátásom szerint ez a kirajzás a szék 
peremterülete felé történt, amely közvetve kizárja annak lehetőségét, hogy az 1334. évi 
pápai tizedjegyzékben villa Eyanis néven feltűnő plébániát Héjjasfalvával 
azonosítsuk.115 A 19. századi vármegyésítésig Héjjasfalva mindvégig kívül esett a 
Székelyföld határain. 

Udvarhelyszék területe ettől a ponttól átnyúlt a Nagy-Küküllő déli oldalára 
(jelentős korai települések fekszenek itt, mint pl. Székelyderzs, Székelydálya, Kányád). 
Egy 1270-1272 között kelt oklevélben (átirata 1279-ből)116 V. István megparancsolja a 
telegdi székelyek közösségének, hogy Lőrincet és fiát, Lestyánt Szederjes és 
Szentkereszt nevű örökölt falvaikkal együtt fogadják be maguk közé.117 A két oklevél 
egyedüli példa lenne arra, hogy valamely vármegyei birtokos(ok) nemesi jogon bírt 
területét székely jogú földdé kívánja tenni, ami feltehetőleg a társadalmi-jogi 
lesüllyedéstől való félelemmel magyarázható (a két falu sosem vált a szék részévé, csak 
a 1876-1877. évi közigazgatási átrendezés során került Udvarhely vármegyéhez). 

Újabb megfogalmazódott az a vélemény, miszerint eredetileg (Székely)Derzs 
szintén vármegyei területen feküdt, melyet a késő középkorra kebelezett be az 
udvarhelyi székelység.118 Véleményem szerint a kérdés további kutatásokat igényel, 
melynek olyan ellentmondásokat kell feloldania, hogy Derzs plébániáját – amennyiben 
vármegyei területen feküdt – miért találjuk mégis 1333-1334-ben az erdőháti 
alesperesség egyházközségei között. 

A 15. század végéről – a 16. század első feléből több olyan oklevelet 
ismerünk119, amelyek határvitákra utalnak a kőhalomszéki Zsombor és az 
udvarhelyszéki (Homoród)Újfalu között.120 Ezek hátterében szintén a székelyek 
terjeszkedési kísérlete állhatott. 

                                                 
111 Vö. Benkő E. 1992. 33. 
112 Ld. még 6.1.2.2. alfejezetet. 
113 Ld. még az 5.2.14. és 6.2.1. alfejezetet. 
114 Benkő E. 1992. 249. 
115 Az erdélyi egyházigazgatási határokat legújabban megrajzoló tanulmány szerzője is hasonló 
véleményen van. Vö. Hegyi 2010. 20. 
116 SzO. III. 2-3., 3-4. 
117 Benkő Elek szerint az oklevél feltehetőleg hamis. Vö. Benkő E. 1992. 31-32. 
118 Mordovin 2006. 7-8. Ld. még a 6.5.3. alfejezetet. 
119 1481: Sz.O. I. 236-237.; 1486: SzO. III. 109-112.; 1550: SzO. II. 89-90., 91-93. 
120 2010-ben végzett terepbejárásunk a falu belterületén azt mutatta ki, hogy a település már a 13/14. 
századra kialakult. 
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A szék délkeleti kiszögelése, Erdővidék bardócszéki része, mely fiúszéki rangot 
ért el a fejedelemség korára, hosszan átnyúlik a Kis-Homoród és Vargyas-patakok közti 
vízválasztón az Olt vízgyűjtő területére. Több jel arra utal viszont, hogy ez kezdetben 
nem tartozott Udvarhelyszékhez, hanem vármegyei joghatóságú terület volt. Ezt 
közvetve bizonyítják a Rika-erdőben található – a térségben társtalan toronyvárak, 
melyek közül Kustaly vára az újkorra Oklánd határához került, a rikai/vargyasi nyugati 
és keleti torony továbbra is (Küküllő vagy Fehér) vármegyei terület maradt.121 A 
fejedelemség korábban a vízválasztón (676 m) vámhely is létesült Udvarhelyszék és 
Fehér vármegye határán (rikai vám). E várak – mint látni fogjuk a későbbiekben –, 
véleményem szerint vármegyei területen álló magánvárak voltak a 12-13. században, 
körülöttük egy nagyobb birtoktesttel a Rika-erdőben.122 Feltehetően az egykori szék és 
vármegye közti határra utalnak az olyan helynevek, mint a Határ-patak vagy 
Gyepűbükke Kustaly vára közelében. A várak mellett fontos, országos útvonalak 
haladtak a hegygerinceken. A tatárjárás pusztításának lett áldozata Kustaly vára és 
részben a rikai/vargyasi tornyok is, melynek következtében átalakultak a térség 
birtokviszonyai. Meglátásom szerint a telegdi székelység ezt követően terjeszkedett át a 
vízválasztón túlra és szállta meg Erdővidék északi részét. 

Erdővidék a késő középkortól gyarapodó források szerint két részre tagolódott, 
Bardócszékre és Miklósvárszékre, melyek Udvarhely-, illetve Sepsiszék részei voltak. A 
határ egyben nyelvjárási határ is. A terület kezdetben egyházilag feltehetőleg teljes 
egészében a sepsi esperesi kerülethez (Fehérvári főesperesség) tartozott,123 1332-1337-
re Udvarhelyszék megszállta/elfoglalta az északi részt (ekkor a Telegdi főesperesség 
erdőháti kerületéhez tartozik: Száldobos, Vargyas, Dobó?). 1567-ben az 1635-től 
Bardócszéként ismert joghatóság összes falvait Udvarhelyszéken találjuk (a pápai 
tizedjegyzékekben már szereplő, sepsi kerülethez tartozó Olasztelek, Bibarcfalva, 
Bardóc és Bacon/Telegdibacon településeket is beleértve). A jelenség magyarázatának 
okát egyelőre nem ismerjük, csak feltételezzük, hogy ez esetben is valamely nyersanyag 
iránti igény vezetett a területhódításhoz, az udvarhelyszékiek feltehetőleg a 
vaslelőhelyek megszerzése miatt terjeszkedtek a Persányi-hegységen túlra. 

A székelység erdővidéki közigazgatási megosztottságát a Barót-pataka (felsőbb 
szakaszain Uzonka vagy Bacon-patakának nevezik) képezi, a határ ebben a formájában 
a 15. század második felétől (1459) ismert.124 Ennek megfelelően a nyelvjárási határ is 
ugyanitt húzódik. A székelység megtelepedése kapcsán, csoportjaik eltérő eredetére 
klasszikus példaként a két Bacont szokták idézni, amelyek a Bacon-patak két oldalán 
fekszenek, és a 15-16. századi források megkülönböztető jelzővel látják el az egyes 
településrészeket (Telegdi-125, illetve Sepsibacon126). A meglátással kapcsolatban 
mindössze az a probléma, hogy a két település(rész)nek egyetlen középkori temploma 
volt, jelenlegi tudásunk szerint az északi falurészben, ennek Kisbacon felé eső 
szegletében, tehát nehezen érthető, hogy két eltérő „eredetű” székely csoport egyház-
igazgatásilag nem különölt el. A pápai tizedjegyzékek alapján viszont úgy tűnik, hogy a 
Barót/Bacon-patak valóban nem képezett egyház-igazgatási határt. Miklósvárszék, 
illetve Bardóc fiúszék közigazgatási megosztottsága a rendelkezésre álló adatok alapján 
                                                 
121 A Rika-patak völgye, illetve a rikai toronyvárak környezete az I. katonai felmérés idején 
Kőhalomszékhez tartozott, és csak a 19. században lett vargyasi terület. Vö. I. KatonFelm. 210. 
térképszelvény, illetve 69. kép. A jelenségre Kosza Antal hívta fel a figyelmemet. 
122 Részletesen ld. a 6.1.1.1.1. alfejezetet. 
123 Hegyi Géza az egyházigazgatási határt az erdőháti és sepsi esperességek között a Kormos-patak 
mentén húzza meg. Vö. Hegyi 2010. 20.; Hegyi 2012. 
124 Egyed 2012. 
125 1592: SzO. IV. 117. 
126 1421: SzO. I. 115. 
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messze nyúlik vissza, elképzelhető, hogy a székelység megtelepedésének idejére.127 
Véleményem szerint a Rikán túli területek eredetileg nem tartoztak Udvarhelyszékhez, 
ez a terjeszkedés, mint fentebb utaltam rá, egy folyamatnak tekinthető, amely legkésőbb 
a 14. századra lezajlott. Az erdővidéki közigazgatási határ mögött sejtésem alapján egy 
kora Árpád-kori, még a székelység megtelepedése előtti vármegyei határ (Küküllő 
vármegye – Fehér vármegye) tapintható ki. A fentebb részletezett vármegyei birtoktest 
létén kívül ezt olyan adatok is alátámaszthatják, mint a Baróti-hegységtől keletre, az 
Olt-völgyében a középkorban létező Zsombor és Gerebencs falvak, melyeket a 14. 
században Küküllő vármegyében tartozónak írnak.128 E falvak területe lényegében a 
Barót-(Bacon-Uzonka)- patak által kijelölt határ meghosszabbításának folytatásába esik. 

A késő középkori szék területéből 1876-1877-ben létrehozott Udvarhely 
vármegye közigazgatási határa tovább növekedett dél felé (Felsőrákos, Petek, 
Székelyzsombor, Homoróddaróc, Homoródbene, Erked, Magyarfelek, Szederjes, Újlak, 
Oláhandrásfalva), ugyanekkor Telegdibacont Háromszék vármegyéhez csatolták. 
 

2.3. Udvarhelyszék Árpád-kori településtörténete 
 

Udvarhelyszék Árpád-kori történetéről – Székelyföld más területeihez hasonlóan 
– alig vannak írott forrásaink, ezek pedig mindössze a korszak utolsó évtizedeiből 
származnak. A korábbi általános történetírói felfogással szemben ez nem jelenti azt, 
hogy a terület lakatlan lett volna az Árpád-kor korai századaiban, a székelység 
betelepülése előtt. Az 1950-1970-es évek kislélegzetű régészetű feltárásai, majd az 
1980-as években a Keresztúrszéken végzett szisztematikus régészeti kutatások 
(terepbejárások, ásatások) eredményei kimutatták, hogy a terület, ha nem is sűrűn, de 
mindenképpen lakott volt a kora Árpád-korban is.129 A Csíki Székely Múzeum 
raktárában lappangó, korábbi ásatásokból származó régészeti leletanyag feldolgozása 
szintén települések meglétét mutatta ki az Árpád-kor elejétől a Csíki-medencében.130 
Ezt a képet teljes mértékben alátámasztják, kiegészítik Udvarhelyszék falvainak 
belterületén az elmúlt 5-6 évben végzett szisztematikus terepbejárásaink eredményei. 
Bár a régészeti leletek alapján nehéz állást foglalni a kora Árpád-kori székelyföldi 
népesség etnikumáról (magyar, szláv, besenyő, székely stb.), a jövőben végzendő 
szisztematikus régészeti topográfiai kutatások, a kis számú művészettörténeti adatokkal 
együtt, felhasználva a nyelvészet által elemzett és átrostált helyneveket, jelentős 
mértékben hozzájárulhatnak ahhoz, hogy e kérdésben is tisztábban lássunk (vö. 1. 
táblázat). 

A keleti, külső medencéktől eltérően Udvarhelyszék területéről nincsen hiteles 
honfoglalás és államalapítás kori leletünk, ugyanis az utólagos kutatások alapján az 
1930-as évek elején előkerült székelyderzsi, honfoglalás korinak tartott temetkezést131 
törölni kellett ezen emlékeink sorából.132 

A rendelkezésünkre álló régészeti leletanyag értékelését nehezíti, hogy 
Udvarhelyszék területéről nincsen abszolút keltezésű – pénzéremmel datált – leletünk az 
Árpád-korból, és kidolgozatlan egy belső kerámiatipológia is. Ennélfogva az Árpád-kor 
korai szakaszán belül elég tágan tudunk keltezni, és általában csupán 11-12. századiként 

                                                 
127 Részletesen ld. Egyed 2012. 
128 1349: SzO. I. 53-54., 55-57. 
129 Ferenczi – Ferenczi 1958.; Ferenczi – Ferenczi 1973.; Ferenczi – Ferenczi 1978.; Ferenczi – Ferenczi 
1979.; Benkő E. 1992. 21-25. 
130 Botár 1999. 
131 Ferenczi S. 1933. 
132 Ld. Benkő E. 1992. 22. 
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tudjuk meghatározni a 13. századinál korábbi kerámialeleteket. Jellegzetes Kárpát-
medencei 11. századi lelet (pl. bordás nyakú edény) nem ismert a területről, az 
ásatásokról vagy szórványként előkerült cserépbográcsok töredékeit (Homoródszentpál, 
Bögöz, Székelyudvarhely, Székelylengyelfalva stb.) alaposabb vizsgálatok nélkül 
teljesen indokolatlan a 10-11. századra keltezni133, hisz közismert, hogy ezek a 14. 
század elejéig használatban voltak Kárpát-medence szerte.134 

Folytatva a kora Árpád-kori régészeti leletanyag áttekintését, a 12. század egyik 
legfontosabb leletegyüttese lenne a csak említésből ismert, Homoródszentpálról 
származó II. Béla kori éremlelet.135 A középkori Keresztúrszék területén végzett 
szisztematikus régészeti kutatások 8-12 olyan lelőhelyet azonosítottak, melyek a 13. 
századnál korábbi két évszázadra keltezhetők (az elpusztult Görgény falu 
Alsóboldogfalva határában, Csekefalva, Kobátfalva, Nagygalambfalva, Nagykadács, 
Nagymedesér, Siménfalva, Szentábrahám, Szenterzsébet, Székelykeresztúr).136 
Figyelem előtt tartva a fent már említett bizonytalan keltezési határokat, 
Udvarhelyszékről a további településekről ismerünk a 12. század végével záródó 
kerámialeleteket: Árpád-kori településnyomok: Bögöz, Farcád, Fenyéd, 
Homoródszentmárton, Homoródszentpál, Recsenyéd, Székelylengyelfalva, Székely-
udvarhely – Szentimre, Székelyudvarhely; várak: Budvár, Kustaly vára, Rapsóné vára; a 
Vargyas-völgy néhány barlangja. Bár módszertanilag kifogásolható, a középkor óta 
folyamatosan létező települések, falvak esetében a belterületükön több ponton gyűjtött 
Árpád-kori leletek (egy vagy több lelőhely, amelyek jelölhetnek egy-egy falurészt, de 
önálló birtokot is) meghatározásomban egy korabeli településnek felelnek meg, és arra a 
lényegi megfigyelésre összpontosítottak, hogy a mai település középkori kezdetei 
mikortól datálódnak. Kivételt Szentimre és Görgény falvak képeznek, melyek 
elpusztultak/beolvadtak egy másik, a kora Árpád-kortól már létező településbe 
(Székelyudvarhely, Alsóboldogfalva). A lelőhelyek szerinti vizsgálatra, elemzésre egy 
majdani topográfiai feldolgozás keretében kerülhet sor, kutatásaink jelenlegi szintjén ez 
nem volt elvégezhető. A kronológiai elhatárolást – lévén elsősorban terepbejárási 
leletekről szó – általános tipológiai ismereteinkre alapoztam: a 12. század végével 
záródó időszakba az egyszerű profilkiképzésű, archaikus elemekkel díszített 
(hullámvonalköteg, rádlidísz, körömbecsípés) edényeket soroltam, hangsúlyosan 
figyelve arra, hogy a fenti elemek csoportosan forduljanak elő egyazon lelőhelyen belül. 
A fenti korszakhatár kijelölését az, a már hagyományosnak mondható felosztás 
indokolta, amely – a keresztúrszéki szisztematikus régészeti kutatások eredményeként – 
a székelység udvarhelyszéki betelepedését elég egyöntetűen a 12-13. század fordulójára 
keltezte.137 

Az elmúlt évtizedek-évek templomkutatásai és ásatásai során a korai települések 
mellett napvilágra kerültek olyan egyházépítészeti emlékek is, amelyek a késő Árpád-
kori, már székelyek emelte egyházak előtti, korábbi templomok meglétét is kimutatták 
(Bögöz, Kányád, Szentábrahám, Székelydálya és esetleg Küsmőd). 

A fent vázolt adatok alapján körvonalazható egy olyan kora Árpád-kori 
településhorizont, mely a késő népvándorlás koritól jelentős mértékben eltér, és a 
későbbi székely falvak előzményeinek tekinthető. A terület az Árpád-kori Küküllő 
vármegye része volt, egyházigazgatási szempontból pedig a küküllei főesperesség 
joghatósága alá tartozott, a Nagy-Küküllő völgyében egy kora Árpád-kori 

                                                 
133 Vö. Ferenczi I. 1974.; Ferenczi G. 2000. 
134 Ld. Takács M. 1986. 
135 Benkő E. 1992. 25. 
136 Uo. 
137 Benkő E. 1992. 29-30. 
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magánuradalommal, melynek központját, a királyi curtis (udvarhelyet) még nem 
sikerült régészetileg azonosítani.138 

A székelység mai lakóhelyén való megtelepedése a székely történelem egyik 
fordulópontja. Györffy György 1941-ben megjelent tanulmányában a székelység erdélyi 
megtelepedésében három fázist különített el: 1. a 11. század elején betelepülés az 
Erdélyi-medencébe; 2. a 12. század elején előnyomulás a Hargitáig; 3. a 13. század első 
felében a székelység elfoglalja a Keleti-Kárpátok külső medencéit is.139 A helynevek 
vizsgálatából már Györffy rámutatott arra, hogy a székelység korábbi lakóhelyeit 
illetően nem lehet egységes eredetű, hanem különböző területek lakosságából települt 
össze. Nyelvészeti, történeti és régészeti kutatások arra az igen fontos következtetésre 
jutottak, hogy az egyes székely székek megtelepedésének külön története volt, tehát a 
Székelyföld nem utólagosan darabolódott fel székekre, és ennek a folyamatnak 
településtörténeti előzményei voltak. Valószínűleg már a 11. században megindult 
egyes székely csoportok áttelepítése a keleti részekre, illetve a dél-erdélyi Királyföldre. 
A szűkszavú okleveles, nyelvészeti és régészeti források alapján egyelőre még csak az 
áttelepedés folyamatát látjuk, részleteinek feltárása a jövő feladata. Az áttelepedés 
végső fázisát képezi az Erdélyi-medence keleti peremének az elfoglalása: a székelység 
már a 12. század második felében elkezdi megszállni a később Székelyföldnek nevezett 
területet, ez a folyamat, mai tudásunk alapján, közel egy évszázadig is elhúzódhatott, a 
13. század közepére megtörténik a keleti/külső székek benépesítése is.140 

A székelység megtelepedésének nincsenek közvetlen írott forrásai, Erdélyben 
való megjelenésüket, majd a mai Székelyföld területének birtokbavételét különféle 
közvetett adatok alapján szokás rekonstruálni. Mivel nem rendelkezünk ún. székely 
régészeti leletanyaggal, legfeljebb néhány archaikus temetkezési szokást figyeltek meg 
körükben az eddigi ásatások során, a régészet nyelvén a székely megtelepedés a 
leteletek mennyiségi megugrásával vált megfoghatóvá. Benkő Elek a keresztúrszéki 
székelyek megtelepedését a 12-13. század fordulójára keltezte, a 13. századi leletek 
nagyszámú gyarapodása nyomán.141 A terepbejárások eredményei alapján 
Keresztúrszékben a korábban már meglévő települések mellett a 13. század folyamán 
legalább 14-15 új falu jött létre. Udvarhelyszék többi részén szintén megtöbbszöröződik 
a falvak száma a 13. században: Abásfalva, Ábránfalva, Bágy, Bikafalva, Décsfalva, 
Dobó (Erdővidék), Firtosváralja, Homoródalmás, Homoródkeményfalva, Homoród-
szentlászló, Homoródújfalu, Jásfalva, Kadicsfalva, Kányád, Kénos, Korond, Kőmező, 
Lövéte, Máréfalva, Oklánd, Patakfalva, (Felső)Sófalva, Székelyderzs, Székelydobó, 
Székelyszenttamás, Sükő, Telekfalva, Vágás, illetve a fent már felsorolt (11)/12. századi 
településeken sikerült kimutatni az Árpád-kori alapítást (2. kép). 

Terepi kutatásaink alapján megrajzolható az Árpád-kori települések földrajzi 
környezetének képe: egyik gyakori eset a főbb folyóvölgyek ártéréből kiemelkedő 
alacsony teraszok megtelepülése, ahol a kialakuló település enyhén a völgy valamelyik 
oldalába, a dombhajlatok szélvédett hajlatába húzódik meg (Bögöz, Farcád, Fenyéd, 
Hodgya, Homoródújfalu, Oklánd stb.). Másik jellemző típus a mellékvölgyek, kis 
patakok által szabdalt, tagolt felszínének a kihasználása, jó termőföldekkel, kis, de 
elegendő vízhozamú patakokkal és szélvédett terekkel (Ábránfalva, Firtosváralja, 
                                                 
138 Feltehetően ebbe a királyi udvari birtokszervezetbe tartozó szolgáltató népek éltek a Küküllő egyik 
mellékvölgyében Solymoson (solymárok), a Homoród menti Lövétén (lövők) és Darócon (’erdőóvók’). 
139 Györffy 1941. 62. 
140 A székelység mai lakóhelyére való telepedésének igen nagy irodalma van. Csak a legfontosabbakra 
utalok: Benkő E. 1992. 27-30.; Benkő E. 1998. 50-65.; Benkő E. 2010. 223-233.; Benkő L. 1985/1990.; 
Bóna 1991.; Györffy 1941. 
141 Benkő E. 1992. 29-30. Benkő Elek legújabb székely-történeti összefoglalásában a székelység kelet-
erdélyi megtelepedését néhány évtizeddel korábbra keltezi. Vö. Benkő E. 2010. 223-233. 
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Homoródszentlászló, Sükő, Székelydobó, Székelylengyelfalva, Telekfalva, Vágás stb.). 
A településképre a leletanyag térbeli szóródása és a kései térképek településábrázolásai 
alapján következtethetünk, melyek a terep tagoltságával együttesen arra utalnak, hogy 
az Árpád-kori székely falvakra általában a szórt településszerkezet volt jellemző.142 

Az udvarhelyszéki székelyekről az első írott adatok a 13. század utolsó 
harmadától vannak, legkorábbi egy 1270-72. évi kétes hitelű oklevél, amelyben először 
fordul elő az „vniversitati Sicolorum de Telegd”.143 A következő században különféle 
néven történik utalás az udvarhelyi, telegdi székelyekre.144 Bár Udvarhely neve a pápai 
tizedjegyzékekben már előfordul, Udvarhelyszék (Sedis Udvarhely) csak 1448-tól145 
szerepel a forrásokban, aligha véletlenül. A kutatásban már régóta elfogadott 
Udvarhelyszéknek a kezdetekben Telegdiszékkel való azonosítása, feltehetőleg ez volt a 
szék korai neve is.146 Telegdiszék, mint közigazgatási egység korai meglétére legfőbb 
bizonyítékként a Telegdibacon (vele szemben Sepsibacon) elnevezést szokás felhozni, 
bár meg kell jegyeznem, hogy a fogalom feltűnése meglehetősen kései (1592)147. Az 
1235-ben először említett Telegdi főesperesség148 területe a pápai tizedjegyzékekből 
kitűnően az erdőháti kerületen kívül kiterjedt a marosi, illetve csíki székelységre is. 
Ezen egyházigazgatási beosztás alapján szokás egy korábban meglévő Küküllő 
vármegye meglétre következtetni. A Telegd név származása a kutatás elég egyöntetű 
véleménye szerint a bihari (Mező)Telegdben keresendő, amelynek környékéről 
telepedtek át az udvarhelyi székelyek mai hazájukba.149 

A Telegd→Udvarhely névváltozás okára eddig nem született egyértelmű és 
megnyugtató válasz. A régészeti ásatások Székelykeresztúr mezőváros 
plébániatemplomának kutatása során kiderítették, hogy a mai templom alatt egy 
háromhajós, a 13. század végén – 14. század elején elkezdett templom alapfalai 
húzódnak, melynek építését sohasem fejezték be, ugyanis időközben áttervezték.150 A 
nagyszabású építkezés, ha megvalósul, jelen ismereteink szerint Udvarhelyszék 
legnagyobb korabeli egyházi épülete lett. Véleményem szerint az egyedülálló egyházi 
épület mögött egy alesperesi központ léte sejthető, Keresztúr 13-14. századi erőteljes 
fejlődése (1333-ban a keresztúri plébánia fizet a legtöbb pápai tizedet151), amelyre a 
régészeti kutatások vetettek fényt, is ezzel magyarázható. Mindezek fényében 
hipotetikusan megkockáztatható, hogy a kora Árpád-kori királyi udvarhely köré kiépült 
Udvarhely csak fokozatosan válik a szék közigazgatási központjává, és a székké válás 
kezdeti fázisában (13-14. század) Keresztúrnak nagyobb szerepe volt, ezért is válhatott 
alesperesi központtá. Udvarhely szerepe fokozatosan kerül előtérbe, a 15. századtól 
kezdve a szék központja névadója lesz egy közigazgatási egységnek is, és a Telegdiszék 
megnevezést az Udvarhelyszék terminus váltja fel. A fenti teória kontrollját a jövőben 
Székelyudvarhely plébániatemplomának régészeti feltárása és a korai mezőváros 
intenzív régészeti kutatása jelentheti. 

A 13. századi székely falvak létére a már fentebb taglalt régészeti terepbejárások 
eredményei mellett a pápai tizedjegyzékek utalnak közvetett módon. Azt gondolom, 
hogy módszertanilag nem járunk el helytelenül, ha feltételezzük, hogy a 
                                                 
142 E vonatkozásban végzett sóvidéki megfigyeléseimre és elemzéseimre ld. Sófalvi. 2005. 63-71. 
143 SzO. I. 20-21. 
144 Ld. Benkő E. 1992. 29. 
145 Connert 1901. 16. 
146 Vö. Hermann Gusztáv 2002. 55. 
147 SzO. IV. 117. 
148 EO. I. 181. 
149 Vö. Benkő E. 1992. 29. 
150 Vö. Benkő E. 1992. 32-33., 154-155. 
151 MonVat. I/1. 116.; EO. II. 413. 
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tizedjegyzékben szereplő plébániák mögött már az Árpád-kor végén létező falvak 
húzódnak meg. Az erdőháti alesperesség 30, illetve 32 plébániája (összességében 37-38, 
ugyanis az összeírásban nem teljesen ugyanazok a plébániák tűnnek fel 1333-ban és 
1334-ben – vö. 2. táblázat) egy minimális településszámot határoz meg a 14. század 
eleji Udvarhelyszék területén. Ugyanakkor a reprezentatívnak mondható keresztúrszéki 
területen jól megfigyelhető, hogy a 13. századi régészeti lelőhelyek és a pápai 
tizedjegyzék adatai csak részben fedik egymást, és több olyan 13. századi lelőhellyel 
rendelkező település ismert, amely még nem önálló plébánia vagy nem rendelkezik a 
tizedfizetéshez szükséges minimális jövedelemmel a pápai tizedjegyzékek 
keletkezésének idején. 

Keresztúrszék kilenc plébániás települése mellett még 19 mai vagy a 
forrásokban a késő középkorig önállósodott településről ismerünk Árpád-kori 
cserepeket (2. kép, 1. táblázat). Ezek többnyire olyan lelőhelyek vagy lelőhely-
csoportok, amelyek térben jól elkülönülnek egymástól, így mögöttük többnyire önálló 
falvak vagy a késő középkorra önállósodott Árpád-kori falukezdemények sejthetők. Az 
adatsor csak tájékoztató jellegű, de mindenképpen lehetővé teszi, hogy a falvak számát 
a plébániás helységeknek legalább a duplájára, de inkább a háromszorosára becsüljük a 
13. század végén. 

Az Árpád-kori településhálózat feltérképezésében a régészeti és írott forrásokat 
a művészettörténeti és helynévi adatok egészítik ki. A román kori építészeti emlékekkel 
is rendelkező – a pápai tizedjegyzékben nem szereplő – templomok, véleményem 
szerint szinte biztosan önálló falvak voltak már az Árpád-korban (pl. Rugonfalva 
Keresztúrszékben). Udvarhelyszék területén az elmúlt évtizedben a következő 
településeken sikerült Árpád-kori – a pápai tizedjegyzékekben nem szerepelő – román 
kori templom elemeit kimutatni: (Felső)Sófalva, Dobó, Székelyudvarhely – Szentimre, 
Bágy, Máréfalva, Tatárkápolna, Székelylengyelfalva. Kockázatosabb megbízható 
településtörténeti következtetéseket levonni a helynevekből, főleg ha ezek etimológiája, 
eredete nem tisztázott kellőképpen. A puszta személynévből képzett helynevekről, a 
személynév + -falva, -laka, -telke településnevekről, a védőszentnévből kialakult, illetve 
a védőszent + -falva típusú helynevekről általában véve elfogadható, hogy az Árpád-kor 
végéig, a 14. század elejéig létrejöttek, a keresztúrszéki szisztematikus kutatások ezt 
lényegében megerősítik (az ilyen típusú helynevekkel rendelkező falvak területén az 
esetek 85 %-ban Árpád-kori leletek kerültek elő, illetve román kori egyházépítészeti 
emlékről is tudunk). Gagy esete – területéről nem ismertek Árpád-kori leletek – viszont 
arra figyelmeztet, hogy a puszta személynév nem minden esetben jelent korai helynevet, 
a környezeti tulajdonságot jelölő helynevek pedig nem mindig koraiak, mint ahogyan 
várnánk, mindössze a terület addig be nem népesült voltát jelzik (pl. Kőrispatak) 
(további példákra ld. még 1. táblázat). 

A fenti megfigyelések alapján a továbbiakban megkísérelhető a teljes 
Udvarhelyszék Árpád-kori településsűrűségének a meghatározása az írott, régészeti, 
művészettörténeti és nyelvészeti adatok alapján. A forrásokban csak a késő 
középkorban megjelenő, viszont névtípusukat illetően a 13-14. századra tehető 
helységnevek Árpád-kori keltezéséhez valamely más történeti forrás (régészeti, 
művészettörténeti adat) tanúbizonyságát is szükségesnek tartottam. 

Udvarhelyszék 37 (+1)152 plébániás települése mellett 44 Árpád-kori régészeti 
lelőhelyről van tudomásunk (nem számítva a várakat és barlangi lelőhelyeket), és 11 
templomból román kori egyházépítészeti elem153 (nem számítva a határban álló 
kápolnákat) vagy faragvány ismert (a lelőhelyek és egyházépítészei emlékek részben 
                                                 
152 (+1) a bizonytalan besorolású, azonosítású Lövétére vonatkozik. 
153 Általában szentély vagy templomhajó értendő alatta. 
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fedik egymást, mindössze 2 olyan esetünk van, ahol csak egyházépítészeti elem vagy 
faragvány utal Árpád-kori településtörténeti emlékre). A templomos helységek esetében 
biztosan állítható, hogy az Árpád-kor végén önálló települések voltak (pl. Agyagfalva, 
Bágy, Sófalva, Székelyudvarhely – Szentimre). Önmagukban a kerámialeletek még nem 
feltétlenül jelentenek egyházas helyet, mint ezt a közelmúltban végzett bikafalvi ásatás 
is bizonyította, ugyanis itt a 17. századi templom helyén végzett feltárás során nem 
találtunk középkori templomra utaló nyomokat, viszont Árpád-kori kerámiatöredékek 
szép számban kerültek elő.154 A keresztúrszéki adatokkal összehasonlítva jól látható, 
hogy a szék teljes területére kivetített adatok (összesen 83-84 település és/vagy 
plébánia) kissé torzítanak, ami kutatási hiányosságokkal magyarázható. A fentieket 
kiegészítve a nyelvészeti adatokkal (1. táblázat), Udvarhelyszék középkorból ismert 
települései közül 29 puszta személynévből képzett, 13 -d vagy -cs képzős, 43 -falva, -
laka, -telke típusú, 17 pedig valamely védőszent nevét viseli. Ez 102 települést jelent az 
1567-ben létező 133 településhez képest. A nyelvészeti adatok nem tartalmazzák a 
pusztán környezeti jelleg alapján képzett helyneveket, ugyanis mint fentebb utaltam rá, 
ezek keltezése a legbizonytalanabb, és csak akkor tehetjük őket az Árpád-korra, ha van 
más keltező értékű adatunk is, pl. (Nagy)Medesér vagy Hidegkút, ahonnan Árpád-kori 
cserepek/lelőhelyek ismertek, illetve a pápai tizedjegyzékekben feltűnő Almás, Korond 
vagy Száldobos. A különféle képzők és utótagok nem perdöntőek, pl. a -d képzős 
Parajdról mindmáig nem ismerünk 16. század előtti történeti adatot. Nem számolva más 
bizonytalan keltezésű helységneveket (pl. másodlagos települések), viszont hozzáadva 
5-6, feltehetően szláv eredetű településnevet (amelyek biztosan koraiak, hisz az 
elenyésző számú szlávságot az udvarhelyi székelység hamar magába olvasztotta), a 
kapott szám (107-108) mindenképpen túl magas ahhoz, hogy a késő Árpád-kori, akár 
14. századi települések számával megfeleltessük, és óvva int attól, hogy pusztán 
helynévtipológia alapján rekonstruáljuk az Árpád-kori településhálózatot.155 

A keresztúrszéki, reprezentatívnak mondható 2:1, lelőhelyek (települések): 
plébániás helyek aránya egyébként a Kárpát-medence jobban kutatott területein 
átlagosnak mondható156, viszont a további szisztematikus kutatásokig csak óvatosan 
kezelendő udvarhelyszéki viszonylatban. Addig is, a kutatások jelenlegi szintjén 
megkockáztatható, hogy az Árpád-kori települések száma Udvarhelyszéken 
megközelíthette a százat. 

A régészeti kutatások nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az Árpád-kori 
falvak és templomok térbeli kapcsolatáról képet alkossunk. Fontos, és egyelőre nem 
megválaszolható kérdés e tekintetben a pápai tizedjegyzékben nem szereplő, templomos 
helyek (Bágy, Székelyudvarhely – Szentimre, Máréfalva, Rugonfalva, Sófalva, Székely-
lengyelfalva, Tatárkápolna stb.) egyházjogi meghatározása: plébániák avagy részleges 
plébániajogokkal (pl. temetkezési jog, amely a fenti példák egy részénél kimutatható 

                                                 
154 Derzsi – Nyárádi – Sófalvi 2006. 
155 Az elemzés eredménye arra utal, hogy a -d képzős, a -falva, -laka, -telke stb. utótagú, illetve a puszta 
személynévből vagy védőszentből képzett helynevek még keletkeztek a késő középkorban is, sőt újkori 
példa is akad rájuk. Ld. Kristó – Makk – Szegfű 1973.; Kristó – Makk – Szegfű 1973-1974.; Kristó 1976. 
156 A patai főesperesség területén a plébániás és más forrásokból (oklevelek, hagyományok, régészeti 
kutatásból ismert faluhely) ismert falvak, települések (melyek egy részén szintén állt plébániajogokkal 
nem rendelkező templom) közti arány közel 1:2 (50:90). A statisztikai adatok nem tartalmazzák ez 
esetben a régészeti terepbejárásokból ismert Árpád-kori lelőhelyeket, ugyanis ezek egy része biztosan 
nem volt önálló település vagy megszűnt a 14. századra. Vö. Szabó János 1984. 41-56. 
Kristó Gyula 10 megye átlagát számolva szintén hasonló eredményre jutott, éspedig szerinte a települések 
41%-ban állt a 14. század első felében templom. Vö. Kristó 1986. 47. A fenti fejezetben bemutatott 
elemzések viszont egyértelműen cáfolják Kristónak azt a meglátását, miszerint a székelyföldi települések 
90%-a egyházas hely volt a pápai tizedjegyzékek keletkezésének idején. Ld. Kristó 2002. 145. 
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volt) rendelkező filiákról van-e szó? A kutatás jelenlegi szintjén nem tudjuk, hogy az 
egyházas helyek egy része azért maradt ki a pápai tizedjegyzékekből, mert nem volt 
elegendő jövedelme, vagy azért, mert valamely plébánia leányegyháza volt. 

A templomok és falvak térbeli viszonyát alapvetően meghatározta, hogy adott 
plébániához hány falu tartozott, és hogy azok rendelkeztek-e templommal/kápolnával. 
Az egy plébánia – egy település esetében a templom elég egyértelműen a falu 
belterületén, annak központi részén helyezkedett el. E csoportba sorolható az 
udvarhelyszéki falvak legjelentősebb hányada. Abban az esetben, ha két település 
közösen épített templomot, az a falvak között (Kányád157 és Jásfalva158, Telekfalva159 – 
Patakfalva160, Oroszhegy – Diafalva161, Fenyéd162 – Küküllőkeményfalva), adott 
esetben pontosan a két falu határán (Székelydobó – Vágás)163 épült fel. A mai 
Homoródkeményfalva déli peremén állt, az Árpád-kori falu belterületén kívül eső 
középkori templom164 feltehetően Abásfalvával közösen épült.165 Nem tudjuk, hogy 
Homoródalmás középkori temploma miért létesült a településtől néhány szász méterrel 
délre, hiszen a szomszédos Karácsonfalvának már az Árpád-korban temploma volt. Arra 
sincsen határozott válaszunk, hogy Máréfalva templomát miért építették a település 
belterületén kívül, attól néhány szász méterre egy kiemelkedő dombhajlatra.166 Hasonló 
esettel Szombatfalván találkozunk, ahol a középkori templom a falutól északnyugatra 

                                                 
157 A szerző ásatása, ld. Derzsi – Sófalvi 2008. Az ásatás a templom két félköríves szentélyét tárta fel, 
megfigyeléseink szerint az első már a 12. században elkészült. 
158 2011 tavaszán végzett terepbejárásunk itt is kimutatta az Árpád-kort, így érthetővé vált a kányádi-
jásfalvi templom térbeli helykiválasztása. 
159 Telekfalva templomának régészeti kutatása: Nyárádi – Sófalvi 2009. Az Árpád-kori település területén 
feltárt 17. századi templom mellett néhány, ezt megelőző – késő középkori sírt – figyeltünk meg, melyek 
kápolnájáról egyelőre nincsen régészeti adatunk. Telekfalva és Patakfalva közös középkori temploma a 
két falu közti vízválasztón, a Szent Lőrinc-dűlőben állt, melyet 1333-ban de villa Potok néven, 1334-ben 
pedig Sancto Laurentio megnevezéssel említenek. Az eset az egyetlen ismert példa arra Udvarhelyszéken, 
hogy egy plébániát egyik évben világi nevén, a következő évben pedig védőszentje alapján neveznek 
meg. A pápai tizedjegyzékben védőszentje, Szent György alapján megnevezett szombatfalvi plébánia 
világi neve csak 1497-ben bukkan fel az írott forrásokban, holott elég egyértelmű, hogy szintén Árpád-
kori településsel állunk szemben. 
160 A terepbejárások során (2007 tavasza) szintén megtaláltuk a település Árpád-kori eredetét jelző 
leleteket. Az I. katonai felmérésen még álló középkori templom (I. KatonFelm. 194. térképszelvény) 
faragványainak egy része Patakfalva mai, belterületén álló templomába került. Vö. Dávid 1981. 239. 
161 A 18. században térben még elkülönülő Diafalva és Oroszhegy (I. KatonFelm. 178. térképszelvény) 
közös középkori templomának helyét 2010 tavaszán végzett terepbejárásunk során nem tudtuk 
egyértelműen lokalizálni. 
162 Az Árpád-kori Fenyédtől északra, a településsel átellenben, a Nagy-Küküllőn jobb partján, a 
Csonkatemplom dűlőben 2010-2011-ben régészeti ásatással megkutatott templom környezetében Árpád-
kori, S-végű hajkarikákkal és gömbös fejű tűkkel mellékelt sírokat tártunk fel. A templom véleményünk 
szerint a pápai tizedjegyzék 1334. évi bejegyzéseinek de Luce nevezetű plébániájával azonosítható és 
Küküllőkeményfalvával közösen épített egyházról lehet szó, ez utóbbi belterületén még nem végeztünk 
terepbejárásokat. 
163 Mindkét falu belterületén Árpád-kori településnyomokat találtunk 2011 tavaszán végzett 
terepbejárásunk során. 
164 Vö. I. KatonFelm. 194. térképszelvény. A templom több száz méteres körzetében nem találtunk 
Árpád-korra utaló leleteket (2010). 
165 Ezzel ellentétben egy 1625. évi oklevél Homoródszentmárton filiáiként sorolja fel Keményfalvát, 
Abásfalvát, Gyepest, Lókodot és Kénost, akiknek ősi temetkezőhelyük volt a szentmártoni cinteremben. 
Vö. Függelék (9.1. alfejezet). Nem valószínű, hogy az emlékezet „ősi” fogalmat használna a reformáció 
elterjedésének korai évtizedeiben, ha nem évszázados gyakorlatról lenne szó. Elképzelhető, hogy a 
reformáció idején korábbi önállóságukat elvesztő egyházközségek (Keményfalva, Abásfalva) a többi – a 
középkorban is Szentmártonhoz tartozó – filiával (Lókod, Gyepes) együttesen nyilatkoznak. 
166 Régészeti feltárása: Demjén – Sófalvi 2009. Környezetében szórványos 13-14. századi leleteket 
gyűjtöttünk (2009). 
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magasodó dombra épült167. Katolikus területeken, ahol a reformáció nem idézett elő 
egyházszervezeti változásokat, két vagy három falu egy plébániához való tartozása 
esetén találunk arra is példát, hogy a templom az anyaegyház belterületén épült fel 
(Székelyszenttamás, Ülke, Tibód, a középkori templom Szenttamás területén áll), 
viszont csak sejthető, hogy az anyaegyháznak valamiféle primátusa lehetett 
(feltehetőleg korábban alapult) a másik kettővel szemben. A eset egyben intő példa arra, 
hogy komolyabb kutatások nélkül általánosítsunk más falvak – templomok – plébániák 
egyházjogi kapcsolata tekintetében (pl. Homoródszentlászló esetében a hagyomány úgy 
tartja, hogy a település peremén álló templom több közeli falu anyaegyháza volt).168 
 

2.4. Udvarhelyszék késő középkori településtörténete 
 

Udvarhelyszék a 16. század elejére – közepére elérte legnagyobb kiterjedését, 
nemcsak területileg, hanem településeinek számában is. A folyóvölgyek és medencék 
területén már alig néhány önálló település jött létre az újkorban (Alsósófalva, 
Felsősiménfalva, Kiskadács), a további kirajzás a magashegyi fennsíkok felé irányult, a 
16-17. századtól adatolt havasi szállásokon alakultak ki a későbbiekben a hegyi tanyák, 
majd állandó települések. A fejezetben a 16. század végi – 17. század eleji 
településtörténeti állapotokra összpontosítok, e téren lényegében nem történt változás a 
17. század végéig, ezért is nem készítettem önálló településtörténeti alfejezet a 
fejedelemség korról. 

Az Árpád-kori településhálózat foghíjas rekonstrukciójához képest a késő 
középkori állapotokról meglehetősen világos és hiteles képet alkothatunk. Ez főleg a 16. 
század második felétől jelentősen megduzzadó írott forrásoknak köszönhető, ugyanis a 
székely jobbágyság és a nagyobb birtokosok megjelenése olyan konfliktushelyzeteket 
teremtettek, amelyek jelentősen hozzájárultak a székelyföldi írott dokumentumok 
elszaporodásához.169 Az írott emlékek mellett a régészet eredményei és a 
művészettörténeti adatok, a helynevek (dűlőnevek), térképi adatok stb. révén képet 
alkothatunk a településekről, ezek formájáról és kiterjedéséről, az őket összekötő 
utakról, adott esetben lakóépületeikről, egyházukról, illetve más kiemelkedő jelentőségű 
objektumokról (várak, kúriák, kolostorok, kápolnák, védbarlangok, malmok stb.) is 
információink vannak. A mindennapi életről a 16. század második felétől keletkezett 
pereskedési jegyzőkönyvek adatai nagyon színes képet rajzolnak170, az anyagi 
kultúráról a régészeti feltárások révén van a legtöbb ismeretünk. A mezőgazdasági 
ágazatokról, a fölművelésről és az állattartásról, a határhasználatról a falutörvények 
világa rajzol képet. A hitviták, illetve a reformáció megjelenése, majd elterjedése 
szintén megfogható ezekben a forrásokban, bár ennek kutatása még meglehetősen a 
kezdetén tart. A városiasodásról, a különféle iparos mesterségekről és foglalkozási 
ágakról, valamint a vásárokról szintén csak a késő középkortól vannak adataink. A 
társadalom szerkezetéről és a népesség számáról az adóösszeírások és a lustrák 
tudósítanak. 

                                                 
167 I. KatonFelm. 177. térképszelvény. 
168 2011 tavaszán helyszíni szemlénk során a „Cintoron” határrészen habarcsos maradványok alapján 
azonosítottuk a középkori templom helyét. 
169 A székelyföldi íráshasználat ugrásszerű megnövekedése természetesen egy többeredőjű folyamat – 
elsősorban a késő középkori nagy társadalmi-gazdasági átalakulások – eredménye. A reformáció 
művelődéspolitikája, az anyanyelvű íráshasználat, a könyvnyomtatás, a szabad székelyeknek a társadalmi 
lesüllyedéssel szembeni ellenállása mind olyan tényezők, amelyek jelentősen hozzájárultak a különféle 
irományok számának megnövekedéséhez. Ld. még Jakó 1976. 10-35.; Pál 1996. 422. 
170 SzO. ú.s. I-III. 
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A továbbiakban a késő középkori településtörténet szempontunkból 
legfontosabb összetevőit mutatom be vázlatosan. 

 
2.4.1. Településhálózat – településkép 

 
A szék területén az 1570-es évekig összesen 138 „közigazgatásilag” önálló 

településről van tudomásunk a különféle forrásokból (133 szerepel az 1567. évi 
összeírásban – vö. 3. táblázat). Ebből mindössze kettő város (Udvarhely és Keresztúr 
mezővárosok). Székelyföldi viszonylatban ez a településszám magasnak mondható, 
ehhez hasonló számarány csak Marosszékben volt. A tény mögött a kedvezőbb 
természetföldrajzi viszonyok, illetve a kistelepülések léte húzódik meg. A 16. század 
második felében keletkezett népesség-összeírások171 különféle céllal készültek, és nem 
tartalmazzák a települések összes társadalmi kategóriáját, illetve családfőjét, így nem 
alkalmasak népességszám meghatározásra. Bár korszakunkon túlnyúlik, a késő 
középkori népesedés meghatározására jól alkalmazható az 1614. évi Bethlen-féle lustra, 
ugyanis ekkor a társadalom minden egyes rétegét és harcképes (férfi)tagját összeírták. 

Udvarhelyszéken 1614-ben 130 településről írták össze a különféle kategóriába 
tartozó családfőket, összesen 4.987 főt, amely 5-ös szorzóval számolva 24.935 főt 
jelent, településenként 38 családot és 192 lakost. Marosszék 116 településén 3.760 
családfőt (18.800 főt) írtak össze, ez átlagosan 32 családot és 162 lakost jelent 
településenként. 

Ezzel szemben Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 48 településén közel annyi 
családfőt (4.555) írtak össze, mint Udvarhelyszéken, amely településenként átlagosan 
95 családot és 474 személyt jelent. Háromszékben összesen 6.894 családfőt tartalmaz a 
lustra a 94 településről, átlagosan 73 családot és 367 főt.172 

Az adatok részletes elemzéséből jól látható, hogy míg Udvarhely- és 
Marosszékben többnyire a kis-közepes falvak voltak a jellemzőek, ezzel szemben 
Csíkban és Háromszéken a közepes vagy óriásfalvak domináltak. Míg Udvarhely- és 
Marosszékben elég ritka a 250 fő fölötti település, Csíkban és Háromszékben szép 
számban voltak 500, és akár 1.000 főt meghaladó települések is. 

Udvarhelyszék falvai a késő középkorra elindultak a halmazosodás útján. A 
korábbi szórt, tanyaszerű, spontán megtelepedésű falvak besűrűsödés útján lettek 
halmazfalvak. Ez az állapot még az I. katonai felmérés falualaprajzain, illetve a mai 
településképen is felismerhető.173 Sóvidéki településtörténeti kutatásaim során, a 
régészeti terepbejárások, a térképészeti források, a mai településkép és gazdasági-
társadalmi tényezők elemzése alapján mutattam ki a falvak korai szórt településképét, 
illetve ezek késő középkori halmazosodását.174 Udvarhelyszék hasonló földrajzi, 
gazdasági és társadalmi viszonyai alapján joggal állítható, hogy a szék nagy részén 
hasonló településszerkezeti változások történhettek a középkor folyamán, bár a kérdés 
további beható kutatásokat igényel. 
 

2.4.2. Utak – úthálózat 
 

                                                 
171 1566: a II. János király hadában szolgált főemberek és lófők lajstroma. SzO. II. 195-204., SzO. ú.s. 
VII. 19-25.; 1567: a portánként kivetett 25 dénáros adó. SzO. II. 218-220., SzO. ú.s. VII. 60-62.; 1576: 50 
denáros adó (az egy jobbágyporta után fizetett összeg). SzO. IV. 37-43., SzO. IV. ú.s. 37-41. 
172 A 1614. évi lustra demográfiai feldolgozására ld. Székely felkelés. 159-190. 
173 I. KatonFelm. 145-146., 159-162., 176-179., 193-195., 209-211., 227. térképszelvények. A mai 
település-alaprajzokra ld. Hargita megye c. településtérképekkel ellátott atlaszt. 
174 Sófalvi 2003.; Sófalvi 2005. 55-73. 
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Udvarhelyszéken a késő középkorra nagyjából kialakult a mai úthálózat, a főbb 
utak pedig még korábbi előzményekre tekintenek vissza (Árpád-kor). A legfontosabb 
utak a folyóvölgyekben a vízfolyások mentén (a keresztúrszéki Nyikó menti út, a Nagy-
Küküllő völgyében haladó főút, és a két Homoród menti utak) haladtak. Udvarhelyt 
Csíkszékkel már a 14. század elején út köthette össze a Tolvajos-tetőn keresztül (erre 
közvetett bizonyíték a Telegdi főesperesség léte, amely közös egyházi szervezetbe 
kapcsolta össze a két széket). 

A szék útvonalairól, a falvakat és határukat keresztül-kasul hálózó dűlőutakkal 
együtt a 16. század második felétől keletkezett törvénykezési jegyzőkönyvekből, éppen 
korszakunk végén szerzünk tudomást, a későbbi források és az I. katonai felmérés adatai 
némileg visszavetíthetőek a 16. századra is. 

A településeket nemcsak a folyóvölgyek mentén, hanem a könnyebben 
áthatolható dombokon, erdőkön keresztül is út kapcsolta össze. Terepbejárásaink során 
figyeltünk fel néhány olyan gerincútra, melyek használata a középkorra, sőt egyes 
esetekben az Árpád-korra visszavezethető. A Rika-erdő kelet-nyugat irányú 
mellékgerincein két ilyen utat is sikerült térképészeti adatok és a terepbejárások alapján 
kinyomozni (68. kép). Vargyas felől a Kustaly-tető (751 m) irányából érkező, a Likat-
mezőn áthaladó, Kustaly várát érintő gerincút minden bizonnyal legalább az Árpád-kori 
vár használatával egyidős, sőt, az utat a Likat-mezőtől nyugatra záró földsánc régészeti 
kutatásából kiderült, hogy az már a késő népvándorláskorban létezett.175 Délebbre a 
Felsőrákos felől érkező, a rikai toronyvárakat érintő, a Közbérc-fején (788 m) áthaladó 
gerincút a Kapus-tetőn után ereszkedik be a Homoród völgyébe. 
Homoródszentmártontól keletre egy másik Kapus-tető szintén egy középkori gerincút 
helynévi lenyomata lehet. 

A Rikán áthaladó országos jelentőségű, a Barcaságról Erdővidéken keresztül 
Udvarhelyszékre, illetve az Erdélyi-medencébe tartó útvonalak az Árpád-korban 
Kustaly vára, illetve a rikai toronyvárak mellett haladtak el. Nem tudjuk pontosan mikor 
alakult ki az ugyancsak kelet-nyugat irányú, a Rika-patak völgyéből a vízválasztóra 
felkapaszkodó, majd a Gázló-patak mentén a Kis-Homoród völgyébe beérkező, 
országos jelentőségű út (6. és 68. kép), a legújabb kutatások közvetett adatai a római 
korra utalnak.176 Egy 1486. évi oklevélben, Homoródújfalu és Székelyzsombor közti 
határleírásban említett brassói „nagy út”177 feltehetően erre vonatkozik, ám nem zárható 
ki, hogy az Apáczai-erdőn keresztül haladó, az Olton Alsórákosnál átkelő, majd a Kis-
Homoródot Mirkvásárnál (a település szász neve Streitfort, magyarul Hadrév) elérő 
útról lenne szó. 

Az utak kialakulása és használata szempontjából vannak olyan esetek, amikor 
valamilyen gazdasági tevékenység hoz létre egy útvonalat, vagy éppen egy adott úton 
halad ennek lebonyolítása. Jó példa erre a Sóvidékről szerteágazó sószállítás. Helyneves 
adatokból a következő, Sóvidékről induló sószállító útvonalakra következtethetünk.178 
(Felső)Sófalváról délkelet felé haladt az egyik Só út (környékét ma is „Sótalatt”-nak 
nevezik). Az út folytatása Korond déli végében tűnik fel, a falu Székelypálfalva felé 
vezető utcája a Só út nevet viseli.179 A korondi Sórév és a Rakodó szintén a sószállítás 
helynévi lenyomatai.180 Az Udvarhely (Keresztúr) irányába haladó út Pálfalva határában 

                                                 
175 Ld. részletesen az Adattárban, az 5.2.10. alfejezetben 
176 Ld. Adattár, 5.2.11. alfejezet, az Országhatár földsánc és árok kutatása. 
177 „magnam et stramineam viam, per quam itur ad Brassouiam”. SzO. III. 111. 
178 A sóvidéki sóbányászat és sókereskedelem középkori elemzésére és bemutatására ld. Sófalvi 2001.; 
Sófalvi 2005. 170-183. 
179 István 2000. 31. 
180 Janitsek – Szőcs 2001. 131-132., ill. 822. számú helynevek. 
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vezet tovább, itt egy 1682. évi forráshely „soutra hagoban” kaszálót említ.181 A 
megjelölt úton már a 16. században is sót szállítottak. 1597-ben azért pereskedik 
Korond és Pálfalva, mert az előbbiek elhajtották a „sora iarok” és a pálfalviak marháit a 
két falu határának találkozásánál lévő „kj erezteö heljekreöl”.182 

A másik fontos sószállító út Gyergyóba vezetett (5. kép). Kezdetben a Sóhátról 
induló, (Felső)Sófalva felett a Görgényi-fennsíkra felkapaszkodó Só útja183 a Putna-
hágón át vitt a Gyergyói-medencébe; Gyergyóalfalu fő utcáját ma is Só útnak nevezik. 
Az út kialakulása a gyergyóiak szabad sóhasználati jogának kifejlődésével 
párhuzamosan mehetett végbe. A Gyergyói-medence korai településtörténete ma még 
feltáratlan, az írott, illetve a régészeti források184 viszonylag gyér lakottságra utalnak a 
14. századot megelőzően. Egy vadonatúj felfedezés viszont egyértelművé teszi a Só út 
Árpád-kori létezését. 2010 nyarán a Görgényi-fennsíkon, ma Gyergyóalfalu határába 
eső késő középkori – fejedelemség kori, elpusztult fogadóhely környékén végzett 
régészeti kutatásunk során, az út közvetlen közelében egy 13-14. századi szakállas 
nyílhegyet találtunk (65. kép 8). 

A Homoród menti helynevek és történeti források részletes elemzése révén a 
jövőben képet alkothatunk az itteni sószállítás útvonalairól is. Egy 1536. évi oklevél, 
melyben Maylád István erdélyi vajda és székely ispán megparancsolja az ország 
hatóságainak, hogy az udvarhelyszéki székelyeket sókereskedésükben ne 
háborgassák185, a Segesvár- és Kőhalomszékekbe irányuló kereskedést emeli ki. A 
székek topográfiai elhelyezkedését nézve kézenfekvőnek tűnik az a feltételezés, hogy a 
sóvidéki (és keresztúri) sót Segesvár felé, míg a Homoród menti sót Kőhalom felé 
szállították. 

Azokkal a középkori utakkal, melyek hadi használatát írott vagy már források 
alapján ki lehetett mutatni, a dolgozat legutolsó fejezetében foglalkozom. 
 

2.4.3. Település-pusztásodás 
 

A 15-16. századi forrásokban feltűnő udvarhelyszéki településekből ma 12 
nincsen a térképen, mivel egy részük elpusztult, mások beolvadtak. Udvarhelyszék 
településtörténetének szempontjából áttekintésük nagyon fontos, noha a területen nem 
számolhatunk jelentős település-pusztásodással. 

A korábbi kutatásban Besenyőfalva (ma Firtosváralja), az erdővidéki Dobó (ma 
erdőfülei határ), a keresztúrszéki Görgény (ma alsóboldogfalvi és székelykeresztúri 
határ), Tihadár (ma kénosi/patakfalvi és székelyudvarhelyi/homoródremetei határ) és 
feltehetően a Kőmezőn állt ismeretlen nevű falu (ma homoródalmási határ), az írott 
források szerint és/vagy a régészeti leletek alapján létező középkori települések a 16. 
századra puszta-településekké váltak. 

Besenyőfalváról egy 15. századi közepén zajló pereskedésből szerzünk 
tudomást. 1455-ben a besenyőfalvi székelyek (Siculi de Bezzenijofalwa) pert indítanak 
Pálfalva ellen186, mivel ez jogtalanul elfoglalta és használja földjeit. Az 1459-1462 
                                                 
181 Szabó T. 2005. 182. 
182 SzO. ú.s. II. 343. 
183 I. KatonFelm. 145-146. térképszelvény. Első írott említése 1864-ből való. Ld. Szabó T. 1940. 20. 
184 A szárhegyi ásatásra ld. Munteanu 1984. A középkori leletanyag zöme a 14-16. századból való, és 
mindössze egy 12/13. cseréptöredéket találunk köztük. A késő középkori Gyergyószék területén a 
régészeti kutatások az elmúlt években lendültek fel. Késő Árpád-kori leletek a gyergyószentmiklósi Both 
várának ásatásán, illetve Tekerőpatakon kerültek elő. Demjén Andrea szíves szóbeli közlése. Ld. még 
Demjén 2012. 
185 SzO. II. 40-41. 
186 SzO. I. 169. 
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közti időszakból még négy oklevelet ismerünk, amelyben a váraljafalviak pereskednek 
a pálfalviakkal.187 Ferenczi Sándor meggyőzően bebizonyította, hogy Besenyőfalva és 
Váralja (vagy Váraljafalva) egy és ugyanaz a falu, mivelhogy az oklevelekben 
szereplő, a kihágás vizsgálatában, mint királyi megbízott ugyanaz a személy tűnik fel 
az 1, 2 és 3 oklevelekben egyaránt; a 2, 3, 4, és 5 oklevél mindig Udvarhelyszék 
hadnagyát, székbíráit és idősebbjeit, illetve esküdtjeit rendeli ki a vizsgálathoz; 
ugyanabban a perben az alperes Pálfalvával szemben ugyanannak a falunak kell 
állnia.188 Valóban, az azonosságokból elég világos, hogy Besenyőfalva és Váraljafalva 
egy településnek a különböző nevei, tehát valamilyen oknál fogva három és fél év 
múltán Besenyőfalva más néven bukkan fel az oklevelekben. Tehát 
településpusztulással, elköltözéssel vagy csupán névváltozással állunk szemben. 

Ferenczi István és Ferenczi Géza szerint egy kora középkori, besenyő eredetű, 
határvédelmi népesség lakta az egykori Besenyőfalvát, mely szerintük a Firtostól 
északra elterülő Kadács-mezején állott. Itt, ők, állításuk szerint „kora középkori”, 12. 
századi kerámia-töredékeket gyűjtöttek.189 

A „kora középkori” falu létével, illetve a falu elköltözésével szemben a 
következő ellenérvek merülnek fel, azon felül, hogy a Besenyőfalva településnév 
névtipológiailag nehezen keltezhető a 13. századnál korábbra. A korondi múzeumban 
a Ferenczi testvérek által elhelyezett „kadács-mezei” cserepek többsége kora újkori 
töredék, két-három, anyaga alapján késő középkorinak meghatározható darab van 
köztük. A kérdés az, hogy néhány, eléggé jellegtelen késő középkori cseréptöredéket 
mennyiben azonosíthatunk egy oklevélben szereplő, késő középkori településsel? Hát 
még egy 12. századi, besenyők által lakott településsel? 

Kadács-mezejét és Firtos környékét sóvidéki terepkutatásaim folyamán 
számtalanszor felkerestem. Intenzív terepbejárásaim során a Firtos és Kadács-mező 
közti nyeregben és környezetében szórványosan néhány középkori, illetve kora újkori 
kerámialeletet gyűjtöttem, és nem sikerült megnyugtatóan azonosítani a pereskedésben 
említett Besenyőfalva helyét. 

A probléma megoldásához több tényezőt érdemes figyelembe venni. A 
„felhagyott” falu azonosításában fontos adalék lenne a 19. század elején Kadács-
hegyesén felfedezett kápolnarom190 pontosabb azonosítása. Ennek létét írott adatok 
bizonyítják, tehát felvetődik a kérdés, hogy melyik falu tartozéka volt: Atyhá-é vagy 
Besenyőfalvá-é? Besenyőfalva egykori helyének megtalálásában fontos összetevő 
lehet egy 19. századi adatsor, mely szerint Firtos vára alatt, ettől északnyugatra a 
„Kőriskút” nevezetű helyen régi vaseszközöket, malomköveket, kerámiát és kemence-
maradványokat (tüzelőhelyeket)191 lehet találni. A terület ma nagyon nehezen 
kutatható, mivel egy részét fiatal, zsenge, sűrű erdő borítja. A Kőriskút melletti 
legelőn végzett terepbejárásaim során mindeddig nem sikerült az Orbán Balázs által 
említett, elpusztult (középkori ?) településre utaló nyomokat megtalálni. 

Lehetséges, hogy nem is történt faluköltözés, a névcserének pusztán 
funkcionális okai voltak: Firtos várának építése. A magam részéről ezt tartom a 
legvalószínűbbnek. A Firtos csúcsai között eredő Súgó-patak, Rekettyepataka és 
Tóhely környéki területekért folyt a pereskedés Pálfalva és Besenyőfalva 
(Váraljafalva) között, és azzal zárult, hogy a vitás területet megosztották és 
elhatárolták (!). Bár topográfiailag nem teljesen meggyőző, megkockáztatható az a 

                                                 
187 SzO. I. 177-178., 178-179.; III. 72.; VIII. 97-99. 
188 Ferenczi S. 1938. 
189 Ferenczi G. 1991. 28.; Ferenczi I. 1992. 4-8. 
190 Janitsek – Szőcs 1998c. 169-175. sz. helynevek. Vö. Sófalvi 2005. 123. 
191 Pesty F. htgy. Atyha. Ld. Janitsek – Szőcs 1998c. 41. sz. helynév. Vö. Orbán 1868. I. 128. 
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feltevés, hogy az 1597-ben feltűnő Földhíd192 földtöltés ennek a határmegosztásnak a 
lenyomata.193 Korábban hangoztatott védelmi szerepe elvethető, hisz helyzete alapján 
nem volt alkalmas erre, mivel a lejtőre merőlegesen fut befelé. 

2009 tavaszán Firtosváralja belterületén végzett terepbejárásaink során több 
ponton késő Árpád-kori kerámiatöredékeket gyűjtöttünk, amelyek alapján elég 
egyértelműnek tűnik, hogy a település mindössze nevet változtatott a 15. században. 

Dobó falu a Kormos-patak völgyében a régészeti adatok alapján a 13-14. 
században jött létre, az írott források a 16. század második felében még említik194, ezt 
követően hagyták el lakói, a közeli Fülére és Száldobosra költözve. 
Plébániatemplomának feltárása is hasonló képet mutat a templom meglétéről, illetve 
működéséről.195 

Görgény falut középkori forrás nem említi, de a régészeti terepbejárások 
eredményei megerősítették a helyi hagyományt, miszerint a Kis-Görgény völgyében 
középkori falu volt. Az Árpád-kori leletekkel induló település a 15. század végére már 
megszűnt.196 

Tihadar vagy Tihadár először 1623-ban tűnik fel a forrásokban, ekkor már 
puszta197, sőt a 16. századi forrásokban való teljes hiánya még korábbra teszi 
megszűnését. A helynév formája (puszta személynévből képzett helynév) valószínűsíti 
Árpád-kori létrejöttét, a feltevés bizonyítását a régészeti kutatásoktól várhatjuk, viszont 
mindeddig nem sikerült azonosítani helyét, mivel a szóba jöhető nagy kiterjedésű terület 
erdő, illetve legelő (2007-ben végzett terepkutatásunk nem vezetett eredményre). A 
hagyomány szerint határa Patakfalva és Kénos között oszlott meg, de a kutatásba be kell 
vonni a nevezett településekkel szomszédos Székelyudvarhely és Homoródremete 
határainak egy részét is. 

A homoródalmási Kőmezőn állt középkori telepjelenséggel az Adattárban 
foglalkozom. 

A település-pusztásodás okai egyelőre nem ismertek részleteiben, a 
hagyományok (Orbán Balázs) általában a tatár-török harcokkal magyarázzák a 
települések megszűnését (Görgény, Tihadár), de figyelembe kell vennünk más 
tényezőket is (gazdasági okok, járványok, természeti katasztrófa). A földesúri akarat, 
mint kényszerítő erő nem jöhet számításba, hiszen a középkori Udvarhelyszéken, mint 
általában egész Székelyföldön nincsen jobbágyi szolgáltatásokra épülő jelentősebb 
birtokrendszer a 16. század második fele előtt. 

Gyárosfalva és Szentimre a 16. század végén olvadtak Udvarhely városába, 
fejedelmi rendelet mondta ki a lakosoknak a városba való települését (a Szentimre utca 
az ide költöztetett falu lakosaiból alakult ki). Az előbbit 1571-ben198, míg az udvarhelyi 
várbirtokhoz tartozó Szentimrét 1577-ben csatolták a városhoz.199 A növekvő város 
területigénye és beolvasztó hatása a későbbiekben kiterjedt Cibrefalvára, Betlenfalvára 
és Szombatfalvára egyaránt.200 A két utóbbi, Gyárosfalvával együtt beépült a város 
területébe, Szentimrén és Cibrefalván régészeti terepbejárások és ásatás igazolja az 
Árpád-kortól induló település és templom, illetve a késő középkori falu egykori létét, 

                                                 
192 Szabó T. 2005. 67. 
193 Ld. Adattár, 5.2.5. alfejezet. 
194 1566: SzO. II. 197.; 1567: SzO. II. 219.; 1576: SzO. ú.s. IV. 41.; 1604: SzO. ú.s. IV. 155., 168. 
195 Ld. Bordi 2003a. 
196 Vö. Benkő E. 1992. 51. 
197 Mihály János 2003. 9. 
198 SzO. III. 185. 
199 SzO. III. 54. 
200 Ld. Nyárádi 2009. 
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helyét. Keresztúrfalva és Timafalva a 19. században olvadtak be Keresztúr városába, a 
20. század első felében Fiatfalva is a város része lett. 

Az írott forrásokban 1566-ban feltűnő Demeterfalva a 19. századra egybeépül és 
közigazgatásilag beolvad Kobátfalvába.201 Ehhez hasonló az ugyanekkor feltűnő 
Fancsika esete is, amely viszont 1576-ra már jelentéktelen településsé válik és területén 
két nincstelen jobbágy lakik.202 A területen végzett terepbejárás során kevés kora újkori 
kerámiát találtam (2005), a késő középkori település feltehetőleg már a 17. században 
beolvadt területileg a közeli Agyagfalvába, hiszen többé már nem említik. 
 

2.4.4. Idegen népelemek Udvarhelyszéken a középkorban 
 

Udvarhelyszék középkori történetének sajátos színfoltját alkotják a magyar-
székely lakosság előtt vagy mellett kis számban élt idegen népelemek. 

A szék helynévanyagában a külső, keleti székekkel ellentétben viszonylag kevés 
olyan helynév van, amely egykori szláv népesség jelenlétére utalna. Hagyományosan 
ebből azt a következetést vonták le, hogy a magyar-székely lakosság megtelepedése 
előtt a terület szláv lakottsága meglehetősen gyér volt.203 Benkő Loránd szerint 
mindössze a Muzsna helység, a Rika-patak, illetve -hegység kapcsolhatók az egykor itt 
élt szláv lakossághoz.204 Ezek mellett Kiss Lajos szláv eredetűnek tartja a Bardóc, Rava, 
Szolokma településneveket is.205 

A keresztúrszéki régészeti terepbejárások igen fontos eredménye, hogy a késő 
népvándorlás kori és kora Árpád-kori régészeti lelőhelyek feltérképezése révén kiderült, 
hogy a két lelethorizont más-más településhálózatot fed le: míg a késő népvándorlás 
kori szláv-avar lelőhelyek a mellékvölgyek teraszain találhatók, ezzel szemben a kora 
Árpád-kori – feltehetően magyar – lakosság a főbb folyóvizek, völgyek mentén hozta 
létre településeit.206 Az eltérő településhálózat magyarázatot ad arra, hogy miért olyan 
kevés a szláv jellegű helynév a területen: a két népesség között nem volt szoros 
kapcsolat, így a későbbi lakosság nem vette át a szlávok által használt helyneveket. A 
fentiekből az is következik, hogy a kora Árpád-kori lelőhelyek – melyek többnyire a 
későbbi székely falvak alatt találhatók – lakói mögött alapvetően magyar nyelvű 
népesség rejlik, hisz a településtörténeti kontinuitás számottevő szláv népesség esetében 
ilyen jellegű helynevek átadását is jelentette volna. Az elmúlt években Udvarhelyszék 
többi részén végzett terepbejárásaink és ásatásaink során a mellékvölgyekben található 
Árpád-kori települések alatt ritkán találtunk késő népvándorláskorra utaló leleteket 
(Homoródalmás – Kőmező, Székelyudvarhely – Szentimre, Telekfalva), viszont a 
művelt területek összeszűkülése miatt nem állt módunkban a külterületeket is intenzíven 
felderíteni. A korszak kutatása Udvarhelyszék egészét nézve még nagyon elmaradott, a 
jövőben magyarázatra vár a 7-9. századra keltezett földsáncok interpretációja, melyet 
legalább kelet-erdélyi összefüggésekben kell tárgyalni. 

Az idegen népelemek közül a legtöbb vitát kavaró kérdés a besenyők és 
különféle török eredetű népcsoportokhoz fűződik Udvarhelyszéken. Ferenczi Géza és 
Ferenczi István a 1960-as évek elején Bögözben végzett telepásatásáról előkerült 
cserépbogrács-töredékek és a település nevének török-kipcsak eredetű magyarázata 

                                                 
201 SzO. II. 202. Vö. Benkő E. 1992. 102. 
202 „Nihil solvit, quia dou colone inhabitant et habent”. SzO. ú.s. IV. 39. 
203 Kniezsa István nagy összefoglaló történeti-névtani munkájában Udvarhelyszékről mindössze a Muzsna 
és Recsenyéd településneveket említi szláv gyanús helynévként. Vö. Kniezsa 1938. II. 421., 6. jegyz. 
204 Benkő L. 1989. 345. 
205 Kiss L. 1988. I. 168.; II. 402., 591. 
206 Benkő E. 1992. 20-21. 
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alapján jelentős kora Árpád-kori besenyő határőrző népességet feltételezett 
Udvarhelyszéken.207 A későbbiekben további helynevek (Besenyőfalva, Kadicsfalva, 
Kadács, Galac, Barót stb.) elemzése, írott források és a Homoródszentpálról előkerült 
cserépbogrács-töredék208 alapján továbbfejlesztették elméletüket, és a Görgényi-
havasok, valamint a Hargita hegység nyugati peremére épült királyi határvédelmi 
rendszer meglétével számoltak, mely I. László és Kálmán király idején épült ki a 11-12. 
század fordulóján. A várláncolat őrzőiként vegyes összetételű népességgel (besenyők és 
más török eredetű népcsoportok, magyarok) számoltak, és bizonyos moldvai helynevek 
alapján Ferenczi Géza bennük látta a csángók őseit is, akiket a székelyek 
megtelepedésekor kitelepítettek a Kárpátokon túlra.209 

Besenyőkre Udvarhelyszék területéről semmilyen írott adat nem utal, a székkel 
délről határos Alsó- és Felsőrákoson 1421-ben besenyőket említő oklevélről210 kiderült, 
hogy ez is, sok más hasonlóval együtt, Kemény József hamisítványa211, holott az Olt 
rákosi szorosát uraló két Töpe neve valóban török eredetű népcsoporttól származik.212 

A régészet oldaláról közelítve meg a kérdést, teljesen érthetetlen a honfoglaló 
magyarság egyik legjellemzőbb tárgyi hagyatéka, a cserépbogrács – melynek használata 
egészen a 14. század elejéig jellemző volt – alapján besenyőket helyezni a kora Árpád-
kori Udvarhelyszékre. Természetesen a besenyők is készítettek és használtak a 
magyarokéhoz hasonló cserépüstöket. 

A fentiek alapján elmondható, hogy a bizonytalan nyelvészeti magyarázatokon 
kívül más nem támasztja alá az udvarhelyszéki besenyők létét. A Besenyőfalva, 
Kadicsfalva helynevek jellegzetes magyar helynévadással keletkezett településnevek 
(előtagjuk valóban török eredetű személynév vagy török eredetű személyre utal), és nem 
keltezhetők a kora Árpád-korra. További szakszerű nyelvészeti kutatásoknak kell 
vizsgálniuk a Bögöz, Galac vagy Barót helynevek eredetét és kapcsolatait. 

A pápai tizedjegyzékekben először feltűnő Oroszhegy (Vriczheg)213 nevének 
eredete egyelőre homályos, ugyanis a helynév nem népvándorlás kori szláv 
alaplakosságra utal, hanem Árpád-kori keleti szláv betelepülőkre. A példa nem 
egyedülálló, Háromszékből a torjai enklávé környékéről oklevelek is említenek 
ruténokat 1324-ből214, viszont ebben az esetben magánbirtokra telepített népcsoportról 
van szó. Ruténokra Erdélyben (pl. Szeben környéke) az Árpád-korban több helyen 
találunk adatot. 

Nincsenek adataink egyelőre arra, hogy mikor alakult ki az írott forrásokban 
először 1505-ben említett Lengyelfalva215 helynév, és mi áll a helységnév előtagja 
mögött település- és népiségtörténeti szempontból. A település belterületén 2010-ben 
végzett régészeti kutatásaink annak 12. századi kezdetét mutatták ki, román kori 
templommal.216 Jásfalva előneve mögött minden bizonnyal nem a jászok, hanem egy 
szláv eredetű székely személynév húzódik meg.217 A szék peremén fekvő, a pápai 
tizedjegyzékekben már szereplő Olasztelek nagy valószínűséggel középkori latin hospes 
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telepesekre utal (a településről ismert Olaszok útja, Tortoma hegy, Kolombán családok 
megerősítik az idegen népcsoport megtelepedését a székelyek között).218 

Az idegen eredetű telepesek középkori székelyföldi megjelenése és 
megtelepedése összetett probléma, ugyanis Székelyföld egy sajátos jogállású, autonóm 
terület volt a középkorban. Az olasz és orosz telepesek csoportos megjelenése a korai 
századokban feltehetőleg még a székely székszervezet és a székelység területi jogainak 
megszilárdulása előtt történhetett, és ekként tudtak önálló településeket létrehozni. A 
Székelyföld középkori státuszát rögzítő kiváltságlevél híján úgy tűnik, hogy a 
székelység földbirtoklásának alapja valamiféle sajátos szóbeli megállapodás alapján 
köttetett a királyi hatalommal, amelyre a székelyek a későbbiekben mindig 
ősfoglalásként hivatkoztak. Ezt az egyességet az ún. ökörsütés (a király koronázása, 
esküvője és elsőszülött fiának születésekor a székelység által adott ajándék) szentesítette 
meg. A királyi adományozási jog elvileg nem érvényesült, de a gyakorlatban több példa 
is volt rá, hogy a király megpróbálta ezen jogát érvényesíteni a Székelyföldön a 
középkorban.219 

Nehéz állást foglalni a szászok középkori udvarhelyszéki jelenlétéről, ugyanis 
mint fentebb is említettem, a velük összefüggésbe hozott régészeti leletek (vörös, finom 
anyagú kerámia Keresztúron és Udvarhelyen; Keresztúron feltárt talpgerendás 12-13. 
századi ház220) interpretálása bonyolult: míg az első feltehetőleg csak kereskedelmi 
kapcsolatra utal, a lakóház közvetlen jelenlétet feltételez. A 15-16. század fordulójától 
feltűnő Szász és Geréb családnevek egyértelműen jelzik, hogy a székelység közé szász 
elemek is keveredtek a késő középkorban. Az Oklánd helynév (’Hochland’) feltételesen 
kapcsolatba hozható korai szász telepesekkel vagy befolyással a Kis-Homoród mentén 
(sókitermelés). A szászok erdővidéki szerepére és/vagy kapcsolataira utalhat egy 
Baróton talált ún. német típusú bronzedény221, és talán a Hermány helynév is 
(vaskitermelés ?). 

A történettudomány józanabb vonulata manapság már teljesen törölte listájáról 
azt a 1301. évi hamis oklevelet, amelyben a Castrum Vduord és a közeli Oláhfalu Ursus 
kenézét említik.222 A román kutatás szívesen lát már az Árpád-kor végén románokat 
Udvarhelyszéken, viszont a település legelső, a fenti néven megjelenő hiteles említése 
jóval későbbi, mint már utaltam rá. Az oláhfalusi pap (Laurentius praesbiter de 
Olahfalu) említése viszont világosan mutatja, hogy egy katolikus, székely településről 
van szó, amelyen feltehetőleg egy román pásztorközösség telepedett le. Nagyobb 
számarányú románság Udvarhelyszékre a 16. század második felében, 1562 után 
kezdett bevándorolni, a székelyföldi jobbágyság megjelenésével.223 
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3. Erdély határvédelme a középkorban és a fejedelemség korában 
 
 Udvarhelyszék középkori és fejedelemség kori várainak és más védelmi 
objektumainak elemzése és interpretálása a téma tágabb ismeretét és elemzését követeli 
meg. A kutatás mai szintjén nem megalapozott védelmi rendszerről tárgyalni a korszak 
korai századaiban, mint ahogyan azt egyes kutatók tették korábban (Horedt, Kurt, 
Ferenczi István), egységes védelmi szervezetről viszont már az Árpád-kortól 
beszélhetünk (Bóna István, Ţiplic, I. M.). A témáról való hézagos ismereteink egyelőre 
csak a határvédelem összetevőinek és egyes elemeinek bemutatását, valamint 
kérdéseinek taglalását engedik meg, monografikus összefoglalásra nem vállalkozhattam 
a disszertáció keretein belül. Objektumaink értékelésénél a kutatástörténeti előzmények 
ismeretén túl szükség van a határvédelem problémás kérdéseinek kifejtésére, illetve az 
önvédelem szervezetének és elemeinek vizsgálatára. Bizonyos tekintetben a határ- és 
országvédelem kérdése nem választható el egymástól, a két fogalom nagyrészt fedi vagy 
kiegészíti egymást, gondolok itt főként a korai időszakra, és a határok konkrét védelme 
csak megfelelő forrásadottságok (írott adatok, régészeti források) közepette 
rekonstruálható. 
 Az udvarhelyszéki és a székelyföldi várak a kutatásban gyakran határvárakként 
szerepelnek, így szükséges a kérdés vizsgálatát tágabb kontextusban elvégezni, a 
Magyar Királyság Árpád-kori határvédelmének keretén belül, kitekintéssel az európai 
kora középkori határvédelemre. 
 Mindenekelőtt, a középkori határok és a határvédelem problémakörének 
elemzését egy rövid európai felvezetéssel kezdem, szemelvények és esetpéldák alapján 
megpróbálva betekintést nyújtani a kérdés európai vonatkozásaiba és összetevőibe. 
 
 3.1. Határok és védelem a középkori Európában 
 
 A római limes többnyire természetföldrajzi határokat követett, és a határ 
markáns választóvonalat képezett a Római Birodalom és a Barbaricum között katonai, 
politikai, gazdasági stb. értelemben egyaránt. A középkori határok az átrendeződött kora 
középkori európai történelemben már komplexebb térbeli formákat foglaltak magukba 
és jelentéstartalmuk is sokkal összetettebb volt a köznapi és politikai gondolkodásban. 
Jól példázza ezt, hogy a kor nemzetközi nyelve, a latin egy sor fogalmat használt ennek 
vonatkozásában (limes, marca, meta, gades, terminus, finis, confinium, frontera, 
signum).224 A közép- és kelet-európai nyelvek többsége a szláv granica szóból vette át a 
terminust. A francia eredetű frontière kifejezetten katonai, védelmi vonatkozású, mely a 
16. századtól vált általánossá, kiszorítva a fins (végek) jelentésű fogalmat.225 A spanyol 
frontera már a reconquista idején erős katonai jelentést hordozott. Más nyelvekben a 
határ jelentésű szavaknak kisebb katonai töltete van, így pl. a német grenze-nek, mely 
egyaránt jelöli a külső és belső határokat. A szláv eredetű terminus a Német Lovagrend 
révén került a német nyelvbe a 13. században, fokozatosan kiszorítva a mark-ot.226 
Bizonyos szláv nyelvekben az ország és a határ fogalma szorosan összefüggött, pl. 
Ukrajna esetében, amely lényegében a Lengyel-Litván Nagyfejedelemség határvidéke 
volt. Hasonlóképpen határzónban feküdtek a szlovén-horvát Krajn és Krajina 
tartományok. Egyes nyelvekben a határ szó korai jelentése valamely természeti 
képződménynek felelt meg, az 1200 előtti franciában a marche, vagy a szláv krai 
egyaránt erdőt jelentettek. 
                                                 
224 Reimitz 2000. 105-106.; Jaspert 2007. 66.; Constable 2006. 3-5. 
225 Power 1999. 6-7. 
226 Power 1999. 7. 
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 A középkori forrásokban néha pontos utalalást találunk egy-egy határszakasz 
kijelölésére227, de általában ezek jóval képlékenyebbek voltak, mint a római vagy a 
modern határok, és inkább egy adott igényt fejeztek ki. A középkori Európában az 
egyes államok közti határok nagy heterogén képet mutattak, melyek sorában a 
természteföldrajzi elemek és a mesterséges létesítmények egyaránt helyet kaptak. 
 A korai Bolgár Birodalom déli határán Bizánc ellen egy 120 km hosszú 
földtöltést (török neve: Erkessia) emeltetett228, ugyanakkor földművekkel védekezett a 
Fekete-tenger felől, illetve északon az ún. Traianus sánccal Dobrudzsában.229 Ettől 
délre, Pliska, a főváros felé haladó főútvonalat egészen a déli határsáncig fából és 
földből épített várak láncolata ellenőrizte. A védelmi rendszer központi eleme a pliskai 
erődítmény volt, mely 2300 ha-os kiterjedésével a legnagyobb és legerősebb vár volt. A 
9. század második felében a korai várakat kővárak váltották fel, a régiek helyén vagy 
azok környezetében (Capidava I, Dionisopol, Abritus).230 
 A Bizánci Birodalom a 10. században egy várrendszert épített ki a Balkán-
hegységtől délre, majd a Bolgár Cárság keleti részeinek bekebelezését (971) követően 
az Al-Duna vonalának megerődítésével (Păcuiul lui Soare, Dristra, Capidava, 
Dinogetia, Noviodunum, Pereyaslavets) védekezett az északi támadások (magyarok, 
besenyők, oroszok) ellen.231 Bizánc a 11. század elején egy mélységében tagolt védelmi 
rendszert hozott létre, ugyanis kiderült, hogy a Duna vonala nem képes megállítani a 
betöréseket. A Dunától délre a moesiai síkságon egy lakatlan területsávot alakítottak ki, 
a Haemus-hegység előterében.232 A Bizánci Birodalom hanyatlásával a védelmi 
rendszer egyre kevésbé volt képes betölteni szerepét. 
 Bizánc, a 11. századtól egyre erősebbé váló szeldzsuk-török nyomás hatására 
keleten deffenzív politikára kényszerült. Határain vegyes etnikumú (török, szláv, 
bolgár), mobilis, különféle kiváltságokkal és jogokkal felruházott katonai foglalkozású 
népelemeket (Akritai, Apelatoi) alkalmazott, akik feladata a határok ellenőrzése és 
védelme volt.233 
 Érdemes röviden kitérni az iszlám világ határfogalmára, lévén, hogy a 
középkorban, illetve a kora újkorban az arabok, majd a törökök folyamatosan jelen 
voltak Európában, harcban állva a keresztény államokkal. Az iszlám gondolkodásban, a 
dzsihád fő eszméjének megfelelően nem léteztek merev, vonalszerű határok, csak ún. 
átmeneti zónák az iszlám és a nem iszlám országok között. A központi, jól védett, 
megerősített magterület felől távolodva a védelem fokozatosan gyengült az átmeneti 
zóna felé, ahol vegyes lakosság élt. Ezt a tugurnak nevezett területet kisebb várak, 
erődítmények védték, melyet egy köztes védelmi zóna, az ún. awasim követett az ország 
közepe felé. A határzónák egy-egy katonai vezető (qaid) alá tartoztak.234 Az Ibériai-
félszigeten lényegében a keresztény oldalon is hasonló határvédelmi rendszer (Marca 
Hispanorum) és ideológia alakult ki, lévén, hogy a kialakult területi viszonyokat egyik 
fél sem tekintette állandónak vagy véglegesnek.235 

                                                 
227 A 12. századi lengyel határ (fines Poloniae) a Saale-folyón, vagy a cseh határ adott szakasza 1213-ban 
szintén meg volt jelölve („signa in medio rivuli”). Vö. Constable 2006. 9. 
228 Egy korabeli felirat leírja a határt, mely települések és természetes akadályok, mint a Stara Planina 
hegység és a Marica-folyó mentén haladt. Ld. Squatriti 2006. 85-86. 
229 Rashev 2006. 52-53.; Squatriti 2006. 
230 Rashev 2006. 54-58. 
231 Stephenson 1999. 83-88. 
232 Stephenson 1999. 88-90. 
233 Brauer 1995. 57. 
234 Ld. Brauer 1995. 11-16. 
235 Brauer 1995. 21-24. 
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 A Frank Királyság korai határai a verduni szerződésnek (843) megfelelően 
nagyjából a Schledt, Meuse, Saône és a Rhône folyók mentén húzódtak, és nem 
követték az etnikai elvet, sőt az egyházigazgatási rendszert sem, ugyanis az 
egyházmegyék általában a Rhône mindkét oldalára kiterjedtek.236 Ennek ellenére 
pontosan tudták, hogy hol húzódik a politikai határ, 1023-ban a francia király és a 
német-római császár a Meuse folyó közepén egy csónakban találkoztak, a két ország 
határán (limes utriusque regni). Fontos szerepük volt a belső tartományok, hercegségek 
közti határoknak (fines, marchie), melyek a várak alá tartozó vártartományok „végeit” 
jelölték. Ennek legjellemzőbb példája a Normandiai hercegség déli határa, mely 
fennmaradt egészen a francia forradalomig, annak ellenére, hogy a tartományt 1204-ban 
a Francia Királysághoz csatolták. A hercegség politikai határa szigorúan követte a 
közigazgatási és egyházigazgatási rendszert az Epte és az Eure folyók mentén. Az 
egyezményekben kijelölt határzónában tilos volt mindkét félnek várat építenie.237 
 A Frank Királyság és a Karoling Birodalom a szászokkal és szlávokkal szemben, 
követve a késő római kori modellt, szövetséges törzseket (foederati) állított a határ 
védelmére (pl. az ún. limes Saxoniae mellé Szászországban, illetve a limes Sorabicus238 
vonalán Thüringiában), földvárakat építve a nagyobb folyók partján (Bardowick, 
Büraburg, Höhbeck, Magdeburg stb.).239 Az Elbától északra Nagy Károly idején a 
szövetséges szláv obodriták látták el a védelmet240, aki a dán vikingek ellen 809-ben 
Esesfeld-nél várat építetett.241 A kijelölt határ (limes Saxoniae) leírását egy 11. századi 
forrás őrizte meg, mely patakok, tavak mentén húzódott, illetve megjelölt köveket és 
fákat foglalt magába. A forrásból az is kiderül, hogy a határ nem pusztán vonalszerű 
akadály volt, hanem egy övezetet jelölt.242 A birodalom keleti határát kivágott fákból 
létesített akadályokkal, sáncokkal erősítették, melyeken csak az adott kapukon keresztül 
lehetett áthaladni, amint erre a helynevek (’mannhagen’, ’-hagen’, ’-hege’, ’presieka’, 
’brona’)243 is utalnak. Az újabb dendrokronológiai kutatások kimutatták, hogy az Elba 
és Odera közti földvárak építésének legnagyobb hulláma a keleti-frank királyság 
szlávok és magyarok ellen vívott hadjáratai idején épült a 9-10. században.244 Ez a 
mélységében tagolt határvédelmi rendszer a 12. századig maradt fenn, a következő 
században, a Német Lovagrend betelepítésével pedig új alapokra helyeződött.245 
 A Porosz Hercegség és a Lengyel-Litván Nagyfejedelemség közti késő 
középkori határ egy olyan esetpélda, mely az írott adatok révén jól dokumentált. 
Žemaitija vagy Északnyugat-Litvánia a 13-14. században egy ütközőzóna volt a Német 
Lovagrend és a Litván Nagyfejedelemség között. A Melno-i békében (1422) a két 
hatalom közt kijelölt határvonal egészen a 20. századig létezett. A határt minden évben 
teljes vonalán ellenőrizték mindkét oldalon az egyezménynek megfelelően.246 Noha a 
lovagrendet 1525-ben felszámolták, a határ továbbra is fennmaradt Lengyelország és a 
vazallus hercegség között. A határ nem várak sorából állt, hanem adminisztratív 
központok (pl. Tilsit, Ragnit, Memel a porosz oldalon, Palanga, Veliuona a litván 
oldalon) alá rendelték felügyeletét, melyeknek egy-egy katonai parancsnoka volt, és 

                                                 
236 Power 1999a. 106-108. 
237 Power 1999a. 112-118. 
238 Schmauder 2000. 69-71. 
239 Henning 2006. 24-25.; Hardt 2000. 42-44.; Hardt 2006. 37. 
240 Schmauder 2000. 59. 
241 Schmauder 2000. 62-63.; Hardt 2006. 37-38. 
242 Hardt 2006. 39-43. 
243 Hardt 2000. 50-52.; Hardt 2006. 48. 
244 Schmauder 2000.; Henning 2006. 31-34. 
245 Hardt 2006. 47-49. 
246 Rowell 1999. 183. 
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mindkét oldalon egy határövezet alakult ki. Az erdőkben a fákat megjelölték, mély 
árkokat ástak és töltéseket emeltek ennek oldalán. A határ átment a Wildnis-i mocsáron 
a porosz oldalon, melyet nagyrészt nem műveltek egészen a 17. századig. A halászat és 
a vadászat szigorúan ellenőrzött volt és a határ menti megtelepedés is felügyelet alatt 
állt. A határzóna bővelkedett politikai, kereskedelmi és más jellegű eseményekben, a 
megvesztegetés nagyon gyakran előfordult, ugyanis a központi hatalom itt kevéssé tudta 
érvényesíteni befolyását.247 
 

3.2. Az Árpád-kori határvédelem kérdései 
 

A Magyar Királyság középkori határ- és országvédelmének, védelmi 
politikájának önálló fejezetét képezi az Árpád-kori határvédelem, ennek szervezeti 
kerete és adminisztrációja, illetve térbeli megjelenése és tárgyi vonatkozásai. A 
kalandozások időszaka (10. század első kétharmada) után az aktív, támadó hadjáratok 
helyett a kialakuló magyar állam védekezésre kényszerült a különféle külső 
támadásokkal szemben, melyek nyugatról a Német-római Birodalom, délről Bizánc, 
keletről pedig különféle keleti népek révén érték az országot. A 11-12. századtól dél és 
kelet felé az offenzív védelem a meghatározó, lévén, hogy déli és keleti határai mentén 
folyamatos expanzióban volt az ország. Az 1241-1242. évi tatárjárás a királyság 
védelmi politikájának a sarokkövét képezi, melyet a 13. század közepétől nagyfokú 
átalakulások jellemeznek a határvédelem terén is. 

A kutatás, bár több mint évszázados múltra tekint vissza, még számos ponton 
tele van ellentmondásokkal és több kérdésre nem tud választ adni. A korai határ- és 
országvédelem szervezetét az újabb történeti kutatások egyre határozottabban kezdték 
körvonalazni, ennek működése, illetve tárgyi vonatkozásai (gyepűk, várak, ellenőrző 
pontok, szorosok védelme) viszont továbbra is komoly viták tárgyát képezi. 
 
 3.2.1. Írott források és a határvédelem 
 

A 955. évi augsburgi csatavesztést követően a magyar törzsszövetség először 
kényszerült defenzív hadászati politikára a Kárpát-medencében. Ekkortól írják a nyugati 
krónikák, hogy a magyarok a mocsaras helyeken árkokkal és földhányásokkal 
védekeznek a németek ellen.248 1043-ban a támadó német hadsereggel szemben 
valamiféle mesterséges alkotással (opus) zárták el a Rábca vizét a magyarok.249 1030-
ban és 1051-ben a felperzselt föld taktikáját és egy bizonyos terület kiürítését 
alkalmazták a németek ellen.250 A 11. század második felétől kezdenek az írott 
forrásokban feltűnni azok a szolgáltató népelemek, amelyek feladata a hadakozás és a 
határvédelem volt: a felderítők (exploratores), az őrök (speculatores), az íjászok 
(sagitarii), az erdőket vigyázók (custodes silvae), a kapuőrök (ianitores castri), a 
várőrök (custodes castri) és a hírnökök vagy csőszök (praecones). Ezek a főleg 
hadászati tevékenységgel foglalkozó népcsoportok a királyi hatalom legfőbb igazgatási 
szervezetének, a várispánságoknak a keretében végezték tevékenységüket, ún. 
határvárispánságokban (pl. Szolgagyőr, Bolondóc, Locsmánd) vagy határvármegyékben 
(pl. Nyitra, Újvár) az ispánok (comites) és tisztségviselőik, a várnagy (maior castri), 
illetve a hadnagy (maior exercitus) irányítása alatt. Úgy tűnik, hogy a megyei háttér 
nélküli határvárispánságok legfőbb feladata a katonai jelenlét erősítése és a 
                                                 
247 Rowell 1999. 183-187. 
248 OEFC. 303. Ld. még Kristó 1986. 46-47. 
249 Gombos 1937-1938. I. 96. Vö. Kristó – Makk – Szegfű 1973. 639. 
250 KMTL. 242. 
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határvédelem volt egy adott területen, speciális egységeikkel nemcsak az 
országkapukat, utakat és átkelőket, hanem a gyepű lakatlan sávját is ellenőrizték. A 
határvármegyék területén határvárak tették hatékonyabbá a védelmet. A határvidékek 
ispánjai (comites confiniorum) speciálisan határvédelmi feladatokkal foglalkoztak. 
Egyes területeken olyan határvédelmi szerepet betöltő határispánságok (marchiak) 
alakultak ki, amelyek nem tartoztak a megyésispán és a vármegye joghatósága alá (pl. 
Szerémség).251 A peremvidékek, a gyepűk területén több helyen erdőispánságok jöttek 
létre az Árpád-korban.252 
 
 3.2.2. Helynevek – a gyepű szerepe a határvédelemben 
 

A dualizmus kori történetírás megítélésében a korai magyar határvédelem 
alapját a gyepű (indagino) képezte. Klasszikus megfogalmazója Tagányi Károly253 volt, 
akinek rendszerét számos kutató követte.254 A gyepűirodalom legfőbb kutatói a 
helynevek oldaláról vizsgálták a kérdést, megpróbálva bizonyos védelmi vonalakat 
rekonstruálni adott időszakokban. A csak helynevekre alapozott határvédelmi 
rekonstrukciók buktatóira történészek hívták fel a figyelmet255, ennek ellenére a minden 
alapot és korabeli adatot nélkülöző különféle gyepűket kreáló munkáknak ma is nagy a 
népszerűsége.256 

A gyepű a határvidék mentén kialakított lakatlan földet, térelválasztó közt jelent, 
amely egy szállásterületet vagy országot a másiktól elválaszt. Ezeket a területeket 
támadás esetén elárasztással, földmunkákkal vagy torlaszok építésével lehetett 
átjárhatatlanná tenni. Egyes vélemények szerint a gyepű nem jellemző a nomádokra257, 
sokkal inkább a letelepült, földműves népek védekezési módja volt258, így a magyarság 
is a defenzív hadászati politika során kezdhette alkalmazni. A 11. századtól, a Kárpát-
medence peremterületeinek birtokbavételétől kezdve a gyepű-fogalom a mesterséges 
védelmi objektumok (fatorlaszok, földhányások, gátak, árkok, sövények)259 jelölésére 
ment át. A természetes és mesterséges akadályok a gyepűkapuk irányába terelték a 
katonai és kereskedelmi forgalmat. A Kárpát-medence folyamatos birtokbavételével a 
szélekre tolódott a gyepű, ám úgy tűnik, hogy megmaradtak bizonyos belső 
gyepűvonalak is, melyek szerepe elsősorban gazdasági vonatkozású lehetett. A Magyar 
Királyság gyepűvonalainak rekonstrukcióját nagymértékben megnehezíti az a tény, 
hogy a rendszer fénykorából, a 11-12. századból alig vannak írott források rá, és a 
rendelkezésre álló szűkös adatok sem egyazon időpontra vonatkoznak. A kutatásban 
kellő forráskritika és terepi vizsgálat elvégzése révén nagy segítséget nyújthat a magyar 
Gyepű, Gyepes, a szláv Preszeka és a német Hag helynevek elemzése. 
 
 
 

                                                 
251 A korai magyar határvédelem problémáira az írott források alapján ld. Belitzky 1934.; Borosy 1977.; 
Borosy 1983.; Zsoldos 2000. 
252 Az Árpád-kori vármegyerendszer kialakulásának legátfogóbb monográfiája: Kristó 1988. 
253 Tagányi 1913. A helnyevekre alapozott gyepűkutatás már Karácsonyi János úttörő kutatásai nyomán 
elindult. Vö. Karácsonyi 1901. 
254 Pl. Fodor Ferenc, aki Erdély védelmi rendszerében hat gyepűvonalat rekonstruált. Vö. Fodor 1936. 
255 Kristó – Makk – Szegfű 1973.; Kristó – Makk – Szegfű 1973-1974. 
256 Napjainkban is számos konferenciát rendeznek a témában. Ld. pl. a Nyíregyházán 2004. november 26-
27-én tartott tudományos konferencia előadásait. Frisnyák – Csihák 2004. 
257 Vö. Vékony 1983. 216. 
258 Ld. Polgár 1998. 50. 
259 Ld. KMTL. 242. 
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 3.2.3. A határvédelem régészeti vonatkozásai 
 
 A kora Árpád-kor írott forrásokban szűkölködő határvédelmének kutatásában a 
legfontosabb szerepe a régészettudománynak van, mely különféle módszerekkel és 
eszközökkel dolgozik, a légi fényképezéstől kezdve a terepbejárásokon keresztül a 
régészeti ásatásokig. Egy terület szisztematikus régészeti kutatása során feltérképezésre 
kerül minden olyan a terepen még felismerhető objektum, melyet emberi kéz alkotott. A 
korabeli földrajzi tényezők (erdők, vizek), a település- és úthálózat (járható utak, 
szorosok, hágók, vízi átkelők) rekonstruálása révén egyes objektumok funkciója is 
könnyeben meghatározható. A kora Árpád-kori régészeti kronológia – mely elsősorban 
a kerámiatipológiára épít – egyelőre csak elég tág időhatárok közt képes egyes 
objektumok építési idejét, létrejöttét keltezni, viszont a természettudományos 
módszerek (dendrokronológia, archeomágneses keltezés, C-14 elemzés) egyre 
pontosabb adatokat nyújtanak a régészeti keltezés számára. 
 A romantikus szemléletű dualizmus kori magyar régészeti kutatásban a 
középkori várak is vonzó célpontokat képeztek, és a nagyrészt szakszerűtlen ásatásuk 
miatt funkciójuk meghatározása többnyire historikus elméletekre épült és nem az ásatási 
eredményekre. A várak és környezetük együttes kutatása Kelet-Európában és 
Magyarországon a 20. század második felében, néhány évtizede kezdődött, és számos 
olyan kutatás folyt, amely a kora középkori királyságok határvédelmének felderítésben 
alapvető eredményeket hozott. Az újabb szemléletű kutatás fókuszában nemcsak az ún. 
határvárak, hanem minden olyan objektum (sáncok, árkok, utak, csatornák) kutatása 
kiemelt helyet kap, melyeknek szerepük lehetett a korai határvédelem működésében. 

A kora Árpád-kori határvédelem kérdéséről és ennek régészeti vonatkozásairól 
számos elmélet született az elmúlt évszázad folyamán, ezek közül az egyik 
legmarkánsabb az 1960-as években induló kelet-erdélyi (székelyföldi) várkutatások 
nyomán, ennek hatására fejlődött ki, mely szerint a Magyar Királyság keleti határát a 
Keleti-Kárpátok vonulatai mentén kiépített kettős vonalú, mélységében tagolt, 
határvárakból és sáncokból (töltésekből), illetve árkokból álló védelmi rendszer védte. 
Az elmélet megalkotói, Ferenczi István és Ferenczi Géza szerint ez a kővárakból álló 
rendszer 1. vonala a 11. század végén – 12. század elején, Szent László és Könyves 
Kálmán királyok idején épült ki, melyet a 12. század második felében egy másik vonal 
váltott fel.260 Az elmélet heves vitákat váltott ki a magyar régészettudomány berkeiben, 
a kutatók többsége nem fogadta el a kelet-erdélyi kora Árpád-kori királyi határvédelmi 
rendszer elméletét, cáfolva a Ferenczi testvérek kutatási eredményeit, kimutatva ennek 
módszertani buktatóit, régészeti és történeti érveik hibáit. A kutatás mérvadóbb 
álláspontja szerint ugyanis a 11-12. század fordulóján a Magyar Királyság keleti 
határvidékén nem épülhettek kővárak, és a kora Árpád-kori királyi határvédelmi 
rendszer elméletét sem régészeti, sem történelmi adatok nem támasztják alá.261 
 A várak szerepét a határvédelemben számos kutató a nyugati-északnyugati 
határvidék védelme vonatkozásában jóval megalapozottabbnak tartja, szakszerűbb és 
intenzívebb régészeti kutatási eredményekre és történelmi forrásokra hivatkozva.262 A 
kutatásban ugyanakkor találkozunk dél-erdélyi korai határvárakkal is, először Kurt 
Horedt vázolt fel a régészeti kutatások alapján egy várakra épülő kora Árpád-kori 
határvédelmi rendszert Erdélyben.263 

                                                 
260 Ferenczi – Ferenczi 1997.; Ferenczi I. 1994. Ld. még az 1.3. alfejezetet részletes irodalommal. 
261 Benkő E. 1990.; Benkő E. 1991.; Sófalvi 2006. A Ferenczi testvérek szemléletének és 
munkamódszereinek legerősebb kritikája: Rusu 1994. 
262 Gömöri 2002. 36-47.; Kiss G. 1995.; Magyar Kálmán 2001. 69-128. 
263 Horedt 1941.; Horedt 1941a. 
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3.2.4. Etnikum és határvédelem 

 
A kora középkori Európa királyságainak határvédelmében a különféle 

etnikumoknak fontos szerepük volt.264 A magyar törzsekhez csatlakozott idegen 
népelemeknek (pl. kabarok) a harcokban kiemelt jelentőségük volt, ők látták el a 
törzsszövetség elő- és utóvédelmét.265 A honfoglaló törzsek letelepedésével, majd az 
államalapítás utáni határvédelmi politika átalakulásával az etnikai elvű védelmet a 
területi alapon megszervezett határvédelem váltotta fel. A határvédelemben 
meghatározó szerepet kaptak a különféle etnikumok (besenyők, székelyek, szászok, 
románok), mely egészen a késő Árpád-korig jellemezte a magyar védelmi politikát. E 
népcsoportok könnyűfegyverzetű, főként lovas egységei jól alkalmazhatók voltak a 
gyepű ellenőrzésében, a hírszerzésben, a kisebb beütések megakadályozásában, 
hadjáratok idején pedig a hátország gyors mozgósításában. A 13. században előtérbe 
került az etnikai alapon létrehozott autonómiák rendszere, amely bizonyos 
szolgáltatások fejében különféle szabadságjogokkal ruházott fel egyes népcsoportokat 
adott területeken.266 

A besenyők több hullámban telepedtek be Magyarország különféle területeire a 
10-12. században, más-más jogállással és szerepkörrel. Általánosan elfogadott, hogy 
korai csoportjaik a nyugati határ mentén (Fertő-tó vidéke, Stájerország, Morvaország), 
valamint Dél-Erdélyben a legfontosabb szorosokat őrizték.267 Vannak adatok a 
besenyők korai jelenlétére és határvédelmi szerepére Kelet-Erdélyből is.268 

A vitatott eredetű székelység szerepe az írott forrásokban való felbukkanásuktól 
kezdve az egész középkoron át egyértelműen a hadi szolgálattal és a határvédelemmel 
volt kapcsolatos. Először az északnyugati, nyugati és délnyugati határvidéken és a 
Biharban találjuk telepeiket az írott adatok és a helynevek tanúsága szerint.269 A 11-12. 
században kezdődött el Dél-Erdélybe való telepítésük, majd ezt követi a 12-13. század 
fordulójától kezdve több hullámban a székelység mai, kelet-erdélyi hazájának 
elfoglalása.270 Könnyűfegyverzetű, lovas harcmodoruk a legmegfelelőbb védelmet 
biztosította a keleti, hasonló hadviseletű népek támadásaival szemben. Kollektív 
szabadságukat és adómentességüket – melynek fejében személy szerinti 
katonáskodással tartoztak – a középkor folyamán végig megőrizték. 

A szászok különféle csoportjai betelepítésének a gazdasági tényezők mellett 
szintén katonai indokai voltak. A Magyarországra több hullámban érkezett szászok 
Erdélyben, illetve a Szepességben a 12. század közepétől telepedtek meg. Az újabb 
régészeti feltárások eredményei szerint a Barcaságban már a Német Lovagrend 
megtelepedését megelőzően kimutatható a német hospesek jelenléte (Földvár).271 A dél-
erdélyi szászok kiváltságlevele, az Andreanum 1224-ben a szászok egyik legfontosabb 
kötelezettségeként jeleníti meg a katonáskodást és országrészük határának védelmét.272 

A románok erdélyi megjelenése és megtelepedése a 12-13. század fordulóján 
egyelőre még pontosan nem tisztázott hadászati és határvédelmi szerepkörrel párosult. 
                                                 
264 Göckenjan 1972. 
265 Ld. Györffy 1958. 55-86. 
266 Vö. Mályusz 1939.; Szűcs 1982. 5.; Ţiplic 2006. 
267 Belitzky 1937.; Göckenjan 1972. 89-113.; Pálóczi 1996. 13-16.; Bóna 1998. 48. 
268 A besenyők kelet-erdélyi jelenlétének és szerepének legfőbb hangsúlyozói szintén a Ferenczi 
testvérek. Ld. Ferenczi I. 1998a.; Ferenczi – Ferenczi 1977. 
269 Györffy 1941. 42-43. 
270 Benkő L. 2005.; Egyed 2006. 7-84. 
271 Ioniţă et alii 2004. 
272 EO. I. 161-162.; Blazovich 2005. 9-10. 
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Dél-erdélyi csoportjaik okleveles adatok szerint földjeiken bizonyos kiváltságokat 
élveztek, amelynek fejében vezetőikre, a kenézekre katonáskodási feladatok hárultak: 
részvétel külföldi hadjáratokban és a havasok őrzése.273 

A határvédelem sajátos, „etnikai” fejezetéhez tartozik a különféle egyházi 
lovagrendek határvédelmi szerepe. Ezek közül a legfontosabb az 1211-ben 
Magyarországra jött Német Lovagrend (Ordo Teutonicum), akik feladata a Kárpátokon 
túli missziós tevékenység mellett a déli és keleti határok védelme volt.274 A Német 
Lovagrend először favárakat, majd kővárakat épített a Barcaságban, hatékony védelmi 
rendszert építve ki a királyság délkeleti szegletében.275 A johanniták a Szörénységet 
kapták meg határvédelmi szerepkörrel 1247 után rövid ideig.276 
 

3.2.5. Az Árpád-kori határvédelem objektumai 
 

A határvédelem fentebb részletezett különféle elemeinek és összetevőinek 
felvázolása után áttekintem azokat az objektumokat, amelyekről a kutatók általában 
elfogadják vagy feltételezik, hogy szerepük volt vagy lehetett az Árpád-kori 
határvédelemben. Előre kell bocsátanom, hogy a kutatás jelenlegi szintjén még nem áll 
módunkban összefoglaló, a témát minden oldalról feldolgozó fejezet megírására. 

A kalandozó magyarokkal szemben I. Henrik német király várakat emeltetett és 
külön e célra egy nehézfegyverzetű lovas hadtestet állított fel, amely sikerrel védekezett 
a magyarok ellen Merseburgnál 933-ban. I. Ottó Német-Római császár a magyarok 
elleni határvédelmet a Karoling-kori őrgrófságok (marchiok) felélesztésével tette 
hatékonyabbá, melyek területén egy mélységében tagolt várrendszert építetett ki. Az 
augsburgi vereség után a korábban az Ennsnél húzódó német-magyar határ, a Karantán 
őrgrófság és Pannónia határa a Mura és a Rába közé tevődött át (Mons Predel). Szent 
István sikeresen védekezett a Német-Római Birodalom ellen (II. Konrád 1030.évi 
betörése) – mely alkalmi területnyereséggel is járt –, de III. Henrik 1044. évi győzelme 
(ménfői csata) után a német-magyar határ a Lajta/Fischa folyó vonalán állandósult 
évszázadokra.277 

A szentistváni államszervezés legfőbb igazgatási egysége a várszervezet volt, 
amely a határvidékek mentén nyugati mintára kialakított határvárispánságokból állt. 
Ezek, a részben megyei háttér nélküli határispánságok (marchiak), illetve a megyei 
ispánnak alárendelt várispánságok (confiniumok) voltak hivatva ellátni a királyság 
védelmét. A szervezet egységes volt az ország teljes területén Soprontól Küküllővárig, 
Abaújvártól a Szerémségig és központi irányítás alatt állott. Az ország támadásoknak 
legjobban kitett nyugati szakaszán, ahol nem volt lehetőség a természetes gyepűelve 
megtartására, a határvidék lakott volt és folyamatos ellenőrzés alatt állt a várispánságok 
révén, amelynek speciális, katonai szolgálatot teljesítő népei látták el kulcsfontosságú, 
stratégiai pontokon a „mélységében tagolt” határvédelmet. A határvárak 
szolgálónépeinek feladata a határvidék ellenőrzése, a támadások felfogása, 
feltartóztatása, illetve késleltetése volt a hátország mozgósításáig. A felderítők és őrök 
révén időben tájékozódtak a támadásról, különféle akadályokat, sáncokat és árkokat 
építettek.278 A határvidéken kiépült korai várak szinte kivétel nélkül sáncvárak, tehát fa-

                                                 
273 Vö. ET. I. 301-305.; Ţiplic 2006. 104-105. 
274 Laszlovszky – Soós 2006. 225-227.; Pósán 1990. 141. 
275 Ţiplic 2006. 121-131. 
276 Hunyadi 2011. 831-833. 
277 Posch 1964. 118.; Tiefengraber 2008. 289., 304. A nyugati gyepű és gyepűelve rekonstrukciójára a 9-
10. század fordulóján ld. még Torma – Veszprémy 2008. 22-37. 
278 Sallai 2002. 273. 
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földszerkezetű várak voltak a 11-12. században, melyek hadjáratok idején 
menedékvárak szerepét töltötték be, tehát az emberi és anyagi javak védelmét látták el. 
Ezek – szemben a 13. századi, tatárjárás után épült kővárakkal – fontos utak, átkelők, 
ellenőrző pontok mentén, tehát stratégiai helyeken, alacsony, jól védhető dombokon 
épültek, s általában nagy – 3-5 ha alapterületűek – voltak. Korai kővárakkal csak az 
ország központi részén (Fehérvár, Veszprém, Esztergom) számolhatunk ez időben. 

Egy közvetlenül a király alá tartozó marchia védte az ország délnyugati vidékét 
a Szerémségben, a Duna-Száva közén, s talán Sebes marchio címéből is ilyenre lehet 
gondolni (marchio Ungariae) a nyugati határvidéken Nyitra környékén.279 Az északi, 
nyugati és déli határok mentén korán kiépült, majd a vármegyékbe olvadt 
határispánságok (Borsova, Bolondóc, Sasvár, Galgóc, Szolgagyőr, Locsmánd, Karakó, 
Váty)280 olyan megyei háttér nélküli várispánságok, melyek birtokai hatalmas 
területeken szóródtak az ország területén. A 11. század első felében a Vág mentén 
kiépült várak (Sempte, Szolgagyőr, Galgóc, Bánya, Bolondóc, Trencsén) a német 
támadások vonalában épültek.281 Pozsony várának stratégiai jelentősége volt már a 
honfoglalást követően. A Duna mentét a mosoni kapu, vagyis Mosonvár és Oroszvár282 
ellenőrizte. Ettől délre Kapuvár, illetve a Rábaköz természetes adottságait kihasználó 
Árpád-kori csatornarendszerek283 tették lehetetlenné az átkelést, mint ahogyan történt 
1043-ben III. Henrik seregével, aki elakadt az itt kiépített akadályoknál, majd 1044-ben 
csak magyar segítséggel tudott átkelni a Rábán és a Rábcán.284 A nyugati határvédelmi 
rendszer kutatói északon a Dunától egészen a Dráváig különféle töltések és természetes 
akadályok védelmi szerepével számolnak285, ám ezek határvédelmi jelentőségét pontos 
feltérképezésük és régészeti kutatásuk előtt nem célszerű túlhangsúlyozni. 

A Kőszeg melletti Velemszentvid Árpád-kori sáncvárának határvédelmi szerepét 
többen kiemelik.286 A soproni várhoz tartozó Babót – Feketevár, Kapuvár, illetve a 
locsmándi vár (Lutzmannsburg) a mélységében tagolt védekezésben játszhattak 
szerepet, melynek külső vonala a dévényi, hainburgi, darufalvi (Drassburg) és soproni 
földvárakra támaszkodott.287 A Kapuvár melletti Mihályinál okleveles adatok (1230) 
tesznek említést országhatárról és gyepűről egyaránt.288 A területen lakó Árpád-kori 
besenyőkre okleveles és helynévi adatok utalnak, akik feltehetően várispánságok 
keretében határvédelmi feladatokat láttak el. 

Délebbre, a kutatók szerint, Pinkaóvár/Burg, Szombathely belső vára, Ikervár, 
Vasvár, Győrvár és Egervár tölthetett be védelmi szerepkört a Vas megyei határon.289 
Ezen a szakaszon található a nyugati határvidék legnagyobb és legépebben megmaradt 
töltésszakasza, a vasvári sánc („Római sánc”), amely 8 km hosszan húzódik észak-dél 
irányban. Az árokból és nagyméretű sáncból álló akadályon egyetlen kapu vezetett át 
                                                 
279 KMTL. 256. 
280 Vö. Belitzky 1934. 63-64. 
281 Vö. Izsó 1990. 153. 
282 Vö. Bóna 1998. 26-27., 34. 
283 Takács K. 2001. A szerző a Rábaköz keleti részén, a Tóközben végzett kutatásai során az egész 
tájegységet lefedő árokrendszert térképezett fel, metszeteket készített, végigszintezve az árkok medrét. A 
rendszer egy jól átgondolt, megtervezett vízgazdálkodás eredménye során lett kialakítva az Árpád-korban, 
és segítségével a táj komplex vízügyi szabályozását lehetett megoldani, többek közt elárasztani az egész 
térséget. Pl. Rápcakapi mellett egy földnyelv lezárásával és a terület elárasztásával az egész Tóköz 
áthatolhatatlanná vált. Takács Károly szíves szóbeli tájékoztatása a terepen. 
284 NKMHT. 25. 
285 Vö. Belitzky 1934. 65-69. 
286 Bóna 1998. 48-49.; Fekete Mária 2007. 139. 
287 Gömöri 2002. 33-47.; Gömöri 2007. 
288 Kristó – Makk – Szegfű 1973. 642., 650. Ld. még Székely Gy. 2010. 26. 
289 Gömöri 2002. 33.; Kiss G. 1995. 156-169.; Kiss – Zágorhidi 2007. 
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Vasvár mellett, az ún. „Katonák útja”, amelyet Itália felől érkezve (via Latinorum) a 
Mura mentén (Radkersburg) sáncoltak el először. Ez, miután egyesült a Fölöstöm felől 
érkező német úttal (via Theutonica) Vasváron és a vasvári sáncon keresztül haladt az 
ország szíve felé.290 A vasvári sánc régészeti kutatásából közvetett módon ennek kora 
Árpád-kori létrehozása derült ki. A sáncnak önmagában kevés katonai szerepe lehetett, 
csak egy eleme volt annak az összetett határvédelmi rendszernek, amelyet a várak 
mellett a természetes akadályok kihasználása jelentett, mint pl. a Vasvártól dél-
délkeletre fekvő mocsaras vidék eláraszthatósága. A vasvári sánchoz hasonló hosszanti 
sáncok katonai funkciója mellett ezek gazdasági, kereskedelmi szerepe sem 
elhanyagolható, e téren jóval hatékonyabbak lehettek (vámszedés, árumegállítás). 

Zala megyében a Sárvíz mocsaras völgye, illetve annak torkolatával szemben 
épült Zalaszentiván-kisfaludihegyi földvár egyaránt közrejátszottak a kora Árpád-kori 
nyugati határ védelmében. A Zalán átkelő hadiút mellé épült Nagyrada – Pogányvárhoz 
hasonlóan katonai ellenőrző szerepük lehetett a söjtöri – Gyürkevárnak és a 
mándpusztai erősségnek.291 A Mura menti Német Kapu határvédelmi funkciója nem 
vitás. A Vas és Zala megyék határvidékein fekvő Őrvidék és Őrség székelyeinek 
feladata az itteni határszakasz ellenőrzése és védelme volt, részben közülük kerültek ki 
az Árpád-kori forrásokból ismert őrök és lövők.292 

A somogyi határszakaszon természetes határt képezett a Dráva folyó, melynek 
túlpartjára is kiterjedt a korai időkben a gyepűelve. A Dráva-parti Őrtilos – Földvár a 
kora Árpád-kori határvédelem egyik láncszeme lehetett, viszont Zselickisfalud – 
Ropolyvára, Kaposvár, és más belső-somogyi várak293 már a megyét dél-észak irányban 
átszelő hadiúttal álltak kapcsolatban. 

A királyság északi határát a magashegyek (Tátra) képezték, ahol 
településtörténetileg a 11. századra már kialakult vármegyei szervezettel számolhatunk 
egészen a hegyek lábáig. Az itteni határvidék védelmére és szervezetére utaló adatok 
közül bizonytalan a csak külföldi forrásból ismert marchia Ruthenorum (orosz határ 
menti terület) jelentéstartalma, elképzelhető, hogy a Vereckei-szorosnál kiépített Orosz 
Kapu ellenőrzésére szervezett, közvetlenül a királytól függő határispánsággal állunk 
szemben. Lengyelország felé a Poprád folyó mentén felállított kapu és a sárosi kapu 
vezettek, környezetükben országos gyepűket említenek (1256).294 Az északi 
határvédelmet a Gömör vármegye határvidékén lakó gömöri őrök (Gumureur: Szent 
László II. törvénykönyve, 15-16. c.), illetve az abaújvári ispánsághoz tartozó sárosi őrök 
látták el. Hont és Bars megye confiniumának (a későbbi zólyomi erdőispánság területe) 
védelme is hasonló lehetett.295 

Magyarország másik legnyitottabb, és a kora Árpád-korban – különösen a 12. 
században – legveszélyeztetettebb pontja a déli határ Duna menti szakasza volt. A 11. 
század végén a horvát trónt megszerző Magyar Királyság és Bizánc határvonalai egyre 
közelebb kerültek egymáshoz, amely folyamatos konfliktusokhoz vezetett. A legfőbb 
ütközőzóna mentén épültek ki Szerémvár, Nándorfehérvár, Zimony és Barancs várai, 
melyek hol magyar, hol bizánci kézen voltak. A magyar hadseregben egyre gyakrabban 
alkalmazott nehézfegyverzetű lovasság általában sikerrel vette fel a harcot a bizánci 
haderő ellen, ám a várostromban kevésbé volt eredményes ekkoriban. Úgy tűnik ez 

                                                 
290 Kiss – Tóth 1987. 
291 Nováki 1964. 120-131.; Vándor 1990. 59. 
292 A vasi és zalai szakaszok kora Árpád-kori határvédelemre vonatkozóan ld. még Szőke – Vándor 1987. 
83-85. 
293 Magyar Kálmán 2001. 118-128.; Magyar – Nováki 2005. 
294 Kristó – Makk – Szegfű 1973. 642., 648., 650. 
295 Zsoldos 2000. 108-109. Ld. még Székely Gy. 2010. 23-25. 
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vonatkozott a védelemre is, ugyanis IV. Béla a 13. század közepén felkérve a 
johannitákat a Duna mellett épített várak védelmére, azt írja nekik, hogy a magyarok a 
várak védelméhez nincsenek szokva.296 

A szerbiai Morava folyó torkolatával szemben épült Keve vára az Al-Duna 
egyik legfontosabb átkelőjénél, régészeti leletei tanúsága alapján legkésőbb a 11-12. 
század fordulóján.297 A névadó folyó torkolatánál, szintén fontos átkelőhely mellé 
épített Krassó várának298, a közelében pedig a római előzményeket felhasználó 
Harámvárnak komoly szerepe volt a dunai határ védelmében. Orsova és Szörényvár 
jelentősége a korai határvédelemben még kellően nem tisztázott. 

 
3.3. Az erdélyi határvédelem elemei az Árpád-korban 
 
A Magyar Királyság erdélyi része optimális természetes védelemmel 

rendelkezett. Oláh Miklós humanista történetíró a 16. század első felében így jellemzi 
ezt: „Erdélyt mindenfelől hatalmas hegyek koszorúzzák, főként azon a részen, ahol 
Havaselvétől választják el: csak egyik oldalán, amely északnak és Moldovának tekint, 
lehet könnyebben megközelíteni. Magyarország felől három út nyílik erre, ezek is 
nehezen [járhatók] s göröngyösek. Az egyik útat Meszesnek nevezik, amerre a Szamos, 
a másikat Körösnek, amerre a Körös, a harmadikat Vaskapunak mondják, amerre a 
Maros folyó hömpölyög. Havaselvéről szoros és meredek a bejárás. Ez ok miatt a 
törökök, akik innen rohanták volt meg Erdélyt, gyakran szenvedtek nagy vereséget kis 
csapattól [is]... útjai ugyanis ledöntött fákkal könnyen eltorlaszolhatók.”299 A Kárpátok 
hegykoszorúja délről és kelet-északkeletről egyaránt jó védelmet biztosítottak a 
tartománynak, átjárás nagyobb csapattestek számára mindössze néhány hegyszoroson 
és hágón keresztül volt lehetséges. 

A legfontosabb útvonalak a Kárpátokon keresztül az alábbiak voltak: keleten 
Karácsonykőtől az Aranyos-Beszterce völgyén a hegyközi Dornai-medencébe lehetett 
eljutni. Innen két továbbhaladási lehetőség nyílt: az egyiken az 1392 m magas 
Tegzes(Cucureasa)-hágón keresztül Radna felé, majd a Nagy-Szamos völgyén vitt az út 
az Erdélyi-medencébe. A Dornai-medencéből a Borgói-hágón (1200 m) át beereszkedve 
az erdélyi Beszterce-völgyén keresztül szintén el lehetett jutni Erdélybe. (A Dornai-
medencébe Suceava felől is át lehetett kelni a moldvai Hosszúmezőn keresztül.) 
Délebbre a Kis-Beszterce mentén felkapaszkodó Tölgyesi/Borszéki-hágón (1105 m) 
haladt egy út, amely Gyergyószentmiklósnál érte el a Gyergyói-medencét (pricskei 
vám). A Tatros-völgyéből induló út a Gyimesi-hágón (1159 m) kelt át a Csíki-
medencébe. A Keleti-Kárpátokon a legkönnyebb átkelési lehetőséget az Ojtozi-szoroson 
és a Berecki-hágón (866 m) a Háromszéki-medencébe vezető út jelentette. Délen a 
Bodza-patak szurdokán (642 m) keresztül Bodzafordulónál ért Erdélybe út.300 A 
Tatárhavashágó (r. Tabla Buţii, 1360 m) volt a középkorban a legfontosabb 
Havasalföldre vezető hágó, mely a Teleajen-patak völgyén (telega a szláv nyelvekben 
szekeret jelentett) vezetett át Havasalföldre. A Dâmboviţa-völgye felől a Törcsvári-
hágón (1290 m, a helynév román megfelelője a szláv kapu szóból ered) felkapaszkodó 
út a Barcaság délnyugati sarkában érte el Erdélyt. Az Olt-völgyén haladó szurdokvölgy 

                                                 
296 NKMHT. 46. 
297 Bóna 1998. 28-29. old., 117-118. old., 10-11. ábra. KMTL. 347. 
298 Bóna 1998. 27.; KMTL. 380. 
299 Erdély öröksége 1993. I. 1. 
300 A Bodza-szoros Binder Pál szerint nehezen volt járható, és általában csak ösvényként használták. Vö. 
Binder 1995. 1125. Ezzel szemben a 16-17. századi források azt tükrözik, hogy úgy kereskedelmi, mint 
hadászati téren gyakran használatban volt (ld. lentebb). 
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(Vöröstoronyi-szoros) Szászföld déli kapujánál, Talmácsnál jutott Erdélybe. 
Délnyugaton a Zsil-völgyén (Vulkán-szoros) keresztül a Hátszegi medencébe jutó út 
nehezen volt járható. A fentiek mellett több ösvény vezetett át a hegyeken, pl. a 
Tömösi-hágónál, amely csak lóval volt járható, ezenkívül a Fogarasi-havasok ösvényeit, 
vagy a szelistyeszéki Havasi Nagy utat (a Lator- és Sebes-patakok vízválasztójára 
Szelistyeszék területéről induló havasi ösvény) használták gyakran.301 Mohács után a 
fejedelemség legérzékenyebb, legtámadhatóbb pontja délnyugaton az erdélyi Vaskapu 
volt (7. kép). 

Az erdélyi peremterületek magyar katonai megszállásának és benépesítésének 
története még elég homályos előttünk, a régészeti kutatások és a szórványos korai írott 
adatok alapján ennek folyamata azonban nagyjából körvonalazható. A Csíki- és a 
Háromszéki-medencéből ismert néhány olyan korai régészeti lelet (többnyire fegyveres 
harcosok emlékei: Csíkzsögöd, Eresztevény, Sepsiszentgyörgy)302, amelyek alapján 
elég egyértelműnek tűnik, hogy a magyarság már a 10-11. században ellenőrzése alatt 
tartotta a Kárpátok átjáróit. Az erdélyi határvédelem korai időszakában besenyő 
csoportokkal is számolhatunk. A dél-erdélyi (Felső- és Alsó)Árpás az Olt mentén, 
Talmács a Vöröstoronyi-szorossal szemben, a háromszéki Besenyő a Kárpátok 
kanyarulatában, a Beszterce folyó menti Besenyő (villa Paganica) a Borgói-hágón 
keresztül átvezető út folytatásában feltehetően besenyő határőrök helynévi reliktumai. 
Dél-Erdélyben a 13. század elején besenyők erdejével (1224)303 is találkozunk az 
oklevelekben. Nem megalapozott viszont az a besenyőkkel sűrűn behálózott kép, melyet 
a kutatás egyik vonulata felvázolt.304 

A korai határőrtelepek és a határvidék kapcsolata az erdélyi 
vármegyerendszerrel ma még nem tisztázott, az írott források szűkszavúsága és a 
régészeti kutatások hiányossága miatt. A korai erdélyi vármegyék (Doboka, Kolozs, 
Torda, Küküllő, Fehér) hosszú, nyugat-kelet irányban elnyúló, a teljes tartományt lefedő 
formája viszont jól mutatja a terjeszkedés és a vármegyék közigazgatási és 
egyházigazgatási megszervezésének folyamatát. 

Az erdélyi vármegyék keleti sávjában, ezek határvidékén (confiniumán) több 
olyan várat és minden bizonnyal köréjük szervezett várispánságot találunk, melyeknek 
fontos szerepe lehetett a kora Árpád-kori határvédelemben. Északon, a Szamosok 
találkozásánál épült Kozárvár földsánca és kora Árpád-kori leletei305 egy olyan 
várispánság létére engednek következtetni, amely stratégiai fekvése révén fontos 
ellenőrző szerepet töltött be. Sajósárvár a Sajó partján a Borgói/Radnai-hágókon 
átvezető utak vonalán helyezkedik el. Többszörösen megújított sáncán paliszád nyomait 
tárták fel.306 Ellentétben a 9-10. századi keltezéssel, a vár korai fázisa a 11. századra 
keltezhető, kövekkel megerősített (?) periódusa pedig a 12. századra tehető. A sáncokon 
kívül a várnép 11-12. századi temetőjének több sírja került feltárásra.307 További kutatás 
feladata elkülöníteni azokat a kora Árpád-kori föld-faszerkezetű várakat, amelyeknek 
szerepük lehetett Északkelet-Erdély korabeli országvédelmében.308 

                                                 
301 A kelet- és délkelet-erdélyi szorosok, átjárók és hegyi ösvények középkori, fejedelemség kori 
használatának kérdését történeti földrajzi kutatások alapján Binder Pál elemezte több tanulmányában. Ld. 
Binder 1969.; Binder 1972.; Binder 1974.; Binder 1980-1981.; Binder 1995. Újabban: Vofkori 2009. 
302 ERT. 122-123. 
303 EO. I. 162. 
304 Ferenczi – Ferenczi 1977.; Ferenczi I. 1996a.; Ferenczi I. 1998a. 
305 RAC. 172.; Ţiplic 2006. 244-245. 
306 Rusu – Dănilă 1972. 42-66. 
307 Ld. Iambor 2005. Pl. XXXII. 
308 Ilyen pl. a Kelemen-havasok nyugati oldalkiágazására épült, égett szerkezetű felsőszászújfalusi földvár 
(Beszterce m.). Ld. Dănilă 1972. 87-88. Az objektum tökéletesen egyezik a Ferenczi testvérek 



 57

A Maros-parti, a Nyárád torkolatával szemben épült Malomfalva kora Árpád-
kori sáncvára309 az Erdélyi-medence egyik legfontosabb várispánságának központja 
lehetett, mely kétségtelenül fontos szerepet játszott a Maros mente ellenőrzésében, 
tipikus bordás nyakú edényei a 11. századra teszik létrehozását.310 A Görgényi-havasok 
szorosát elhagyó Maros-parti Vécs korai királyi várának (kétes hitelű okleveles említése 
1228-ból való311) szerepe – amennyiben már ekkor létezett – a Maros-völgy 
ellenőrzésében és a korai határvédelemben meghatározó lehetett. 

Az Olt-parti Miklósvár gyepűi (1211: indagines Nicolai)312 és a hasonlóképpen 
azonosítatlan Halmágy vára (1211: indaginibus castri Almage)313 a délkelet-erdélyi 
határvárispánságok fontos láncszemei, akárcsak szintén a Barcaság határleírásában 
említett, a Homoród folyó Oltba való beömlésével szemben épített Szászugra földvára 
(indagines castri Noilgiant)314. Az árkokkal és paliszáddal erődített területen 
kőalapozású lakóházak, illetve kovácsműhely került feltárásra kora Árpád-kori 
leletekkel.315 Általánosan elfogadott, hogy az orbaiszéki Petőfalva és Zabola 12. századi 
temetőibe határvédelmi feladatot (is) ellátó népcsoport temetkezett.316 

Az Olt déli, barcasági kanyarulata mellett két fontos korai vár állt: az erősdi 
Csókás vára, melynek I. fázisa faszerkezetű, leégett sáncból állt317, illetve ettől nem 
messze Szászhermány/Barcaszentpéter 12-13. századra keltezett földvára (Tatárvár).318 
A brassói hegyek előterébe épített Gesprengberg földvárának fontos szerepe lehetett a 
Barcaságon áthaladó utak ellenőrzésében, viszont korai fázisának (12-13. század)319 
keltezését ma már nehéz hitelesíteni, ugyanis a vár nagyrészt kőbányászat áldozata 
lett.320 Brassó Cenk-hegyen álló erődítményének építési kezdetei még nem tisztázottak, 
a nagy kiterjedésű középkori vár (3 ha) előzményei feltehetőleg 12. századiak. A 
Barcaság éppen kulcspozíciója révén került a Német Lovagrend birtokába a 13. század 
elején.321 Tény, hogy a missziós és határvédelmi feladatokkal felruházott rend 1211-ben 
fa, majd 1222-ig kővárakat építetett a területen. Az egyes várak azonosításában és 
lokalizálásában ma még eltérőek a vélemények a kutatásban, még a név szerint ismert 
Keresztvár lokalizálása sem egyértelmű.322 Földvár lovagrendi várának azonosítása 
úgyszintén nem megnyugtató, míg a korábbi kutatások az evangélikus templom alá 
helyezték ezt, a 1990-es években újrakezdett földvári ásatások eredményei alapján 
egyes kutatók a mai várromok északi és nyugati falrészleteit a lovagok 13. század eleji 
                                                                                                                                               
terepbejárásán azonosított kusmai földvárral (ők korábbi kutatásról itt nem tudnak), melynek területéről a 
szerzők 10-11. századi kerámiát (!) gyűjtöttek. Ld. Ferenczi I. 2000. 23-24. (A Nagy-Szamos parti 
bronzkori, szintén égett sáncú Várkudut az Árpád-korban feltehetően újraépítik vagy újrahasznosítják. 
Vö. Ferenczi I. 2000. 14-17.) 
309 Horedt 1957.; Horedt 1984. 
310 Bóna 1998. 175-176. old., 73-74. ábra.; Iambor 2005. Pl. XXXIII-XXXV. 
311 Vö. EO. I. 169-170. 
312 EO. I. 134. 
313 EO. I. 134. Ld. még Ferenczi I. 2000. 31. A gyepűk alatt feltehetően a várispánságok határait kell 
értenünk. 
314 EO. I. 134. 
315 Popa – Ştefănescu 1980. Ld. még Ferenczi I. 2000. 30-31. 
316 Székely Z. 1990a.; Székely Z. 1993-1994.; ERT. 154.; Benkő 2010. 226-233. 
317 Székely Z. 1983. 498-503. A vár leletei között egy csikózablát, iletve egy 11-12. századi szablya (?) 
töredékét közölték. Ez utóbbiról Benkő Elek megállapította, hogy az egy megtört nyéltüskéjű középkori 
kés vagy szerszám. Vö. Benkő E. 1992. 22. 
318 Alexandrescu – Pop – Marcu 1973. 231-237. 
319 Treiber 1937. 44-47. 
320 Ld. még Ţiplic 2006. 240-241. Az 1956-ban végzett ásatás cáfolta tatárjárás előtti kővár meglétét. Vö. 
Alexandrescu – Constantinescu 1959. 676. 
321 Ld. Hanzó 1989.; Pósán 1990. 141-158. 
322 Vö. Benkő E. 1990. 73. 
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építéséhez kötik323, mások a masszív keleti torony alapjait is a lovagrendi várral hozzák 
összefüggésbe.324 Feketehalom, Höltövény, Barcarozsnyó, Brassó Cenk-hegyi vára 
egyaránt gyakran felmerül a kutatásban, mint a lovagrend többi várának valószínű 
helye, sőt a castrum munitissimum… ultra montes nivium forráshely alapján a 
bodzavámi vár (Tabla Buţii vagy Crucea Mandii, Prahova m., szabálytalan négyszög 
alakú, sarkain négyszögű külső tornyokkal ellátott vár) és több, a Kárpátok déli 
lejtőjének magaslatára épült vár (Rucăr – Podu Dâmboviţei, Dâmbovicioara – Cetăţeni) 
szóba kerül.325 Al. T. Sălăgean a ciszterci rend 1240. évi adománylevelében szereplő, 
közvetlenül a királytól függő négy egyházat (Castrum Sanctae Mariae – Földvár, Mons 
Sancti Petri – Szentpéter, Mons Mellis – Hermány, Tartilleu – Prázsmár)326 a lovagrend 
egykori váraival azonosította.327 

Dél-Erdélyben Szebenvár/Orlat I földvára328 és ennek várispánsága lehetett a 
déli határvédelem egyik legfontosabb pontja. Ebben kiemelkedő szerepe volt a szebeni 
ispánnak, aki még 1210-ben is szászokból, románokból, székelyekből és besenyőkből 
álló seregével harcolt Bulgáriában.329 A tisztség mögött joggal gyanakodhatunk egy 
olyan korai dél-erdélyi határispánságra (Szebenvár központtal), amely a szerémségi 
marchiához hasonlóan, a megyés ispánoktól függetlenül a királynak volt közvetlen 
alárendeltje. A későbbi Királyföld (Altland) lakói voltak kezdetben a székelyek is, 
amelynek területe Kelet-Erdély egy részére is kiterjedt. A dél-erdélyi határispánságnak 
a felbomlásával (1224: Andreanum)330 a székelységre főként a délkelet-kelet-erdélyi 
határok védelme hárult, melynek fejében széleskörű kiváltságokhoz jutott. Hasonló 
folyamat az északi országrészben is lejátszódott, ahol a szepesi nemesek, mint egykori 
határőrök utódai kaptak kiváltságokat az egykori Gömör vármegye szepesi 
confiniumán.331 

Közöletlen leletek hiányában nehéz állást foglalni a fogarasi vár helyén állt 10-
11., illetve 13. századi földvárról és ennek szerepéről, akárcsak a lessesi ( Szeben m.) 
sáncvárról.332 

Az idézett várak nem rendezhetők egy vagy több védelmi láncvonalba, ilyesfajta 
csoportosításuk általában megalapozatlan és erőltetett, tehát nem jelölnek ki 
országhatárt, létrehozásuk kulcsfontosságú helyeken történt, a hatékony országvédelem 
érdekében.333 

A kelet-erdélyi kővár-építkezés kezdetei egyelőre nem tisztázottak, viszont 
egyes várak régészeti kutatásainak eredményei arra utalnak, hogy az már a tatárjárás 
előtt elkezdődött. A Barcaságból a Rika-erdőn áthaladó középkori utak mentén két 
(három) olyan toronyvárat találunk (Vargyas – rikai várak: nyugati és keleti torony, 
Oklánd – Kustaly vára), amelyek régészeti leletanyaga (elsősorban kerámia)334 még a 
meglehetősen bizonytalan datálási nehézségek ellenére is a tatárjárás elé teszi ezek 
építési idejét.335 A két/három vár funkcióját egyelőre nehéz pontosan meghatározni. 
                                                 
323 Ioniţă et alii 2004. 59-60. Idézi Ţiplic 2006. 126. 
324 Laszlovszky – Soós 2006. 231. 
325 Összefoglalóan legutóbb Ţiplic 2006. 121-131., részletes irodalommal. 
326 Vö. EO. I. 185. 
327 Sălăgean 2003. 30. 
328 Nägler 1977. 27-39.; Bóna 1998. 177-180. old., 75-78. ábra. 
329 EO. I. 133. 
330 Megfigyelhető, hogy a szebeni ispán kiemelkedő szerepe a szász közigazgatásban is sokáig 
megmaradt. 
331 Vö. Zsoldos 2000. 108-109. 
332 Vö. Ţiplic 2006. 246. 
333 Vö. Rácz 2003. 13-14. 
334 Bordi – Dénes 1998.; Bordi – Dénes 1999.; Bordi 2007a.; Sófalvi 2009a.; Benkő E. 2010. 235. 
335 Ld. részletesen az 5.1.6., illetve a 6.1.1.1.1. alfejezetet. 
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Ellenőrző szerepük kétségtelen. Határvárak nem lehettek, hisz a 12. századra már a 
külső medencékre (Csík- és Háromszék, illetve a Barcaság) is kiterjedt a királyság 
területe.336 Elég valószínű, hogy nemcsak a rikai várak, hanem Kustaly vára is 
vármegyei igazgatás alatt állott337, amelyet később Udvarhelyszék bekebelezett. A két 
vár viszonylag távol esik a környező településektől, viszont ez nem zárja ki 
magánföldesúri létesítésüket, ám a környék korabeli birtokviszonyait egyáltalán nem 
ismerjük. Oklánd nevének német eredete egy másik lehetőséget is felvet, a korai szász 
terjeszkedést, amely a fenti útvonalak valamelyikén vagy a Kis-Homoród mentén 
történhetett (oka: a Homoród menti sólelőhelyek megszerzése).338 Kustaly és a rikai 
várak jellegükben és korukat illetően társtalanok Kelet-Erdélyben, legközelebbi 
párhuzamaikat Dél-Erdélyben találjuk, viszont az itteniek többsége, a torjai 
Bálványosvár vagy a kézdialmási Álmos vára lakótornyaihoz hasonlóan nem korábbi a 
13. század második felénél. A két erdővidéki vár leletanyaga egyértelművé teszi, hogy le 
kell számolnunk azzal az axiomatikus prekoncepcióval, miszerint Erdély keleti részén 
nem épülhettek kővárak a tatárjárást megelőzően. Valószínű, hogy a két vár építőanyag 
tekintetében nem páratlan a vidéken (a kutatások jelenlegi szintjén nehéz más olyan 
kővárakat megjelölni, amelyek a tatárjárás elé keltezhetők), viszont az egyértelmű, hogy 
a földvárak és kővárak építése és használata egy időben, ha nem is általános, de elterjedt 
gyakorlat volt.339 A kerámiadatálás bizonytalanságai és a régészeti kutatások 
hiányosságai egyelőre nem teszik lehetővé, hogy az erdővidéki várak és a Német 
Lovagrend várainak relatív kronológiáját meghatározzuk. Mivel a lovagrend várait alig 
ismerjük (Földvár), ma még azt sem tudjuk megválaszolni, hogy a lovagrend milyen 
hatással és befolyással volt a kelet-, délkelet-erdélyi térség várépítészetére. Az erdélyi 
kővárak építése már Ó-Tordavár/Várfalva III periódusának, illetve Doboka IV fázisának 
kőfalas megújításával, építésével megindult legkésőbb a 12. század elején, tehát a 
technika (amelynek egyszerűbb formáit nem volt nehezebb megtervezni és kivitelezni, 
mint egy kazettás szerkezetű földvárét)340 ismert volt, elterjedésének közvetítői további 
kutatások tárgyát képezik. 

A középkori, pontosabban a korai határvédelem kutatásában mindig nagy 
hangsúlyt kapott a helynevekre alapozott gyepűvonalak rekonstrukciója. Ennek 
legrészletesebb kidolgozása Fodor Ferenchez fűződik, aki hat gyepűvonalat állított fel 
Erdély védelmi rendszerében, mindegyik vonal kialakításában egy-egy terjeszkedési 
fázist különítve el.341 A csak helynevekre alapozott gyepű- és határvédelem 
rekonstruálásának kockázataira többen rávilágítottak.342 A helynevekre csak azokban az 
esetekben lehet biztosan támaszkodni, amennyiben az illető helynév bizonyítottan 
korabeli, tehát szerepel az írott forrásokban. A gyepű, őr, strázsa, les, kapu helynevek 
azonfelül nem minden esetben hordoznak konkrét védelmi jelentéstartalmat. A gyepű 
tagú helység- vagy dűlőnevek vonatkozhatnak egy falu vagy egy birtok határára és nem 
mindig van országhatár jelentésük. A kapu tagú helyneveknek néha még kevésbé van 
védelmi vonatkozásuk, a legtöbb esetben pusztán egy völgy- és/vagy útszűkületre 
utalnak, és nem feltétlenül jelölnek gyepűkapukat. Hadászati szempontból nézve a 
                                                 
336 Botár 1999.; Botár 2008. 76-77.; Ioniţă 1994. 277-280.; Rácz 2003. 3-5., 12-14.; Székely Z. 1974-
1975.; Székely Z. 1990. 
337 Részletesen ld. 6.1.1.1.1. alfejezetet. 
338 Vö. Sófalvi 2005. 171. 
339 Vö. Laszlovszky – Soós 2006. 229-230. 
340 Az ennek ellenkezőjét állító közhelyek szinte visszatérő motívumok a szakkönyvekben, és nincsen 
rájuk ésszerű magyarázat, akárcsak arra, a román kutatásban bevett és napjainkig hangoztatott tézisre, 
miszerint az erdélyi kővár építkezés bizánci hatásra terjedt volna el. Vö. Ţiplic 2006. 135. 
341 Fodor 1936. 113-144. 
342 Ld. 255. jegyzet. 
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kérdést, a hosszan elnyúló, egymást váltó védelmi vonalak kialakítása fölösleges volt 
egy olyan térségben, ahol a hegyek eleve a legjobb védettséget nyújtották és az Erdélyi-
medence benépesítése folyamatosan haladt előre a természetes határokig. Az elmélet 
legfőbb hibája, hogy nem számol az ilyen jellegű védelmi vonalak létrehozásának és 
fenntartásának, működtetésének gazdasági és demográfiai problémáival. 

A gyepűvonalak és más határvédelmi objektumok – melyekről az írott források 
teljesen hallgatnak – meghatározásában és keltezésében a régészet képes pozitív, avagy 
negatív bizonyítékokat felhozni. A Székelyföld területén már Orbán Balázs343 óta leírt 
„gyepűvonal” (Homárka, Tatársánc, Kakasbarázda, Ördög útja, Rapsóné útja, Óriások 
útja stb.) egy olyan, a Barcaságtól egészen a Görgényi-havasokig húzódó, földsáncból 
és árokból, helyenként kőből rakott „töltésvonulat-rendszer” (a kelet-erdélyi várakkal 
együtt), mely a kora Árpád-kori határvédelmi rendszer egyik alappillére volt az elmúlt 
évtizedekben.344 A régi szakirodalom a római limes maradványait látta benne345, ám a 
legújabb természettudományos vizsgálatok a Rika-hegységen átvonuló Kakasbarázda 
régészeti feltárásán, illetve szondázások során felszínre került gerendaszerkezetének 
radiokarbon elemzése alapján a sánchoz felhasznált fák kivágási idejét a 7-9. századra 
keltezték.346 

A Magyar Királyság keleti határvonala a 12. századra már biztosan elérte a 
Kárpátok gerincét, sőt a hegyeken túli területek ellenőrzésére is kiterjedt. Ennek 
legékesebb példája a Karácsonykő melletti Bâtca Doamnei földvára (határvár?), melyet 
III. Béla dénárja és leletanyagának (kerámia, fegyverek, lószerszámok, kengyelek, 
sarkantyúk, mezőgazdasági eszközök)347 a hegyektől nyugatra, tehát a Magyar 
Királyság területe felé mutató párhuzamai egy előretolt megfigyelőállását jelentik az 
expanzióban lévő királyságnak. Az itt előkerült leletek egy része arra utal, hogy a 
várnak váralja települése is volt, ahol különféle gazdasági tevékenységeket (pl. 
földművelés) folytattak. A kutatás jelenlegi állása szerint a karácsonykői az egyetlen 
olyan ismert korai vár a tatárjárást megelőző időszakból, amely a Kárpátok valamelyik 
szorosát vagy átjáróját közvetlenül felügyelte, ellenőrizte (ez esetben a 
Tölgyesi/Borszéki-hágót). Ez a tény feltehetően nem pusztán a kutatások 
hiányosságával magyarázható. Ugyanis a 13. század közepéről – második feléből több 
olyan forrásadatunk is van, amelyek arra utalnak, hogy a tatárok betörése ellen a 
szorosok és átjárók elzárásával, bevágásával próbáltak védekezni. 1242 után pl. 
Erdélyben a székelyek és románok megerősítették a szorosokat.348 Hasonlóképpen 
történt 1285-ben.349 A hegyeken való átjutás problémáit jól szemlélteti Telebuga tatár 
hadvezér esete, aki csapatával a hegyeken keresztül akart Erdélybe törni, viszont 
eltévedve harminc napig bolyongott a hegyek és erdők között.350 

Annak oka, hogy a szorosok átjáróinál csak kivételes esetben épült vár, más 
tényezőkben kereshető. Az ország védelme a kora Árpád-korban elsősorban a 
határvárispánságokra támaszkodott, amelyek kulcsfontosságú, stratégiai helyeken, 
„mélységében” ellenőrizték az egész keleti és déli határvidéket. Ennek előteréből, a 
Kárpátok láncolatából és erdőségeiből állt a 12. század folyamán a gyepűelve, melyen 

                                                 
343 Orbán 1868-1873.; Ld. még Ferenczi – Ferenczi 1972.; Ferenczi I. 1999a. 
344 Feltérképezése: Dénes I. 2000.; Dénes I. 2003.; Dénes 2007. Részletesen ld. az 1.3. alfejezet 
vonatkozó részét és az 5.2. alfejezetet. 
345 Téglás 1895a. 
346 Részletesen ld. az 5.2.10. és a 6.2.1. alfejezetben. 
347 Scorpian 1965. 
348 A forráshelyre ld. a következő fejezetet. 
349 A forráshelyre ld. a következő fejezetet. 
350 Kristó 2002. 228-229. 
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fokozatosan épültek ki az előretolt megfigyelőpontok. Mindemellett az királyság 
folyamatos expanziója is meghatározta azt, hogy a hegyek vonalán, az átjárók mentén 
nem alakult ki egy határvár-láncolat. További kutatás tárgyát képezi a Kárpátokon 
kívüli magyar településtörténet korai, tatárjárás előtti horizontjának megrajzolása a 
helynévi és régészeti források alapján.351 

Ezt az offenzív politikát a tatárjárás törte meg, amely a határvédelem 
szervezetének átalakulását eredményezte. Erdélyben is nagy ütemben haladt a 13. 
század második felétől a korszerűbb, a tatár támadásokat kivédeni képes kővárak 
építése, melyet a király mellett főleg a világi nagybirtokosok emeltek.352 A királyi 
vármegyeszervezet felbomlásával párhuzamosan a határvédelem a világi és egyházi 
birtokosok magánhadseregeire, „familiáira” tevődött át, Erdélyben pedig a székelyekre, 
szászokra és románokra hárult. 

Az Árpád-kor folyamán a Magyar Királyságot főként keletről és délről érték a 
támadások. A védelmi politikában fokozatosan jutottak arra a felismerésre, hogy a 
keleti, könnyűfegyverzetű lovas népek fosztogató, rabló hadjárataival szemben a 
leghatékonyabb védekezést a hasonló harcmodort megőrzött székelység képes kifejteni 
(Bizánc mindössze egyszer hajtott végre meglepetésszerű támadást Erdélyen át 1166-
ban, máskor mindig a Duna mentén vonult fel). A tatárjárást a többnyire már kelet-
erdélyi szállásterületén lévő székelység sem volt képes feltartóztatni, őket is 
sokkszerűen érte a tatárseregek lavinaszerű támadása. A székelység szintén mentsvárak 
építésébe kezdett, az új, korszerűbb technikának megfelelően kővárak épültek a 
Székelyföldön is a 13-14. században.353 Erdély déli részén, a szász területeken és ezek 
környezetében is megtaláljuk a tatárjárás után épült mentsvárakat, melyeket hasonló 
megfontolásból építhettek nehezebben megközelíthető helyekre, írott adatok utalnak a 
szászok, illetve románok közvetett határvédelmi szerepére.354 

A Dél-Persány nyugati oldalának egyik magaslatára épült felsőkománai (Brassó 
m.) kisméretű, árokkal és sánccal megerősített kővára leletei alapján a 13-14. században 
volt használatban.355 A Déli-Kárpátok északi oldalán megbúvó fogarasföldi Breáza 
(Brassó m.) várának hosszan elnyúló kerítőfalain belül két kör alakú tornyot építettek 
másodlagosan.356 A szárazárokkal és sánccal védett várat leletei a 13-14. századra 
keltezik. Kurt Horedt rendszerében még földvárként szereplő, határvédelmi funkcióval 
épült Felek (Szeben m.) várát357 utaktól félreeső helyzete és a területén gyűjthető 
habarcstörmelékek szintén a 13-14. századi kőből épült mentsvárak közé helyezik.358 
Feltehetően ebbe a sorba tartozik a közel 300 m hosszú Cód vára (Szeben m.) is.359 Az 
írott forrásokban 1324-ben említett Salgó várával kapcsolatba hozott Orlát II (Szeben 

                                                 
351 E téren Mikecs László munkássága úttörő jelentőségű, aki elsősorban helynevek, illetve történeti 
adatok alapján vázolta fel a Kárpátok előterében létrejött magyar kolóniákat. Ld. Mikecs 1943. 441-466. 
A kérdés további vizsgálatánál főleg azokat a helyneveket kell figyelembe venni, amelyeket a románság a 
magyarból vett át, illetve régészetileg vizsgálni az Oradia, Oraţia (magy. Váradja) helynevek létrejöttének 
eredetét és keletkezésének idejét. Moldva 11-14. századi, régészeti szemponttú településtörténeti 
feldolgozására ld. Spinei 1982. Havasalföldre vonatkozóan: Ioniţă 2005. 
352 ET. I. 313-329.; Rusu 2005.; Ţiplic 2006. 160-179. 
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354 Vö. Rusu 2005. 309. 
355 Eskenasy 1981. Ld. még Rusu 2005. 513. 
356 Nägler 1969. Ld. még Rusu 2005. 507.; Karczag – Szabó 2010. 99. 
357 Horedt 1941. 17-20. Ld. még Rusu 2005. 544.; Karczag – Szabó 2010. 134. 
358 Vö. Ţiplic 2006. 170-171. 
359 Nägler – Beşliu Munteanu 2003. 390-391. Ld. még Rusu 2005. 530-531. 



 62 

m.) kővárának kezdetei a 13. századra nyúlnak vissza.360 Resinár (Szeben m.) nyújtott 
alaprajzú, a természetes adottságokat követő kőfalú (melyet helyenként szárazárok és 
sánc övez) várában 1997-ben folyt ásatások a 13-14. századra keltezték ennek 
használatát.361 Tilicske (Szeben m.) várának hosszan elnyúló falait az ásató régész a 13. 
századra datálta362, félreeső helyzete (a Szebeni-havasok északi előtere) mentsvár 
jelleget kölcsönöz neki. Szászorbó (Fehér m.) magaslati várát (megkülönböztetve a 
településen található lakótoronytól) a kutatás analógiái alapján (Tilicske, Szászcsór, 
Felek, Vurpód363) keltez ugyanerre a periódusra.364 Szászcsór (Szeben m.) 
szárazárokkal és sánccal védett ovális alaprajzú vára az írott forrásokban 1307-ben 
bukkan fel először.365 Kukuis (Hunyad m.) egyszerű kerítőfalas várát jellege sorolja az 
említett várak sorába, amit a szegényes régészeti leletanyag is megerősít.366 A közeli 
Ósebeshely (Hunyad m.) várának kezdetei a 13. századig nyúlnak vissza.367 Több 
esetben a dél-erdélyi dák várak középkori megújítása, használata figyelhető meg a 13-
14. században368, ilyen pl. a Fehér-megyei Sebeskápolna369, a Hunyad megyei Bosoród 
vagy Banica esete, ez utóbbi területén a dák váron kívül egy külső védfalat építettek két 
toronnyal.370 A várak zömét, néhány kivételtől – Orlát II, Felek, Ósebeshely – eltekintve, 
akárcsak a székelyföldieket, a közvetlen tatár veszély elhárulásával néhány évtized után 
fennhagyták és a késő középkorban mind a szász, mind a székely területeken elsősorban 
a templomok (és városok) erődítése került előtérbe. 

A kutatások jelenlegi szintjén még nehéz megválaszolni a dél-erdélyi szorosok, 
átjárók mentén épült, egyértelműen ellenőrző szerepkörrel épült várak építésének 
kezdeteit. A Vöröstoronyi-szorosba belépő Olt völgyét ellenőrző boicai vár P. 
Niedermaier véleménye szerint a 13. század végén épült, viszont az 1990-es években 
folyó régészeti kutatások a 14. századra keltezték a vár legkorábbi fázisát.371 
Kevesebbet tudunk a Lotrioara folyó Oltba ömlése mellé épült Latorvárról, mely 
nagyrészt kőbányászat áldozata lett. Első említése 1407-ből való (castrum Lotorwar).372 
Nem tisztázott a szoros szűkületébe, az Olt jobb partjára emelt „Csonka Torony” 
(Halbesturm, Turnul Spart) kezdeteinek építése sem.373 Az erdélyi Vaskapu bejáratához 
épített hátszegi vár (Hunyad m.) Popa, R. szerint már a 13. század ’70-es éveiben 
megépülhetett.374 Az írott forrásokban 1317-ben feltűnő vár (többemeletes hatszögletű 
torony, melyet később külső fallal erősítettek meg) Kán László leverését követően 
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királyi kézre került, stratégiai fekvése révén jelentős ellenőrző szerepet töltött be a 
Vaskapu-szoros/hágó erdélyi bejáratánál.375 

A Tömösi-szoros északi bejáratát záró Tatárhányás376 nagy tömegű, megmaradt 
keleti szakaszán ma is 4-5 m magas, 15-20 m széles földsánca feltehetően szintén 
középkori, melyet határvédelmi és a kereskedelmet szabályozó (csempészés 
megakadályozása) funkcióval építhettek Brassó városa közelében. 
 

3.4. Erdély határvédelme a késő középkorban 
 

A tartományúri hatalmak felszámolása és a központi hatalom konszolidációja 
után a Magyar Királyság újabb expanziója következett a 14. században. A tatárjárástól 
egészen a török megjelenéséig kelet, illetve a Balkán felé a királyság volt a 
kezdeményező, aktív támadó fél, határvédelmi politikája tehát ennek jegyében 
vizsgálandó. 

A Kárpátokon túli területek befolyási övezetté való átalakítására már a 13. 
század második feléből vannak adatok. Egy előretolt helyőrség lehetett a Dâmboviţa 
folyó völgye fölé épített Dâmbovicioara – Cetăţeni (Argeş m.) kiemelkedő sziklacsúcsra 
épített, négyzetes toronyból és kerítőfalból álló vára.377 A várhoz közeli Câmpulung-on 
(Argeş m.) talált, Lőrinc ispán de Campo Longo 1300 körülre keltezett sírköve egy 
tartósabb katonai-politikai akció emléke lehet.378 

Károly Róbert kísérlete a szörényi bánság visszaszerzésére nem járt sikerrel, a 
posadai veresség (1330), akárcsak Lackfy István erdélyi vajda 1368. évi kudarca379 
Havasalföldön jól mutatják, hogy a támadó fél által kevésbé ismert hegyes-erdős terep 
nagy kockázatokat rejtett magában (ez időtől és tértől függetlenül ugyanígy érvényesült 
a korábbi századokban is). 

A Keleti-Kárpátokon túli hídfőállás kialakításának fontos epizódja volt Lackfy 
András székely ispán győzelme 1345-1346-ban a moldvai tatár seregek fölött.380 A 
moldvai és havasalföldi román vajdaságok megalapítása, az előbbi a magyar királyi 
hatalom közvetlen támogatásával, a havasalföldi pedig a magyar hűbér elismerésével 
(1344), a keleti és déli határvédelem átalakulását jelentette. Az országhatárokon túli 
ütközőzónák kialakítása a határvédelem hatékony és eredményes formája volt, ugyanis 
az előretolt védelem elhárította az országhatárról a tatárok közvetlen támadását. Annak 
ellenére, hogy a magyar királyok hűbéruraságát gyakran csak karddal lehetett 
érvényesíteni, és hol Moldva, hol Havasalföld vajdái függetlenítették magukat (1365-
ben vagy 1366-ban Moldva önállósodott, ugyanekkor hódolt meg újra a havasalföldi 
vajda, Lajk), tehát állandó volt az el- és visszapártolás, a vajdságok komolyabban nem 
veszélyeztették a Magyar Királyság területi biztonságát és épségét. 

Az Anjou-kor második felében kelet-délkelet felé kiteljesedett expanzió 
elsősorban katonai és biztonságpolitikai tényezőkön alapult, viszont kereskedelmi és 
gazdasági következményei úgyszintén messze hatóak voltak, elég utalni pl. Brassó 

                                                 
375 A kérdésre vonatkozólag ld. Popa 1983. 
376 Orbán 1873. VI. 188. Orbán Balázs 78 láb szélességűnek, 18-24 láb magasságúnak írja le a 2800 láb 
hosszúságú földtöltést, melyet a Tömös vize fölött vaskapu zárt le. 
377 Vö. Ţiplic 2006. 125. A szerző feltételesen a Német Lovagrend castrum munitissimun várával 
azonosítja az objektumot, viszont az ásatás során előkerült leletek legkorábban a 13. század második 
felére teszik ennek építését, mint azt Ioniţă, A. hangsúlyozza. Ioniţă 2005. 50. 
378 A román kutatás ezt általában a szászok és/vagy románok, illetve az önállósuló erdélyi vajdai hatalom 
politikai akciójának tartja. Vö. Ţiplic 2006. 173. 
379 NKMHT. 57. 
380 Kristó 1988a. 97-98.; NKMHT. 56. 
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városa 1358-ban kapott kiváltságlevelére381, amely révén a város kereskedői különféle 
kedvezményekhez jutottak a Duna és a Fekete-tenger felé irányuló kereskedelemben. A 
Kárpátok átjáróinak magaslatára, szorosai szűkületébe épült váraknak így fontos 
gazdasági szerepük (vámszedő helyek) is volt. A fennmaradt írott adatokból bizonyos 
esetekben kiderül, hogy az országhatáron átvezető útvonalakat szigorúan ellenőrizték. 
Egy késő középkori (1525) forrásból megtudjuk, hogy Thomory István erdélyi alvajda 
bodolai Béldy Pál panaszára kivizsgálta, hogy a Bodzamezőn Havaselvére vezető út 
(via Wtas nominata) a huszadszedő pecsétje nélkül tiltott- és álútnak számított-e.382 A 
kereskedelmi tevékenység ellenőrzése mellett a várak katonai funkciója természetesen 
továbbra is elsődleges maradt, hisz a román vajdaságok létrejöttével újabb potenciális 
ellenfél jelent meg a határok mentén, még ha ez súlyában kisebb is volt, mint a tatár 
veszély. 

A Vöröstoronyi-szoros bejárata mögé épített Talmács várát (Szeben m.) először 
1370-ben említik. A Törcsvári-hágó ellenőrzésére Nagy Lajos 1377-ben építetett várat 
(Törcsvár, Brassó m.), amely a hosszúmezői vámszedő hely (írott forrásban 1368-ban 
említett) felé vezető út mellé épített, stratégiai fekvésű Királykő várának (Rucăr/Oraţia 
– Podu Dâmboviţei, Argeş m., kisméretű, szabálytalan alaprajzú vár, félköríves, 
toronyszerű kiugrással) szerepét vette át.383 A bodzai vám ellenőrzését a Tatárhavas-
hágó 1360 m magas pontjára épített vár (r. Tabla Buţii/Crucea Mandii, Prahova m.) látta 
el, melynek építését a közelmúltban végzett régészeti ásatások a 14. századra 
keltezték.384 

Az Oszmán Birodalom Nagy Lajos uralkodása után már közvetlen veszélyt 
jelentett a Magyar Királyság számára. A rigómezei vereséget (1389) követően 
állandósultak a határ menti török csapatok betörései, fosztogatásai. Havasalföld 
hódoltatása és bekebelezése (1394) során az új ellenfél már Erdély határait fenyegette (a 
következő évben már be is törtek a vajdaságba). Zsigmond király felismerte, hogy az 
egyre erősebb ellenféllel szemben a Balkánon már nem lehet eredményesen felvenni a 
harcot, ennek megállítása már csak az országhatáron lehetséges. Török elleni 
külpolitikájának egyik alappilére lett, hogy az egyre önállóbb politikát folytató balkáni 
államokkal vazallusi, szövetségi kapcsolatot építsen ki. Szerbiában Lazarevics István 
despotának tett birtokadományok révén vált biztosítottá az országhatár a Duna és a 
Száva mentén, Orsovától a Drina torkolatáig. Havasalföldön Mircea cel Bătrân hűbérbe 
kapta Törcsvárat és Szörény várát, valamint az omlási uradalmat, országa ennek fejében 
felfogta a török támadásokat. Boszniában Zsigmond már kevesebb sikerrel tudta 
érvényesíteni szándékait, de Szrebernik és Jajca vára révén többnyire biztosítva volt ez 
a határszakasz is, bár akadtak alkalmi török betörések.385 Ez a politika a 15. század első 
két évtizedében sikeresnek és eredményesnek bizonyult, egészen 1418-ig, amikor 
Havasalföld Mircea halálával megszabadult a vazallusi köteléktől. Ekkor Zsigmond 
visszafoglalta Szörény várát, de ez nem bizonyult elegendőnek. 1420-ban a török 
csapatok betörtek Erdélybe és Hátszegnél kegyőzték az erdélyi vajdát, a következő 
évben pedig Brassó vidékét dúlták fel, és Sepsiszéken át egészen a csíki határig 
nyomultak.386 Közben Ozorai Pipo temesi ispán kevés sikerrel járó katonai akciókba 
kezdett Havasalföldön. 1432-ben, 1436-ban és 1438-ban újabb török támadások érték 
Erdélyt. 1427-ben Zsigmond Brankovics György szerb despotával kötött újabb 

                                                 
381 Pach 1975. 15. 
382 KKJK. II. 4117-4118.; SzO. VIII. 266-269. 
383 Cantacuzino 2001. 36-37.; Vö. Ţiplic 2006. 191-192. 
384 Căpăţână – Teodor 1998.; Cantacuzino 2001. 183. 
385 NKMHT. 62-63.; Engel – Kristó – Kubinyi 1998. 155-158. 
386 Tüdős S. 1995. 8. 
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egyezményt, melyben a korábbi feltételek, valamint Nándorfehérvár és Galambóc 
átadása szerepelt (a despota székhelyét Szendrőre tette át). Galambócot szerb kapitánya 
a töröknek adta át, ami nagy érvágás volt a magyar védelem számára, ugyanis a 
Galambóc és Szörényvár közötti határszakaszon a Magyar Királyság közvetlen 
szomszédja lett az Oszmán Birodalom. Zsigmond 1429-ben a Német Lovagrendet bízta 
meg a Szörénység védelmével, de a kezdeményezés nem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket, és a lovagoknak néhány éven belül távozniuk kellett.387 

A Zsigmond-kori határvédelem másik legfontosabb összetevője egy végvárvonal 
létrehozása volt az Al-Duna mentén, mely Ozorai Pipo temesi ispánsága idején (1404-
1426) épült ki. Míg a 14. században a határnak ezt a szakaszát alig öt vár védte, 
Zsigmond ideje alatt számuk megháromszorozódott. Keve vármegyében Tornyiste, 
Keve és Dombó vára, Krassó vármegyében Haram, Pozsazsin, Szentlászlóvára és Pét 
vára, míg Temes vármegyében Librasd, Drankó, Szinice, másik Pét, Orsova, Görény és 
Szörényvár védték a Duna menti határszakaszt.388 A végvárvonal egyik legfontosabb 
láncszeme Szentlászlóvára volt, melyet a török kézen lévő Galambóccal szemben 
építettek fel a Duna északi partján. A Magyar Királyság védelmét a Zsigmond által 
elkezdett, majd a Hunyadiak idején tovább épített végvárvonal biztosítani tudta a 
megfelelő kül- és belpolitikai intézkedésekkel összhangban, bár az egyre erősebb török 
támadásoknak időnként nem tudott ellenállni egy-egy vár (1459-ben pl. Szendrő, 1463-
ban Jajca esett el időlegesen, 1458-ban Galambóc került újra török kézre). Mátyás 
idejére kettős végvárvonal jött létre a déli határszakaszon (a külső a Duna-Száva 
vonalon haladt, majd Szreberniktől az Adria felé folytatódott, a belső vonal Temesvártól 
a Szerémségen keresztül az Una folyó mentén haladt és Zengnél zárult). A déli 
határvédelem szervezete területileg két részre oszlott, Szörénytől Szabácsig a temesi 
ispán (az Alsó-részek főkapitánya), ettől nyugatra pedig a horvát-szlavón bán 
fennhatósága alá tartozott.389 A hatáskörük alá tartozó területeken Mátyás átengedte a 
királyi jövedelmeket a temesi ispánoknak és az erdélyi vajdáknak, a felelős 
tisztségviselőkre a végvárak mögött húzódó megyék ispánságát is átruházta. 

A törökök Erdély ellen indított 1442. évi támadása nagy kudarccal végződött a 
Törcsvári-szorosnál, ahol Hunyadi János seregei súlyos verességet okoztak számukra, 
ugyanis Hunyadi a török sereg egy részét a szoroson átengedte, majd a hegyekből 
alácsapott rájuk.390 Ezt követően 1444-ben, 1460-ban, 1466-ban, 1479-ben és 1493-ban 
tudunk Erdély elleni támadásokról vagy betörésekről.391 A török betöréseket részben a 
szorosok és átjárók mentén korábban épült várak megerősítésével vagy újak építésével 
próbálták megakadályozni. A Szebenszék felé való behatolást megakadályozni képtelen 
Talmács várát (Landskrone) feltehetően avégett, hogy a török nehogy elfoglalja a 15. 
század közepén lerombolták, helyét az Olt-völgy szurdokába épült Csonka Torony 
(Turnul Spart, Halbesturm) vette át.392 Erdély esetében nem beszélhetünk egy kiépített 
végvárvonalról, a tartomány védelmét a várakon kívül támadás esetén az erdélyi vajda 
és a nemesi bandériumok, a szászok és a székelyek csapatai biztosították. Mindemellett 
Erdély védelmi rendszerében a 15. század folyamán előtérbe került a városok és 
templomok megerődítése. A három nemzet 1459. december 3-án kelt szövetségében 
többek közt az áll, hogy a török beütések gyakoriak lévén, illetve belső mozgalmak és 

                                                 
387 Összefoglalóan: Engel – Kristó – Kubinyi 1998. 158. 
388 Udvarhelyi 2008. Ld. még Engel – Kristó – Kubinyi 1998. 147. 
389 NKMHT. 73., 77.; Engel – Kristó – Kubinyi 1998. 242-243. 
390 MTT. XI. 1862. 203-204. (Hunyadi János hat legnagyobb csatája, melyet szultán Murád és 
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zavarok is fenyegetik gyakran a lakosokat, ilyenkor a nemesek és székelyek 
családjaikkal beköltözhetnek a szász városokba és velük együtt kötelesek harcolni.393 

A dél-erdélyi szászok önvédelmének a templomok megerődítése mellett más 
összetevői is voltak. A szebeni 15. század végi – 16. század eleji számadáskönyvek 
kifizetési bejegyzéseiből394 kiderül, hogy a szászok ekkoriban folyamatos kémkedést 
folytattak Havasalföldön, sőt a Dunától délre is. A tevékenység – mely közvetve 
hozzájárult az erdélyi határok védelméhez – végzésére általában románokat 
alkalmaztak, akik a legjobban ismerték a Kárpátoktól délre fekvő vidéket. A 
forrásokban exploratores-nek nevezett megbízottak Havasalföldön túl eljutottak Vidinig 
és Nikápolyig is, hogy a törökök hadi terveit felderítsék.395 Elszórt adatok arra utalnak, 
hogy székelyek is lehettek köztük, mint pl. az 1496-ban török fogságba került Székely 
László396, vagy a szász zsoldban álló Székely Tamás.397 A kémkedésben elsőrendű volt 
a könnyűfegyverzetű lovaskatonák szerepe.398 

Székelyföld, és esetünkben Udvarhelyszék közvetett török támadására az első 
adat 1432-ből való. A törökök és a vele szövetséges havaselvi csapatok miután 
feldúlták a Barcaságot, eljutottak Kőhalom vidékére, ahonnan többek közt sok székely 
embert hurcoltak el.399 Elég valószínű, hogy a Kőhalomszékkel határos Udvarhelyszék 
déli részére vonatkozik a forrás utalása. Holott írott adatunk nincsen rá, de egy újkeletű 
kutatás eredménye rávilágít arra, hogy az 1493. évi különösen pusztító hadjárat szintén 
elérte Udvarhelyszéket. A székelyderzsi templom szentélyének fedélszéke és 
mellvédjének faszerkezete a közelmúltban végzett dendrokronológiai elemzések alapján 
az 1490-es évek közepén készült, ezt követte a következő század elején a templomhajó 
mellvédjének építése is.400 Az építkezés hátterében egy nagyobb, ezt megelőző támadás 
sejthető. 

A 16. század első felében gyakoriak a moldvai támadások Erdély ellen, 1529 
telén Péter vajda Háromszékre, Csíkba és Gyergyóba tört be401, a brassóiak azt írják, 
hogy „Székelyföld füstben-lángban volt, romba és hamuba döntve”402, de a Szászföldet 
sem kímélték.403 A moldvai vajda ezt követően többször betört Erdélybe rövid idő 
alatt.404 1541-ben, mivel a székelyek Ferdinánd mellé álltak405, a moldvai és 
havasalföldi vajdák a törökkel együtt feldúlták a Barcaságot, illetve Sepsi-, Kézdi- és 
Csíkszéket.406 Péter vajda 1542. évi őszi betörését megelőzően figyelmeztető levelet 
                                                 
393 SzO. V. 15-16. 
394 A forráscsoportra Benkő Elek hívta fel a figyelmemet. Nagyszeben késő középkori 
számadáskönyveire ld. RASH. 
395 RASH. 133-175. A névtelen kémek mellett gyakoriak a Barbu, Lack, Márk, Dwssa, Petro, Demetrio 
nevezetű, néha kenézi tisztséget betöltő személyek. 
396 „Item pro redemptione seu eliberatione cuiusdem Michaelis Zekel ex Turcia, qui captus fuit cum 
Emerico Drenschenÿ, dedit dominus magister civium germano suo Ladislao Zekel pro subsidio ex 
commissione dominorum provincialium flor. 10”. RASH. 217. 
397 Thomas Zekel az 1508. évi számadáskönyv bejegyzése alapján 3 Ft zsoldot kap. RASH. 501. 
398 „Item misso Parvo hussaro ad explorandum exitum gentium praesentis exercitus”. RASH. 250. 
399 „Anno 1432 totus districtus Brassoviensis et certa portio sedium Siculorum et pars sedis Kosd per 
Turcos et vayvodam Transalpinum, qui se a fidelitate domini serenissimi regis Sigismundi retraxit, periit 
et est annulata per ingnis ardorem et consumata. Populum, qui confugit de partibus Brassoviensium 
versus Kozd, Turci abduxerunt et multos homines de Siculos et quosdam de sede Kosd.” Gündisch 1974. 
422. Idézi Binder 1995. 1124. 
400 Részleteit ld. az Adattárban, az 5.6.25. alfejezetben. 
401 Bethlen 2000. I. 104. 
402 FRT. 181-183.; Jakab – Szádeczky 1901. 247. 
403 TT. 1880. 634. (A Székely Krónika. Közli Barabás Samu). 
404 Bethlen 2000. I. 105., 116., 119. 
405 Vö. Endes 1938. 31.; Balogh J. 2004. 18. 
406 EOE. I. 28.; TT. 1880. 637. (A Székely Krónika. Közli Barabás Samu). 
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intézett a háromszékiekhez, hogy az útját semmiképpen akadályozni ne merészeljék az 
Ojtozon keresztül407, majd Brassó környékét és a Székelyföldet kirabolva vonult át 
Beszterce felé.408 1543-ban Péter vajda a törökkel a Bodzai-szoroson keresztül ismét 
beütött Erdélybe.409 1549-ben, a nyírbátori szerződést megbosszúlandó, a török 
Lippánál, a moldvai vajda Berecknél, a havasalföldi vajda a Vöröstoronyi-szoroson 
keresztül tört Erdélyre.410 A támadás hatására az 1549. évi vásárhelyi országgyűlés 
intézkedik a Moldva felőli határok igazításáról és a külföldre vezető utak ügyéről.411 
Ennek ellenére 1550 novemberében a moldvai és havasalföldi vajdáknak újra sikerült 
Háromszékbe és Csíkszékbe betörnie,412 és a törökökkel együtt decemberig 
fosztogatnak Erdélyben.413 1551 júniusában Ferdinánd biztosaihoz intézett utasításaiban 
afelől is érdeklődik, hogy melyek a határszéli erődök és hegyszorosok Moldva és 
Oláhország felé, melyeket kell megjavítani, mennyi ezek költsége stb.414 1552 telén a 
havasalföldi vajda a szultán parancsára az Erdélybe vezető utakat elzárta415, nem 
engedett bevinni semmilyen élelmiszert, és a szultánnal együtt készült Erdélyre 
támadni.416 A nyár közepén a moldvai vajda Berecknél hatolt Erdélybe417. 1553-ban a 
moldvaiak Csíkba törnek be418, ezeket 1556-ban újabb támadás követi.419 A folyamatos 
támadások során nemhiába panaszkodnak az erdélyi vajdák és székely ispánok 1554-
ben, felróva a csíki és gyergyói székelyeknek, hogy határaikat nem őrizték 
megfelelően.420 

A Keleti-Kárpátok szorosainak, hágóinak várakkal való megerősítésére 
nincsenek késő középkori adataink, és a szűkszavú források arra engednek 
következtetni, hogy még mindig a szorosok eltorlaszolásával védekeztek támadás esetén. 
Mátyás 1467. évi moldvai hadjárata kapcsán Bonfini írja, hogy Erdély 
megközelíthetetlen, ha a tartománybeliek őrséggel védik a hegyszorosokat, és a 
legkisebb őrcsapat is képes feltartóztatni a legerősebb sereget. „A királynak erdőkön és 
hegyszorosokon keresztül kellett vonulnia…. Ahol gerendákkal, törmelékkel 
eltorlaszolt torkolatra talál, ott részint tűzzel, részint vassal vág magának utat”421 
Moldva felé, és mint a későbbi források is utalnak rá, Erdély keleti határait ugyanilyen 
módon védték támadások esetén. 

Az Ojtozi Rákóczi-vár területén a közelmúltban végzett régészeti kutatások a 
feltárt falak, tornyok és jelenségek, valamint az I. katonai felmérés alapján rekonstruált 
alaprajz és a vár védelmi elemei (lőfegyverek használatára kialakított X alakú lőrések, 
külső, négyszögű védőtornyok stb.) alapján ennek építését hipotetikusan a 15. század 
                                                 
407 „ut omnes insurgere, viamque nobis dirigere et praeparare usque ad medietatem Oythoz, maioresque 
lapides et truncos ex itinere eiicere debeatis secus nullatenus praesumentes facturi”. TT. 1882. 108. 
408 EOE. I. 100. 
409 Bethlen 2002. II. 95. 
410 Vö. NKMHT. 139.; Endes 1938. 31. 
411 EOE. I. 254., 299. 
412 EOE. I. 266.; TT. 1880. 639. (A Székely Krónika. Közli Barabás Samu). 
413 1550. dec. 6-án Fráter György tudatja Báthori Andrással, hogy a törököt, moldvaiakat és 
havasalföldieket kiűzte Erdélyből. Ld. TT. 1879. 511-512. 
414 TT. 1891. 432. 
415 1552. febr. 13: TT. 1891. 642. 
416 1552. febr. 21: TT. 1891. 647. 
417 Báthori András vajda Szent Margit napja (júl. 13.) előtti vasárnapon írja Nádasdy Tamásnak: „Moldvai 
vajda az elmult Hétfőn jött Erdélybe, az székely földin, szinte az havas alatt egy falunak Bereczki neve, 
ott vagyon táborba.” TT. 1905. 110. 
418 EOE. I. 455.; TT. 1880. 639. (A Székely Krónika. Közli Barabás Samu). 
419 EOE. XI. 427-428. 
420 SzO. VIII. 285-286. 
421 Bonfini 1995. 479-750., 753. Csupán feltevés, hogy a hadjárat útvonala az Ojtozi-szoroson keresztül 
haladt. 
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második felére keltezték.422 Ám az írott forrásokban a 16. század második harmadától 
egyre sűrűbben emlegetett Ojtozi-szorosban még ekkor sem állt vár, a század közepi 
adatok éppen az erődítés hiányát emelik ki. Egy 1533. évi oklevélből kiderül, hogy a 
székelyek a Törcsvári-szoroson átvezető kereskedelmi utat, melyen lovakat, ökröket 
szoktak ki-behajtani, illetve kendert és más árukat szállítanak a vásárokra, elkerülik és 
rejtett utakon, ösvényeken a Bodzán és Ojtozon (?) viszik ki áruikat, kikerülvén a 
huszadfizetést.423 Szapolyai János 1537-ben utasítja a sepsi, kézdi és orbai székelyeket, 
hogy a Moldvából és Oláhországból hozott árukat Brassón át hozzák be.424 1538. 
szeptember 16-án Majlád István erdélyi vajda megparancsolja Brassó városa számára, 
hogy az Ojtoz őrzésére táborba szállt sereg számára három hordó bort és más 
élelmiszereket küldjön Kézdivásárhelyre.425 A berecki huszadvámszedő hely a 
forrásokban először 1571-ben tűnik fel426, pusztán feltételezés, hogy már korábbi 
időktől működhetett.427 

1552-ben a bécsi udvar megbízásából kiküldött biztosok jelentéseinek egyik 
fontos eleme a hegyszorosok erődítményeinek kérdése volt. Az év telén Haller Péter 
szebeni polgármester tudósítja Castaldót, hogy a hozzá küldött Urbinói Sándor 
kapitányt elkalauzolta a Moldvába és Oláhországba (Havasalföld) vezető utak és 
szorosok megvizsgálására. Különösen két szoros van, az egyik Moldva, a másik pedig 
Oláhország felé, ahol az ellenség be szokott törni, amelyek „si praesidio mediocri 
intercipiantur”, az ellenséges betöréseket meggátolhatják.428 Haller tudva, hogy a 
törökök a moldvai vajdával Ojtoznál készülnek betörni, az oláh vajda pedig a bodzai 
(bussai) szoroson keresztül, a két szoros elzárását sürgeti.429 Ferdinánd helyesli a 
berecki és bodzai szorosok erődítéseinek tervét, és a székelyek ellenkezése ellenére is 
szükségesnek tartja határaikon erődítményeket emelni.430 Castaldo Ferdinándnak írott 
leveleiben utal rá, hogy bár a székelyek nem igazán hajlanak rá, gondoskodni fog arról, 
hogy a két szorosban erődítések létesüljenek.431 A szebeni polgármester a királynak írt 
levelében szintén kiemeli, hogy az Ojtozi-szorost432 mint különösen fontos helyet meg 
kell erősíteni, és noha a székelyek az építés elhalasztását kérik, ennek elkezdését mégis 
rendelje el.433 A szorosok megerődítése a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt 
valószínűleg el sem kezdődött, a nyár elején már csak napok kérdése volt a vajdák 
betörése434, amely hamarosan meg is történt (ld. fentebb)435. A elemzett források és az 
ismert adatok alapján az ojtozi vár 15. századi építése több ponton megkérdőjelezhető 
(írott források utalásai, régészeti leletanyag hiánya, lőfegyverek alkalmazásának 
                                                 
422 Bordi 2007b. 306. 
423 „et vias occultas, Boza videlicet et Wthas”. SzO. V. 51-52. 
424 SzO. V. 52-53. 
425 A „Cum gentes iste, ad custodiam Oijthoz in castris constitute sunt” (SzO. II. 51.) szöveghely téves 
olvasata vezetett az Ojtozi vár első, 1538. évi írott említésének felfedezéséhez. Vö. Bordi 2007b. 306. A 
Berecken és Ojtozon átvezető útra vonatkozó, 16. század első feléből való forrásokra ld. Binder 1971. 
219. 5-6. jegyz. 
426 SzO. III. 336. 
427 Vö. Oborni 2010. 209. 
428 1552. febr. 18: TT. 1891. 645. 
429 1552. márc. 4: TT. 1891. 651. 
430 1552. márc. 7: TT. 1891. 652.; 1552. ápr. 2: TT. 1891. 659.; 1552. ápr. 12: TT. 1892. 144. 
431 1552. ápr. 2: TT. 1891. 658.; 1552. ápr. 10: TT. 1892. 143. 
432 1552. máj. 5. „passum quendam, in partibus Ziculorum uersus fines Moldauiae uergentem, quem 
Oytos uocant”. SzO. II. 103. 
433 1552. máj. 5: SzO. II. 103-104.; TT. 1892. 147. 
434 1552. jún. 17. és jún. 29-i oklevelek: TT. 1892. 155., 158. 
435 1552. júl 16-án a moldvai vajda már Kézdivásárhely környékén fosztogatott. Vö. TT. 1892. 271. 1552. 
júl. 29-én írott levelében Castaldo jelenti Ferdinándnak, hogy a törökök a Vaskapun keresztül törtek 
Erdélybe. TT. 1892. 276. 



 69

elterjedése, a vár formája és a keleti torony elhelyezkedése), és úgy tűnik, hogy az csak 
a 17. század első felében épült ki teljesen (ld. alább). 

Az írott források alapján azt mondhatjuk, hogy a Székelyföld hegyszorosait, 
átjáróit a fejedelemség koráig nem védték várak.436 Ennek magyarázatát a hegyvonulat 
természetes adottságaiban (helyenként 100 km-t is meghaladó szélessége, belső 
tagoltsága), valamint a székely határvédelem sajátosságaiban (ld. a következő fejezetet) 
találjuk. Erdély keleti szorosain keresztül kisebb volumenű kereskedelem folyt, mint 
délen, az egyetlen számottevő tényező a besztercei szászok moldvai kereskedelme 
volt437, amely a Keleti-Kárpátok egyik legfontosabb átkelőjén, a Radnai-hágón átvezető 
úton folyt és a radnai harmincadvámon keresztül ért Erdélybe.438 A 14-15. századra 
keltezett439 radnai várnak közvetlen határvédelmi szerepe nem volt. Tehát gazdasági 
tényezők is kevébé indokolták a szorosok várakkal való ellenőrzését, mint Dél-
Erdélyben. 
 

3.5. Erdély határvédelme a fejedelemség korában 
 

A mohácsi katasztrófa, Buda elvesztése és ennek következményei Erdélyben is 
új helyzetet teremtettek. A 16. század közepén, Szapolyai János halálát követően Fráter 
György helytartósága idején úgy tűnt, hogy Erdélyt sikerül a Habsburgoknak 
megszerezni. Mint kiderül az 1551 nyarán Erdélybe érkező királyi biztosok 
jelentéseiből, alapvető kérdéssé vált a tartomány védelmi felkészültsége és helyzete. Az 
erdélyi átjárók és szorosok megerősítésén kívül a városok és főként a Bánság 
délnyugati-déli várainak és városainak (Szeben, Temesvár, Lippa) megerődítése a 
legsürgetőbb440, Temesvár építését el is kezdik.441 Az 1552. évi török támadást 
megelőzően viszont lassan haladnak a védelmi építkezések, mint Castaldo jelzi 
Ferdinándnak, a pénz és a mesteremberek hiánya miatt.442 A bécsi udvar anyagiakat is 
jutatt Erdélybe és a Bánságba443, ám az építkezések csak részben valósulnak meg,444 az 
eredmény Temesvár, Lugos, Karánsebes, Lippa, Solymos és Jenő eleste, tehát a 
stratégiai helyzetű Vaskapu-hágót és a Maros-szorost már közvetlen fenyegette a török. 
Dobó István és Kendy Ferencz erdélyi vajdáknak 1553-ban adott utasításban a dévai 

                                                 
436 Vö. TT. 1891. 645., 651-652. 
437 Pach 1975. 18., 26. 
438 Vö. Binder 1974. 328-329. 
439 Dănilă 1972. 84-85.; KMTL. 565. 
440 Castaldo Ferdinándhoz 1552. febr. 25-én írott levelében a székelyföldi és brassói szorosok, illetve 
Temesvár és Lippa megerősítését tartja szükségesnek, Kolozsmonostor megerősítése folyamatban van. 
Ld. TT. 1891. 648. Ugyanezen a napon kelt Haller Péter szebeni polgármester levele Castaldohoz, 
melyben azt írja, hogy Szeben erősítése szünetel, a nagymérvű építkezésre kevés a pénz, és hadi szerekre 
is szükség volna. TT. 1891. 649. 
441 1552. márc. 26-án Castaldo azt írja Ferdinándnak, hogy Temesvár erődítése folyamatban van. TT. 
1891. 657. Ápr. 2-án kelt levelében pedig jelenti, hogy Temesvár és Lippa megerősítése halad előre. TT. 
1891. 658. Ferdinánd ápr. 12-én megelégedését fejezi ki a felett, hogy a lippai és temesvári várak 
erősítése jól halad. TT. 1892. 144. 
442 1552. márc. 9: TT. 1891. 653. 
443 1552. ápr. 2-án Ferdinánd írja Castaldonak, hogy Temesvár megerősítésére 2500 aranyat küldött. TT. 
1891. 659. Május 22-én Miksa főherceg számadást kér Losonczy Istvántól 5000 forintról, melyet a király 
kifizetett. TT. 1892. 150. 
444 Miksa főherceg máj. 16-án írja de Camponak, hogy Temesvár és más helyek erődítését minél 
hamarább fejezze be. TT. 1892. 149. Ugyanez nap írott levelében Castaldot figyelmezteti Szeben és 
Szászsebes erődítési munkálatainak mihamarábbi véghezvitelére. TT. 1892. 148. Máj. 22-én kelt 
leveleiben Miksa herceg Temesvár be nem fejezését és a munkálatok megszakításának okát kéri számon. 
TT. 1892. 150. 
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szoros és a moldvai végek védelme, illetve megerősítése szerepel.445 A zavaros időkben 
a moldvai és havasalföldi határokon is folyamatosak a határsértések, ezek rendezéséről 
az 1559. szept. 12-i gyulafehérvári országgyűlés rendelkezik.446 

Ezt követően Erdély, a Bánság és a Partium nyugati és északi határainak 
biztosítása is egyre sürgetőbbé vált, Buda elestével az Oszmán Birodalom jelenléte 
komoly veszélyt jelentett a nyugati széleken. A legfontosabb várak, Arad, Erdőd, 
Székelyhíd, Almás, Sebesvár, Várad, Szilágysomlyó, Nagykároly, Szatmár közvetlen 
szerepet töltöttek be a nyugati határ védelmében. Várad Erdély kapuja lett, a váradi 
kapitányi (egyben bihari főispáni) tisztség a fejedelem után a legfőbb közjogi és katonai 
méltósággá vált, 1572-től a váradi kapitány kormányzása alá rendelték az egész 
Tiszántúlt.447 Az 1575. évi decemberi országgyűlés a határőrzés hatékonyabb ellátása 
ügyében a nemesektől 100 lovas, 100 gyalogos, a székelyektől 200 lovas, a szászoktól 
300 gyalogos, a fejedelem udvari katonaságából 200 lovas és 100 gyalogos katona 
kiállítását rendelte el.448 Az ún. praesidiarius hadak vagy őrseregek tartásáról már 
1540-től vannak adatok, akik feladata a 16. században vészhelyzet vagy hosszan tartó 
háborúskodás esetén az ország védelme volt, míg a vármegyei hadak, a szászok és 
székelyek hadba szállnak.449 E csapattestek egy részét Váradon és Kolozsváron, míg a 
többit a határvidék legexponáltabb pontjain, Tokajban, Munkácson, Huszton, 
Karánsebesen, a Szászföldön, valamint Enyeden és Tordán helyezték el. 

A bécsi udvar által szorgalmazott határvédelem, mely a kelet-erdélyi szorosok 
erődítményekkel való elzárását sürgette, az erdélyi fejedelemség korszakának első 
évtizedeiben sem épült ki, a tartomány védelmi rendszere elsősorban a meglévő, 
középkori várak megerősítésén és átépítésén alapult. Ha hihetünk Szamosközynek, ez 
csak csekély mértékben valósult meg, ugyanis mint a 16. század végén írja, Erdély 
romlásának egyik oka az erődítések hiánya, mivel az erdélyiek ritkán védekeznek 
falakkal megerősített városokban, sokkal inkább a nyílt mezőn veszik fel a harcot.450 A 
korszerűbb, olaszbástyás építkezések Erdélyben, a Bánságban és a Partiumban 
elsősorban a nyugati országrész várainak és a fejedelmi udvar vagy fontosabb 
központok megerősítésében fejtették ki hatásukat (Szatmár, Várad, Szamosújvár, 
Gyulafehérvár, Fogaras), a városok (Szeben, Brassó–Fellegvár) és magánvárak 
(Tótfalud) olaszbástyás erődítése ritka kivételnek számított a korszak első felében.451 A 
Székelyföldön létesített két új vár (Székelytámadt, Székelybánja), melyeket a székelyek 
megfékezésére és a moldvaiak ellen emeltek452, szintén az új hadiépítészet jegyében 
épült. Az 1565. évi kolozsvári országgyűlés határozata szerint új várat, kastélyt csak a 
fejedelem engedélyével lehet építeni, a „haszontalanokat” le kell rontani.453 Az 
olaszbástyás típusú építkezések viszonylag kis számára az ad magyarázatot, hogy a 
hegyi várak többségének védelmére a korábbi, középkori hadiépítészeti elemek és 
                                                 
445 „Ita ut versus Dewa partim, partim vero versus Moldaviam, partim in alio loco ubi magis opus esse 
fuerit visum permaneant, secundum tamen necessitates penes eorum personas aliquem numerum ex 
equitibus ipsis iidem waywodae penes se retineant”. TT. 1905. 435. 
446 „Az moldvaiakkal és az havaseljiekkel való viszszavonást, a barmok hajtogatását, ökröknek lovaknak 
elvételit és annyi erőszakot ő felségök ugy végeztek elcsendesiteni, hogy mind Erdélyből, mind 
Moldovából és havaselből a viszszavonások és ragadományok elcsendesedjenek.” . ETA. III. 268. 
Másolata 1566. nov. 11-én kelt. 
447 NKMHT. 142. A határvédelem ügykörére részletesen Trócsányi 1980. 242-243. 
448 EOE. II. 570-571. Vö. Szádeczky 1927. 283. 
449 Vö. B. Szabó – Somogyi 1996. 51. 
450 Szamosközy 1877. 257-268.; Szamosközy 1963. 313-321. 
451 Összefoglalóan Kovács A. 2006. 47-61. Ld. még B. Szabó – Somogyi 1996. 71-74. 
452  Az 1562. nov. 4-9. közti fehérvári országgyűlés a székelyföldi várak kapitányává Pekri Gábort 
nevezte ki. EOE. II. 160. 
453 EOE. II. 243., 288-289. 
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formák is elegendőnek bizonyultak, hisz úgy a török, mint a császári hadjáratok idején 
Erdélyben ostromágyúk felvonultatására alig került sor.454 

A hadszervezet összetevőit a fejedelemség korában a nemesi hadfelkelés, ennek 
részeként a főúri bandériumok, a vármegyei telekkatonaság, a népfelkelés, a hajdúk, a 
fejedelmi haderő különféle elemei (udvari hadak, várbirtokok és végvárak katonasága), 
a székelyek, valamint szászok által kiállított egységek képezték.455 Az erdélyi nemesek, 
illetve az erdélyi birtokkal rendelkező magyarországi nemesek személy szerint mentek 
hadba vagy helyettest küldtek maguk helyett, az egytelkes nemesekből négy-öt állított 
egy katonát.456 Hadi adónak minősült az ún. portális adó, amely 16 jobbágyporta után 
egy lovaskatona kiállítását, fenntartását követelte meg, tehát ebből fizették a 
zsoldosokat. 1575-től e mellé egy gyalogoskatona kiállítását is elrendelték. 1614-ben 
már kétportánként kellett egy-egy lovast hadra fogni. A jobbágyságnak szintén hadba 
kellett küldeni megszabott számú katonát (íjjal, nyílvesszővel, karddal, puskával 
felszerelten), de erre csak ritkán került sor, pl. 1593-ban, ekkor tíz jobbágy után egy 
katona kiállítását kérte a fejedelem. Az erdélyi hadsereg létszáma Bethlen Gábor 
korában elérte a 20 ezer főt, ami részben zsoldosok, részben a hadba hívható erdélyi 
haderőből állt.457 A hadfelkelést az országgyűlésen tárgyalták meg, a hadrakelést 
gyakran maga a fejedelem döntötte el, a had feloszlatása szintén a fejedelem jogkörébe 
tartozott. A legfőbb hadúr a fejedelem, utána következett a főgenerális, mely nem volt 
állandó tisztség. A hadi ügyek (hadrakelés, seregszemle, zsoldosok fogadása stb.) a 
fejedelmek (kancellária) hatáskörébe tartoztak, a várak úgyszintén.458 Becslések szerint 
a fejedelemség kb. 5.000 katonát állomásoztatott a várakban, melyek ellátását a várak 
uradalmai biztosították, a várak főkapitányai legtöbbször az adott vármegye főispáni 
tisztét is betöltötték, így hatékonyabban meg tudták szervezni a várak védelmét és a 
vármegyei hadak mozgósítását. A várak őrségének ellátására („praesidium tartása”) a 
tizenötéves háború idején külön adót vetettek ki.459 

A tizenötéves háború elején sikerült visszafoglalni Lippát és Jenő várát, de 
Erdélyt ekkortól már északról is fenyegették a törökök. 1594-ben a török-tatár had előbb 
Lengyelország felé indult, majd az egyik csapat Máramaroson keresztül betört a 
Partiumba. Báthori Zsigmond megtudván közeledtüket, a szorosokat megerősítette és 
őrzésüket Kornis Gáspár huszti kapitányra bízta, ám ez tehetetlen volt, ugyanis a 
támadók addig hadi szempontból járatlan utakon nyomultak be Máramarosra és 
özönlötték el a vidéket.460 Az 1594. júliusi országgyűlés a török-tatár hadak Erdély felé 
közeledésének hírére elrendelte, hogy Sennyey Pongrácz vezetésével a moldvai 
szorosok őrzésére alakuljon egy tábor a Székelyföldön, egy másik pedig 
Szászsebesnél.461 Az 1594. aug. 16-i országgyűlés fejedelmi előterjesztése a tavaszi 
hadi eseményekre való utalás kapcsán emlékeztet „...vigyázásban tartani, hul egyfelől, 
hul másfelől útakat, határokat őriztetni az végre, hogy semmi véletlen és hertelenséggel 
való veszedelem ne találná Kegyelmeteket, tudván azt, hogy az tatároknak minden 
szándékjok az volt, hogy nem egyebünnen, hanem egyenesen Moldován és ezen 
birodalmon menjenek által arra az földre, az melyre indították őket”.462 1599-ben a 
Máramarosi-havasokba 200 székelyt „az okájért viszik oda, hogy az tatár mostan is az 
                                                 
454 Vö. Kovács 2006. 58. Ld. még B. Szabó – Somogyi 1996. 67. 
455 Egyed 1979. 53.; B. Szabó – Somogyi 1996. 16-71. 
456 NKMHT. 141. 
457 NKMHT. 146. 
458 Trócsányi 1980. 240.; NKMHT. 142.; B. Szabó – Somogyi 1996. 75-76. 
459 Ld. Szádeczky 1927. 284.; B. Szabó – Somogyi 1996. 52. 
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461 EOE. III. 317. 
462 EOE. VIII. 517. 
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havasokon által ugyan azon úton akarnának kijönni, az melyen először kijöttenek 
vala…”.463 Az ismeretlen hegyi utakon való átkelés, helyi vezető nélkül ekkoriban 
komoly veszélyekkel járt. 1611 őszén, mint a Sárospataki Magyar Krónika leírja, 
Forgách Zsigmond csapatával Báthori Gábor elől elmenekült Erdélyből, majd Moldva 
felől próbált visszatérni az országba, viszont a nagy hóban és esőben sokan fegyverüket 
elhagyták, mások meghaltak.464 

A századfordulón, mint a források utalásaiból kiderül, a szorosok őrzése és 
ellenőrzése sem volt rendszeres. 1599. okt. 17-én Mihály vajda behatolt Erdélybe a 
Bodzai-szoroson keresztül, anélkül, hogy ellenállásba ütközött volna.465 Báthori 
Zsigmond visszatérését megakadályozandó, a vajda kéri Bastát, hogy a Husztnál bejövő 
szorost biztosítsa mind Erdély, mind Moldva felől.466 Erdélyből indított moldvai 
hadjárata idején467 Mihály vajda úgy megrakatta a szorosokat őrséggel, hogy csak ő 
járhat ki-be rajtuk.468 1600. szept. 17-én a Mihály vajda segítségére érkező oláh hadak 
az Ojtozi-szoroson keresztül nyomulnak Erdélybe (a székelyek egy része továbbra is 
mellette áll).469 A miriszlói ütközet után (szept. 18) az erdélyi közhangulat a vajda ellen 
fordul, és havasalföldi összeköttetéseit igyekeznek elvágni, lezárva a szorosokat.470 
1600. okt. 17-e előtt a Bodzai-szorost már Székely Mózes tartotta megszállva.471 

A fent idézett, viszonylag rövid időszakot reprezentáló források azért 
tanulságosak, mert jól tükrözik, hogy a szorosok őrzése és lezárása háborús helyzet 
esetén az adott erőviszonyok függvénye volt, a rajtuk való áttörést csakis nagyszámú, 
ágyúkkal felszerelt őrség tudta hosszabb ideig megakadályozni. A kor hadászati 
szemléletének és védelmi technikájának megfelelően egy terület védelmének 
leghatékonyabb módja továbbra is az utak, szorosok, átjárók bevágása és eltorlaszolása 
volt.472 A szorosok, átjárók ellenőrzése mellett a különféle utak vigyázása is mindig 
problémát jelentett. Az írott forrásokban ennek lenyomata elsősorban gazdasági 
vonatkozásban jelent meg. Báthori István erdélyi vajda 1571. aug. 18-án kelt rendelete a 
brassói utat és huszadfizetést kikerülő, a Székelyföldön át rejtett és tiltott utakon folyó 

                                                 
463 A nagybányai bíró jelentése Székely Mihály szatmári kapitánynak. EOE. IV. 296. Szádeczky Lajos 
szerint ez a hadi manőver mindössze álca volt Huszt várának erdélyi kézre juttatásában. Vö. Szádeczky 
1882. 35-36. 
464 MTT. IV. 1858. 74-75. 
465 Szádeczky 1882. 51-52.  
466 1599. dec. 25: TT. 1883. 735-736. Később, 1600. aug. 28-án Ugnád hasonló oknál fogva írja a 
császárnak, hogy Kővár és Huszt felé őriztetni kell az utakat: „Annál inkább vigyáznunk kell a Huszt felé 
eső szorosokra, mert ezeken az útakon át könnyebben beosonhatna vagy betörhetne Zsigmond 
Moldvából, mint amott, a hol a szorosok székelyek és oláhok által meg van erősítve belül és kívül.” TT. 
1884. 629. 
467 1600. máj 4-én Mihály vajda felkerekedett Prázsmárról és a moldvai havasokon átkelve Tatros 
városában ütötte fel hadiszállását. TT. 1884. 279. 
468 1600. máj. 24: Ugnád levele a császárnak. TT. 1884. 445. A császári biztos egy másik levelében azt 
írja, hogy Jeremiás vajda menekül, elrontja maga után a kutakat, utakat, hogy Mihály vajda serege semmit 
nem talál, aki az utakat mind őrizteti, és csak engedéllyel lehet átjönni a szorosokon. TT. 1884. 445-446. 
469 SzO. IV. 142. 
470 1600. szept. 14-én Ugnád azt írja császárnak, hogy az erdélyiek annyira a vajda ellen fordultak, hogy 
nem akarják kiengedni Erdélyből, lezárva a szorosokat. TT. 1884. 634. Ugnád okt. 10-én kelt jelentése 
szerint az erdélyiek azt akarják, hogy a (bodzai? – S. A.) szoros ne csak őriztessék, hanem Mihály vajdát 
csak kevesed magával engedjék ki, nehogy török-tatár hadakkal térjen vissza. TT. 1884. 639. 
471 Ld. Szádeczky 1882. 163. Ugnád 1600. okt. 23-án írja császárnak, hogy a Bodzai-szorost 
megerősítették ágyúkkal, ahol Mihály vajda 12 ágyút hagyott el, a szoros őrizetét pedig Székely Mózesre 
bízták. TT. 1884. 641. 
472 Báthori András bíboros menekülése közben a csíki székelység a szenttamási hegy melletti szűk átjárót 
„sövénnyel, árokkal és rögtönzött töltéssel zárta el”. Szamosközy 1876. 356-357.; Szamosközy 1963. 
209. Ld. még Szádeczky 1882. 75. 
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kereskedés megakadályozása ellen lép fel473, akárcsak Báthori Kristóf vajda 1579-ben, 
aki megparancsolja Rácz Mihály várhegyi és Horváth Kozma fogarasi 
várkapitányoknak, hogy a rejtett és tiltott utakat zárják le, s az árucsempészést szigorúan 
ellenőrizzék a határszéleken.474 

A 17. század eleji fejedelmi rendeletekben a határőrzés és kémkedés is 
hangsúlyos szerepet kap. Báthori Zsigmond Bereck város régi kiváltságait megerősítő 
oklevele 1602-ben többek közt rögzíti, hogy a bereckiek a moldvai és havasalföldi 
végeken kémeket tartsanak, a fejedelmet mindennemű hírekről értesítsék és a 
határszéleket gondosan őrizzék475, Rákóczi Zsigmond 1607-ben a zágoniakat a 
Moldvából és Havasalföldről Zágonba vezető utak, ösvények, völgytorkolatok 
őrzésével, kémlelésével és azok eltorlaszolásával bízza meg476, Báthori Gábor 1608-ban 
a kászoniaknak a Moldvába vezető utak (?) és ösvények őrzése fejében ad 
kiváltságokat.477 Egy Petki Jánoshoz címzett 1606. évi intézkedés felhívja a figyelmét, 
hogy „az Bereczki utra és több ösvényekre igen reá vigyáztasson”.478 Az 1609. évi 
fehérvári országgyűlés 19. cikkelye a kászoniak és zágoniak mellett a dánfalvi és 
madarasi székelyeket más különféle személyekkel együtt különféle ösvények 
vigyázására kötelezi.479 Az 1612. évi szebeni országgyűlés 7. cikkelye a Moldvába 
menő utak és ösvények vigyázásáról rendelkezik, az elvándorló jobbágyok visszafogása 
céljából.480 Mint az idézett források utalnak rá, a fejedelemség kori Erdélyben a 
kémkedés és hírszerzés viszonylag fejlett volt.481 

A fejedelmi trónt török segítséggel megszerző Bethlen Gábor ez erdélyi 
Vaskapun keresztül hatolt Erdélybe 1613. aug. 27-én.482 Uralkodásának éveiben a 
szorosok és a határellenőrzés ügye mind hadászati, mind gazdasági vonatkozásban 
rendezettebbé válik. A fejedelem 1615-ben megújítatta Bereck mezőváros régi 
privilégiumait, megszabva, hogy régi szokásuk szerint kémeket tartsanak fenn és általuk 
híreket szerezzenek a szomszédos Moldvából, Havasalföldről, s azokat futárok útján 
továbbítsák a fejedelmi udvarba.483 1617-ben Bethlen Gábor a lengyel és az erdélyi 
határ közti, főként gazdasági jellegű problémákat (pl. a kozákok a visszamenő évek 
során több ezer marhát hajtottak el az erdélyi határszélekről) próbálja megoldani.484 A 
török csapatok Erdély határainál való elvonulása kapcsán 1618. nov. 11-én Bethlen 
Gábor azt írja Daniel Mihály vicekapitánynak, jól cselekedte, „hogy hírrel tart 
bennünket és az havasok alá is vigyázókat szállított”, és „valameddig Szkender Pasa 
elhalad, vigyáztatásban legyen, hogy valami tréfa a szélföldön véletlenül ne történjék. 
Bennünket pediglen minden hírek felől igen szorgalmatosan éjjel-nappal tudósítson”.485 
Egy hét múlva írja, hogy bár a vész elhaladt, de amíg Daniel deák nem ért vissza 
Szkender pasától, „addig az három vagy négyszáz gyalog az havasok alól el ne 
oszoljon”.486 A levelek rávilágítanak arra, hogy az időszakban a keleti határok védelme 
nem egy állandó, folyamatos tevékenység volt, megerősítésük általában csak vész 
                                                 
473 SzO. V. 91-92. A berecki vám ekkor már – egy jún. 10-i rendelet szerint – létezett. Vö. SzO. III. 336. 
474 „vias et semitas per alpes in Transalpinam alias prohibitas et obstructas aperuissent”. SzO. V. 120-121. 
475 SzO. IV. 155-157. 
476 SzO. VIII. 357-358. 
477 SzO. IV. 173-174. 
478 EOE. V. 437. 
479 EOE. VI. 122. 
480 EOE. VI. 227. 
481 Vö. Trócsányi 1980. 242-245. Ld. még B. Szabó – Somogyi 1996. 75. 
482 TT. 1879. 364. 
483 NKMHT. 144. Vö. Oborni 2010. 212. 
484 TT. 1881. 291. 
485 TT. 1885. 456. 
486 TT. 1885. 457. 
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közeledtével történt meg. Ezt nagyon jól tükrözi az 1619. évi fehérvári országgyűlés 5. 
cikkelyének indoklása is: „mennyi romlásával, fogyatkozásával és kárvallásával legyen 
hazánknak, holott az úristen sok erős havasokkal, akadályos, ártalmas utakkal vévén 
környül szegény hazánkat, kik mindenütt nem csak szabadoson nyitva állanak, de még 
akarmely reánk igyekező ellenségnek is okot szolgáltattak, ha egyiken nem, a másikon 
bátorsággal való reánk jövésre, sőt csaknem minden havasok alatt való falukról 
szabados útak nyittattanak és tartatnak az két Oláh országra”487, ugyanis egyértelműen 
rávilágít arra, hogy a hegyeken átvezető utak jó részét nem őrizték, ezeken folyt a 
csempészés, és támadó hadak váratlan, meglepetésszerű beütése is előfordulhatott. A 
törvénycikk meghagyta, hogy az engedélyezett passusokon (Zsil-völgye, Vöröstoronyi-
szoros, Törcsvári-szoros, Ojtozi-szoros) kívül minden más utat a két Oláhország felé be 
kell vágatni, és járni rajtuk csak fő- és jószágvesztés terhe alatt lehet. Az intézkedés 
hátterében a fejedelem készülő felvidéki hadjárata tapintható ki, aki hátországát 
biztonságban akarta tudni. A törvény betartása a megyei ispánok, székely és szász 
király- és főbírák, valamint a fogarasi kapitány és udvarbíró feladata és kötelessége.488 

Az 1620. évi országgyűlés szintén foglalkozik a problémával.489 Az év őszén 
Bethlen Istvánnak írja a fejedelem: „senki Erdélt nem invadálja ez esztendőben; és ha 
szintén valaki reá indulna is, bizony uram, útját az ellenségnek úgy megállhatják, hogy 
meg sem büzli Erdélt, csak ne várják ágyokban, hanem Bereczken belől, ahol én 
járkáltam, vessenek jó sáncokat, senki feléje sem fér, hanemha híjja valaki, az más 
dolog.”490 

1621-ben a Moldvában tartózkodó Sövényfalvi Dániel figyelmezteti a 
fejedelmet, hogy az Ojtozi utat nem lenne jó bevágatni és eltorlaszolni, mivel az 
hadüzenetnek számítana: „Nyilván való közönséges ellenség előtt szokták az utakat 
bevágni; ne adja penig isten, hogy ezek ellenségink legyenek”491, ami arra utal, hogy 
léteztek bizonyos egyezmények az egymással szomszédos országok határmenti 
úthasználatáról. Sövényfalvi utóiratában azt is hangsúlyozza, hogy „az kémek, vigyázók 
el ne fogyjanak Moldovából”. Ezt megerősíti az Oszmán Birodalom lengyelországi 
hadjáratához Moldvába élelmiszert szállító Nagy Szabó Ferenc tudósítása, miszerint a 
török-tatár hadak közelségének hírére „Erdélyből 200 lovas székely jött által 
Molduvára, hogy a tatár felöll bizonyos hírt vigyen által az havason az országba”.492 Ezt 
követően, az év novemberében tatár had vonul át Erdélyen, a székelyek és 
vármegyebeliek kísérete alatt.493 

A korszak határvédelmére vonatkozó legrészletesebb forrás Bethlen István 1626. 
szept. 25-án kelt rendelete Tholdalagi Mihály sepsi-, kézdi- és orbaiszéki 
kapitányhoz494, mely szintén azt mutatja, hogy a keleti határok védelme nem volt 
állandó, folyamatos tevékenység. Az utasítás szerint a megbízottnak a marosszéki, 
udvarhelyszéki és háromszéki székelyeket személy szerint Háromszékre a havas alatti 
táborba kell gyűjteni. A havast őrizők kötelesek folyamatosan ott tartózkodni 
„valameddig az szükség kévánja”, és csak élésért mehetnek haza. Az utak, javítása és 
karbantartása szintén elsőrendű feladat: „és az fegyver mellett kapákkal, ásókkal, 
lapátokkal, tekenyőkkel menjenek fel, és valahol kévántatik az útaknak erősítése, ne az 
fáknak levágásával, hanem mentől erősebb mélyebb ároknak, sáncznak hányásával 
                                                 
487 EOE. VII. 103., 514. A cikkely teljes szövege a Függelékben (9.1. alfejezet). 
488 Uo. 
489 EOE. VII. 118., 541., ápr. 5-20., fehérvári országgyűlés, 5. art. 
490 EOE. VII. 551. 
491 TT. 1882. 443-444. 
492 Maros-vásárhelyi Nagy Szabó Ferencz memorialéja. ETA. I. 138. 
493 Segesvári Bálint krónikája 1606-1654. ETA. IV. 188-189. 
494 EOE. VIII. 357-359. A rendelet teljes szövege a Függelékben (9.1. alfejezet). 
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erősítsék meg az utakat; mindenekfelett az Ojtoz útját kiváltképpen”. „Ha, penig az 
tatárnak Moldovában létét bizonyoson érti ő kglme, az mint feljebb is írám, mind lovas 
és gyalog szolgáló rendet, és az egész földnépét fejenként személy válogatás nélkűl 
minden rendeket felvévén, az hova legszükségesebbnek itili ő kglme, Kemény Boldisár 
uramnak és több gondviselő uramnak tetszésekből oda gyűjtse mind Csikból és az többi 
útakról is, mentől felesben lehet. – Mindazáltal több utakat is pusztán nem kell hagyni 
vigyázó nélkűl”. És mivel „az szoros útakban lehet legjobb módjával való resistálás az 
ellenség ellen”, „valameddig azért az tatárnak kűnlétét érti ő kglme, mindaddig continue 
igy igyekezzék ő kglme gondot viselni.” A határok optimális felügyeletét, mely 
mindenféle utat ellenőrzés alá vont, Bethlen Gábor harmadik északi hadjárata tette 
indokolttá, aki hátországát nem hagyhatta védelem nélkül. 

Bethlen Gábor idejében épül Székelyföld és Délkelet-Erdély határán több fontos 
vár: a gyimesi és az ojtozi „Rákóczi” várak, illetve a bodzai vár.495 1620. máj. 28-án 
Mikó György és Daniel Mihály értesítik Bethlen István fejedelmi tanácsost, hogy a 
rossz idő miatt a Bodzán majdnem odavesztek, de a szászokkal megerősödve vezetik a 
munkát, annak ellenére, hogy Mikó Ferencz a csíki hámorból vasat vonakodik ingyen 
adni. Ásók, kapák és vasrudak nélkül Ojtozban sem lehet dolgozni.496 Az 1626.évi 
fehérvári országgyűlés a határszéli erődök építésének folyamatába enged bepillantást497, 
a felépült ojtozi várban 1627-ben Bethlen Gábor harmincadvámot állíttat fel.498 Az 
1630. évi fehérvári országgyűlés LXX. cikkelye a tilalmas utak és ösvények 
használatának szankcióival foglalkozik.499 A fejedelmi kincstár jövedelmét szaporító 
határmenti vámhelyek500 nemcsak gazdasági, hanem hadászati, ellenőrzési funkciót is 
betöltöttek. 

I. Rákóczi György idejében a végvárak építése, illetve ezek módozata az 
országgyűlési végzések közt gyakran jelen van. Az 1635. évi fehérvári országgyűlés 
XX. cikkelye a legfontosabb végvárak építésével foglalkozik: „Végeztük azért, hogy 
minden tizenkét-két kaputól egy-egy négy ökrű szekeret és két-két embert adjunk egy 
hétre, ilyen modalitással, hogy Váradot építsék az külső vármegyék, úgymint Bihor, 
Kraszna, Közép-Szolnak és Máramaros, Jenőt pedig Zaránd, Szörín és Hunyad 
vármegyék; az erdélyi vármegyék praestálják azon labort Szamos-Újvárhoz, Fejér 
vármegyéből az felső járás, mivel igen messze vagyon, pénzbeli segítséget adjon… Az 
szekerek peniglen vasárnap estvére odamenvén, hétfőn jó reggel álljon bé, hogy azon 
héten szombaton estig dolgozhassék. Az szász uraink… ígérnek egész szászságúl száz 
szekereket Szamos-Újvárhoz, olyan módon, mint az vármegyék, hogy ő kegyelmek is 
praestálják”.501 A következő években a rendek a várak építésénél végzett fuvarozást 

                                                 
495 „Az két olah országh feleol urunk eo lessege egjszersmind negj jo oltalmazo varakat epittete az havas 
torokban az Csikhavasban, Oytozban, Dofftanban es Bozaban”. Tatrosy György önéletírása. Idézi Binder 
1972. 279. 
496 TT. 1895. 413-414. A Berecken belőli sáncok szükségességéről maga a fejedelem ír 1620. szept. 29-én 
(ld. fentebb). EOE. VII. 551. 
497 EOE. VIII. 65., 323-324. 
498 SzO. IV. 232. Az ojtozi vám a Kárpát-kanyar többi vámhelyeihez hasonlóan Brassó város 
joghatóságához tartozott. Későbbi utalás (Kövér Gábor 1658. júl. 31-i levele) szerint a brassóiak az ojtozi 
és bodzai vámokat övékének mondják. EOE. XI. 407. Vö. Binder 1971. 207. 
499 LXX. art.: „az görögök sok tilalmas útakon, ösvényeken, úgy mint fogarasi, csíki, gyirgyai havasokon 
járnak ki- s bekereskedésnek okáért, mely miatt félő, hogy kicsin haszonért nagyobb kára ez országnak ne 
következzék: végeztük, hogy ennekutánna, a mint ennekelőtte is, valakik az tilalmas útakon és 
ösvényeken, havasokon találtatnak ki- s bejárni, megfogassanak és mindennémű marhái elvétessenek”. 
EOE. IX. 104. 
500 Ilyen pl. a rikai vám, melynek ügyével gyakran találkozunk a forrásokban. 1623: SzO. VI. 72.; 1626: 
EOE. VIII. 323.; 1630: EOE. IX. 100.; 1633: EOE. IX. 321. 
501 EOE. IX. 422-423. 
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igyekeznek hadisegély gyanánt pénzben megváltani, kapunként általában két, máskor 
egy forintért.502 

A forrásokban időnként találkozunk a hajdúság Erdély és a Partium védelmében 
betöltött szerepével, ami éppen az adott erőviszonyok vagy a hajdúvezérek katonai 
ambícióinak függvénye volt. 1637. okt. 19-én Lippay György egri püspök a 
fejedelemhez írott levelében kiemeli, a hajdúság arra való, hogy vigyázza a Várad felé 
vezető utat, hogy a török be ne mehessen Erdélybe.503 1642-ben Lupul moldvai vajda 
betörési szándékait látván írja Rákóczi Kassai István fejedelmi tanácsosnak, hogy „az 
székely tiszteknek parancsolni, hogy vigyázatban legyenek, s az várakban való 
praesidiumot is megtöbbítsék”504; az év elején folyó fehérvári országgyűlés XV. 
cikkelye a moldvaiak által elfoglalt határ kérdésével foglalkozik.505 

I. Rákóczi György fiának 1644-ben adott kormányzói utasításában külön kiemeli 
a végvárak ügyét: karbantartásukat, fegyverrel és élléssel való felszerelésüket. 
Karánsebesre, Lugosra és Jenőre különösen oda kell figyelni, azonfelül „mindenütt való 
utakra, ösvényekre ...igyekezzetek gondot viselni”.506 Brassó városának 1646. júl. 10-én 
írott levelében kiemeli, hogy „az útakra, ösvényekre tiszti alatt mindenütt olyan 
vigyázásban legyen, se egy se más rendbeli vitézlő rend edgyik Oláhországba is be ne 
menjen. Az mely faluk az havassok alatt az utakhoz, ösvényekhez közel vadnak, 
meghirdesse hűséged közöttök s megparancsollja nekiek, úgy vigyázzanak, hogy ha 
melik határon el találna afféle menni vigyázatlanságok miatt, bizonynyal minden egy-
egy személyért ötszáz-ötszáz forintokat vétetünk rajtok.”507 

II. Rákóczi György idején a végvárak építése, a hadisegély vagy fuvarozás 
szintén gyakori országgyűlési téma, e célra kapunként egy-egy forint adót vetnek ki.508 
A fejedelem 1650. okt. 29-én kelt rendelete a törcsvári uradalom ügyében (ezt Bethlen 
Gábor fejedelem Brassó városának adta bizonyos feltételekkel) a brassóiakat a vár 
karbantartására és fegyverrel való felszerelésére kötelezi, „hasonlóképpen tilalmas 
utaknak, ösvényeknek és passusoknak bevágására”.509 1653. aug. 31-én a fejedelem azt 
írja Damokos Tamásnak, Csík-, Gyergyó- és Kászonszék főkirálybírájának, a Moldva 
felőli határvédelemmel és erdélyi hadak számára Moldvába kenyérküldéssel megbízott 
tisztviselőjének, hogy kiszállhat Kománfalváról, mert nincsen komolyabb veszély, „az 
mely útat bevágták volt, kitisztíttathattya”.510 Az Approbatae Constitutiones 1653. jan. 
15-én jóváhagyott törvényei megerősítik, hogy a határokhoz közel várak vagy kastélyok 
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csak fejedelmi engedéllyel épülhetnek.511 A folyamatos moldvai határsértések miatt 
külön cikkely foglalkozik a Dorna folyó határmenti szakaszán történő 
határkiigazításokkal.512 

1657. febr. 18-án 13-15 ezer erdélyi katonával megindult a lengyelországi 
hadjárat.513 Előtte, febr. 5-én Barcsai Ákos a tatárok esetleges bosszúhadjáratára 
hivatkozva a folyamatos vigyázásra int.514 Jún. 12-én kelt levelében Gheorghe Ştefan 
moldvai vajda Kemény Jánossal tudatja, hogy a Tatros vagy az Ojtoz torkában nem akar 
tábort verni, és nem javasolja, hogy a havasalföldi vajda a Telesin szájához szálljon, 
ugyanis ezzel csak kiváltanák a török haragját.515 Mérvadó lehet, amit a szorosok 
védhetőségéről ír: „Kegyelmetek az Ojtozt, olyan erős helyet tatár ellen miképpen nem 
tarthatná meg, hiszem ha az útak erősképpen (?) bevágva lesznek, s bár csak egy néhány 
száz ember legyen puskás, miképpen mehetnének be? hiszen nem madár az eb …. ez 
szerint bizony be nem megy az eb, minket is tudván ide hátra, fejü(n)kre fogadnók, ha 
be mernének menni, ha szintén bemehetnének is. De ha az kozák hetmány elméjét nem 
változtatja, bizony nem is kell most tartani tőllök az ebektől, oly reménységben 
vagyunk, csak értené(k) egyet”.516 A Lengyelország felé vezető út védelme is nagyon 
fontos, mint a fejedelem Rhédei Ferenczhez, Máramaros és Bihar megye főispánjához 
írott levelei tanúsítják: „oly út is az, ha jól vigyáznak, azon bizony ki nem jő, ha 
moldvai had, annyi onnét ki nem telik, az útak bevágása, szorgalmatos vigyázás igen 
szükséges, hogy kegyelmed gyakran tudósítson, az utakat bevágják, ha kijövetelek 
bizonyos lesz, tudósítson kegyelmed, ím mi is hadainkkal készen vagyunk, mentest 
indulunk, az máramarosi uraim az passusokon resistáljanak, szoros az út”.517 

Az 1658. jan. 24-i medgyesi országgyűlés III. cikkelye szabályozza a hadra 
kelést, „in bello defensive… minden rendbéli nemes és hadba felűlni tartozó ember 
maga személye helyett jó illendő soldost állasson.… azonkivűl az artticulus szerént 
lovas, s gyalog állattassék kapuszám után; úgy mindazáltal, hogy ha az soldosok 
táborban volnának is, és az hazára szakadó veszedelemnek eltávoztatására azok 
elegndők nem lennének, etiam personaliter tartozzunk felűlni”, ez utóbbi esetben a 
vármegyékben az alispánok, a székelyeknél az alkirálybírák otthon kell maradjanak.518 
II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratáig a nemesi felkelés a hagyományoknak 
megfelelően működött, ekkortól kezdve inkább zsoldosokat fogadtak fel a vármegyei 
nemesek.519 A törökök bosszút álló hadjárata közeledett, 1658. febr. 14-én „hozták meg, 
hogy a tatárok feljöttek a havasalföldi határba Brailahoz”520, a Barcaságba menekül 
előle a havasalföldi vajda, de hiába ér el Rákóczi pillanatnyi sikereket521, a szorosok és 
utak védelme ellenére a nyáron (aug. 19) a Bodzánál betörnek Erdélybe a török-tatár 
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hadak.522 Zabolától kezdve egész Háromszéket és a Barcaságot végigpusztították, majd 
Udvarhelyszékre is betörtek, a két Küküllő völgyét feldúlva. Csíkot elkerülte a hadjárat, 
a székelyek Szárhegynél megfutamították a fosztogató moldvaiakat.523 1659-ben az egri 
pasa a Vaskapun csellel kel át: „a passa feles jancsár seregeit az erdőknek oldalaira 
küldé, kik erős kietlen helyeken menvén, a sánczot a benne valóknak hitek és 
reménységek, gondolatjok kivül megkerülék, kiket a sánczban lévő parasztság 
meglátván (…), mindjárt az erdőkre és egyéb bátorságos helyekre kezdének 
szaladozni…”.524 

Kemény János fejedelemmé választását követően 1661. júliusában jelent meg 
újra a török Erdélyben, a Vaskapun és a többi szorosokon keresztül egymást érik a 
támadások.525 Háromszék, Marosszék és Udvarhelyszék feldúlása után a székely hadak 
fővezére, Petki István Udvarhelyről Csíkba vonult vissza, a havasokon átvezető utakat, 
sáncokkal és árkokkal erősítve körülzárta a medencét, akár egy kisebb országrészt526, a 
erdei ösvényeket bevágatva.527 A székelyeket, akik a legnagyobb biztonságban hitték 
magukat, miután Ismail pasa könnyűlovasaival megkerülte őket528, hirtelenszerűen érte 
a törökök támadása.529 Mint Evlia Cselebi leírásából kiderül, a védekezés fenti 
módjában – szorosok lezárása, amely egy bevált és jól működő módszer volt – a 
székelyek nagyon biztosak voltak, ugyanis a támadás teljesen meglepte őket.530 Ez az 
esemény is azt tükrözi, hogy csapattestek járatlan utakon való átkelése elég szokatlan 
volt ekkoriban. 

Az 1661. évi besztercei országgyűlés 2. cikkelye, mivel egyes várak 
tulajdonosuk felelőtlensége miatt idegen kézre jutottak, elrendeli Adon, Valkó és 
Somlyó várának lebontását, illetve rendelkezik az ilyesfajta esetek megelőzésének 
módjáról531, a 10. cikkely hangsúlyozza, hogy „a passusokra való vigyázást igen 
szükségesnek látjuk”.532 A török veszély továbbra sem szűnt meg, „Az kurtányok 
elmentek, úgy hozzák, Apafi híre nélkűl, Veres Thoronynál által Havasalföldében. 
Iesztenek váltig mind Várad, Vaskapu felől és az két Oláhországról is”.533 Az 1662. évi 
medgyesi országgyűlésen az Oláhországba vezető utakat felügyelet alá vették, és a két 
ország közti határ szabályozására biztosokat neveztek ki.534 

Apafi Mihály 1663. jún. 21-én Bethlen János fehérmegyei főispánhoz és 
udvarhelyszéki főkapitányhoz intézett levele jól tükrözi azt a korabeli szemléletet, amit 
a török-tatár hadak puszta jelenléte jelentett az erdélyiek számára, még akkor is, ha csak 
átvonultak az országon: „házok népét és marhájokat állítsák avagy közeljökben, avagy 
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az havasra, mert noha nem ellenségképen jönnek, hanem csak által mennek Buda felé, 
mindazáltal a gondviselés igen szükséges. Mikor leszen közelítések, kgd az Bodza felé 
vigyáztasson, s megérthet”, „szükségesnek itéltük, hogy az határszéléig elejekben 
küldvén, mind szálló helyek hol legyen, mind penig mivel éljenek, dispositiot tegyünk 
felőle”.535 Hidvégi Nemes János családját Brassóba menekíti a Bodzán átkelő 
havasalföldi és török csapatok elől, és mint kiderül az óvintézkedések nem voltak 
alaptalanok, ugyanis az előörs rátör Dobolyra, Nagyborosnyóra, Cófalvára és 
Zágonra.536 A bodzai vám – melynek közvetett határvédelmi szerepköre is volt – 
elhanyagolt volta a következő években jól jellemzi a korabeli erdélyi viszonyokat.537 
Lényegében ezt a helyzetet tükrözi a Compilatae Constitutiones (1654-1669) vonatkozó 
szabályozása is: „idegen nemzetségek minden határit, hegyeit, völgyeit, havasit 
szabadon járják, és ökröt, juhot, lovat, s egyébféle lábas marhákat is kereskedésre 
felszedvén az országból kihajtják...Végeztük azért, hogy minden helyeken az ország 
határiban, a tilalmas utak bevágattassanak, azok által, kik eddig bészokták vágni, és 
senki.... az olyan helyeken utat nyitni, és azon járni ne merészeljen”.538 A törcsvári 
harmincados feladatai közt nemcsak a tilalmas árukkal (pl. fegyverek) való kereskedés 
ellenőrzése, hanem a járt és tiltott utak, ösvények felügyelete, és bevágása egyaránt 
szerepelt, akárcsak a kémkedés, hírszerzés a szomszédos országokban (1672).539 

Várad eleste (1660) után a fejedelemség nyugati határa egyre beljebb került, 
minek következtében Nagykárolyt és Szatmárt új védőövezettel erősítették meg.540 A 
határvédelem többnyire korszerűtlen középkori várakra hárult (Szilágysomlyó, 
Szilágycsehi, Bánffyhunyad, Sebesvár, Déva). Sólyomkő várának elfoglalását követően 
a törökök követelték Székelyhíd lerombolását is541, így Kolozsvár átvette Várad 
szerepét és végvár lett, akárcsak Sebesvár, melynek erődítése és fenntartása az 
erdélyiekre hárult.542 Bánffi Dénes újra kezdte erődíteni Sebesvárat, melynek hatására a 
török ennek is a lerombolását kérte.543 A nyugati határt több helyen sáncokkal 
erősítik.544 A fejedelem 1675. jún. 18-án utasítja a szilágysomlyói kapitányt: „Hű 
embereket s kémeket jártasson Váradra, Szathmárra és egyébüvé is az hová kívántatik, 
kik által az híreket és dolgokat kitanulja és szüntelen az kolosvári főkapitányt ő kglmét 
és a sebesvárit is tudósítsa”.545 1676. ápr. 28-án újabb fejedelmi rendelet kelt a Kővárral 
szomszédos végek védelme ügyében: „Hogyha Dés felé kimenne az váradi török, és 
Dést vagy valamely hódolatlan helyet meg akarná hódoltatni, eo in casu jó 
correspondentiát tartván kolosvári kapitány és somlyai kapitány uramékkal, minden 

                                                 
535 TT. 1907. 306-307. 
536 Hidvégi id. Nemes János naplója az 1651-1686. évekről. TT. 1902. 383. 
537 1668. szept. 7-én Szekhalmi András írja a fejedelemnek, hogy a bodzai vám könnyen elkerülhető: „az 
bozai vámház oly helyen vagyon, hogy bizony csak a ki jámbor az tészen hírt a rationistának, mert mind 
kétfelől mellette egynehány száz lovas elmehet, azért urgeálom vala én annak az régi helyre való 
éppétetését, hogy nem járna minden ember oly szabadosan”. SzO. VI. 321. 1672. ápr. 21-én a bodzai 
várból Borbély Simon Béldi Pálnak a bodzai határvám elhanyagolt, őrizetlen állapota miatt panaszkodik. 
SzO. VI. 334-335. Ld. még Hidvégi id. Nemes János naplója az 1651-1686. évekről. TT. 1902. 403. 
538 Comp. Const. III. III. I. In: CJH. 1900. 285-286. 
539 EOE. XV. 286-293. Az utasítás vonatkozó részleteit ld. a Függelékben (9.1. alfejezet). 
540 NKMHT. 142. 
541 EOE. XIV. 65-67., 72-73., 74-79. és a következő oldalak. 
542 EOE. XIV. 52., 275. 
543 EOE. XIV. 53., 60. 
544 1664. nov. 12-én Telekinek küldött utasításban Zaránd és Bihar megyék határainál felhányt halmokról 
esik szó. EOE. XIII. 364-365. 
545 EOE. XVI. 182. 



 80 

úton-módon assistentiával lenni, és az váradiak feltött gonosz szándékának ellene állani, 
ha külömben nem lehet, fegverrel is, el ne mulassa ő kglme”.546 

A határmenti betörések következményeként az 1682. évi fogarasi országgyűlés a 
székely falvaknak a szomszédos Oláhországtól elszenvedett kárvallásaival 
foglalkozik.547 1683. máj. 23–jún. 7 között vonulnak át újra török-tatár csapatok 
Erdélyen, mely ismét dúlásokkal és visszaélésekkel jár.548 A rendek ellenezték a 
havasalföldi hadak átvonulását Erdélyen, ezt Nemes János háromszéki főkapitánynak 
kellett meggátolnia.549 Mint Nemes János naplója tudósít, csapatokat helyeznek 
készenlétbe a határ mellett550 és az ország különféle pontjain. A törökök Budáról való 
kiűzését követően, tartani lehet erdélyi betörésektől. 1687. júl. 9-én Daniel Gábort 
kiküldik az ojtozi, bodzai és gyimesi szorosok megvizsgálására.551 Az 1688. évi 
fogarasi országgyűlés XII. cikkelye rendelkezik az Oláhország felé eső átjárók ügyében, 
a csíki és háromszéki lovasok és gyalogok, „Hasonlóképpen beszterczei atyánkfiai az 
ott való passusokra szorgalmatosan gondot viseljenek, vigyázzanak... Az vármegyék is 
hasonlóképpen, melyekről passusok vadnak. Az tilalmas minden útakat, ösvényeket 
pediglen, az kiknek incumbál, kötelességek szerént minden helyeken bévágatni el ne 
mulassák”.552 

1689. július–augusztus folyamán a török támadás folyamatos veszélye miatt 
általános hadfölkelés lépett életbe, elrendelték a szorosok őrzését, a Hátszeg-vidék, a 
Vaskapu, a lugos-dobrai út őrzésére az erdélyi hadak mellé császáriakat is 
kirendeltek.553 
Thököly Imre 1690 nyarán, fejedelemmé való kinevezése után kuruc-török-tatár 
csapatai élén Erdély ellen indult, miután előző évben elfoglalta Orsovát, majd 
Újpalankánál aratott győzelmet.554 1690. jún. 23-án Thököly közeledésének hírére a 
bodzai szorosnál lévő épületek kijavítását rendelték el555, júl. 10-12 között intézkednek 
a Moldva és Havasalföld felé vezető szorosok megvizsgálásáról és bevágatásáról556, 
majd júl. 18-án általános hadfölkelést rendeltek el.557 A hónap végén a beszterceieket 
utasítják arra, hogy a szorosok őrzésére több gondot fordítsanak, augusztus elején a 
bodzai és ojtozi szorosok erődeinek felépítése kapcsán a brassóiakat biztosítják, hogy 
kiadásaikat megtérítik.558 Erdélyt Heissler tábornok védte a nyugati zsoldosokkal és 
székelyekkel együtt.559 Augusztus 15-én Thököly elfoglalta a törcsvári sáncot, 
hadseregét pedig „kietlen helyeken, s ösvényeken, meredek hegyeken” át vezetette be 
Erdélybe Zernyestnél.560 Thököly katonai bravúrja annak volt tulajdonítható, hogy a 
hegyi ösvényeken való katonai átkelések nagyon ritkán fordultak elő, melyet ráadásul a 

                                                 
546 EOE. XVI. 178. 
547 EOE. XVII. 257. 
548 EOE. XVIII. 120-127. 
549 Vö. SzO. ú.s. VIII. 17. 
550 Hidvégi id. Nemes János naplója az 1651-1686. évekről. 1683. máj. 9: „Az nap szállítottam a 
háromszéki tábort a borosnyói határra”; jún. 15: „Szállottam magam a prásmári határra a hadaknak 
némely részével a Bozzára”; jún. 17: „Megtudván bizonyosan, hogy elment a tatár béhivattam az hadakat 
s elbocsátottam”. TT. 1903. 86. 
551 EOE. XIX. 21. 
552 EOE. XIX. 54., 423-424. 
553 EOE. XX. 32., 268-269. 
554 Nagy 2001. 281. 
555 EOE. XX. 53-54. 
556 EOE. XX. 55. 
557 EOE. XX. 55. 
558 EOE. XX. 57. 
559 Nagy 2001. 281. 
560 EOE. XX. 58. Ld. még TT. 1893. 148-150., Cserei Mihály históriája. Vö. EOE. XX. 65. 
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fejedelem télen újra megismételt.561 A reguláris csapatokkal mozgó nyugati 
hadvezetőknek meg sem fordult a fejükben, hogy ilyen kockázatos átkeléseket 
vállaljanak.562 

1692. dec. 24-én a kormányszék hadügyi intézkedéseket hoz betörések esetére: 
„Hogyha penig mi veszedelem közelitene, arról annak idejében töllünk tudósittatván, ki 
városokba, kastélyokba, ki hegyek és havasok erős helyeibe vonja el marháját és gyenge 
cselédjét: és ha az ellenség ugyan kiütne (kit Isten távoztasson) maga a férfiú rend kiki 
tehetségéhez és az helynek az hol lészen alkalmatosságához képest igyekezze édes 
hazánkat oltalmazni és az ellenséget ölni, vágni; meghódolásról penig senki sem 
gondolkozzék, mert valaki hódolni szokott és azon alkalmatosságal az ellenséget 
élésezni kezdi, az ő felsége közöttünk lévő szép hadát mindjárt ellenségének tartsa, mert 
mi az olyanokat ellenségünknek tartjuk; és valamely városokból vagy kastélyokból az 
hódolás és gazdálkodás lészen, annak tisztei, előljárói halállal, fegyverrel büntettetnek 
meg bizonyosan”; „hazánk csendességét a passusok őrzése hordozván egyfelől és 
azokra való vigyáztatás, generálisi tiszti szerint Bethlen Gergely uramat illeti...”.563 
1695 őszén a török visszafoglalta Lippát, Lugost és Karánsebest.564 Székelyföldre 
utoljára 1694 februárjában törtek be török-tatár hadak a Gyimesi-szoroson. A nagy hó 
miatt meglepetésszerűen jött támadás teljesen felkészületlenül érte a csíkiakat, a 
gyimesi várat alig őrizték.565 

A század végén hozott országgyűlési törvények gyakran érintik a határok 
kérdését. Az 1698. évi tavaszi gyulafehérvári országgyűlés előterjesztései (V. art.) 
között szerepel, hogy a plájások és gornyikok a szorosokra úgy vigyázzanak, hogy az 
emberek a szomszédos országokba ne szökhessenek át566, az őszi országgyűlés a brassó 
plájások ügyével foglalkozik (7. art.).567 

A Habsburg kormányzat irányítása alá került Erdélyben lényegében a 17-18. 
század fordulójától készült el a határvidékeken az a szorosokat, átjárókat sáncokkal, 
erődítményekkel lezáró és ellenőrző komplex védelmi rendszer, melyet – mint fentebb 
láthattuk – a Habsburg hatalom már a 16. század közepén meg akart valósítani. Hadi 
események idején a hagyományos védekezési mód, mint az utak bevágatása továbbra is 
alkalmazott technika volt, például a Rákóczi-szabadságharc idején Pekri Lőrinc 
Kemény Simont a passusok, utak bevágatására rendeli (1707).568 

Erdély területét a legutolsó török betörés 1716-ban érte: a besztercei passuson 
(feltehetően a Radnai-hágón) bejövő hadak a Mezőséget, majd Kolozs, Torda, Doboka, 
Szatmár és Ugocsa vármegyéket felprédálták, ezt követően Máramaros felé vették 
útjukat. A borsai átjárón távozni készülő tatár-török hadra az erdélyiek ráütöttek, sok 
ezer rabot szabadítva ki.569 

 

                                                 
561 Szalay Béla meggyőzően kimutatta, hogy a nevezetes átkelés a Törcsvári-szorostól nyugatra történt, 
ahol a 17-18. században legalább öt ösvény vezetett át Zernyestre a szoros és a Királykő között. Ld. 
Szalay 1910. 
562 Badeni Lajos 1690. szept. 23-okt. 24-én a Vaskapun keresztül vonult be Erdélybe Thököly ellen. EOE. 
XX. 63-64. 
563 EOE. XXI. 132-133. 
564 EOE. XXI. 30-31. 
565 SzO. VI. 444-445.; EOE. XXI. 19.; TT. 1893. 237., Cserei Mihály históriája. 
566 EOE. XXI. 52., 343. 
567 EOE. XXI. 405-406. 
568 MTT. XVIII. 1871. 184-185. 
569 TT. 1882. 345., Bánffi László jegyzetei. 
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4. A székelység szerepe a határvédelemben 
 

4.1. A székelység és a határvédelem a középkorban 
 

A székelység hadkötelezettsége és Délkelet-Erdély határainak védelmében 
betöltött szerepköre szakirodalmi közhely, ez minden székelység-tanulmány vagy 
szintézis egyik alapgondolata vagy vezérfonala. Ennek ellenére a téma kutatása és 
feldolgozása általában egy adott vonatkozásban kimerül, és kevés a száma a székelység 
katonáskodásával vagy határvédelmével kapcsolatos szaktanulmányoknak.570 

Az ún. székely szabadság e sajátos népcsoport katonai szolgálatán alapult, mely 
a székelység személy szerinti katonáskodását jelentette, ennek fejében minden egyén 
adómentességet élvezett az 1562. évi felkelésig.571 Újabban felbukkanó nézet, miszerint 
a székelyek nem voltak határőrök a középkorban, a források sajátos értelmezése és 
figyelmen kívül hagyása révén zsákutca lehet a kutatásban.572 

A korai krónikás adatokból a székelység elő- és utóvéd szerepe tűnik ki (1116. 
évi Orsova, illetve 1146. évi Lajta menti csaták)573, ezt a sajátos szerepkört még a késő 
középkorban (1499), sőt a fejedelemség korában574 is őrizték. Nem kívánok elmélyülni 
abba, a tudományos kutatást régóta foglalkoztató kérdésbe, miszerint ez a tény 
kapcsolatban van-e a népcsoport „csatlakozott” előtörténetével, témánk szempontjából 
annak van jelentősége, hogy vajon ez a hadakozási mód és a határ- avagy 
országvédelem hogyan függnek össze. Véleményem szerint szervesen, hisz a székelység 
korai csoportjainak a peremterületeken vagy azokhoz közel való elhelyezkedése – amint 
azt Árpád-kori okleveles adatokból és nyelvészeti forrásokból tudjuk575 – egyértelmű 
tanúsága határvédelmi szerepüknek. 

A székelység Délkelet-Erdélybe, azaz mai hazájába való spontán településének 
vagy királyi telepítésének kérdésében szintén megoszlanak a nézetek a kutatásban. 
Végeredményét tekintve, ez volt az a tényező, amely a székelység könnyűfegyverzetű 
harcmodorát évszázadokon át konzerválta (lévén határain túl hasonló hadviselést 
folytató népcsoportok), és a Székelyföld lett az a terület, amely a székelyt a 
hagyományos értelemben székellyé tette, ugyanis itt nyertek végleges formát a székely 
szabadságjogok és autonómia sajátos jegyei. A szórványos írott és egyre bővülő 
régészeti adatok révén a Székelyföld székelyek által való benépesítése csak nagy 
vonalakban ismert576, véleményem szerint ez sokkal inkább egy folyamatnak tekinthető, 
mintsem néhány hónapos-éves akciónak, amely a 12. század második felétől a 
tatárjárást követő évekig elhúzódhatott. A probléma egyik szemléletes példája annak 
kérdése, hogy a régészeti forrásokból ismert orbaiszéki petőfalvi és zabolai temetők 12-
13. századi népessége kikhez köthető, vármegyei magyar határőr népességhez avagy 
korai székely telepesekhez?577 

                                                 
570 Néhány kivétel: Egyed 1979.; NKMHT. 49., 82., 152-154. A hadtörténeti szintézis székelyekre 
vonatkozó részeit Egyed Ákos írta. Ld. még Demény 2001b.; Nagy 2001.; Magyari 2003.; Benkő L. 
2005. 
571 Téves az a meglátás, miszerint kezdetben nem minden székely volt katonaköteles (vö. Garda 1994. 7-
8.), hiszen ennek hiányában a székelység hamarosan a magyar társadalomfejlődés útjára (nemesség – 
jobbágyság) lépett volna. 
572 Kolumbán-Antal 2009. 77. 
573 SRH. I. 435-436., 455-457. 
574 Vö. Szádeczky 1927. 243. 
575 Kristó 2002a. 77-80.; Benkő L. 2005. 271-273. 
576 A téma széleskörű irodalmából: Györffy 1941.; Benkő L. 1985/1990.; Benkő E. 1992. 27-30.; Benkő 
E. 1998.; Sófalvi 2005. 38-48. 
577 Bóna 1991. 1531.; Benkő E. 1998. 56-57.; Benkő 2010. 226-233. 
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A székelység Dél-Erdélyben való feltűnésének legkorábbi írott forrása egy 
katonai akcióhoz kapcsolódik. 1210-ben a székelyek szászokkal, románokkal és 
besenyőkből együtt Iwachim szebeni ispán vezetésével Bulgáriában harcoltak.578 
Elképzelhető, hogy a székelység a 11. században egy területi jelleget nélkülöző ispánság 
szervezetében élt579, majd a 12. századtól a dél-délkelet-erdélyi marchia580 keretében 
látott el határvédelmi feladatokat. Ennek a határispánságnak a felbomlásával (1224: 
Andreanum) a székelységre főként a kelet-délkelet-erdélyi határok védelme hárult, és 
mint kiváltságos, széleskörű autonómiával rendelkező népcsoport élt tovább a Kárpátok 
ölében. A közösség élén a székely ispán581 állt, akinek területi jogköre a Székelyföldön 
kívül kiterjedt a barcasági, besztercei, medgyes-selyki ispánságokra és kerületekre is (az 
ispán székhelye a 14. századtól a görgényi vár volt, és honorként bírta ezen kívül 
Radna, Höltövény, Törcs- és Királykő várakat is).582 

A szórványos középkori forrásokból már igen korán egy vagyonilag tagozódó 
társadalmi struktúra rajzolódik ki, a székelyek három rendje (tria genera siculorum)583. 
A székelyek hadi tevékenysége is ennek felelt meg, mint ahogy a 15. századi 
forrásokból megtudhatjuk. A gazdasági, vagyoni különbségek legnagyobbrészt éppen a 
katonáskodásból eredtek584, hisz Székelyföldön a középkorban ismeretlen volt a 
jobbágytartó földbirtokosság intézménye. Mint tudjuk, a külhoni hadjáratokban csak a 
székelység bizonyos hányada volt köteles megjelenni (kivételt Moldva ellen a király 
által vezetett hadjárat képezett), és ez lehetett a legfőbb tényezője egyes székely vitézek 
elvagyonosodásának (hadizsákmány, királyi földbirtokadomány vármegyei területeken). 

A székelység korai, Árpád-kori ország- és határvédelmi tevékenységének 
formájáról és módozatáról alig vannak adataink, viszont ennek rekonstruálása a 15-16. 
századi források alapján megkísérelhető. A tatárok betörése ellen, 1242 után a székelyek 
és a románok megerősítették a szorosokat („..qui prope dictas inhabitant silvas, olaci 
videlicet et situli, passus clauserunt, ut amplius transire non possint”).585 
Hasonlóképpen történt 1285-ben: „…sed siculi, olachi et Saxones omnes vias ipsorum 
cum indaginibus stipaverunt sive giraverunt et sic (de vita ipsorum omnino sunt de) 
necessitate cogente ibidem castra eorum sunt metati”.586 A fentiek az első írott adatai 
annak a védekezési módnak és technikának, amelynek alkalmazásával a fejedelemség 
kori forrásokban tömegesen találkozunk. Az Erdélyt keletről és délről övező Kárpátok 
hegyvonulatai a tartománynak kiváló természetes védelmet nyújtottak, és noha a 
hegységek nem biztosítottak hermetikus védvonalat, a katonai akciókat és 
hadmozdulatokat, valamint a legális kereskedelmet a különféle csapatnemek és 
egységek számára megfelelő, általában járt, használható utakra és átjárókra terelték. 
Jóllehet, néha előfordultak kivételes, magashegyi, illetve rejtett ösvényeken való 
betörések – ld. az előbbi fejezetet –, viszont arra is vannak források, hogy az ismeretlen 
utak milyen veszélyekkel jártak, de ezek nem igazán változtattak a határvédelmi 
szemléleten. A székelység könnyűfegyverzetű, mozgékony hadviselete úgy tűnik hosszú 

                                                 
578 SzO. VIII. 3-5.; EO. I. 133. 
579 Vö. Zsoldos 2000. 116. 
580 Ld. még a 3.3. alfejezetben. 
581 Legelső említése 1235-ből való, a tisztség létrehozása Kordé Zoltán szerint 1226 körül történt. Vö. 
Kordé 2001a. 202. Az Árpád-kori székely ispánokra ld. még TT. 1898. 108. 
582 KMTL. 625.; Kordé 2004. 224-226. 
583 SzO. I. 48., 220. 
584 Vö. Kristó 2002a. 64.; Benkő – Székely 2008. 14-15. 
585 Gombos 1937-1938. II. 47. Az eseményre két, néhány évtizeddel későbbi külföldi forrás is utal, 
feltehetően egykorú – magyar – kútfő alapján (az idézett Marino Sanudo Senior és Iohannes Longus de 
Ypra, Szent Bertinus apátja). Ld. Kordé 2001b. 45-46. 
586 MES. II. 419. Vö. Kristó 2002. 229. 
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évszázadokon keresztül megfelelt annak a feladatnak, amely békeidőben a határvidék 
felügyeletét és ellenőrzését jelentette, ellenséges hadjárat idején pedig az utak, szorosok 
és átjárók járhatatlanná tételét a fent idézett módon. A fejedelemség kori, főként 16. 
század második felére jellemző állapotokkal – a székely társadalom és hadszervezet 
válságba kerülése – ellentétben, a középkorban ez a tevékenység állandó volt, kellett 
legyen, függetlenül a pillanatnyi hadi helyzettől vagy erőviszonyoktól (békeidőben és 
hadiállapotban egyaránt).587 A határvédelemnek ez a módja nyilván nem vont egy 
áthatolhatatlan védőfalat a Kárpátok vonalára, viszont arra kiválóan alkalmas volt, 
hogy a hátország mozgósításáig az ellenfelet fenntartsa.588 Ezt követően az ország 
védelmét az erdélyi vajdaság harci alakulatai, köztük a székely kontingens, közösen 
látták el. A határ védelmének szervezeti formájáról a középkorból alig van adatunk. A 
szórványos írott források alapján arra gondolhatunk, hogy akárcsak a hadakozás, a határ 
védelme is székek szintjén volt megszervezve. A külső székek (Csík-, Gyergyó- és 
Kászonszék, Háromszék) kiemelt szerephez jutottak a határ ellenőrzésében, úgy 
katonai, mint gazdasági vonatkozásban. A mélységében tagolt országvédelemben és a 
betörő ellenség feltartóztatásában, kiűzésében Udvarhelyszék, Marosszék és 
Aranyosszék katonai potenciálja is hatékonyan közrejátszott. A határvédelmi 
feladatokat a székely katonai rendek az általános hadkötelezettségnek megfelelő módon 
láthatták el.589 

A középkori székely határvédelem fenti módja nem igényelt határvárakat, mint 
ahogy nem is tudunk középkori székely határvárról. Ez a tényállás viszont még nem 
jelenti ennek az ellenkezőjét, éspedig azt, hogy a székelység nem épített és használt 
várakat. A székelység és a várak kapcsolatára már a középkorból vannak adataink: a 13. 
században az aranyosszékiek, a 15. század elején a sepsi székelyek várhasználati, 
várépítési tevékenységére utalnak az oklevelek, későbbi tiltakozásuk veszélybe kerülő 
szabadságjogainak féltéséből ered.590 A székelység várakkal szembeni ellenkező 
magatartása a 15. század végétől adatolt (Báthori István vajda várépítésbe kezd 
Udvarhelyen 1492-ben591), 1552-ben a királyi biztosok is a székelyek ellenkezésébe 
ütköznek, amikor a Székelyföld határain erődítményeket terveznek (ld. lentebb). 

Földjük és országuk közvetett védelmére a székelység is épített várakat a 
középkorban, főként menedékvárakat, ezek legnagyobb hányada úgy tűnik éppen a 
tatárjárás sokkszerű hatására jött létre a települések határának távoli, elrejtett pontjain 
(részletesen ld. 6. fejezet). A néhány évtized után fennhagyott várak helyett, a török 
támadások nyomán a 15. század második felétől a településeken álló templomok 
megerődítése került előtérbe, viszont mindemellett fennmaradtak más védelmi formák is 
(természetes menedékhelyek, természetes eredetű barlangok megerődítése, mesterséges 
védbarlangok létesítése, kővárak). 

A székelység keleti hadjáratainak közvetett határvédelmi vonatkozása is volt, 
ugyanis ezek sikere révén általában távol lehetett tartani az ellenfelet az országhatártól. 
Bár nincsen középkori írott forrásunk rá, biztosan állítható, hogy a székelyek a 
szászokhoz hasonlóan kiterjedt kémkedési tevékenységet folytattak a Kárpátokon kívül, 
főleg Moldvában. 1345-ben egy tatárok elleni bosszúhadjárat során a székelyek Lackfy 
András székely ispán vezetésével Moldvában nagy győzelmet arattak, a következő 

                                                 
587 Mint az 1499. évi szabadságlevél hangsúlyozza, a székelyek „kötelesek a haza védelmére állandóan 
őrködni”. SzO. III. 140. 
588 Sallai 2002. 273. 
589 Mint látni fogjuk a fejedelemség korában, és főként a 17. századtól kezdve ez a rendszer érvényesült, a 
külső székek székelyei őrizték a határokat és a harmincadokat. Vö. Demény 2001b. 204. 
590 Ld. 6.1.1.2. alfejezet. A problémára részletesen: Sófalvi 2005. 136-140.; Sófalvi 2006. 13-16. 
591 SzO. I. 272-280. Részletesen ld. a 6.1.1.3. alfejezetet. 
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évben ismét sikerrel harcoltak a keleti román vajdaságban.592 1394-1395-ben Kanizsai 
István székely ispán seregével Moldvában Zsigmond király hadai előtt járva harcolt 
sikeresen.593 A székelység határvédelmi szerepét közvetve a székely ispánok honor-
birtokként kapott határvárai (Törcsvár, Királykő) is alátámasztják594, melyek 
védelmében a székely katonai kontingensnek is fontos szerepe lehetett. A 15. századtól 
gyarapodnak a székelyekre vonatkozó forrásaink, így egyre több adatunk van a 
székelységnek Erdély védelmében betöltött szerepére és hadakozására.595 

A korabeli okiratokból, hadiszabályzatokból a székelység katonai feladatai és 
kötelezettségei a 15. századtól viszonylag jól rekonstruálhatók. Zsigmond király 1429. 
évi hadiszabályzata a török elleni hadjáratokban a székely ispánt két bandérium 
kiállítására kötelezte, ezen felül a székelység lehetőségéhez képest kellett haderőt 
előállítson. Erdély megtámadása esetén a szászok és székelyek közösen 4000 főt kellett 
hadba küldjenek.596 A kézdi székelyek határ menti ellenőrző szerepe egy 1462. nov. 21-
én kelt oklevélben jól megfogható, ugyanis a brassóiakkal való pereskedésük során 
utalnak arra, hogy Mátyás király meghagyta a határszéli székelyeknek, hogy vasat, 
fegyvert Moldvába kivinni ne engedjenek.597 Korábbi oklevelekből (1448) is kiderül, 
hogy a kézdi székelyek időnként beleavatkoznak a Moldva felé folyó kereskedelem 
menetébe.598 Még egyértelműbb a kászoni székelyek 1462 decemberében kapott 
kiváltságlevele, melyben az uralkodó a szabad tisztségviselői választást többek közt 
azzal indokolja, hogy Kászonszék Moldva közelében fekszik és a székelyek „nem 
csekély értékű határőri feladatokat látnak el személyük, javaik és dolgaik 
védelmében”.599 A három erdélyi nemzet 1463. évi hadviselésre vonatkozó szabályzata 
kiemeli, hogy a székelyek régi szokásuknak megfelelően hadfelkelés esetén seregük 
kétharmadát kötelesek hadba küldeni, egyharmad részt otthon hagyva.600 1473. dec. 9-
én a maros- és udvarhelyszéki lovasok és gyalogosok panaszára Mátyás király 
megparancsolja Mérai Magyar Balázs erdélyi vajdának és székely ispánnak, hogy a 
székely lófőket és gyalogokat külön-külön jegyzékbe írassa össze, melyben senki 
változtatást nem tehet, az egyik osztályból a másikba való átlépésben csak a vajda és a 
székely ispán illetékes.601 A székelység első katonai összeírása nem maradt fenn. 
Hunyadi Mátyás nagy jelentőséget tulajdonított a székelység katonai erejének, 
szabályzatai révén tudta elérni, hogy hatékony székely kontingens legyen hadseregében. 
Egy 1479-ből fennmaradt jegyzék szerint a király szárazföldi haderejében a székelyek 
16.000 könnyűfegyverzetű lovassal vettek részt (felszerelésükben lándzsa, pajzs és íj 
szerepel).602 A középkori székely haderő potenciáljáról ezt megelőzően csak becsült 

                                                 
592 Szádeczky 1927. 64.; Kristó 1988a. 97-98.; Kordé 2001b. 48-50.; NKMHT. 56.; Egyed 2006. 56. 
593 SzO. I. 82-83. Ld. még Kordé 2004. 231.; Kordé 2009. 138-139. 
594 Kordé 2012. 
595 NKMHT. 82.; Egyed 2006. 55-66.; Bordi 2009. 20-21.; Kordé 2012. 
596 SzO. I. 126.; Szádeczky 1927. 65.; NKMHT. 82. Ebből a létszámból 3500 katona székely volt. Vö. 
Egyed 2006. 55. 
597 SzO. V. 19-23. 
598 SzO. III. 61-62. 
599 „ipsa Sedes Kazon prope terram nostram Moldauiensem sita est, ipsique Siculi nostri non paruas 
vigilancias pro defensione personarum rerumque bonorum suorum facere haberent”. SzO. I. 194-195. 
Magyar ford.: Kordé 2001b. 108. 
600 SzO. I. 198. 
601 SzO. I. 219-221. 
602 TT. 1885. 763. 
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adataink vannak.603 A 16. század közepe táján több történetíró utal a székely katonai 
kontingens létszámára, mely ezek alapján 30-50 ezer fő között mozgott.604 

A 15. század végi forrásokból a székely hadkötelezettség és a határvédelem 
szabályai részleteiben megismerhetők. A székelység 1492 végén II. Ulászlóhoz írt 
panaszlevelében többek közt kihangsúlyozta, hogy míg az ország más határszéleinek 
védelme sok ezer forintjába kerül a királyságnak, addig ők az országot minden 
pénzsegély nélkül őrizték.605 1493. szept. 19-én Losonczi László és Drágfi Bertalan 
erdélyi vajdák megparancsolják a sepsi székelyeknek, hogy az Erdélybe beütni készülő 
törökök ellen, fej- és jószágvesztés terhe alatt, személyenként álljanak hadba, s éjjel-
nappal igyekezzenek Szeben felé.606 1494. szept. 8-án a király utasítja a kézdi 
székelyeket, hogy seregük tizenhatod részével a székely ispán által meghatározott 
helyre vonuljanak.607 II. Ulászló 1499. júl. 13-án kiállított kiváltságlevele a 
legrészletesebb középkori forrás a székelyek hadkötelezettségére és a határvédelemre 
vonatkozóan.608 Mint a kiváltságlevél külföldi hadjáratokra vonatkozó része rögzíti, a 
király moldvai hadjárata esetén a székelység egésze elővédként köteles vele tartani, az 
országhatáron túl 15 napig saját költségükön várva az összecsapást, visszavonuláskor 
pedig utóvédként követni a királyi hadat. Ha a király helyettese vezeti a csapatokat, 
akkor a székelyek fele volt köteles hadba menni. A királyt dél felé vezetett hadjáratába a 
székelyek fele kellett elkísérje ugyanazon feltételekkel, helyettesével a székelység ötöde 
ment. A király vezette nyugati hadjáratba a székelyek minden tizedik székely után 
kellett hadba küldjenek egy zsoldost, a király helyettesével minden huszadik székely 
volt köteles hadra kelni, és ugyanennyi székely katonát kellett küldeni az északi 
hadjáratokra, illetve minden székből egy-egy kapitány kellett kísérje a székely hadat. A 
következő bekezdés hangsúlyozza, hogy a székelységnek mindenkor hadra készen kell 
állnia, és a király vagy helyettese parancsára fegyverképesen hadba indulnia. A 
székelyek „kötelesek a haza védelmére állandóan őrködni, ami miatt e székelyek 
minden adótól vagy bármiféle szolgáltatástól mentesek, miként a Magyarország dicső 
királyai által nemességgel kiváltságolt igazi nemesek” – a személyi szabadság és 
adómentesség fejében nyújtott határvédelmi szolgálat világos megfogalmazása. A 
kiváltságlevél részletezi az otthon maradottak kiválasztásának módját, mentesítve a 
hadkötelezettségtől a zselléreket és földönlakókat, a három forint ingósággal nem 
rendelkezőket, valamint a városok és mezővárosok lakóit. Ellenség erdélyi betörése 
esetén viszont az utóbbiak is kötelesek harcolni a székely ispán határozata szerint.609 

A székelység hadba hívása, mint az 1463-ben kelt szabályzat részletezi, véres 
karddal610 vagy a vajda és székely ispán levelével történt. Szükség esetén a székek 

                                                 
603 Göckenjan, Hansgerd 1241-re 4.000, 1332 körül 6.800, Zsigmond király korára pedig 7-12 ezer főre 
becsülte a székely haderő létszámát. Ld. Göckenjan 1972. 118-119. Vö. Nagy 2001. 42-43. 
604 Oláh Miklós szerint a székelyek hadereje legalább 50 ezer fő volt, ezzel szemben Verancsics Antal 30 
ezerre becsülte a székely haderő létszámát. Possevino azt írja a 16. század utolsó harmadában, hogy 
régebben a székelyek 40 ezer főnyi hadat is képesek voltak kiállítani. Ld. részletesen Egyed 1979. 54. 
605 SzO. I. 278. 
606 SzO. I. 271-272. 
607 SzO. I. 281-282. 
608 SzO. III. 138-145.; Szádeczky 1927. 66. A kiváltságlevél hadkötelezettséggel foglalkozó részlete a 
Függelékben (9.1. alfejezet). 
609 Erre vonatkozóan Báthori István Vásárhelynek kiállított hadi szabályzata 1484-ből. SzO. I. 251-252. A 
kiváltságlevél 1521. évi megújítása: SzO. II. 9. Később, 1595-ben fejedelemi parancsra a vásárhelyiek is 
részt vettek a havasalföldi hadjáratban. Demény 2001b. 200. 
610 SzO. I. 198. Először Bonfininál találunk erre utalást, aki Hunyadi János 1442. évi, Bezid bég fölött 
aratott győzelmét megelőzően ily módon hívta fegyverbe a hadköteles lakosságot. Ld. Bonfini 1995. 598. 
A fejedelemség korában is továbbélt a véres kard körbehordozásának szokása. 1575-ben a marosszéki 
Bedéről való Balog Márton „véres nyársat hordozott széllyel, azzal támasztotta az népet Bekes mellé”. 



 87

kapitányai dobokkal és száldobokkal611 (hársfából készített havasi kürtökkel612), illetve 
tűzhalmok gyújtásával kellett jelt adjanak, ellenséges betörések esetén a határőrök 
vészjelzéseit így lehetett a leghatékonyabban továbbítani.613 A 16. század második 
felétől fennmaradt összeírások szerint a mozgósítást ún. hadkergetők vagy hadűzők 
végezték, az éléshordást a hadiállapot idején azzal megbízott székelyek végezték a 
fejedelemség korában.614 Feltehetően mindez a középkorban is hasonlóképpen zajlott. A 
székkapitányok békeidőben kötelesek voltak a fegyverek és egyéb harci felszerelés 
állapotát megvizsgálni. Ez utóbbi rendelkezés közvetve magába foglalja a hadköteles 
lakosság számba vételét is. Az egyes székek katonai parancsnoka a hadnagy (maior 
exercitus615, primipilus616), a 15. századtól kapitány (capitaneus exercitus) volt. 

A 16. század első felétől tovább gyarapodnak a székelység hadi kötelezettségeire 
és közvetve határvédelmi szerepére vonatkozó írott források. 1515. szept. 2-án 
Szapolyai János erdélyi vajda és székely ispán megparancsolja a marosszéki 
székelyeknek, hogy ha hadjárat alkalmával a szászok közt megszállnak, tőlük semmit 
fizetés nélkül elvenni ne próbáljanak.617 1537. jún. 4-én Mikola László erdélyi alvajda 
és székely alipán emlékezteti a csíki és gyergyói székelységet az 1535. évi vásárhelyi 
országgyűlés határozatára, miszerint fejenkénti hadba szállás esetén 20 közszékely után 
egy élelmiszerekkel és fegyverekkel felszerelt szekeret is kötelesek magukkal vinni.618 
Az 1540. évi segesvári országgyűlés a székelyeket ezer katona kiállítására kötelezi.619 
Az 1545. évi marosvásárhelyi országgyűlés ismét rendelkezik a székely lófők hadi 
felszereléséről: az 50 forintnyi vagyonú lófőknek lóval, sisakkal, páncéllal és dárdával 
kell rendelkezniük, akiknek 12 forintra rugó vagyonuk van, azok lovat, pajzsot és dárdát 
kötelesek előállítani, a többi lófő, akinek még kevesebb vagyona van vagy birtoktalan, 
lovat tartson.620 

A 16. század közepére válságba került székely társadalom körében a 
közszékelység már egyre kevésbé tudott a katonai kötelezettségeknek megfelelni, terheit 
ugyanakkor fokozták a hadisegély formájában kivetett adók.621 Ennek következményei 
                                                                                                                                               
SzO. ú.s. IV. 30., 36. Az 1595. évi havasalföldi hadjárat idején ugyanígy hívták hadba a székelyeket. Ld. 
Maros-vásárhelyi Nagy Szabó Ferencz memorialéja. ETA. I. 44. Vö. Demény 2001b. 201., 233., 15. 
jegyz. 
611 Udvarhelyszéken helynévi vonatkozása maradt fenn az erdővidéki Száldobos helynévben, illetve 
dűlőnevekben, mint pl. a nagykedei Száldobos vagy az udvarhelyi Szaldok határnév. 
612 Helynévi adata lehet a Székelyzsombortól délkeletre található Kürtölő-tető. Van olyan nézet is, mely 
szerint a száldob az erdélyi románság körében is használt, felfüggesztett fatáblákból álló eszköz volt. 
Szádeczky 1927. 72., 7. jegyz. 
613 Szádeczky 1927. 65.; Kordé 2009. 140. 
614 Ld. Demény 2001b. 201-202. 1604-ben a sükőiek és szenttamásiak között találunk hadűzőket. SzO. 
ú.s. IV. 36. 
615 SzO. I. 42. 
616 SzO. I. 102. 
617 SzO. III. 189. 
618 SzO. VIII. 278-280. 
619 „Domini Siculi, secundum consvetudinem observari solitam, e medio ipsorum milites dare tenebuntur 
in numero millenario”. EOE. I. 40. 
620 „primipuli res in valore quinquaginta florenorum habentes, equum, galeam, loricam et hastam habeant. 
Qui vero res in valore duodecim florenos habent, equum, clipeum, hastam habare teneantur. Reliqui 
primipuli, sive habeant res, sive non, equos singuli habere teneantur.” SzO. V. 60. 
621 Először 1540-ből van adatunk arra, hogy a székelyekre adót vetnek ki. EOE. I. 13. Ezt követően 
minden országgyűlés végzései közt megtaláljuk a székelységtől kért adót vagy hadisegélyt, mely 
általában a közszékelységre hárult. A teljes felsorolástól eltekintve néhány példa: az 1544. aug. 20-i 
országgyűlés a török adóba küldött összeghez a székelyekre két évre 4000 aranyat rótt ki (EOE. I. 124.), 
ám a székelyek régi kiváltságaikra hivatkozva vonakodtak elfogadni azt, de Fráter György kiegyezett 
velük oly módon, hogy az ökörsütést neki adják, aminek fejében ő kifizeti az adót (EOE. I. 191.; SzO. II. 
71.). Az 1558. márc. 27-ápr. 3. közötti tordai országgyűlés a székelyekre 3000 Ft adót vet ki (EOE. II. 
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a határok őrzésében is megmutatkoztak, ugyanis 1552-ben a moldvai vajda betörésekor 
a székelyek nem teljesítették kellőképpen a határ őrizetét, „Isten elvette a székelyek 
szívét; szétszaladtak az erdőkbe”.622 1551-1552-ben a bécsi udvar által Erdélybe küldött 
katonai biztosok behatóan foglalkoztak a problémával (ld. az előző fejezetet), elrendelve 
az ojtozi és bodzai szorosok megerődítését. Mint a forrásokból kiderül, a székelyek 
ellenzik az erődítmények építését, és igyekeznek azokat elodázni, illetve 
megvalósulásuk esetén ezek őrzését saját hatáskörük alá akarják rendelni623, ugyanis 
bizalmatlanok a német hadvezetéssel és katonáival szemben. Miksa főherceg máj. 31-én 
Castaldonak írott leveléből kiderül, hogy a várépítés következményeitől joggal tartottak 
a székelyek: „A székely földön az erősítéseket észrevétlenül el lehetne kezdeni és 
befejezni, a honnan úgy ők – ha lázonganának – mint a moldvaiak megzabolázhatók 
lennének. Pénzről fog gondoskodni és kielégíteni a katonaságot, hogy szükség esetén a 
székelyek ellen – ha azok az erődítési munkálatnak ellenszegülnének – vagy más 
támadások esetén is sikerrel használhassa őket”.624 Közben az 1552. máj. 22-én 
kezdődő erdélyi országgyűlés elrendeli a székelyek hadba szállását régi szokásaik 
szerint.625 Júl. 16-án a Kézdivásárhely környékét dúló moldvai vajda ellen kiküldött 
Mirkowszky Miklós és Ödönfy László azt írják, hogy csekély számuk miatt semmit sem 
tehettek ellene, mert a székelyek a vajda kivonulását látván, mind haza széledtek… a 
székelyek, mikor velünk valának is, úgy látszott, készebbek voltak reánk rohanni, mint 
az ellenséggel csatába ereszkedni”.626 Ezt tudva, Castaldo két nappal később azt írja 
Miksának, hogy „A székelyek fölkelésében kételkedik. Inkább szeretne 10.000 zsoldos 
jó katonát, mint az egész székely népet, a mely a pusztításra, a rend felforgatására és 
futásra alkalmas csupán”.627 A nyár végén (aug. 26.) Ferdinánd azt javasolja 
Castaldonak, hogy a székelyek megbüntetését, mivel nem álltak melléjük, halasszák 
későbbre.628 

1553 őszén a moldvai vajda fia ismét betört Csíkba.629 Mivel a székelyek nem 
gondoskodtak a megfelelő védelemről, Kendy Ferencz és Dobó István erdélyi vajdák és 
székely ispánok figyelmeztető levelet küldenek a csíki és gyergyói székelyeknek. „Már 
korábban gyakran intettünk, hogy feleségeitek és gyermekeitek védelméért úgy 
készüljetek fel, hogy a váratlan ellenséges betörés esetén is azonnal fegyverre 
kelhessetek és egyesült erővel védhessétek életeteket, szabadságtokat, kedves 
gyermekeiteket és feleségeiteket, de hogy mit használt intelmünk, az ellenségnek most 
nem régen történt betörése elégségesen megmutatja”.630 Mindezek ellenére a székelyek 
továbbra is bizalmatlanok voltak Ferdinánddal szemben, amit jól jellemez a korábbi 
vajda, Báthori András 1554 pünkösdjén Nádasdy Tamáshoz írt levele: „Moldovai vajda 
reánk jő hamar való időn, havaselyi vajda is. Az székelység, kik közelben laknak az 
Moldova országhoz, azok nilván mellé állanak, mihelt ez országba be jő vajda”.631 

                                                                                                                                               
31.), a főszékelyek, zselléreiket kivéve a fizetés alól, az adót a közszékelyekre hárították, akik 1 Ft 50 
dénárt tartoztak fizetni (EOE. II. 50-51., 123.). A jún. 5-21. közötti fehérvári országgyűlés előírta a 
székely primorok és lófők személyes hadkötelezettségét, míg a közszékelyeket portánkénti adózásra 
kötelezte (EOE. II. 36-37., 95.). 
622 Nagy 2001. 116. 
623 SzO. II. 103.; TT. 1892. 148. 
624 TT. 1892. 152., idézet a regesztából. 
625 EOE. I. 361. 
626 TT. 1892. 271., idézet a regesztából. 
627 TT. 1892. 271., idézet a regesztából. 
628 TT. 1892. 287. 
629 EOE. I. 455.; TT. 1880. 639. (A Székely Krónika. Közli Barabás Samu). 
630 SzO. VIII. 285-287. Vö. Nagy 2001. 121. 
631 TT. 1905. 227. 
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Az 1554. évi medgyesi részgyűlésen (jún. 10) megújították az előző 
országgyűlés hadfölkelésre vonatkozó határozatát, és részletesen szabályozták a rendek, 
köztük a székelyek hadkötelezettségét.632 A személyes hadfelkelés mellett a székely 
főemberek két-három, a nagyobb falvak három-négy, a kisebbek két személyt otthon 
hagyhattak. A határozat azt is kiemeli, hogy „a székelyek ugyanezen földjén lévő 
váraikban azoknak megóvására és őrzésére, amint a helyzet követeli, tizenhat vagy húsz 
személyt hagyhatnak”. 1561. márc. 17-én II. János utasítja Udvarhelyszék királybíráit, 
hogy a szék főemberei és lófejei közt tartsanak hadi szemlét.633 
 

4.1.2. Régészeti adatok a középkori székely fegyverzethez 
 

Közhely, hogy a székelység a középkorban könnyűfegyverzetű, lovas katona 
volt. Ez mindössze abban szorul kiegészítésre, hogy az írott források tanúsága szerint a 
15. században, a székely társadalom differenciálódásával megjelent a ló nélkül harcoló 
gyalogrend. A korai, Árpád-kori krónikás adatokon kívül a 15. század harmadik 
harmadáig nincsenek más írott forrásaink a székelység fegyverzetére. A forráshiány 
okozta űrt a régészeti ásatásokon felszínre került leletek képesek valamelyest betölteni. 
A következőkben röviden áttekintem a Székelyföldről ismert középkori fegyvereket, 
kitérve történeti értelmezésük problémáira. 

A székelyek legfőbb fegyveréről, az íjról nem maradtak tárgyi maradványok, így 
nem tudjuk, hogy az miben különbözhetett a korabeli, csak ábrázolásokról ismert 
magyar reflexíjtól.634 Ennek oka, mint tudjuk elsősorban a fegyverzet szerves 
anyagában lel magyarázatot. Ezzel szemben, a nyilak maradandó elemei, a nyílhegyek 
jelentős számban ismertek az ásatásokról.635 A nyílcsúcsok interpretációja viszont nem 
problémamentes, ugyanis az ismert példányok jó része rosszul dokumentált vagy 
bizonytalan régészeti kontextusból származik, tehát datálásuk többnyire tipológiai 
jellegű. Nem beszélve arról a kutatási bizonytalanságról, amely a székelység mai 
lakóhelyén való megtelepedésének pontosabb időrendjét illeti (12-13. század), a korai 
nyílhegyekről nehezen tudjuk megmondani, hogy viselője székely vagy más etnikumú 
volt, lévén, hogy e tárgytípus nem etnikumjelző. Jó példa erre a petőfalvi temető, 
amelyből három nyílhegy került, viszont ezek alapján nem lehet eldönteni, hogy a 
temetőben magyarok vagy korai székelyek voltak-e elhantolva. A későbbi (14-15. 
századi) nyílcsúcsok esetében is csak a matematikai valószínűség-számítás alapján 
állíthatjuk, hogy azok nagy valószínűséggel székely fegyverzet részei. Mindössze a 
nagygalambfalvi várból került elő számszeríj-hegy636, amely arra utalhat, hogy a 
székelység körében is ismert és használt volt e félelmetes fegyver, ámbár azt sem 
zárhatjuk ki, hogy adott hadjárat vagy harcművelet során, „idegen” harcos révén került 
székely környezetbe a nyílhegy. A datálási és bizonytalan meghatározási problémák 

                                                 
632 EOE. I. 465., 526-527. Vonatkozó része a Függelékben (9.1. alfejezet). 
633 SzO. III. 318-319. 
634 Ld. Tóth 2011. 
635 Alsócsernáton – Damokos-kert (Székely Z. 1990. 18. o., III. tábla 8-11), Angyalos (Székely Z. 1999. 
245. o., 2. ábra 2), Csíkrákos – Pogányvár (Székely Z. 1980. 46. o., 5. kép), Felsőcsernáton – Ika vára 
(Székely Z. 1976-1977. 93. o., 16. ábra 2), Homoródszentmárton – unitárius templom (610. kép 5), 
Homoródszentpál (66. kép 10), Máréfalva – Botos-dűlő (Demjén – Sófalvi 2009. 28.; 67. kép 4), 
Petőfalva (Székely Z. 1980a. 506. o., 3. ábra), Réty (Székely Z. 1999. 245. o., 2. ábra 3), 
Sepsiszentgyörgy – Bedeháza (Székely Z. 1999. 245. o., 2 ábra 1), Székelykeresztúr – Kriza János utcai 
udvarház (Benkő – Székely 2008. 154. o., 46. kép 13), Székelylengyelfalva – Iskola (Nyárádi – Sófalvi 
2012.; 67. kép 3), Szentábrahám – Templomföld (Benkő E. 1992. 79. tábla 4), Torja (Székely Z. 1999. 
245. o., 2. ábra 4-6). 
636 Ld. a dolgozat leletei közt: 65. kép 7. 
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ellenére a régészeti leletek jól tükrözik, hogy a székelység egyik fő fegyverneme az íj és 
a nyíl volt. A székelyek íjhasználatáról a 16. századból már mindössze egyetlen forrás 
emlékezik meg.637 

Tipikus könnyűfegyvernek számítottak a közelharcban használt ún. keleti típusú 
buzogányok, melyekből néhány ismert régészeti kontextusból, úgy az Árpád-korból 
(ismeretlen lelőhely, Felsőrákos, Siménfalva)638, mint a késő középkorból.639 Érdekes 
hadászati leletcsoportot alkotnak a karácsonykői 12-13. századi fegyverek közt 
együttesen előforduló egyenes kétélű kardok és egy keleti típusú buzogány, mely 
jelenség mindössze azt a véleményt látszik erősíteni, miszerint a kétélű kardok nem 
zárják ki a könnyűlovas harcmodort.640 

Korai szablyalelet nem ismert a Székelyföldről, amit természetesnek találunk 
annak ismeretében, hogy a kétélű kardok szinte teljes mértékben kiszorították a szablyát 
a fegyverhasználatból, mire a székelyek Erdélybe, illetve mai lakóhelyükre kerültek. 
(Tudomásom szerint Erdély területéről nem közöltek a 11. század első felénél későbbre 
keltezett szablyák.) Vajon volt-e közelharci szúró- és vágófegyverük az Árpád-kori 
krónikákban említett székely harcosoknak? A régészeti leletek közt a 13. századtól már 
előforduló kétélű kardok alapján feltehető, hogy kardok használata nem pusztán 
valamiféle, a székely előkelők és lófők körében a késő Árpád-kortól megjelenő divatnak 
tulajdonítható, hanem használati folytonosságot tükröz. Érdekes módon a székelyföldi 
kardleletek legnagyobb hányada Háromszék területéről került elő641, melynek okára 
egyelőre nincsen magyarázat.642 

A közelharc másik legfontosabb eleme, a lándzsa vagy kopja kisebb arányban 
van képviselve a közzétett régészeti leletek közt.643 A „lovagalakos” kályhacsempék 
fegyverzetben ábrázolt főembereinek vagy lófőinek általában ott találjuk a kezében.644 
Hogy az ábrázolások mennyiben tükröznek valós képet645, annak elemzése már 
meghaladja e dolgozat kereteit. 

A középkori székely védőfegyverzetnek nincsen régészeti nyoma, ugyanis a 
pajzsok, a páncél és sisak az esetek döntő többségében fából, illetve bőrből készült. 
Láncszemekből készült646 vagy lemezes fémpáncélt, fémsisakot a módosabbak szintén 
viselhettek, ha hihetünk a kályhacsempék ábrázolásainak. 

                                                 
637 B. Szabó 2010. 174. 
638 Horedt 1986. 148-149. o., 62. ábra 4-5.; Benkő E. 1992. 41. tábla 11. 
639 Bordi 2009. 60. o., 36. kép. 
640 Vö. B. Szabó 2010. 114-115. 
641 Bardóc, bodzai kard, Bodzaforduló, Bölön, Kézdivásárhely/Kézdiszászfalu, Komolló, Kökös, 
Háromszék (ismeretlen lelőhely), Miklósvár, Páva, Sepsibodok – Kincsás vára, Sepsiszentgyörgy, 
Vargyas – Godra, Zalán. Ld. Bordi 2008. Felsőrákos – Rika-erdő. Haáz Rezső Múzeum, l.sz.: 1850 (67. 
kép 1). A fentieken kívül még ismert egy kardlelet Málnás környékéről is. Ld. Szentiványi 1986. 168-169. 
642 A Székelyföldről ismert további középkori kardleletek: Csíkszentkirály – Karimósarka, közöletlen 
lelet a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében, Gyergyószentmiklós – Pricske, közöletlen lelet a 
Tarisznyás Márton Múzeum gyűjteményében, Kotormány (Botár 2011. 312. Plate 4.9), Lövéte – 
Vargyas-völgye (Mihály 2010.; 67. kép 2), Makfalva – Várhegyese (Herepei 1933. 471.), 
Marosszentkirály (Györfi 2006a. 138-139. o., Fig. 2-3) Sepsiszentgyörgy – Eprestető (Székely Z. 1999. 
244. o., 1. ábra 3), Székelykeresztúr – Kriza János utcai udvarház (Benkő – Székely 2008. 149. o., 41. kép 
11). 
643 Kézdialbis (Bordi 2009. 49. o., 1. kép), Kilyén (Székely Z. 1990. 10. o., 10 ábra 2), Sepsiszentgyörgy 
– Eprestető (Székely Z. 1999. 244. o., 1 ábra 2), a disszertáció leletei közt: Firtosváralja – Firtosvár (66. 
kép 2). 
644 Néhányat közöl Bordi 2009. 93-102. kép. 
645 Vö. Benkő – Székely 2008. 299. 
646 Csíkszentkirályon 12-13. századi ház betöltésében páncéling nyomait dokumentálták 1954-ben. Vö. 
Székely 1990. 4. o., 2. ábra. Székelykeresztúron késő középkori páncél töredéke látott napvilágot. Vö. 
Benkő – Székely 2008. 299. 
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A dolgozatban nem foglalkozom a nem kizárólagosan hadászati célokra használt 
lovaglási tárgyi elemek bemutatásával (sarkantyúk, kengyelek, zablák, patkók stb.). 
 

4.2. A székelység határvédelmi szerepe a fejedelemség korában 
 

Az 1562. évi székely felkelés a székely társadalom történetének korszakhatára, 
mely a hadszervezet terén is radikális változásokat vont maga után. Megszűnt a 
székelység személy szerinti katonáskodása, a közszékelység megadóztatása és 
fejedelmi, majd magánföldesúri jobbágysorba süllyesztése katonai szolgálatuk végét 
jelentette, szentesítve a néhány évtizeddel korábbra visszanyúló gyakorlatot, miszerint 
az elszegényedett közemberek a katonáskodás helyett lekötötték magukat saját 
főembereiknek vagy lófőiknek. A segesvári országgyűlés meghatározta a primorok és 
lófők hadkötelezettségét, előírta hadi felszereléseiket.647 Az 1566. évi kolozsmonostori 
országgyűlés 3. cikkelye a székely főemberek és lófők személy szerinti hadba szállását 
törvényben rögzítette.648 Mint hamarosan kiderült, a közszékelység kizárása a 
hadkötelezettek sorából nem bizonyult szerencsésnek, ugyanis a telekkatonaság 
intézménye az előidézett katonai hiányt képtelen volt betölteni, és a fejedelemség egyre 
növekvő pénzügyi terhei nem tették lehetővé megfelelő zsoldos haderő felállítását. A 
fejedelemség katonai potenciálját növelendő, a székely jobbágyok soraiból az 1560-70-
es években elkezdték megszervezni a vörös darabontok (gyalog puskások, pedites 
pixidarii) rendjét, amely katonai szolgálat fejében bizonyos egyéneknek vagy 
közösségeknek a régi székely kiváltságokat, köztük a legfontosabbat, az adómentességet 
biztosította.649 A darabontok kezdetben az udvarhelyi és a várhegyi vár, illetve a 
görgényi vár alárendeltjei voltak, Báthori Zsigmond idejétől közvetlenül a fejedelemtől, 
illetve kapitányaitól függtek.650 A fejedelem 1591-ben a marosszéki gyalogpuskásokat a 
vajda és századosai alá rendeli. Felmenti őket az udvarhelyi vár őrzésének 
kötelezettsége alól, azzal a feltétellel, hogy ellenség támadása esetén, illetve ha azon a 
vidéken követek haladnak át vagy valakit el kell fogni, kötelesek lesznek azonnal a 
kijelölt helyre vagy a vár védelmére sietni.651 Érdekes határvédelmi vonatkozása van 
egy másik 1591. évi kiváltságlevélnek, amelyben Báthori Zsigmond a vargyasi Trinch 
Istvánt és Fülpös Istvánt utódaikkal együtt a gyalogpuskások sorába emelte, 
kötelezettségeik közt meghagyva a havasok szemmel tartását és sólymok keresését.652 

A székely hadszervezet átalakulása a székelység határvédelemi szerepére, illetve 
ennek módozatára is hatással volt. Ugyanis, míg az 1562. évi felkelés előtt a 
határvédelem elviekben minden hadköteles székely feladata volt, ezt követően a két 
felső székely rendre és a közszékelység egyik kisszámú csoportjára (darabontok) hárult, 
ami radikális változás volt a korábbi állapothoz képest, hisz éppen a székelyföldi 
határok védelmét ellátó közszékely gyalogrend szűnt meg szinte teljesen. A 16. század 
második feléből alig van forrásunk a székelység közvetlen határvédelmi szerepére. Az 
1575. évi decemberi országgyűlés a határ őrzésére felállított katonai egységek közt 
mindössze 200 lovas székely előállítását rendelte el.653 Ezek az ún. praesidialis 
egységek a határvidék legexponáltabb pontjait védték, főleg a nyugati és déli végeken. 
A keleti határok védelmére a 16. század második feléből nincsenek adatok. 
                                                 
647 „A főnépek, és lofejek… mint az nemesség de úgy hogy ők is lovakkal, pánczéllal, sisakkal, paissal, 
kopjájokkal hadakozóképen jó módon készen legyenek”. EOE. II. 203. 
648 EOE. II. 301. 
649 Egyed 1979. 56-57.; NKMHT. 152.; Demény 2001a. 
650 NKMHT. 152. 
651 EFKK. VII. 3. 2005. 1580. reg., 421-422. o. Ld. még SzO. VI. 20-23. 
652 EFKK. VII. 3. 2005. 1651. reg., 440. o. 
653 EOE. II. 570. 
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A székely kontingens határőri szerepének csökkenése összefüggésben lehet azzal 
a forrásokban megjelenő helyzetképpel, amely a tiltott utakon folyó kereskedés és 
árucsempészés fokozottabb ellenőrzését írta elő. Ahogyan már fentebb is utaltam rá, 
Báthori István erdélyi vajda 1571-ben a Székelyföldön át rejtett és tiltott utakon folyó 
kereskedés megakadályozása ellen lép fel654, akárcsak Báthori Kristóf vajda 1579-ben, 
aki a várhegyi várkapitánynak is megparancsolja, hogy a rejtett és tiltott utakat zárják le, 
s az árucsempészést szigorúan ellenőrizzék a határszéleken.655 

A határvédelem szervezetében való változás abban is megmutatkozott, hogy a 
fejedelemség korától a székelyek nemcsak saját határaikat őrizték, mint a középkorban, 
hanem máshová is küldhették őket ilyen feladattal. 1599-ben 200 székelyt – feltehetően 
darabontot – rendeltek a Husztnál bejövő havasi átjáró őrzésére: „ez itszaka Huszt felé 
két száz székelyek mentenek által az havasokon, kik oda lóterhekben vittenek lővő 
szerszámokat port és golyóbist…. azokat az székelyeket Máramarosban három ezerre 
akarják tölteni s azt akarják, hogy ott az hegyek közt legyenek tárborban, s ott az útakat 
őrizzék az tatár ellen”.656 A forrás második része nyilván kissé túlzó, ugyanis a hadra 
fogható székely had teljes létszáma alig haladta meg ekkoriban a néhány ezret.657 A 
székelységet más erdélyi vagy partiumi és bánsági várak (Kolozsvár, Szamosújvár, 
Várad, Jenő, Lippa, Karánsebes, Lugos, Déva, Gyulafehérvár, Fogaras) őrzésére is 
elrendelhették.658 

A 16. század végére Székelyföld határainak védelme meglehetősen elhanyagolt 
lehetett, ugyanis 1599. okt. 17-én Mihály vajda betört Erdélybe a Bodzai-szoroson 
keresztül, anélkül, hogy ellenállásba ütközött volna659, és miután követeket küldött a 
székelyekhez, azok azonnal csatlakoztak hozzá, lerombolva a várhegyi várat.660 

A határok őrzése mellett a székely önvédelem a templomok egyre fokozottabb 
megerősítésében nyilvánult meg, amint erre az írott adatok is utalnak. „Mijert penig az 
haromzek az ket olah orzag zelien vagion es gijakron teoreokek es olahok miat rablas 
esset, vadnak keozzeottek magok oltalmara epitett ereos Casteliok es Cijnteremek kijket 
nagij keoltchegekkel puskakal zakalosokal porral goliobizsal valamennijre meg 
ereositettek volt...”.661 Az ún. I. generációs templomerődök (templomot kerítő ovális, 
alacsony kőfal kaputoronnyal) viszont a komolyabb támadásoknak nem tudtak 
ellenállni.662 Ezzel szoros összefüggésben értelmezhető az a forrásokban felbukkanó – 
mára közhellyé vált – tézis, miszerint veszély esetén a legfőbb menedéket az erdő 
nyújtott. Pl. a Basta-féle pusztítások idején a havasokba menekülnek az erdélyiek, 1604-
ben „a szegénység, ki megmaradott, havasba szorult az iszonyú télben”.663 Egy későbbi 

                                                 
654 SzO. V. 91-92. 
655 SzO. V. 120-121. 
656 A nagybányai bíró jelentése Székely Mihály szatmári kapitánynak. EOE. IV. 296. 
657 Az 1592. szept. 25-én Sibrik Gáspár fővezérnek adott utasításban a Moldvába küldendő erdélyi hadban 
a háromszékiek 800 primorral és lófővel kellett megjelenjenek – amely a két rend hadra fogható 
létszámának a nagy többségét jelentette –, Háromszék 446, Csík-, Gyergyó- és Kászonszék 354 
darabontjával együtt. Ld. EOE. III. 413. 
658 Ld. Szádeczky 1927. 283-285.; B. Szabó – Somogyi 1996. 51. 
659 Szádeczky 1882. 51-52. 
660 A nevezetes esemény okt. 18 körül történt meg. EOE. IV. 98.; Szádeczky 1882. 53. Pontosan rá egy 
évre, az 1600. okt. 18-nov. 4. közt folyó lécfalvi gyülekezet 12. cikkelye döntött a várak újjáépítéséről: 
Udvarhelyt Udvarhelyszék, Gyergyó- és Kászonszék, Várhegyet Háromszék és Csíkszék kellett 
újjáépítsék. EOE. IV. 402., 556. Várhegy felépülése, mint tudjuk, sosem történt meg, az udvarhelyi vár 
kijavítására is csak jóval később került sor. 
661 1571: SzO. II. 331. 
662 A székelyföldi templomok erődítése ekkoriban már jelentősen előrehaladt. Ld. Tüdős S. 1995.; 
Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1998. 
663 Enyedi Pál énekéből. ETA. I. 185., 190-191. 
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forrás szerint a török segítséggel 1613 nyarán Erdélybe jövő Bethlen Gábor a Báthorit 
támogató székelyeket tűzzel-vassal pusztította, akik többnyire az erdőkbe 
menekültek.664 1658-ban a török bosszúhadjárat közeledtére „az székelység között 
nyilván beszéllik, ha hadak jőnek reánk, csak erdőkre és erős helyekre mennek 
mindenestől…”.665 Nyilvánvaló, hogy a nagyobb támadásoknak csak a komolyabban 
megerődített templomok, várak, városfalak tudtak ellenállni666, viszont ebből még nem 
következik, hogy a fenti, passzív védekezési forma általános, illetve kizárólagos lett 
volna. 

A 16-17. század fordulójától egyre erősebb az a fejedelmi törekvés, amely a 
közszékelység katonai erejének visszaállítására irányult. Az 1601. évi kolozsvári 
országgyűlés 2. cikkelye előírja, hogy a székelyek 10 kapu után egy puskást kötelesek 
kiállítani, a főemberek és lófők pedig személy szerint vonuljanak hadba („jó szerrel 
készen legyenek”).667 Báthori Zsigmond 1595. szeptemberében kelt hadfelhívásában a 
közszékelység szabadságjogainak visszaállítását ígérte, így a székelyek tömegesen 
fogtak fegyvert; „a gyalogosoknak legyen puskájuk és más, fegyvernemükhöz illő 
hadifelszerelésük, a lovasoknak erős lovuk, dárdájuk, vértjük, lándzsájuk, mellvasuk, 
sisakjuk, pajzsuk”.668 A székely szabadság 1596 telén a „véres farsangba” torkolt, és a 
közszékelység tömegei továbbra is jobbágyok maradtak. Az 1599 őszén Erdélybe törő 
Mihály vajda visszaállította a régi székely szabadságot, ennek fejében a székelyek 
katonai támogatását nyerte meg. Báthori Zsigmond utolsó fejedelemsége idején 
egyének, illetve nagyobb csoportok lófősítése révén igyekezett növelni katonai 
állományát. 1601. szept. 25-én nagybölöni Sykó Sándor szabad székelyt a fejedelem 
lófősíti és kötelezi, hogy háború esetén ő és utódai jó lóval, karddal, sisakkal, páncéllal, 
pajzzsal, dárdával és más hadi felszereléssel jelenjenek meg a hadjáratokon.669 Dec. 31-
én kiváltságlevelet ad ki a marosszéki székelyeknek, visszaállítva régi szabadságaikat, 
kötelezve őket, hogy hadi felszereléssel vegyenek részt a hadjáratokban (a lovasok jó 
lóval, karddal, kopjával, dárdával, páncéllal, vas mellvérttel, sisakkal és pajzzsal, a 
gyalogosok pedig puskával és egyéb hadiszerszámmal legyenek felszerelve).670 A 
székely katonai haderő visszaállítását célozta az a katonai összeírás, amely 1604-ben 
készült, ebben a közszékelyeket a régi módon századonként és falvanként vették 
nyilvántartásba, Udvarhelyszéken 11 gyalogszázadot.671 1604. máj. 12-én Capreolo 
kormányzó-helyettes Udvarhelyszékhez intézett rendeletében, miszerint előzetesen a 
székelységtől 1000 lovast és 1000 gyalogost rendelt Radul vajda megsegítésére672, most 

                                                 
664 TT. 1879. 365. 
665 Haller Gábor febr. 25-i jelentése. EOE. XI. 361. 
666 Szamosközy a városfalak előnyeit taglalva, kiemeli, hogy „nem kell erdők és barlangok mélyére 
rejtőznöd”. Ld. Szamosközy 1963. 314-315.; Szamosközy 1877. 259. 
667 EOE. IV. 580. 
668 Baranyai Decsi 1982. 259. Zsigmond felhívására havasalföldi hadjáratához, a korabeli források szerint 
23-24 ezer székely sorakozott fel. Ld. Demény 2001b. 198.; Egyed 1979. 54.; NKMHT. 145. A 16. 
század végi állapotok közepette ez volt a hadra fogható székelyek maximális száma, melyek fegyverzete 
és hadifelszerelése igencsak hiányos volt, ugyanis a 9.200 gyalogpuskás számára (a haderő másik része 
lándzsás volt) 5.000 puska közvetlenül a császártól érkezett. Ld. Maros-vásárhelyi Nagy Szabó Ferencz 
memorialéja. ETA. I. 43-44. Vö. Nagy 2001. 64. 
669 SzO. V. 166-168. 
670 „in propriis personis, equites quidem bonis equis, frameis, loricis, hastis, thoracibus ferreis, galeis, 
scutis, pedites autem sclopetis ac aliis instrumentis bellicis”. SzO. V. 170. A fejedelem ugyanezt a 
kiváltságlevelet állította ki Csík-, Gyergyó- és Kászonszék számára is. Ld. SzO. IV. 150-154. 
671 SzO. ú.s. IV. 154-196.; NKMHT. 153. 
672 Kornis Boldizsár udvarhelyszéki főkapitánytól, illetve a székelyek generálisától elrendelik, hogy „az 
összes Székelyföldről 2000 gyalogot és 500 lovast szállítson táborba, a Morgó mezejére, Fejérvár mellé”. 
Lázár Miklós 1562-1711. 26-27. 
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kéri, hogy Udvarhelyszék állítson elő 350 lovast és ugyanennyi gyalogost, ezek pedig 
„mindjárást oly készen legyenek minden hadakozó eszközökkel, éllésekkel… 
indulhassanak”, „a megnevezett széken pedig kegyelmetek válasszon egy-egy 
hadnagyot a sergek elibe, mind lovas és gyalog had eleibe”.673 

A 17. század elejétől egyre gyakoribbak a székely hadiszemlék (mustrák), 
melyeken a teljes hadra fogható lakosságot számba vették.674 Ezekből a Bethlen Gábor-
féle 1614. évi és az I. Rákóczi György idején készült 1643. évi katonai népesség-
összeírás mondható a legteljesebbeknek.675 Bocskai István fejedelem 1605. dec. 18-án 
rendel el hadi szemlét: „az lovassa szerszámos és kopjás, az gyalogja veres köntösben 
öltözzék, és úgy álljon elé mikor hadra kévántatik, erre minden szabados hadnagynak és 
tizedesnek az ő alatta valójára gondja legyen”.676 Az 1606. évi országgyűlés 
előterjesztései közt Bocskai a székelyektől 2.000 veres gyalogot (puskást) és 2000 
lovast (kopjást) kér, ezen felül pedig újabb 500 gyalogot és 200 lovast, hogy szükség 
esetén a végeket vigyázzák.677 Az áprilisi kolozsvári országgyűlés 2000 székely 
gyalogos és ugyanennyi lovas kötelezettségét hagyta jóvá.678 

A székelység szabadságjogainak és katonai szerepének visszaállítása a 17. 
század elején a határvédelem terén is éreztette hatását, amely egyes székely közösségek 
speciális feladatokkal való felruházását jelentette. Báthori Zsigmond 1602-ben 
megerősíti Bereck város régi kiváltságait, miszerint adót nem fizetnek és árumegállító 
joggal rendelkeznek. Ennek fejében a fejedelem futárjait lóval és szekérrel látják el 
Moldvában Tatros városáig, Moldvában és Havasalföldön kémeket tartanak, a 
határszéleket gondosan őrzik, és a fejedelmet mindenről értesítik.679 1607. ápr. 7-én a 
Moldvából és Havasalföldről Zágonba vezető utak, ösvények, völgytorkolatok 
őrzésével, kémlelésével és azok eltorlaszolásával megbízott zágoniak számára Rákóczi 
Zsigmond felmentést ad a hadi szemle alól.680 Rákóczi idején viszály támad a 
moldvaiak és a székelyek közti határok ügyében (1606).681 Az oláhfalusiak 1609. évi 
kiváltságának alapja a tolvajosi országút felügyelete, melynek fejében a két falu 
székelyei mentességet kapnak a hadfelkelésben való részvétel alól.682 Az 1609. évi 

                                                 
673 EOE. V. 274-275. 
674 Ld. a Székely Oklevéltár új sorozata IV-VIII. köteteinek népesség-összeírásait. A lustrák keletkezési 
körülményeinek kimerítő elemzését a kötetek bevezető fejezeteiben találjuk. Ld. még Demény 1995.; 
Demény 2004. Már az 1549. évi vásárhelyi országgyűlés előírja az évente kötelező mustrát (EOE. I. 254., 
298.), egy évszázaddal később, az 1656. évi törvények 3. cikkelyének utalása szerint elvileg szintén 
minden esztendőben mustrát kellett tartani (EOE. XXI. 231-232.). Vö. Szádeczky 1927. 235., 240. A 17. 
század második felében hosszú időn át háromszéki főkapitányként tevékenykedő Nemes János naplójából 
kiderül, hogy katonai feladatai közé tartozott a rendszeres mustra a háromszéki és erdővidéki hadköteles 
székelyek fölött. Ld. Hidvégi id. Nemes János naplója az 1651-1686. évekről. TT. 1902. 231-263., 375-
411., 528-574.; TT. 1903. 83-98. 
675 Míg az előbbi 10.786 hadköteles családfőt (nemes, lófő, gyalogpuskás, libertinus), a második 14.429 
lovas katonát és gyalogpuskást írt össze. Ld. Demény 2001b. 199-200. Azok az adatok, mint pl. egy 
1610-ben kelt levél utalása, miszerint a székelység 35.000 fegyverképes embert tud kiállítani, nyilván 
erősen eltúlzottak. Vö. TT. 1898. 616. 
676 EOE. V. 400. 
677 EOE. V. 405-406. Vö. NKMHT. 153. 
678 EOE. V. 410-411. 
679 „in partibus Moldaviae et Transalpinae continuo exploratores alere, ac finibus excubias agere”. SzO. 
IV. 155-157. Az oklevél lényegében Báthori Zsigmond 1595. szept. 14-én a feketehalmi táborban kiadott 
oklevelének átirata, melyben már ekkor „réginek” nevezik az őket megillető kiváltságokat. Vö. Oborni 
2010. 211-212. A bereckiek más katonai szolgálatot nem kellett ellássanak, az 1602. évi összeírás 
megjegyzi, hogy „hadban nem szoktak menni”. Ld. SzO. ú.s. IV. 26. 
680 SzO. VIII. 357-358. 
681 TT. 1885. 303-305. 
682 Jakab – Szádeczky 1901. 322. 
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fehérvári országgyűlés 19. cikkelye a kászoniak és zágoniak mellett a dánfalvi és 
madarasi székelyeket más különféle személyekkel együtt különféle ösvények 
vigyázására kötelezi. A székelység egésze ezt sérelmezi, és kijelenti, hogy „az 
ösvényekre való vigyázást, arra pro ratione temporis az tiszttartó rendeljen elegedendő 
vigyázókat”683, ugyanis a fenti közösségek, akárcsak a bereckiek, teljes hadmentesség 
elnyerésére törekedtek. Báthori Gábor Kászonszéknek adott 1608. évi 
kiváltságlevelében a Moldvába vezető utak (?) és ösvények őrzése fejében felmenti őket 
a hadfelkelés alól684, 1613. júl. 20-án a fejdelem megerősíti ezt a kiváltságukat.685 

Bethlen Gábor 1615-ben megújítatta Bereck mezőváros régi privilégiumait, 
megszabva, hogy régi szokásuk szerint kémeket tartsanak fenn, és általuk híreket 
szerezzenek a szomszédos Moldvából, Havasalföldről, s azokat futárok útján 
továbbítsák a fejedelmi udvarba.686 1618. júliusában Bethlen Gábor országos mustrát 
hirdet: a lófők jó szerszámosan, sisakkal, páncéllal, lobogós kopjával, a gyalogok 
puskával, szablyával és posztó köntössel készen álljanak a hadi szemlére.687 Fontos 
történeti forrás a részleteiben már az előző fejezetben idézett, a fejedelem nov. 11-én 
Daniel Mihály háromszéki vicekapitányhoz intézett levele, ez ugyanis a határőrzés 
módjába és részleteibe enged bepillantást. Mint írja a fejedelem, Daniel jól cselekedte, 
„hogy hírrel tart bennünket és az havasok alá is vigyázókat szállított”, és 
megparancsolja háromszéki híveinek, hogy „mindjárást mind lovast gyalogat felvévén, 
szállítsa őket az havas alatt lévő falukra, Kökösre, Bikfalvára, és több közel lévő ottvaló 
falukra”.688 Egy héttel később kelt levelében a fejedelem azt írja, hogy bár a vész 
elhaladt, amíg Daniel deák nem ért vissza Szkender pasától, „addig az három vagy 
négyszáz gyalog az havasok alól el ne oszoljon”.689 1621-ben az Oszmán Birodalom 
lengyelországi hadjárata idején, a török-tatár hadak közelségének hírére „Erdélyből 200 
lovas székely jött által Molduvára, hogy a tatár felöll bizonyos hírt vigyen által az 
havason az országba”.690 

Bethlen István Tholdalagi Mihály sepsi-, kézdi- és orbaiszéki kapitányhoz 1626-
ban írt rendelete előírja, hogy a marosszéki, udvarhelyszéki és háromszéki székelyeket 
személy szerint Háromszékre, a havas alatti táborba kell gyűjteni. A havast őrizők 
kötelesek folyamatosan ott tartózkodni, „valameddig az szükség kévánja”, és csak 
élésért mehetnek haza. „Ha, penig az tatárnak Moldovában létét bizonyoson érti ő 
kglme, az mint feljebb is írám, mind lovas és gyalog szolgáló rendet, és az egész 
földnépét fejenként személy válogatás nélkűl minden rendeket felvévén, az hova 
legszükségesebbnek itili ő kglme, Kemény Boldisár uramnak és több gondviselő 
uramnak tetszésekből oda gyűjtse mind Csikból...”.691 

Az 1626. évi fehérvári országgyűlés XV. cikkelye a (csík)tapolczaik 
orgazdaságait megszüntetendő, a moldvai ösvényt leromboltatja.692 Ugyanekkor nem 
nyert elfogadást a kézdivásárhelyiek, illyefalviak, torjaiak, sepsiszengyörgyiek azon 
folyamodványa, hogy felmentést kapjanak a határszéli erődök építésének terhe alól 

                                                 
683 EOE. VI. 122. 
684 SzO. IV. 173-174. 
685 „versus Moldauiam tendentium uigilÿs, et excubÿs quandam immunitatem ipsis porrexeramus”. SzO. 
IV. 189-190. Ld. még Balogh J. 2009. 157. 
686 NKMHT. 144. Vö. Oborni 2010. 212. 
687 TT. 1879. 759. 
688 TT. 1885. 456. 
689 TT. 1885. 457. 
690 Maros-vásárhelyi Nagy Szabó Ferencz memorialéja. ETA. I. 138. 
691 EOE. VIII. 357-359. A rendelet teljes szövege a Függelékben (9.1. alfejezet). 
692 EOE. VIII. 65., 321. 
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(XXIII. art.).693 Az 1630. évi fehérvári országgyűlés világosan utal rá, hogy a határ 
menti várakat a székelyek építették694, ezért a háromszékieknek részleges 
vámmentességet ad. „Mivel az Bozán és Ojtozon való várakat Háromszék építtette: 
végeztük azt is, hogy valakik magok szükségekre vitetnek vagy hozatnak marhát 
Havasalföldébűl, vámot rajtok ne vegyenek. Az bereczki és csíki vám felől is az régi 
usus observáltassék. Az Ojtozon és Bozán való várakban is az praesidium tartásra 
Felséged kegyelmes gondviselését ígíri, megszolgáljuk”.695 
 A székelység határvédelmi szerepére és hadi készültségére több forrás utal a 17. 
század közepén. 1642. júl. 29-én I. Rákóczi György fejedelem írja Kassai István 
fejedelmi tanácsosnak Lupul moldvai vajda betörési szándékai kapcsán, hogy „az 
székely tiszteknek parancsolni, hogy vigyázatban legyenek, s az várakban való 
praesidiumot is megtöbbítsék”.696 Az 1643. évi katonai összeírásban a csík-, gyergyó- 
és kászonszékiek közt őrállókat is találunk, akik feladata a határok, vámok és várak 
őrzése és ellenőrzése volt.697 Az őrállók közvetlenül a harmincadosok alá tartoztak, és, 
mint későbbi források utalnak rá, szolgálatukat esztendős ciklusokban teljesítették, 
ennek fejében pedig mentesek voltak minden más katonai szolgálat alól.698 I. Rákóczi 
György 1644-ben fiának adott kormányzói utasításában többek közt azt tanácsolja, hogy 
„az itthon maradt székelységet igen készen tartsad elmenetelünk után, őket 
megmustráltassad s fegyverszerzésre cogáltassad büntetés terhe alatt. Az mely várakat 
az székelység szokott őrzeni, arra is vigyázásod legyen, el ne pusztuljanak s 
gondviseletlenűl ne álljanak”.699 Az 1646. évi fehérvári országgyűlés XI. cikkelye 
előírja, hogy a háromszékiek a két Oláhország felé való „határok állapatjára 
szorgalmatosan viseljenek gondot, és oly vigyázásban legyenek, hogy az, ki ide az 
erdélyi birodalomhoz való, egyáltalában oda ne engedjék”.700 Az 1648. évi fehérvári 
országgyűlés a hadi expeditiokból hiányzó székelyekkel szembeni büntetésekkel 
foglalkozik (XIII. art.).701 1649. ápr. 12-én II. Rákóczi György magyarországi elutazása 
alatt arra kéri Daniel Jánost, Udvarhelyszék vicekapitányát, hogy „éjjel nappal 
mindenfelé legyen jó vigyázásban, jőjjenek s menjenek kémjei s igaz hírekkel éltessen 
bennünket; a mellett tiszti alatt lévők legyen oly készen, hogy ha az szükség fogná 
kivánni (kit nem remélünk) fegyveresen, jó készséggel mindjárt ülhessen fel, jó 
correspondentiát viselvén több szomszédságbéli tiszt híveinkkel”. 702 1656. jún. 28-án a 
fejedelem marosszéki lovas puskásokat lófősít, azzal a feltétellel, hogy jó lóval, karddal, 
hosszú puskával, porral és golyóbissal minden hadjáratra készen álljanak és szükség 
esetén lóról leszállva gyalogosan harcoljanak.703 Az Approbatae Constitutiones XXI. 
cikkelye a székelység kötelezettségei közt kiemeli, hogy „az oláhországi határok felől 

                                                 
693 „országokra menő és béjáró útakra építendő erősségnek segítéséből az megnevezett városokat 
falukat….ebből egyenlő tereh viselés alá submittálta”. EOE. VIII. 65., 323-324. 
694 „Mivel az Bozán és Ojtozon való várakat Háromszék építtette”. LVII. art. EOE. IX. 101. 
695 EOE. IX. 101. 
696 EOE. X. 335. 
697 SzO. ú.s. VI. 147-263. Vö. Demény 2001b. 199. 1654-ben a gyergyószentmiklósi gyalogpuskások 
között szintén találunk őrállókat, akik feltehetően a pricskei vámnál láttak el szolgálatot. SzO. ú.s. VII. 
122. A csíki vashámor és szépvízi harmincad 1677. évi urbáriuma szerint „Békességes időben az határ 
szélyben Molduva felől Ghemes váránál minden héten ketten-ketten szoktak őrt állani, avagy strásálni. 
Mikor penig az hírek változók, ollyankor annyian szoktak strásálni, valamint az akkor szükség és 
dipozitiok kiványnyák”. Pataki 1971. 63. 
698 Vö. Pataki 1971. 63., 104-105. 
699 TT. 1891. 155-159. 
700 EOE. X. 441. 
701 EOE. X. 481-482. 
702 TT. 1889. 126. 
703 SzO. VI. 203-206. 



 97

való szélhelyekben épittetett erősségecskékre a székelység ugy provideáljon, hogy ne 
ruináltassanak, sőt inkább jobb móddal conserváltassanak, a várakban és utakon 
örizetek és vigyázások is az eddig való usus szerént continuáltassanak”.704 

II. Rákóczi György fejedelem Lengyelországba induló hadjárata közben Désről 
írja Udvarhelyszék közönségének, hogy a török-tatár veszély esetén mindenkoron 
készen legyenek a maguk oltalmazására és a hadfelkelésre.705 A kudarccal végződő hadi 
expedíció 1658-ban a török-tatár hadak bosszúhadjáratát idézte elő. A szorosok és utak 
védelme ellenére aug. 19-én a Bodzánál betörnek Erdélybe a török-tatár hadak. Barcsai 
Ákos jelentése szerint aug. 21-én Zabolától kezdve egész Háromszéket és a Barcaságot 
végigpusztították, aug. 28-án már azt írja a fejdelemnek, hogy Kacát, Darócot és 
Homoródszentpált is felégették.706 Ez a hadjárat Udvarhelyszéket és Csíkot nagyrészt 
elkerülte, holott a hír szerint ide is készültek betörni.707 A moldvai had Gyergyó 
vidékén pusztított, de a székelyek megfutamították őket Szárhegynél.708 

1661. máj. 13-án Kemény János fejedelem felhívó levelet intézett az 
udvarhelyszéki székelységhez tekintettel a készülő újabb török támadásra: „lovassával, 
gyalogjával, élés szekerivel, és minden hadi apparátusával... minden haladék nélkül 
indulhasson és mehessen oda, az hova a szükség kivánni fogja.709 1661. júl. 1-én a 
törökök betörnek az erdélyi Vaskapun, szept. 5-én érnek Köpeczhez, „melyhez képest a 
község egymás hátán szaladott el”.710 Székelyföldet különösen súlyosan érinti a 
második bosszúhadjárat711, melyet tetéztek az olyan események is, hogy Ali pasa Petki 
Istvánnak 1661. szeptemberében felajánlotta a fejedelmi trónt, és mivel Petki azt nem 
fogadta el a török hadak feldúlták Maros- és Udvarhelyszéket.712 Ali pasa, miután a 
székelyek nem hódoltak meg az újonnan választott Apafi fejedelemnek (szept. 14) 
elpusztította Marosszéket, Székelykeresztúrt, Udvarhelyen a várat, két templomot és az 
egész Piac utcát, illetve számos falut felperzseltetett.713 

Az Udvarhelyről Csíkba visszavonuló Petki a havasokon átvezető utakat, 
sáncokkal és árkokkal erősítve körülzárta a medencét, akár egy kisebb országrészt.714 
„Az egyik sáncot az erdő közepén azon az úton emeltette, amely Csíkba visz, a másikat 
pedig azon az úton, amely Csíkból Gyergyóba vezet. A széleken pedig az erdei 
[ösvényeket] fenyőfarönkökkel mindenütt bevágatta”.715 A székelyeket, akik a 
legnagyobb biztonságban hitték magukat, miután Ismail pasa könnyűlovasaival egy 
rejtett ösvényen megkerülte őket716, meglepetésszerűen érte a törökök támadása.717 

A krónikás Evlia Cselebi, aki maga is részt vett a csatában, részletes leírása 
hasznos adatokat tartalmaz a Csíki-medence megerősítésére: „e székely hegyszoros  
völgyébe…. mináret nagyságú gályahajógerendákat s más néhány százezer különféle fát 
összetördelvén, felhalmoztak s egy nagy tábort ástak…. E táborba hét sorban hatvan-
                                                 
704 Approb. Const. III. LXXVI. XXI. In: CJH. 1900. 148-149. 
705 TT. 1889. 134. 
706 EOE. XI. 282., 416., 421. A török-tatár had a Rikán kelt át a Homoród mentére, és ugyanitt vonult 
vissza, Illyefalvát is felprédálva. Vö. Maros-vásárhelyi Nagy Szabó Ferencz memorialéja. ETA. I. 167-
168. 
707 SzO. VI. 217-219. 
708 Ld. Szőcs 1995. 147-148.; Nagy 2001. 245.; Mordovin 2009. 405. 
709 TT. 1889. 369-370. 
710 TT. 1902. 377. 
711 Ld. Rugonfalvi 1939. 349-353. 
712 EOE. XII. 63. Vö. Nagy 2001. 254. 
713 Rugonfalvi 1939. I. 351.; Nagy 2001. 255. 
714 EOE. XIII. 4-5.; Mordovin 2009. 417-418. 
715 Kraus 1994. 582. 
716 EOE. XIII. 4-5. 
717 Kraus 1994. 593-594.; Rugonfalvi 1939. I. 352. 
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hetven sáhi ágyút helyeztek el és a táboron kívül, tőlünk oldalt félórányira a völgyekbe, 
halmokra, hegyekre, szőllőkbe igen sok magas fát letördelten felhalmoztak, az 
elkészített leshelyekre pedig katonaságukat elrejtették. Különféle ravaszsággal és 
ördögséggel, hegyet és völgyet torlaszszal eltöltvén, a hátul lévő táborukba vezető 
utakat készítettek. Nemcsak táborukba menni, hanem a torlaszon bemenni is 
lehetetlenség volt”.718 Az esemény helyszíne, ha hihető Cselebi helyleírása, a Tolvajos-
tető után, a Csíki-medencébe ereszkedő út torkolatánál lehetett. 

A török-tatár hadak ezt követően feldúlták egész Csíkot.719 
Apafi Mihály korából több olyan rendelet ismert, melyek a székelység 

hadviselése ügyében születtek. 1662. júl. 2-án írott levelében Bethlen János az 
udvarhelyszéki főrend katonáskodástól való távolmaradását nehezményezi.720 1663. júl. 
9-én kelt Apafi fejedelem generalis insurrectiora való felhívása: „mind nemes, lófő, 
drabant és puskás renden lévő hadak, valakik szabadságokban meg akarnak maradni 
(kötelességek alatt regestrumot hozván magokkal tiszt híveink), ki ki személye szerint, 
jószágáról is az mennyi lovassal tartozik felülvén, mindjárást jó hadi apparatussal és 
elegendő éléssel (...) jöttest jöjjön mellénk táborunkban...”.721 A fejedelem 1664. márc. 
13-án Bethlen János udvarhelyszéki kapitányhoz intézett levelében kiemeli, hogy a 
székelyek közt egyre gyakoribb a lófő és darabontok körében is, hogy szabad 
székelyeket állítanak maguk helyett hadviselésre, melyet bár hallgatólagosan megenged, 
viszont a főrendet személy szerinti megjelenésre kötelezi.722 

Székelyföld és Moldva közötti határvillongások ügyében ad tanácsot 1670. máj. 
16-án Béldi Pál tanácsúr a fejedelemnek.723 Jún. 24-én fejedelmi utasítás intézkedik 
Kornis Gáspár marosszéki főkapitány hadainak készenlétben tartásáról, tekintettel a 
szomszédos országokban lévő hadikészültségre: ha betör az ellenség, minden erővel 
ellenálljon annak, „de az erdélyi határon kivűl ezen dologban ne lépjék”.724 1681. júl. 
24-én a fejedelem azt parancsolja Nemere Jánosnak, Mikó Istvánnak és Apor Istvánnak, 
hogy a székelyeikkel akadályozzák meg a havasalföldiek átkelését a Bodzai-
szoroson.725 Az 1682. évi fogarasi országgyűlés XXI. cikkelye a háromszéki, csíki, 
gyergyói és kászoni falvaknak a szomszédos Oláhországtól elszenvedett kárvallásainak 
orvoslásával foglalkozik.726 1685-ben székely gyalogpuskásokat küldenek Huszt vára 
védelmére.727 Az 1688. évi fogarasi országgyűlés XII. cikkelye az Oláhország felé eső 
passusok ügyében rendelkezik: „mind csiki és háromszéki mindennémű vitézlő lovas és 
gyalog rendek alkalmaztassák mindenekben magokat az főtisztek ő kegelmek generális 
uram ő kigyelme parancsolatjából léendő dispositióhoz...”.728 Teleki Mihály 1689. aug. 
14-én Háromszéket felszólítja a hadfelkelésre és a bereczki út bevágatására.729 

Thököly közeledésének hírére 1690. júl. 1-én Udvarhelyszékről és Marosszékről 
három-három zászlóaljat készenlétbe helyeznek730, Fogarasnál három zászlóalj 
udvarhelyszéki lovas, Vajtkánynál hat zászlóalj udvarhelyszéki, kilenc zászlóalj 

                                                 
718 Cselebi 1904. 125. 
719 MTT. XVII. 1871. 202-203. Részletesen a Csíkot ért pusztításokra: Szőcs 1995. 
720 TT. 1907. 303-304. 
721 TT. 1893. 661. 
722 TT. 1893. 663-665. 
723 SzO. VI. 327-329. 
724 SzO. IV. 307-308. 
725 Nagy 2001. 271-272. 
726 EOE. XVII. 257. 
727 EOE. XVIII. 258-260. A hűségeskün 63 személy aláírása szerepel. 
728 EOE. XIX. 54., 423-424. 
729 SzO. IV. 326. A rendelet szövege a Függelékben (9.1. alfejezet). 
730 EOE. XX. 55. 
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marosszéki és aranyosszéki katona volt, az Ojtozi- és Tömösi-szorost a háromszékiek és 
csíkiak védték.731  Az Erdélybe betörő Thököly csapatai átvonultak Udvarhelyszéken a 
Homoród mentén, majd Csík ellen hajtottak végre támadást.732 

A Diploma Leopoldinum (1691) 14. cikkelye a székelyek katonáskodási 
kötelezettségeit határozza meg a Habsburg-hatalom alá került Erdélyben: „A székelyek, 
ez a legharcziasabb nép, a téli és nyári katonai tartás terhe alól…mentesek legyenek. 
Ellenben továbbra is kötelezve maradjanak a haza védelmére saját költségükön 
katonáskodni, ide nem értve mindazonáltal a székely parasztokat vagy jobbágyokat.”.733 
Az osztrák csapatok erdélyi jelenléte a székelységre újabb terheket ró, határvédelmi 
szerepük a század végén többnyire közvetett, gazdasági vonatkozású. 1694-ből 
részletesen ismerjük a háromszéki falvak kötelezettségeit a német katonák 
bekvártélyozása ügyében734, 1697. júl. 4-én a székelyek felpanaszolják a csíki és 
háromszéki passusokon teljesített szolgálatokkal szembeni sérelmeiket, többek közt a 
váraknál és sáncoknál végzett fuvarozási terheket, a német katonáknak adott járulékokat 
stb.735 Előzetesen az 1697. évi kolozsvári országgyűlés 15. cikkelye rendelkezett arról, 
hogy a csíki és háromszéki passusokon való terhek fedezésére a pénztárból bocsássanak 
ki pénzt.736 1698. jún. 7-én a székelység újabb postulátumot nyújt be azt őket ért 
sérelmekről, többek közt a csíki és háromszéki passusokban végzett munkálatok és 
strázsálás, valamint és a német hadvezetés visszaélései miatt.737 Bár nincsen közvetlen 
utalás rá, a postulátumok szövegkörnyezetéből (többször szó esik a hajdúkról) arra 
következtethetünk, hogy ekkoriban épült a háromszéki Lemhény havasi átkelőjén a 
háromszög alaprajzú Hajdukvára.738 1698. nov. 12-én Leiningen tábornok Sándor János 
csíki vicekapitánynak írt rendeletében, mivel a csíki rendek a Gyimesi-passzus készítőit 
(exstructores) nem akarják kifizetni, határozottan elrendeli ennek végrehajtását.739 Egy 
nov. 27-i iratból kiderül, hogy a Gyimesi-szorosban dolgozó négy ács költségeit Csík-, 
illetve Gyergyó kell megfizesse.740 Az 1698. aug. 1–1699. máj. 1. közti időszakban a 
Gyimesi-szorosban szolgáló hajdúk élelmezésében Csík- és Gyergyószéknek jelentős 
hozzájárulása volt.741 

 

                                                 
731 Vö. Nagy 2001. 281. 
732 SzO. VI. 416-420., 424-427. 
733 CJH. 1900. 495. 
734 SzO. IV. 331-335. 
735 EOE. XXI. 316-317. Szövegét ld. a Függelékben (9.1. alfejezet). Ld. még Varga 1995. 102. 
736 EOE. XXI. 46., 286. 
737 4-5., 10-11. art. EOE. XXI. 366-367. Részleteit ld. a Függelékben (9.1. alfejezet). 
738 A várra ld. Karczag – Szabó 2010. 217. 
739 SzO. VII. 21. 
740 SzO. VII. 21. 
741 SzO. VII. 37-38. 
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5. Udvarhelyszék középkori és fejedelemség kori védelmi objektumai 
- Adattár - 

5.1. Várak 
 
5.1.1. Bágy – Vár 
1). Helység, közigazgatási egység: Bágy, Hargita megye 
2). Földrajzi környezet, megközelítés, utak: a Nagy-Küküllő és a Nagy-Homoród 
vízválasztójának egyik kimagasló, 856 m magas hegyének kettős, nyugati csúcsán 
található (10. kép). 
3). Írott forrás: Apafi Mihály 1663. június 5-én Radnóton kiadott oklevelében a 
fejedelem Bágy, Ége, Dálya, Lókod, Patakfalva és Recsenyéd székely lakóinak 
megengedi, hogy hadba vonulás alkalmával hat személyt a vár őrzésére otthon 
hagyhatnak; az oklevél közvetve arra utal, hogy a vár építése befejezésénél tart. 
4). Hagyomány: 
- Sándour „rabonbán” székhelye (Csíki Székely Krónika helyi lenyomata) 
5). Formája, kiterjedése (hosszúság, szélesség, alapterület): a négyszögű, trapezoid 
alakú, 35x42-45 m alapterületű belső vár sarkaihoz kerek vagy szögletes tornyok 
(átmérőjük kb. 8 m) kapcsolódtak (11., 12. kép). A belső várat kerítő, szabálytalan 
alaprajzú külső vár keleti sarkát elővédművel, egy nagyméretű ötszögű ágyútoronnyal 
(szélessége 13 m), a délnyugatit pedig négyzetes kaputoronnyal erősítették meg, a várat 
ebből az irányból lehetett megközelíteni a Lókod, illetve Bágy felől felvezető utakon 
(13. kép). A külső vár keleti részébe a kaputoronytól a belső vár északi falán kívül egy 
falszoroson keresztül lehetett eljutni (19., 21. kép). Nem kizárt, hogy a külső vár 
tornyait palánk (22. kép) kötötte össze a belső várral, kívül szárazárokkal. A teljes vár 
alapterülete: 3.927 m². 
6). Falak: nincsenek felszíni falmaradványok, a falak és tornyok gyeppel borított 
vonulata, vagy falkiszedési árka látható a felszínen (14. a-b., 15-16. kép). 
7). Más erődítési elem (torony, árok, sánc): összesen hat védőtorony (17-18. kép), 
kérdéses a várat teljesen övező árok (Orbán Balázs ábrázolása) léte. 
8). Belső épület: kutatás híján nincsenek adataink (Orbán Balázs „boltozott szobákról” 
ír). 
9). Ásatás: 1983 (Ferenczi István): kutatóárok nyugat-kelet irányban a vártetőn 
keresztül; ásatási dokumentáció vagy jelentés nem maradt fenn. 
10). Leletanyag: ásatásból származó leletanyag nincsen. 
- kerámia: kora újkori szórvány 
- egyéb: Orbán Balázs által közölt leletek (kulcsok). 
11). Korszak: 17. század közepe 
12). Előzmény: kérdéses, feltehetőleg már az őskortól használják (bronzkor, dákok). 
Megalapozatlan a vár helyén őskori földvárról beszélni, ugyanis a terepen 
tanulmányozható sáncok és árkok mindenike jól illeszkedik a 17. századi vár 
szerkezetébe. 
13). Megjegyzés: a vár köveit a 19. század elején az Ugronok hordatják el a közeli 
Ábránfalván épülő nemesi udvarházukhoz. 
14). Függelék: 
- részlet Apafi Mihály 1663. évi okleveléből 
15). Irodalom: 
Cavruc 2000. 133.; Dávid 1981. 60-61.; Ferenczi G. 1970. 3.; Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 23.; 
Jánosfalvi 1858/2003. 54-59.; Karczag – Szabó 2010. 60.; Kelemen 1940. 33-36.; Kelemen 1982. 194-
196.; Kővári 1866. 47.; Orbán 1868. I. 172-175.; Sófalvi 2005. 135.; Sófalvi 2007a. 13-14.; Sófalvi – 
Szőke 2012. 
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5.1.2. Firtosváralja – Firtosvár 
1). Helység, közigazgatási egység: Firtosváralja, kis részben Korond, Hargita megye 
2). Földrajzi környezet, megközelítés, utak: Firtos vára az Erdélyi-medence keleti 
peremére, a Görgényi-fennsík nyugati végződésének egyik kiemelkedő magaslatára 
(1042 m) épült. A vulkáni plató pereméről nagyon jó kilátás nyílik a medencére, 
valamint a Görgényi-havasokra, ez irányából a vár könnyen megközelíthető a fennsíkon 
keresztül (24., 30. kép). Firtos stratégiai jelentőségét korán felismerték, a rómaiak ide 
helyezték egyik őrtornyukat (Péter-hegyese), a limes-út pedig a hegytől nyugatra haladt 
el. 
3). Írott forrás: 1597: „Firtos vara mezeje” 
4). Hagyományok: 
- Firtos jó tündér, Tartód gonosz tündér meséje 
- egyszerre gyújtottak gyertyát a sóvidéki várakban (egyidejű használat?) 
5). Formája, kiterjedése (hosszúság, szélesség, alapterület): a hegy (25-26. kép) 
nagykiterjedésű magaslatának legészakibb csúcsa a Vártető (27., 31. kép), melynek 
háromszögű felületét (hosszanti tengelye 95 m, kereszttengelye 70 m) az északi oldal 
kivételével fallal vettek körbe (29. kép); a vár bejárata délen volt; alapterülete 5.661 m². 
6). Falak (32., 34. kép): 
- szerkezet: töltelékes fal 
- vastagság: eltérő: keleten 2,1 m; nyugaton 1,3 m 
- (mai) magasság: 0,80 m 
- alapárok: a felmenő falhoz képest szélesebbre és szabálytalanabbra rakott falalapozás 
(38. kép) 
- kőanyag: helyben kitermelt andezit tömbök 
- kötőanyag: többféle 

- keleti fal: világosszürke, kavicsos, nagy mésztartalmú, erős kötőanyag (l.sz. 
 6856) 

- keleti „torony”: sárgásszürke, apróköves, kevés mésztartalmú, mállékony 
habarcs (l.sz. 6853) 
- nyugati fal: 

- habarcstörmelék-minta: megegyezik a keleti fal melletti „torony-épület” 
habarcsával (l.sz.n.) 
- fehéressárga, oltatlan mész(kő)tömbök (l.sz. 6851) 
- fehér oltatlan mész(kő)tömbök (l.sz. 6848) 

7). Más erődítési elem (torony, árok, sánc): a várfalakat keleten, délkeleten és keleten 
mély árokkal (mélysége 2 m, szélessége 6 m; 33. kép), ezen kívül pedig alacsony 
sánccal vették körül (28. a-b. kép), meredekre képezve ki a hegyoldalt. Vitatott a keleti 
fal melletti „torony” léte (egy toronyszerű épület, melynek anyaga, alapozása 
különbözik a várfalétól, és másodlagosan csatlakozik ehhez, az épület belvilága 4,5x3,3 
m, falvastagságára nincsen adatunk). 
8). Belső épület: félköríves szentélyzáródású kápolna/templom (35., 37. kép); méretei: a 
hajó belvilágának hossza 9,5 m, szélessége 5 m, szentély hossza 3,3 m, a hajófalak 
vastagsága 0,95 m, a szentélyé 0,60 m, a falak legnagyobb magassága 1,2 m. Nem 
tisztázott a templomépület várfalakhoz való kronológiai viszonya. A kápolnától délre 
egy mészégető gödör került napvilágra, melyet feltöltöttek és agyaggal letapasztottak. 
9). Ásatás: 1950, 1959 (Macrea, M., Horedt, Kurt), 1976, 1978, 1983 (Ferenczi István); 
dokumentáció: metszet a várárokról és a sáncról, fényképek (Haáz Rezső Múzeum); 
leletanyag: kerámia, kályhacsempék. 
Udvarhelyszék legintenzívebben kutatott középkori váráról nagyon kevés hiteles 
régészeti információval rendelkezünk, ugyanis ásatási dokumentáció – ha készült 
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egyáltalán – alig maradt hátra. Az 1950. évi ásatás ötsoros beszámolójából még a 
szelvények helyszíne sem derül ki, csak feltételezni lehet, hogy a kápolna 
környezetében (is) kutattak. 1959-ben a kápolnát, valamint a keleti fal mellé épült 
„tornyot” kutatták egy kelet-nyugat irányú kutatóárokkal, melynek 
meghosszabbításában átvágták a külső védőárkot is, megállapítva, hogy ennek 
rétegzettsége megegyezik a Keselyűs-tető és a Péter-hegyese közti nyeregben kelet-
nyugat irányban húzódó árok és földsánc (Földhíd) szerkezetével (vö. 41. c. kép). Ekkor 
készült el a vár egyszerű szintvonalas alaprajza (36. kép). A sommás ásatási közlemény 
szerint csak őskori és újkori (18. századi) leletanyag került felszínre. 
Az 1976, 1978 és 1983. évi ásatások a falak felderítésére és kutatására koncentráltak. A 
kutatási felületeket alaprajzon nem rögzítették, így 25 évvel később a vissza nem töltött 
szelvények alapján próbáltuk ezeket behatárolni. A várbeli kápolna rétegviszonyai 
feltehetően nagymértékben megsemmisültek, ugyanis szinte teljesen szétásták az 
objektumot a többrendbeli feltárások során. Megállapították a keleti és nyugati várfalak 
eltérő habarcsozását, illetve vastagságát, valamint azt, hogy az ún. „torony” 
másodlagosan épült a keleti falhoz. A kápolnától délre mészégető gödör maradványát 
tárták fel. Az ásatási jelentések szerint 17-18. századi leletanyag került felszínre, a 
későbbi közlemények kevés Árpád-kori (?) kerámiatöredékről is írnak. 
10). Leletanyag: l.sz: 6834-6859 
- kerámia: középső bronzkori (Wietenberg-kultúra), késő vaskori (La Tène), római (?), 
kora népvándorlás kori (?), késő középkori és 16-17., 18. századi leletek (Haáz Rezső 
Múzeum) 
A múzeum gyűjteményében található középkori kerámiatöredékek (516 darab) az 1976. 
évi ásatásból származnak. Ezek zöme a keleti fal mellett nyitott szelvényben vagy 
felületen került felszínre. A leletek legkorábbi darabjait néhány más-más edényből 
származó, lassú- (?) és gyorskorongolt, 14-15. századra keltezhető töredék képviseli, 
köztük egy korsó, valamint egy bordázott vállú fazék töredéke (42. kép 1-2). A 
leletanyag markáns, karakteres csoportját alkotják a zömében vörös, barnásvörös, kevés 
szürke, szürkésvörös, általában durva, szemcsés homokkal soványított, ritkábban 
finoman iszapolt gyorskorongolt fazekak alj-, oldal-, fül- és peremtöredékei, valamint 
egy fedő darabja. Peremkiképzésükre sok esetben a megvastagodó, hornyolt és/vagy 
bordázott, illetve kettőstagolású, lekerekített vagy ferdén lehúzott típus a jellemző, belül 
fedőhoronnyal; kisebb arányban előfordul az elvékonyodó, egyenesen vagy tölcséresen 
kihajló lekerekített peremforma. Az edények vállát többsoros horony vagy finom 
bordázat, ritkábban bevagdosás és hullámvonalköteg díszíti (42. kép 5-7, 43., 44. kép, 
45. kép 1-5). Ezeket a darabokat viszonylag jól keltezett analógiáik a 16-17. századra 
datálják. 
A kerámiaanyag másik jelentős csoportját a mázas kerámia képezi (206 darab). A 17. 
században egyre gyakoribb: belül barna vagy méregzöld ólommázas, kívül fehér vagy 
fehér alapon vörös festésű kancsó vagy korsó; a kívül-belül zöld mázas fazék vagy tál 
töredékei már a 18. századra jellemző néprajzi anyag felé mutatnak; belül fehér alapon 
vegyes festésű tányérok, kívül-belül fehér alapon vegyes festésű korsók vagy kancsók, 
illetve fedő töredékei (45. kép 6-9). 
Az ismert leletanyag alapján – főként mivel ezek rétegtani kontextusa és a falakhoz való 
viszonya nem tisztázott – a várfalak építési idejét nem tudjuk a középkoron belül 
meghatározni, és az ún. „korai” anyag annyira szórványos, hogy erre keltezést alapozni 
nagyon kockázatos. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a keleti és nyugati falak 
habarcsa, vastagasága között eltérés van, tehát feltehetőleg nem egyszerre épültek, így 
legalább két építési periódussal kell számolnunk. 
- 16-17., 18. századi kályhaszemek, kályhacsempék: 
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A kerámiaanyagban elkülöníthető néhány olyan töredék, melyek tüzelőkbe beépített 
kályhaszemek darabjait képezik. A töredékes darabok formailag a négyzetes, illetve 
kerek, tál alakú (42. kép 3, 8), valamint a pohár alakú kályhaszemek (42. kép 4) 
csoportjába tartoznak. 
A kályhacsempeanyag meglehetősen sokszínű. A keret nélküli, fél- és negyedkörívek 
végtelen sorát kitöltő, stilizált növényi motívumokkal díszített csempe (46. kép 2) a 
végtelen mustraként szövődő csempedíszítés egyik korai variánsa, klasszikus – 
Székelyföldön általánosan elterjedt – változatai szintén megtalálhatók az anyagban (46. 
kép 3-4). Plasztikus díszítésmódját tekintve közel áll ezekhez a 16-17. századra 
keltezhető egyszerű léckeretes, Erdély más részeiből is ismert EM jelzésű csempe (46. 
kép 1). Ugyanekkora méretűek és hasonló anyagúak az egymással szembeforduló 
vakfülkék mezőit díszítő tulipános csempék (46. kép 5-6), valamint ezek variánsai, 
jellegzetességük, hogy a díszítés síkja egyenesre eldolgozott. Jelentős mennyiségű az 
ún. olaszkorsós csempetípus különféle változatokban (47. kép 1-2), ezek közül egyiken 
1667-es felirat (47. kép 3). Néhány tagolt megformázású vagy nagyobb méretű 
sarokcsempe (47. kép 4-5) már a 18. századi csempékkel mutat rokonságot. A csempék 
előlapja általában csillámmal beszórt, mázatlan, az anyagban kevés, jellegtelen festett 
vagy mázas töredéket találunk. 
A kályhaszemek és -csempék a keleti fal környezetében állt „torony-épület” (inkább 
kúria vagy kolostorépület része) feltehetőleg többször megújított tüzelőberendezéseihez 
tartoznak. Erről mindössze annyit tudunk biztosan, hogy másodlagosan épült a keleti 
falhoz. 
További kutatás tárgyát képezi a várfalak építésének meghatározása, valamint ezek és a 
vár belsejében feltárt, szintén bizonytalan keltezésű félköríves szentélyzáródású kápolna 
relatív kronológiai viszonya, illetve a keleti fal mellé épült ún. „torony-épület” datálása. 
- állatcsont: kevés állatcsont kontextus nélkül 
- vastárgyak: vaskés, vas lándzsacsúcs (66. kép 1-2) 
- egyéb: téglatöredékek, 18. századi üvegtöredékek 
11). Korszak: késő középkor – kora újkor, 18. század (ferences kolostor) (23. kép) 
12). Előzmény: a késő középkort megelőző leletek Firtos-hegyi kontextusa pontosan 
nem ismert, a korábbi kutatások utalásai és recens terepbejárások eredményei alapján a 
bronzkori leletek a Vártetőről és a Keselyűs-tetőről, a kelta és római kerámiatöredékek a 
Péter-hegyeséről származhatnak. 
13). Megjegyzések: a Firtos déli csúcsán, a Péter-hegyesén kápolna maradványai, a 
Keselyűs-tetőtől délre húzódó nyeregben pedig egy földtöltés és árok, az ún. „Földhíd” 
található (ld. 5.2.5. alfejezet, 39-41. kép), mely jellegében megegyezik a vár árkával és 
sáncával; a vár bejáratától délnyugatra néhány méterre 18. századi kápolna állt 
(Keresztelő Szent János kápolna). 
14). Függelék: 
- leletkatalógus 
15). Irodalom: 
Benkő E. 1990. 69.; Benkő E. 1991.; Cavruc 2000. 130.; Dávid 1981. 135-139.; Dénes J. 1996.; Ferenczi 
G. 1993.; Ferenczi G. 2002. 57-60.; Ferenczi I. 1990.; Ferenczi I. 1992.; Ferenczi I. 1992a.; Ferenczi I. 
1994. 14-31.; Ferenczi I. 1994a.; Ferenczi I. 1994b.; Ferenczi S. 1938.; Ferenczi – Ferenczi 1997. 209-
212.; Horedt – Székely – Molnár 1962. 636-640.; Macrea, M. – Buzdugan, L. – Ferenczi G. – Horedt, K. 
– Popescu, I. – Rusu, I. I. – Székely Z. – Vasiu, N. – Winkler I. 1951.; Karczag – Szabó 2010. 141-142.; 
Müller 1837.; B. Nagy 1973. 14.; Nagyajtai 1997.; Orbán 1868. I. 126-129.; Rusu 2005. 519.; Sófalvi 
1997/1998.; Sófalvi 2005. 154-158.; Sófalvi 2007a. 13-14.; Sófalvi 2010a.; Vătăşianu 1959. I. 16., 78. 
 
5.1.3. Homoródszentpál – Kornis kastély 
1). Helység, közigazgatási egység: Homoródszentpál, Hargita megye 
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2). Földrajzi környezet, megközelítés, utak: a Nagy-Homoród jobb partjának teraszán, a 
középkori falu délkeleti szélén, attól elkülönülten épült (49-50. kép). 
3). Írott forrás, feliratos emlék: 1579 K. F.; Magyar Benedek kőfaragó neve 
4). Formája, kiterjedése (hosszúság, szélesség, alapterület): az I. katonai felmérés 
szabályos alaprajzú, négy saroktornyos épületet ábrázol (48. kép); Orbán Balázs 2000 
négyszögöl kiterjedésűnek írja le (1 öl = 1,896 m), amely 85 m oldalhosszúságú 
épületkomplexumot jelent. Az I. katonai felmérésen három oldalról zárt épületegyüttes a 
kastélytól nyugatra haladó út felé nyitott volt. 
5). Falak: mára teljesen elpusztultak. 
6). Más erődítési elem (torony, árok, sánc): mindössze Orbán Balázs idevonatkozó 
utalásai hasznosíthatók: „Ez épület alsó és vivfolyosós osztályában... négyszögben épült 
erős rovátkos várfalak környezték... E tömör s a kastélynál jóval előbb épülhetett 
falakhoz, belülről tágas vivfolyosók és lakosztályok voltak támasztva, négy szögletében 
erős bástyák emelkedtek.” (vö. 51. kép). 
7). Ásatás: –  
8). Terepbejárás: 2011 tavasza – a kiemelkedő természetes terasz magaslatán a 20. 
század második felében épült állami gazdaság épületei miatt a helyszín csak 
részlegesen, annak peremei felé kutatható. Ettől északra a szántásban középkori és kora 
újkori leletanyagot gyűjtöttünk, melyek egy nagyobb, mintegy 30x40 m kiterjedésű 
foltban kövekkel és habarcstörmelékkel együttesen fordultak elő (szétszántott kőépület 
maradványa). A domb keleti oldalán szintén gyűjtöttünk leleteket és apró 
habarcstörmelékeket figyelhettünk meg a felszínen. Délkeleten a fenti egységtől 
elkülönülten nemrég lebontott, többosztatú, valószínűleg 18. századi épület 
maradványai láthatók, omladékában egy nagyobb homokkőből faragott, profilált 
párkánytöredékkel. 
9). Leletanyag: 14-17. századi kerámia és kályhacsempe töredékek 
10). Korszak: 16-17. század 
11). Előzmény: középkori településrészlet, késő középkori udvarház 
12). Irodalom: 
B. Nagy 1970. 258.; Dávid 1981. 167-168.; Kővári 1852. 238.; Orbán 1868. I. 166-168. 
 
5.1.4. Magyarzsákod – „castrum antiquum” 
1). Helység, közigazgatási egység: Magyarzsákod, Maros megye 
2). Földrajzi környezet, megközelítés, utak: Magyarzsákod és Oláhzsákod között húzódó 
nyugat-kelet irányú hegygerinc egyik kiemelkedő pontját Váruta-hegyesének nevezik 
(603 m, vö. 52-53. kép). 
3). Írott forrás: 1325: „versus meridiem ad antiquum castrum” (idézi Orbán Balázs); 
„Zsákodtól nyugatra (valójában délre – S.A.) egy magas kopár hegyet.... Várúta 
hegyesinek neveznek....Euzakud földje és a Siründauth utja, mely egyenesen délre megy 
a régi várnak” (Orbán Balázs). 
4). Hagyomány: 
- óriások vára 
5). Formája, kiterjedése, leírása (hosszúság, szélesség, alapterület): a kerekded, 
délkelet felé elnyúló magaslat füves felszínén vár vagy más régészeti lelőhely nyoma 
nem látható, a helyenként előbukkanó homokos altalaj tiszta (54. kép). 
6). Falak: – 
7). Ásatás: régészeti kutatás nem folyt a helyszínen, lokalizálása a román 
szakirodalomban nem felel meg a valóságnak (Magyarzsákod falutól délkeletre a 
Vécke-patak völgyének jobb oldalára helyezik a lelőhelyet). 



 105

8). Megjegyzés: a domb nyugati oldalától folytatódó gerincen lapos földtöltés figyelhető 
meg, melyen út halad (ld. 5.2.14. alfejezetet). 
9). Korszak: Árpád-kor (?) 
10). Irodalom: 
Dávid 1981. 200.; DIR C. II. 145-146.; EO. II. 196.; Lazăr 2005. 276.; Orbán 1868. I. 155-156. 
 
5.1.5. Nagygalambfalva – Vár 
1). Helység, közigazgatási egység: Nagygalambfalva, Hargita megye 
2). Földrajzi környezet, megközelítés, utak: a Nagy-Küküllőbe torkoló Vágás-patak bal 
partjának egyik enyhe kiemelkedésén (560 m; 55-56. kép) található a vár, viszonylag 
félreeső helyen, (ma) erdős környezetben. 
3). Írott forrás: –  
4). Hagyomány: – 
5). Formája, kiterjedése (hosszúság, szélesség, alapterület): középkori erődítésként 
elsősorban a mintegy 20 m átmérőjű, csonkakúp alakú délnyugati kis méretű dombot 
(57. kép) használták, az ettől keletre elhelyezkedő nyugat-kelet irányú dombvonulat egy 
késő vaskori erődítmény magja volt. Az őskori árkok egy részének újraásása, valamint a 
középkori leletek szóródása a vár további részein arra utalnak, hogy a vaskori földvár 
területének nagy része használatban volt a középkorban is. A földvár legnagyobb 
szélessége 135 m, legnagyobb hosszúsága 220 m. 
6). Falak: a várnak nem voltak kőfalai. 
7). Más erődítési elem (torony, árok, sánc): a dombtetőt többszörös árok és sáncrendszer 
erősíti (nagyrészük vaskori), a déli oldalon emelt sáncban oszlophelyekkel (paliszád). 
8). Belső épület: – 
9). Ásatás: 1957 (Székely Zoltán), 1966-1967 (Ferenczi István); dokumentáció: 
szintvonalas felmérés (58. kép), metszet- és felszínrajzok, leletek (Haáz Rezső 
Múzeum) 
Az ásatások a korabeli régészeti módszereknek megfelelően kutatóárkos módszerekkel 
folytak, és elsősorban az erődítési elemekre koncentráltak. A többszörös sáncból és 
árokból (61-62. kép) álló földvár létesítését a késő vaskorra keltezték, a nyugati részét 
délről határoló földsánc tetején paliszádra utaló oszlophelyeket figyeltek meg. A 
metszetek tanúsága szerint a középkorban az árkok egy részét újraásták (pl. a földvárat 
keletről határoló sáncot a két oldalán lévő árkok kimélyítésével felmagasították). 
A földvár területén 1967-ben a közlemények szerint négy keletelt temetkezést tártak fel 
(két felnőtt, két gyerek, vö. 59. kép), az egyik felnőtt koponyájában számszeríj 
nyílheggyel. (Az ásatási dokumentációban, a földvár keleti részén nyitott II. számú 
kutatóárok metszetének keleti oldalán egy ötödik sír van bejelölve, vö. 60. kép.) A sírok 
egymáshoz való szabályos elhelyezkedése arra utal, hogy az elhunytakat nem egyszerre, 
de röviddel egymás után, valamilyen rendkívüli esemény (háború, hatalmaskodás) során 
temették el a 13. század után. 
A csonkakúp alakú terület lehetett a középkorban is használt földvár magja, formáját 
részben mesterséges úton nyerhette el. Feltételezzük, hogy a domb tetején fa lakótorony 
is állhatott. 
10). Leletanyag: l.sz: 6166, 6182-6205, 6648, 6661-6662, 6664, 6669-6670, 6676-6692, 
6719-6720, 6726, 6770-6771 
- kerámia: nagy mennyiségű vaskori, illetve kevés 13-15. századi (a Haáz Rezső 
Múzeum) 
A Haáz Rezső Múzeumban található középkori kerámialeletek (63-64. kép) készítési 
technikáját illetőleg az apró kaviccsal, illetve szemcsés homokkal soványított darabok 
vannak túlsúlyban, viszont jelentős a homokkal soványított töredékek aránya is. A 
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fazekakhoz (min. 10 edény) tartozó töredékek jelentős része még lassú korongon készült 
(63. kép 4-5, 64. kép. 2-4), ezt szabálytalan felszínük, illetve egy aljtöredéken látható 
fenékbélyeg mutatja (63. kép 5). Az edényeken ritkán alkalmaztak díszítést (bekarcolt 
vonaldíszek), peremkiképzésükre a tölcséresen kihajló, tagolt forma jellemző. 
A négy kutatási felületről (I. számú felület, III. számú védőárok, V. számú kutatóárok, 
X. számú felület, vö. 58. kép) előkerült leletanyag mennyisége csekély (összesen 35 
darab kerámiatöredék), viszont jellegükből kiindulva (peremek, friss törésfelületek) úgy 
tűnik, hogy jelentős részüket kiselejtezhették. 
- állatcsont: kevés 
- fémtárgyak: vaseszközök és használati tárgyak, fegyverek: kések, csillagtarajos 
sarkantyú, nyílhegyek, számszeríj-nyílhegy, vaspánt (65. kép 1-7, 11) 
11). Korszak: késő Árpád-kor, középkor 
12). Előzmény: késő vaskor (dákok) 
13). Megjegyzések: az 1966. évi ásatási jelentés szerint a földvár 14-15. századi 
menedékhely volt, a következő évi jelentésben ennek keltezését a kora Árpád-korra 
módosították az ásató régészek. 
14). Függelék: 
- leletkatalógus 
15). Irodalom: 
Benkő E. 1992. 114-115.; Cavruc 2000. 158-159.; Ferenczi G. 2002. 43-47.; Ferenczi – Ferenczi 1978. 
94.; Karczag – Szabó 2010. 255-256.; Orbán 1868. I. 30.; Rusu 2005. 555.; Sófalvi 2007a. 12.; Székely 
1959. 194. 
 
5.1.6. Oklánd – Kustaly vára 
1). Helység, közigazgatási egység: Oklánd, Hargita megye 
2). Földrajzi környezet, megközelítés, utak: Kustaly vára a Persányi-hegység északi 
részén (Rika-erdő), a Kis-Homoród és a Vargyas-patak közti vízválasztó egyik 
nyergében, két hegygerinc találkozásánál, a Heveder-hegyese és a Gyepűbükke között, 
763 m tengerszint feletti magasságban található, az Udvarhelyszéket Erdővidékkel 
összekötő mai országúttól délre (68. kép). A vár a Rika-hegység Hagymás-tetőtől délre 
húzódó kelet-nyugat irányú keresztgerincén fekszik (70. kép), melyen a katonai 
térképek jelölése szerint út haladt (6. kép). A Vargyas fölötti Kustaly-tető (751 m) 
mellett elhaladó gerincút közvetett bizonyítéka az út és a vár összefüggésének, valamint 
az előbbi középkori használatának (68. kép). 
3). Írott forrás: – 
4). Hagyomány: 
- óriások vára 
5). Formája, kiterjedése (hosszúság, szélesség, alapterület): tojásdad alaprajzú vár (71-
72., 74. kép), belterülete mindössze 970 m², ezen belül egy belső, négyzetes alaprajzú, 
kb. 15x12 m toronyépület (toronyvár) állt. 
6). Falak: 
- szerkezet: töltelékes fal 
- vastagság: 1,5-1,6 m (F-1) + 0,8-0,9 m belső köpeny (F-2) 
- magasság: az északnyugati sarokban – a korabeli járószinttől mérve – 1,25 m magas 
falszakasz (F-1) maradt meg (2007. ásatáson mért adat) 
- alapárok: ívelt, teknős profilú, mélysége: 0,70-0,75 m (F-1), 0,30-0,35 m (F-2) 
- kőanyag: homokkő, konglomerátum kövek, mészkő és kevés vulkáni anyag 
- kötőanyag: 

- sárgásfehér, apróköves, tömör mészhabarcs (l.sz. 4957) 
- F-1: fehéresszürke, mészkavicsos, erős kötésű habarcs (2007) 
- F-2: sárgásszürke, mészkavicsos, erős kötésű habarcs (2007) 
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7). Más erődítési elem (torony, árok, sánc) (83. kép): az erődítményt teljesen keríti egy 
2-3 m mélységű, 4-5 m széles védőárok (71., 73., 84-85. kép); az árok keleten a 
legmélyebb, itt a meredek lejtőn 40 m hosszan fut befelé. A déli oldalon – a fenti árok 
meghosszabbításában – nagyméretű töltés sáncolja (257-258., 261. kép) a gerincet 
mintegy 85-90 m hosszúságban, melynek egy részét a vár mellett a későbbi szekérutak 
megsemmisítették (a várral való egyidejűsége kérdéses). 
Bejárat: a vár területére nyugati irányból lehetett bejutni a vár északi oldalán, a meredek 
plató szélén kialakított teraszlépcsőn, a földút közvetlenül az északkeleti sarkon, az 
árkok által közrezárt, jól védhető helyen ért a vár belterébe (72. kép); a toronyvár 
nyugati oldalán 0,5 m magasságban 2,5 m széles bejárat került feltárásra (2007). 
8). Belső épület: – 
9). Ásatás: 1971-1973 (Ferenczi István), 2007 (Sófalvi András), dokumentáció: 
felmérések, felszínrajzok, metszetek, fényképek, ásatási naplók, leletanyag (Haáz Rezső 
Múzeum). 
Az 1971-1973. évi ásatás: 
A háromévados ásatás során a védőárokkal kerített területen számos kutatóárokban és 
felületben kutattak (76. kép), illetve ásatási szelvényt nyitottak az ároktól délre, a váron 
kívül is (II. sz. felület). Az ásatást alaposan megnehezítették az 1902. évi kőkitermelés 
bolygatásai és a kincskereső gödrök. A kutatóárkok és felületek kitűzése elég 
kaotikusan történt, minden bizonnyal szubjektív tényezők (ahol falat sejtettek) alapján, 
így ezek semmiféle mértani szabályt nem követnek, méreteik teljesen eltérőek, és nem 
ritkán tájolásuk sem igazodik egymáshoz. Mint utólag, a 2007-2008. évi ásatás és 
felmérés során kiderült, ezek bemérése is elég pontatlan vagy hiányos volt (pl. az 
északkeleti sarokban elkezdett felületet nem ábrázolja a felmérés, az északi fal síkját 
szintén nem jelölték) helyenként. A módszertani következetlenséget csak fokozta, hogy 
a felületek és árkok számozását az ásatás minden évében újrakezdték, a rajzokon és az 
ásatási naplókban pedig keveredik a római és arab számok használata. 
Az északi és keleti oldalon, a védőárok átvágása során (74-75. kép), ennek alján 
faszénréteget és égésnyomokat figyeltek meg, az árok peremén oszlopsort (palánkot) 
feltételezve. Az átvágások metszeteiből kiderült, hogy az árokból kidobált földet 
részben a vár belső területén halmozták fel. 1971-ben a vár keleti szélén (I. számú 
kutatóárok) nagyméretű vulkáni kövekből rakott kőfal alapozását találták meg. Az ettől 
keletre megfigyelt külső kőfal utólag falomladéknak bizonyult (81-82. kép). A 
következő évben a vár nyugati oldalán (V. számú kutatóárok?) sikerült megfigyelni a fal 
mindkét síkját és töltelékes szerkezetét, valamint belső köpenyezését (0,85 m). 
Megállapították, hogy a kővár az árokkal határolt terület központi és keleti részét 
foglalta el. 1973-ban előbukkant az északi fal belső színe is (magassága 0,98 m, hossza 
1,93 m). A nyugati fal legnagyobb magassága 0,63 m és kb. 5 m hosszan volt 
követhető, utána kincskereső gödör rombolta. 
A feltárt falrészletek alapján a kővár belső hosszát 11 m-re, szélességét 7,30-7,50 m-re 
becsülték, kiszerkesztve alaprajzát. 
A 2007. évi ásatás eredményei: 
A vár északnyugati sarkánál, az 1973/1. felület és az V. számú kutatóárok 
környezetében folytattunk további régészeti feltárást. Az avar és a vékony, gyökeres 
humuszréteg eltávolítása után hamarosan előbukkant a már 1973-ban megtalált nyugati 
fal belső síkja. A korábbi ásatási felületek kitisztítása során nagy mennyiségű – 
feltehetően a szelvények széléről utólag visszagurult – követ találtunk az akkor elért 
talajszinten, közte kevés Árpád-kori kerámiával és állatcsonttal. 
A felszínre bukkant falrészletek és a korábbi felületek bővítése alapján egy 6x6,5 m 
kiterjedésű szelvény került feltárásra (77. kép). A szabványosnál nagyobb szelvény 
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kitűzését részben a korábban már feltárt felületek kiesése, másrészt a várfalak és 
környezetük összefüggéseinek nagyobb felszínen való feltárása és megismerése 
indokolta, több szelvény nyitására nem volt lehetőség. A feltárási munkát jelentősen 
megnehezítette az erdős környezet, valamint az a tény, hogy a 20. század elején 
folytatott kőkitermelés alaposan megbolygatta a rétegeket. A szelvény déli-délnyugati 
részén hosszas munkával távolítottuk el az 1970-es évek ásatása idején feltöltött korábbi 
kőkitermelő/kincskereső gödör anyagát. 
A szelvény teljes hosszában feltárásra került egy 1,50-1,70 m széles, külső és belső 
falsíkjain hasított, megmunkált (zömében homokkő anyagú) kövekből kiképzett, durva 
kavicsos, mészrögös habarcsba rakott falazat (79. kép), melynek belső magját enyhén 
meszes agyaggal kevert kavicsból és kisméretű kövekből álló faltöltelék képezte (F-1). 
A korabeli, belső járószinthez képest átlagosan 0,50-0,65 m magasságban megmaradt 
nyugati fallal szervesen egybeépült, derékszögben forduló északi falat a szelvény 
szélében értük el. Így csupán belső falsíkját tudtuk kibontani, ennek magassága 
helyenként elérte az 1,25 m-t is, felületét, a kövek közti mélyedések elegyengetése 
végett sárgásbarna színű vakolattal (?) fedték. Ehhez a falhoz belülről másodlagosan 
épült hozzá egy 0,70-0,90 m széles fal(köpeny), melynek anyaga és technikája az F-1. 
falazatához meglehetősen hasonló. Falsíkját nagyméretű görgetegkövekből képezték ki 
erős kötésű, homokos, meszes habarccsal, mögéje kisméretű kövekkel kevert homokos, 
enyhén meszes agyagból álló faltölteléket szórtak be (F-2). A falköpenynek mindössze a 
legalsó kősora maradt meg 0,30-0,40 m magasságban, a keleti metszetben jól látható 
volt falkiszedése. A derékszögben megtörő falsarok által határolt belső térben csak 
foltokban sikerült a korabeli járószintet megfigyelni, ugyanis az 1973. ásatás során 
ennek maradványait eltávolították, és mindössze két kisméretű gödröt (cölöplyukak ?) 
tártunk fel, betöltésükben Árpád-kori kerámiával. A szelvény keleti metszete (78. a. 
kép) alapján viszont egyértelműen elkülöníthető volt egy korábbi (az F-1. falhoz 
tartozó) sárgásszürke, tömött, enyhén kevert, faszenes, kevés leletanyagot tartalmazó 
letaposott kultúrréteg/járószint, melyre ráfed az F-2. fal habarcskifolyása, ezt követik az 
intenzívebb leletanyagot nyújtó, a vár további életére és pusztulására utaló kevert 
rétegsorok. Megfigyeléseink alapján úgy tűnik, hogy a két fal építése gyorsan követte 
időben egymást. 
A szelvény déli részében a nyugati fal(ak) felmenő részének 1,5 m hosszúságú 
szakaszát az 1902. évi kőkitermelés során kiszedték, így fél méter szélességben 
átvághattuk alapozását (78. b. kép). Metszete megerősítette azt a meglátásunkat, hogy a 
falak nem egyszerre épültek, ugyanis külön alapozási árkot ástak ezeknek. Az F-1. 
alapozási árka fordított trapéz alakú volt és 0,50-0,60 m mélyedt a korabeli felszín alá, 
ebbe kisméretű köveket dobáltak, szürkésbarna, homokos földdel keverve; az alapozási 
árok betöltésében kevés állatcsontot, alján faszenet találtunk. Az F-2. fal teknős aljú 
alapozási gödrét sekélyebbre (kb. 0,30 m) ásták, és az előbbinél nagyobb méretű 
kövekből barna földdel keverve ledöngölték. Az F-2. alapozási árka átvágott egy 
korábbi, szürke, tömött, enyhén faszenes járószintet, melyet szürkésbarna, faszenes, 
habarcsrögös réteg fed, a II. építési periódusra és használatra utalva. 
A kővár bejáratát, kapujának helyét is sikerült megtalálnunk a délnyugati oldalon. A 
szelvény déli harmadában, a fal 0,40-0,50 m magas, egyenletesen kiképzett felületén 
kibontott faszenes, letaposott járószint (79. kép), a fölötte talált faszenes 
gerendamaradványok, illetve egy kiképzett falsík (a bejárat nyílásának északi falkávája) 
jelezték ennek helyét. A bejárati szakaszon mindkét fal szerkezetébe nagyobb méretű 
köveket raktak a töltelék közé. A várfal tövében kibontott két nagyméretű, egymástól 
2,5 m távolságban lévő, 0,35-0,50 m mély, 0,20 m átmérőjű oszlophely (barna, 
faszenes, habarcsos betöltéssel) felveti egy olyan fakapunak a létét, melyet a fal külső 
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síkja előtt helyeztek el (80. kép). A falon kívül, a bejárat előtt mintegy fél méter 
szélességben feltárt vastag, köves alapozású habarcsréteg szintén a bejárattal (lépcső?) 
lehet összefüggésben. 
A falakon kívül enyhén lejtő felületen kibontott barna, laza, faszenes, a bejárat 
közelében 0,10-0,15 cm vastagságot is meghaladó, nagy mennyiségű állatcsontot és 
kerámiát tartalmazó réteg a várból kidobált szemét felhalmozódása során keletkezett, 
amely egy alkalommal ki is gyúlt (vagy felgyújtották). A szemétréteg alatt, a várfal 
tövében több mint 1 m szélességben feltártuk a fal (F-1) építésének habarcsos 
kifolyását, benne néhány kerámiatöredékkel és állatcsonttal. A falakon kívüli 
rétegsorokban a vár egyidejű, folyamatos használata volt megfigyelhető, a kőfalak 
építését mindössze egyfajta tereprendezés előzte meg. Metszeteink alapján a vár 
utóéletére vonatkozó megfigyelések is adódtak. Jól látható volt, hogy a várbeli élet 
megszűnésével, a vár fennhagyásával a falak mellett vastag, természetes jellegű 
talajrétegek képződtek, melyekbe a falakból kihulló habarcs- vagy vakolatrögök 
keveredtek. A nagyobb lencsékben megfigyelt világosbarna, faszénnel, habarcsröggel 
enyhén kevert agyagos képződmények az eső által kimosott faltöltelék anyagából 
származnak. Az így meggyengült falak egy idő után ledőltek, amit nemcsak a 
rétegsorok tükröznek jól, hanem a bejárat előtt felszínben kibontott, nagyméretű 
kövekből álló kb. 1x1 m-es kiterjedésű faltömb is, mely egy darabban zuhanhatott le, a 
bejárat leszakadása után. 
Az ásatás eredményei egyértelművé teszik egy alapjaiban kőből épült vár (toronyvár) 
meglétét, melynek északnyugati sarka került feltárása. Megfigyeléseink szerint a vár 
építése előtt a felületet egyenletesre képezték ki a falak által határolt területen, 
eltávolítva a korabeli humuszréteget (az alapozási árok alján megfigyelt faszéndarabkák 
a vár építése előtti tereprendezés, erdőégetés reliktumai lehetnek). Rétegtani 
megfigyeléseink alapján kijelenthetjük, hogy a kővárnak az általunk kutatott felületen 
nem volt előzménye, és jelen ismereteink szintjén a várárok megásása a falakkal egy 
időre tehető. Úgy tűnik, hogy az F-1. fal létrehozását követően elég hamar megépült a 
belső, F-2. fal is. Létrejötte csak részben magyarázható építés közbeni tervváltoztatással 
vagy statikai tényezőkkel, ugyanis az által, hogy belül emeltek egy újabb falat, jelentős 
felület kiesett az élettérből. Elég megalapozottnak tűnik, hogy a belső fal egy fából 
készült emeletet vagy gyilokjárót tartott, ezt látszik alátámasztani sekélyebb alapozási 
árka is (talán a kis mennyiségű paticstöredék is ezzel van összefüggésben). Ennek 
bizonyítása csak nagyobb felület megkutatásával lehetséges, ugyanis az egyik 
paticstöredék egyenesre elsikált felületről származik, és fontos tény, hogy került elő 
paticstöredék az első építési periódushoz tartozó rétegből is. Az emeletes toronyvár 
nyugati, földszinti oldalán nyílt bejárata, melyet részben szintén fából képeztek ki. 
10). Leletanyag: 
- kerámia: 12-13 (14). század (Haáz Rezső Múzeum): l.sz.: 4944-4970, 5814, 6114-
6117, 6121-6124, 6128-6142, 9933-9961 
A kustalyvári leletanyag mennyiségét illetően átlagon felülinek mondható (1069 
kerámiatöredék, amely felülmúlja a többi udvarhelyszéki vár középkori leletanyagának 
összesített darabszámát), ha a megkutatott felület nagyságát tartjuk szem előtt (130 m2). 
A tekintélyes mennyiségű háztartási hulladék azt bizonyítja, hogy a várban intenzív élet 
zajlott évtizedeken keresztül (becsült minimális edényszám: 72). A kerámia leletanyag 
jellege kevéssé visz közelebb a vár funkciójának meghatározásához, viszont az 
állatcsont-anyag elemzése hasznos adatokkal szolgálhat a várbeli élet minőségét 
illetően. 
A több évados ásatás kerámiaanyagának feldolgozása nem volt problémamentes. Az 
1970-es évek ásatásai során előkerült leletanyagot rétegtani megfigyelések nélkül 



 110 

csomagolták, a legjobb esetben térbeli kontextus megjelölésével. A restaurálás során így 
a teljes anyag együttesen került átnézésre, és nagyon gyakori volt a különböző 
csomagolási egységek egyes darabjainak illeszkedése. A vár területének alapos utólagos 
bolygatása – melyet a 2007. évi ásatás megfigyelései is alátámasztottak, pl. ugyanazon 
edényhez tartozó cseréptöredékek kerültek elő a vár építési szintjéből és látszólag a vár 
természetes pusztulási rétegéhez tartozó bolygatásból (89. kép 3) – nem tette lehetővé 
egy rétegtanilag is tesztelt tipokronológia kidolgozását. Az egyetlen, mennyisége és 
minősége alapján komolyabb leletanyagot tartalmazó réteg a vár bejárata előtt a 
folyamatos szemétkidobálás során halmozódott fel évtizedek (kb. egy évszázad) során. 
Az alábbi elemzés elsősorban az edénytípusok tipológiai leírásán és jellegzetességeinek 
megfigyelésén alapszik. 
A kerámiaanyagot szinte teljes mértékben a különféle típusú fazekak képviselik. A 
szürke, barna és vörös árnyalatú edények zöme lassú korongon készült, amit 
szemléletesen bizonyítanak az edényaljakon látható fenékbélyegek (a tanulmányozható 
16 edényaljból 11-en látható fenékbélyeg). A leletanyagban soványítatlan anyagból, 
kézzel készített fazekakat is találunk (97. kép 4-5, 7), összesen három edény darabjait, 
ezek falvastagsága a legnagyobb (1 cm körüli), néhány darabról feltehető, hogy kézzel 
készült majd utólag megkorongozták (97. kép 2-3). Két kézzel készített peremtöredék az 
1970-es évek ásatási anyagában jellegük és megformázásuk alapján késő népvándorlás 
kori darabnak tűnik, a kustalyi anyaghoz való tartozásuk kérdéses (97. kép 6, 9). Három 
kisebb perem esetében feltehető, hogy ezek már gyorskorongon készültek (94. kép 4, 6, 
8), az edények más részei nem maradtak meg. Soványításra az esetek többségében apró 
kavicsot, az edények egyötödénél csillámos homokot (88. kép) vagy kevés kaviccsal 
kevert homokot (87. kép 4-5, 89. kép 8) használtak adalékanyagként. A fazekak 7-8%-át 
palaszerű, kaviccsal soványított vagy soványítatlan agyagból készítették (97. kép 2-5, 
7), ezek falvastagsága a legnagyobb, és profilkiképzésük is arra utal, hogy a legkorábbi 
darabok közé tartoznak. Égetésük általában jó minőségű, gyakori az edények réteges 
kiégése, és szép számban előfordulnak másodlagos égésnyomokat mutató 
fazéktöredékek (ezen nem a főzés során, hanem a használat után keletkezett 
égésnyomok értendők, amelyre ugyanazon edény darabjainak eltérő színe utal, ld. 95. 
kép 2, 92. kép 3-4). Az edények külső felületét, főleg a peremeket a korongozás során 
jól eldolgozták, igényesen kiképezték. A fazekak általában díszítettek, a különféle 
típusú és elrendezésű bekarcolt vonaldíszek közt jelentős számban megtalálható a 
hullámvonalköteg (15%), és feltűnően sok a vállán körömbecsípéssel díszített edény 
(43%). Nagyon gyakori a sűrűn bekarcolt körbefutó vonaldísz, viszont szinte teljesen 
hiányzik az ún. fogaskerékminta. Formailag az Árpád-korra általánosan jellemző 
edények fordulnak elő: jelentős az enyhén kiöblösödő, esetenként zömök, hordó 
formájú, kihajló, lekerekített vagy levágott, rövid peremű edények számaránya (17%), a 
fazekak nagy többségét a magasabb, erőteljesen kihasasodó, legnagyobb átmérőjüket 
felső harmadukban elérő darabok képezik, kihajló, levágott peremkiképzéssel (ebbe a 
csoportba tartozik az összes kiegészíthető fazék). Egyedi darab a bográcsokra jellemző 
peremmel kiképzett, egyenes aljú fazék (86. kép 1, 87. kép 5). A harmadik csoportba 
karcsúbb edények tartoznak, magas, tölcsérszerűen kihajló, illetve tagolt peremmel (20 
%), ez utóbbiaknál a leggyakoribb a fedőhorony-kiképzés. 
Az edények legközelebbi párhuzamai, formailag és díszítésüket tekintve a közeli rikai 
vár (nyugati torony) ásatásán kerültek elő, melyet feltárója a 11-12. századra keltezett. 
Jellegében – a kelet-erdélyi várak anyagát nézve – a szászugrai és a karácsonykői várak 
leletanyaga hozható fel analógiaként a kustalyi kerámia anyagra, melyek 12. században 
épült földvárak a kelet-erdélyi térségben. (Településásatásról a legközelebbi analógiák 
Segesvár – Szőlőkről kerültek elő.) Kustaly várának építési ideje a teljes leletanyag 
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elemzésén és keresztmetszetén keresztül kísérelhető meg, az egyedi darabok jól 
kidolgozott helyi kerámiatipológia hiányában rossz irányadók lehetnek. A meglehetősen 
korainak tűnő hullámvonal-köteges díszítés nem elegendő érv arra, hogy a 11. századra 
keltezzük a várat, néhány edény esetében a korai Árpád-korra utaló formai 
jellegzetességek is félrevezethetnek. A toronyvár belsejében elkülönített korai (I.) 
járószintből/kultúrrétegből előkerült kis mennyiségű kerámiatöredék (95. kép 6) csak 
tágan keltezhető az Árpád-koron belül. A falakon belül kibontott 2. objektumból 
(cölöplyuk), mely megfigyeléseink szerint a vár II. építési fázisával áll kapcsolatban, 
korai jellegű kisedény (zömök testű fazék, hangsúlyos vállal, rövid nyakkal, erősen 
kihajló, levágott peremmel) töredékei kerültek elő (89. kép 6). A falakon belül 
megfigyelt két építési/használati periódust a várfalakon kívül nem lehetett rétegtanilag 
elkülöníteni. A vár külső, habarcsos építési szintjén fekvő hullámvonal-köteges fazék 
töredékei (86. kép 2, 87. kép 1) és jellegzetes perem (89. kép 3) a vár építésének korát a 
12. századra, annak is inkább az első felére teszik. Ezt a megfigyelést megerősíti a 
toronyépület nyugati oldalán, az építési szint fölött kibontott elszenesedett famaradvány 
C-14 keltezése (1027:1153 AD, minta kód: Deb-16211) is. A bejárat szintjén gyűjtött 
faszénmaradványok radiokarbon adata egyelőre nehezen interpretálható (896:992 AD, 
minta kód: Deb-16187). A vár bejárata előtti szemétrétegből előkerülő nagy 
mennyiségű, tipológiailag a 12. századra – 13. század első felére keltezhető fazekak a 
vár életében kerültek kidobásra és folyamatosan halmozódtak fel (86. kép 1-2, 89. kép 5, 
90. kép 4-5, 91. kép 9, 93. kép 3, 94. kép 7, 9, 96. kép 3). A kerámia-anyagban kis 
számarányban vannak képviselve – a tipológiai jellegzetességeik alapján – a tatárjárás 
utánra tehető edényformák és díszítőelemek (kb. 10 %). 
A leletek táblába rendezését a nagyfokú bolygatás és az értékelhető leletanyagot 
produkáló önálló objektumok vagy rétegek hiánya szintén meghatározta. A vár bejárata 
elé kidobált szemét leletanyaga lefedi a teljes vár életidejét, tehát elkülönítése 
fölöslegesnek tűnt. Így elsősorban tipológiai szempontokat követtem: a csillámos 
soványítású vagy a kézzel készített darabok kerültek egy táblára (88. kép, 97. kép 4-5, 7, 
9), a késeinek meghatározott peremek szintén (94. kép 4-9). Néha kénytelen voltam 
gyakorlati tényezőket is figyelembe venni (üres tér kitöltése megfelelő méretű cseréppel 
adott táblán). A kiegészíthető edényekről önálló rajz készült (86. kép). 
- állatcsont: nagy mennyiségben, közte vad- és háziállatok egyaránt megtalálhatók. 
- faszén 
- csonteszközök (98. kép) 
- vastárgyak: nyílhegy(ek), vashorog (66. kép 3-5) 
11). Korszak: Árpád-kor 
12). Előzmény: – 
13). Megjegyzések: 
Az I. katonai felmérés (210. térképlap) Homoródújfalutól keletre az Oláh-patakba 
délkeletről ömlő Gázló-patak mentén és a vízválasztón (a Rika gerinc legalacsonyabb 
átjárója, 676 m) keresztül haladva (Kustaly várától délre) a Rika-pataka völgyébe 
beérve ábrázolja az Udvarhely-Brassó országutat („Land Strasse”, 6. kép). A rika-völgyi 
országút és az Országhatár töltésvonulat (nagyméretű földtöltés, nyugati oldalán 
árokkal) között feltehetően összefüggés van (ld. 5.2.11. alfejezetet), itt húzódott a határ 
Udvarhelyszék és Fehér vármegye között (rikai vám). Kustaly várától keletre ered és a 
Rika-patakba folyik a Határ-patak, a vártól keletre lévő lapos dombot Gyepűbükkének 
nevezik. 
14). Függelék: 
- állatcsontok elemzése, C-14 eredmények 
- leletkatalógus 
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15). Irodalom: 
Cavruc 2000. 167.; Dávid 1981. 349.; Dénes J. 1996.; Ferenczi G. 2002. 52-55.; Ferenczi I. 2000a. 87.; 
Ferenczi – Ferenczi 1972. 311-312.; Ferenczi – Ferenczi 1997. 216-222.; Karczag – Szabó 2010. 275-
276.; Orbán 1868. I. 233-234.; Rusu 2005. 541-542.; Sófalvi 2007a. 12.; Sófalvi 2009a.; Téglás 1895. 
319. 
 
5.1.7. Parajd – Rapsóné vára 
1). Helység, közigazgatási egység: Parajd, Hargita megye 
2). Földrajzi környezet, megközelítés, utak: Rapsóné vára a Görgényi-havasok egyik 
nyugati nyúlványának, a Kis-Juhod-vize völgye fölé emelkedő, az Erdélyi-medence felé 
néző Várhegynek (952 m) a csúcsán fekszik (99., 107. kép). A vártetőt legkönnyebben a 
keleti oldalról lehet megközelíteni egy nyereg mentén, amely a Görgényi-havasok 
tömegéhez csatlakozik; a várhegyet a többi oldalon meredek kaptatók övezik, nyugaton 
helyezkedik el az Erdélyi-medencére tekintő, sarkantyúhelyzetben lévő Rapsóné 
sziklája (100. kép). A korabeli út feltehetően a Küküllő-völgye felől a vártetőtől keletre 
álló Kőrisdomb oldalán ért fel a vár keleti oldalának nyergébe; véleményem szerint a 
Juhod-völgyéből, a Kápolna-mező felől is vezetett út a várba. 
3). Írott forrás: 17. század második fele: „Rabsuna” 
4). Hagyományok: 
- Rapsóné tündére a várat az ördöggel építtette (ld. még 5.2.4. alfejezet). 
- egyszerre gyújtottak gyertyát a sóvidéki várakban (egyidejű használat). 
5). Formája, kiterjedése (hosszúság, szélesség, alapterület): a vártetőt övező falgyűrű 
egy szabálytalan téglalapra hasonlít, mely a nyugati oldalon félkör alakban húzódik 
(103-104. kép), a meredekebb részeken nincsen fal; a falak által határolt terület 
legnagyobb hossza 115 m, legnagyobb szélessége 41 m (102. a-c. kép); a vár 
alapterülete 3.571 m². 
6). Falak (108-110. kép): az északi és nyugati fal jellege, habarcsa egymástól 
valamelyest különbözik. 
- szerkezet: töltelékes fal 
- vastagság: 1,8-1,9 m 
- magassága: 1,7-1,8 m (az 1974. ásatás idején) 
- alapárok: a meredek lejtőt lépcsőszerűen kiképezve alapozták meg a falakat 
- kőanyag: helyben kitermelt andezittömbök 
- kötőanyag: többféle: 

- világosszürke, majdnem fehér, kavicsos-köves, nagy mésztartalmú, erős 
habarcs (l.sz. 5557) 
- nyugati fal: az előző mintához hasonló (2006.04.22), fehéresszürke, durva 
kaviccsal soványított, kemény mészhabarcs (2009.08.03) 
- északi fal: világosszürke, kavicsos-köves, nagy mésztartalmú, jó kötésű 
habarcs (színe enyhén eltér a nyugati fal habarcsától, 2006.04.22); sárgásszürke, 
kaviccsal soványított, mészrögös kemény mészhabarcs (2009.08.03) 

7). Más erődítési elem (torony, árok, sánc): a keleti hegynyakat átvágó 6 m hosszú, 2,5 
m mély védőárok (103. kép) 
8). Belső épület: faszerkezetű épületek 
9). Ásatás: 1974 (Ferenczi István), 2009 (Sófalvi András), dokumentáció: szintvonalas 
felmérések, felszín- és metszetrajzok, fényképek, ásatási naplók, leletanyag (Haáz 
Rezső Múzeum) 
Az 1974. ásatás leírása: 
A kutatóárkos módszerrel folyó ásatás során kerültek felszínre a vár falai. A vár keleti 
oldalától a vár közepe, legmagasabb pontja felé haladva négy kutatóárkot nyitottak, az I. 
számút felülettel bővítve (Ia-Ib. felület), akárcsak a IV. számút (II. számú felület, itt 
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kerültek napvilágra az ún. „dák kunyhó” maradványai). Az ásatási megfigyelések 
szerint a feltárt falak szabályosan végződnek, tehát nem volt folytatásuk (104. kép), az 
északi és déli meredek oldalak kis szondákkal való átvágása során bebizonyosodott, 
hogy ezen a részeken nem állt kőfal (az egyik ilyen déli átvágásból került napvilágra 
egy rézüst, ld. 111. kép). Két helyen átvágták a várba vezető utat, ennek megújítását 
figyelve meg, a keleti fal északi végének szabályos végződése, illetve az itt talált 
faszenes maradványok (fakapu?) elég egyértelműen utaltak a bejárat helyére. A 
délkeleti sarokban nyitott felület cáfolta kőtorony meglétét, illetve elvetették a vár 
legmagasabb pontján egykor állt kút (ma kincskereső gödör) létezését is. 
A 2009. évi ásatás eredményei: 
A kutatás során három helyen nyitottunk 4x3 m felületű szelvényt (103. kép), az északi 
fal mellett (1. szelvény), a vár legmagasabb pontján (2. szelvény), valamint az 1974/I. 
kutatóárok nyugati oldalán (3. szelvény). Az ásatás célja a korábbi feltárás hitelesítésére 
irányult (stratigráfia, korábban kibontott felületek dokumentálása és visszatöltése, 
keltezési problémák, a várbelső képe stb.). 
1. szelvény: az északi fallal párhuzamosan nyitott szelvényben (112. kép) feltárult a fal 
nagyméretű andezittömbökből rakott belső falsíkja (tetejéről nem távolítottuk el a 
természetesen képződött avarréteget), mely mellé 0,6-0,7 m vastag földréteg 
halmozódott fel (118. kép) a középkori járószinthez képest (az öt méterrel a járószint 
fölé emelkedő várbelső felől ható eróziós tevékenység hatására). A szintekként, illetve 
rétegenként bontott feltöltődésből jelentős mennyiségű középkori kerámia és patics, 
kevés állatcsont és vascsat került elő (szám szerint jelentéktelen mennyiségű vaskori, la 
Tène jellegű kerámia is felszínre került). A fal tövében kis felületen 10 cm vastag 
sárgásszürke, kavicsos, apróköves habarcskifolyás jelezte a fal építési szintjét, fölötte 
fehér, finom mészkifolyással (vakolat?) (117. kép). Megfigyeléseink szerint a falat az 
andezit-málladékos altalajra lépcsősen bevágott padkára (belső mélysége 0,40-0,45 m) 
emelték, az alapfalat egyazon szélességben a felmenő fallal, átmetszve egy barna, 
tömött, kőzetmálladékos kultúrréteget, melyből Árpád-kori kerámia (zárólelete 
jellegzetes 13. századi tölcséres perem) és egy ezüsttel tausírozott „líra” alakú vascsat 
(66. kép 9) került elő. A sziklafelszínen alkalmi tűzhely vörösre átégett felületét és 
fekete, faszenes égéstermékét bontottuk ki. Rétegtani megfigyelésünk arra utal, hogy az 
északi fal felépülése a vár készítésének nem a legkorábbi szakaszában történt, hanem 
egy folyamat részeként hosszabb ideig elhúzódott. 
A szelvényben feltárt leletanyag (13-14. századi kerámia) lényegében a vár életének 
keresztmetszetét nyújtja, annak felépülésétől fennhagyásáig. 
A szelvény földjéből kb. 1 m3 kőanyag került elő, melyek a fal omlása során befelé 
hulló alapanyagból erednek (kifelé, a lejtő irányába eső kőanyag ennél jóval nagyobb 
mennyiségű lehetett). 
2. szelvény: a vár tengelyével párhuzamos szelvényt az 1974/II. és III. kutatóárkok által 
határolt felületen nyitottuk. A II. kutatóárok keleti metszetének dokumentálásából 
kiderült, hogy itt mindössze egy vékony kultúrrétegre számíthatunk, lévén ez a vár 
legmagasabb pontja (120. kép). A bontást 10-15 cm-es szintekben végeztük, összesen 
négy szintet különítve el (113. kép). Földbe ásott régészeti objektum nyomát nem 
figyeltük meg, viszont a szintekből előkerült kerámiatöredékek és paticsdarabok lényegi 
információkat hordoznak a vár belső életére vonatkozóan. A legfelső, 1. szintből 63 
darab középkori és 16 darab vaskori kerámiatöredék, valamint 121 darab paticstöredék 
került elő (114. kép). A 2. szint leletanyagának számaránya a fenti sorrendnek 
megfelelően: 80, 14, 39; 3. szint: 17, 4, 47; 4. szint: -, 4, 14. Értelmezésünk szerint a 
nagymennyiségű kerámia és főként patics egyértelműen jelzi, hogy a felületen felszínre 
(boronatechnikával) épült faszerkezetű, sártapasztásos, utólag leégett épület állt. Az 1. 
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és 2. szint javarészt középkori (13-14. század) kerámiaanyaga, melynek számaránya 
lefelé egyre csökken, ennek keltezését is meghatározza. 
A szelvény bontása során két nyéltüskés vaskés is előkerült a 2. és 3. szintekből (66. kép 
6., 8). 
A II. kutatóárok metszetében dokumentált sárgásfehér, kavicsos mészlencsék arra 
utalnak, hogy a mész oltását és a mészhabarcs előkészítését a várban végezték, tehát a 
falak építése nem ún. forrómész-habarcstechnikával készült. (Mészkődarabokat az 
1974. ásatás során is megfigyeltek a vár belső felületén.) 
3. szelvény: a vár tengelyére merőlegesen kijelölt szelvény (115. kép) bontását három 
szintben végeztük (119. kép). A leletanyag számaránya az előző sorrendnek 
megfelelően: 1. szint: 17, 5, 5; 2. szint: 7, 4, 13; 3. szint: 5, 9, 13. A leletek a várban 
folyó vaskori és középkori élet közvetett nyomai, csekély számarányukból nem 
következtethetünk közvetlen felszíni objektumra, ugyanis egy részük eróziós 
tevékenység hatására is kerülhetett ide. A szelvény közepében szürkésbarna, laza, 
köves, enyhén kevert beásás foltját különítettük el és részben tártuk fel (feltehetően egy 
kincskereső gödörre ástunk rá). A 2. szintből egy keskeny, hosszú pengéjű, nyéltüskés 
vaskés is előkerült (66. kép 7). 
Az 1974. évi ásatás leletanyagának felületenkénti megoszlása korszakokra lebontva elég 
egyértelműen utal arra, hogy az I. számú kutatóároktól keletre nyitott Ib felületen 
(alapterülete kb. 5x2 m) szintén állt egy Árpád-kori felszíni épület (84 darab Árpád-
kori, illetve 10 darab vaskori kerámiatöredék, kevés patics, viszont nem tudjuk, hogy az 
elcsomagolt töredékszám mennyire tükrözi a valós állapotot). A IV. számú kutatóárok 
környezetében kibontott „dák kunyhó” létét a leletanyag megoszlása szintén jól tükrözi 
(50 darab vaskori kerámiatöredék, kevés patics). A szintén ehhez a helyszínhez köthető 
csomagolási egység (l.sz: 5133-5141) középkori anyaga, valamint a II. kutatóárokból 
előkerült nagyméretű paticsrög (116. kép) feltehetően a közeli, 2009/2. szelvényben 
általunk megfigyelt jelenséggel (középkori épület maradványa) áll kapcsolatban. 
A várba keletről vezető út 1974-ben nyitott szelvényeinek északi metszeteit 
újratisztítottuk és dokumentáltuk (121. a-b. kép). A meredek lejtőn a sziklafelszínre 
kiképzett út (járószintjében helyenként in situ nagyméretű kőtömbökkel) felszínén az 
avarréteg és az erdei humuszréteg alatt mindössze egy szürkésbarna, apróköves, eróziós 
eredetű talajréteget figyeltünk meg, az út megújításának nem láttuk nyomát (ellentétben 
az 1974. évi ásatás megfigyelésével). 
Ásatási megfigyeléseink összességükben (rétegtani megfigyelések, leletanyag) arra 
utalnak, hogy Rapsóné várát a tatárjárás után, ennek hatására kezdték építeni, és 
készenléti állapotban tartották egészen a 14. század közepéig, a tatárveszély 
megszűnéséig. A mentsvár belső területén feltárt faszerkezetű épületek különféle 
funkciókat láttak el (lakó- és raktárépítmények). 
10). Leletanyag: 
- kerámia: az 1974. évi ásatásból származó publikált kerámiaanyag (Ferenczi I. 1994) 
egy része nem található a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban (l.sz.: 5103-5159, 
5164-5168, 5420-5557, 5561-5589, 5603-5652, 5826, 5830/1, 3, 5841, 5845, 5847, 
9968-9991). 
A vár területéről az 1974. és 2009. ásatások folyamán jelentős mennyiségű kerámia 
került elő (683 db.), ennek 80 %-a az Árpád-korra, illetve a 14. századra keltezhető. 
A középkori kerámia készítésénél általában az apró kavicsos soványítás volt a jellemző, 
esetenként homokkal együtt, viszont jelentős a durvább, érdes kaviccsal soványított 
edénytöredékek számaránya is (a teljes kerámiaanyag kb. 1/3-a), kis számban vannak 
képviselve a csillámos homokkal soványított töredékek. Az edények átlagos 
falvastagsága 0,8-0,9 cm, kevés az ennél vékonyabb, 0,6-0,7 cm vastag falú töredék, 
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viszont jelentős az 1 cm-nél vastagabb falú darab (ez nagyrészt a durva, érdes kaviccsal 
soványított edénytöredékek csoportját jelenti). Az edények égetése általában elég rossz, 
egy részük rétegesen átégett, előfordulnak másodlagos égésnyomokat őrző darabok, 
egyeseken ráégett ételmaradványok nyomai láthatók. Az edények zömét lassú korongon 
készítették, nagyon kevés a gyorskorong használatára utaló töredék (min. négy edény 
töredékei, 123. kép 1., 124. kép 7-8), viszont találunk a leletanyagban néhány kézzel 
készített töredéket is (a feldolgozott anyagból négy darab, 125. kép 2, 7, 126. kép 7, 129. 
kép 5). A lassú korongolt vagy kézzel készített edényeknek egy jellegzetes csoportja 
különíthető el: kezdetleges megformázású és kiképzésű edények, felületük 
eldolgozatlan, melyekre általában vastag falkiképzés és durva, érdes kaviccsal való 
soványítás jellemző. Őskori régészeti terminussal élve akár azt is mondhatnánk, hogy 
egy másik kultúra leletanyagáról van szó. A készítési technikában (anyagsoványítás, 
megformázás, felület eldolgozás) mutatkozó különbség viszont már nem jelentkezik a 
díszítésben vagy az edényformában (a csoportban jellegzetes 13. századi tölcséres 
peremek is találhatók – 126. kép 5, 129. kép 3, 6-7). 
Az edények vállát vagy oldalát a leggyakrabban bekarcolt vonal vagy hullámvonal 
díszíti, egy esetben a perem külső oldalát (129. kép 6) is hullámvonallal díszítették (a 
perem vízszintes síkját ferde bevagdosás is tagolja). Ritka esetben előfordul az 
edényváll hullámvonalköteggel való díszítése (124. kép 5, 126. kép 2), ez mindkét 
esetben vastag falú edényeken fordul elő. Mindössze egy töredéken látható rádlidísz 
(126. kép 4), két esetben az edény vállán ferde irányú körömbecsípés (128. kép 2), 
másik esetben ugyanez a díszítés plasztikus bordán jelenik meg, kézzel készített 
edényen (126. kép 7). A megmaradt edényaljakon fenékbélyeg nyoma nem látható. 
Az edények formájáról keveset tudunk megállapítani, ugyanis nincsen egyetlen 
kiegészíthető fazék sem a leletanyagban. Általában az egyszerű profilkiképzésű, 
lekerekített vagy levágott peremek a jellemzők, néhány, jellegzetes 13. századi tölcséres 
peremmel (122. kép 1, 123. kép 7, 125. kép 4, 129. kép 3, 6-7), illetve tagolt, 14. századi 
peremkiképzéssel (123. kép 1, 124. kép 7-8). Az edények zömét a fazekak alkotják, ezen 
kívül három-négy palack töredékei (123. kép 3, 127. kép 4, 128. kép 4), illetve két 
kancsó töredékei ismerhetők fel (124. kép 7-8). 
A fenti jellemzés és abszolút keltezés általános Árpád-kori, illetve 14. századi 
tipokronológiai ismereteink alapján készült, és ennek függvényében értelmezendő. A 
leletek jelentős részének (1974. ásatás) rétegtani helyzete nem ismert, vagy bolygatott 
kontextusból, másodlagos helyzetből származik (ez vonatkozik a 2009. ásatás 
leletanyagának egy részére is). Következtetéseink az északi fal építését és keltezését 
illetően értelemszerűen a fal által átvágott kultúrréteg legfiatalabb leletein alapulnak 
(122. kép 1-4). A fal belső oldala mellett felhalmozódott kultúrrétegekben, a vár más 
pontjaihoz hasonlóan, találhatók olyan kerámiadarabok is, melyek profilkiképzésüket és 
díszítésüket illetően (122. kép 6, 8, 125. kép 2, 6-7, 126. kép 2, 4, 7, 128. kép 1) a 
klasszikus Árpád-kori tipokronológia szerint a korszak korai századaira lennének 
keltezhetők. Az a tény, hogy a viszonylag jól keltezhető 13. századi formák egyes 
darabjai vastag falú, durva, érdes kaviccsal soványított, felületükön rosszul eldolgozott 
edényekhez tartoznak, óvatosságra int, ugyanis a fentiekből értelemszerűen következik 
a készítési technikák archaizálása, esetleg más „műhelyek” (ez esetben pusztán más 
kerámiakészítőre gondolok) megléte. A gondolaton továbbmenve, az archaizmus 
érvényes lehet a formakiképzésre és a díszítésre is. Természetesen a meglátás további 
bizonyítást igényel, ehhez elsősorban környékbeli településásatások többrétegű, zárt 
objektumainak feltárásai lennének szükségesek. Nem látom indokoltnak a vár kora 
Árpád-kori keltezését, ennek stratigráfiai és tipokronológiai megfigyeléseink 
ellentmondanak. 
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Az 1974. évi ásatás folyamán a vár délkeleti oldalának falnélküli szakaszán nyitott 
szondák egyikében szájjal lefelé fordult rézüst belsejéből előkerült Árpád-kori 
kerámiatöredékek (122. kép 8-9) keltező értéke a fémedényre vonatkozólag igencsak 
kérdőjeles. 
A nagyjából hengeres testű üst (111. kép) vörösréz lemezből készült, peremén két, 
huzalból ránittelt függesztő füllel; az üst oldala és alja többszörösen szegecselt, 
foldozott, peremét pántok erősítik; szájátmérője 39 cm, magassága 19-20 cm. 
- patics: nagy mennyiségű, különféle anyagú tapasztásdarab 
Paticsok leírása és elemzése: 
A 2009. ásatás során a szelvényekből viszonylag nagy mennyiségű (358 db.) 
paticstöredék került elő, melyek gerendavázas, vesszőfonatos, sártapasztásos, utólag 
leégett épületek reliktumai. 
Anyaguk alapján háromféle tapasztás maradványai különíthetők el: 
a). a paticsok zömét kitevő világosvörös, nagy agyagtartalmú, pelyvával, kevés 
kaviccsal soványított, esetenként áglenyomatos töredékek. Előfordulásuk: a kutatott 
felületeken és rétegekben mindenhol megtalálhatók voltak. Nyersanyag: az agyagot 
máshonnan szállították a várba. 
b). kevés téglapiros, homokos, apró kavicsos soványítású, erősen keményre égett 
paticstöredék, lenyomatok nélkül. Előfordulásuk: őskori (La Tène) és Árpád-kori 
kontextusban egyaránt előfordulnak. Nyersanyag: valószínűleg helyben kitermelt 
alapanyag. 
c). fakóvörös, anyagában a b. típushoz hasonló homokos, kavicsos soványítású 
paticstöredékek, egy-két töredéken áglenyomat figyelhető meg. Előfordulásuk: őskori 
(La Tène) és Árpád-kori kontextusban egyaránt előfordulnak. Nyersanyag: valószínűleg 
helyben kitermelt alapanyag. 
Az 1974. ásatásból nagyon kevés paticstöredék lett elcsomagolva (10 db.). A II. számú 
kutatóárokból (0-25 cm mélységből) előkerült egy nagyméretű paticstömb (116. kép): 
vörös, rétegesre égett (belül szürke), alapvetően pelyvás soványítású, kevés kaviccsal 
kevert, felületén szabályosra eldolgozott faltapasztás (vastagsága 7 cm). (d. típus). 
A fenti típusok egyik csoportjának (a., c.) bizonyos paraméterei (méret, lenyomat) 
nagyjából azonosak, a másik csoportra (b., d.) főként a nagyobb méret jellemző. 
Elképelhető, hogy a fizikai különbségek mögött épületszerkezetbeli különbségek 
rejlenek, ám ezt csak in situ feltárt épületmaradvány esetében tudnánk megfigyelni. 
A tapasztás maradványok korszakonkénti meghatározása igen nehéz, és mivel közvetlen 
rétegtani megfigyelés nem áll rendelkezésünkre (egy bizonyos fajta patics egy 
rétegben), egyelőre csak feltevéseket fogalmazhatunk meg e téren. Mivel mennyiségi 
megoszlásban a középkori kerámia ötszöröse az őskori (La Tène) kerámiának, annak 
tudatában, hogy a paticstöredékek zömét kitevő a. típus egyenletesen szóródik a vár 
felületén, hipotetikusan megfogalmazható, hogy ez a fajta tapasztás az Árpád-kori – 14. 
századi épületek maradványait képezi. Ebből kifolyólag, az 1974. ásatás folyamán 
előkerült nagyméretű paticstömb (d. típus), mivel anyagát illetően az a. típushoz áll 
legközelebb, véleményem szerint a 2009/2. szelvény feltárása során közvetve 
megfigyelt felszíni épület maradványa lehet. 
- állatcsont: zömében háziállatok csontjai (főként juh, sertés, marha és ló csont), kevés 
vadállat (vaddisznó) 
- fémtárgyak: ovális vascsat (66. kép 11) és ezüsttel tausírozott, líra alakú vascsat (66. 
kép 9), vaskések (66. kép 6-8) 
11). Korszak: Árpád-kor, 14. század 
12). Előzmény: őskori, La Tène magaslati telep 
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13). Megjegyzés: a vártól nyugatra elterülő Kápona-mezőn elpusztult középkori kápolna 
helyét lehetett azonosítani (105-106., 215. kép), a hagyományokban fennmaradt 
középkori faluhely léte nem bizonyított. 
14). Függelék: 
- leletkatalógus 
- állatcsontok elemzése 
15). Irodalom: 
Benkő E. 1990. 69.; Benkő E. 1991.; Cavruc 2000. 181.; Dénes J. 1996.; Ferenczi G. 2002. 55-57.; 
Ferenczi I. 1977.; Ferenczi I. 1991a.; Ferenczi I. 1994. 32-45.; Ferenczi I. 1994a.; Ferenczi I. 1994b.; 
Józsa 1999.; Karczag – Szabó 2010. 286-287.; Orbán 1868. I. 136-138.; Rusu 2005. 528-529.; Sófalvi 
2005. 151-154.; Sófalvi 2007a. 14-15. 
 
5.1.8. Székelyudvarhely – Budvár 
1). Helység, közigazgatási egység: Székelyudvarhely, Hargita megye 
2). Földrajzi környezet, megközelítés, utak: Székelyudvarhely közelében, a Nagy-
Küküllő jobbpartja fölé emelkedő 625 m magas konglomerátum szikladombon található 
a vár (130-131. kép), jó kilátással a folyóvölgyre és a környező vidékre; a délről és 
nyugatról meredek sziklaoldalakkal határolt várba a korabeli út a város irányából, 
északról vezetett fel. 
3). Írott forrás: 18-19. század 
4). Hagyományok: 
- Attila-hagyomány (Buda vezér), székely „rabonbánok” székhelye (Zandirhám, Csíki 
Székely Krónika) 
- törökök támadása 
5). Formája, kiterjedése (hosszúság, szélesség, alapterület): a vár dombja ovális alakú 
(136., 138-139. kép), a fal ívelten haladva 220 m hosszan övezi északnyugat-észak-
északkeleten a szikladomb peremét, északnyugaton derékszögben megtörik és 15-20 m 
hosszan folytatódik déli irányban; a vár alapterülete 10.840 m2. 
6). Falak (134., 140. kép): 
- szerkezet: töltelékes fal 
- vastagság: eléri a 2,7 m-t 
- magasság: nincsen a mai felszín fölé emelkedő fal (a falsíknak egy kősora látható a 
keleti oldalon) 
- alapárok: a legbelső őskori (dák) sáncba alapozták 1,2 m mélyen, szabályosan 
kiképezve (aljáról Árpád-kori leletanyag került elő) 
- kőanyag: nagyrészt helyben kitermelt konglomerátum kövek, illetve kevés hasított kő 
- kötőanyag: mészhabarcs 
 - nyugati fal: fehéresszürke, durva kavicsos mészhabarcs 
 - falátvágás (II. kutatóárok): sárgásszürke, durva kavicsos mészhabarcs 
7). Más erődítési elem (torony, árok, sánc): három őskori sánc övezi a vár dombját 
(132- 133., 138. kép) északnyugatról-északról (az ásatási megfigyelések a dákokhoz 
kötötték létrehozásukat). Ezek egy részét, főleg a külsőt a 19. század végén elásták, 
szerkezet nyoma nem figyelhető meg kiomlásukban, csak az alapkőzet (a sáncok 
tömegének egy részét az alámélyített alapkőzet képezi). A sáncok átmetszése (140-141. 
kép) során szintén nem észlelték faszerkezet nyomát. A középkori várat keletről árok és 
földhányás védi, ennek északkeleti folytatásában a hegyoldal meredekre való 
kiképzésével nehezítették a várba való feljutást (137. a-b. kép). 
8). Belső épület: földbemélyített, kőkemencés Árpád-kori veremház 
9). Ásatás: 1969-1970 (Ferenczi István); dokumentáció: szintvonalas felmérés, 
metszetrajzok és felszínrajz, ásatási napló, leletanyag (Haáz Rezső Múzeum). 
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Az ásatás a korabeli kutatóárkos módszerrel és a „sejtésszerűen” kijelölt felületek 
alapján folyt (ezeket kisebb négyzetekre osztották fel), melynek rétegtani viszonyait 
nagymértékben meghatározta a vár erősen bolygatott volta. Az ásatási napló leírása 
szerint, a szintenként történő bontás szinte mindig kevert, különböző korszakokból 
származó leletanyagot hozott felszínre. Középkori objektum mindössze a vár déli 
oldalán nyitott III. felületben került napvilágra: földbemélyített, középszelemenes, 
kőkemencés ház (hossza: 5,50 m, szélessége: 3,30-4,30 m) tapasztás-maradványokkal, 
melynek északkeleti sarkába mélyülő gödörből bronz füstölőalj került elő (135. kép). 
10). Leletanyag: 
- kerámia: nagy mennyiségű őskori, kevés 12-14. századi és kora újkori (Haáz Rezső 
Múzeum); l.sz: 4971-4986, 6034-6043, 6054-6110, 6737, 6744, 6758 
A középkori kerámia nagyon kis hányadát teszi ki az összes kerámiaanyagnak, összesen 
161 edénytöredék. Két kiegészíthető fazékon kívül még 21 fazék töredékei különíthetők 
el (más edénytípusok nincsenek a leletanyagban). Az edények soványítására a lassú 
korongolt edények esetében a durva vagy apró kavics, a gyorskorongoltnál (17%) az 
apró kavics és/vagy homok a jellemző. Égetésükre, az Árpád-koriak esetében a 
tökéletlen égetés jellemző, és nagyon gyakoriak a másodlagos égésnyomok és/vagy 
ételmaradványok az edények felületén. Az edényfelületek díszítése nem mondható 
általánosnak, vonaldíszt vagy vonalköteget egy, illetve két fazék felületén találunk (144. 
kép 6, 145. kép 1, 8), hullámvonal bekarcolást pedig öt edényen (142. kép 1-2, 143. kép 
1, 3, 144. kép 2, 4), hullámvonalköteg nem fordul elő. Rádliszerű, körbefutó 
benyomkodott díszítés három edényen látható (143. kép 6, 144. kép 7, 9), a két 
kiegészíthető fazék alján fenékbélyeg (142. kép 1-2, 143. kép 4, 144. kép 2). Az Árpád-
kori fazekak peremkiképzésére az egyszerű, kihajló, lekerekített forma, illetve a 
tölcséres perem, a gyorskorongolt edényeknél a tagolt, galléros perem a jellemző. 
A leletanyag értelmezése meglehetősen nehéz és ellentmondásos, az ásatás előzményeit 
(nagyfokú bolygatás), az ásatási dokumentáció és a leletanyag utóéletét (1970-ben árvíz 
érte a régészeti gyűjteményt) tekintve. A legtöbb középkori kerámia az I. számú 
kutatóárokból és a III. számú felületből (mindkettő a vár déli részén), illetve a II. számú 
kutatóárokból (a várfal átvágása északon) került elő. A leletanyag elkülönítése néha 
csak kutatóárkonként vagy felületenként történt meg, ritkábban objektumonként 
(földbemélyített ház), rétegtani kontextusok nincsenek. A leletanyag, a vár életét 
tekintve – az utólagos keveredést is szem előtt tartva – így mindössze általános 
következtetésekre alkalmas. 
A lassú korongolt, Árpád-korra keltezhető fazekak (83%) egyértelműen jelzik a vár 
intenzívebb használati idejét, és zömükben a vár déli részére koncentrálódnak (ez 
viszont feltehetően mindössze a kutatás állapotát tükrözi). Nem tudjuk, hogy ennek a 
leletanyagnak milyen kapcsolata van a várfalak építésével, a II. számú kutatóárokból 
előkerült Árpád-kori kerámiatöredékeknek (143. kép 2, 5, 144. kép 4, 145. kép 1) 
rétegtani kontextus nélkül nincsen keltező értékük a falak építésére nézve. Az I. számú 
kutatóárokból előkerült rövid, kihajló, lekerekített peremű fazék, rövid nyakkal, zömök, 
kihasasodó testtel, alján fenékbélyeggel (143. kép 3-4) jellegét tekintve a kora Árpád-
korra keltezhető, viszont mindössze azt jelzi, hogy egy olyan stratégiai pontnak, mint a 
Budvár, már a kora Árpád-korban fontos szerepe volt. A várfalak pontosabb építési 
idejét rétegtani megfigyeléseken alapuló kutatások dönthetik majd el a jövőben, addig is 
nem zárható ki, hogy a belső földsáncnak volt Árpád-kori megújítása. A vár déli oldalán 
feltárt Árpád-kori veremház keltezését leletanyagának kevertségéből adódóan nehéz 
meghatározni (az Árpád-kori leletanyagnak kb. a fele innen került elő). Amennyiben 
nem utólagosan keveredtek ide (az árvíz utáni leletanyag rendezés során), a ház 
legkésőbbi kerámiadarabjai egy galléros fazék peremtöredékei a kemence aljárról (145. 
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kép 2), illetve egy gyorskorongolt fazék aljtöredéke (145. kép. 6), melyek arra 
utalnának, hogy a ház élete jócskán belenyúlik a 14. századba. Talán mérvadóbb az a 
tény, miszerint a ház „kemencéjéről” elcsomagolt leletanyag kivétel nélkül vastag falú, 
apró kaviccsal és homokkal soványított, lassú korongolt oldaltöredékek (144. kép 9), 
amelyek a házat egyértelműen az Árpád-korra keltezik, akárcsak a ház sarkába ásott 
veremben talált bronz füstölőalj. 
A vár használata az Árpád-kor után nem szűnt meg, amint azt jórészt a 14. századra 
keltezhető, gyorskorongolt edények töredékei mutatják (145. kép 6-8), noha ez 
arányaiban jelentősen alatta marad az előző századok leletanyagának. A vár területéről 
előkerült legkésőbbi lelet egy 1548. évi Ferdinánd ezüstdénár. 
Véleményem szerint nagyon valószínű, hogy utólagosan került a budvári leletanyagba 
három darab vörös színű, apró kaviccsal, homokkal soványított tál alakú kályhaszem 
töredéke. 
Ennek hitelesítése, akárcsak a kronológiai kérdések tisztázása szakszerű ásatások révén 
válaszolható meg. 
- állatcsont: nem különíthető el a különböző korszakok állatcsont anyaga. 
- 13. századi bronz füstölőalj (132. kép): kétrészes füstölő alsó részének töredékes 
maradványa; magasága: 6 cm, peremátmérője: 10,3 cm, aljátmérője 4,5-4,7 cm; 
alacsony csonkakúp alakú talpon álló félgömb formájú edény, peremén három kis füllel, 
melyekről függőlegesen zsinórdíszt utánzó plasztikus bordadíszek futnak le az edény 
talpáig, mindhárom oldalon egy-egy kis gömböcskével; a perem alatt finoman bekarcolt 
zeg-zug minta, alatta fordított háromszög alakú áttörések. A tárgy viaszveszejtési 
technikával készült a 13. század első felében. 
- vaseszköz (65. kép 9) 
- egyéb: téglatöredékek (?) 
11). Korszak: Árpád-kor 
12). Előzmények: késő neolitikum – rézkor, középső bronzkor, kora és késő vaskor 
(dákok), római kor, késő népvándorláskor 
13). Függelék: 
- leletkatalógus 
14). Irodalom: 
Benkő E. 1990. 69.; Benkő E. 1991.; Benkő E. 2003.; Cavruc 2000. 168-169.; Dávid 1981. 311-312.; 
Dénes J. 1996.; Ferenczi G. 1997; Ferenczi G. 2002. 48-52.; Ferenczi – Ferenczi 1997. 212-216.; Karczag 
– Szabó 2010. 339-340.; Orbán 1868. I. 60-63.; Rusu 2005. 526.; Sófalvi 2007a. 15.; Sófalvi 2010b.; 
Téglás 1897. 
 
5.1.9. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár/Csonkavár 
1). Helység, közigazgatási egység: Székelyudvarhely, Hargita megye 
2). Földrajzi környezet, megközelítés, utak, bejárat: a középkori Udvarhely város északi 
részén (146. kép), a Nagy-Küküllő árteréből kiemelkedő törmelékkúpon (148. kép), a 
folyó bal partja és a Varga-patak által határolt térszínen, a „város piacával” szemben 
épült fel a vár. Egy 1595. évi tanúvallomás említi a „az war fele meneö vt”-at. 
Később, 1806-ban egy lakóház leírásánál találjuk: „Vicinussa egy felöl a Varga Patak és 
a Várba menö Uttza.” 
1815-ben a Telekiek birtokába került Csonkavárat (észak-)keletről a grófok kukoricás 
földje, észak(-nyugat)ról Tó nevezetű kaszálójuk, (dél-)nyugatról a város és a Varga-
patak, dél(-kelet)ről Bethlenfalvára menő utca civis telkei határolják. 
A vár nyugati részén a Bánffy-bástya és a tőle keletre álló félkör alakú torony (hossza 
7,50 m, szélessége 3,50 m) között nyílt a vár egyetlen bejárata (164. kép), kettős 
kapuval, előtte felvonóhíddal. A külső kapu eredetileg egy függőlegesen felvonható 
szerkezet volt, egyik rögzítő köve a félkör alakú torony nyugati oldalán 3 m relatív 
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magasságban in situ helyzetben áll. Az 1629. évi leltár a „várkapu előtt az híd végénél” 
„sarampó” kaput említ, a „felvonó-kapun” három vasláncot, végükön kenderkötéllel, 
vas retesszel, lakattal, „az kapu-ajtó vas sarkakon jár, annak zárlója lakathoz való elő 
tolyó vas kolcs, retesz fejével egyetemben”. A boltozott kapubejárat legkisebb 
szélessége 1,60 m, eredeti magassága nem ismert. A kapuközben tömlöc volt az 1629. 
évi leltár alapján, valamint egy „drabant-ház”. Orbán Balázs leírása alapján a „külső 
kapun belől egy menedékesen felmenő hosszú folyosó (E) volt melynek belső végét a 
második belső kapu (F) zárta el.” Az 1630. évi leltár leírása szerint a félkör alakú 
toronyban puskaport tároltak. 
3). Írott források: 1492, 16. század második fele – 17. század  
4). Formája, kiterjedése (hosszúság, szélesség, alapterület): a várfalak szabálytalan 
négyszög alakban a tornyok és bástyák kiugrásaival együtt kb. 105x120 m területet (kb. 
1,25 ha) vesznek körbe (147. a-b. – 148. kép). Az 1620. évi leltár a vár külső kerületét 
132 ölben (1 öl = 1,896 m, azaz a kerület 250 m) adta meg, ez feltehetően csak a 
négyszög által meghatározott falakat jelölte. 
5). Falak, védművek leírása: a várfalak és a védművek több építési periódus során 
nyerték el mai formájukat, így mind szerkezetük, mind méreteik különböznek 
egymástól. 
Az északi, háromszög alakú Telegdy-bástya olasz típusú fülesbástya (172. kép), 
homlokzati falai 28,40 m (északkelet) és 31,5 m (északnyugat) hosszúak, a bástya mai 
magassága eléri a 9 m-t. A hegyesszögben kinyúló bástyát két félkör alakú füllel látták 
el a kurtinák felőli oldalakon. A nyugati fül mellett ma egy nagyméretű, befalazott 
ágyúlőrés látható (174. kép), a 19. században módosított északkeleti várfal – Visconti és 
Orbán Balázs ábrázolásának megfelelően – egy ugyanilyen lőrést takar a délkeleti 
oldalon. A bástya a vár legkésőbbi védműve, előzménye a székelyek 1599. évi 
rombolásának lett az áldozata, az új fülesbástyát az 1620-as években kezdték építeni. Az 
1620. évi leltár a korábbi bástya külső kerületét 36 ölben adta meg, előtte köpenyfallal 
(„köz kőfal”), tehát itt is falszoros volt a déli és keleti tornyokhoz hasonlóan. Kiderül, 
hogy a bástya négyszögű volt, akárcsak a Bánffy-bástya („kettei négy szegre mutat”), és 
ez volt a legnagyobb a vár védművei közül korábban is. A bástya fülei felől, az 
iskolaudvar oldalán, ennek szintje fölé 4-5 m-el magasodó, vaskos, tömör falrészletek 
(173. kép) meglátásom szerint összefüggésben állnak a korábbi védőtoronnyal, és ennek 
részleteit őrizhették meg, ugyanis nem indokolt egy új-olasz bástya számára ilyen 
magas falak építése. 
A nyugati, trapéz alakú Bánffy-bástya északnyugati fala 13,75 m, a délnyugati pedig 
20,75 m, sarkain kváderekkel kirakva, falazata lefelé kiszélesedik. A bástya az 1620. évi 
leltár szerint három szintes volt, melyeket fafödém választott el egymástól, 
koszorúfáinak számbavétele egyértelműen kimondja, hogy a bástya fedett volt. A bástya 
északkeleti oldalán a mai utcafelszín magasságában egy ágyúlőrésből átalakított, a 
bástyába mélyedő tárolókamra bejárata látható (170. kép). A viszonylag kisméretű 
óolasz bástya a Székelytámadt vár legkorábbi védművei közé tartozik, és a 16. század 
második felében épült. A bástya mellett, az északnyugati várfal kiomlott szakaszán egy 
nagyméretű, téglákból rakott árkádív vált láthatóvá az udvar magasságában, melyet a 
mai fal teljesen eltakart (171. kép). 
A déli, nyolcszög alakú Fóris-„bástya” jellegében nagyon hasonló a vár legépebben 
fennmaradt keleti ágyútornyához, melyek építése közvetlenül 1562 utánra tehető. A déli 
ágyútornyot a 19. század végén az iskolaudvar szintjére bontották vissza, délnyugati 
falszakaszát részben átépítve. 
A keleti, sokszögű Hajdú-„bástya” a vár legteljesebb formájában fennmaradt védműve 
(162-163. a-b. kép): egy háromszintes ágyútorony. A második szinttől felfelé 
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szabálytalan nyolcszög alakú torony (156. kép) legnagyobb átmérője 17,60 m, falainak 
vastagsága 3,40-3,90 m között mozog, magassága 12,50 m. Emeleteit gerendafödémek 
tartották, a várbelső felé néző oldala részben nyitott volt. Az 1620. évi leltár a tornyok 
tetőszerkezetének koszorúgerendáit is számba veszi, tehát ezek fedve voltak. A torony 
legalsó szintjén három nagyméretű, a falba mélyedő ágyúállás található, teherkiváltó 
árkádívekkel lezárva. A középső, keleti ágyúállásból (161. kép) hármas lőrésrendszer 
(háromágú lőrés), míg a két szélsőből (északi és déli) kettős lőrések (kétágú lőrések) 
nyílnak, kifelé egyetlen nagyméretű lőrésben futva össze (158. kép). A lőrésfolyosó 
több mint 4 m hosszú és kifelé tölcséresen szélesedik. A torony legalsó szintjét 
falszoros, illetve 1 m vastag külső köpenyfal övezte (160., 163. a. kép), amely nemcsak 
a tornyot, hanem feltehetően az egész várat keretezte. A falszoros eredetileg az első 
szint magasságában állt (a torony első szintjének sarkain nincsenek kváderkövek), de 
később a külső falat feltehetőleg megmagasították. A második szinten háromágú, X 
alakú lőrések váltakoznak egyágú lőrésekkel (159. kép). A legfelső szint lőrései nem 
tanulmányozhatók a leszakadás veszélye miatt, de feltehetően az első szintéhez hasonló 
elosztásúak voltak ezek is. 
A 1620. évi leltár, valamint Visconti, G. M. (149. kép) és Orbán Balázs alaprajzai 
(147.a. kép) a nyugati és a déli bástya, illetve ágyútorony között kettős falat említenek, 
illetve tűntetnek fel, köztük részben boltozott kazamatarendszerrel. A belső, 3 ölnyi 
széles lőréses fal Orbán Balázs idejében még az udvarszint fölé magasodott 3-4 öllel (ld. 
152. kép). Feltehetőleg a déli és keleti ágyútornyot is kettős fal kötötte össze. 
6). Más erődítési elem (árok, sánc): a várfalakat és a négy sarokbástyát/tornyot mély 
vizesárok vette körül, melyet a Küküllőből töltöttek fel, Visconti 1699. évi ábrázolásán 
ez még jól látható. 1623-ban a „vár palánkjá”-t, az 1644. évi urbáriumban a „Var 
Arokia” melletti két utcát említik. A mai Tó utca (délkeleti oldal) nemcsak nevében, 
hanem morfológiájában is őrzi eredeti funkciójának képét. A vár északkeleti oldalán 
(Attila utca telkeinek kertjei) szintén jól megmaradt a várárok formája, az északnyugati 
oldalon (Kornis Ferenc utca) már kevésbé. 
7). Belső vár, belső épületek (150. kép): a 17. század első felének forrásai részletezik a 
vár belső képét: 
Az 1620. évi leltár pontosan megadja a belső vár, a „paloták” a hosszát (24 öl), valamint 
a palota és a kolostor(templom) által meghatározott szélességet (21 öl). A leltár a 
következő épületeket, épülettraktusokat veszi számba: „király palotája” (kétszintes 
épület, alatta pincével); belső várba vezető magas boltozott kapu, alatta pince; „ház” 
boltozatos emelettel, alul pincével; másik „ház” boltozatos emelettel, alul pincével; egy 
másik „ház” boltozatos emelettel, alul pincével; a „király háza” melletti „ház” vagy 
palota két szinttel, alatta pincével; a belső vár „circuitásának” végében, a 
kolostor(templom) mellett két boltozott épülettér (udvarbírák háza); a „circuitásnak a 
város felől való felében” egy sütőház, mellette egy másik kis „ház”; ezek végében egy 
„élésház”; másik tároló „ház”; ennek végénél ajtó a „pincék torkába”; a belső várnak a 
város piaca felőli oldalán „fegyverház”; ezzel szemben Ugron Pál „háza”; e „ház” és a 
külső vár kapuja fölött három „ház”; a kapu közé nyíló fogház; a várkapu alatt régi 
tömlöc; a külső vár piacán konyha. 
Bethlen Gábor 1625. április 7-én „az kapu felé való szeglet alsó rend két házat, közöttük 
való egy pitvarral és alattok lévő pinczéivel” Kornis Ferenc özvegye rendelkezésére 
bocsátja. 
Az 1629. évi leltár a külső vár kapuján bemenve jobb kéz felől kezdi az összeírást: „egy 
grádicson fel az első egy ház”, e mellett „egy folyosón elő porkoláb-ház pitvara”; „az 
pitvarból egy lajtorján felhágva az porkoláb ház feli, az külső falbeli egy kis torony 
felső bolt”; „ez alatt a pitvarból be az porkoláb-ház bolt”; „ez házon belől is egy kis 
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bolt”; „ezeken alól az grádics mege egy kis ház”; a kapun belül balodalt félig elkészült 
„apró fa-házak”; ezek „közében” a konyha, a konyha végében a kapu felől egy „kis 
ház”, a konyha mellett egy kút zsindelyfödéllel,  „az gárdája faragott tölgyfa”, a kút 
mellett egy másik „kis ház”. 
A belső vár leírása: „az belső várnak az derék külső kapu felől való végében vagyon egy 
istálló”; „az istálló előtt az folyosó”; „az belső vár kapuján belől, jobbkéz felől 
bemenetelben az udvarbíró háza”; „azon belől egy kis élés-ház”; „az udvarbíró háza 
előtt az folyosó ereszben vagyon hat szuszék”; „azon udvarbíró háza előtt ez ereszből be 
egy ház”; „azon belől egy ház most cséplett zabbal tele”; „ezen szeren végen a 
szegeletben egy pitvar”; „azon belől egy bolt ház, most búza benne”; „az grádics vége 
előtt a kis piaczról be kamora”; sütőház, „élés-ház”; „azon kis piaczról az pincze 
ajtajánál az más renden három ház”; „egyik az derék várkapu felől végső szegelet-ház”; 
„az középső-ház, kiben az piaczról bejárnak kéményes ház”; „az végső kis ház”; „ez 
házaknak pitvarából, az kis kerengő grádicson fel, egy kis pitvar”; „azon pitvarocskából 
a folyósóra egy kis béllet festett ajtó”; „ez pitvaron belől egy kis ház”; „azon belől 
középső kis ház”; „ezen házból más házban nyíló zöld festett ajtó”; „ezen szeren az 
végső kis ház”; „ezen házon kívül az folyosón a derék grádics felett”; „az derék grádics 
előtt való udvarló-ház”; „azon belől való ház, ki ő Felsége ebédlő-háza szokott lenni”, 
„másik ajtaja benyílik az folyósó első kis házból”; „azon belől az szegelet ház”; „ez két 
házból árnyékszékek”; „azon belől az háló-ház”, „az szegelet-házból való ajtója zöld 
festett pártás ajtó”; „ennek középső ajtaját az folyósóból csinált középső házban írtuk 
fel”; „ez házon belől egy öreg bolt-ház”; „az kicsin grádics végén való kis ház”; „azon 
belől az végső bolt-ház”. 
Pincék felsorolása: „az várkapu felől való végső kis pinczében”; „az második pinczében 
kin az ajtó”; „azon belől való kis pinczében”; „az belső vár kis piacza felől”; „ezen belől 
az napkeleti szerre való pincze előtt vagyon két kis kamara”; „az napkelet felől való 
renden az szegelet-pincze közepiben”; „azon belől egy kis pincze”; „azon belől az végső 
kis pincze”. 
Egy évvel később (1630), újabb leltár készül: „az belső várkapun bemenvén találtunk 
három lánczot, azkép két reteszt, három kenderkötelet, kikkel az kaput állatják. Az nagy 
kapun való kis ajtónak vas szegezéje, egy nagy lakat. Azon öreg kapu között öt paraszt 
fogast puskáknak függeszteni.” Ezután következik a darabont ház, „az kapu fölött való 
külső pitvarban tíz szakálas, pléhestől”; „az merő toronyban puskapor qr. 5”; a kapu 
fölött a porkoláb „háza”, majd „második porkoláb boltja”; „porkoláb ház mellett való 
házban”; konyha, „szakács-ház”; konyha mellett kút, „vasas vider rajta egy darab 
lánczzal és darab kenderkötéllel együtt, egy kerek rajta, két vaskarika rajtok az 
tengelyen együtt.” 
A belső vár traktusai: „az belső várnak introitussában, az kis házban”; „annak az háznak 
kamarájában”; „az paloták alatt való egyik házban, mely mikor bemennek az belső 
várban bal kéz felé vagyon”; „azon kül való házban”; „az árnyékszéken”; „az paloták 
alatt való boltban”; „alatt az klastromból csinált első új házban”; „az második új 
házban”; „az alsó nagy új oszlopos palotában”; „az sütőház mellett való házban”; 
sütőház, éléskamra; „az várkapu felől való alsó nagy házban”; „azon kül való házban... 
az nagy palotában”; számtartó „házában”; „az klastromból csinált felső első palotában”; 
„az második új házban”; „az öreg új palotában, melyben praedikálnak”; „az első régi 
palotában”; „második régi palotában”; „harmadik régi palotában”; „negyedik régi 
palotában, az ki régen bolt volt”; „ötödik régi öreg boltban”; „az kapu felől való 
boltban”; „az garádicson, hogy feljőnek… és onnan ugyan kimenvén az folyosóra”; „az 
folosóból csinált első új házban”; „az második folyosóból csinált házban”; „az harmadik 
folyosóból csinált házban.” 
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8). Ásatás: 1981-1985 (Ferenczi István), 2002 (Marcu-Istrate, Daniela), 2009 (Sófalvi 
András); dokumentáció: néhány metszet- és felszínrajz, fényképek, ásatási napló az 
1981-1985. évi ásatásokról; ásatási jelentés a 2002. évi ásatásról; rajzok, fotók, 
felmérés, ásatási napló a 2009. évi ásatásról (Haáz Rezső Múzeum). 
1981-1985. évi ásatás: 
A többévados ásatás során három helyszínen folyt régészeti feltárás: a keleti 
ágyútoronyban, az iskola udvarán és a nyugati bástyában. A kutatást alaposan 
megnehezítette a több méteres újkori feltöltés az ágyútoronyban, illetve a bástyában, 
középkori vagy római rétegeket nem sikerült elérni, a fenti korszakokba tartozó 
leletanyag másodlagos helyzetből került elő. A keleti ágyútorony kitakarítása során az 
iskolaudvar szintjéhez képest 5,50 m mélységben elérték ennek padlószintjét, és külső, 
északi oldalán feltártak egy félkörívesen húzódó falmaradványt, melynek építése 
megelőzte a toronyét (160. kép). A zárt iskolaudvarban (II. felület), az egykori 
kolostortemplom szentélyének (?) északi oldalán feltárásra került két alapfal (153. kép), 
körülötte temetkezésekkel (154. kép) (ebből 14 dokumentált: az udvar szintjétől 1,00-
1,60 m mélységben előkerült, keletelt, többnyire bolygatott sírok; kéztartásukra 
általában a medencére helyezett kéz a jellemző; egy részük koporsós temetkezés volt), 
freskótöredékekkel és faragott kövekkel. Az 5x10 m-es felületen két egymással 
párhuzamos, 1,20-1,30 m távolságban lévő délnyugat-északkelet irányú fal került 
kibontásra, a belső fal derékszögben megtörik. Visconti 1699. évi ábrázolása nyomán 
megkockáztatható, hogy a templom szentélyének északnyugati falára, illetve a 
kolostornégyszög délkeleti falrészletére bukkantak az ásatók. A feltárás során viszont 
nem találták meg a fényképábrázolásokon (151. kép) és Orbán Balázs felmérésén 
látható saroktámpilléreket, a déli fal pedig elég hevenyészett módon feltöltésre volt 
alapozva, így az aligha lehetett a szentély fala, tehát valószínűbb, hogy valamely 17. 
századi átépítés falrészletéről van szó. A nyugati bástyában 6x10 m-es felületen 3,5 m 
mélységig lehetett feltárást folytatni a laza feltöltésben (155. kép). Az I. felületen 1981-
ben a nyugati bástya mai iskolabejárat felőli oldalán falmaradványt találtak, mely a 
forrásokból és ábrázolásokból ismert belső fal lehet. 1982-ben az egykori kapubejárat 
helyén kitűzött III. felület feltárása során az újkorban elfalazott kapu helyét, a nyugati 
bástya oldalfalát, benne egy lőrést (?) tártak fel, hitelesítve Orbán Balázs felmérését (E 
helység). 
2002. évi ásatás: 
A keleti ágyútorony megelőző kutatására irányult, folytatva az 1980-as évek feltárásait. 
A toronyfal alapozásának szintjét ezúton sem sikerült elérni a feltörő talajvíz miatt. A 
kutatás a falszövetek, illetve a mindhárom szinten azonos módon kialakított 
lőrésrendszer alapján a torony egységes építését állapította meg. Az ágyútorony legalsó 
szintjén a három előreugrasztott, árkádívvel fedett ágyúállás közül az északkeletiben 
folyt feltárás, nem sikerült kibontani az ágyúállásból induló 4,40 m hosszú, 1,10 m 
széles és 1,20 m magas, téglával boltozott, kifelé táguló folyosószerű lőrést. A 
kiugrasztott árkádívek fedezésére az alsó szinten sarkantyútagokat, illetve elővédművet 
(a torony köré külső falat és falszorost) hoztak létre, ezek részleges feltárására és 
dokumentálására is sor került. 
Az ásatási megfigyelések szerint a torony udvar felőli oldala részben nyitott volt. 
Dokumentálásra került a torony keleti oldalán korábban megfigyelt félköríves fal is 
(157., 160. kép). A későbbi ágyútorony járószintjéhez képest +0,25 m-ről induló fal 
alapozása kb. 1 m, felmenő része 1,40 m magasságig volt megfogható, vastagságát nem 
sikerült meghatározni, ugyanis belső falsíkját nem lehetett megfigyelni a ráépült 
toronyfal miatt. 
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A felmérések alapján az ívelten húzódó fal 10,5 m hosszúságban követhető a torony 
északkeleti oldalánál (legnagyobb kiugrása 0,55 m), majd befordul ennek keleti sarka 
alá. Amennyiben a feltárt, megmaradt részlet alapján egy kör alakú saroktoronyra 
következtethetünk, annak kiszerkesztett átmérője több mint 20 m volt. Feltehető, hogy 
az objektum az 1492. évi Báthori-féle építkezéssel hozható kapcsolatba (az ásatók a 
római kort sem tartották kizártnak), viszont tekintettel az építkezés rövid időtartamára, 
ez nem lehetett nagyobb volumenű. 
Az ásatás során keltező leletanyag nem került elő, az ágyútornyot az építészeti formák 
és haditechnikai megoldások alapján a 16. század második felére keltezték. 
2009. évi ásatás: 
A vár korabeli bejárata előtt (164. kép) 3x6 m felületű szelvényben folyt a feltárás. 
A legfelső réteg eltávolítása után azonnal előtűnt egy háromsoros, téglákból 
(téglaméret: 38x5-5,5 cm) fokukra állított, szamárhátívben záródó boltozott bejárat. 
A feltárás során nagymennyiségű 19-20. századi feltöltést kellett eltávolítani, több mint 
két méteres mélységig. A feltöltés alsó szakaszain több olyan „zárt” réteg került 
kibontásra, melyek egy-egy – feltehetően a vár belső épületeiből származó – bontási 
„munkafázis” során kerültek a várfalak tövébe. Időnként viszonylag egységes, 15/16-17. 
századi kerámialeleteket tartalmazó szintek voltak megfoghatók, köztük összetartozó 
fazéktöredékekkel (179. kép 5-7, 9-11), illetve hasonló kontextusból került elő egy 
gótikus ablaknyílás, valamint két reneszánsz faragvány töredéke (a domonkos 
kolostorból, illetve a reneszánsz palotából – 180. kép). 
1,80 m mélységen feltört a talajvíz, a feltárást szivattyúzással kellett folytatni, 2,25 m 
relatív mélységben elérve a vár eredeti küszöbkövét, előtte habarcsos járószinttel, 14(?)-
15. századi kerámiatöredékekkel (179. kép 4), a járószint alatt pedig barna, köves, 
kavicsos, bolygatatlannak tűnő (?!) altalajjal. Feltehetően erre a szintre támaszkodott a 
várárkon átívelő felvonható híd. 
A kibontott vízi görgeteg és törtkövekből (andezit) világosszürke, durva kavicsos, erős 
kötésű mészhabarcsba rakott, 0,90 m széles fal (166. kép) mellett vékony sávban 
elkülönült ennek alapozási árka, további kutatására már nem volt lehetőség. A fal iránya 
tökéletes vonalat alkot a félkör alakú torony nyugati oldalában, eredeti helyzetében álló 
rögzítő-kő vonalával (165. kép), mely a felvonható kaput tartotta. A küszöbkő 
vonalának függőleges meghosszabbítása a nyugati bástya keleti oldalán is felismerhető 
a falszöveten, az alsó kősorok szintjén egy falcsorbázat is látható. Mindezek a 
Székelytámadt vár korabeli bejáratának elemeit képezik. 
A félkör alakú torony előtt 0,60 m relatív mélységben vízi görgeteg és törtkövekből, 
valamint kevés téglából fehéresszürke, kavicsos habarcsba rakott támfal (vastagsága 
1,25-1,30 m) tűnt elő (166. kép), melynek habarcsában 16. századi bordázott peremű 
fazék töredékei voltak (179. kép 8). A torony előtti támfal oldalai szabályosan 
kiképzettek, felszínét bevakolták. Lábazatát, alapozását nem sikerült elérni, külső, 
nyugati sarkáig volt követhető a bolygatatlan altalaj, feltehetően innen indult a vár árka. 
Az ásatási megfigyelések alapján a vár bejáratának relatív építéstörténete a 
következőképpen rekonstruálható: az eredeti bejárat feltehetően kőboltozatú nyílása 
ismeretlen okokból elpusztult (a várat 1599-ben és 1661-ben érte komolyabb támadás, 
ostrom). Ezt követően a bejáratot átalakítják, a fölötte lévő falat teljes egészében 
újrarakva, köveit kötésben a nyugati bástya és a félkör alakú torony falazatával, 
olyképpen, hogy a fal síkja már nem alkotott párhuzamos vonalat az eredeti 
küszöbkővel. Ugyanekkor a félkör alakú torony nyugati oldalát is átalakították, viszont 
ennek oldalfala lefelé erőteljesen kiszélesedett, így a felvonható kapuszerkezet ezt 
követően már nem tudott működni eredeti állapotának megfelelően. Feltehetően ezzel 
egy időben épült a torony elé a támfal, a bejárat fedezésére. Mindezekből arra 
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következtethetünk, hogy ezt megelőzően a bejárati részt egy erős támadás érte, amely a 
régészeti leletek alapján hipotetikusan 1661-re keltezhető. 
A bejárat legutolsó építési fázisából való a téglákból kiképzett boltozat (167. kép), mely 
2,00 m-es legnagyobb magasságából kiindulva már olyan időszakban készült (18-19. 
század), amikor a várnak nem volt komoly katonai szerepe. 
9). Leletanyag: 
- kerámia: római, középkori és kora újkori (Haáz Rezső Múzeum) 
A vár területéről előkerült középkori kerámiaanyag 99%-a másodlagos helyről 
származik, tehát keltező értéke nincsen, pusztán a vár élettörténetének közvetett forrása. 
Ebből kifolyólag részletes közlésüktől eltekintettem, pusztán néhány Árpád-kori és késő 
középkori – kora újkori töredéket válogattam táblába (179. kép). 
- kőfaragványok: 
A 2009. évi feltárás során a bejárat előtti újkori feltöltésből a vár belső területéről 
(domonkos kolostor, reneszánsz „palota”) származó gótikus (mérműves ablak, borda) és 
reneszánsz (ajtókeret, párkány) kőfaragványok kerültek elő (180. kép). 
- embercsont: a kolostor körüli temető sírjai (14 temetkezés) 
- egyéb: fémtárgyak meghatározhatatlan kontextusból 
10). Korszak: 15. század vége, 16. század második fele – 17. század első fele 
11). Előzmények: római kori castrum (?), kora Árpád-kori királyi udvarhely (?), 
középkori kolostor 
12). Függelék: 
- leletkatalógus 
15). Irodalom: 
Albert 1991.; Marcu – Szőcs 2002.; Fekete Márta 2002.; Ferenczi G. 2002. 60-62.; Dávid 1981. 312-316.; 
Jakab – Szádeczky 1901. 222-223. Karczag – Szabó 2010. 341-342.; Lakatos 1702/1942.; Lukinich 
1903.; Orbán 1868. I. 55-60.; Sebestyén 1984.; Sófalvi 2007.; Sófalvi 2007a. 13.; Sófalvi 2011a.; Sófalvi 
2011b., Vass 1906.; Vofkori 1995. 76-84. 
 
5.1.10. Székelyvarság – Tartód vára 
1). Helység, közigazgatási egység: Székelyvarság, Hargita megye 
2). Földrajzi környezet, megközelítés, utak: Tartód vára a Görgényi-havasok nyugati 
előterében elterülő Görgényi-fennsík közepében található egy alacsonyabb 
kiemelkedésen (848 m, 181. kép). A Tartód-vize és a Nagy-Küküllő által közrefogott 
„hegyorról” rossz a rálátás a környék hegycsúcsaira és völgyeire (184., 186. kép, 
elsősorban kelet felé, Varság irányába lehet ellátni; nyugaton a láz nagyobb 
kiemelkedései akadályozzák a kilátást). A várba vezető korabeli út feltehetőleg a Tartód 
völgyéből indult és megkerülve a magaslatot a délkeleti saroknál érte el a várat, egy 
falszoroson (zwingeren) keresztül (182. kép). 
3). Írott forrás: 1598: „Tartód nyaka” 
4). Hagyományok: 
- Tartód gonosz tündér, Firtos jó tündér meséje 
- egyszerre gyújtottak gyertyát a sóvidéki várakban (egyidejű használat). 
5). Formája, kiterjedése (hosszúság, szélesség, alapterület): ellipszis alakú gyűrűfal 
(183. kép), legnagyobb hosszúsága 75 m, legnagyobb szélessége 37 m; alapterülete (a 
falakon belül) 2.117 m². 
6). Falak (187-188. kép): 
- szerkezet: töltelékes fal 
- vastagság: 1,6-2 m 
- (mai) magasság: 0,85-1,10 m 
- alapárok: a lejtőt helyenként lépcsőszerűen bevágták, a letisztított felszínre rakva a 
falakat (ahol vízszintes volt, ott a felszínre rakták, máshol a fal belső oldalán 0,40-0,50 
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m mély alapozási árok keletkezett); a falalapozás belső síkja 0,15-0,20 m-el szélesebb a 
felmenő falrészletnél. 
- kőanyag: helyben kitermelt andezit (agglomerátum) tömbök. 
- kötőanyag: kétféle kötőanyag különíthető el: 

- szürke, aprókavicsos-köves, viszonylag kevés mésztartalmú kötőanyag (1965) 
- fehéresszürke, köves, nagy mésztartalmú, porlékony habarcs (1965.07.03) 

7). Más erődítési elem (torony, árok, sánc): a kőfalon belül egy ún. belső „földtöltést” 
dokumentáltak az 1964-1965. évi ásatások és felmérések folyamán (valójában egy 
olyan, földből és kőből kiképzett tereplépcső, amely a vár belső felszínét szabályozta). 
A várhegy nyugati és keleti oldalán a falak szintje alatt 6-7 m mélységig meredekre 
vágták le a hegyoldalt, így nehezítve meg a várba való feljutást (185. a-c. kép). 
8). Belső épület: belső építmény nyomát nem, mindössze tűzhelynyomokat 
dokumentáltak (ásatási napló). 
9). Ásatás: 1964-1965 (Ferenczi István); dokumentáció: szintvonalas felmérés és 
keresztmetszetek a felszínről, részletrajz, ásatási napló, leletanyag (Haáz Rezső 
Múzeum) 
Az ásatás a korabeli ásatási módszereknek megfelelően kutatóárkos módszerekkel folyt, 
az I. számú árokkal átvágták teljesen a vár északi részét (189-190. kép), felületeket 
nyitottak a fal külső, nyugati és keleti oldalán, illetve a vár legmagasabb pontján (I. 
számú felület); a vár déli oldalán két másik kutatóárkot húztak (II. és III.), illetve a déli 
fal belső oldala mentén nyitottak felületet. Az ún. „külső földtöltés” alatt felszínre került 
a vár kőből rakott fala, kívül-belül ennek omladékával; az I. számú kutatóárok fal 
melletti részein, ennek belső oldalán a korabeli termőtalaj és az omladék határán 
intenzív faszenes réteget figyeltek meg, amely véleményem szerint a fal körül húzódó 
gyilokjáró, illetve a falat részben borító tetőszerkezet maradványa lehet (a déli fal 
mindkét oldalán szintén szénmaradványokat figyeltek meg). 
10). Leletanyag: 
- kerámia: az ásatások során nagyon kevés cseréptöredék (191. kép) került felszínre (8 
db, l.sz: 4987-4994, a leletek a déli falrészlet belső oldalán kerültek elő); a 
székelykeresztúri Molnár István Múzeum őriz egy nagyobb fazéktöredéket (191. kép 1), 
amelyet turisták vittek a múzeumba az 1990-es években. 
Az előkerült leletek rétegtanilag nem dokumentáltak, az ásatási naplóból mindössze az 
derül ki, hogy a rétegekben többnyire csak a mészhabarcs és a faszén utalt a korabeli 
életre, járószintnek vagy jól elkülöníthető kultúrrétegnek nincsen nyoma (a sziklafelszín 
helyenként néhány cm mélységben van mindössze). A turisták által talált fazéktöredék 
viszont azt sejteti, hogy a vár bizonyos pontjain komolyabb régészeti leletanyaggal lehet 
számolni. 
A vár középkori kerámiaanyaga egységesnek mondható. Kaviccsal, homokkal 
soványított, vastag falú, lassú korongolt, szabálytalan felszínű, viszonylag gyenge 
égetésű fazekak (min. 5 fazék töredékei), felületükön hullámvonal- (191. kép 4), illetve 
vonaldísszel (191. kép 2), valamint rádlis mintázattal (191. kép 1), az aljtöredéken 
fenékbélyeggel (191. kép 5). Az edények pereme magas, tölcséres, tagolt kiképzésű, 
hangsúlyos nyakkal és karcsú testtel. Mindezek alapján – a leletanyag előkerülésének 
rétegtani helyzetét nem ismerve – a 13. század második felére keltezhető a vár építése. 
A rádlis díszítés késő Árpád-kori kontextusban való megjelenése jó példája annak, hogy 
csak egy paraméter nem elégséges adott edénytöredék keltezésére, meghatározására, 
ahogyan egy edény alapján sem keltezhetünk egy várat, ehhez kontextusával együtt egy 
leletanyag-csoport elemzése szükséges. 
- állatcsont: – 
- faszén: az ásatás során a falak mellett több helyen faszénréteget figyeltek meg. 
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- egyéb: habarcsminták 
11). Megjegyzés: a vár lejtős belterületét tereplépcsőkkel próbálták szabályozni: a falak 
helyén egy alsó teraszt alakítottak ki a kőkitermelés során; a bejárattól spirálszerűen 
vezet egy másik tereplépcső (az ún. belső „földtöltés”, amely legjobban nyugaton 
látszik) felfelé, amelyet belső útként és/vagy a terület szabályozása céljából (faépületek 
helye ?) hoztak létre (vö. 189-190. kép). 
12). Korszak: Árpád-kor 
13). Előzmény: az ásatások megcáfolták a vár korábban feltételezett dák voltát. 
14). Függelék: 
- leletkatalógus 
15). Irodalom: 
Bárth 1998. 20-28.; Benkő E. 1990. 69.; Benkő E. 1991.; Dávid 1981. 344-345.; Dénes J. 1996.; Ferenczi 
G. 2002. 42-43.; Ferenczi I. 1991b.; Ferenczi I. 1994. 32-45.; Ferenczi I. 1994a.; Ferenczi I. 1994b.; 
Ferenczi – Ferenczi 1967. 57-59.; Ferenczi – Ferenczi 1971.; Ferenczi – Ferenczi 1997. 204-209.; 
Karczag – Szabó 2010. 342-343.; Orbán 1868. I. 136-138.; Rusu 2005. 541.; Sófalvi 1997/1998.; Sófalvi 
2005. 149-151.; Sófalvi 2007a. 14.; Téglás 1895. 314-319. 
 
5.1.11. Szentdemeter – Balási kastély 
1). Helység, közigazgatási egység: Szentdemeter, Maros megye 
2). Földrajzi környezet, megközelítés, utak: a Kis-Küküllő bal partjának magas teraszán, 
az „Udvarikert” szántóin található; a késő középkori udvarház, illetve fejedelemség kori 
kastély a településtől elkülönülten, attól északnyugatra épült (196. kép). 
3). Írott forrás, feliratos emlék: 1617 B.F., 1629, 1635 B.F. 
4). Formája, kiterjedése (hosszúság, szélesség, alapterület): az I. katonai felmérés 
szabályos alaprajzú, négy saroktornyos épületet ábrázol (192. kép), formája a későbbi 
térképeken (193-194. kép) is jól látható; Orbán Balázs 90 lépés oldalhosszúságúnak írja 
le. 
5). Falak: mára teljesen elpusztultak. 
6). Más erődítési elem (torony, árok, sánc): a saroktornyok védelmi jellegére nincsen 
adat. Orbán Balázs a kastély legrégebbi, nyugati oldaláról azt írja, hogy „lőréses 5 öl 
magas falak közepén egy kapu-bástya van, mely lőrésekkel és zuzművekkel (pechnasse) 
ellátott”, ennek egyik ablakán BF betűk és 1635-ös évszám látható, a „délkeleti szögén 
most lerombolt másik kapubástya állott, melynek felvonó hídja még e század elején is 
meg volt”. (195. kép) 
7). Belső épületek: az 1629. évi leltár a következő épületeket, épülettraktusokat, tereket 
sorolja fel: nagypalota, a palotával szembeni külső ház, belső kis ház, palota pitvara, 
ebédlőház, ebédlőházon belül lévő boltozott ház, grádicsnál lévő palota, a palotán belül 
lévő nagyobbik boltozott ház, belső boltozott ház, ebédlő és öregpalota közötti ház, 
belső régi ház, külső régi ház, kút felől lévő külső régi ház, kút felől lévő belső régi ház, 
leányok háza, külső kamra, sütőház, konyha, konyha melletti kulcsárház, kapu fölött 
lévő középső kis ház, kapu fölött lévő belső kis ház, kapu fölött lévő felső palota, 
darabont ház (itt említik a vár kapuját, két felvonó lánccal), régi porkoláb ház, nagy 
pince, kulcsár ház, kis pince, konyha feletti bástya tornáccal, padlás, szalonnásbástya, 
káposztáspince, gabonásház, kút, sütőház, sütőház melletti kéményes ház, tömlöc, 
fegyveres bástya alatti pince, fegyveres bástya, szekérszín, istállók, régi kapu fölött 
tiszttartó ház, belső ház, szekérszín, csűrkert alatt szín. 
Hadi felszerelés: 
- a palotával szembeni külső házban 12 régi acélos puska, hat régi és két kisebb 
pisztoly; 
- a belső kis házban vadászfegyverek; 
- a sütőház melletti szín alatt egy régi tarack, három kis tarack; 
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- a fegyveres bástyában 13 szakállas, hat kisebb szakállas, 47 „muskotélyos” (kanócos) 
és 10 acélos puska, három sisak, három fegyverderék, egy ezüstös nyelű alabárd, négy 
páncél, egy kozper, karvasak, 19 puskaforma, négy láncfa, két taracktöltő kanál, két 
kanóctartó vas, egy tarackgolyóbis és szakállas golyóbisok, négy tonna puskapor, négy 
tonna kénes puskapor, két zsák salétrom, egy tonna kénkő; 
- a régi kapu fölötti tiszttartó ház fogasán három új páncél, egy merő páncél, egy bányai 
acélos puska, egy szablya, egy hegyes tőr, egy „bitang” szablya; 
- a belső házban 14 sisak, öt kopjavas, 40 darab szakállasba való ón golyóbis. 
8). Ásatás: – 
9). Terepbejárás: 2011 tavasza – az „udvarikert” szántóinak felületén nagyon intenzív 
köves, téglás, épülettörmelékes szóródás alapján jól körülhatárolható a kastély területe, 
a leletanyag sűrűsödési pontjain épületek helyét is be lehet határolni. A helybéliek által 
mutatott „kaszapince” (a hagyomány szerint ide dobták be a foglyokat vagy bűnösöket) 
egy olyan természetesnek látszó mélyedés, mely valóban egy pincesor beomlott helyét 
jelöli (197. kép). 
10). Leletanyag: késő középkori – fejedelemség kori kerámia, kályhaszemek, 
kályhacsempe töredékek 
11). Korszak: 15-18. század 
12). Előzmény: kolostor (?), feltételezett 15-16. századi udvarház (Nyujtódiak) 
13). Irodalom: 
B. Nagy 1973. 60-69.; Dávid 1981. 329-330.; Keresztes 1995. 67-69.; Orbán 1868. I. 156-159. 
 
5.2. Töltésvonulatok (hosszúsáncok és árkok) 
 
Udvarhelyszék és tágabb környezetében található objektumok, térbeli elrendeződésük 
sorrendjében (203. kép): 
 
5.2.1. Óriások útja vagy árka (Nyárádmagyarós község, Selye falu) 
A Görgényi-havasok nyugati nyúlványának, a Bekecs (1080 m) déli-délnyugati oldalán 
található földtöltés(ek) és árok együttese (204-206. kép). Az objektum keleti vége a 
Bekecs alatti lapos teraszlépcső erdős, irtásos peremén indul. Az enyhe lejtőn, annak 
lejtésszögére merőlegesen haladó, markáns, teknős keresztmetszetű árok mellett kívül 
(északon) földsánc található (207. kép), elérve a fennsík (és az erdő) peremét az árok 
mindkét oldalán karakteres földtöltés jelenik meg (208. kép). A déli földtöltés egy mély 
patakmedret követően megszűnik, innentől az árok sekélyebb, az északon haladó töltés 
lapos (tetején számos kőből rakott méta). További szakasza erdőben halad, töltésében 
sok a kő, az árok sekély. A Súgó-patak mély bevágódásának peremén az objektum 
megszakad, majd ennek nyugati oldalán folytatódik (209. kép). Kiérve a bokros, cserjés 
mezőre egyre nehezebben követhető a földsánc. 
Az objektum a kutatásban Orbán Balázs óta lényegében napjainkig mint a Mikháza – 
Szováta közti római út maradványa jelenik meg. A 19. században – 20. század elején 
(Orbán Balázs, Lattyák Sándor) látni vélt római út további szakaszai ma 
azonosíthatatlanok. A katonai táborokat összekötő római útnak, véleményem szerint 
Sóvárad felé kellett volna irányulnia, nem pedig a Bekecs meredek déli peremére 
visszakanyarodnia. 
Az objektum napjainkban követhető, GPS-el mért hossza (2010): 1993 m. 
Dénes István által jelölt hosszúság: 2,22 km. 
Irodalom: 
Dénes I. 2007. 257-258.; Lattyák 1917. 230-231.; Orbán 1870. IV. 20., 80-81. 
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5.2.2. Tündérek útja (Szováta és Felsőköhér határán) 
A Kis-Nyárád és a Szováta-vize közti északkelet-délnyugat irányú, a vízválasztó 
hegygerincet (Kaca-hegy, 1142 m) merőlegesen sáncoló töltésvonulat (211-212. kép). 
Nagyrészt erdős környezetben található, délről érintve az Alsó-Kaca mezőt. A Nyárád 
völgyéből meredeken emelkedő hegyoldalnak a gerincmagaslathoz közeli enyhébb 
kaptatóján indul a déli oldalon nagyméretű, bogárhátú sáncból, északon karakteres 
árokból álló objektum (213. kép). A vízválasztó gerincen több, rá merőleges szekérút 
halad át rajta (214. kép), itt a sánc anyaga nagyon köves (kőtöltés), az árok mélyedése 
alig látható (az erózió feltöltötte). A vízválasztó keleti, enyhe lejtőjén szekérút vezet 
hosszan a sáncon, árka már nem látható. Az újonnan kiirtott erdőben ma már csak egy 
kis szakaszon követhető az objektum vonala. 
Az objektum napjainkban követhető, GPS-el lemért hossza (2010): 490 m. 
Dénes István által jelölt hosszúság: 1,50 km. 
Irodalom: 
Dénes I. 2007. 258-259.; Lattyák 1917. 226-227. 
 
5.2.3. Csere-tetői objektumok (Szováta/Illyésmező) 
Az egyesült Juhod-patakok völgyétől északra emelkedő Csere-tetőn (876 m) két 
töltésszakasz (sáncok és árkok) található (215-216. kép). 
1. Az először részletesen Lattyák Sándor által leírt objektum a Juhod-vizébe ömlő Sík- 
és Ruta-patakok közti hegygerincen kezdődik, arra merőlegesen halad északnyugat-
délkelet irányban. A Ruta-patak völgyéig erdőben, illetve mezőn húzódó szakasza 
főként kőből rakott töltés, a Csere-tető mezején, a hegytető perem felőli oldalán haladó 
bogárhátú, 5-6 m széles földtöltését kívül árok kíséri (217. kép). A Csere-tető délkeleti 
peremétől erdőben, meredek oldalon, ennek lejtésszögével párhuzamosan folytatódó 
szakasza karakteres kőből rakott töltés, árka fokozatosan eltűnik. A kőtöltés egy 
természetes eredetű kőszikláig tart, ettől befelé a 45°-nál meredekebb lejtőn már nem 
képezték ki. 
Az objektum napjainkban követhető, GPS-el lemért hossza (2009): 1656 m. 
Dénes István által jelölt hosszúság: 1,65 km. 
2. Az előző objektumra merőleges, Lattyák óta elfeledett (210. kép), légifényképezés 
során (2009) „újra” felfedezett töltés. A Csere-tető mezejének délkeleti sarkánál, az 
erdő szélén elhaladó 1. objektum vonalától induló töltésszakasz. Szuperpozíciója az 1. 
objektummal világos, arra ráfedve, annak vonalától kezdődik, a mező lankás oldalán 
kikapaszkodó földtöltést két szélén árok kíséri. A magaslaton a sánc szerkezete egyre 
kövesebbé válik, a Csere-tető gerincének túloldalán, erdőben haladó, enyhén lejtő 
szakasza pedig lényegében egy kőtöltés. Egy nagyméretű kőszálnál az objektum 
megszűnik (220. kép), innen a hegyoldal meredeken lejt a Tekerős-Juhod jobb parti 
mellékágának völgye felé. 
A két töltés egymással való hasonlósága (kiképzés, indítás) és szuperpozíciója alapján 
kapcsolatuk egyértelmű, és egyazon korszakon belül készültek. 
Az objektum napjainkban követhető, GPS-el lemért hossza (2010): 476 m. 
Irodalom: 
Dénes I. 2007. 259.; Lattyák 1917. 224-225.; Orbán 1868. I. 139. 
 
5.2.4. Kápolna-mezei objektumok (Szováta/Illyésmező, Parajd) 
Rapsóné vára alatt, az ettől keletre elterülő Kápolna-mező szélein három töltésszakasz 
(sáncok és árkok) húzódik (215-216. kép). 
1. A Csere-tetői 1. számú töltés délkelet irányú meghosszabbításában, az egyesült 
Juhod-völgyét merőlegesen záró földtöltés, mindkét oldalán árokkal (218., 222. kép). A 
hatalmas méretű (kb. 7-8 m széles, 3 m magas) kiemelkedő töltés jellegzetessége, hogy 
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laposodó teste rövid szakaszon kifut a meredek északi hegyoldalra. A Juhod sík árterére 
földből és kőből épült sáncát az elmúlt évtizedekben nyersanyag kitermelés rombolta 
szét (Lattyák fényképein még jól látható eredeti formája, ld. 219. kép). A Juhod déli 
partján rövid szakaszon folytatódik, itt ugyanúgy felkap a hegyoldalra. A 
szakirodalomban helyenként tévesen Rapsóné útjával azonosítják (Ferenczi István). 
Dénes István térképén az objektum hossza 160 m, a Juhod déli oldalán haladó szakaszát 
nem mértük fel. 
2. A Kis-Küküllő és a Kis-Juhod vízválasztó gerincén, a Várkapu vagy Várnyaka 
nyergén emelt töltés. Nyugaton egy 804 m magas csúcs keleti oldaláról indul a 
nagyméretű földtöltés, melyet a vízválasztó gerinc mezei szakaszán a 20. században 
talajgyaluval szétegyengettek (Lattyák fényképein még jól látható eredeti formája), 
nyomvonala mindössze a szerkezetéből származó vörösre égett földszemcsék alapján 
követhető. Kőből és földből álló töltése a Rapsóné várától délre emelkedő hegyfok 
erdővel borított nyugati oldalán jól követhető, ennek magaslatán északkelet felé, a 
Vártetőt hordozó gerinc irányába fordul egy kis mellékgerincre. Ezen haladó szakasza 
kövekből rakott, mindkét oldalán mélyen bevágott árokkal; enyhén felkapva a Vártető 
gerincére ér véget. 
Az objektum napjainkban követhető, GPS-el mért hossza (2009): 584 m. 
Dénes István által jelölt hosszúság: kb. 1000 m. 
3. Rapsóné vára alatt, a Kis-Juhod bal parti magas teraszán kezdődő kőtöltés (221. kép). 
A nagyméretű andezit-tömbökből összehordott objektum északnyugati irányba tart, a 
Kis-Juhod északi partján többnyire a Szilas-patakkal párhuzamosan haladva. 
Helyenként rosszul követhető, ugyanis talajgyaluval szétegyengették. A Deszkásvár 
sziklaoldalának déli oldalára enyhén felkapó szakasza markáns kőtöltés. (A 
hagyományoknak megfelelően az objektum a várból Tordára vezető út maradványa, 
amelyet Rapsóné várával együtt az ördög készített, majd szétrombolt.) 
Az objektum napjainkban követhető, GPS-el mért hossza (2009): 718 m. 
Dénes István által jelölt hosszúság: 970 m. 
A Kápolna-mezei és a Csere-tetői objektumok kapcsolata nem ismert, tágabb 
összefüggésük feltárása további kutatás tárgya. A Kápolna-mezei objektumok térbeli 
elrendezése a mezőt jelölő, határoló szerepet sugall. 
Irodalom: 
Dénes I. 2007. 259-260.; Ferenczi I. 1994. 39.; Lattyák 1917. 220-223.; Orbán 1868. I. 139.; Sófalvi 
2005. 152. 
 
5.2.5. Földhíd/Firtos (Firtosváralja) 
Firtos hegyén a Keselyűs-tető és a Péter-hegyese között húzódó sánc és árok (39. kép). 
A két csúcs közti nyeregből, arra merőlegesen induló kelet-nyugat irányú földsánc 
mellett délen árok halad (40., 41. a-b. kép). A Firtos nyugati oldalán, 
Énlaka/Firtosváralja irányába tartó objektum mintegy 150 m hosszú, az erdő lejtőjén 
fokozatosan elenyészik. 
Az objektum átvágásából (1959) kiderült, hogy ennek rétegződése megegyezik 
Firtosvár árkának és sáncának jellegével, tehát középkori. A lejtőn befutó objektumnak 
védelmi szerepet nem tulajdoníthatunk, sokkal inkább területjelölő, elválasztó céllal 
hozhatták létre. 
Irodalom: 
Horedt – Székely – Molnár 1962. 638-639.; Orbán 1868. I. 129.; Sófalvi 2005. 156-158. 
 
5.2.6. Ördög útja (Oroszhegy, Zeteváralja, Zetelaka, Kápolnásfalu) 
A Nagy-Küküllő völgyének Zetelakától északnyugatra magasodó fennsíkján, a 
Szőlőháton (870 m) kezdődő töltésvonulat, mely a Nagy-Küküllő völgyétől keletre 
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tovább követhető szakaszonként egészen a kápolnásfalusi lázig (sánc és árkok). (223-
224. kép) 
A Szőlőháton található nyugat-kelet irányú földsánc keresztmetszete trapéz alakú, 
(magassága átlagosan 1,5 m), két oldalán sekély árokkal (0,50 m), ma szekérút halad 
rajta (227. kép). Nyugati vége kimagasodva, szabályosan záródik, keleten a Küküllő-
völgye felé lejtő oldalon töltése nehezen követhető, felderítését a szerkezetéből felszínre 
kerülő égett földszemcsék segítik. 
Az objektum napjainkban követhető, GPS-el mért hossza (2008): 914 m. 
Dénes István által jelölt hosszúság: 1750 m. 
A sánc szondázása során (2007) a barna humuszréteg alatt vörösesbarna, égett rögös, 
faszenes agyagos réteget, ez alatt pedig szürke, palaszerű agyagot figyeltünk meg. A 
rétegződésből megállapítható, hogy a sánc felszínén faszerkezet (palánk?) állt, mely 
leégett. A faszénminták C-14 elemzése 784:978 AD kalibrált keltezést eredményezett 
(minta kód: Deb-16213). 
A sánc nyugati vonalának meghosszabbításában a szencsedi lázon nem sikerült 
azonosítani a Téglás Gábor által megfigyelt és leírt 600 m hosszú töltésvonulat szakaszt. 
A Szőlőháton lévő Ördög útja meghosszabbításában – a Nagy-Küküllő mélyen 
bevágódó völgyének lapályán – nem maradt nyoma az objektumnak, a láz túloldalán a 
Darkókertje-sarkánál jelenik meg a hasonló jellegű, szintén Ördög útjának nevezett 
töltésvonulat (228. kép). A változó magasságú (0,50-1,50 m) és szélességű (4-8 m), 
köveket is tartalmazó földsáncot mindkét oldalán sekély árok kíséri, a felszínen 
helyenként megfigyelhetők a szerkezetéből származó égett földszemcsék. Az objektum 
a vulkáni fennsík erdős és legelős területein halad nyugat-kelet irányban (229. kép), egy 
helyen patak (Barabás-patak) vágja át, vonala a Kis-Fenyéd mély völgyétől egészen a 
Nagy-Fenyéd völgyének keleti pereméig csak nehezen követhető. A homoródi lázon 
(Tizenhétfalusi-puszta) több kisebb patakon vagy vízfolyáson (Köves-patak, Szállás-
patak, Rákos-Homoród) átmegy a töltésvonulat, a Szén-Homoród medrén átvágó 
töltését kőből rakták. Szerkezete helyenként nagyon köves, a földsánc felszínén 
faszenes, égett földszemcsék lelhetők fel. Kápolnásfalu fölött a Bükk (977 m) enyhe 
magaslatán megszűnik. 
Az objektum napjainkban követhető, GPS-el mért hossza (2009-2010): 5865 m. 
Dénes István által jelölt hosszúság: 7,5 km. 
Függelék: 
- C-14 vizsgálat jegyzőkönyve 
Irodalom: 
Dénes I. 2007. 261-263.; Ferenczi I. 1993. 4., 9.; Orbán 1868. I. 68., 104.; Téglás 1895a. 9-17. 
 
5.2.7. Ördögbarázda/Ördögárok (Szentegyháza, Lövéte, Homoródalmás, a töltés 1,2 
km hosszú déli vége Lövéte és Homoródalmás között a faluhatárt képezi) (233. a-c. 
kép). 
A Csicsói-Hargita irányából, a Veresbükk (1366 m) déli, fenyves oldaláról induló, a 
Vargyas-szorosig haladó töltésvonulat (kő- és földsánc, árkok). Kezdeti kelet-nyugat 
irányú szakasza – az erősen köves környezetnek megfelelően kőből rakott, keleti 
oldalán sekély árokkal. Iránya néhány száz m után délnyugatra fordul, szerkezete föld, 
kevés kővel. A bogárhátú, máshol ellaposodó földsánc szélessége 7-12 m között 
változik, magassága helyenként eléri a 2 m-t is. A legelőkőn és erdős területeken 
áthaladó töltésvonulat metszi a Gyepű-patak forrásvidékét, majd a Virágos-vész oldalát 
érintve a Mogyorós-oldalnál (230. kép) keresztezi a mai tolvajosi országutat, ettől délre 
nagyobb felületén vörösre intenzíven átégett földréteg látható a felszínen. A Vargyas-
patak mélyen bevágó völgyénél, a Szurduknál megszűnik (232. kép). 
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Kőből rakott töltése a Csere-bércétől (871 m) újra követhető, ma fenyőerdőben halad. 
Töltése lapos, árka sekély, nehezen látható. A Lövétei-lázon többnyire a lombhullató 
erő peremén halad, földtöltése legmarkánsabban a Saták-kútjánál látható (231. kép), 
innen helyenként égett földszemcsék jelzik vonulatát. A lövétei Vaskapu után a földből 
rakott töltés kevéssé magas, két oldalán árokkal. Az Ördögárok magaslata (862 m) alatt 
elhaladva, az Árpaszem-tetőt (858 m) követően még vörös, égett földszemcsék jelzik 
nyomvonalát, ezt követően rövidesen megszűnik. A töltésvonulat Szurduktól követhető 
szakasza a Vargyas-patak mély völgye fölötti láz keleti peremén halad, helyenként 
követve annak természetes kanyarulatait (234. kép). 
Az objektum napjainkban követhető, GPS-el mért hossza (2009): 13003 m. 
Dénes István által jelölt hosszúság: 5,25 + 8 km. 
Irodalom: 
Dénes I. 2007. 263-265.; Orbán 1868. I. 88.; 1869. II. 9-10.; Téglás 1895a. 18-23. 
 
Tatársánc (Homoródalmás) 
Leírását, elemzését ld. az 5.5.2.3. alfejezetnél 
 
5.2.8. Kakasbarázda (Homoródalmás, Vargyas, Felsőrákos, Alsórákos) 
A Persányi-hegységben, többnyire a vízválasztó gerinc közelében, észak-dél irányban 
haladó töltésvonulat (sáncok és árkok). A kilométereken keresztül követhető objektum 
folyamatosságát főként nagyobb patak- és folyóvölgyek (a jelentősebbek: Hagymás-
patak, Rika-patak, Nádas-patak, Olt-folyó) bevágódásai szakítják meg (235-237., 239. 
a-c. kép). 
Északon, a Rika egykor nagykiterjedésű erdőségeiben, a Vargyas-szorostól délre, a 
Vargyas-patakba szakadó Fehér- és Megyes-patak között tűnik fel a Kakasbarázda 
vonulata, a fenti patakmedrekre merőlegesen. A nagyméretű, 7-8 m széles, 1-1,2 m 
magas földtöltés keleti oldalán árok halad. Körülbelül egy kilométeres hiátus után a 
Kerekhegy-pataktól folytatódva a Godra-fennsík magaslatának kiterjedt legelőire ér a 
töltés, 8-10 m széles, helyenként 1,5 m magasságot is elérő sáncának mindkét oldalán 
árok halad (244., 246. kép). Kisebb patakvölgyeken átvágva a Súgó-patak mély 
bevágódásáig folyamatosan követhető az objektum. Innen a Hagymás-patakig a fiatal 
erdőkkel benőtt, tagolt területen vonulata már nehezen látható. 
A felszínen több helyen vörösre égett földszemcsék és faszén jelzik a földsánc 
nyomvonalát. A Lencsés-domb mellett, a töltést keresztező szekérút metszetében kis 
szondát nyitottunk (2008). A barna termőtalaj alatt vastag vörösesbarna, égett rögös 
földréteget, alatta világosbarna, faszéndarabokat tartalmazó réteget dokumentáltunk 
(264. kép), az utóbbiból szénmintákat véve. A C-14 minták laboratóriumi elemzése 
669:768 AD kalibrált keltezést eredményezett (minta kód: Deb-16365). 
A Hagymás-patak völgyének déli oldalán emelkedő, legelős-cserjés területen mintegy 
150 m hosszú szakaszon a Kakasbarázda kettős földsánca tűnik fel, keletről árkokkal 
(247. kép). Az 1994-ben végzett átvágás során jól megfigyelhető volt a nyugati sánc 
leégett szerkezete (paliszád ?), a keletiben nem észleltek égésnyomokat. Később az 
elszenesedett fagerendák maradványaiból szénmintákat vettünk (2005), melyek C-14 
laboratóriumi vizsgálata 773:880 AD kalibrált datálást eredményezett (minta kód: Deb-
13396). 
A Hagymás-kő (745 m) meredek északi oldalán hiányzik, majd ennek tetejétől 
folytatódik déli irányban egy földsánc keleten árokkal és egy másik kisebb sánccal (248. 
kép), mely a Csúzlik-pusztán rövid szakaszon egy harmadik földtöltéssel bővül ki, 
köztük árokkal. A 8 m széles, lapos főtöltés magassága közel 2 m, az objektumok teljes 
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szélessége eléri a 25 m-t. A helyszínen 2005-ben kis felületen feltárást végeztünk 
(Dénes Istvánnal közösen). 
Az ásatás eredményei: 
3x3 m-es felületen a Kakasbarázda fősáncának keleti oldalán nyitottunk szelvényt. A 
barnásszürke humuszréteg alatt 0,20 m mélységben megjelent a nagy tűz hatására 
vörösre vastagon átégett föld, az árok felé kidőlt faszerkezet maradványaival: 20-30 cm 
vastagságú, hasított gerendákkal (242. kép). A gerendák a sáncra/árokra merőlegesen 
dőltek ki, egymással párhuzamosan, mindössze egyetlen keresztirányú gerenda 
maradványait dokumentáltuk (241. kép). A sáncfelszínből keveset tudtunk feltárni, 
annak lényegében csak a peremét kutattuk. A földből felhányt sáncszerkezet szélét 
kősor szegélyezte. A sánc földjéből egy-egy hullámvonal-köteges, illetve sűrűn árkolt 
fazék oldaltöredéke került elő (243. kép 1-2). 
A kiemelt tölgygerendák dendrokronológiai vizsgálata egyelőre lebegő kronológiát 
eredményezett (Gryneus András szíves szóbeli közlése). Két faszénminta radiokarbon 
elemzése 681:766 AD, illetve 689:789 AD kalibrált keltezést adott (minta kód: Deb-
13402, 13403). 
A nagyméretű, bogárhátú, 10 m szélességet is elérő földsánc erdős környezetben 
beereszkedik a Kő-patak völgyébe, majd egy hegyhát (Kereknyár-orra, 785 m) szélén 
elhaladva a Rika-patak völgye fölé emelkedő természetes terasz szélén elenyészik. A 
régi rikai országúttól délre emelkedő mezőn, enyhe kaptatón folytatódik széles töltése, 
mindkét oldalán árokkal. Itt szondázást végeztünk (2008). A vastag, szürke, homokos, 
köves agyagréteg alatt vörösre átégett köves agyagréteget értünk el, alatta faszenes 
réteggel, illetve egy kidőlt oszlop elszenesedett maradványával (265. kép). A 
faszénminták laboratóriumi keltezése 647:765 AD kalibrált datálást eredményezett 
(minta kód: Deb-16381). 
A masszív földtöltés továbbra is jól követhető a Rika- és a Sóskút-patakok közti 
keresztgerinc aljáig, a fiatal bükkösben égett földszemcsék jelzik nyomvonalát. A gerinc 
túloldalán a terepadottságokat követve a Sóskút-patak (vagy Kustaly-patak) meredek 
völgyoldalának peremére kanyarodva megszűnik. 
A Sóskút-patakba szakadó Nádas-pataktól délre, a hegygerinccel párhuzamosan, ettől 
nyugatra, néhány méterrel alacsonyabban halad a Kakasbarázda lapos, széles földsánca, 
melynek jellegzetessége, hogy a töltés árok felőli (keleti) oldalán párkányt képeztek ki. 
A Szilas-tetőn (710 m, 245. kép) áthaladva beereszkedik a Szilas-patak völgyébe, innen 
meredek oldalon kapaszkodik kifelé az erdőben egy keskeny gerincen, több kanyarulat 
után felérve a Kárhágó-fejére (823 m). Kelet felé fordulva a Szép-patak völgyével 
párhuzamosan halad, majd elérve az Olt fölé emelkedő meredek lejtő peremét, vége 
szakad. A Rika-erdő déli szakaszán hatalmas méretűvé váló töltésen (árkának aljától 
mért magassága eléri a 4 m-t, szélessége 10-12 m, 249. kép) szekérút halad, 
szerkezetéből égett földszemcsék kerülnek a felszínre. 
A töltésvonulat napjainkban követhető, GPS-el mért hossza (2009-2010): 16187 m. 
Dénes István felmérései alapján: 18,55 km. 
Függelék: 
- C-14 vizsgálatok jegyzőkönyve 
Irodalom: 
Dénes I. 2000.; Ferenczi – Ferenczi 1972.; Orbán 1868. I. 209., 232-233.; Téglás 1895a. 18-23., 31-32. 
 
5.2.9. Kakasbarázda/Ördögárok (Mátéfalva, Datk, Apáca) (238., 240. a-b. kép) 
Az Olttól délre a Sólyomkő-tető (724 m) mögötti gerincen jelenik meg újra a 
Kakasbarázda földsánca és árka (ezt a szakaszát Ördögároknak is hívják), a mellette 
haladó gerincutat ma is „országútnak” nevezik. A Kerekdomb (925 m) meredek keleti 
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oldalán lényegében egy bevágott párkány (út?) felel meg az objektumnak. Az erdőben 
haladó, észak-déli irányú földsánc a Huczás-erdőnél vesz egy nagy kanyarulatot, itt 
keleten lévő árka is jól látható. A sánc szélessége átlagosan 7-8 m, magassága kb. 1 m. 
A Nagykereszt-tetőtől (893 m) elhagyja a vízválasztó főgerincét és délnyugatra 
kanyarodik, érintve a Malomkő-tető (880 m) peremét, töltése itt a legmarkánsabb (kb. 
1,5 m magas, 250. kép). Adott ponton nyugaton is árok jelenik meg, illetve kettős 
töltése lesz, a Kert-patak és Poklos-patak völgye felé lejtve árkai kimélyülnek (253. 
kép). Ettől délre fiatal, újulásos erdőben ma nehezen követhető vonala. A Nagy-patak 
tágas völgyének mezejére kiérve jól látható lapos töltése, kétoldalt sekély árkokkal. A 
patakon átkelve, kiér egy magaslatra, majd bekanyarodik a Pisztrángos-patak felé, és 
fokozatosan megszűnik (251. kép). A Kakasbarázda Olttól délre fekvő szakaszán nem 
észleltük vörösre égett szerkezet nyomát, Dénes István megfigyeléseivel ellentétben. 
A töltésvonulat teljes hosszúsága Dénes István felmérései alapján: 7,75 km. 
Napjainkban követhető, GPS-el mért hossza (2010): 7222 m. 
Irodalom: 
Dénes I. 2003.; Ferenczi – Ferenczi 1972.; Orbán 1869. III. 20. 
 
5.2.10. Töltések Kustaly vára közelében (Oklánd, Vargyas) (257-258. kép) 
Kustaly vára környezetében három, sáncból és árokból álló objektum található. 
Megnevezés hiányában, pontos összefüggéseik ismerete nélkül ezeket egyezményesen 
Kustaly 1., 2. és 3. számokkal jelöltem. 
A vártól 1 km-re keletre a Hagymás-tető (667 m) – Heveder-hegyese (808 m) közti 
hegygerincen, arra merőleges, észak-északnyugat – dél-délkelet irányú 180 m hosszú 
földsánc található, nyugati oldalán árokkal (a magaslaton a keleti oldalon is 
árokkezdemény látható, 259. kép). Az objektum két, természetes vízbevágódás közti 
területet sáncol el, az északi a Gyepű-patak nevet viseli. Töltése a hegygerincen 
kiemelkedő széles sánc, észak felé, a lejtőn ellaposodik, ezen a részen az árok jóval 
markánsabb (Kustaly 1 töltés). A sáncot ma földutak vágják át (254. kép), ennek 
letisztított metszetében Dénes István ábrázolásán az árok felőli, nyugati oldalon 
vastagon átégett földréteg jelenik meg (1989). 
Vargyas felől, a Kustaly-tető (751 m) – Likat-mező irányából érkező gerincre 
merőlegesen, Kustaly várától keletre 700-1000 m-re egy másik, északkelet-délnyugat 
irányú földsánc látható, délkeleti oldalán árokkal (255., 260. kép). A 380 m hosszú 
objektum két, mély bevágódású természetes árok közti területet sáncol, északkeleti 
végződésénél mindkét oldalán árokkal (Kustaly 2 töltés). A földsánc délnyugati végét 
lezáró természetes árok a Határ-patak egyik oldalágát képezi. Az objektumot ma 
földutak vágják át, a sánc felszínén égett földszemcsék jelzik, hogy valamikor ez 
leégett. Az objektum felületén 2010-ben régészeti feltárást végeztünk. 
A fenti gerincek egyesüléséből létrejött, a Heveder-hegyese felé tartó, Kustaly várát 
hordozó hegygerinc déli oldalán, a vár tövéből induló nagyméretű, kimagasló töltés 
található, keleti oldalán árokkal (256., 261. kép). Az észak-dél irányú földtöltés egy 
természetes vízfolyás árka felé ereszkedik be, hossza 85-90 m (Kustaly 3 töltés). Az 
objektumon ma földutak haladnak át. 
Irodalom: 
Dénes I. 2000. 219.; Téglás 1895a. 27-28. 
 
A Kustaly 2 töltésen végzett ásatás eredményei: 
Az objektum délnyugati végétől 30-40 m távolságban nyitottunk egy-egy 3x5 m-es 
szelvényt merőlegesen a sáncra és az árokra (268. kép). A fagyökérzet alaposan 
megnehezítette a szintekben végzett bontást. Az 1. szelvényben a földsánc felszínén az 
avarréteg eltávolítása után, a barna agyagos rétegben 15-20 cm mélyen előtűnt egy 
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elszenesedett gerenda maradványa, a sánc tengelyével párhuzamosan, környezetében 
vörösre égett földszemcsékkel és kövekkel. 30-40 cm mélységben a sánc teljes felületén 
vörösesbarna, vastagon átégett, faszenes, agyagos réteget értünk el, fölötte középen egy 
foltban világosbarna, tiszta homokos agyaggal (262. kép). A vörösre átégett földben 
további, egymással párhuzamos, vízszintes helyzetű fagerendák maradványait 
dokumentáltuk. Az elszenesedett gerendákból szénmintákat vettünk dendrokronológiai 
és C-14 vizsgálatra. A sánc árok felőli peremén vörösesbarna, égett foltos anyaggal 
kevert sötétszürke, tömött, átiszapolódott, humuszos réteget figyeltünk meg (árokból 
kidobált föld). A 2. szelvény felső szintjének bontása során jól elkülönült a sánc égett 
szerkezetének sávja, az árok betöltésébe begurult, megégett kövekkel. A V alakú, 
teknősre kiképzett árok alján világosbarna, humuszfoltos agyagréteget, fölötte 
sötétszürke, fekete, enyhén égett rögös, faszenes, köves réteget dokumentáltunk, rajta 
szürke, enyhén kevert humuszos bemosódással (263. kép). 
Feltárási megfigyeléseink alapján a következő megállapításokat tehetjük: 
Az objektumot a letisztított agyagos altalajra építették, középen elhelyezett hosszanti – a 
sánc testével párhuzamos – gerendákból, melyeknek egy helyen a keresztirányú átkötő 
elemét is meg tudtuk figyelni (266. kép), függőleges oszlopok nyomaira nem 
bukkantunk. Az árokból kitermelt földet a faszerkezet közé halmozták fel, a sánc 
peremén karósor nyomait figyeltük meg. A sáncot kétszer is tűz érte. Az árok első 
újramélyítésének a sánc peremére kidobált anyaga kisebb égésnyomokat mutat, ám 
később erőteljes tűz pusztította a sánc teljes szerkezetét, melynek anyaga mindkét 
irányba elkezdett erodálódni. A sáncot egyszerű földhányással még egyszer 
megújították a közelből felhordott tiszta homokos agyaggal, illetve az árok felőli oldalra 
kipakolt kövekkel (267. kép). 
A kutatott objektum eredeti formája, ismereteink korlátozott volta miatt, nehezen 
rekonstruálható. A vízszintes helyzetű, elszenesedett fatörzsek egymásra helyezett 
gerendákból álló palánkot sugallnak, viszont nem bukkantunk függőleges tartóoszlopok 
nyomaira, illetve a keresztirányú átkötések egy másik párhuzamos gerendasor meglétét 
sejtetik az árok felőli oldalon, ahol párkányt képeztek ki. 
A sánc 1. szintjén kibontott fagerenda C-14 elemzése 717:875 AD keltezést 
eredményezett (minta kód: Deb-17380). Ennek ismeretében a földsánc és árok 
kapcsolata Kustaly várával kérdésessé válik. A kérdés további kutatást igényel. 
Függelék: 
- C-14 vizsgálat jegyzőkönyve 
 
5.2.11. Országhatár vagy Fejedelmi méta (Oklánd, Székelyzsombor) (272-276., 283. 
kép) 
A Rika főgerincén a Szigetbükke pusztától kezdődő (252. kép), a Rika-tető (708 m) felé 
tartó töltésvonulat (sáncok és árok). Az észak-dél irányú, 1150 m (GPS: 1052 m) 
hosszú, markánsan kiemelkedő, 6-7 m széles földhányásból, nyugati oldalán mély 
árokból álló objektum (273. kép) középvonalán áthalad a régi rikai országút. E pontra 
lokalizálható a 17. századi forrásokban megjelenő rikai vám (harmincad ?), az elpusztult 
vámhelyet szekérutak szelik át. Mellette északra az Országhatár töltését nyugatról 
megkettőzték (272. kép), a déli irányban a nyugati árok mellett szintén megjelenik a 
földsánc, rajta út halad (a nyugati sánc hossza: 430 m). 
Az Országhatár felszínén 2010-ben több helyszínen régészeti kutatást végeztünk. 
Irodalom: 
Dénes I. 2000. 219.; Orbán 1868. I. 234.; Téglás 1895a. 28-30. 
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Az Országhatáron végzett régészeti feltárás eredményei: 
Az objektum északi végződése előtt mintegy 70-80 m-re a hegygerinc legkeskenyebb 
pontján egy 5x5 m-es, illetve két 1x5 m-es szelvényben kutattuk a sánc és árok 
szerkezetét (269. kép). Az 1. szelvényben a humusz alatt 15 cm mélységben 
barnásszürke, szenes famaradványokat és kevés égett földszemcsét tartalmazó vékony 
réteget dokumentáltunk a sánc keleti peremén. Alatta 50-60 cm vastag világosbarna, 
homokos, apró köves, humuszfoltos agyagréteget bontottunk el, mely az eredeti 
humusz/szubhumusz felszínt borította (277. kép). A 2. szelvénybe eső árok V alakú, 
lekerekített aljú beásását bontottuk ki, bemosódott, agyagos, humuszos rétegekkel, a 
legalsó rétegben jelentős mennyiségű faszénmaradványt figyelve meg. A 3. szelvénybe 
eső, nyugati sáncnak tűnő jelenség bontása során a gyepréteg alatt világosbarna, 
homokos, apró köves természetes rétegződés tűnt elő, utalva ennek természetes 
képződésére (280. kép). 
Feltárási megfigyeléseinkből kiderült, hogy az Országhatár töltését egyszerű, ledöngölt 
földhányás képezte, melynek anyagát a mellette ásott árokból termelték ki az eredeti 
földfelszínre. A töltés keleti oldalán a hegyoldal levágásával igyekeztek növelni a 
sáncakadályt. A sánc felső szintjéből előkerült jelentős mennyiségű szenes famaradvány 
és két kisméretű cölöphely feltételesen kapcsolatba hozható egy olyan egyszerű 
faszerkezettel, amelyek a föld lefolyását voltak hivatva megakadályozni. Ennek 
kapcsolata az árok alján megfigyelt faszénmaradványokkal egyértelmű. A faszenekből 
mintát vettünk C-14 vizsgálatra, amely 275±70 BP keltezést (AD: 1450 utáni) 
eredményezett (minta kód: Deb-18290). 
Az Országhatár további kutatását az erdő szélén folytattuk, ott, ahol a régi rikai országút 
eléri az objektumot és kb. 200 m hosszan párhuzamosan halad mellette, majd keresztben 
átvág rajta. Ezen a szakaszon, több helyen szekérutak keresztezik az Országhatár 
töltését, feltevésünk szerint ezek egyike mellett kellett állnia a vámhelynek. 
Északról dél felé haladva nyolc 1,5x1,5 m-es, egy 1x3 m-es és egy 2x2 m-es 
kutatószondát nyitottunk. Ezek nagy része negatívnak bizonyult, az avarréteg alatt 
közvetlenül megjelent a barna agyagos altalaj. Az 5. szondában, azon a ponton, ahol a 
régi rikai országút átvágja a töltéseket az avar alatt a szürkésbarna, agyagos, kevés 
faszénnel és kerámia-pigmenttel kevert rétegből állatcsontok és tetőcserépdarab került 
elő (282. kép 1). A közeli 9. szondában az avarréteg alatti világosbarna, enyhén 
kerámia-pigmentes agyagból tégla (?) és égett agyagrögök, valamint egy pipa töredéke 
került felszínre (282. kép 3). A sánc tetejére kijelölt 10. szondából, a szén-pigmentes 
agyagrétegből tetőcserép-darab került elő (271. kép). 
Megfigyeléseink alapján itt kellett állnia a vámhelynek, amely nagyrészt elpusztult, 
illetve maradványai a vastag feltöltésű 19. századi út alatt lappanghatnak. Érvelésünket 
nemcsak a leletek, hanem az a tény is alátámasztja, hogy ezen a részen sűrűsödnek, 
illetve metszik egymást a régi szekérutak, valamint ez az a szakasz, ahol az Országhatár 
kettős töltéssel magasodik mindkét oldalon az út fölé. 
A feltételezett vámhelytől délre újabb két 1x5 m-es szelvényt jelöltünk ki a keleti sánc 
és árkának kutatására (270., 281. kép). A 4. szelvényben 15 cm mélységben vízszintes 
helyzetű elszenesedett fa maradványait dokumentáltuk, alatta és környezetében égett 
földszemcsékkel. A szintenként végzett bontás során több helyen kerültek elő 
elszenesedett famaradványok, illetve égett agyagrögök. Az avarréteg alatt sárgásbarna 
köves, kavicsos, homokos, enyhén faszenes feltöltést, alatta világosbarna, tömött, 
enyhén faszenes agyagos réteget dokumentáltunk, melyek a földhányás rétegeit 
képezték. Legalul, 60-70 cm relatív mélységben elértük a szürke, enyhén kevert eredeti 
talajfelszínt, amely kirajzolta a korabeli gerinc vonalát (279. kép). Az 5. szelvényben 
kibontottuk a V alakú, lekerekített aljú árokszakaszt, humuszos, agyagos, faszenes 



 137

bemosódási rétegekkel. A sánc árok felőli oldala megcsúszott annak irányába, 
aszimmetrikus formát eredményezve (278. kép). Ennek fő oka elsősorban a faszerkezet 
nélküli földhányás eróziójában kereshető. A különféle szintekből előkerülő égett 
famaradványok, melyek darabjai az árok betöltésébe is bekerültek, a sánc és árok 
építése előtti nagyfokú tereprendezés (erdőirtás és égetés) maradványai lehetnek, és a 
földmunkák során kerültek a földhányás testébe. Több faszénmintát csomagoltunk el C-
14 elemzésre. 
Az 1. szintből, 15 cm mélységből, a sárgásbarna, apróköves, homokos, enyhén faszenes 
feltöltésből egyazon fához tartozó faszénmaradványok elemzése 252:349 AD keltezést 
eredményezett (minta kód: Deb-17388). A 2. szint egyik faszenes foltjából vett minta 
elemzése 250:420 AD eredményre vezetett (minta kód: Deb-17858). 
A C-14 eredményeket a következőképpen interpretálhatjuk: a Rika-gerincének egyik 
legkönnyebben áthatolható pontját (676 m) a római korban elsáncolták (ennek 
megfelelően a másik átkelőnél, a Hagymás-tetőn burgust építettek). Az Országhatár 1. 
szelvényéből vett faszénminta, illetve a rikai vám helyén felszínre került kora újkori 
leletek egy másik korszak lenyomatai. Úgy tűnik, hogy a rikai vám létrehozásakor a 
korábbi sáncot megmagasították és az árkot is újraásták (metszeteinkben ennek nem 
látszott nyoma), ugyanakkor a vámhely közelében a töltést megkettőzték egy nyugati 
sánccal (ennek szerkezetét nem kutattuk). 
A kérdés további kutatást igényel. 
Függelék: 
- C-14 vizsgálatok jegyzőkönyve 
 
5.2.12. Töltések a Rika keresztgerincén (Felsőrákos, Vargyas) (236., 284-285. kép) 
A Rika-patak völgyétől délre emelkedő Hegyes-tető – Fehérkút-tető – Közbérc-feje 
(788 m) kelet-nyugat irányú keresztgerincén az Írott-kő előtt három földtöltés húzódik 
egymással párhuzamosan észak-dél irányban. A keleti, markáns kiemelkedésű töltés 2-3 
m magas, keleten árokkal (288. kép), hossza 160 m (GPS: 144 m). A középső sánc 100 
m (GPS: 90 m) hosszú, a nyugati 150 m (GPS: 169 m), mindkét oldalán árokkal. 
A földtöltéseket útbevágódások keresztezik, a katonai térképek jelölései szerint itt ment 
át a Kis-Homoród völgyéből, a Kapus-tető irányából érkező gerincút (67. kép) 
Felsőrákos felé, érintve a rikai várakat. 
A Boldi-hegy nyergének nyugati oldalán álló toronyvártól (rikai vár – nyugati torony) 
nyugatra 120 m (GPS: 237 m) hosszú töltés húzódik a Rika-patak völgye felé, nyugati 
oldalán árokkal (286. kép). 
A Hegyes-tető (680 m) kiemelkedő kúpján álló toronyvárat (rikai vár – keleti torony) 
keletről földsánc öleli körbe, nyugaton árokkal, déli irányban beereszkedve a 
Sóskút/Nádas-patak völgye felé 350 m (GPS: 352 m) hosszúságban (287. kép). 
Irodalom: 
Bordi – Dénes 1998.; Dénes I. 2000. 219.; Téglás 1895a. 30-31. 
 
5.2.13. Földsánc Tepő vára közelében (Alsórákos) 
A Kakasbarázda Kárhágó-fejénél végződő szakaszától nyugatra a Köves-domb (803 m) 
előtt 250 m (GPS: 252 m) hosszú, 2 m magas földtöltés látható, északi oldalán mély 
árokkal (289. kép), merőlegesen a gerincútra („országútja”). Ettől 1,2 km-re délnyugatra 
található a rákosi Tepőn álló középkori vár (237., 240. a. kép). 
Irodalom: 
Dénes I. 2000. 219. 
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5.2.14. Töltésszakasz a Partiumban, a két Zsákod határán (Magyarzsákod, 
Oláhzsákod) (295. kép) 
Magyar- és Oláhzsákod közti hegygerincen a Váruta-hegyese nevezetű hegyháttól 
induló hegygerincen nyugat-északnyugat irányban lapos, 4-5 m széles, utat hordozó 
földhányás látható (297. kép), melyet a Zsákod-pataka felé haladva már csak méták 
jelölnek. Az objektum GPS-el mért hossza (2010): 1517 m. 
 
5.3. Védbarlangok 
 
5.3.1. Homoródkeményfalva – Hollókő 
1). Fekvése, környezete, megközelítése: a falutól északra 3,5 km-re, a Nagy-Homoród 
völgye fölé jobboldalt emelkedő Hollókő kúpszerű, erdővel borított szikladombjának 
délkeleti oldalában található a menedékhely (298. kép); a falutól való relatív nagy 
távolság és az erdős környezet jó fedezettséget nyújtott veszély esetén. 
2). Leírás, szerkezet, alapterület: a vulkáni kőzetben (andezit) természetes módon 
képződött üregből (lávafolyás) egy sziklaeresz jött létre (299. kép). Ennek öblét 
használták ki a történelem folyamán, mesterséges módon beavatkozva. A nyugat-kelet 
irányú kb. 15 m hosszú, enyhén lejtő sziklaeresz keleti vége meredeken leszakadt, itt 
derékszögben folytatódik a sziklaoldal, melybe két kisebb üreget ástak mesterségesen 
(jól láthatók a nagyobb kövek kifeszegetett negatívjai), ezektől keletre egy másik 
párkány/barlangkamra erőteljesen lepusztult és feltöltődött maradványa ismerhető fel 
(300-301. kép). Az avarral borított párkány felszínén bronzkori edények darabjait (vörös 
és barna fazekak oldaltöredékei, köztük ujjbenyomkodásos bordadísszel), illetve egy 17. 
századi szürke fazék fültöredékét találtuk (395. kép 4). Hasznos alapterület: kb. 100 + 
50 m2. 
3). Írott forrás: – 
4). Hagyomány: a török-tatár harcok emléke 
5). Ásatás, régészeti leletanyag: kerámia 
6). Korszak: bronzkor – kora újkor (fejedelemség kora) 
7). Megjegyzés: az objektum a természetes menedékhelyek és a barlangok közti 
átmeneti formának tekinthető. A Hollókő közelében Vigyázóhegy (727 m) nevezetű 
csúcs található. 
8). Irodalom: 
Bányai 1938. 159.; Orbán B. 1868. I. 165. 
 
5.3.2. Kénos – Veresmart 
1). Fekvése, környezete, megközelítése: a falu fölött északra 1,1 km-re fekvő Veresmart 
oldalában találhatók a barlangok (302-303. kép). 
2). Leírás, szerkezet, alapterület: a két csoportból álló, pontusi konglomerátumba ásott 
barlangok nyugati csoportját kőbányászat pusztította el az 1990-es évek elején; a keleti 
barlangcsoport két egymással összeköttetésben lévő barlangból áll. 
1. barlang: átlagosnál nagyobb méretű, jellegzetes kétosztatú barlang (304. kép). Úgy a 
kisebb, nyugati, mint a nagyobb, keleti része négyszögletes alaprajzú, függőleges 
kiképzése (metszete) szintén négyszögletes, sarkos; a barlang mennyezete a fő vető 
mentén részben leszakadt, ennek omladéka az egykori – vízszintes kiképzésű – 
padlószinten található, a barlang aljának külső pereme szintén elkezdett leszakadni. A 
barlang keleti részében a falba mély, félkör keresztmetszetű fülkéket ástak (325. kép). 
2. barlang: átlagos méretű barlang jó állapotban (324. kép); mennyezetének külső része 
leszakadt, ennek omladéka az egykori – vízszintes kiképzésű – padlószinten található; a 
barlang falába félkör keresztmetszetű, sekély fülkéket (puskapor tárolása ?) ástak. 
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A két barlangot a vető mentén ásott szűk nyílás, illetve kívül egy nagyon keskeny 
párkány köti össze, amelyről mély, nagyobb fülke nyílik a sziklafalba (304. kép). A 
barlangok szájnyílása nehezen rekonstruálható, ma teljes szélességükben nyitottak, 
feltehető, hogy egy vető mentén leszakadt mellvédfaluk (ebben lett volna kialakítva a 
keskenyebb szájnyílás). A barlangok alatt 3-4 m magas, majdnem függőleges sziklafal 
található; a két barlang mai alapterülete: 65,37 m2. 
3). Írott forrás: – 
4). Hagyomány: népetimológia: vesztőhely (Orbán Balázs) 
5). Ásatás, régészeti leletanyag: – 
6). Korszak: késő középkor – kora újkor (fejedelemség kora) 
7). Megjegyzés: a falu fölött Őrhegy határnév ismert.  
8). Irodalom: 
Bányai 1938. 159.; Jánosfalvi 1858/2003. 55.; Orbán 1868. I. 160. 
 
5.3.3. Máréfalva – Kőlik 

1). Fekvése, környezete, megközelítése: a falutól északra emelkedő Leshegy oldalában 
található 500 m-re a Fenyédi/Máréfalvi-patak völgyétől (305. kép); a sziklaoldal alatti 
terasz keleti végében két vízforrás van; a faluból dűlőút vezet a menedékhelyhez 
(Székely utca). 
2). Leírás, szerkezet, alapterület: a pontusi konglomerátumba több barlangot ástak a 
tektonikai repedések (vetők) mentén, melyekből a közelmúltig három volt ismert. A 
2008. évi ásatás során négy újabb lepusztult barlangot azonosítottunk a sziklaoldalban 
(306. kép; nem kizárt, hogy további barlangok is léteztek). 
1. barlang: nagyméretű barlang a sziklaoldalban (307. kép). Alaprajzilag két részre 
oszlik, a nagyobb teret statikai okok miatt két részre tagolták; a barlangkamrát két kelet-
nyugat irányú vető mentén ásták a sziklába; a barlang bejárata ép (sarkain lekerekített 
téglalap alakú), ettől keletre két kisebb megfigyelőnyílás (ablak) nyílik (311-312. kép); 
a keleti barlangtér északi falába kis fülkét mélyítettek a sziklába; a barlang járószintje 
kifelé erőteljesen lejt, felületén nagyon minimális kultúrréteggel; alapterülete: 36,70 m2. 
2. barlang: kisebb méretű barlang (307., 311. kép) a sziklafal magas pontján (az 1. 
barlang fölött); kelet-nyugat irányú vető mentén ásott; szájrésze, mellvédje és 
mennyezetének jelentős része leomlott; a barlangkamrától nyugatra egy másik, 
leszakadt kamra állhatott (ma ez a barlang bejárata). Feltehetően a két barlangtér 
együttesére gondol Orbán Balázs, amikor arra utal, hogy a felső barlang ugyanakkora, 
mint az alatta lévő; a barlang mai alapterülete: 16,94 m2. 
3. barlang: kisméretű, lepusztult barlang maradványa (307. kép) a sziklafal magas 
pontján; szájrésze és boltozatának első része leszakadt, alján omladék; mai alapterülete: 
5,28 m2. 
4. barlang: kisméretű, nagyon lepusztult barlang (308. kép) a sziklafal magas pontján; a 
barlang hátulsó fala maradt meg épen, boltozatának indítása jól kivehető, padlószintje 
kis felületen látható, a barlang többi része leszakadt; mai alapterülete: 3,80 m2. 
5. barlang: alsóbb szinten fekvő, átlagos méretű barlang (308., 310. kép); befelé 
kiöblösödik, horizontális profilja (alaprajza) viszonylag jól megmaradt, a nyugati 
oldalon teljesen ép; a barlang alaposan feltöltődött, mai magassága alig 1 m, előtere 
leszakadt; mai alapterülete: 15,24 m2. 
6. barlang: átlagos méretű, alacsonyan fekvő barlang (308-309. kép); alaprajzilag 
nehezen rekonstruálható, alja és előtere feltöltődött, mennyezete eredetinek tűnik; mai 
alapterülete: 14,57 m2. 
7. barlang: nagyméretű, alaposan lepusztult barlang (308. kép) a sziklafal viszonylag 
magas pontján; többosztatú lehetett, északi felében beugró „falpillér” látható, a déli 
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oldalon nagyobb feltöltődött üreg, padlószintje kis felületen maradt meg, a barlang 
mennyezete teljesen leszakadt; mai alapterülete: 29,43 m2. 
3). Írott forrás: 1771: Kőlyuk (Máréfalvi Domus Historia) 
4). Hagyomány: török-tatár támadás emléke, az ellenség nem tudta bevenni (Orbán 
Balázs). 
5). Ásatás: 2008 (Sófalvi András), ásatási dokumentáció, régészeti leletanyag (Haáz 
Rezső Múzeum): l.sz: 9695-9699 
A 2008-ban ismert máréfalvi barlangokban egyedül a 2. számú barlang esetében lehetett 
régészeti kultúrrétegekre számítani, a padlószinten található vastag omladékréteg alatt. 
Az 1,20-1,50 m vastag omladékréteg (316. kép) eltávolítása során feltárult a barlang 
szerkezete: ovális alapterületű, keleti végében szabályos, lekerekített téglalap alakú, 
0,70-0,75 m mély tárolóveremmel (313., 315. kép). A barlang szájnyílása 0,30-0,35 m-
el magasabbról indult, mint a járószintje, és két in situ megmaradt, egymástól 0,85-0,90 
m távolságra lévő sarokköve (314. kép) arra utal, hogy ez hasonló lehetett az 1. barlang 
bejárati nyílásához (viszonylag szűk ajtó, mellette a sziklafal természetes mellvédje 
biztosított védelmet). 
A barlang mennyezetének leomlása hamar elindulhatott, amit feltehetően 
alátámasztással igyekeztek ellensúlyozni, ezzel lehetnek kapcsolatban a barlang hátulsó 
falába mélyedő ferde állású mély lyukak, valamint a barlang nyugati oldalának 
járószintjébe ásott cölöplyukak. A tárolóveremben talált vasszögek (318. kép 5) szintén 
egy állványzat rögzítő elemei lehettek. 
A barlang délnyugati sarkában, a bejárat mellett feltártuk egy ovális alakú belső tüzelő 
maradványát (faszenes réteg, alatta vörösre átégett felület). Az omladékréteg felső 
szintjén kibontott vörösre átégett felület, fölötte faszénnel recens beavatkozás reliktuma 
(Máréfalvi Mirákulum). 
Megfigyeléseink szerint a barlangot folyamatosan tisztították, ugyanis a padlószint alatti 
vetőnyílásból 18-19. századi kerámiatöredékek kerültek elő. A padlószinten talált 
fülesgomb (318. kép 1), illetve a tárolóverem betöltésében talált kerámia és 
üvegtöredékek (317. kép 2-5, 318. kép 2-5) arra utalnak, hogy a barlangot az 1661. évi 
török betörés idején elég biztosan használták. A barlang létrehozásának pontos idejét 
nem tudtuk megállapítani, feltételezzük, hogy korábbi a 17. századnál. 
6). Korszak: 16-17. század 
7). Megjegyzés: Leshegy oldala, Leshegy teteje, Leshegy kútja; Hadút, Hadút teteje 
dűlőnevek Máréfalván 
8). Irodalom: 
Bányai 1938. 157.; Orbán 1868. I. 69.; Sófalvi 2008a. 
 
5.3.4. Székelymuzsna – Likoldala 
1). Fekvése, környezete, megközelítése: a falutól északra 1,3 km-re (319. kép) a 
Likoldala meredek sziklafalában helyezkednek el a barlangok (320. kép); alattuk lapos, 
vizenyős terasz; a barlangok megközelítése ma egy keskeny párkányon lehetséges. 
2). Leírás, szerkezet, alapterület: az erőteljesen lepusztult, délre néző pontusi 
konglomerátum sziklaoldalban ma már csak két barlang található (321. kép) az egykori 
hatból (Orbán Balázs). 
1. barlang: viszonylag nagy alapterületű, alacsony barlangkamra (322. kép), előtere 
leszakadt, alján kavicsos omladék; mai alapterülete: 27,12 m². 
2. barlang: kisebb méretű, erőteljesen lepusztult barlang (323. kép), alján vékony 
feltöltődéssel; mai alapterülete: 7,58 m². 
Keleti irányban, a vető mentén létrejött párkányon további barlangok álltak. 
3). Írott forrás: 1775: Lik alatt (Szabó T. 2005. 180.) 
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4). Hagyomány: tatár harcok (Orbán Balázs) 
5). Ásatás, régészeti leletanyag: – 
6). Korszak: késő középkor – kora újkor (fejedelemség kora) 
7). Megjegyzés: helynév, 1638: Őrhegy (Szabó T. 2005. 180.) 
8). Irodalom: 
Bányai 1938. 160.; Orbán 1868. I. 182. 
 
5.3.5. Székelyudvarhely – Budvár 
1). Fekvése, környezete, megközelítése: Udvarhely városától 2 km-re délnyugatra 
magasodó masszív Budvár szikladombjának (625 m, 130. kép) déli-délkeleti oldalában 
találhatók; a Nagy-Küküllőbe balpartilag folyó Budvár/Ördögrontás-pataka fölött 
magasan tátongó barlangok egy részét csak kötélhágcsóval lehet megközelíteni. 
2). Leírás, szerkezet, alapterület: a masszív, pontusi konglomerátum kőzetbe ásott 
barlangok két elkülönülő csoportot alkotnak (329. kép); a Nagy-Küküllő felé néző ún. 
keleti barlangcsoport (328. kép) erőteljesen lepusztult, feltehetően kőzetének omlékony 
volta miatt, a Budvár-patak szurdokvölgye fölötti ún. nyugati barlangok épebbek 
(kőzetük keményebb, 327. kép). 
Nyugati barlangcsoport: 
1. barlang: kisméretű barlang a sziklafal viszonylag magas pontján, szájnyílása ép, 
hátrafelé enyhén kitágul, hátulsó falát a vető menti természetes rétegelválás képezi; alja 
vízszintesen kiképzett, keresztmetszetében oldalt egy-egy beugrás látható (330. kép); 
alapterülete: 7,15 m2. 
2. barlang: kisméretű barlang a sziklafal viszonylag magas pontján, a barlang szájánál 
markáns peremet, „küszöböt” hagytak meg, a bejárattól balra ablakot képezve ki (338. 
kép); alja vízszintesen kiképzett, hátrafelé elszűkül (331. kép), hátulsó falát lényegében 
a vető menti természetes rétegelválás képezi; alapterülete: 12,34 m2. 
3. barlang: kisméretű barlang maradványa a sziklafal magas pontján, elképzelhető, 
hogy mindössze egy megfigyelő fülke volt; mai alapterülete: 1,46 m2. 
4. barlang: kisméretű barlang a sziklafal viszonylag magas pontján, a barlang szájánál 
markáns peremet, „küszöböt” hagytak meg, ebbe belevésett gerenda helyét figyeltük 
meg, melyet sárgásszürke, durva homokos, meszes habarccsal rögzítettek; a barlang alja 
nagyjából egyenes, vízszintesen kiképzett; mai alapterülete: 3,63 m2. 
5. barlang: a nyugati barlangcsoport nagykiterjedésű barlangja a sziklafal magas 
pontján (332. kép); kétosztatú: a nyugati, vető mentén mélyen befelé ásott kamrája 
nagyobb, a keleti kisebb (342. kép); szájrésze, előtere részben leomlott, pereme ép; 
befelé enyhén lejt, aljának felszíne tagolt; a sziklaperemen állvány köthette össze a 
keletre ásott 6-7. számú barlangokkal; alapterülete: 60,62 m2. 
6. barlang: egy függőleges repedésvonal öblébe ásott kisméretű barlang a sziklafal 
magas pontján; előtere leomlott, alja viszonylag egyenes, nyugati végében 
gerendafészek lenyomata látható; a 6. és 7. barlang alatti meredek sziklafalon bevésett 
„állványzat” gerendafészkeit figyeltük meg; mai alapterülete: 5,90 m2. 
7. barlang: egy függőleges repedésvonal öblébe ásott barlang a sziklafal magas pontján 
(333. kép); baloldali része előreugró (339. kép), jobboldalt mély gerendafészkek 
lenyomataival (ezek átlós irányban kötötték össze a jobb- és baloldalt); befelé mélyülő 
és fokozatosan kitáguló barlang, hátulsó részében tűzhely kialakított tere figyelhető 
meg; mai alapterülete: 24,91 m2. 
A nyugati barlangcsoportnál több helyen megfigyelhető volt, hogy a puhább kőzetet 
jobban kimélyítették, míg a kemény sziklafelszínt néha nem tudták tovább bontani, így 
egyenetlen felszín és oldalfalak keletkeztek. 
Keleti barlangcsoport: 
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8. barlang: barlang lepusztult maradványa a sziklaoldal magas pontján; mai 
alapterülete: 7,02 m2. 
9. barlang: barlang lepusztult maradványa a sziklaoldal magas pontján; mai 
alapterülete: 4,78 m2. 
10. barlang: nagyméretű barlang a sziklafal magas pontján; előtere és szájrésze 
leszakadt; nyugati oldalán gerendafészek volt megfigyelhető; befelé enyhén kitágul; a 
sziklafal peremén párkány kötötte össze a 11. barlanggal (334. kép); a két barlang mai 
alapterülete: 46,38 m2. 
11. barlang: kisméretű barlang a sziklafal magas pontján; előtere és szájrésze leszakadt; 
befelé összeszűkül. 
12. barlang: nagyméretű barlang az erdő szintjén (340. kép), alagútszerűen mélyedve a 
sziklába (335. kép); a barlang nyugati része a boltozattal együtt leszakadt, szája nem 
rekonstruálható, alja befelé fokozatosan emelkedik; mai alapterülete: 42,16 m2. 
13. barlang: nagyméretű barlang az erdő szintjén, kevéssel a 12. barlang szintje fölött; 
erőteljesen lepusztult, alja feltöltődött; mai alapterülete: 24,64 m2. 
14. barlang: nagyméretű barlang az erdő szintje alatt; erőteljesen lepusztult, 
boltozatából semmi nem maradt, alja feltöltődött; mai alapterülete: 11,48 m2. 
15. barlang: nagyméretű barlang az erdő szintjén; erőteljesen lepusztult, boltozatának 
csak hátulsó része maradt meg, alja leszakadt/feltöltődött; befelé fokozatosan szűkül; 
mai alapterülete: 13,01 m2. 
16. barlang: lepusztult barlang az erdő szintjén, boltozata nem maradt meg, alja 
leomlott/feltöltődött; mai alapterülete: 11,64 m2. 
17. barlang: nagyméretű barlang az erdő szintje fölött (336. kép); boltozatának hátulsó 
része megmaradt, kifelé lejtő aljának nagy része leszakadt; mai alapterülete a 18. 
barlanggal együtt: 17,13 m2. 
18. barlang: kisméretű barlang vagy fülke maradványa a 17. barlang nyugati végében; 
enyhén „boltozott”, alja öblös. 
19. barlang: nagyméretű barlang az erdő szintjén (337., 341. kép); a barlang szájrésze – 
ha volt ilyen – és boltozata nagyrészt leomlott, alján vastag feltöltődés van, nagy 
szintkülönbségeket mutatva; alaprajza kissé tagolt; mai alapterülete: 41,99 m2. 
20. barlang: kisméretű barlang az erdő szintje fölött; egy kelet-nyugat irányú vető 
mentén ásták a sziklafalba, a barlang nagy része leszakadt; mai alapterülete: 3,51 m2. 
21. barlang: kisebb méretű barlang az erdő szintje fölött; egy kelet-nyugat irányú vető 
mentén ásták a sziklafalba közvetlenül a 20. barlang fölé; befelé enyhén összeszűkül, 
alja fokozatosan emelkedik felfelé; alapterülete: 4,74 m2. 
A keleti barlangcsoport kamrái több szinten helyezkednek el és egy komplex rendszert 
alkotnak (a sziklafalon kialakított párkányokon egyes csoportjaik egymással 
összeköttetésben állhattak), melynek elemei erőteljesen lepusztultak a puhább kőzet 
miatt, így egy részük mai – relatíve könnyű – megközelíthetősége nem mérvadó. A 
sziklafal további pontjain is lehettek barlangok, melyek elpusztultak. 
3). Írott forrás: – 
Szeles János a 18. század utolsó harmadában azt írja a budvári barlangokról: „Ennek a 
kősziklának a Csicser felé való oldalában nagy mély lyukak, régenten kőfallal s fával az 
szádái úgy alkalmaztattak volt, hogy ha szükséges volt az népnek villongó veszedelmes 
üdőkben oda venni magát, bátorságos lakóhelyekké is fordíttathatták.” „Az oldalába a 
Csicser felől vadnak lyukak, melyek régebben, mert fiatal koromban értem, némely 
kőfallal, mészszel, más fával bé voltak rakva, melyek azután kibontattak, többen nagy 
bajjal járván fel oda; tágasocska üregek vadnak benne: mesterségesen készíttettek-é, 
vagy természetes üregek, 
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ezt nem tudhatni, de annyit olvastam, hogy azon lyukak arra valók voltak, hogy 
veszedelem idején magokat menekűlés végett oda húzhassák össze.” (Szeles 1898. 389., 
605.) 
4). Hagyomány: tatárjárás utáni menedék- és rejtekhely (Orbán Balázs, a Csíki Székely 
Krónika hatásának elemei ismerhetők fel rajta) (326. kép) 
5). Ásatás, régészeti leletanyag: – 
6). Korszak: késő középkor – kora újkor (fejedelemség kora) 
7). Irodalom: 
Bányai 1938. 157.; Orbán 1868. I. 62.; Sófalvi 2010b.; Szeles 1898. 389., 605. 
 
5.3.6. Székelyudvarhely/Kadicsfalva – Rez 
1). Fekvése, környezete, megközelítése: a középkori Kadicsfalva központi részétől 1,5 
km-re északkeletre, a Nagy-Küküllő fölötti Rez meredek sziklaoldalában található a 
barlangcsoport (343. kép). 
2). Leírás, szerkezet, alapterület: a folyamatosan pusztuló konglomerátum sziklaoldalba 
ma hat kisméretű barlang (345-346. kép) mélyed (alapterületük 8-15 m² között van). A 
barlangok többségét egy lazább rétegsorba (vető) ásták, mely nyugat-keleti irányban 
enyhén emelkedik felfelé (344. kép). A barlangokat a sziklafalon kialakított párkány 
kötötte össze (az 1. és 2. barlang ma már csak kötéllel közelíthető meg). A barlangok 
kitettsége feltűnő, már messzi távolságból láthatóak (akárcsak a budvári nyugati 
barlangcsoport 1-4. barlangjai). 
1. barlang: kisméretű barlang (348. kép) a sziklafal magas pontján; előtere leszakadt, 
mennyezete viszonylag ép, alja egyenes; mai alapterülete: 6,04 m2. 
2. barlang: kisméretű barlang a sziklafal magas pontján (348. kép); szájnyílása 
majdnem teljesen ép; befelé kitágul, alapterülete tojásdad, alja egyenes, omladékos; 
alapterülete: 12,07 m2. 
3. barlang: kétosztatú, lepusztult barlang a sziklafal alacsonyabb pontján (348. kép); 
szájrésze, előtere leszakadt, boltozatából kevés ép rész maradt meg; alja keletről nyugat 
felé lejt (a Rez természetes rétegviszonyainak dőlését követve), kultúrréteg nem maradt 
benne; mai alapterülete: 8,90 m2. 
4. barlang: a legnagyobb méretű, teljesen ép barlang a sziklafal magas pontján; szája 
ovális (347. kép), a barlang formája cipó alakú, teljesen ép mennyezete feketére 
kormosodott; alja egyenes, kultúrréteg nélkül; alapterülete: 11,62 m2. 
5. barlang: átlagos méretű, kétosztatú barlang a sziklafal magas pontján; előtere és 
mennyezetének egy része leszakadt, szájnyílása nem rekonstruálható; alja keletről 
nyugat felé lejt, kultúrréteg nem maradt rajta; mai alapterülete: 12,71 m2. 
6. barlang: kisméretű barlang a sziklafal magas, keleti oldalán; szájnyílása viszonylag 
ép, mennyezetének első része leomlott, alja egyenes, minimális feltöltődéssel; 
alapterülete: 8,29 m2. 
3). Írott forrás: – 
4). Hagyomány: – 
5). Ásatás, régészeti leletanyag: – 
6). Korszak: késő középkor – kora újkor (fejedelemség kora) 
7). Megjegyzés: helynév, 1771/1817: Hadrév határnév (Szabó T. 2005. 83.) 
8). Irodalom: 
Bányai 1938. 157.; Orbán 1868. I. 64. 
 
5.3.7. Telekfalva – Őrhegy 
1). Fekvése, környezete, megközelítése: a falutól északra 900 m-re emelkedő Őrhegy 
(753 m) oldalában található (349. kép); a barlangok alatti teraszt nagykiterjedésű (több 
hektár) bozót („Somoserdő”) takarja (350. kép), a közelben több vízforrás található. 
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2). Leírás, szerkezet, alapterület: a masszív pontusi konglomerátum sziklapad közepébe 
három barlang mélyed (352-353. kép). Leírásuk nyugatról kelet felé haladva (354. kép): 
1. barlang: átlagos méretű, kétosztatú barlang (357., 365. kép); nyugati oldala eléggé 
feltelt az ablakszerű nyíláson befolyó csapadék és eróziós tevékenység révén. Bejárati 
része leszakadt, eredeti formája nem rekonstruálható. Keleti irányban vető köti össze a 
2. nagybarlanggal; mai alapterülete: 30,47 m2. 
2. barlang: nagyméretű barlangkomplexum (354-356. kép), alapterülete 157,79 m2. 
Nagy kiterjedésű előteréből öt hosszanti barlangkamra nyílik, a legnyugatibb oldalába 
három másik oldalkamra mélyül kelet-nyugat irányú vetők mentén. A barlang alja 
többnyire egyenes, a beszakadt előtér felől folyamatosan töltődött fel. Oromfala a 
bejárattal együtt megsemmisült. A barlang oldalfalán helyenként eszköznyomok (vésők, 
kalapácsok) figyelhetők meg (364. kép). 
3. barlang: kisméretű barlang kétosztatú szerkezettel (357., 366. kép). Bejárata 
viszonylag épen megmaradt (négyzetes, sarkain lekerekített forma). Alja egyenes, 
nyugati oldalán kultúrrétegek maradványa (letaposott agyagos rétegek, köztük vörösre 
égett szint) látható; alapterülete: 23,44 m2. 
3). Írott forrás: 1812: Kő likak tetejéig, Két Őrhegy közire (Telekfalvi református 
egyház levéltára, 1763-1902 közti vizitációs jegyzőkönyv) 
4). Hagyomány: tatár-török harcok emléke (Orbán Balázs nyomán) 
5). Ásatás: 2007 (Sófalvi András), ásatási dokumentáció, régészeti leletanyag (Haáz 
Rezső Múzeum): l.sz: 8366-8386 
Feltárásunk a középső, 2. számú nagybarlang előterét fedő, 3,5 m vastagságot 
meghaladó omladékréteg eltávolítására és a korabeli kultúrrétegek feltárására irányult. 
A barlang bejáratára merőlegesen 3,5 m széles kutatófelületet jelöltünk ki, amellyel 
teljes keresztmetszetében átvágtuk az omladékot (358-359. kép). A kavicsos-köves 
omladékréteg, közte agyagos bemosódás-rétegekkel arra utalt, hogy az omlás több 
fázisban jött létre. Az omladék alsó, nagy köves-homokos, kompakt leomlása a nagy 
tömbben leszakadt mennyezet maradványa, ennek darabjait, illetve az előtér belső 
részében egy tartópillér csonkját is megtaláltuk, ami arra utal, hogy a barlang szerkezete 
is különbözött a maitól. 
A barlang egykori, mesterségesen kialakított járószintje enyhén lejt kifelé, e fölött két 
vékony, sötétszürke-fekete, faszenes, égett foltos kultúrrétegeket bontottunk ki (a felső 
mindössze a barlang szájnyílása környezetében, 1,5-2 m hosszúságban volt 
megfogható). A korabeli élettevékenységek nyomát őrző rétegekből, apróra összetört 
kerámiatöredékek, állatcsontok, fém- és csonttárgyak (réz hajtű, francia ruhakapocs, 
késnyél), üveggyöngy, vasszegek kerültek elő (360-361. kép). Az a tény, hogy az alsó 
(II.) járószintből is kerültek elő kései, 18-19. századi leletek, arra utal, hogy a barlangot 
folyamatosan tisztították. A barlang létrehozását és legkorábbi használatát egy 1534-ben 
vert lengyel ezüstgaras (Elbing város pénze) keltezi (361. kép 4). 
Megfigyeléseink alapján a kultúrrétegek befelé fokozatosan elvékonyodtak és 
leletszegényé váltak (feltárási felületünket a 3. és 4. barlangkamrában is folytattuk), ami 
arra utal, hogy főként a barlang előterét használták (több fény és levegő). 
A barlang mai bejáratánál feltártuk az eredeti feljárat szerkezeti elemét (362-363. kép): 
sziklába bevésett, keresztben összeillesztett gerendákból, kövekkel és agyaggal rögzített 
tartószerkezet (méretei: 1,5x2 m, mélysége 0,5 m). 
Stratigráfiai megfigyeléseink arra utalnak, hogy Orbán Balázs idejében már nem állt a 
barlang természetes mellvédfala, és bejárata jóval szélesebb volt, mint ahogyan azt ő 
ábrázolta, tehát egykori vaskapujáról csak másodlagos értesülései lehettek. 
6). Korszak: 16-17. század 
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7). Megjegyzés: Orbán Balázs alaprajzán és leírásában a Somoserdő teraszának kettős 
mellvédjét és sáncát tünteti fel, mint külső védműveket (351. kép). A létesítményeket 
harc idején az Őrhegy magaslatáról az ellenfél tűz alá foghatta, így nehezen lehettek 
védelmi elemek, bár vannak olyan jelek, amelyek erre utalnak (a sáncok alapvetően a 
konglomerátum sziklapad természetes leszakadása során jöhettek létre). 
8). Irodalom: 
Bányai 1938. 159.; Orbán 1868. I. 176-177.; Sófalvi 2008a.; Sófalvi 2008b. 
 
5.3.8. Tibód – Szirt-oldal 
1). Fekvése, környezete, megközelítése: a falutól északnyugatra 600 m-re a Szirt-oldal 
erősen erodált, fákkal, cserjékkel benőtt sziklaoldalába mélyedtek a barlangok (367-368. 
kép). 
2). Leírás, szerkezet, alapterület: az erőteljesen lepusztult pontusi konglomerátumban 
nehéz felbecsülni az egykori barlangok számát, olyannyira lekoptak (kb. 5-6 helyen 
figyelhető meg ezek nyoma). A barlangok szerkezete már alig rekonstruálható (két 
esetben hosszanti, alagútszerű bemélyedés; vö. 369-371. kép), csak sejthető a kettős 
szerkezet (a leomlott barlangnak már nincsen eredeti oldalfala, az omlás morfológiája 
valamelyest kirajzolja az egykori szerkezetet). A barlangcsoport jó példája a szinte 
nyomtalanul elpusztult barlangoknak; alapterületük nem határozható meg. 
3). Írott forrás: – 
4). Hagyomány: – 
5). Ásatás, régészeti leletanyag: – 
6). Korszak: késő középkor – kora újkor (fejedelemség kora) 
7). Irodalom: 
Bányai 1938. 157-158. 
 
5.4. Tatárpincék Udvarhelyszéken 
 
5.4.1. Homoródalmás 
Almás falutól keletre 1,7 km-re a Vargyas-szoros felé vezető földút mentén a „Vermek” 
dűlőben találhatók (372., 375. kép) a napjainkra szinte teljesen elpusztult objektumok. A 
szóbeli visszaemlékezések szerint, az út melletti függőleges kőzetfal puha, homokos 
rétegeiben méhkas alakú vermek profiljai látszottak, melyeket az elmúlt évtizedekben 
nyersanyag kitermelés során elbányásztak. 2010 tavaszán már mindössze egyetlen 
objektum leszakadt gödrének profilja volt felismerhető (372. a. kép). 
Irodalom: 
Bardócz-Tódor András: A Vermek. Almási Közélet 3. 2003. 2. július 18. 
 
5.4.2. Homoródjánosfalva 
Jánosfalva központi részén (376. kép), a templomtól északra kb. 50-60 m-re (373. kép) 
elég pontosan lehet tudni a régen tárolásra használt, földbe ásott objektum(ok) helyét. 
Mezey Alpár (47 éves) gyerekkorában tereprendezés közben került felszínre egy földbe 
– feltehetően a környezetében előforduló puha dacit tufába – függőlegesen mélyített, 
„korsó” alakú, 3-4 m mély, alján ölnyi átmérőjű tároló verem. Szája és nyaka téglákkal 
volt kirakva és egy nagyméretű kővel leborítva. Mezey Dénes (93 éves) úgy emlékezett, 
hogy régebben túrót tároltak benne, tehát egészen a 20. század elejéig használatban volt 
a verem. A kitisztított veremre a követ visszahelyezték, felszínét földdel elegyengették, 
így ma teljesen a föld alatt van (2010). 
A helybéliek egyetlen tároló veremre emlékeznek, viszont Orbán Balázs, majd Bányai 
János még többről tudtak: a „templom mellett vannak sajátszerű kürtő alaku alul 
kiszélesedő sziklaoduk, melyeket a lakósok most pince gyanánt használnak”. Mint 
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előfordulásuk más helyszínein, a föld alatt itt is több „tatárpince” rejtőzik, létüket 
geofizikai kutatással lehetne kimutatni. 
Irodalom: 
Bányai 1938. 159.; Orbán 1868. I. 169-170. 
 
5.4.3. Tarcsafalva 
Tarcsafalván egy 1604-ből származó forrásban ún. tatárpincékről esik szó: „volt 
Enneke[m] ezen tarchiafaluý hatarban...ket vermem az Erdeó[n] kit orotas teteye 
tartomanýanak hýuunk, melý vermeimben volt enneke[m] kwleomb kwelomb marham 
Elesnemý es ruhazat nemÿ, melý vermemre az J[ucammattus] az Idegen nepeket 
Rachokot haýdukot rea vitte es onna[n] mýnden benne leweo marhaýmot az mellýeket 
zerettek el vittek”. (Udvarhelyszék törv. ir.) 
A rendkívül érdekes és informatív közlés helyszínét még nem sikerült azonosítani, a 
későbbi helynévtörténeti forrásokban „orotás” és a „falu orotása” tűnik fel, a 
helynévanyagban Tarcsafalva és Benczéd között „Ortován” dűlő fordul elő, ahol viszont 
a helybéliek nem tudnak ilyen jellegű objektumokról. 
Irodalom: 
Szabó T. 2005. 226. 
 
5.5. A Vargyas-völgy összetett védelmi elemei a középkorban és a fejedelemség 
korában 
 
A Persányi-hegység északi végződésénél, ott, ahol a Vargyas-patak áttöri az almási 
mészkőtömböt egy 3 km hosszú, szűk szurdokvölgy alakult ki (377., 379-380. kép), 
többszintű barlangrendszerrel. A Vargyas-szorosban ma összesen 123 barlang ismert, 
ezek közül 44-ben emberi tevékenység nyomai kerültek elő a paleolitikumtól a 18. 
századig (382. kép). 
A Vargyas-szorosban és környezetében a középkorban különféle védelmi struktúrákat 
hoztak létre. 
A Vargyas-szoros védelmi funkciójára és erődített barlangjaira az első adat 1638-ból 
való, ekkor Vargyas falu azért perli Almást, mert az emberemlékezet (momoria 
hominum) óta bírt, a „csudalo kő nevü lyukra” épített erősségét az almásiak 
szétrombolták. 
A szoros déli részét kőből emelt torlasszal zárták el (381-382. kép). A Kőcsűr sarkától 
az Alsó-Mál felé, nyugat-kelet irányban húzódó, mintegy 50-60 m hosszú, kőből rakott, 
mészhabarcskötésű falat Orbán Balázs még több láb magasan állónak írta le. A 
helyszínen egy kőtorlasz maradványai figyelhetők meg, habarcsnyomok nem 
észlelhetők, feltehetőleg egy szárazon rakott kősáncot emeltek az alacsony nyereg 
elzárására. 
A szorossal közvetlen kapcsolatuk lehet az ettől délkeletre található útlezáró 
hosszúsáncoknak: egyik a két Les-tető között (hossza 300 m), másik a Hollókő felé 
vezető hegynyakon (hossza 150 m) húzódik (239. a. kép). 
Északon a szoros fölött a Kőmező déli szélén földből emelt sánccal, illetve árokkal 
(Tatársánc) határoltak le egy területet. A Kőmezőn a középkorban félköríves 
szentélyzáródású templomot (Tatárkápolna) is építettek, melynek létesítése szorosan 
összefügghet a Vargyas-völgy védelmi funkciójával. A Pipások dombja a középkorban 
szintén a védelem egyik fontos elemévé vált. 
Irodalom: 
Daniel Lvt. 135-136.; Dénes I. 2000. 217.; Dénes I. 2002.; Dénes I. 2007. 265., 282.; Orbán 1868. I. 92. 
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5.5.1. A Vargyas-völgyi barlangok (Homoródalmás, Vargyas) 
 
A szurdokvölgy 20 barlangjából vannak dokumentált adataink azok középkori és 
fejedelemség kori használatára (kerámia, állatcsont, csonteszközök, pénzérme stb.). 
Ezek főként a szoros alsó részére koncentrálódnak, nagy részük a Kőhát északi, keleti és 
déli oldalában nyílik (vö. 382. kép). 
A szoros különféle pontjain és magasságában elhelyezkedő természetes eredetű 
barlangok intenzív használatát a 12. századtól induló középkori leletek jelzik. A 
barlangok közül a legfontosabbak az Orbán Balázs-nagybarlang (másként 
Homoródalmási-barlang, illetve Kőlik) és a Lócsűr, ezek, valamint a Tatárlik (vagy 
Ugronlik) szájnyílásait a középkorban vagy a fejedelemség korában kőfallal erődítették 
meg. A közhiedelemmel ellentétben a Medve-barlangnak nincsen kőfala, a belsejében 
található szárazon rakott kőtorlasz funkciója és kora nem ismert. 
Az Orbán Balázs-barlang (378., 386. kép) magasan nyíló, 11,70 m széles és 6 m magas 
szájnyílását záró, 1,10 m széles védőfalnak (faragatlan mészkőtömbökből sárgásszürke, 
apró kavicsos habarcsba rakott fal) csak a legalsó kősora követhető a felszínen, 
helyenként a falsík vonalával (384., 389. kép). A keleti oldalon nyíló bejárat keleti, 
rézsűsre kiképzett oldalfalából is megmaradt egy részlet, itt a falat ráépítették néhány 
természetes helyzetű, nagyméretű mészkőtömbre. A barlang fala a bejáratnál enyhén 
megcsúszott kifelé. „A barlang száját átölelő lőréses fal is, melyen csak keskeny kapu 
vezet át, s melynek minden irányba szolgáló lő-résein át lenyillazhatták és 
lelövöldözhették az ostromot megkisérteni eléggé merész ellenséget” (Orbán Balázs). 
Az 1638-ban említett kőfalat a vargyasiak 25 forintért építették az almási határba eső 
területen, ahová, mint elmondják „mikor az féle háboru üdő találtatott, mindenkor 
bátorságosan oda mentünk”. 1704-ben ide menekültek Udvarhelyszék birtokosai az 
osztrák Tige tábornok csapatai elől. A szoros keleti oldalába mélyedő barlang hűvös, a 
középkorban és a fejedelemségkorban főként előterét használták, előnye, hogy vizet az 
év bármilyen szakában lehetett nyerni a mészkőn átszivárgó forrásokból. 
A Vargyas-patak völgye fölé alig 3-4 m-rel emelkedő, 9,70 m széles szájnyílású Lócsűr 
(383., 388. kép) védőfalából mára semmi nem maradt, mindössze kis felületen tudtunk 
sárgásszürke, kavicsos habarcsnyomokat megfigyelni, melyek egyértelművé teszik a 
barlang szájának kőfallal való védelmét. 
A Vargyas-szoros nyugati oldalában magasan, a Csala tornya mögött megbúvó Tatárlik 
(387. kép) 10 m széles és 3 m magas déli bejáratát 1,1 m széles kőfallal zárták le 
(faragatlan mészkőtömbökből fehéresszürke, mészkavicsos habarcsba rakott fal), mely 
ma mindössze 0,3-0,4 m magasan áll, falsíkot csak a nyugati oldalon tudtunk 
dokumentálni (385., 390. kép). Ettől nyugatra egy kisebb szájnyílást feltehetően szintén 
fallal zártak el, ennek maradványai ma nem tanulmányozhatók az erőteljes leomlás-
feltöltődés miatt (Dénes István itt is falat jelöl). A meredek sziklaoldalra néző 
északkeleti szájnyílást nem kellett megerősíteni. Az öblös, száraz, napsütötte barlang 
ideális menedékhely volt veszély idején, vízellátásról viszont gondoskodni kellett. 
A Vargyas-szoros kutatása régészeti értelemben több mint évszázados múltra tekint 
vissza (ld. a kutatástörténeti alfejezetet), viszont jól dokumentált rétegtani 
kontextusokkal rendelkező leletanyaggal a mai napig szinte egyáltalán nem 
rendelkezünk. 1969-ben a Lócsűrben és az Orbán Balázs barlangban folyt régészeti 
feltárás folyamán ez utóbbi bejáratát záró kőfalra is szelvényt nyitottak. A Maros 
Megyei Múzeum gyűjteményében található szórványos, beleltározott középkori 
leletanyagról mindössze annyit tudunk, hogy a Lócsűrből származnak (13-15. századra 
keltezhető fazekak perem-, oldal- és aljtöredékei). A szoros barlangjainak életét teljes 
keresztmetszetében átfogja a Dénes István gyűjteményéből maradt leletanyag. Az 
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alkalmi gyűjtésekből származó leletek, noha régészeti kontextusuk nem ismert, 
viszonylag pontos képet nyújtanak az egyes barlangok középkori – fejedelemség kori 
használatáról (391-396. kép). 
A gyűjtemény alapján a következő barlangokból ismertek középkori vagy fejedelemség 
kori leletek: 
 
Sorszám Barlang neve Leletanyag Keltezés 
5. bg. Kápolna-barlang kerámia Árpád-kor 
6. bg.  kerámia 14. század 
8. bg. Lócsűr kerámia 13-15. század 
11. bg.  kerámia kora Árpád-kor 
13. bg. Tatárlik, Ugronlik kerámia Árpád-kor, késő középkor, 

fejedelemségkor 
14. bg. Homoródalmási-barlang / Orbán Balázs-

barlang / Kőlik 
kerámia Árpád-kor, késő középkor, 

fejedelemségkor 
20. bg. Gábor-barlang kerámia Árpád-kor, késő középkor 
23. bg.  kerámia 14. század 
24. bg. Hotel Spelaeus kerámia Árpád-kor, késő középkor 
26. bg.  kerámia késő középkor 
27. bg Cseppköves-barlang kerámia 13-14. század 
33. bg. Székelybetyár-barlang /Átjáró-barlang kerámia, csontfésű Árpád-kor, fejedelemségkor 
36. bg. Medvék-barlangja („kőfalas” barlang) kerámia, ezüstdenár Árpád-kor, fejedelemségkor 
40. bg. Abri-barlang kerámia késő középkor 
57. bg. Alagút-barlang kerámia 13-14. század 
81. bg. Fehéroszlop-barlang kerámia Árpád-kor, késő középkor 
84. bg. Ősember-barlang kerámia 14. század 
107. bg. Oszlopocskák-barlang kerámia fejedelemségkor 
115. bg.  kerámia fejedelemségkor 
122. bg. Párkány-kőfülke kerámia késő középkor 
 
A leletanyag elemzése, mivel általában véletlenszerűen előkerült, vagy válogatott 
darabokról van szó, mindössze tipológiai jellemzők alapján lehetséges (ld. lelet-
katalógus). Mint III. Béla ezüstdenárja (393. kép 7) is bizonyítja, már a 12. századtól 
számolni kell egyes barlangok használatával, melyet a kerámiaanyag egyes darabjai is 
alátámasztanak (391. kép 4-5, 7-8, 392. kép 3-4 – egyszerű profilkiképzésű fazekak, 
hullámvonalköteggel díszített oldal-töredékek). Az elemezhető fazekak és kancsó 
töredék (fenékbélyeges aljtöredék, peremek, díszített oldaltöredékek) alapján az Árpád-
kori, késő középkori és fejedelemség kori leletanyag viszonylag egyenletes eloszlása 
tűnik fel, és – noha a gyűjtemény nem tekinthető teljesen reprezentatív értékűnek – a 
mennyiségi mutatók alapján nem állíthatjuk, hogy a szoros barlangjait a 16-17. 
században intenzívebben használták volna, mint a megelőző évszázadokban. 
Függelék: 
- Vargyas falu pere Almással 1638-ból 
Irodalom: 
Bányai 1938. 153-168.; Boroneanţ 2000. 62-73.; Dénes I. 2002.; Ferenczi G. 2002. 50-51.; Jánosfalvi 
1858/2003. 124-128.; Karczag – Szabó 2010. 170.; Kisgyörgy – Dénes I. 1980.; Orbán 1868. I. 88-95. 
 
5.5.2. A Kőmező és környezete a középkorban (Homoródalmás) 
 
Homoródalmás falutól keletre kb. 10 km-re, a Vargyas-szorostól közvetlenül északra 
áltagosan 700 m tengerszint fölötti magasságban található a több száz hektár kiterjedésű 
Kőmező, mely ma legelős, cserjés, erdős terület, az elmúlt évszázadokban viszont az 
almásiak egyik legfontosabb mezőgazdasági területe volt. A karsztfennsíkon több 
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helyen vízforrás található. Legkönnyebben Almás faluból közelíthető meg, a Kis-
Homoród és Vargyas-patakok közti vízválasztón átkelő úton keresztül. 
A Vargyas-szorostól északra fekvő Kőmező településtörténetileg és védelmi 
szempontból is több szállal kapcsolódik a szurdokvölgy barlangjaihoz. A Kőmezőn több 
olyan, térbeliségében és megjelenési formájában elhatárolható objektum található, 
melyek – bár létük, működésük szorosan összefügg – önálló elemzést igényelnek. 
 
5.5.2.1. A Tatárkápolna 
A Tatárkápolna a Vargyas-szorostól északra fekvő Kőmezőn áll, a Mál-tető (930 m) 
alatti viszonylag tagolt fennsíkon 748 m tengerszint fölötti magasságban (397-398. kép). 
Korabeli írott forrás nem említi a kápolnát. A hagyományok szerint Varjas falu egyháza 
volt, melynek a tatárok elűzték lakóit, akik ezt követően Almásra telepedtek. A 
néphagyományok másik szála alapján a kápolnát a tatároktól való megmenekülés 
emlékére építették, ahol évente hálaadó miséket (búcsúkat) szoktak tartani. 
A keletelt templomépület teljes hosszúsága 13,60 m, hajójának belső hossza 7,60 m, 
amely a szentély felé enyhén elkeskenyedik (belső szélessége a nyugati oldalon 5,50 m, 
a keletin 5,10 m), félköríves szentélyének hossza a diadalív belső vonalától mérve 3,60 
m, szélessége 3,65 m. Egyetlen bejárata a nyugati oldalon volt (befelé kitáguló 
nyíláskeretének szélessége 1,50 m, magassága nem mérhető), nyugati oromfalának 
(400-401. kép) legnagyobb magassága – a mai felszíntől mérve – 3,90 m, nyeregtetős 
formája ma még rekonstruálható (a délnyugati sarkon mért falmagasság a mai felszíntől 
mérve 2,90 m). A déli fal magassága a faltalptól számítva 1,65 m, a szentélyfal 
legnagyobb magassága kb. 2 m. Félköríves apszisát 0,40x0,85 m, sarkain kváderekkel 
kirakott diadalív választja el a hajótól. A szentély enyhén aszimmetrikus, tengelye a 
hajó tengelyéhez képest megtört, melyet nagymértékben az északi diadalív–
szentélysarok megcsúszása idézett elő (a korábbi ásatások következménye). A 
templomnak nem volt sekrestyéje (402. kép). Tudománytörténeti értékű, ám részleteiben 
nem pontos egy 1943-ban készült alaprajzi felmérés (404. kép). 
Az épület falait válogatott, hasított, megmunkált kövekből képezték ki 0,85-,95 m 
vastagságban, a déli hajófalat 0,20 m mély alapárokba rakták, a szentély köveit pedig az 
altalajig letisztított felszínre fektették. Kőanyagnak szürke, szürkésbarna andezit-
tömböket és kevés mészkövet (kváderek) használtak, fehéresszürke, kaviccsal, apró 
kövekkel kevert, nagy mésztartalmú habarcsba rakva (a falmagban kevés égetetlen 
mészkődarab). 
Az egyházi épület területén tudomásunk szerint az 1990-es évek első felében (1994?) 
folyt először ásatás Ferenczi István vezetésével, amelynek dokumentációja elveszett, 
leletei szintén. 2008-ban a helyszínen hitelesítő ásatást végeztünk. 
Az ásatás leírása: 
1. szelvény: a templomépület tengelyében kijelölt, a hajó és a szentély déli részében 
nyitott szelvény (2,5x5 m, 405. kép) részben ráfedett az 1990-es évek első felében 
nyitott kutatóárokra, illetve, mint kutatásunk során kiderült, egy korábbi (1930-as évek 
?), 3,5 m hosszú, ismeretlen szélességű kutatófelületre (annak gödre idézhette elő 
északon a diadalív és a szentélysarok megcsúszását). Ennek során egészen az altalajig 
kitermelték a kultúrrétegeket, viszont szelvényünk nyugati, déli (406., 409. kép) és 
keleti (407. kép) tanúfalai megőrizték a legfontosabb építéstörténeti információkat. A 
visszatöltődött felület gödrében megmunkált, illetve kváderkövek tömbjeit 
dokumentáltuk (411. kép), melyek nagyrészt az utólag leomlott déli diadalív falazatából 
származnak. A déli metszetfalban kis felületen sikerült megfigyelni a templom belső 
apróköves járószintjét, mely ráfedett a diadalív (és a hajófal) világosszürke, kavicsos 
habarccsal feltöltött (0,20 m mély) alapozási árkára. A járószint fölött fehéresszürke, 
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kavicsos habarcsú, meszelt vakolatomladékos réteget különítettünk el a diadalív mellett, 
tehát a falfelület vakolt lehetett. 
A szentélyben megfigyeltek szerint itt nem ástak alapozási árkot, hanem a terep 
morfológiájának megfelelően – amely kelet felé fokozatosan emelkedik – a letisztított 
agyagos, mészkavicsos altalajra szórt habarcságyra fektették a falakat. A szentélybelső 
nagy részét egy nagyméretű kincskereső gödör rombolta, melyet a 20. századi ásatások 
során feltöltöttek, oly módon, hogy egy fordított stratigráfia jött létre betöltésében. 
A templombelsőben két temetkezést tártunk fel. 
1. sír: relatív mélysége a középkori járószinttől: 0,79 m; tájolása: 278º; adultus; a 
sírgödör sarkai lekerekítettek; koporsó nélküli temetkezés; a csontvázat a korábbi 
feltárás nagyrészt rombolta, mindössze jobbra dőlt koponyája maradt meg; a melléklet 
nélküli sírt a templomhajóba ásták. 
4. sír: relatív mélysége a középkori járószinttől: 0,55 m; tájolása: 284º; adultus; a 
sírgödör sarkai lekerekítettek; koporsó nélküli temetkezés; nyújtott helyzetű csontváz, 
koponyája összeroppant, karok a test mellett kinyújtva; a melléklet nélküli sírt a 
szentélybe vagy ennek építését megelőzően ásták (a falhoz közeli sír betöltésében nem 
volt építési törmelék). 
2. és 2’. szelvény: az 1. szelvény nyugati vonalának déli meghosszabbításában (403., 
410. kép), a hajófalon kívül nyitott szelvény és ennek bővítése (3x2 m + 1,5x3,20 m). A 
hajófal talpát kívül a fal mai tetejétől mérve 1,55-1,60 m mélységben értük el (0,20-0,24 
m mélységben a külső járószint alatt). A fal legalsó kősorát, alapozását 0,15 m-el 
szélesebben rakták, mint a felmenő falsíkot, alapozási árka jól elkülöníthető volt, itt is 
megfigyelhettük, hogy a falat egy habarcságyra fektették. 
A fal mellett létrejött rétegsor tanulmányozása alapján (408. kép) a következő 
megállapításokat tehetjük. A sírok, az S-3., kettős temetkezés kivételével, egy barna, 
tömött, mészkavicsos, enyhén faszenes, paticsfoltos rétegbe (R-6) mélyednek, melynek 
szórványos őskori (késő vaskor, többnyire dák), illetve viszonylag intenzív kora Árpád-
kori (12. század ?) leletanyaga egy-egy települési szintet feltételez. A felsőbb rétegek 
másodlagos helyzetű középkori leletanyaga (a legkésőbbi darabok a 15. századdal 
záródnak) szintén ezt a feltételezést erősíti. A templom építési szintje a falak közelében 
elég jól elkülöníthető volt: barna, mészkavicsos, habarcsos, köves humuszréteg (R-4). 
Ennek és az ezt fedő szürkésbarna, habarcsrögös, építési törmelékes rétegnek (R-10) – 
mely lényegében a kápolna fennállásának idejét jelenti – az elkülönítése a felszínben 
való bontás során nem volt problémamentes, így az építési szintből elcsomagolt 
leletanyag záróleletei alapján nagyon valószínű, hogy felkeltezzük az építkezés idejét (a 
legkésőbbiek már tagolt, 14. századi peremek, ld. 414. kép 6, 8). A tanúfalak utólagos 
tisztítása és dokumentálása során már jól el tudtuk különíteni a fenti jelenségeket 
(építést megelőző réteg, építési szint), akárcsak a templom fennállása és használata után 
keletkezett természetes pusztulási rétegeket kevés újkori leletanyaggal: köves, enyhén 
kevert (kevés habarcsmálladék) kiomlások (R-9, R-8). Az R-2 (világosszürke, köves, 
habarcsrögös föld) valószínűleg az 1930-as (?) években folyt tereprendezés során került 
helyére, ugyanis lezár egy szürkésbarna, enyhén kevert humuszréteget (R-3), mely már 
a kápolna körüli élet végső fázisában keletkezhetett. (Erre utal az R-8, R-9. rétegekre 
fedő világosbarna agyaglencse is, amely a kápolna belsejéből kerülhetett ki.) 
A hajófalon kívül három temetkezés került feltárásra. 
2. sír: relatív mélysége a külső középkori járószinttől: 0,47 m; tájolása: 275º; juvenis; a 
sírgödör sarkai lekerekítettek; koporsó nélküli temetkezés, a fej körül fülkeszerű 
bemélyedés; mindössze az összeroppant koponya került feltárásra, a temetkezés többi 
része a szelvényen kívül esett; a melléklet nélküli, tájolásában a közeli hajófalhoz 
igazodó sír betöltésében építési törmelék nem volt. 
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3. (kettős) sír: relatív mélysége a külső középkori járószinttől: 0,82 m; tájolása: 275º; 
adultus, infans II; téglalap alakú, lefelé kiszélesedő sírgödör; koporsó nélküli 
temetkezés; jó megtartású csontvázak; a gyerek és a felnőtt egymás melletti kezeinek 
összefogása (a külső karok a test mellett kinyújtva) egyértelmű bizonyítékai az egyidejű 
eltemetésnek; a csak részben feltárt melléklet nélküli temetkezést már biztosan az ismert 
templom mellé ásták, felső betöltési rétegébe habarcsrögök keveredtek. 
5. sír: relatív mélysége a külső középkori járószinttől: 0,60 m; tájolása: 277º; infans I; 
lekerekített sarkú padkás sírgödör; koporsó nélküli temetkezés; rossz megtartású 
csontváz, jobbra dőlt koponyával, karok a test mellett kinyújtva, a csontok egy része 
eredeti helyzetéből kimozdult (állatjárás); a melléklet nélküli sír betöltésében építési 
törmelék nem volt. 
Az ásatás leletanyaga (a Kőmezőn feltárt szelvények leletanyagával együtt): l.sz. 9714-
9743 
- kerámia: 
A Tatárkápolna belsejéből kevés, a kápolnától délre nyitott, valamint a Kőmezőn 
kutatott szelvényekből jelentős mennyiségű Árpád-kori, illetve kisebb arányban késő 
középkori kerámia került felszínre az ásatás folyamán. 
Az Árpád-kori kerámiatöredékek főként vörös, vörösesbarna, barna, barnásszürke és 
szürke színárnyalatúak, soványításukhoz elsősorban homokot és apró kavicsot, 
ritkábban homokot vagy durva kavicsot használtak. Szinte kivétel nélkül lassú 
korongoltak, a 14-15. századi gyorskorongolt töredékek kis számarányban vannak jelen. 
Díszítésükre a bekarcolt, spirálisan körbefutó vonal- és hullámvonaldísz (412. kép 9, 
413. kép 1, 423. kép 5, 10), esetenként a sűrű, mélyebb árkolások jellemzők (412. kép 4, 
413. kép 7), ritkábban fordul elő körömbecsípés (412. kép 6) vagy ujjbenyomkodás 
(413. kép 2). A kisszámú, általában homokkal beszórt edényaljakon fenékbélyeges 
darab nincsen a leletanyagban. A töredékek egyetlen darab kivételével fazekakhoz 
tartoznak, melyek korai darabjai egyszerű peremkiképzésűek, másik csoportba a 
tölcséresen kihajló, tagolt késő Árpád-kori peremek tartoznak. Az edények teljes 
formája a leletanyag töredékessége miatt nem rekonstruálható. A leletanyag jellegzetes, 
egyedi darabját képezi egy vörös színű, apró kaviccsal soványított, lassú korongolt, 
öblös testű edény, melynek vállát és oldalát vízszintes árkolások közén ferde állású 
fésűszerű eszközzel bepecsételt díszítés tölti ki (413. kép 6). A töredékes edény 
analógiáit – díszítését illetően – a honfoglalás kori pithoszok között találjuk meg. A 
kívül, belül tagolt (414. kép 6, 8), 14. századi párhuzamokkal rendelkező galléros 
peremek egy része még lassú korongon készült, a gyorskorongolt darabokra néhány 
tagoltabb perem (414. kép 7, 10) és vékonyfalú oldaltöredék jellemző (423. kép 12). 
- állatcsont: 
A kápolnán kívüli rétegek bontása során kevés (32 darab) állatcsont, többnyire 
nagykérődzők darabolt csontjainak töredékei kerültek elő, melyek a lelőhely 
településjellegét hangsúlyozzák. 
- fémek: 

- négyzetes keresztmetszetű, lapos fejű zsindelyszegek (7 darab): 2. szelvény, 
barna, mészkavicsos, habarcsos, köves humuszréteg (építési szint, R-4); 
feltehetően a tetőszerkezetből származnak. 
- vaskés 

- faragott kövek: andezitből és mészkőből faragott nyíláskeret, gyámkő, diadalív-vállkő, 
illetve kváderek darabjai (411. kép) 
- tetőcserepek: 
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- vörös, homokkal soványított, lapos és dongás, makkos tetőcserép-töredékek a 
korábbi ásatás visszatöltődéséből: 3. szelvény, barnásszürke humuszos réteg (R-
2); feltehetően a tervezett 1930-as években folyt felújítással állnak kapcsolatban. 

 
A sírok többségének tiszta, építési törmelék nélküli betöltése, valamint a déli hajófal 
alatt megfigyelt világosbarna agyaggal kevert beásás (sírfolt ?) felveti egy templom 
nélküli kora Árpád-kori (12. század – 13. század első fele) temetőfázis vagy fakápolna 
meglétét. 
A szuperpozíció nélküli sírok arra utalnak, hogy az egyházi épület környezetében nem 
temetkeztek hosszabb ideig, a sírok rítusa (test mellett kinyújtott kar, koporsó hiánya), 
illetve más paraméterek (sekély sírmélység, lekerekített sarkok, padka) az Árpád-korra, 
illetve a 15. század előtti időszakra keltezik ezeket. A bővítések, átépítések nélküli 
templom egyperiódusú, a sekrestye hiánya másrészt azt jelzi, hogy az épület egyházi 
rendeltetése a késő középkorra megszűnt. 
A leletanyag keresztmetszete alapján megállapítható, hogy a kápolna helyén és 
környezetében már a késő Árpád-kor előtt, feltehetőleg már a 12. század folyamán 
települési jelenségekkel számolhatunk, melyek intenzitása a kerámiatöredékek alapján a 
13-14. században tetőz, a 15. századtól pedig lényegében szórványossá válik. A kápolna 
pontos építése, mivel az építési szint leletanyaga az ezt fedő réteg leletanyagától nem 
volt pontosan elválasztható, csak egy tágabb perióduson belül jelölhető meg: 13. század 
második fele – 14. század eleje. 
A tatárjárás közvetlen hatása egyelőre csak hipotetikusan mutatható ki a kőmezei 
egyház megépítésében, ugyanis ezt megelőző településnyomokkal, ásatásunk 
eredményei alapján, egyértelműen számolnunk kell. Nem kizárt, hogy a tatárjárás 
sokkszerű hatására és következményeként a Kőmezőn temetkezési hely is létrejön, 
melyet hamarosan kőegyház építése követ. A méreteiben az átlagos Árpád-kori falusi 
templomok paramétereit elérő istenháza egyházjogi rangjának és szerepének 
meghatározása sem problémamentes, ugyanis a temetkezési jog alapján még nem 
dönthető el egyértelműen plébániaegyház vagy filia volta. 
Irodalom: 
Crişan – Ferenczi 1994.; Dávid 1981. 142.; Jánosfalvi 1858/2003. 124-128.; Orbán 1868. I. 88-95.; 
Sófalvi 2009b.; Székely 1974-1975. 66-67. 
 
5.5.2.2. Középkori telepjelenség a Kőmezőn 
A néphagyomány szerint a Kőmezőn állott a középkorban Varjas falu, melyet a tatárok 
pusztítottak el. A középkori forrásokban nincsen említés ilyen a településről. 
A Kőmezőn végzett korábbi kutatások és terepbejárások (vö. Dénes István hagyatéka, 
Crişan Viorica ásatásai), valamint a hagyományok alapján a területen középkori 
település-jelenségekkel számolhatunk. 
2008-ban a Tatárkápolna hitelesítő régészeti feltárása során a templomépület belsejében 
és déli falán kívül nyitott szelvényekből előkerült jelentős mennyiségű középkori 
kerámiaanyag, kisebb mennyiségben állatcsont és patics (ld. fentebb) szintén felvetette 
egy középkori, a kápolnát megelőző, illetve ezzel párhuzamosan létező település létét. 
Ennek kutatása céljából a Kőmezőn, a kápolnától délre és nyugatra néhány tíz méteres 
körzeten belül egy 5x1 m-es, illetve három 3x1 m-es kutatófelületet nyitottunk (397. 
kép). 
A szelvények leírása (421. kép): 
3. szelvény: a gyeptakaró alatti barnásszürke, humuszos rétegből jellegtelen őskori 
kerámia oldaltöredékek, valamint Árpád-kori edények perem- és oldaltöredékei (423. 
kép 1-3, 5-6, 8, 10), illetve egy vaskés (65. kép 10) került elő. 0,40 m mélységben 
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megjelent a vörösesbarna, agyagos altalaj, illetve a mészkő sziklafelszín, régészeti 
objektum nyomát nem észleltük (415. kép). 
4. szelvény: a gyeptakaró alatti barnásszürke, humuszos rétegből középkori perem- és 
oldaltöredékek (13-14. század, 423. kép 4, 9, 12), illetve vassalak kerültek elő. A 
vörösesbarna, agyagos altalaj már 0,35 m mélységben megjelent, régészeti objektum 
nyomát nem észleltük (416. kép). 
5. szelvény: a Tatársánctól délre nyitott felületben a gyeptakaró alatti barnásszürke, 
humuszos rétegből néhány jellegtelen őskori és Árpád-kori kerámiatöredék került elő. A 
vörösesbarna, agyagos altalaj már 0,30 m mélységben megjelent, régészeti objektum 
nyomát nem észleltük (417. kép). 
6. szelvény: a templomépülettől nyugatra nyitott felületben a gyeptakaró alatti 
barnásszürke, humuszos rétegből kevés őskori (szürke, finoman iszapolt dák tál) és 
középkori kerámia (423. kép 7, 11), illetve paticstöredék került elő. A vörösesbarna, 
agyagos altalaj már 0,30 m mélységben megjelent, régészeti objektum nyomát nem 
észleltük (418. kép). 
2005 és 2010 tavaszán végzett terepbejárásaink során a Tatárkápolna környezetében 
szintén gyűjtöttünk őskori és középkori kerámiatöredékeket. A templomépülettől 
északnyugatra 150-200 m távolságban egy kővel kirakott kút nyomait (419. kép), 
északkeletre kb. ugyanilyen távolságban a Mál-tető tövében egy négyzetes zárt, 
sáncszerű szerkezet terepidomait figyeltük meg (420. kép). A 6 m oldalhosszúságú 
objektum felszínén mészkőtömböket, égetett mészrögöket és paticsszerű töredékeket 
gyűjtöttünk, mely feltehetően egy mészégető boksa maradványa lehet (kápolna építése 
?). 
A terepbejárási megfigyelések az ásatási eredményekkel összhangban egy középkori 
település meglétét valószínűsítik, melynek nyomai több ponton, viszonylag nagy 
területen felelhetőek (Tatárkápolna közvetlen környezete, Tatársánc vonala, a Pipások 
dombja felé eső lapályos fennsík, az ún. „csűrök” területe). A földbe ásott objektumok 
hiányának tényére a kutatás jelenlegi szintjén nehezen tudunk egyértelmű választ adni, 
ezek feltehetően kiestek az ásatási felületekből. Nem tartjuk kizártnak, hogy léteztek 
felszíni épületek, amelyeket az erózió oly mértékben lepusztított, hogy ásatásunk során 
nyomukat nem tudtuk rétegtanilag megfigyelni. 
Irodalom: 
Dávid 1981. 142-143.; Jánosfalvi 1858/2003. 124-128.; Orbán 1868. I. 88-95. 
 
5.5.2.3. Tatársánc 
A Vargyas-szoros északi oldalán, a Mál-tető aljától a Pipások-dombja kiemelkedő 
magaslatáig húzódó földsánc, északi oldalán árokkal (239. a., 398-399. kép). A kelet-
nyugat irányú töltésvonulat hossza 350 m, bogárhátú, 5,20 m széles földsánca mellett 
1,50-2,00 m széles árokkal (424-425. kép). 
A Tatársáncot többször átvágták (1987, 1989, 1993, 1994), eredményeit viszont csak 
részben tették közzé. Rétegelírások nélküli metszetrajzát (422. kép) a Dénes István 
naplójegyzeteiben található vázlat alapján lehet értékelni. Ennek tanulsága, hogy a 
középkori leleteket tartalmazó – korábbi – településréteg a sánc alatt található, 
szórványos őskori (dák cserepek) pedig az árok ásása során kitermelt földből kerültek a 
sánc felső szintjeibe. A feltárt árok alja és a sánc mai teteje közt 2 m szintkülönbséget 
mértek. 
A sánc szerkezetében megfigyelt vörösre égett föld és faszénréteg alapján feltehető, 
hogy ennek tetején palánk állott. 
A Dénes István hagyatékában található kerámialeletek lassú korongolt edények perem- 
és oldaltöredékei, tölcséres, tagolt peremkiképzéssel, hullámvonal díszítéssel. Az 



 154 

együttes zárólelete egy fedőhornyos, kívül bordával tagolt peremű fazék, mely arra utal, 
hogy az objektumot nem készíthették a 14. századot megelőzően (243. kép 4-7). 
A Tatársánc, meglátásom szerint nem délről vagy keletről jövő támadás ellen készült, 
hisz ez irányokból a Vargyas-patak sziklaszurdoka, illetve a Mál-tető (931 m) 
kiemelkedő sziklatömbje áthatolhatatlan akadályt képezett, és elég valószínű, hogy nem 
is a Vargyas-szorost védte, hisz az északról katonai egységek által megközelíthetetlen 
volt. 
Irodalom: 
Crişan 2003. 42.; Dénes I. 2000. 217., 232.; Orbán I. 1868. 94.; Téglás 1895. 24-25. 
 
5.5.2.4. A Pipások dombja 
A Vargyas-patak szurdokvölgye fölé északnyugatról emelkedő 745 m magas Pipások 
dombja (399., 425. kép) kúp alakú kiemelkedését északnyugaton, nyugaton, délen és 
délkeleten meredek sziklafalak határolják. A terület kiváló természetes védettséget 
nyújtó adottságait a bronzkorban (Wietenberg-kultúra), a késő vaskorban (dákok), a 7-9. 
században, illetve az Árpád-korban egyaránt kihasználták, az 1986-2001 között végzett 
régészeti ásatások tanúsága szerint. A szabálytalan, tagolt magaslat felszínét a 
vaskorban teraszosították, ezeken lakóépületeket, kemencéket, műhelyeket emelve. 
Az előzetes régészeti közlemények mindössze dák leletanyagot tettek közzé, középkori 
leletekre a tömör utalásokból, valamint a terepbejárások eredményeiből lehetett 
következtetni (Árpád-kori leletek a Pipások dombjáról, illetve az ettől keletre fekvő 
lapos mezőről). Az ásatásokból származó Árpád-kori leletanyag a Csíki Székely 
Múzeum gyűjteményében található, ásatási dokumentáció nélkül. 
A leletanyag tipológiai elemzése több évszázados keresztmetszetét mutatja a Pipások 
dombja középkori használatának. Kontextusok nélkül nem minden esetben tudjuk a 
késő népvándorlás kori kerámiadarabokat a kora Árpád-kori formáktól elválasztani. 
Néhány kézzel készített vagy lassú korongolt, egyszerű peremkiképzésű, archaikus 
forma tartozik ebbe a csoportba (426. kép 1, 4, 7). A kora Árpád-kort egy bebökődött 
mintájú palack (426. kép 8), illetve rádlidíszes (426. kép 6), valamint sűrű 
hullámvonallal mélyen bekarcolt fazéktöredék (426. kép 2) képviseli. A jellegzetes 
Árpád-kori hullám- vagy vonaldísszel bekarcolt töredékek (426. kép 3, 5, 427. kép 2-3), 
egyszerű peremek (427. kép 1, 4) mellett gyorskorongolt, tagolt peremű fazekak 
töredékei (427. kép 6) jelzik a folyamatosságot egészen a 15. századig. 
A leletek régészeti kontextusa nem ismert, intenzitásuk viszont középkori lakóépületek 
meglétét sejtetik. Megfigyelések híján nem tudjuk, hogy a középkorban a Pipások 
dombján voltak-e erődítési elemek vagy pusztán a magaslat természetes adottságait 
használták ki, hasonlóan a Kőmező más pontjaihoz (pl. a Pipások dombja alatti sík 
terület). 
Irodalom: 
Crişan – Ferenczi 1994.; Crişan 2003. 42.; Cavruc 2000. 139-143. 
 
5.6. Az udvarhelyszéki templomok védelmi elemei 
 
5.6.1. Agyagfalva (református templom) 
A Nagy-Küküllő völgyében, a Bögözi-medence jobb oldalában fekvő középkori 
település. Első írott említése: 1506. 
Gótikus építésű templomát megelőzte egy román kori templom. 
A templomot alacsony (mai magassága: 2,36 m), vaskos támpillérekkel erősített 
kőkerítés övezi, a délnyugati oldalon kaputoronnyal (428., 431-432. kép). Az 
évszázadok folyamán olyan vastag feltöltődés jött létre az utcaszinten, hogy nemcsak a 
torony bejáratát kellett megmagasítani, hanem a földszint födémszintjét is fel kellett 
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emelni (a régebbi padlószint helyét egy beugrás/párkány jelzi a torony falazatán). A 
felfelé keskenyedő toronynak (oldalhossza: 5,20 m, falvastagság a földszinten 1,32 m) 
négy egységes építésű szintje van (429. kép), építőanyaga hasított, megmunkált kövek 
világosszürke, durva kavicsos mészhabarcsba rakva. Az első szinten északnyugatra 
(méretek: belül: 0,66x0,83 m; kívül: 0,11x0,82 m)742 és délkeletre téglalap alakú, kifelé 
rézsűsen szűkülő, kőlapokkal fedett lőrésablakok nyílnak (430., 433. kép), feltehetően 
egy mára elfalazott lőrés nézett az utca felé is. A második szinten 1628. évi építési 
felirat látható. 
2008-ban dendrokronológiai vizsgálatra famintákat vettünk a torony szerkezeti 
elemeiből (padló- és födémgerendák). A vizsgálat alátámasztotta az építési feliratban 
megörökített évszám közlését, a torony, felső, mai haragszintjét leszámítva a 17. század 
első harmadának végén épült. 
Függelék: 
- dendrokronológiai vizsgálat jegyzőkönyve 
Irodalom: 
Dávid 1981. 49-56.; Orbán 1868. I. 35. 
 
5.6.2. Bardóc (református templom) 
Erdővidéki település a Kormos-patak völgyében, egy ideig Bardóc fiúszék központja. 
Első írott említése: 1332 (Bandachfolua). 
A 19. században újraépített templom mellett délen különálló harangtorony áll (436. 
kép), melyet, felirata szerint 1760-ban építettek. A keleti és nyugati oldalról egyaránt 
nyitott, átjárható toronyalj egy korábbi cinterembe nyílott, tőle nyugatra helyezkedett el 
a templom szentélye. Az eloszlás nagy valószínűséggel korábbi struktúrát követ, helyén 
állt a középkori torony (közvetett bizonyítéka 14. századi harangja) is, feltehetőleg 
védelmi jellegű kerítőfallal egybeépítve. 
Irodalom: 
Benkő E. 2002. 229-230.; Dávid 1981. 64-65.; Orbán 1868. I. 223. 
 
5.6.3. Bordos (római katolikus templom) 
A Kis-Küküllő baloldali mellékvölgyének települése, Udvarhelyszék nyugati 
peremvidékén, az ún. székely Partiumban található, korábban Küküllő vármegye 
tartozéka volt. Írott forrásokban való feltűnése: 1566. 
Temploma keletelt, hármas térfűzésű épület, késő gótikus keresztelőmedencével és 
gótikus majuszkulás – elpusztult – haranggal. 
A torony (437. kép) falazatát konglomerátum és lemezesen hasadó homokkőből rakták 
szürke, durva kavicsos mészhabarcsba. A hangablakos szintig egységes építésű. 
Faszerkezete (tölgy) részben eredeti lehet, az átkötő elemek egy része hiányzik. 
A torony földszintje dongaboltozatos; első szintjén három irányba (észak, nyugat és dél) 
nyíló magas, téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő lőrésablakokkal (északi lőrés 
méretei, belül: 0,76x1,20 m; kívül: 0,15x1,10 m; 435., 438-439. kép). A lőréseket kő 
szemöldök zárja, a nyugatit utólag teljesen, a másik kettőt részben befalazták. 
A második szinten ugyanúgy mindhárom oldalon magas, kifelé és befelé egyaránt 
rézsűsen táguló, csúcsívben záródó ablakok találhatók (434-435. kép), kőkeret nélkül 
(legnagyobb magasságuk: 1,85 m). 
A torony középkori keltezése vitatható (vö. Dávid László), a második szint csúcsíves 
ablakai önmagukban még nem tekinthetők szigorú keltezési elemeknek, és feltűnő, hogy 
a torony sarkain hiányoznak a támpillérek. 
                                                 
742 Az első szám minden esetben a lőrés vízszintes méretét, azaz szélességét, míg a második annak 
magasságát jelöli. 
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A torony első szintje alapján védelmi jellege egyértelmű, tehát a 17. század második 
feléig felépült. 
Irodalom: 
Benkő E. 2002. 241.; Dávid 1981. 73-75.; Orbán 1868. I. 157. 
 
5.6.4. Bögöz (református templom) 
A Nagy-Küküllő udvarhelyszéki szakaszának egyik legjelentősebb középkori 
települése. Első írott említése az 1333-1334. évi pápai tizedjegyzékekben található 
(Bugus). Területéről Árpád-kori leletek és települési objektumok ismertek. 
Román kori és gótikus elemekben gazdag temploma (440., 444. kép) nyugati oldalán 
nagyméretű, magas torony áll, mely „1842-ig régi módi tornácos...volt”, azaz védelmi 
jellegű erkélyes toronysisak koronázta azt. A sarkain átlós támpillérekkel megtámasztott 
torony alsó szintjei (boltozott földszint és a templomhajó karzatának megfelelő szint) az 
Árpád-kor végén feltehetően már álltak, amit a torony keleti oldaláról induló és az 
északi hajófalon folytatódó Szent László freskó léte bizonyít (441. kép; keletkezése a 
13. század vége és a 14. század közepe közé tehető a művészettörténeti stíluselemzések 
alapján). A torony és a hajófalak egyidejűségére utalt a mindkettőn végigfutó sárga, 
puha homokkőből készült lábazati párkány is (442. kép). Egységes építésüket a 2009-
ben végzett régészeti kutatás mutatta ki egyértelműen (ld. az ásatásra vonatkozó részt). 
A torony felső szintjei a harang szintjéig a falszövetek alapján egységes képet mutatnak, 
hiányoznak a lőrésablakok (a magasan elhelyezett három résablak védelmi funkciót 
nehezen tölthetett be), nincsenek padlószintek, faszerkezete egységes, és két 
nagyméretű ún. X szerkezetből áll (443. kép). 
A torony felső szintjeinek keltezése céljából dendrokronológiai kutatást végeztünk 
(2008), famintákat véve a torony födémgerendáiból és az X szerkezetekből. Kiderült, 
hogy a tornyot valóban visszabontották egészen a hajófalak magasságáig, feltehetően az 
1661. évi török-tatár dúlások következményeként (a betörésre utalnak az egyházi 
források is). Az X szerkezetek fáit 1668-1671 között vágták ki, tehát ekkor épült újjá a 
torony felső része, melyre, feltehetőleg középkori előkép alapján erkélyes toronysisak 
került. 
2009. évi ásatás (toronyra vonatkozó) eredményei: 
A bögözi templom felújítását megelőző építészeti hatástanulmány régészeti ásatást írt 
elő, melynek során alkalom nyílt a torony kutatására is. 
1. szelvény: a torony és hajó találkozásának délnyugati oldalán nyitott felület. A hajó és 
a torony alapfalait válogatott vízi görgeteg és hasított kövekből rakták világosszürke 
mészhabarcsba, melyek szerves kötésben állnak egymással, tehát egyszerre épültek 
(445. kép). A hajó és a toronyfalak alapozási szintjét a mai szinttől 0,65 m, a falak talpát 
1,60-1,70 m mélységben értük el (446. kép). A szelvényben nyolc középkori temetkezés 
maradványai kerültek napvilágra, ezekből négyet bolygattak a falak építésével, tehát 
Bögöznek volt egy korábbi temetője, és – a sűrű, szuperpozíciós temetkezések alapján 
ítélve – temploma is. 
Függelék: 
- dendrokronológiai vizsgálat jegyzőkönyve 
Irodalom: 
Dávid 1981. 75-89.; Ferenczi G. 2002. 40.; Orbán 1868. I. 37-38. 
 
5.6.5. Énlaka (unitárius templom) 
A Firtos-hegy alatt települt falu, első írott említése 1334-ből való (Jandlaka). 
Román kori előzményekre épült gótikus templomát 1661-ben a tatárok felgyújtották. A 
templomtól délre kőlábakkal megtámogatott cinteremfalba (mai magassága 2,00 m, 
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falvastagsága 0,75 m) foglalt 19. századi torony áll (447. kép). A templom nyugati 
ajtaját belülről falba épített tológerenda erősíti (448. kép). 
A különálló torony nagy valószínűséggel egy korábbi állapot reliktuma, és a kerítőfallal 
egybekötött korábbi torony helyére épült védelmi jelleggel. (Ugyanakkor nem zárhatjuk 
ki azt sem, hogy a torony előzménye egy fa harangláb volt.) 
Irodalom: 
Dávid 1981. 96-103.; Karczag – Szabó 2010. 730.; Orbán 1868. I. 123-125. 
 
5.6.6. Erdőfüle (református templom) 
Az erdővidéki Bardócszék települése a Kormos-patak völgyében. Első írott említése: 
1514 (Phile). 
Első temploma a 13-14. század fordulóján épült. A román kori hajóhoz csatlakozott 
nyugati, ma is álló tornya, mely kb. 12,5 m magasságig középkori építésű (449., 452. 
kép). Falazatát tört kőből és vízi görgetegkövekből rakták világosszürke, kavicsos 
mészhabarcsba. A 19. század végén kívülről erőteljesen átalakított torony érdekessége 
belső falkiképzése, mely szabálytalan nyolcszög formát követ (453. kép). A torony első 
szintjén északon és délen téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő, fa 
szemöldökgerendákkal fedett lőrésablakok láthatók (450., 454. kép), melyeket 
másodlagosan elfalaztak (déli lőrés méretei, belül: 0,92x0,95 m; kívül: 0,16x0,95 m; 
északi lőrés méretei, belül: 0,85x1,07 m; kívül: 0,14x0,85 m). A középkori rész legfelső 
szintjét mind a négy oldalon téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő, fa 
szemöldökgerendával fedett lőrésszerű ablakok törik át (451., 454. kép), melyek külső 
nyílását utólag oválisra alakították át (keleti lőrés méretei, belül: 0,97x0,76 m; kívül: 
0,54x0,76 m; nyugati lőrés méretei, belül: 0,78x0,71 m, kívül: 0,44x0,64 m). Az 
ablakok szemöldökgerendái másodlagos felhasználásúak, egyeseken átfúrások, illetve 
csapolások nyomai láthatók. A torony tölgyből készült gerendaszerkezete eredetinek 
tűnik. 
A torony majuszkulás feliratú középkori harangja a 14. század végén készült. 
Irodalom: 
Benkő E. 2002. 257.; Dávid 1981. 103-108.; Orbán 1868. I. 223-224. 
 
5.6.7. Farcád (református templom) 
A Nagy-Küküllő vízgyűjtőjének egyik északi mellékvölgyében, a Sükő-patak mentén 
fekvő település. Területéről Árpád-kori leletek ismertek (2007. évi terepbejárás). Első 
írott említése: 1333-1334. évi pápai tizedjegyzék (Vorkad, Farchad). 
Román kori és gótikus építésű temploma nyugati végéhez felirata szerint 1828-ban új 
torony épült (456. kép). A torony alapos vizsgálata alapján megállapítható, hogy csak 
részleges újraépítésről lehet szó. A mai torony alsó része, melyet vaskos övpárkány zár 
le (457. kép), feltehetően középkori. A földszint és a templom karzatának megfelelő 
szint 1,90-2 m vastag falazata vízi görgeteg és hasított kövekből rakott. A toronyhoz 
kétoldalt egy-egy, északon 1 m, délen 0,90 m belső szélességű melléktér csatlakozik 
másodlagosan (építőanyaguk vízi görgetegkő, hasított kő és tégla), melyek ma 
karzatfeljáróként funkcionálnak. A mellékterek földszintre és két alacsony emeleti 
szintre tagolódnak (458-459. kép), a tagolást padlógerendák vagy gerendafészkek 
nyomai mutatják. Az első szinten téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő, szegmensíves 
lezáródású lőrésablak található (az északi méretei, belül: 0,80x1,00 m), utólag elfalazva 
(a déli ablaknyílás elfalazásán kívülről elhelyezett építési felirat lényegében leleplezi a 
„teljes” toronyépítést, hisz ezzel már egy korábbi lőrést falaztak el). A felső szint 
teljesen téglából rakott és boltozott. A nagyméretű lőrésablak fölött (455. kép) két 
kisméretű, téglalap alakú lőrésfülke van szemöldökkővel. A kifelé enyhén keskenyedő 
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fülkék fordított kulcslyuk alakú lőrésekben végződnek, melyeket utólag szintén 
befalaztak. A külső falsíkon a befalazott lőrések vakfülkéje jól látható. 
Az Udvarhelyszéken párhuzam nélküli szerkezet elég egyértelműen védelmi szereppel 
épült legkésőbb a 17. században a középkori eredetű védőtoronyhoz, melyet az írott 
források szerint erkélyes toronysisak fedett. A templomban 2002-ben végzett ásatás 
során (Botár István szíves szóbeli közlése) a mai torony alatt napvilágra került annak 
részben (?) visszabontott előzménye, mely az alapokig visszabontott középkori nyugati 
oromfalhoz csatlakozott (az oromfal elbontása után a hajó famennyezetét egy 
kazettasorral kiegészítették nyugati irányban). 
Munkahipotézisként az is megkockáztatható, hogy a mellékterek a hajó egykor boltozott 
mennyezetére épített védelmi emelethez csatlakoztak, és lényegében ide biztosítottak 
feljutást. A hajó 1629-ben kapott kazettás mennyezetet, tehát védelmi emelettel 
legfentebb eddig számolhatunk. A probléma vizsgálatát falkutatással lehetne eldönteni. 
Irodalom: 
Dávid 1981. 108-116.; Karczag – Szabó 2010. 509-510.; Orbán 1868. I. 40. 
 
5.6.8. Felsőboldogfalva (református templom) 
A Nagy-Küküllő völgyében, Udvarhely szomszédságában fekvő középkori település. 
Első írott említése: 1333 (villa Marie). 
Román kori és gótikus építésű temploma (462., 470. kép) nyugati végéhez 
másodlagosan masszív, sarkain átlós elrendezésű, kétszakaszos, vályúzatos vízvetőkkel 
tagolt, ferde lábazatú támpillérekkel megtámasztott tornyot (460. kép) kapcsoltak (vízi 
görgetegkövekből világosszürke, kavicsos mészhabarcsba rakott falazattal), melynek 
tengelye megtörik a hajó tengelyéhez képest (467. kép). A torony sarkait, a 
támpilléreket és bejáratának szegélyét kváderkövekkel rakták ki. A torony alsó 
szakasza, melyet erős övpárkány zár le (alapjának oldalhossza 5,50 m, földszinti 
falvastagsága 1,50-1,55 m, magassága 14,30 m), jellege alapján középkori (keskeny, 
íjazásra kialakított lőrések). A toronyalj nyílása csúcsíves (461. kép), a földszint 
dongaboltozatos, enyhén kiugró vállal. Fölötte három szinten észak, nyugat és dél felé 
téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő lőrésablakok nyílnak (469. kép), melyeket fa 
szemöldökgerendák zárnak le, egyeseken égési nyomok láthatóak. Az első szinten (462. 
kép) keleten eredeti átjáró nyílik a templom nyugati karzatáról, az északi lőrés nyílását 
utólag kőfalazattal leszűkítették. A második szinten kelet felé téglalap alakú 0,44x0,64 
m nyílású átjáró vezet egy zárt, kisméretű térbe (463. kép), melynek funkcióját nem 
ismerjük (jól fedezett rejtekhely?). Lőrésméretek (nyugati lőrés): I. szint (464. kép), 
belül: 0,92x0,92 m; kívül: 0,12-0,16x0,92 m. II. szint (465. kép), belül: 0,84x0,88 m; 
kívül: 0,18x0,88 m. III. szint, belül: 0,76x0,88 m; kívül: 0,12x0,88 m. Az egyes 
esetekben kívül lefelé enyhén táguló nyílású lőrésfülkék összességükben viszonylag 
szűkek, alacsonyak, így csak kisméretű íjakkal lehetett fülkéjükből kilőni egy eléggé 
behatárolt térre. A torony belső szintkiosztása nem eredeti, a felső szakaszon üres 
gerendafészek, az alsóbb szinteken a falazat beugrása, válla mutatja az eredeti 
padlószintek gerendáinak helyét. A lőrések ezekhez viszonyítva túl magasan 
helyezkednek el, így arra gondolhatunk, hogy a második és harmadik szinteken a 
lőrések mögé kisméretű állványzatokat építettek funkcionális okokból. 
A középkori szintek fölött 1868-ig erkélyes toronysisak állt, mely „az egész tornyot 
körülfutó tornáczatra fektetett nyolcszögű gúlacsúccsal végződik.” (Orbán Balázs) 
A torony keltezése céljából Botár István 2006-ban dendrokronológiai mintákat vett a 
torony eredeti faelemeiből. A vizsgálat nem eredményezett keltezhető adatokat a torony 
építésére vonatkozóan, ugyanis a fák nagy része nem tartalmazott elegendő évgyűrűt a 
vizsgálathoz. 2011-ben újabb mintákat vettünk a torony II. szintjének keleti oldalán 
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található kis fülke (463. kép) vastag födémgerendáiból. A minták a 15. század közepén 
és végén kivágott fákból származnak, és valószínűleg másodlagos felhasználásúak, így a 
fülkét és közvetve a tornyot a 15. század végére keltezik. 
A felsőboldogfalvi templom tornya építészeti vonatkozásban tökéletes forma, gótikus 
elemei (bejárat, lábazati profil, vízvetők) pedig művészetileg is rangos külsőt 
kölcsönöznek számára. 
Függelék: 
- dendrokronológiai vizsgálat jegyzőkönyve 
Irodalom: 
Dávid 1981. 116-125.; Karczag – Szabó 2010. 514.; Orbán 1868. I. 40. 
 
5.6.9. Homoródjánosfalva (unitárius templom) 
A Nagy-Homoród mentén déli irányban Udvarhelyszék legutolsó települése. Első írott 
említése: 1334 (villa Eyanis). 
Román kori és gótikus elemekben gazdag középkori templomát (471. kép) 2 m magas és 
0,60 m széles, dacittufából, andezitből és kevés téglából rakott ovális alakú (466. kép), 
helyenként enyhe szögben megtörő kőkerítés övezi, déli oldalán kőlábakkal sűrűn 
megtámogatva. A templom körül az 1749. évi vizitáció szerint „egy ölnyi magasságú kő 
kerítés, dél felől való részében hozzá foglalva épitetett egy sendely fedél alatt lévő Kő 
Torony” állt. A lebontott torony feltehetőleg késő középkori – kora újkori építésű volt, 
szerves védelmi egységben a kerítőfallal, akárcsak több más Homoród menti 
településen. A szakirodalom 1481-es, elpusztult harangját említi. 
Irodalom: 
Benkő E. 2002. 272.; Dávid 1981. 143-150.; Fabini 2002. I. 171.; Karczag – Szabó 2010. 535.; Orbán 
1868. I. 169-170. 
 
5.6.10. Homoródszentmárton (unitárius templom) 
Szentmárton a Nagy-Homoród mente egyik legjelentősebb települése. Területéről 
Árpád-kori leletek ismertek (2010. évi terepbejárás). A falu első írott említése: 1333-
1334 (Sancto Martino). 
A település déli szélén, enyhe természetes magaslatra épült román kori és gótikus 
elemekben gazdag, Szent László freskójáról nevezetes középkori templomát 1888-ban 
elbontották, mindössze a templom körüli védőfalat és a kaputornyot hagyva meg (472., 
478-480. kép). 
A szentmártoni templomvár védelmi elemei: 
A). Különálló kapu- és harangtorony sarkain átlós támpillérekkel, vályúzott és 
pálcatagos profilálású vízvetőkkel (481-482., 487. kép). A tornyot a középkori 
templomtól északkeletre építették, megfigyeléseink szerint két periódusban. A 
támpilléres gótikus torony építésénél már az alapozás idején tervet változtattak (ld. 
ásatás leírása, 1. és 6. szelvény). A két szinten lőrésekkel ellátott kaputorony első 
emeletén, délen, a templom felőli oldalon nyílt ennek eredeti – feltehetően falépcsős – 
feljárata (483. kép), melyet később (a 17. században ?) átalakítottak. A toronybejáró 
eredeti boltozatát (488. kép) elbontották, a földszint falait megvastagították (eredeti 
falvastagság: 1,20-1,25 m, átalakított falvastagság: 2,40-2,45 m), a keleti falba 
lépcsőfeljárót építve (486. kép). A torony földszinti alapterülete: 6,40x6,50 m (489. 
kép), a középkori falazat magassága 13,60 m. A torony falazatát különféle méretű, 
válogatott vulkáni, illetve hasított üledékes kőzetből rakták fehéresszürke, durva, nagy 
kavicsszemcsékkel kevert mészhabarcsba. A középkori torony kívül enyhén 
terpeszkedik, belül a falazat beugrásai révén fokozatosan szűkül lefelé (491. kép). Az 
első szintet mind a négy oldalon keskeny, kifelé rézsűsen szűkülő lőrésablak törte át 
(490., 492-493. kép), az északit és a keletit utólag (1831 körül) befalazták, délen látható 
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az eredeti, kőből és téglából kirakott szegmensíves lezáródású bejárat (méretei: 
0,80x2,00 m), melyhez falépcső vezethetett fel, feltehetően ezzel van összefüggésben a 
torony déli oldalán látható párkány a bejárat nyílása alatt 1,55 m-el. Ma a lőrések felső 
záródása ívelt, téglákból kirakott, eredetileg viszont téglalap alakúak lehettek, és 
egyenes szemöldökkővel záródtak, így magasabbak is voltak (nyugati lőrés méretei, 
belül: 0,50x1,20 m; kívül: 0,10x1,05 m). Az északi lőrés teljesen téglából rakott, itt a 
torony falazatában is találhatók téglák (téglaméretek: 4x20-23 cm), amely a lőrés teljes 
újrarakására, illetve a falazat alapos rongálódására utal. A második szinten mind a négy 
irányba egy-egy téglalap alakú, keskeny, kifelé rézsűsen szűkülő lőrésablak nyílik (494-
495. kép), egyenes szemöldökkővel záródva (nyugati lőrés méretei, belül: 0,50x1,15 m; 
kívül: 0,10x1,00 m). A második szint fölé emelkedő félszintnyi szakasz falazási 
technikájában és habarcsában nem észlelhető különbség, a torony külső sarkait kiemelő 
kváderezés is egységes egészen a téglafalazatig. A tornyot az 1849-1850. évi éves 
magasításáig erkélyes toronysisak fedte. A középkori falazatban nincsen harangablak, 
tehát a harangok (a legkorábbi, ma ismert harang 1666-os, de volt a templomnak két 
középkori harangja is) a nyitott faszerkezetű szinten állhattak, a mai téglaépítésű szint 
helyén. A torony gerendaszerkezete újkori, a 19. század második felében szintjeit 
átrakták, gerendáit kicserélték. 
B). A toronyhoz egy, a későbbiekben részben átépített védőfal (478., 480. kép) tartozott 
a templomot kerítve (15-16. század). A mai kerítőfal szabálytalanságai, ennek a 
toronyhoz való másodlagos kapcsolódása, illetve a torony nyugati oldalán található 
lőrések hatástalansága (a mai cinterembe néznek) utalnak közvetlenül erre (485. kép). 
A templomot kerítő, a toronyhoz 1613 után másodlagosan hozzáépített védőfal átlagos 
falvastagsága 0,85-1,05 m, magassága a mai felszíntől mérve 1-4,20 m között mozog. 
Építőanyaga: részben tört, hasított, vagy szabályos végükkel kifelé forgatott 
szabálytalan andezit tömbökből, kevés homokkőből többféle összetételű mészhabarcsba 
rakott falazat, számos megújítással, kiegészítéssel vagy magasítással. 
A fal nyugati, déli, illetve keleti oldalán négyzet és téglalap alakú kifelé rézsűsen 
szűkülő lőrések (egy esetben kettős, X alakú lőrésről van szó) láthatók változó 
szinteken, 0,00-0,40 m relatív magasságban a mai járószinthez képest, kőlapokkal vagy 
fa szemöldökgerendákkal fedve, gyilokjáró folyosónak nem maradtak nyomai, kivételt a 
nyugati oldalon látható eredeti falszakasz gerendafészkei képeznek (508. kép). Ennek 
magyarázata, megfigyeléseink szerint, az lehet, hogy a kerítőfal felső harmada a nyugati 
szakasz kivételével újra lett rakva az újkorban, így a gyilokjáró gerendafészkeit 
elbontották (pl. az északi oldalon, vö. 511. kép). 
A szabálytalan kör alakú falhoz kívülről hat négy-, illetve sokszögű torony csatlakozott 
(vö. 477. kép), ezeket elbontották a 19. században. A romos állapotú falakról, illetve 
tornyokról mindössze az Orbán Balázs fényképfelvétele alapján készült fametszet (476. 
kép) tájékoztat, amely déli irányból mutatja a romokat. Az ábrázoláson a kaputornyon 
kívül négy toronynak látszanak a romjai, ezek mindenike szögletes formájú (Orbán 
leírása szerint a déli „bástya” sokszögű), sarkain kváderköves kiképzéssel, a földszint 
fölé egy vagy két szint emelkedett (Orbán Balázs leírása szerint mindenik „kétsoros 
lőrésű”), lőréseik külső nyílása négyzet vagy fektetett téglalap alakú (lappancsos 
lőrések?). A déli torony vagy védőfal oldalán kiugrasztott szuroköntő látható. 
A védőfal mai állapotának leírása a kaputoronytól körbe haladva az óramutató járásának 
megfelelően: 
- keleti falszakasz: a kaputoronytól a délkeleti toronyig (496. kép): átlagos falvastagság: 
0,80-1,05 m; külső falmagasság a mai szinttől mérve: 2,20-2,70 m. A kaputorony 
melletti falszakasz erőteljesen leomlott, belső oldalán a mai földfelszínnel egyenlő, a 
kerítőfalon nyíló ajtó környezetében szintén nagyon rossz állapotú a fal. A falazaton 
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összesen három téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő, fa szemöldökgerendával fedett 
lőrés maradványai láthatók (abszolút magasságuk: 506,17 m; 506,25 m; 506,59 m), 
ezekből a legészakabbi (1. lőrés) csak kívülről látszik (512-513. kép), a 2., ferde állású 
lőrést (514-515. kép) részben elfalazták. Ez utóbbi lőrés mellett északra a falazat 3,80-4 
m hosszúságú szakaszon (497. kép) mindössze 0,80 m vastag és eltérő a habarcsa (a 
kerítőfal habarcsa világosszürke, durva kavicsos, apró köves, az elfalazásé 
világosszürke, apró kavicsos, homokos, mészrögös), így feltehető, hogy ez egy elbontott 
torony visszafalazása lehet. A délkeleti toronytól északra elfalazott szemöldökgerendás 
ajtó nyíláskerete volt látható Gyöngyössy János 1983. évi felmérésének idején, 
nyílásának ma pusztán a déli vonala látszik (498. kép) kb. 1 m magasságig (Jánosfalvi 
Sándor István szerint az 1625 körül épített ajtón törtek be a török-tatár csapatok 1690-
ben). A délkeleti torony omladékhalmaza jól felismerhető (499. kép), falcsorbázata 
alapján látható, hogy a torony és a kerítőfalnak ez a része egy időben épült. 
- déli oldal: a délkeleti toronytól a kerítőfal megtöréséig: átlagos falvastagság: 0,75-1,05 
m; külső falmagasság a mai szinttől mérve: 0,50-1,80 m. A délkeleti toronytól nyugatra, 
a védőfalon kétágú (518-520. kép), X alakú lőrés (4.) fa szemöldökgerendával (abszolút 
magasság: 506,56 m), illetve a belső szinttől 0,10 m magasságban egy téglalap alakú, 
kifelé rézsűsen szűkülő lőrés (abszolút magasság: 506,45 m) látható (5.), szintén fa 
szemöldökkel (521-522. kép). A két lőrés közti falelvékonyodás kiomlott, majd 
újrarakott falszakaszra (500. kép) utal (habarcsváltás nem figyelhető meg), de az sem 
kizárt, hogy itt volt a gyilokjáró részben falba mélyedő lépcsője. A kerítőfal megtörése 
(504. kép) előtti falszakasz közel 10 méter hosszúságban nagyon leomlott. A faltöréstől 
keletre függőleges vonalú falkiképzés (501. kép) a kerítőfal szabályos végződését és egy 
torony kiugrását jelöli. 
- délnyugati falszakasz: a törésvonaltól a délnyugati toronyig: átlagos falvastagság: 
0,95-1,10 m; külső falmagasság a mai szinttől mérve: 2,90-3,80 m. A kerítőfal 
legépebben megmaradt szakasza (506-507. kép). A belső szinttől 0,35-0,40 m 
magasságban négy téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő fa szemöldökgerendájú lőrés 
látható (abszolút magasság: 505,73 m; 505,55 m; 505,31; 505,31 m) (10., 6-8. lőrés). 
(523-524., 525-526., 527-529., 530-532. kép) A délnyugati torony földszinti helységébe 
téglákból rakott szegmensíves lezáródású ajtónyílás (505. kép) vezet. A téglakiképzés 
feltehetően másodlagos, ugyanis északnyugati oldalán a belső szinttől 1,10 m 
magasságban egy négyzet alakú lőrés (?) nyílik a torony belsejébe. A torony 
falcsorbázatának (szélessége 0,80-0,90 m) indítása a védőfal külső oldalán jól látható, 
ez alapján a torony belső szélessége 3,60 m volt. 
- nyugati falszakasz: a délnyugati toronytól a mai templom északnyugati sarkáig: 
átlagos falvastagság: 0,85-1,15 m; külső falmagasság 3,30-4,20 m. Magasan álló és 
szinte teljesen leomlott falszakaszok váltakozása. A falvastagságból eredő különbség 
mindössze a falazat szabálytalanságaira utal. A belső felszíntől 1,90 m magasságban 
(abszolút magasság: 506,46 m) két négyzet alakú, egyenletes belvilágú, a falat teljesen 
átütő nyílás látható (lőrés ?). Északabbra egy téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő, fa 
szemöldökgerendájú lőrés (533-535. kép) található a mai belső szint magasságában 
(abszolút magasság: 505,39 m) (9. lőrés). Ennek környezetében a belső szinttől 1,70 m 
magasságban (abszolút magasság: 507,33 m) két négyzet alakú, a falat teljesen átütő rés 
látható, feltehetően a gyilokjáró gerendafészke (508. kép). A fal külső oldalán 
vízkifolyó, a külső szinttől 2,30 m magasságban állványzati gerendafészkek láthatók. 
Nem világos, hogy a délnyugati torony és a tőle északra, 5-6 m-re álló falmaradvány 
(enyhén ívelődő falazatát másodlagosan ékelték hozzá a kerítőfalhoz, vö. 509. kép) 
milyen viszonyban áll egymással: a jelenségcsoport túl nagy ahhoz, hogy egyetlen 
torony legyen, így feltehetően két egymás utáni toronyépítésről lehet szó. A 
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Gyöngyössy János által jelölt ötödik torony egyáltalán nem látható a teljes kiomlás 
miatt. A mai templom északnyugati sarkának vonalában a védőfalon kívül-belül 
függőleges falelválás látható, itt állhatott egy másik (hatodik) védőtorony (502. kép). 
- északi falszakasz: a kaputorony nyugati oldaláig tartó fal (510-511. kép). Átlagos 
falvastagság: 1-1,15 m; a külső szinttől mért falmagasság: 2,40-3,10 m. Nagyon rossz és 
épebb falszakaszok váltakoznak. Kívül egy másik függőleges falelválás (?) újabb 
tornyot jelölhet (503. kép). Lőrések vagy gerendafészkek nem láthatók ezen a 
szakaszon. Feltehető, hogy a hatodik torony (Gyöngyössy J. alaprajza) és a kaputorony 
közti falszakaszt nagyrészt újrarakták az újkorban, és ezért nincsenek lőrések rajta. 
Elképzelhetetlen, hogy ekkora falszakaszt védelem és fedezet nélkül hagytak volna. 
A szentmártoni templom 16. századi térképi ábrázolásokon (473-475. kép) erődített 
vagy kerített templomként jelenik meg, Honterus 1532. évi térképén már ilyen 
formában látható. Írott források híján, a rendelkezésünkre álló ismeretek alapján 
egyelőre az állapítható meg, hogy a kaputorony és egy egyszerű védőfal övezte a 
templomot a 15-16. században. A középkori cinteremfal maradványait régészetileg is 
sikerült feltárni. 
1613-ban a Báthori Gábor ellen Erdélybe bevonuló török-tatár sereg Szentmártont is 
elérte, nagy károkat okozva a faluban és templomán. Ezt követően az egyszerű 
védőfalból és kaputoronyból álló templomvárat Bethlen Gábor kősóadományából a 
szentmártoniak magas, lőréses, feltehetőleg gyilokjárós kőfallal és tornyokkal 
erősítették meg. Egy 1625. évi oklevélből kiderül, hogy az építkezések még folynak, a 
templomvár befejezésének tényét I. Rákóczi György 1636. évi oklevele szentesíti. A 
homoródszentmártoni templomvárat 1661-ben ismét feldúlták a törökök, erről 
tanúskodott az elbontott középkori templom nyugati karzatának felirata. Ekkor 
pusztultak el középkori harangjai, a kaputorony faszerkezetének kicserélését közvetve 
dendrokronológiai adatok támasztják alá. Utoljára 1690-ben érte a templomvárat 
támadás, Thököly Imre csapatainak Homoród menti átvonulása idején. 
Az 1625. évi oklevélből kiderül, hogy a filiáknak külön temetőrészük volt a cinterem 
délkeleti részén. Azonfelül megtudjuk, hogy a 17. század első negyedében házak és 
„istállók” (domum vel stabulum), tehát lakó- és raktárépületek épültek a falakon belül, 
melyek azonosíthatók az ásatáson feltárt alápincézett kőépületekkel (ld. alább). A 
kaputorony elfalazása nem tudjuk megvalósult-e, elképzelhető, hogy mindössze 
ekkoriban készült el a falba épített lépcső és a leszűkített toronyalj-átjáró (484. kép). 
Az 1781. évi vizitáció „a templom kerítését, vagyis castélyt felettébb megromladozott 
állapotjában” találta, az 1789. évi vizitáció a falak belső felén „rongyos sendelyes 
árnyékokat” említ, amelyek a gyilokjáró vagy belső faépületek maradványai lehettek. 
Az iskola felőli védőtornyon (a keleti vagy északnyugati toronyról van szó) „GÁL 
FERENTZ” és „HIC FUIT VAL:SZ:MÁRT: A.d. 1677” felirat volt olvasható. 
A 2006-ban és 2011-ben folytatott dendrokronológiai vizsgálatokból kiderült: 
- a torony szerkezetében nem található egyetlen in situ gerenda sem, a fák nagy részét 
kicserélték vagy átrakták, a minták többsége újkori, tehát a torony középkori építését az 
elemzéssel nem sikerült igazolni. 
- a toronyaljból nyíló vaspántos, fakeretes ajtó szemöldökgerendájából (484. kép) vett 
minta 1683 után néhány évvel került kivágásra. 
- a védőfal 2. számú lőrésének szemöldökfájából (514. kép) vett minta vizsgálata 1624-
1628 közötti vagy a körüli kivágást, a 4. számú, X alakú lőréséből (518-520. kép) 
származó szemöldökgerenda utolsó évgyűrűje 1612-ben képződött (utóbbi Gryneus 
András szíves szóbeli közlése). Ezek az adatok összhangban vannak a történeti 
forrásokkal, miszerint a templomot az 1613. évi török-tatár támadás után megerősítették 
(a második esetben egy korábban kivágott fa utólagos felhasználásáról lehet szó). 
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A 2010-ben végzett geofizikai kutatás eredményei: 
A mai kerítőfal szabálytalanságainak, előzményeinek felderítése céljából geofizikai 
kutatást végeztettünk a védőfalon belül három helyszínen (536. kép). A kis felületekre 
korlátozódó mérések (terepi akadályok, a vizsgálat költséges volta) nem minden esetben 
hozták meg a várt eredményeket. A kaputorony nyugati oldalán vizsgált felületen (537. 
a. kép) nem sikerült kimutatni a korábbi, a toronnyal szerves kapcsolatban álló 
védőfalat, viszont a vizsgálat során nem értelmezhető anomáliák a régészeti kutatások 
során értelmezést nyertek (10-12 m széles kőépület a torony mellett, az ábrázolás jobb 
szélén húzódik a torony). A keleti oldalon kijelölt felületen viszont az anomáliák fal(ak) 
meglétét sejtették (537. b. kép), melyeket a kimutatott formában nem találtunk meg a 
régészeti feltárások során. A déli oldalon a várfal kettős törése mellett végzett mérés 
egyértelműen kimutatta a szabályos ívben kanyarodó korábbi fal meglétét (537. c. kép), 
melynek hitelesítése további régészeti feltárás feladata. 
A 2011. évi ásatás eredményei (538., 604-605. kép): 
1. szelvény: a kaputorony nyugati oldalán nyitott 6x1,5 m felület; célja: a toronyhoz 
csatlakozó korábbi kerítőfal kutatása. 
A humusz alatt közvetlenül megjelenő köves, téglás, habarcsos omladékrétegek, illetve 
planírozások (a 19. század végén elbontott templom anyaga, illetve a kerítőfal 
omladékainak, javításainak maradványai) alatt nem találtuk meg a korábbi fal 
visszabontott maradványát és még közvetett nyomait sem, ugyanis egy alápincézett 
kőépület építésével ezt teljesen megsemmisítették, mely a korabeli, külső járószinthez 
képest 0,80 m mélységben mélyedt a földbe (539-540. kép). A kaputorony északnyugati 
támpilléréhez másodlagosan csatlakozó mai védőfaltól, ezzel párhuzamosan 4,30 m-re a 
torony délnyugati támpilléréhez kapcsolva emeltek egy nagyméretű, szabálytalan 
kőtömbökből sárgásszürke, kavicsos-homokos, morzsalékos habarcsba rakott, 0,66-0,74 
m szélességű falat (541-544. kép). Ennek 19. századi leletanyaggal (609. kép 6) keltezett 
omladéka 0,60-0,70 m vastagon feküdt egy világosbarna, homokos, enyhén kevert 
padlórétegen, melyet az intenzív sározás elkerülése véget terítettek az épület belső 
járószintjére. Ez alatt, a szelvény nyugati szélében középkori temetkezések agyagfoltos, 
téglatörmelékes foltjai tűntek elő. A szelvény északi felületén az agyagpadló alatt 
sötétszürke, tömött, kavicsos, égett, faszenes, paticsos/téglatörmelékes humuszréteget 
figyeltünk meg, melyben két oszlophely beásásának maradványát bontottuk ki (546. 
kép, 610. kép 2). A keltezhető leletanyaggal nem rendelkező réteget metszette a 
kaputorony alapfala, tehát ennél korábbi. 
A ma is álló védőfalat megfigyeléseink szerint nagyon sekélyen, néhány 10 cm 
mélységben alapozták meg (építési szintjét a pince mélyítésekor elásták) egy bolygatott, 
laza, kavicsos, habarcsrögös, 15-16. századi vörös színű, sötétvörös festésű kisedényt 
(607. kép 1) tartalmazó humuszrétegbe. A falat vízi görgeteg, illetve kevés 
konglomerátumból rakták szürke, durva kavicsos habarcsba. A kaputorony 
világosszürke, kavicsos, homokos, téglaporos építési habarcskifolyásának maradványát 
a kerítőfal alatt tudtuk megfigyelni. A támpilléres gótikus torony két fázisban épült 
(545. kép): a falalapozásnak tűnő gömb- és törtkövekből szürke, durva kavicsos, 
téglazúzalékos habarcsba rakott, 0,20-0,30 m szélességben kiugró faltól kissé elüt a 
torony felmenő falazata, mely egy tervváltoztatásra utal. 
Az előfeltevések alapján sejtett – a középkori torony védelmi rendszerébe illeszkedő – 
védőfalat az ásatás nem tudta kimutatni, viszont valamilyen formában léteznie kellett az 
1613 utáni átépítés előtt is, mint azt a történeti adatok (16. századi térképábrázolások), 
illetve a 2. és 4. szelvényben megfigyelt középkori falrészlet is mutatja (ld. alább). 
Feltehetően a torony középvonalától induló, sekélyen alapozott falat a pince építése 
során tűntették el nyomtalanul (a felületen feltárt két oszlophely nehezen hozható 
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összefüggésbe egy palánkkal, ugyanis vonaluk hegyesszögben kifelé záródik a 
kaputoronyhoz). Arra gondolhatunk, hogy a 17. század elején, a lőfegyverek általános 
használatának időszakában a kaputorony nyugati lőréseinek már nem volt hangsúlyos 
szerepe, így az új kerítőfalat a torony északnyugati sarkához kapcsolták (485. kép). 
2. szelvény: a védőfal délkeleti szakaszán nyitott 4,50x5,5 m-es szelvény; célja: a 
kaputoronytól az óramutató járásának megfelelően haladva a második külső torony 
(továbbiakban délkeleti torony) kutatása. A felszíni nyomok alapján a legépebbnek 
mutatkozó védőtorony, északi falindításának csorbázata a védőfalon jól látható volt. A 
kavicsos, köves gyepréteg eltávolítása után hamarosan kirajzolódott a kb. 6 m 
hosszúságú (délkeleti külső falsíkja nem lett feltárva) és 6 m szélességű (a torony 
délnyugati széle kibontatlan maradt, szélességét a bejárat szimmetria tengelye alapján 
határoztuk meg, melyet délnyugati falcsorbázatának kibontása is megerősített, vö. 566. 
kép) négyszög alaprajzú védőtorony falazata, melynek keleti sarka enyhe hegyesszöget 
zár be (547., 563. kép). Az átlagosan 1 m vastagságú falat szabályos oldalukkal kifelé 
forgatott andezitekből rakták (554., 556. kép). A torony építése két periódusra 
tagolódik: először a visszabontott középkori cinteremfalat (ld. 4. szelvény) kívülről 
megköpenyezték (548., 551. kép) kisebb méretű andezitekből és konglomerátumokból 
szürke, erősen durva kavicsú habarccsal kiképzett fallal (szélessége: 0,75 m) szerves 
kötésben a torony alapfalaival (561., 564-565. kép). A második fázisban rakott fal síkja 
szabályosabb (556., 560. kép), a torony északkeleti, külső oldalán jelentősen kiugrik 
(550. kép), habarcsa fehéresszürke, durva kavicsos. A torony felmenő falai egyszerre 
épültek (561-562. kép) az 1613 után épült új védőfallal (ennek keltezését két 
dendrokronológiai minta támasztja alá). A visszabontott és megköpenyezett középkori 
cinteremfal szintjén kialakított, rézsűs toronybejáró (552-553., 555. kép) szélessége 
1,40-1,50 cm, függőleges állású ajtószerkezetének negatívja jól megmaradt a kövek 
között, küszöbgerendájának lenyomata, mellette pedig egy szabályosan kirakott, 
habarcsba rakott kősor is megfigyelhető volt a bontás során. 
A védőfalon belüli és kívüli szintkülönbségek kiegyenlítése végett a torony építését egy 
vastag földréteg felhordása előzte meg (548., 557. kép), benne intenzív késő középkori 
leletanyaggal (kerámia és kályhacsempe, illetve kályhaszem töredékek: 607. kép 3, 5, 
608. kép 2, 4). Erre egy nagy kövekből kiképzett belépőt alapoztak a toronybejárat 
oldalán, felszínén kisebb kövekkel és kaviccsal leszórva (549., 558-559. kép). A 
felszínén erőteljesen letaposott járószint egy tűz során erőteljesen átégett. A 
megsüllyedő torony belsejét a későbbiekben fokozatosan töltötték (607. kép 4, 8). Az 
égésréteg fölötti járószintből, másodlagos helyzetből került elő egy 1567. évi ezüstdenár 
(610. kép 11). Időközben a tornyot javítják és/vagy vakolják. A torony felső 
rétegződéseiből zárszerkezet maradványai, illetve más fém-, üveg- és csontleletek 
kerültek elő (610. kép 1, 3-5, 8-9), belső rétegeit egy faszenes égésréteg zárja fölötte 
vastagon átégett agyaggal, benne kevés téglával, mely egy lezuhant tégla- vagy 
agyagpadló maradványa lehet (548., 552-553. kép). A leletek alapján a torony 
pusztulása a 18-19. századra keltezhető. Az égett agyag hirtelen elválik az alatta lévő 
rétegtől, nincsen közte átmeneti megégés, ez alapján elég biztosan állítható, hogy az 
alóla kiégett faszerkezet beszakadása után zuhant le. 
A tornyon kívül megfigyelt vastag világosszürke, köves, kavicsos habarcsos 
omladékréteg (610. kép 10) alól ónmázas kerámiatöredék került elő (609. kép 3), jól 
mutatva, hogy a torony még a 19. században is fennállt. 
3. szelvény: a védőfal keleti szakasza mellett, azon belül nyitott 3x5 m-es felület; célja: 
a gyilokjáró nyomainak kutatása, illetve tárolókamrák felderítése. 
A köves humuszréteg eltávolítása után egy intenzív köves omladékréteg jelent meg a 
felületen, melynek felső, téglatörmelékes szintje az elbontott középkori templommal 
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hozható kapcsolatba. A szelvény déli szélén, a védőfalra merőlegesen 0,70 m széles, 
szabályos oldalukkal kifelé forgatott andezitekből, kevés üledékes kőzetből, 
világosszürke, apró kavicsos, mészrögös habarcsba rakott fal jelent meg 0,20-1,00 m 
relatív mélységben, mellette 0,70-1,40 m vastag omladékával (579-580., 588-589. kép). 
Az igényesen kiképzett fal az 1. szelvényben feltárt, alápincézett épületmaradványhoz 
hasonló épület részletének bizonyult, melynek emeleti fala vakolt és meszelt volt, az 
omladékából előkerült vakolattöredékek alapján. Az ismeretlen alapterületű épület alján 
úgyszintén egy világosszürke, kevés habarcsszemcsével kevert, tömött agyagpadló 
maradványát fogtuk meg, fölötte egy teljes felületét fedő, laza, kevertebb, aprókavicsos, 
habarcsszemcsés réteggel, melyekből késő középkori, illetve 17-19. századi kerámia és 
kályhacsempe darabok és üvegpohár fültöredéke került elő (608. kép 9, 609. kép 4-5, 
610. kép 7). Az épület alámélyítésével nagyon közel kerültek a középkori sírok 
szintjéhez, ezekből 13 került feltárásra a középkori, gótikus templom szentélyének 
közelében (583., 587. kép). A melléklet nélküli sírok nagy része koporsó nélküli 
temetkezés volt, rítusukra a kinyújtott kéztartás volt jellemző, betöltésükből késő 
középkori kerámia került elő (607. kép 7). Az 1613 után épített védőfalhoz 
másodlagosan csatlakozó épület alapozása kevéssel (10-20 cm-el) mélyedt az előző fal 
alapozási szintje alá (581. kép), építésével viszont itt is megsemmisítették a középkori 
járószinteket. A védőfalat, falszövetének szabálytalanságai alapján becsülve, a 
kaputorony melletti falszakaszhoz hasonlóan 0,40-0,50 m mélységben alapozták meg. 
Alatta egy szürke, laza, apró habarcsrögös földréteget tártunk fel (585-586. kép), mely 
feltevésünk szerint a korai cinteremfallal hozható összefüggésbe (visszabontás ?). (A 
becsült középkori járószint fölött kb. 1,5 m magasságban nyílik az épülettől északra 
található, legközelebbi lőrés.) Ezt egy barnásszürke, tömött, enyhén kevert, 
téglatörmelékes humuszréteg előzi meg, akárcsak a kaputorony mellett (584. kép). Az 
1613 előtti fal vonalát és annak relatív koraiságát kiválóan szemlélteti az a tény, hogy a 
középkori sírokból egy sem húz be a 17. századi fal alá (582-583. kép). 
4. szelvény: a délkeleti torony belső oldalán, a toronybejárat előtt és attól északra nyitott 
szelvény; célja a toronybejárat és környezetének (6,80x1,3-2,6 m), valamint a várfalon 
nyitott második bejáratnak a kutatása (576. a-b. kép). 
Az újkori rétegek elbontása után felszínre bukkant a délkeleti toronybejárat 
fagerendájának negatívja előtt kősorból kiképzett, habarcsba rakott küszöb (568. kép). A 
bejárat szintje alatt egy lemezesen hasadó üledékes, illetve andezitekből világosszürke, 
durva kavicsú habarcsba rakott falat tártunk fel (szélessége 0,80-0,90 m). A 17. század 
elején visszabontott középkori cinteremfalat kívülről megköpenyezték, ráépítve a 
lőréses védőfalat (565. kép). A cinteremfal és a 17. századi fal vonala a szelvény 
délnyugati részében nem egysíkú, ívelten húzódó falazatuk, északkelet felé haladva 
adott ponton egybeesik, majd a 17. századi fal teljesen kifedi (eltakarja) a korábbi falat 
(vö. 547., 573. kép). A 3. szelvényben a védőfal alapozása alatt megfigyelt intenzív 
habarcsos földréteg a középkori cinteremfallal lehet kapcsolatban (visszabontás, építési 
szint ?). 
A délkeleti toronybejárat északi oldalán az újkori feltöltések/omladékrétegek (569. kép, 
609. kép 9) alatt a várfal mellett egy leégett, faszerkezetű, talpgerendás épület 
maradványait tártuk fel (570-571., 578. kép), pusztulási rétegében 17-18. századi 
kerámiával (609. kép 1-2) és nagyszámú zsindelyszeggel (az épület paraméterei nem 
voltak meghatározhatóak, belteréből nyílhatott a várfal 3. lőrése, vö. 516-517. kép). Az 
épület padlóját egy barna, tömött, enyhén habarcsfoltos feltöltési réteg képezte késő 
középkori leletanyaggal (608. kép 6-7), a középkori sírok gödrére fedve (577. kép). 
Alatta a középkori cinteremfal intenzív habarcsos, apróköves omladékának planírozása 
vált láthatóvá, benne 16. század végére – 17. század elejére keltezhető fazék 
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töredékeivel (607. kép 6). Ezt megelőzően a fal közelében vastag, intenzív késő 
középkori kerámiát és kályhaszemeket, illetve -csempét tartalmazó réteg halmozódott 
fel (607. kép 2, 608. kép 5, 8). Hasonló leletanyag volt megfigyelhető a sírok 
betöltésében (608. kép 1). A fal mellett végig követhető volt egy sötétszürke, tömött, 
világosszürke színű habarcspigmentes (fal málása), apróköves, enyhén kevert réteg 
Árpád-kori kerámiával és késő középkori kályhaszem töredékével (608. kép 3), amely 
azt sugallja, hogy a fal építése nem sokkal előzhette meg a 15. századot. Az 1-1,25 m 
mélységű középkori temetkezések 1-1,50 m távolságban követik a középkori 
cinteremfal vonalát (a szelvényben újabb 11 temetkezés került feltárásra; vö. 573., 575., 
576. a-b. kép), a viszonylag széles negatív felület kimaradásának egyelőre nem tudjuk 
az okát (középkori faszerkezet a fal mellett ?). A cinteremfal visszabontásának szintjétől 
0,50-0,55 m mélységben elértük az ennek építési szintjét jelző markáns habarcskifolyást 
(572. kép). A cinteremfal és a középkori sírok átvágtak egy apróra tört mészkövekből 
kiképzett járószintet (574. kép), mely a középkori templom és temető környezetében 
feltehetően egy komolyabb építkezést követően került kiszórásra. A szelvényben a korai 
temető kerítésének maradványa nem került felszínre. 
A szelvény északi részében a várfalon nyíló bejárat délnyugati, függőleges nyílásának 
szerkezete került kibontásra (567., 570. kép), melyet hevenyészett módon falaztak el a 
18-19. században, a küszöbe fölé halmozódott földrétegekre alapozva a köveket. A 
bejárat szélessége nem volt megállapítható. A rétegződések és a falszövetek 
tanulmányozása alapján megállapítottuk, hogy a bejárat egyidőben készült a várfalnak 
ezzel a szakaszával (1625 körül), amely régészetileg is alátámasztja az erődítés 
elhúzódásának tényét. A 3. és 4. szelvényben feltárt épületek a bejárat két oldalán 
helyezkedtek el, 1,2-1,5 m távolságban. 
5. szelvény: a védőfal külső oldalán nyitott 6x2-2,5 m szelvény; célja a kaputoronytól az 
óramutató járásának megfelelően haladva az első számú külső torony (továbbiakban 
keleti torony) kutatása (590. kép). 
A korábbi kutatások (Gyöngyössy János) a falszövetben látható különbség 
(habarcsváltás és a falsík beugrása, ld. fentebb) alapján ide lokalizáltak egy védőtornyot. 
A köves humuszréteg elbontása után rövidesen előtűnt a védőtorony déli fala (594. kép), 
melyet andezitből raktak fehéresszürke, durva kavicsos habarcsba, belső oldalán durva 
vakolással (szélessége: 0,80-0,90 m). A torony belsejében 1 m vastagságot is elérő 
omladékrétegből újkori tetőcserepek (609. kép 7-8) és travertinóból megmunkált kövek 
kerültek elő, tehát elbontása előtt a torony cseréppel volt fedett. A további feltárás során 
kiderült, hogy a tornyot másodlagosan toldották hozzá a védőfalhoz (597-598. kép), 
ennek megfelelően aszimmetrikusan ajtónyílást vágtak (595. kép) a kívülről úgyszintén 
megköpenyezett 17. századi falazatba (a rézsűs ajtónyílás legkisebb szélessége 1,15 m). 
A toronybejárat küszöbbszintje közel 1 méterrel alacsonyabban volt megfogható, mint a 
délkeleti torony esetében, itt nem töltötték fel a torony belsejét (feltehetően a várfalon 
belül, a torony bejárata előtt süllyesztettek szintet). A torony járószintjéről 17-19. 
századi kerámia- és csempetöredékek kerültek elő (608. kép 10), alatta az eredeti 
humuszrétegből középkori darabok, illetve köpűs nyílhegy töredéke (610. kép 6). A 
köpenyfal tövében a metszetek alapján megfigyelhető volt a korábbi cinteremfal építési 
szintjének habarcskifolyása (591. kép). Alatta 15-20 cm széles és 35 cm mély, U 
keresztmetszetű, agyaggal enyhén kevert, keményre ledöngölt humuszos betöltésű 
alapozási árkot bontottunk ki oszlophelyekkel, betöltésében 13-14. századi kerámiával. 
Az árok – melynek belső oldalán a tornyon kívül és belül dél-észak (S-20/21), illetve 
észak-dél (S-29) tájolású csecsemő csontvázakat tártunk fel – a középkori, korai temetőt 
övező sövénykerítés alapozási árka volt (595-596. kép), melynek tövébe kereszteletlen 
kisgyerekeket temettek el. A tornyon kívül újkori sír beásását figyeltük meg, illetve két 
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másik olyan gödör betöltését bontottuk ki, melyek eredeti rendeltetését nem tudtuk 
meghatározni (593. kép). A szelvény délnyugati sarkában a sövénykerítés árka befut a 
17. századi falköpenyezés alapozási árka, illetve falazata alá. A tornyon kívül 
rétegződésben, annak 19. századi omladéka alatt egy szürkésbarna, morzsalékos, 
kavicsos, enyén habarcsrögös vastag réteget figyeltünk meg (592. kép), mely 
feltételesen az eredeti torony alacsonyabb szintekre való visszabontásával hozható 
kapcsolatba (18-19. század), ezt követően a torony már csak egyszintes tárolóépületként 
működhetett (hasonló funkcióváltás a rétegek alapján a délkeleti toronynál is 
feltételezhető). 
A falköpenyezés kövei közt egy gótikus, selejt kőfaragvány töredékét dokumentáltuk. A 
védőfal ezen a szakaszon nagyon rossz állapotban maradt meg, falsíkja több helyen 
megdőlt, megcsúszott, melyet időnként kiigazítottak (591., 598. kép). A toronybejárat 
elfalazását a 19. században az omladék feltöltési rétegére emelték rá. A falszöveten az 
eredeti küszöbszinttől 3,75 m magasságban megfigyelt in situ két gerendafészek alapján 
virtuálisan kiszerkeszthető a védőtorony kétemeletnyi magassága (599. kép), és 
megállapítható, hogy még biztosan volt egy szintje, hisz a védőfal ennek környezetében 
a gerendafészkek szintje fölé magasodik (a toronybejárat fölött a 19. századra egy 
nagyobb üreg keletkezhetett, melyet el kellett falazni, viszont a gerendák helyei eredeti 
állapotukban maradtak meg). 
6. szelvény: a kaputorony és a védőfal keleti szakasza találkozásának sarkában, a 
védőfalon kívül nyitott felület (a trapéz alakú felület legnagyobb méretei: 3x1,5 m); 
célja a torony és védőfal kapcsolatának kutatása. 
A torony négyszögével párhuzamosan kijelölt szelvény (602. kép) újkori feltöltési 
rétegeinek eltávolítása közben egy kerek, szabályos beásást bontottunk ki a két fal 
találkozásának szögében, betöltésében 18-19. századi leletanyaggal és egy rontott, 
gótikus (?) kőfaragvánnyal. A kaputorony építése lényegében az 1. szelvényben 
megfigyeltekkel megegyező képet mutatott: első fázisában szabálytalan andezitekből 
kezdték építeni szürke, kavicsos, téglatörmelékes habarcsba, északkeleti támpillére 
sarkához nagyméretű kőtömböt helyezve. 0,45-0,50 méterrel az építését jelölő 
habarcskifolyás fölött a torony építésében tervet változtattak, 0,25-0,30 méterrel 
karcsúsítva a ma is álló kváderköves kiképzésű kaputornyot. A torony falához szorosan 
hozzáékelték a nagyméretű andezitekből, kevés konglomerátumból világosszürke, 
aprókavicsos, enyhén téglaporos, mészrögös habarcsba rakott köpenyfalat (?), akárcsak 
a ráemelt 17. századi védőfalat (601. kép). A torony tövében egy intenzív tetőcserép-
töredékes, faszenes, habarcsrögös réteget figyeltünk meg 1637-ben vert érmével (610. 
kép 12), fölötte pedig habarcsos építési/javítási szintet, mely a védőfal falszövetében is 
látható faljavítással függhet össze (603. kép). 
A toronnyal és a védőfallal szuperpozícióban, megelőzve ezeket, középkori temetkezés 
(S-19) és szórványcsontok kerültek napvilágra, egy olyan nagyméretű árokszerű gödör 
betöltésében, mely szintén megelőzte a falak építését (600. kép). Az 5. szelvényben 
megfigyelt temetőkerítés árka a felületben nem volt megfogható. 
Függelék: 
- az 1625. évi oklevél (magyar fordításban) 
- a szentmártoni templomvár használatát szabályozó 1636. évi kiváltságlevél 
- dendrokronológiai elemzések jegyzőkönyve 
Irodalom: 
Dávid 1981. 157-167.; Gyöngyössy 1989.; Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 129-134.; Karczag – 
Szabó 2010. 537-538.; Kelemen 1916. 103-104., 108-110.; Jánosfalvi 1858/2003. 37-52.; Nyárádi – 
Szász 2011.; Orbán 1868. I. 161-164.; Szathmáry 1987. 81., 90., 155. 
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5.6.11. Homoródszentpál (unitárius templom) 
A Nagy-Homoród mentén, egy római katonai tábor helyén létrejött település. 
Területéről 11-12. századi éremkincs és Árpád-kori leletek ismertek. Első írott említése: 
1334 (Sancto Paulo). 
Középkori templomát 1844-ben elbontották, mindössze annak nyugati frontján álló 
középkori eredetű tornyát hagyva meg. A megmagasított, kívülről lizénákkal tagolt 
torony képe jelentősen átalakult (611. kép). A torony nyugati sarkain nagyméretű, kettős 
tagolású átlós támpillérek állnak (616., 618. kép), az északnyugati tám alsó vízvetője 
vályúzattal profilált. A gömb- és törtkövekből rakott torony belső falát durva vakolás 
fedi, így falszerkezete nehezen tanulmányozható, földszintje és fölötte három emelet 
egységes építésű. A torony alapterülete 6,50x6,85 m, a középkori rész magassága kb. 
12,80 m, oldalfalai lefelé enyhén kiszélesednek (615. kép). Földszintje dongaboltozatos, 
a 2,40 m vastagságú északi falba mélyedve lépcső vezet (616. kép) a felsőbb szintekre 
és a templom karzatára. Az első szinten északon (612. kép), nyugaton és délen téglalap 
alakú, kifelé rézsűsen szűkülő lőrésablakok (északi lőrés méretei, belül: 0,95x1,15 m; 
kívül: 0,12x0,36 m) nyílnak, a nyugati lőrés külső síkja utólag elfalazott, keleten in situ 
karzatátjáró. A második szinten (617. kép) északon, nyugaton és délen (613. kép) 
ugyanilyen jellegű lőrésablakok (déli lőrés méretei, belül: 0,90x1,00 m; kívül: 
0,22x0,37 m), az északi és a nyugati lőrés külső síkját utólag elfalazták. A harmadik 
szinten északon (614. kép), nyugaton és délen kívülről utólag elfalazott lőrésablakok 
(nyugati lőrés méretei, belül: 0,85x1,00 m; kívül: 0,23x0,55 m), keleten a fedélszékbe 
vezet átjáró. A lőrések teherkiváltó íve fagerendákból készült. Hadászati szempontból 
eléggé hátrányos módon a lőrések külső nyílásának magasságát nagyon lecsökkentették. 
A torony faszerkezete eredeti, tölgygerendákból rakott, a harmadik szint fölött erkélyes 
toronysisak megléte valószínűsíthető. A források szerint a torony 1826-ig 
„fafedélzettel” volt fedve. Két 1542-ben készült harangja közül egyik ma is a helyén 
található. 
A torony faelemeiből (lőrések fölötti teherkiváltó gerendák, padló- és födémgerendák) 
famintákat vettünk dendrokronológiai vizsgálatra (2008). A torony alsó három 
szintjének fáiból való minták alapján megállapítható volt, hogy ezek egységes 
időszakból származnak, és 1530-1532 között vágták ki őket. A toronyépítés hosszabb 
ideig eltarthatott, befejezésének legkésőbbi idejét a két harang jelzi. 
Függelék: 
- dendrokronológiai vizsgálat jegyzőkönyve 
Irodalom: 
Balogh I. 1935. 183.; Benkő E. 2002. 273-274.; Dávid 1981. 168-170.; Orbán 1868. I. 165., 168. 
 
5.6.12. Homoródszentpéter (unitárius templom) 
A Nagy-Homoród mentén fekvő középkori település. Noha a pápai tizedjegyzékek nem 
említik, Árpád-kori kialakulása elég valószínű. Első írott említése: 1567 (Zent Peter). 
Gótikus stílusban épült templomától nyugatra ovális kerítőfallal (a ma csak kis 
szakaszon álló kőkerítés magassága 1,70 m) egybeépült kapu- és harangtorony áll (619., 
623. kép), sarkain átlós támpillérekkel. Zömök, masszív tornyának (oldalhossza 5,78 m, 
földszinti falvastagsága 1,52 m) földszintjén északon és délen egy-egy beugrás látható 
(visszabontott boltozat ? válla). Efölött nyugaton és keleten a falvastagság változása, 
egy belső párkány jelez egy, ma már nem létező padlószintet („magas földszint”). Ezt 
egy alacsony szint követi lőrések nélkül, melyet fennállásának idején tárolásra 
használhattak (2. szint a dendrokronológiai mintasorban). A 3. szinten mind a négy 
oldalon kisméretű, téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő szabálytalan lőrésablakok 
(nyugati lőrés méretei, belül: 0,60x0,75 m; kívül: 0,13x0,48 m) nyílnak (620-621. kép). 
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A keleti lőrés fölött 1,40 m magas, 0,45-0,62 m széles vakfülke látható (622. kép), 
amely eredetileg a torony külső feljáratának nyílása lehetett (7,30 m magasságban a mai 
talajszinttől; elfalazott nyílásának habarcsa eltér a toronyfal kötőanyagától). Erkélyes 
toronysisak léte kérdéses. 
2008-ban a templom tornyának faszerkezeti elemeiből (2. és 3. szint födémgerendái) 
mintákat vettünk dendrokronológiai elemzésre. Két mintát pontosan lehetett keltezni, 
fáik kivágásának ideje 1629, illetve 1630. A másik két elemnél a fák kivágásának ideje 
1631-1635 közé tehető. 
A torony faszerkezete valószínűleg eredeti, a nyugati oldalán látható 1526-os évszám 
feltehetően egy általános építési munkálatra vonatkozik (a templom fedélszékének 
dendrokronológiai adatai egybevágnak ezzel). A torony falszerkezete egységes 
építésűnek tűnik (hasított kövekből épült, belső felülete vakolt), jellege (magasság, 
emeletek kiképzése stb.) alapján elfogadhatónak tűnik 17. századi építése. 
Függelék: 
- dendrokronológiai vizsgálat jegyzőkönyve 
Irodalom: 
Dávid 1981. 170-174.; Karczag – Szabó 2010. 539-540.; Orbán 1868. I. 168. 
 
5.6.13. Homoródújfalu (unitárius templom) 
A Kis-Homoród mentén legdélebbre eső székely települése. Első írott említése: 1481 
(Wijfalw, Zsombor és Újfalu közti határjárás). Mint neve is mutatja, környezetéhez 
képest másodlagos település, valószínűleg székely kirajzás, terjeszkedés eredménye. A 
belterületén végzett terepbejárások (2010) során gyűjtött legkorábbi középkori leletek 
14. századiak. 
Késő gótikus és reneszánsz faragványokkal rendelkező, a 18-19. század fordulóján 
feltehetően teljesen átépített templomát az 1789. évi püspöki vizitáció szerint 13 
kőlábakkal erősített kőkerítés vette körül, a temető felé zsindelyfedésű toronnyal. Az 
elbontott torony a cinteremfal mai bejáratának helyén állhatott (624. kép). Az ovális, 
vakolt kerítőfal mai magassága 2,10 m, vastagsága 0,65 m, kívül kőtámaszokkal, más 
erődítési elem (lőrés) nem látható rajta. 
Irodalom: 
Dávid 1981. 174-176.; Karczag – Szabó 2010. 540-541.; Orbán 1868. I. 187. 
 
5.6.14. Karácsonfalva (unitárius templom) 
A Kis-Homoród mentén található Árpád-kori település. Első írott említése: 1333-1334 
(villa Karasun). 
Temploma román kori, szentélye az egyetlen ma is álló középkori félköríves szentély 
Udvarhelyszéken. 
A templomot ovális, helyenként szögben megtörő magas kőkerítés (mai magassága 
2,40-3,85 m között változik, falvastagsága 0,80 m ) övezi (625-626. kép). 
A román kori templomhajó nyugati végéhez másodlagosan csatlakozik egy masszív 
torony (637. kép) (hasított, válogatott homok-, illetve vulkáni kövekből aprókavicsos, 
nagy mésztartalmú habarcsba rakott falazattal), sarkain átlós támpillérekkel (628. kép). 
A torony középkori magassága 16,50 m (a metszetrajzon ennek legfelső része, 1,30 m 
már nem jelenik meg), alapterülete 6,50x7,00 m, földszinti falvastagság 1,50-1,60 m. A 
toronyaljba szemöldökgyámos kiképzésű kapu nyílik, bélletének profilját vályúzatok 
közé fogott körtetag (?) alkotja, szemöldökén 1496-os évszám, valamint Agnus Dei 
ábrázolás (627. kép). 
A síkmennyezetű toronyalj fölött négy emelet található (630. kép). A torony 
szintkiosztása eredeti, a szintek közt építési állványzatok gerendafészkei láthatók. A 



 170 

torony külső falsíkja nem mutat jelentős kiszélesedést, viszont a fal vastagsága belül 
lépcsősen csökken felfelé. 
Az első szinten keleten eredeti toronyátjáró nyílik a nyugati karzatról, nyugaton téglalap 
alakú, kifelé rézsűsen szűkülő, kőszemöldökkel fedett nagyméretű lőrésfülke (631. kép) 
található (méretek: belül: 0,92x1,20 m; kívül: 0,14x0,76 m). A második szinten (629. 
kép) északon (632. kép), nyugaton és délen téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő, 
boltozatos lezáródású, nagyméretű, íjazásra jól használható lőrésfülkék találhatók 
(nyugati lőrés méretei, belül: 1,00x1,60 m; kívül: 0,09x1,20 m). A második és harmadik 
szint falszövetének kőanyagában enyhe váltás érzékelhető (a harmadik szint kőanyaga 
kisebb kövekből épült). A harmadik szinten északra, nyugatra és délre (633. kép) 
ugyanilyen lőrésfülkék nyílnak (nyugati lőrés méretei, belül: 0,92x1,10 m; kívül: 
0,16x1,04 m). A nyugati lőrés külső nyílását az újkorban elfalazták. Ezen a szinten, az 
aktuális fedélszék szintje fölött (a mai fedélszék belsejében) a torony keletre néző 
oldalán egy ferde állású (délkeleti) lőrés (635-636. kép) található, mely speciális céllal 
készülhetett (a Csősz-patak völgye, illetve a Csőszbükk felé néz az iránya, ezen a 
vonalon feltehetően egy út vezetett át Erdővidékről Karácsonfalvára). A negyedik 
emelet falazatának habarcsa különbözik a harmadik emelet kötőanyagától (az előző 
barnás színű, téglaporos, az utóbbi szürke), a negyedik szinten északon (634. kép), 
nyugaton és délen szabálytalan vonalú, kisebb méretű, elfalazott lőrések mutathatók ki. 
A szemöldökkövek hiánya és az elfalazásban található gerendafészkek (építési 
állványzat) alapján feltételezhető, hogy ezek a lőrések nem készültek el teljesen és már 
építés közben lemondtak róluk. A toronymagasítás szintjén erkélyes toronysisak 
meglétére lehet következtetni a gerendaszerkezet alapján. A szakirodalom két elpusztult 
harangot említ 1517-ből és 1545-ből. 
A karácsonfalvi templomtornyot méretei és lőréskiképzése alapján az udvarhelyszéki 
templomok sorában kiemelt hely illeti meg, és egyike volt a védelmi funkciót kiválóan 
ellátó tornyoknak. 
2008-ban famintákat vettünk a torony faszerkezeteinek elemeiből (padlógerendák) 
dendrokronológiai vizsgálatra. A faminták elemzése kimutatta, hogy a torony faelemei 
nem egyidősek, egy részük a toronyépítés után került helyükre (földszint 
födémgerendái), mások datálása pedig arra utal, hogy a toronyépítés több fázisban 
valósult meg. Mindössze a második szint padlógerendájának kivágása (1495 vagy 
utána) vág össze a torony kapuzatának évszámával. Az eredeti faszerkezet, a falszövet 
vizsgálata, illetve a dendrokronológiai elemzések alapján felvethető, hogy a torony 
három lőréses emelete egy hosszabb építkezés során épült a 15. század végén – a 16. 
század elején (1517-es haranggal). A torony negyedik, megmagasított szintje a mai 
fedélszék elkészülése után épülhetett a 16. század utolsó harmadában. Az első szint 
padlógerendájának 1789 körüli keltezése felveti annak lehetőségét, hogy ez a toronyalj 
is boltozott volt, mint az összes többi középkori toronyé Udvarhelyszéken, melyet 
ekkoriban elbontottak és átalakítottak. A feltételezést a földszinti falazat 
szabálytalansága és vállszerű beugrása is megerősíteni látszik, e szerint a toronybelsőt 
az első szinten a templomból, feltehetően a nyugati karzatról közelítették meg. 
Függelék: 
- dendrokronológiai vizsgálat jegyzőkönyve 
Irodalom: 
Benkő E. 2002. 272.; Dávid 1981. 150-155.; Karczag – Szabó 2010. 536.; Orbán 1868. I. 183-185. 
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5.6.15. Máréfalva (elbontott középkori templom) 
A Nagy-Küküllő felső folyásán mentén található mellékvölgy (Fenyédi-víz) települése. 
A terepbejárások (2009) során gyűjtött legkorábbi leletek a 14. századtól jelzik a falu 
létezését. Első írott említése: 1566 (Marefalwa). 
A falutól északra található Botos-dűlőben a 18. század utolsó harmadáig fennállt 
középkori templom 2007-2008. évi feltárása román kori és gótikus templom meglétét 
mutatta ki. 
A 2007. évi ásatás (cinteremfalra és toronyra vonatkozó) eredményei: 
A templomot feltehetőleg oválisan kerítő 0,50-0,60 m szélességű kőfallal szervesen 
egybeépült kapu- és harangtorony állt a délkeleti oldalon (639-640. kép). A nagyméretű 
homokkőtömbökből és konglomerátum kövekből világosszürke, aprókavicsos, nagy 
mésztartalmú habarcsba rakott torony felmenő falának alsó kősorát fogtuk meg (638. 
kép), ennek vastagsága 0,80-1,10 m, alapterülete mindössze 3,60x3,60 m (alapozási 
szintjét nem értük el). A torony építési szintje alóli rétegből 14. századi 
kerámiatöredékek kerültek elő. Falának építőanyaga megegyezik a gótikus sekrestye kő- 
és kötőanyagával, mely a 15. század végén – 16. század elején épült. 
A 18. századi egyháztörténeti források adatai szerint a torony egyik kövén „alapítatott 
Rákóczi György idejébe” felirat volt olvasható, amely feltehetően a plébánia 
önállósodását jelenti I. Rákóczi György fejedelemsége alatt. 
A templomtól különálló tornyot védelmi megfontolásból építhették a cinteremfallal 
egybe. A közelben, mintegy 500 m-re északkeletre találjuk a Kőlik mesterséges 
védbarlangjait. 
Irodalom: 
Demjén – Sófalvi 2009.; Kovács P. 2008. 84-88. 
 
5.6.16. Nagybacon (református templom) 
Erdővidék egyik jelentős középkori települése. Első írott említése 1334: Rachan. Kis- és 
Nagybacon temploma a középkorban a mai Nagybacon északi részén állt, amint erre a 
keletelt templom középkori tornya és hajója, valamint faragványai utalnak. 
A sarkain átlós elrendezésű, vízvetős támpillérekkel ellátott torony (641., 644., 647. 
kép) dongaboltozatos aljába csúcsíves kiképzésű bejárat nyílik nyugatról, az első szinten 
nyugatra és délre téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő, szegmensíves lőrésablakok 
(nyugati lőrés belső méretei: 1,00x1,15-1,28 m; külső méretek: 0,70x1,15-1,20 m) 
nyílnak (642-643. kép). A karzatátjáróba másodlagos elhelyezésű szemöldökgyámos 
ajtó vezet át. A vakolt, meszelt toronybelső alsó két szintjének falstruktúrája nem 
tanulmányozható, 1,80 m vastag falai biztosan középkoriak, melyet közvetve alátámaszt 
legrégibb harangja (felirata: C.B.N. I.N.R.I. ANNO DOMINI 1575) is (645. kép). Az 
első szintet záró erős kiemelkedésű övpárkány fölötti téglából rakott falazat újkori 
magasítás eredménye. 
A tornyot feltehetőleg északon is lőrésablak törte át, melyet elfalaztak, a déli és a 
nyugati lőrésablak külső síkját tojásdad alakúra alakították át. 
Irodalom: 
Dávid 1981. 204-208.; Orbán 1868. I. 217-219. 
 
5.6.17. Nagygalambfalva (református templom) 
A Nagy-Küküllő völgyének egyik jelentős középkori települése. Területéről Árpád-kori 
leletek ismertek. Határában késő Árpád-kori földvár maradványai találhatók. Első írott 
említése: 1333-1334 (villa Salonib). 
Román kori és gótikus elemekkel rendelkező templomának nyugati végén zömök torony 
áll (648-649. kép), sarkain az átlagosnál nagyobb méretű, átlós támpillérekkel 
(feltehetően másodlagosan megköpenyezték ezeket). A torony elcsúszását 
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megakadályozandó a nyugati oldalról két újabb támot illesztettek hozzá, illetve a 
sarokpilléreket is megnagyobbították (650. kép). Ennek ellenére a csúszást nem sikerült 
megállítani, a toronyalj enyhe megdőlése, illetve a nyugati falon éles repedés jelzi a 
problémát. A torony földszintje és fölötte három szint egységes építésű (válogatott, 
lemezesen hasadó homokkövek, világosszürke, durva kavicsos habarcsba rakva), kőből 
rakott szakaszának eredeti magassága – melyet ma is egy markáns körbefutó párkány 
(653. kép) hangsúlyoz – 12,85 m, oldalhossza 6 m, földszinti falvastagsága 1,50-1,90 m. 
A toronyfal belül vékonyan vakolt, így építési gerendafészkek csak elvétve észlelhetők 
rajta. A torony falazata belül lefelé erőteljesen összeszűkül, kívül pedig két párkány 
közbeiktatása után jelentős mértékben terpeszkedik lefelé (652. kép). 
A toronyalj eredetileg boltozatos lehetett – mint Dávid László is írja, a földszint 
födémgerendái ennek elbontása után kerültek ide. 
A torony első szintjén nincsenek lőrések, a keleti oldalon in situ toronyátjáró nyílik a 
nyugati karzatról (a gótikus nyugati karzat meglétre poligonális pillérelemek utalnak). A 
második szinten délen (657. kép) téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő, keskeny 
lőrésfülke nyílik, kő szemöldökkővel lezárva, a nyugati oldalon egy ugyanilyen lőrés 
van elfalazva (658. kép), feltehetőleg a falazat komoly meghasadása miatt (méretei: 
0,68x0,76 m). Keleten a fedélszékbe vezet átjáró. A harmadik szinten (651. kép) délen 
és nyugaton keskeny, téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő lőrésablak (659. kép) 
található (nyugati lőrés méretei, belül: 0,40x1,10 m; kívül: 0,10-0,15x0,90 m ), kő 
szemöldökkővel lezárva, kívül keskeny, csúcsíves nyílással. 
A harmadik szint padlógerendájáról, azzal szerves kötésben egy speciális, átkötő 
elemekkel összekapcsolt faszerkezet indul, mely a korabeli harang tartószerkezete 
lehetett. Ennek felső vonalát olyan gerendafészkek zárják, amelyek teljes szélességben 
áttörik a falat, tehát ezen állhatott a filegória tornácos mellvédje (vö. 646. kép), melyet 
1861-ben bontottak el. 
A negyedik szinttől a falazatban váltás van, ez az újkori harangtartó szerkezet köztes 
szintje. 
2008-ban dendrokronológiai vizsgálatot végeztünk a torony faszerkezeti elemeinek 
(padlógerendák, tartóoszlopok, építési állványzat) keltezésére. Az elemzés nem tudta 
kimutatni a torony középkori építését, a torony első három szintjének faszerkezete 17. 
századinak bizonyult. 
A torony középkori építését a nyugati – 13-14. századi – hajófallal való egybeépülése 
látszik bizonyítani. Ezt az is alátámaszthatja, hogy a fedélszék járószintje fölött a torony 
keleti oldala vakolt és többszörös meszelés borítja (nyitott középkori fedélszék ?). 
Közvetett megfigyeléseink szerint a torony földszintje és a fölötte lévő három – 
kőzetanyagában és habarcsozásában egységes – emelet középkori, melyet 1661-ben 
komoly sérülés (tűz?) ért, és faszerkezetét ki kellett cserélni. Az 1661 előtti erkélyes 
toronysisak létére egyrészt a harangablakok hiánya utal, másrészt közvetve maga a 
későbbi (1661 utáni) filegória. A torony faszerkezetének kicserélésével jól összevág a 
templom legkorábbi ismert – a világháborúban elpusztult – 1664-es harangja. A torony-
boltozat átalakítása, a faszerkezet cseréje nagy valószínűséggel az 1661. évi török-tatár 
dúlások következménye. Az egyházi források szerint ekkoriban jelentős mérvű 
felújítások zajlanak a templomom. Mint tudjuk, a közeli Bögözben a 17. században 
szintén visszabontják a tornyot. 
A templomot kerítő, ovális alakú, nagyméretű támokkal ellátott (655. kép), sokszor 
javított cinteremfal (falvastagsága 0,95 m; legnagyobb magassága 3,32 m) feltehetően 
fejedelemség kori, lőrés ma nem látható rajta. 
A gótikus szentély északi oldalán található kétszintes sekrestye nyugati végében 
mindkét szinten keskeny, lőrésszerű kémlelőnyílások (656. kép) találhatók. A sekrestye 
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faszerkezetének gerendái 1733-1734 között lettek kivágva. Ennek magyarázata még 
nem világos: nem eredetiek a faelemek, vagy 18. századi építéssel állunk szemben 
(raktárépület), melyet az is alátámasztani látszik, hogy a sekrestye nyugati fala nincsen 
kötésben a szentéllyel. 
Függelék: 
- dendrokronológiai vizsgálat jegyzőkönyve 
Irodalom: 
Benkő E. 1992. 110-111.; Dávid 1981. 208-221.; Karczag – Szabó 2010. 608.; Orbán 1868. I. 28-29. 
 
5.6.18. Nagysolymos (református templom) 
A Nagy-Küküllő északi mellékvölgyének települése Udvarhelyszék nyugati részén. 
Területéről Árpád-kori leletek ismertek. Első írott említése: 1333 (Solumus). 
Középkori, keletelt templomát 1847-ben bontották el, meghagyva nyugati oldalán álló 
tornyát (667. kép). A torony nyugati sarkain kétszakaszos diagonális támpillérek állnak 
(668. kép), eredeti félköríves záradékú kapuját az új templom építésekor elfalazták, ma 
a toronyaljba a középkori hajó és a torony közti átjárón keresztül lehet bejutni. 
A torony gömbkövekből és hasított, nagyrészt homokkövekből épült szürke, 
aprókavicsos habarccsal. Falazata igényes kőművesmunka, a lőrések kialakítása szintén 
gondos kivitelezésre vall. Földszintje dongaboltozatos (vö. 660. kép; falvastagság: 2,00 
m), fölötte négy egységes építésű szinttel (662. kép), melyek északi, nyugati és déli 
oldalán téglalap alakú, belülről kifelé rézsűsen szűkülő lőrésablak található. Az első 
szinttől (661. kép) felfelé csökkenő méretű lőréseket kőlap vagy fa szemöldökgerenda 
zárja le, jellegzetességük, hogy külső nyílásuk felülről lefelé enyhén kiszélesedik 
(íjazás). Nyugati lőrések méretei: I szint, belül: 0,96x1,26 m; kívül: 0,10-0,20x1,18 m; 
II. szint (664. kép), belül: 0,90x1,08 m; kívül: 0,10-0,13x0,88 m; III. szint, belül: 
0,68x1,04 m; kívül: 0,08-0,12x0,96; IV. szint (666. kép), belül: 0,80x0,84 m; kívül: 
0,10-0,12x0,80 m. Az I. szint északi lőrését (663. kép) eredetileg alacsonyabb szintről 
kezdték el építeni, aztán változtattak a lőrés nyílásán is; a szinten keleten in situ 
középkori toronyátjáró található részben elfalazva, délen pedig a középkori lőrést a 19. 
században karzatátjáróvá alakították át, majd elfalazták. A III. szinten (665. kép) keleten 
átjáró nyílt a középkori templom fedélszékébe. A középkori torony magassága 17 m a 
mai belső járószinttől mérve (kívül jelentős feltöltődéssel számolhatunk). A torony 
falazata felfelé lépcsősen vékonyodik, az alsó szinteken pedig kifelé jelentősen 
szélesedik, a torony oldalhossza 6 m (). A torony faszerkezete átrakott, feltehetően 
újkori. Erkélyes toronysisak megléte feltételezett. 
A torony építésének datálása céljából 2008-ban dendrokronológiai vizsgálatra mintákat 
vettünk ennek faszerkezetéből (első és harmadik szintek lőréseinek 
szemöldökgerendáiból). A minták elemzése nem vezetett eredményre, az öt mintából 
kettő kevés évgyűrűt tartalmazott, a másik hármat egyelőre nem sikerült a meglévő 
erdélyi mesterkronológiákba beilleszteni. A kérdés további vizsgálatot igényel. 
A nagysolymosi középkori torony szerkezete és lőrésablakai alapján az udvarhelyszéki 
védelmi jellegű tornyok egyik legszebb álló példája. A torony jellege és részletei 
alapján biztosan középkori (középkori harangja megsemmisült), Benkő Elek a 14. 
századra, míg Dávid László a 15-16. század fordulójára keltezte építését. 
Függelék: 
- dendrokronológiai vizsgálat jegyzőkönyve 
Irodalom: 
Benkő E. 1992. 128-129.; Benkő E. 2002. 321.; Dávid 1981. 224-227.; Orbán 1868. I. 151-153. 
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5.6.19. Oklánd (unitárius templom) 
A Kis-Homoród mentén található település, itt csatlakozott a Homoród menti utakhoz a 
Rika-erdőn keresztül a Barcaságból átjövő országút. Noha a falu első írott említése 
mindössze 1546-ból való (Akland), belterületén végzett terepbejárásaink során késő 
Árpád-kori cserepeket gyűjtöttünk (2010). 
A román kori templom hajója ma is áll, délkeleti és délnyugati kapui kora gótikusak. 
A templomot övező ovális kerítőfalat (669., 675. kép) 1789-ben másfél német öl 
magasságúnak írják (mai magassága 3,30 m, vastagsága 0,65 m, északi oldalán 
mindössze egyetlen kőtámasz), később keleti szakaszát elbontották (670. kép), 
északnyugaton kapu- és harangtorony nyílik rajta, sarkain alacsony, átlós elrendezésű 
támpillérekkel (671. kép). 
A torony földszint (falvastagsága 1,52-1,85 m, oldalhossza 6,10 m) fölötti három 
emelete egységes jellegű (674. kép), hasított, válogatott kövekből épült, világosszürke, 
durva kavicsos mészhabarccsal. A földszint sík mennyezetű, alatta a cinterembe vezető 
átjáró déli nyílását utólag lezárták. A torony első szintjén nyugaton, északon és keleten 
(676. kép) keskeny, magas téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő lőrésablakok (nyugati 
lőrés, belső méretek: 0,60x1,00 m; külső méretek: 0,12x0,50 m) nyílnak, utólag 
vertikálisan leszűkítve. A déli oldalon szegmensíves in situ ajtó fakerettel (678. kép), 
mely feltehetőleg a kőfalon belőli gyilokjáróval biztosított összeköttetést. A második és 
harmadik szinteken nyugaton, északon és keleten (679. kép) kisebb méretű lőrésablakok 
találhatók (második szint, keleti lőrés, belső méretek: 0,55x0,70 m; külső méretek: 
0,10x0,43 m; harmadik szint, keleti lőrés, belső méretek: 0,46x0,63 m; külső méretek: 
0,12x0,60 m), melyek nyílását utólag vertikálisan szintén leszűkítették, a harmadik 
szinten az északi lőrést elfalazták. A lőréseket részben fagerenda, részben kőlap fedi. A 
szűk fülkéjű és nyílású, viszonylag alacsony lőrések legfentebb csak a tűzfegyverrel 
való védekezést tették lehetővé, és elég szűk teret tudtak tűz alatt tartani. Az eredeti 
szintkiosztású gerendák a harmadik szinten jóval a lőrések szintje alatt vannak (2,00 m), 
itt állványzatról használták a lőréseket, ezek gerendafészkei (belső gyilokjáró) jól 
láthatók a falban (1,40-1,50 m magasan). 
A torony belül lefelé haladva nagyon kis mértékben szűkül, kívül viszont erőteljesen 
terpeszkedik (673. kép), a szintek közt félmagasságban építési állványzatok 
gerendafészkei láthatók. 
A torony szintkiosztása és faszerkezete eredeti, a harmadik szint fölött egy átmeneti, 
alacsony, lőrések nélküli negyedik szint fölé emelték az újkori harangszerkezetet, a 
harmadik és negyedik szint falazata között nincsen váltás. A harmadik szint fölött kívül 
erőteljes párkány látható, a torony magassága eddig 13,15 m. Erről a szintről indulhatott 
a nyitott, erkélyes toronysisak, melyre közvetve az 1789. évi vizitáció utal („sendelyel 
fedett kettős palástu szarvazattya”). 
A torony oldalán látható építési évszámok közül 1654 a legkorábbi. 
A torony faelemeiből (padló- és/vagy födémgerendák, lőrés feletti gerendák) vett 
minták dendrokronológiai elemzése (2008) a fák kivágásának korát 1650-1652 közé 
keltezte, mely összhangban az évszámos felirattal a torony építési idejét a 17. század 
közepére teszik. 
Függelék: 
- dendrokronológiai vizsgálat jegyzőkönyve 
Irodalom: 
Dávid 1981. 227-233.; Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 30.; Karczag – Szabó 2010. 623.; Orbán 
1868. I. 187. 
 
5.6.20. Olasztelek (református templom) 
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Erdővidéki település Bardóc fiúszékben. Nevének előtagja népnévi eredetű, első írott 
említése: 1332 (Olazteluk). 
Román kori és gótikus építésű templomát a 19. században elbontották. 
A mai templomtól nyugatra álló, profilált kőlábakkal megtámasztott cinteremfallal (680. 
kép; szélessége 0,80 m, mai magassága 2,70 m) egybeépült kapu- és harangtorony (679. 
kép), felirata szerint 1783-ban épült. Az állapot nagy valószínűséggel korábbi struktúrát 
követ, ugyanitt állhatott a védelmi jellegű középkori torony is, melynek 1489-es gótikus 
minuszkulás harangja maradt fenn. 
Irodalom: 
Benkő E. 2002. 328.; Dávid 1981. 233-236.; Orbán 1868. I. 220-221. 
 
5.6.21. Rava (unitárius templom) 
A Kis-Küküllő baloldali mellékvölgyének települése. Első írott említése: 1566 (Rawa). 
1805-ben épült újkori temploma helyén keletelt középkori templom állt, ennek nyugati 
frontjához épült tornya ma is megvan (685., 692. kép), melynek keleti fala beépült az új 
templomfalba. 
A sarkain diagonális elrendezésű, kétszakaszos vízvetőkkel ellátott támpillérekkel 
megtámogatott torony alja dongaboltozatos (690. kép). A toronyba az egykori nyugati 
karzatról lehetett feljutni. A torony válogatott gömbkövekből, illetve lemezesen hasadó 
üledékes kőzetből épült világosszürke, aprókavicsos mészhabarcsba; eredeti magassága 
kb. 11,50 m, alapterülete 5x5 m, földszinti falvastagsága 0,96-1,00 m. A háromszintes 
torony északi, nyugati és déli oldalán téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő, kő 
szemöldökkővel zárt kisméretű lőrésfülkék nyílnak (nyugati lőrés méretei: I. szint (689. 
kép), belül: 0,50x0,65 m; kívül: 0,12-0,16x0,61 m; II. szint (688. kép), belül: 0,60x0,40 
m; kívül: 0,09x0,33 m; III. szint (687. kép), belül: 0,38x0,44 m; kívül: 0,10x0,36 m). Az 
első szinten (691. kép) a nyugati lőrést az újkori portikus padlástere fedi el. 
Az első és második szint tölgygerendái eredeti helyzetükben vannak, a harmadik 
szintről indulnak a mai harangszerkezet tartógerendái. A harmadik szint fölött 0,88 m-
rel a falat teljesen átütő gerendafészkek (686. kép), illetve levágott gerendacsonkok 
feltehetően az egykori filegória tartószerkezetének maradványai. Efölé alakították ki a 
19. században a kerek harangablakokat. 
A torony szintjeinek középmagasságában építési állványzatok gerendafészkei láthatók. 
A toronyfal felfelé kevéssel vékonyodik és a falazat enyhén terpeszkedik kifelé kívül-
belül (693. kép). 
A torony jellege, a lőrések mérete és kialakítása ennek építését a lőfegyverek 
alkalmazásának idejére keltezi. 
Irodalom: 
Dávid 1981. 241-242.; Orbán 1868. I. 157. 
 
5.6.22. Rugonfalva (református templom) 
A Nyikó mente egyik jelentős középkori települése. Területéről Árpád-kori leletek 
ismertek. A falu első írott említése: 1505. 
A templomot (694-695. kép) magas, támokkal megerősített ovális kőkerítés övezi (700. 
kép), anyaga gömbkő és hasított homokkő, világosszürke, durva kavicsos 
mészhabarcsba rakva. Alapozása, habarcsa hasonló a templom gótikus bővítésének 
habarcsához. Magassága 3,15-3,40 m, vastagsága 0,80 m. Fő bejárata délen nyílik, 
kisebb ajtónyílás van keleten (702. kép; magassága 1,65 m, szélessége 1,20 m), északon 
pedig egy elfalazott, fa szemöldökű ajtó (701. kép; magassága 1,35 m, szélessége 0,75 
m) található. A védőfalon lőrések nem láthatók, ezek a fal felső, visszabontott részen 
lehettek. A fal körül állt gyilokjáró folyosó létére írott adatok utalnak a 18-19. század 
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fordulójáról (1792 és 1822 között többször említik a „kerítés tornátzát”). 
Gerendafészkei 1,30-1,50 m magasságban főként az északi oldalon láthatók. 
A védőfal északkeleti oldalán 2007-ben V alakú 1,45 m mély, közel 2,5 m széles árok 
beásását tárták fel kis szakaszon, aljából 15. századi csempetöredékkel és kerámiával. 
Az árok követi a védőfal nyomvonalát és – noha nem zárható ki, hogy a késő középkori 
temetőt kerítette – nagy valószínűséggel a fal mellé ásott védőárok volt. 
A román kori és gótikus templom nyugati frontjához másodlagosan toldottak tornyot 
(696., 699. kép), válogatott, főként lemezesen hasadó üledékes kőzetből világosszürke, 
durva kavicsos, erős kötésű mészhabarcsba rakva (falszélessége a földszinten: 1,10 m, 
oldalszélessége: 4,75 m, a torony kőfalas szakaszának magassága: 14,10 m). A torony 
sarkait vaskos, átlós elrendezésű támpillérek tartják, a toronyaljba vezető bejárat elé 
toldott pillér másodlagos. A torony földszintje csúcsíves keresztmetszetű 
dongaboltozattal fedett, első szintjén (697. kép) északon elfalazott, csúcsíves bejárat 
(703. kép) nyílása látható (magassága 1,68 m, szélessége 0,66 m), mely a toronyba 
kívülről biztosított bejutást. A karzatról nyíló toronyátjáró másodlagosan áttört. A szint 
nyugati oldalán keskeny fülkéjű, téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő, kő 
szemöldökkővel lezárt lőrésablak (706. kép) nyílik (méretei, belül: 0,45x0,84 m; kívül: 
0,10-0,13x0,72 m). A torony második szintjének középmagasságától a torony falazata 
szerves kötésben van a templomhajó megmagasított nyugati oromfalával, ennek 
falazatában habarcsváltás látható, az északi és déli oldalon egy-egy kötőgerenda (704. 
kép) kapcsolja össze a tornyot és a hajófalat. Nyugaton keskeny, az első szint lőrésével 
megegyező jellegű lőrésablak (méretei, belül: 0,40x0,69 m; kívül: 0,12x0,65 m) nyílik 
(705. kép). A harmadik szinten északon, nyugaton és délen keskeny fülkéjű, téglalap 
alakú, kifelé rézsűsen szűkülő, kő szemöldökkővel lezárt lőrésablakok nyílnak (nyugati 
lőrés méretei, belül: 0,62x0,75 m; kívül: 0,08-0,11x0,75 m). A lőrésfülkék mérete és 
nyílásszöge arra utal, hogy ezek már lőfegyverek számára készültek. A harmadik és a 
lőrés nélküli negyedik szint falazata között nincsen váltás, viszont a harmadik szint 
födémgerendái már nem az eredetiek, cseréjükre feltehetően az 1816-ban befejezett 
toronymagasításkor kerülhetett sor, amikor a „régi formán épült tornyot”, feltehetően 
egy filegóriát váltotta fel a mai harangszint. A torony belső tere enyhén szűkül, falazata 
kívül pedig enyhén terpeszkedik lefelé (698. kép). 
Orbán Balázs Rugonfalváról ismertet egy 1512-es harangot, tehát biztosan állítható, 
hogy a templomnak már a késő középkorban volt tornya. 
2006-ban Botár István famintákat vett a torony és a fedélszék faszerkezetének födém-, 
kötő- és sárgerendáiból, illetve szarufáiból. Megfigyelése szerint a középkori toronynak 
erkélyes toronysisakja volt. Az elemzés mindössze egyetlen abszolút keltezést 
eredményezett, kiderült, a toronyátjáró küszöbének fája 1490 körül vagy ezt követően 
lett kivágva. A harmadik-negyedik szint közt megfigyelt gerendacserét az elemzés is 
alátámasztotta, a torony faszerkezete ettől felfelé egységes relatív kronológiát 
eredményezett. 
A torony méretei (falvastagság, oldalhosszúság) és a lőrések eloszlása, jellege alapján 
úgy tűnik, hogy ennek építése nem keltezhető a 16. századnál korábbra. A hajófedélszék 
járószintje fölött a toronyfal külső, keleti oldalán a gótikus terrakotta boltozat lenyomata 
látható, tehát a mai torony már állott a 16. század első felében, így harangja 
hipotetikusan építését is keltezheti. A torony építése idején a 13. századi hajó nyugati 
oromfalát visszabontják a párkány szintéig, ez magyarázza a szövetében látható kőzet és 
habarcsváltást. 
Függelék: 
- dendrokronológiai vizsgálat jegyzőkönyve 
Irodalom: 
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Benkő E. 1992. 132-136.; Benkő E. 2002. 333-334.; Dávid 1981. 242-252.; Karczag – Szabó 2010. 733.; 
Körösfői 2008.; Orbán 1868. I. 119-120.; Simó 1975. 33-36. 
 
5.6.23. Siménfalva (unitárius templom) 
A Nyikó mente jelentős települése a középkorban, területéről Árpád-kori leletek 
ismertek. Az 1332-1337. évi pápai tizedjegyzékben található sancto Symone plébániával 
való azonosítása kérdéses. 
A 19. században újraépített templom dél-észak tájolású, a déli fronton álló tornyon (682. 
kép) keresztül egy 1586-os reneszánsz ajtókereten át lehet a templomba jutni. A torony 
(válogatott hasított, illetve gömbkövekből rakott falazat, földszinti falvastagság 1,33-
1,65 m, oldalhossz 5,10 m) speciális eleme a nyugati falba épített lépcső (681. kép; 
szélessége 0,60 m), melynek – középkori analógiák alapján – védelmi szerepe lehetett. 
A torony a második szinttől felfelé biztosan 19. századi, ugyanis falazata hozzáépült a 
hajó déli oromfalához. Az első szintet záró cezúra (falazatváltás, illetve a toronybelső 
lépcsős kiszélesedése) alapján feltételezzük, hogy ez egy korábbi, visszabontott torony 
része lehetett, melynek két harangjáról maradt fenn adat (1576, 1585). Az 1789. évi 
vizitáció a toronyról a következőt írja: „Napnyugat felől való végib. hozzá ragasztott 
erős Kő Torony sendely fedél alatt”. 
Irodalom: 
Benkő 1992. 140-141.; Dávid 1981. 257-258.; Orbán 1868. I. 116-117. 
 
5.6.24. Székelydálya (református templom) 
Udvarhelyszék déli részén fekvő település. Területéről Árpád-kori leleteket említ a 
szakirodalom. Első írott említése: 1333-1334 (Dalya). 
Román kori és gótikus elemekben gazdag templomát déli oldalán kőlábakkal 
megtámasztott ovális kőkerítés (684. kép) övezi (mai magassága 2,30 m, vastagsága 
0,95-1,00 m), melynek vakolt felületén nem láthatók lőrések. (Dávid László alaprajzán 
a keleti oldalon egy lőrésszerű nyílás van bejelölve, vö. 683. kép) 
A kerítőfalnak védőszerepet is tulajdoníthatunk, ugyanis az egyháztörténeti forrásokból 
kiderül, hogy a mai, 19. század elején épült toronynak volt elődje, 1643-as és 1694-es 
harangokkal. Ez a torony a templomtesttől külön állt, minden bizonnyal egybeépítve a 
kerítőfallal – melynek 1774. évi építési felirata mindössze egy renoválást jelölhet –, 
tehát védelmi egységet alkottak. A védőfal nyugati oldalán lévő töréspontok, 
meglátásom szerint az eredeti cinteremfal ívelt vonalának megbontása során jöttek létre, 
amikor elbontották a nyugatra álló korábbi tornyot, és a cinteremfal nyugati szakasza is 
nyomvonalat változtatott. Az írott források alapján – melyek kő- és fatoronyról 
beszélnek – feltehető, hogy erkélyes toronysisakú kőtorony állt a jelölt helyen. 
Irodalom: 
Dávid 1981. 259-266.; Ferenczi G. 1978. 949; Karczag – Szabó 2010. 735.; Marcu-Istrate 1998.; Orbán I. 
1868. 177-178. 
 
5.6.25. Székelyderzs (unitárius templom) 
Székelyderzs Udvarhelyszék déli peremterületének jelentős középkori települése a 
Derzs-patak völgyében. Területéről Árpád-kori régészeti leletek ismertek (2008. évi 
ásatás). Első írott említése az 1334. évi pápai tizedjegyzékben szerepel (Ers). 
Román kori előzményekre épült gótikus temploma (709. kép) Udvarhelyszék legtöbbet 
idézett középkori egyháza. 
A derzsi templom védelmi elemei: 
A). A késő gótikus, 15. század végi hajóra és szentélyre ráépített, a mai fedélszék 
elemeivel szerves kapcsolatban álló szerkezetű, támpillérekre és gyámokra támaszkodó 
védelmi emelet (708., 721. kép). A hajó és a szentély déli oldalán a gótikus 
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támpillérekre és a köztük álló konzolok ikerárkádjaira támaszkodik a fordított kulcslyuk 
alakú lőrésekkel áttört és szuroköntőkkel ellátott, téglából épített mellvéd (748-750. 
kép). A lőrések szabályos közökben helyezkednek el a kötőgerendák és a rájuk 
merőleges, mellvédet tartó oszlopok között (743. kép); a szentély keleti oldalán kettős 
kulcslyuk alakú lőrések is találhatók (744. kép), északi oldalán a fordított kulcslyuk 
alakú lőrések téglalap alakú résablakokkal váltakoznak; a szentély és a hajó északi 
oldalát szabálytalan közökkel tagoló támpillérek megbontják a mellvéd 
alátámasztásának egységességét, itt több konzolra volt szükség (745. kép). A 
templomhajó nyugati, trapéz alakú oromfalát három fordított kulcslyuk alakú lőrés és 
két kör alakú kémlelőnyílás töri át (746. kép). A védelmi emeletre a hajó délnyugati 
sarkából a nyugati karzaton keresztül vezet fel csigalépcső (742., 747. kép). 
B). Külső védelmi rendszer: 
Egyik legfőbb eleme a különálló kapu- és harangtorony „csúcsíves” bejárattal (710-
711., 715. kép), melyhez egy korábbi védőfal csatlakozott a templomot kerítve (ld. 
2008. évi ásatás leírása). Védelmi megfontolások alapján épülhetett a szentély délkeleti 
sarkának közelében a többszintes kaputorony, igyekezve megnehezíteni a templom déli 
vagy nyugati bejáratának elérését (a jelenségre közeli analógia a szentmártoni 
templomvár). 
A válogatott, hasított, illetve gömbkövekből fehéresszürke, aprókavicsos mészhabarcsba 
rakott – saroktámpillérek nélküli – torony középkori falmagassága a korabeli 
járószinttől mérve 12,85 m (a torony külső oldalán látható hangsúlyos párkány már az 
újkori falazat része), alapterülete: 6,45x6,60 m, földszinti falvastagsága 1,46-1,60 m 
(712. kép). A torony alja dongaboltozatos, bejáratát vaspántos, toló szerkezetes erős 
faajtók biztosították kívül-belül (a mai ajtók nem eredetiek). A belső ajtó fölött 
deszkákból kiképzett vályú állt (forró vízzel, szurokkal történő védekezés, vö. 716. kép), 
melynek elemein égésnyomok figyelhetők meg, akárcsak a torony alatti külső és belső 
átjárók ajtóinak szemöldökgerendáin. Az udvarról falépcsőn lehetett a torony első 
emeletére (713., 717. kép) jutni, mely közvetlen kapcsolatot biztosíthatott a korai 
gyilokjáróra. A földszint fölött magasodó három egységes építésű emeleten észak, kelet 
és dél felé nagyméretű téglalap alakú, kifelé rézsűsen szűkülő lőrésablakok találhatók, 
fa szemöldökgerendákkal, egy részükön szintén égésnyomokkal, másokat kicseréltek. A 
keleti lőrések méretei: I. szint (719. kép), belül: 0,97x1,26m; kívül: 0,11-0,17x1,26 m; 
II. szint (720. kép), belül: 0,98x1,06 m; kívül: 0,08-0,17x0,72 m; III. szint, belül: 
0,98x1,02 m; kívül: 0,08-0,18x1,00 m. A lőrések nyílásainak alsó részét utólag 
megnagyították, feltehetőn a lőfegyverek használatának elterjedésével. A lőrésablakok 
elosztása több esetben nem igazodik a torony oldalfalainak szimmetriatengelyéhez, a 
gyakorlati tényezők mellett a kerítőfal oldalozása és a lehető legnagyobb tér tűz alatt 
tartása volt a fő szempont, melynek megfelelően építették a lőréseket. A legfelső 
emeletet szintén dongaboltozat zárta le, melynek ma csak lenyomata látható (718. kép), 
feltehetően tűzvédelmi elővigyázatosságból, a torony tetejét erkélyes toronysisak 
(filegória) koronázta 1868-ig. Orbán Balázs ceruzarajza alapján ez kettős tagolású volt, 
a tetőt alsó harmada fölött körbefutó kémlelőnyílás szakította meg (707. kép). A torony 
faszerkezete, úgy tűnik, hogy nem eredeti, a második szinten a lőréseket kereszt alakban 
kötőgerendák kötik össze, így a lőrések magassága leszűkült, viszont a gerendák felső 
szintje fölött kitágított lőrések ténye azt mutatja, hogy ez még a torony védelmi 
használatának időszakában történt (17. század vége előtt). A torony falazata kívül-belül 
enyhén terpeszkedik lefelé (714. kép). 
A templomot paralelogramma alakú védőfal övezi (751. kép), sarkain átlósan 
elhelyezett, négyszög alaprajzú, háromszintes tornyokkal. A válogatott, lemezesen 
hasadó homokkőből, illetve gömbkövekből világosbarna, homokos, porózus, kevés 
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meszet tartalmazó mészhabarcsba rakott fal vastagsága 0,95-1,10 m, mai magassága a 
belső járószinttől mérve 5,10-5,40 m. A védőfalak belső szakaszán, az egykori 
gyilokjáró mentén keskeny párkány húzódik 2,20 m magasan, erre illeszkedett a 
konzolos szerkezet belső hosszanti gerendája (728-729. kép). Több helyen 
megfigyelhetők az ehhez csapolt, illetve a falba süllyesztett gerendaszerkezetek levágott 
maradványai, a falszöveten pedig a könyökfák negatívjainak lenyomatai. A gyilokjáró 
(740. kép) maradványait 1788-ban bontották le, helyére fél nyeregtetős színt építve 
tárolás céljából. 
A délkeleti falon (721. kép) a kaputoronytól a déli védőtoronyig átlagosan 3,40 m 
magasságban hét lappancsos lőrés található (736. kép), a második és harmadik lőrés 
közt falba süllyesztett szuroköntővel. A déli torony (722. kép) alsó két szintjén 
lappancsos lőrések (730-731. kép) találhatók (egyesek elfalazva), a második szinten a 
cinterembe eső oldalon fakeretes ablak, a harmadik szinten fakeretes ablakok, a keleti 
oldalon pedig fordított kulcslyuk alakú lőrés nyílik. A torony második szintjének 
nyugati sarkán kívül 1622-es évszám. A délnyugati falon (722. kép) három, illetve négy 
– 19. századi – kulcslyuk alakú lőrés, köztük az 1833-ban épített toronnyal, melynek 
mindhárom szintjén (a délnyugati oldalt leszámítva, itt a harmadik szinten téglalap 
alakú kisablak látható) lappancsos lőrések nyílnak. Ugyanekkor a délnyugati falat 
részben újraépítették, két támpillért illesztve hozzá. A nyugati védőtorony (723. kép) 
déli és északnyugati oldalán lappancsos lőrések, a középső szinten kettőzve (734-735. 
kép), az északkeleti oldal földszintjén elfalazott lőrés, az első szinten elfalazás, kijavítás 
látható, a harmadik szinten kisablak nyílik. Az északnyugati falon (724. kép) három 
kiugró, lőréses szuroköntő (738. kép), hét lappancsos lőrés, a harmadik és negyedik 
között nagyméretű befalazott ajtónyílás (magassága 2,20 m, szélessége 1,55 m, vö. 737. 
kép; az ajtó 1789-ben még használatban volt) található. Az északi védőtorony (725. kép) 
legalsó szintjén mindhárom oldalon két-két lappancsos lőrés látható. A második szinten 
délkeleten és északkeleten szintén kettős lappancsos lőrések nyíltak, az északkeleti 
oldalon az egyiket átalakították, északnyugaton a lappancsos lőrés mellett szűk, 
négyzetes, ferde állású kémlelőnyílás (732-733. kép), az udvar felől fakeretes ablak 
nyílik. A harmadik szinten északnyugaton fakeretes ablak (lappancsos lőrés?), 
északkeleten négyzetes, ferde állású kémlelőnyílás, fakeretes ablak, lappancsos lőrés, 
délkeleten négyzetes, ferde állású kémlelőnyílás, lappancsos lőrés, illetve elfalazott 
ajtónyílás látható, amely kívülről egy szuroköntő (?) falcsorbázatát sejteti (725. kép). Az 
északkeleti védőfalon (726. kép) három kiugró szuroköntő (739. kép) – fülkéjükbe 
beépített, fordított kulcslyuk alakú lőréssel –, illetve négy lappancsos lőrés sorakozik. A 
falon a 19. században egy ajtót nyitottak a parókia felé. A legkisebb, keleti védőtorony 
(727. kép) alsó szintjének déli oldalán kettős lappancsos lőrés, a keleti és északi oldalon 
egy-egy lappancsos lőrés, illetve négyszög alakú nyílások (lőporfüst elvezetése?) mind 
a két oldalon, a második szinten egy-egy lappancsos lőrés, a harmadik szinten keleten 
egy, délen két fordított kulcslyuk alakú lőrés található. A keleti védőtorony és a 
kaputorony közti falszakaszon két szinten egy-egy lappancsos lőrés (710. kép) látható 
kő szemöldökkővel (ezek az esetek többségében fával záródnak). 
A tornyok földszinti és emeleti tereibe külön ajtókon keresztül lehetett be-, illetve 
feljutni falépcsőkön keresztül, az emeleteket fagerendákra fektetett padlók választják el. 
A hagyományos történetírás a derzsi templom megerődítését szász analógiák alapján 
(Buzd) post quem 1523 utánra keltezte, hozzátéve, hogy a fordított kulcslyuk alakú 
lőrések a könnyű tűzfegyverek elterjedésével, vagyis a 16. század közepétől váltak 
általánossá. A templom és a szentély tetőszerkezetének 1606. évi cseréje (?) alapján a 
lőréses mellvéd ezzel egyidejű keltezése vált elfogadottá. 
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A torony építése a csúcsíves kiképzés és a lőrések jellege alapján a 15-16. század 
fordulójára keltezett, melyet 1605-ben Rácz György serege a templommal együtt 
felgyújtott. A torony 1606. évi újraépítéséről/javításáról több történeti adat tanúskodik. 
A 17. századi források szerint a keleti védőtorony 1605-1637 között épült, a déli 
védőtorony – 1622-es felirata szerint – ekkor már állt. Nem tudjuk, hogy az 1661. évi 
török-tatár hadjárat mennyiben érintette a derzsi templomot, 1703-ban viszont kuruc 
hadak fosztják ki a „kastélyt”. 
2006-ban és 2008-ban dendrokronológiai kutatások folytak (Botár István, Tóth 
Boglárka) a templom és a külső erődítési elemek faszerkezeteinek vizsgálata és 
keltezése céljából. 
Az elemzések kimutatták, hogy a szentély fedélszékének gerendái 1493/1494 telén 
kivágott faanyagból származnak, a hajó fedélszéke pedig 1499/1500 telén vagy 1500 
nyarán kivágott faanyagból készült, tehát a templom fedélszékét nem érintette az 1605. 
évi fosztogatás, gyújtogatás. A keltezés jól összevág a szentély délkeleti oldalán álló 
támpillér 1490-es építési évszámával. A korabeli mellvéd feltehetően tornácos, 
deszkaborítású volt, mai formáját – lépcsős konzolokra és pillérekre támaszkodó, 
téglafalazatba épített mellvéd, fordított kulcslyuk alakú lőrésekkel – a 17. század elején 
nyerte el (708. kép). 
A torony középkori építését a vizsgálat során nem sikerült megerősíteni, első szintjének 
egyik födémgerendájából vett minta 1606. évi kivágást eredményezett, viszont 
feltehetően másodlagos elemről van szó, és az adat a torony faszerkezetének 
kicserélését keltezi, melyre az 1605-ben történt felgyújtását követően került sor. A 
toronyalj fakeretes bejáratainak szemöldökgerendáiból vett minták ezek cseréjét a 17. 
század közepére teszi. A lőrésablakokban helyenként megmaradt, faszenes, eredeti 
teherkiváltó gerendákat nem sikerült keltezni. 
A védőfal lőréseinek szemöldökgerendáiból, a gyilokjáró gerendavégeiből, valamint a 
saroktornyok faelemeiből vett minták az új külső védelmi öv kialakítását a 17. század 
első három évtizedére keltezték, összhangban a déli torony 1622-es építési feliratával. 
A 2008. évi ásatás eredményei: 
A derzsi templom felújítását megelőző építészeti hatástanulmány régészeti ásatást (751. 
kép) írt elő, melynek során a mai falakon belül két helyen megtaláltuk a korábbi 
kerítőfal részletét. 
1. szelvény (752. kép): a kapu- és harangtorony északkeleti sarkánál nyitott felület 
(4x1,5 m). A hasított homokkőtömbökből és vízi görgetegkövekből világosszürke, 
durva kavicsos mészrögös habarcsba rakott toronyfal alapozási szintje – mely 0,18-0,20 
m-el ugrik ki a felmenő fal síkjához képest – 0,50-0,55 m mélyen került napvilágra. A 
torony északkeleti sarkához másodlagosan csatlakozott egy visszabontott, a mai 
humuszréteg (járdaszint) alatt közvetlenül megjelenő konglomerátum kövekből 
világosszürke, kavicsos, mészrögös, kevés téglatörmeléket tartalmazó habarcsba rakott 
fal (754. kép). A falak alapozási szintjét nem sikerült elérni (753. kép). A torony építési 
szintje alóli barnásszürke, tömött, enyhén kevert földből 12-13. századi 
kerámiatöredékek kerültek napvilágra (758. kép 1, 3-4). 
4. szelvény (755. kép): a mai cinterem északkeleti sarkánál nyitott felület (4x1 m). A 
humuszréteg alatt közvetlenül megjelent egy kelet-nyugat irányú, 0,85-0,90 m széles, 
gömbkövekből sárgásszürke, kavicsos mészhabarcsba rakott fal (757. kép). A fal belső 
építési szintjét utólag sírgödör beásása rombolta, mely a fal sötétszürke, kevert, 
gömbköves, habarcsrögös bontási omladékát is átvágta (756. kép). A falat – melynek 
alapozását 0,80 m relatív mélységben sikerült elérni – egy feketésszürke, enyhén kevert, 
mészrögös, kerámia pigmentes 13-14. századi kerámiatöredékeket (758. kép 5) 
tartalmazó rétegbe ásták bele. 
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A régészeti kutatás feltárta a templomot övező, feltehetően ovális alakú védőfal két kis 
szakaszát. Holott a fal másodlagosan csatlakozik a kaputoronyhoz, nyilvánvaló, hogy 
egyazon építkezés két fázisáról van pusztán szó. Akárcsak a torony, a kerítőfal is 
megépült legkésőbb a 15. század végére, a védelmi emelettel ellátott szentély (és 
templom) léte ezt közvetve megerősíti. 
A korai kerítőfalat a 17. század elején bontották el (759. kép 5). 
Függelék: 
- a dendrokronológiai vizsgálatok jegyzőkönyve 
Irodalom: 
Dávid 1981. 267-278.; Entz 1996. 464-465.; Fabini 2002. I. 129-130.; Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 
1995. 184-195.; Karczag – Szabó 2010. 693-695.; Kelemen 1916. 115-117.; Jánosfalvi 1858/2003. 61-
64.; Orbán 1868. I. 178-181.; Szőke 2009. 
 
5.6.26. Székelymuzsna (református templom) 
Udvarhelyszék déli peremterületének települése, első írott említése 1566-ből való 
(Musna). 
Keletelt, hajóból és sokszögzáródású szentélyből álló temploma a fennálló részletek 
alapján késő gótikus építésű, noha a templomhajó és a szentély tengelye között meglévő 
törés (763. kép) korábbi építési fázis meglétét is sejteti. 
A templomtól északra álló 1837-ben épült harangtorony (760. kép) feltehetőleg egy 
korábbinak a helyére épült, szerves kötésben a kerítőfallal. Toronyépítésről, felújításról 
1761-ből értesülünk. Közvetett forrásból egy 1493-as harangra van adat. 
A kapu- és harangtoronyhoz, valamint a templom nyugati sarkához visszakapcsolódó 
ovális alakú kerítőfal (lemezesen hasadó homokkő, kevés gömbkővel világosszürke, 
aprókavicsos, porózus habarcsba rakva; magassága 1,80 m, vastagsága 0,65-0,70 m, vö. 
761. kép) mai állapotában egy részben visszabontott, illetve nyomvonalat változtatott 
védőfal maradványa lehet, amely a 17-18. század fordulóján a templom 
„megerődítésének” hatását keltette. Ez összhangban van Cserei Mihály közlésével, aki 
leírja, hogy a muzsnai „kastélyt” 1703-ban feldúlta egy kuruc csapat. 
Nem tartom valószínűnek, hogy a korábbi torony a középkori sekrestye fölött állt volna, 
ugyanis ennek földszinti falvastagsága mindössze 0,75 m, az emeleti és padlásszinten 
lőrésszerű nyílásokkal (762. kép) ellátott terek feltehetően tároló helyiségek voltak. 
Irodalom: 
Benkő E. 2002. 353.; Dávid 1981. 288-293.; Orbán 1868. I. 182. 
 
5.6.27. Székelyszáldobos (református templom) 
A Kormos-patak völgyében létrejött bardócszéki települést már az 1333. évi pápai 
tizedjegyzék említi (Zaldubus). 
Középkori templomából mindössze egy 1555-ös harangot ismerünk (a hagyomány az 
elpusztult, Száldobosra települt Dobó és Volál falvak harangjának tartja), a 19. 
században újraépített templomtól délnyugatra különálló torony áll (765. kép), mely 
feltehetően egy korábbi torony helyére épült cinteremfallal együtt. 
Irodalom: 
Benkő E. 2002. 353.; Dávid 1981. 294. 
 
5.6.28. Székelyszentmiklós (elbontott középkori templom) 
Nyikó menti település, területéről Árpád-kori leletek ismertek. Első írott említése: 1334 
(Sancto Nycolao). 
A Temetődombon álló, 18. század végén elbontott középkori templom mellett az 1789. 
évi püspöki vizitáció szerint: „külön, a Templomtól Nap nyugotra mint egy husz 
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lépésnyire egy kőből való, négy szegletin 4 kő lábakkal erősittetett, két contignatios 
szarvazatu sendellyel fedett Torony. A két oldalán bolthajtásos bé járó nagy Ajtó helly.” 
A különálló, valószínűleg kerítőfallal egybeépült torony védelmi szerepét növelte az 
erkélyes toronysisak. 
Irodalom: 
Benkő E. 1992. 205-207.; Dávid 1981. 302-305. 
 
5.6.29. Székelyudvarhely (római katolikus templom) 
Székelyudvarhely 1734-ből ismert látképén a középkori Szent Miklós 
plébániatemplomot lőrésszerű nyílásokkal áttört védőfal övezi, északon nagyméretű, 
többszintes, lőréses kaputoronnyal (764. kép). Lakatos István 18. század elején írt 
munkájában arra utal, hogy a tornyot a jezsuiták építették, akik 1651-től vették 
pártfogásukba a plébániaegyházat. 
Irodalom: 
Dávid 1981. 316.; Lakatos 1702/1942. 13-16. 
 
5.6.30. Szentlélek (római katolikus templom) 
A Nyikó mente felső folyásának legjelentősebb középkori települése. Első írott 
említése: 1333-1334 (Sancto Spiritu). 
A Nyikó völgye fölé emelkedő enyhe magaslatra épült középkori templom mellett 
1729-ben még harangláb állott. A templomot (766. kép) ovális alakban övező kerítőfal 
enyhe szögekben megtörik (776. kép), vastagsága 0,90-0,95 m, mai magassága 2,50-
2,70 m. A cserépfedelű falat vakolatréteg borítja, ennek felső vonalát stukkódíszes 
párkány szegélyezi. 
A kerítőfalon ma a belső járószinttől 0,95-1,55 m magasságban négy helyen lőrések 
láthatók. Belső nyílásuk kiképzése négyzetes, kívül téglalap alakú, rézsűsen elszűkülő. 
Kettőnél a lőrés külső részét kétoldalt nagyméretű, hasított kövekből képezték ki. A 
lőrések méretei, északról az óramutató járásának megfelelően haladva: 1. lőrés (768-
769., 771. kép), belső méretek: 0,32x0,26 m, külső méretek: 0,12x0,42 m; 2. lőrés (770., 
772. kép), belső méretek: 0,20-0,23x0,23 m, külső méretek: 0,10x0,30 m; 3. lőrés (774. 
kép), belső méretek: 0,26x0,23 m, külső méretek: 0,18x0,22 m; 4. lőrés (773., 775. kép), 
belő méretek: 0,28x0,28 m, külső méretek: 0,09x0,34 m. 
Pontos keltező elem híján mindössze az állapítható meg, hogy a kerítőfal legkésőbb a 
17. századra felépült. Feltehetőleg további lőrések is lappanganak a vakolat alatt. 
A cinteremfal déli oldalán 4-5 m széles, 1 m mély védőárok (767. kép) vonala követhető 
mintegy 35-40 m hosszan. 
Irodalom: 
Dávid 1981. 337-342.; Karczag – Szabó 2010. 691.; Orbán I. 1868. 106. 
 
5.6.31. Vargyas (elbontott középkori templom) 
Erdővidék egyik legjelentősebb középkori települése, hosszabb ideig az 
Udvarhelyszékhez tartozó Bardóc fiúszék központja. A település első írott említése: 
1333-1334 (villa Wardach). 
A középkori templomot a 19. század közepén teljesen elbontották, feltárására 1994-
1995-ben került sor, mely felszínre hozta a templom román kori és gótikus elemeit. 
A templomot ovális cinteremfal övezte, mellyel egybeépült egy kapu- és harangtorony 
is (777. kép). A „masszív harangláb” alapjairól az ásatási közleményből csak annyit 
tudunk meg, hogy 4,30 m-re volt a templom nyugati falától. Az 1789. évi püspöki 
vizitáció magas tornyot ír le boltozott ülőfülkékkel. 
Irodalom: 
Bartók 1995.; Bartók 1996.; Dávid 1981. 352-353. 



 183

6. Forma, időrend és funkció –  
Udvarhelyszék védelmi jellegű objektumainak helye a korabeli emlékanyagban 

 
Udvarhelyszék középkori és fejedelemség kori településtörténetének vázlata és 

védelmi objektumainak bemutatása után ez utóbbiak helyét és szerepét kell 
meghatároznunk a szék történetében. Vizsgálatom során a legalapvetőbb kérdésekre 
keresem a választ és az összefüggéseket: az objektumok formai csoportosítása, 
keltezése és létrehozásuk okai, valamint a szék településrendszerében betöltött 
funkciójuk. A címben kiemelt hármas tényező szorosan összefügg és néha nem is 
választható szét, pl. egy adott objektumot régészeti leletek híján tipológiai alapon kell 
megpróbálnunk keltezni, a forma pedig sok esetben meghatározza a funkciót is. Az 
átfogó fejezet tagolását az objektumtípusok alcsoportokra bontása teszi átláthatóbbá. Az 
egyes típus, altípus – amely adott esetben egyetlen objektumot is jelenthet – elemzése 
székelyföldi, illetve erdélyi analógiák keretén belül történik. 
 

6.1. Várak 
 
 6.1.1. Középkori várak 
 
 A várak Udvarhelyszéken is a védelem meghatározó formáját képezték a 
középkorban, noha a terület – Székelyföld más részeihez hasonlóan – nem a klasszikus 
várak bölcsője. Az elmúlt évtizedekben a várak formai jellegzetességeit tekintve 
többnyire konszenzus alakult ki a kutatásban, ugyanis a kis felületű ásatásokból 
általában sikerült az objektumok alaprajzát, kiterjedését meghatározni, és kiderült, hogy 
– szemben Orbán Balázs fantáziadús elképzeléseivel – belső kőépületekkel csak az 
esetek kis hányadában lehet számolni. Könnyű szerkezetű épületekről (faépületek, 
földbe ásott veremházak) az ásatások nagyon ritkán tudósítanak, viszont az ismert 
példák arra inthetnek, hogy ez mindössze kutatási hiányosság. Az udvarhelyszéki, 
illetve székelyföldi várak funkciója, melyet a keltezési problémák jelentősen 
bonyolítottak, kevésbé világos – határvár, magánföldesúri vár vagy közösségi 
menedékvár szerepük egyaránt felmerült az elmúlt évtizedek kutatásában. 
 Udvarhelyszék középkori várait – egy-két kivételtől eltekintve (udvarhelyi vár, 
nagygalambfalvi vár) – a 20. század második felében végzett ásatások végső 
konklúziójaként egységes rendszerbe foglalva egy 11-12. századi kelet-erdélyi 
határvédelmi rendszer elemeiként határozták meg.743 Az elméletet több szinten bírálat 
érte, főként a régészet oldaláról, rámutatva a várak korai keltezésének és egységes 
rendszerbe való csoportosításuk tarthatatlanságára. Az is kiderült, hogy a várak 
többsége topográfiai elhelyezkedésénél fogva nem volt alkalmas a határvédelmi és/vagy 
ellenőrzési funkcióra.744 Az újabb, szakszerű ásatások és felmérések, terepi kutatások, 
illetve a leletanyag feldolgozása továbblépést jelenthet a tekintetben, hogy az egyes 
várak képét prekoncepciók nélkül leírjuk, és bemutassuk azok speciális jegyeit, 
kísérletet téve szerepük meghatározására. 

Osztályozásom fő szempontjának az építtető személy vagy társadalmi csoport 
jogállását avagy a terület joghatóságát tekintettem, a kutatás jelen helyzetében ez tűnt a 
legjárhatóbb útnak, természetesen az egyes csoportok és típusok közt lehetnek 
átfedések, mint erre utalni fogok adott esetben. A formai jegyek alapján elkülönített 
altípusok szintén a kutatás jelenlegi állapotának leképezései. Hangsúlyoznám, hogy 
                                                 
743 Ld. az 1.3. alfejezetet, Ferenczi Géza és Ferenczi István vonatkozó munkásságát. 
744 Benkő E. 1990.; Benkő E. 1991.; Rusu 1994.; Sófalvi 2005. 129-160., bővebben a kutatástörténeti 
alfejezetben. 
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felosztásom nem egy merev rendszernek szántam, sokkal inkább kísérleti jelleggel 
dolgoztam ki. 
 
 6.1.1.1. Vármegyei területen épült várak 
 

6.1.1.1.1. Toronyvár: Kustaly vára 
 

Az Erdővidéket Udvarhelyszéktől, tágabb értelemben a Háromszéki-/Barcasági-
medencét az Erdélyi-medencétől elválasztó Rika-hegység gerincén állt Kustaly vára 
(68. kép) minden tekintetben egyedülálló az udvarhelyszéki várak között. Az I. katonai 
felmérés tanúsága szerint a vár közvetlen közelében haladt Udvarhelyszék határa745, 
melyet olyan dűlőnevek is alátámasztanak, mint a vár környezetében található 
Gyepűbükke és Határ-patak földrajzi nevek. A két közigazgatási terület határán lévő 
várról feltételezhető, hogy ez építésének, működésének idején vármegyei joghatóságú 
volt. Az elmélet legfőbb érve: a régióban található közvetlen párhuzama(i) – a Boldi-
hegyen (Vargyas/Felsőrákos) épült rikai, ún. keleti és nyugati toronyvárak a 
középkorban Felső Fehér vármegye területén álltak.746 Az Attila, illetve Rika névvel 
jelölt rikai toronyvárakat nemcsak földrajzi helyzetük, alaprajzi és formai 
jellegzetességeik (négyzetes vagy téglalap alakú, emeletes toronyépületek két építési 
periódussal, földsánccal, árokkal erősítve), hanem leletanyaguk formai és díszítési 
sajátosságai747 is egybekapcsolják Kustaly várával. A 12. században megépült várakban 
gazdag régészéti leletanyaguk tanúsága alapján intenzív élet folyt egészen a tatárjárásig, 
mely Kustaly várának életében erős törést jelentett, ez feltehetően a térség 
birtokviszonyainak átalakulását is maga után vonta. 

A Rika-erdőben található 12-13. századi toronyvárak a térség legkorábbi 
kővárai, létük meghaladottá teszi azt a történeti axiómát, miszerint a Magyar Királyság 
keleti területein nem épülhettek kővárak a tatárjárást megelőző időszakban. A 
kustalyvári 1971-1973. évi ásatások leletanyagának időben történő közlése árnyaltabbá 
tehette volna a kelet-erdélyi várak keltezése körül a múlt század végén kirobbant vitát. 
Határvárról már aligha beszélhetünk a 12. században, ugyanis ekkortól a Csíki-, 
Háromszéki- és Barcasági-medencék benépesülése meglehetősen előrehaladt régészeti 
ismereteink tanúsága szerint.748 

A rika-erdei toronyvárak meglehetősen társtalanok a térségben, így elemzésük 
tágabb kitekintést igényel az erdélyi emlékanyagra. A következőkben megpróbálom 
átnézni azokat az erdélyi emlékeket, amelyek esetében felmerülhet Kustaly várával való 
analógia és a „korai” keltezés. Az ásatási dokumentáció hiánya vagy az építéstörténeti 
periodizációk, metszetrajzok és a leletek közöletlen volta bizonyos esetekben viszont 
csak feltevések szintjén engedi meg a tipológiai és kronológiai besorolást. 

Ha típusát tekintve nem is, de keltezését illetően analógiaként hozható fel az a 
Szászvároson feltárt négyszögű toronyépület (feltehetően egy lakótoronyról van szó), 
amely építésének első fázisában földsáncból és árokból álló védelmi egység része volt 
                                                 
745 Ld. I. katonai felmérés. 210. térképszelvény. 
746 Kustaly vára Küküllő megyei terület lehetett, ugyanis Udvarhelyszék nagyjából Küküllő megyei 
területen jött létre. A megye déli és keleti szegélye viszont túlnyúlt a későbbi Udvarhelyszék határain, 
okleveles említés szerint pl. 1377-ben (Alsó és Felső)Rákos küküllei terület volt (ÁMTF. II. 200.), 1349-
ben pedig az Olt menti Zsombor és Gerebencs szintén (Uo. 204.). Az említett településeket később 
(Felső)Fehér vármegye tartozékaiként írják. 
747 A rikai nyugati és keleti torony régészeti kutatására ld. Bordi – Dénes 1998.; Bordi – Dénes 1999.; 
Bordi 2007a. 
748 A kérdésre vonatkozó legújabb eredmények és összefoglalások: Benkő E. 2010.; Botár 1999.; Ioniţă 
1994.; Rácz 2003. 
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egy rotundával együtt. A torony és a rotunda építését a földsánc megelőző fázisa 
palánkjának pusztulása utáni időszakra (leégett szerkezetéből, melyre részben ráépült a 
rotunda, egy 11. századra datált rombikus nyílcsúcs került elő), feltételesen a 12. század 
elejére keltezték.749 Hozzáteszem, a palánk leégése pusztán post quem keltezi a 
rotundát, illetve a tornyot, ennek más korhatározó elemeit nem közölték. Erdélyben 
ilyen korai, védelmi funkciót is betöltő toronyépületre – a rika-erdei várakat leszámítva 
– nem találunk más párhuzamot, legközelebbi példaként talán a szörénységi Illyéd 
területén („Obliţa”) álló 11x11 m alapterületű lakótorony hozható fel, mellette 
kápolnával, melyet pénzérmék kelteznek a 12. század második felére.750 Szászvároshoz 
hasonló környezetben, mocsaras helyen épült Küküllővár első kővára (nincsen 
közvetlen kapcsolata az ispáni földvárral), mely 9-10 m-es oldalhosszúságú, 2,5 m 
vastag falú, kőből és téglából épített toronyépület volt, sánccal és kívül vizesárokkal 
övezve. Az 1969-ben elkezdett ásatások eredményei közöletlenek maradtak, így pusztán 
az ásató rövid leírására és keltezésére hagyatkozhatunk, aki a 13. század első felére 
keltezte a küküllővári toronyvárat.751 

A földrajzi tényezőket is figyelembe véve, Erdélyben egyelőre nem találunk 13. 
századnál korábbi analógiát a rika-erdei toronyvárakra. Ilyen szempontból leginkább a 
Segesvár melletti Fehéregyházától délre található, 400 m magas hegyháton felszínre 
került kőalapozású, 6-7 m oldalhosszúságú fa lakótorony hozható fel, mellette 
kápolnával, árokkal és sánccal övezve, amelynek létrehozását a 13. század második 
felére keltezték.752 A kutatásban nincsen egyetértés abban, hogy az 1231-ben Johannes 
Latinus fiait birtokaikban megerősítő oklevél villa Albe ecclesie faluja melyik 
településsel azonosítható a Küküllő menti és a Kőhalomhoz közeli Szászfehéregyháza 
közül.753 Szászfehéregyháza esetében754 viszont nem hagyható figyelmen kívül az a 
tény, hogy a 13. századi torony egy Kálmán király korától induló kisméretű 
plébániatemplom mellé épült.755 
 Az Árpád-korinak tartott székelyföldi várak toronyépületei vagy lakótornyai 
esetében nincsenek pontos datálást lehetővé tevő lelet és stratigráfiai adatsoraink. A 
kézdialmási Álmos vára756 lakótornyáról mindössze azt tudjuk, hogy a torony építése 
megelőzte a kerítőfalakét. Az újabb régészeti kutatások a gyergyószentmiklósi Both 
várát a 13. századra keltezték, feltárva egy központi torony és az azt övező kerítőfal 
                                                 
749 Pinter 2003. 270.; Ţiplic 2006. 228., 250. 
750 Ld. Ţeicu 1996. 77-82. Idézi Rusu 2005. 521-522. 
751 Ld. Anghel 1986. 92-94. 
752 A falutól délre található Sár-patak völgytorkolatának jobboldali magaslatán („Cetăţeaua”) álló 
objektumról van szó. Vö. Baltag 2000. 216-223. 
753 Györffy György a birtokok topográfiája alapján (Sárpatak, Hamuspatak, Apold és villa Latina, ez 
utóbbi a mai Dombossal azonosítható) egyértelműen az első változat mellett állt ki. Vö. ÁMTF. 1987. II. 
196. Újabban már nem ilyen egyértelmű a kutatás állásfoglalása, az Erdélyi Okmánytár összeállítói 
mindkét azonosítást lehetségesnek tartják. Vö. EO. I. 174. 
754 Régészeti kutatása: Dumitrache 1981. Rusu, A. A. szerint a fenti birtokadomány Szászfehéregyházára 
vonatkozik, ahol a mai templomerődítés legkorábbi magját egy kápolna és egy lakótorony képezte. Vö. 
Rusu 2005. 542. 
755 További – Árpád-kori – tipológiai példák Erdélyből: Magaslatra épült, a települések határában 
található várak: Alsóidecs: toronyépület, árokkal és sánccal övezve; Breáza: kör alakú, belül hexagonális 
lakótorony, mely feltehetően megelőzte a külső kerítőfal építését; Doboka: a kővár belső területén épült 
szabálytalan négyszög alaprajzú lakótorony; Hátszegváralja: hatszögletű lakótorony, árokkal és sánccal 
övezve; Sajómagyarós: feltételezett fatorony körülötte árokkal és sánccal; Szászdálya: sáncokkal és 
árokkal övezett, kúpszerűen kiemelkedő magaslat, közepén feltételezett kőtoronnyal; Szibiel: Salgó 
várának masszív kör alakú tornya, kerítőfallal és árkokkal övezve. Alacsonyan fekvő, a településeken 
belül épült várak: Kelnek: nagyméretű, téglalap alaprajzú lakótorony, mellette kápolnával és kerítőfallal, 
illetve védőárokkal; Szászorbó: négyzetes alaprajzú lakótorony, kő kerítőfal, feltételezett kápolna. 
756 Székely Z. 1980. 39-43. 
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részleteit.757 A rika-erdei várak közelében, vármegyei területen, az Olt rákosi 
szorosának két oldalán épült Tepő vára (hegycsúcsra épült kővár, melynek központi 
eleme feltehetően egy torony volt), illetve Mihály vára (kiemelkedő sziklacsúcsra épült 
kőtorony és kerítőfal) ismereteink szerint szintén a 13. században épültek.758 Mindössze 
egy bizonytalan kontextusú rombikus nyílcsúcs int arra, hogy korábbi keltezéssel is 
számolhatunk.759 

Jellegét, formáját és helyzetét tekintve a kustalyi toronyvár leginkább a 
magánföldesúri várak típusába sorolható. A központi, emeletes lakótorony és az ezt 
kerítő mély árok egyaránt betöltötte a lakóhely szerepét, szükség esetén pedig katonai 
szempontból is megfelelő védelmet biztosított. Hogy kinek a birtokát képezte, azt írott 
adatok híján valószínűleg sosem fogjuk megtudni, mire a terület az írott forrásokban 
feltűnik, az már Udvarhelyszék joghatóságában áll. A Boldi-hegy környezete továbbra 
is vármegyei hovatartozású, de a 14. századra teljesen megszűnik az élet az itteni 
toronyvárakban is (a Rika földrajzi névben elképzelhető, hogy egy Árpád-kori 
személy760, a birtokos neve maradt fenn). A földesúri birtok(ok), falvak azonosítása sem 
könnyű feladat (a Vargyas közelében, illetve a Rika nyugati részén található Kustaly-
tető /751 m és 713 m/ földrajzi nevek szintén az egykori birtoktest helynévi lenyomatai 
lehetnek761), a Kormos-patak torkolata (Cormosbach)762 környékére tehető, elpusztult 
település és Rákos tűnik a legkézenfekvőbbnek. Más falvak is szóba jöhetnek, amelyek 
később székely tulajdonba kerültek, Kustaly vára esetében, pl. Oklánd.763 

Kustalyvár és a rikai várak létrehozásában és fenntartásában a katonai, védelmi 
szempontok is meghatározóak voltak. Kustaly várának védelmi árka, a rikai tornyokat 
keletről és nyugatról együttesen védő sáncok (ez a tényező a két torony egy 
koncepciónak való alárendelésre utal) egyértelműen védelmi céllal készültek és a 
várakat óvták adandó támadás esetén. Kustaly vára és a rikai nyugati torony 
hegynyeregben való elhelyezkedése némileg csorbítja ezek stratégiai jelentőségét, 
ugyanis így a környékre való rálátás csak részleges volt. A fentebb már ismertetett okok 
mellett ebbéli helyzetük miatt sem lehettek határvárak. Védelmi jellegüket egy 
regionális tényező viszont nagymértékben növelhette. A Német Lovagrend jelenléte a 
Barcaságban a 13. század elején az erdővidéki székelység (?) és a vármegyei birtokosok 
biztonságát is veszélyeztette. Ok-okozati viszonyt erőltetett lenne feltételezni a lovagok 
megjelenése és a várak építése között, ugyanis a régészeti leletanyag a várak 12. századi 
építésére utal, védelmi szerepük 13. század eleji felértékelődése viszont 
valószínűsíthető. Nem zárható ki, hogy a lovagok azon kiváltsága, mely szerint Akana 

                                                 
757 Demjén 2012. 
758 Tepő várára ld. Dénes – Bordi 1997. A kis felületű ásatás során felszínre került jellegzetes, bekarcolt 
vonal, illetve hullámvonal díszítésű tölcséres peremű fazekak, illetve egy csillagtarajos sarkantyú a vár 
használati idejét a 13-14. századra teszik. Mihály várában Dénes István kutatása során hasonló, tölcséres 
peremű fazéktöredékek kerültek napvilágra. A közöletlen leletanyag tanulmányozásáért Dénes Ildikónak 
tartozom köszönettel. 
759 Tepő váráról írt tanulmányukban (Dénes – Bordi 1997. 235-236.) a szerzők utalnak arra, hogy korábbi 
kutatások nyomán Székely Zoltán egy rombikus nyílhegyet tett közzé (Székely Z. 1976-1977. 64. old. 
16.3. ábra), melyet hol Tepő, hol Mihály várából eredőnek jelölt meg. Ezek tudatában, a nyílhegy csak 
hitelesítő ásatás révén használható fel a fenti várak valamelyikének keltezésére. 
760 Árpád-kori személynévi előfordulására: 1211: Rica. Ld. Fehértói 2004. 675. 
761 Ld. a II. világháború idején készült felmérés, 5475 Ny térképlap (68. kép.). A ritka helynév 
Udvarhelyszéken még Bogárfalva határában tűnik fel (Kustaj). Ld. Tibád 1976. 92. A helynévre Kosza 
Antal hívta fel a figyelmemet. 
762 A település, illetve Miklós papja egy 1235. évi oklevélből ismert. Ld. EO. I. 181. 
763 Ez egyelőre régészetileg nem igazolható, ugyanis a falu belterületén 2010 tavaszán végzett 
terepbejárásaink során gyűjtött kerámialeletek a késő Árpád-kortól indulnak. 
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nevű helyen szabadon sót bányászhattak764 a Homoród menti sólelőhelyekre vonatkozik 
(Oklánd német eredetű neve, a ’Hochland’ korai német ajkú telepeseket vagy 
kereskedőket feltételez)765. A székelyek és a románok földjén vámmentesen közlekedő 
lovagok ez esetben a Kis-Homoród mentét Mirkvásárnál (a település szász neve 
Streitfort, magyarul Hadrév) érték el az Apáczai-erdőn keresztül vezető, az Olton 
Alsórákosnál átkelő úton. 

A harmadik tényező, amit figyelembe kell vennünk a rika-erdei várak 
szerepének meghatározásánál, gazdasági jellegű. A toronyvárak fontos, országos 
útvonalak közelében való elhelyezkedése felveti a gazdasági ellenőrzés, azaz a 
vámszedőhelyek (Homoród menti sókitermelés és kereskedés) lehetőségét is. Kustaly és 
a rikai tornyok viszonylag intenzív régészeti leletanyaga állandó jelenlétre, huzamosabb 
ott tartózkodásra utal. A Rika-erdő kelet-nyugat irányú keresztgerincein található várak 
a helynevek tanúsága és radiokarbon elemzések szerint már a 8-9. században létező 
gerincutak mentén épültek: Kustaly vára Vargyas felől a Kustaly-tető érintésével a 
Likat-mezőn áthaladó út Heveder-hegyese felé tartó folytatása mellett, a rikai várak 
pedig a Boldi-hegy – Fehér-kút-tető – Közbérc feje – Kapus-tető gerincút mentén. 

A tatárjárás lehetett az a tényező, amely átalakította Kustalyvár és a rikai várak, 
valamint környezetük település- és birtokviszonyait. A rikai nyugati torony tűzvész által 
pusztult el, ez az esemény a tatárjárás során is bekövetkezhetett – a közzétett leletanyag 
nem zárja ki, sőt valószínűsíti meglátásomat. A kustalyvári ásatáson is találtunk égési 
nyomokat és a korábbi kutatások úgyszintén utalnak ilyesmire.766 A vár életében ekkor 
bekövetkezett törést mindenesetre jól reprezentálja a leletanyag, mely a 13. század 
második felétől szinte szórványossá válik. A várakat a 14. században végleg 
fennhagyják, így „fejlődésük” elakad, nem építik át a külső védelmi vonalat kőfallá. Az 
elpusztult Kustalyvár területét az udvarhelyszéki székelység bekebelezte, vélhetően már 
a késő középkorra.767 
 

A tipológiailag nem osztályozható, Magyarzsákod határában keresett „castrum 
antiquum” váraink problémás esete. Ugyanis egy Orbán Balázs által idézett, akkoriban 
Apor Károly tulajdonában lévő, 1325-ben kelt oklevél768 tartalma csak részben felel 
meg a ma ismert, ehhez hasonló tartalmú oklevél szövegével.769 Mindkét esetben 
valóban a Zsákodon is birtokos Bónis fia Simon bán birtokairól esik szó. Míg az Orbán 
Balázs által idézett részlet Újlak határának leírásában utat említ, mely egyenesen a régi 
vár felé megy, addig a ma ismert oklevél Simon bán fiai közt történő birtokfelosztást 
taglal, melyben már nem találjuk nyomát a zsákodi várnak, ellenben a forrás Kendhídán 
(ma Kis- és Nagykend) várat, vámot és malmot említ. A kérdéses vár és környezete 
ekkor még Küküllő vármegye tartozéka – valamikor a következő század folyamán 
kebelezi be az udvarhelyszéki székelység –, viszont nem érdektelen Udvarhelyszék 
előtörténete szempontjából. Amennyiben levéltári kutatásokból kiderül, hogy az Orbán 
Balázs által idézett oklevél vonatkozó részlete nem historikus betoldás vagy fantázia 
szüleménye, akkor a továbbiakban érdemes lesz folytatni a zsákodi határban egy Árpád-
kori vár felderítését, amelyet a 14. században már „régi” jelzővel illettek. Régészetileg 
eddig nem sikerült nyomára bukkanni, viszont a Váruta-hegyesére vezető gerincút 
létező valóság. 

                                                 
764 EO. I. 154-155. 
765 Vö. Sófalvi 2005. 171. 
766 Ferenczi – Ferenczi 1997. 221. 
767 Kustalyvár 2007. évi ásatásának közlésére, illetve értelmezési lehetőségeire előzetesen: Sófalvi 2009a. 
768 Ld. Orbán 1868. I. 156. 
769 Vö. DIR C. II. 145-146.; EO. II. 196. 
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6.1.1.2. A székelység középkori várai. Kísérlet egy székelyföldi vártipológia 
kidolgozására770 

 
A várak a székelység középkori történelmének meghatározó, viszont 

ellentmondásoktól nem mentes összetevőjét képezik. Míg a kutatók egy része az elmúlt 
években a székely várak funkciójának körülhatárolására tett kísérletet, addig még 
napjainkban is, úgy a tudományos kutatásban, mint a köztudatban, vissza-visszatérő 
motívum a középkori székely várak létének tagadása. A mostoha helyzetet elsősorban 
az írott források hiányossága okozta, hiszen ezek a kérdéskört egyáltalán nem, vagy alig 
érintik. Az elmúlt fél évszázadban folyt régészeti kutatások szerény, de jelentős 
eredményeinek interpretálása viszont lehetővé teszi a probléma valós feltárását és a 
kérdés új megközelítését. A székelyföldi várak forrásbázisainak áttanulmányozása 
alapján az alábbiakban kísérletet teszek a „középkori székely vár” fogalmának 
meghatározására, az írott források és a régészet tanúvallomása alapján, kiemelve és 
bemutatva a probléma sarkalatos pontjait. 

Az írott források szűkössége és szűkszavúsága ellenére néhány középkori 
oklevélben felelhetők olyan adatok, amelyek a székelység és a várak viszonyát jellemzik. 
Az erdélyi székelyek és a vár kapcsolatának legkorábbi okleveles említése 1291-ből 
való771, az Aranyos földjén királyi adományt szerzett kézdi székelyek személyük és 
javaik védelmére Ehelleus comes-től megkapják Torockó várát772, melyet a 
későbbiekben Székely-várnak is neveznek.773 1415-ben a sepsi székelyek az Olt mellett 
egy darab földet 50 aranyforintért eladtak a botfalusi szászoknak, hogy saját földjükön 
várat építsenek („Nobiles viri, Siculi videlicet… quoddam castrum sew fortalicium In 
terra ipsorum contra notabiles domini nostri Regis Emulos edificare inceperunt”)774. 
Nem tudjuk pontosan, hogy a szóban forgó vár felépülte-e, Benkő Elek hívta fel a 
figyelmet arra, hogy az illető vár valószínűleg a Szék földjén található erősdi Csókás 
várával azonosítható.775 A rendhagyónak tűnő esemény magyarázata az oklevél szerint: 
a Barótról, Gidófalváról, Borosnyóról, Uzonból, Szentgyörgyről, Bölönből és 
Árapatakról megnevezett „nemes székelyek” a király pártütő ellenségei ellen akartak 
várat építeni.776 A 14. század közepén a Hidvégi Mikók az Olt menti Alsósólyomkő 
vára birtokosai.777 Középkori székelyföldi magánföldesúri várakkal egyre gyakrabban 
számol a kutatás778, noha építőik kiléte és a várak területének birtokjogi hovatartozása 
írott források hiányában kellően nem volt tisztázható. 
 1539-ben a kézdiszentléleki kőfallal övezett várat elég világosan Székelyföldön 
fekvőnek írják („castellum Zenthlelek appellatum, muro lapideo cinctum, in terra 
sedeque nostra Siculicali Kyzdy nominata situm”)779, mely 1517-től egy ideig Szapolyai 
                                                 
770 Előzetesen ld. Sófalvi 2011c. 
771 SzO. I. 18-19.; III. 1-2. Itt 1257-1272 közötti keltezéssel szerepel. Az Erdélyi Okmánytár 1291-re 
datálja az oklevelet. Ld. EO. I. 291. 
772 Vö. Rusu 2005. 415.; Benkő E. 2010. 239. 
773 1666: SzO. VI. 307. 
774 SzO. I. 109-112.; III. 33-36. 
775 Benkő E. 1993. 11-12. A vár kutatására ld. Székely Z. 1980-1981. Erősd Árapatak határában a késő 
középkorban alakult ki. Ld. Iczkovits 1939. 82. 
776 A nemesek közt olyan kiemelkedő személyek tűnnek fel, mint a bölöni és szentgyörgyi Forrók és 
szintén szentgyörgyi Daczók. 
777 EO. III. 97. old., 212. regeszta. Vö. Benkő E. 1990. 71. 
778 Ld. Benkő E. 2010. 239. A szerző e várak csoportjába sorolja a málnási Herec várát, a sepsibükszádi 
Alsósólyomkő és Vápa várakat, a kézdialmási Álmos várát, a felsőcsernátoni Ika várát és a bikfalvi 
Csigavárat. Ld. még Benkő E. 2009. 230-231. 
779 SzO. V. 56. 
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János erdélyi vajda és székely ispán kezén volt.780 1554-ben a medgyesi országgyűlés 
hadfölkelésre vonatkozó határozata kiemelte, hogy „a székelyek ugyanezen földjén lévő 
váraikban azoknak megóvására és őrzésére, amint a helyzet követeli, tizenhat vagy húsz 
személyt hagyhatnak”.781 A határozat nem fedi fel pontosabban, hogy a székely 
várfogalom („castellis in eadem terra Siculorum”) ez esetben mit takar, feltehetően az 
egyre gyarapodó templomerődítményeket, másrészt a még használatban lévő középkori 
várakat (Kézdiszentléleken kívül pl. Firtosvár). 

A középkori székely várak tagadásának teóriája – éspedig, hogy a székelység 
nem volt várépítő – a 20. század második felében született, az Erdély keleti szélén életre 
hívott 11-12. századi határvédelmi rendszer mellékhajtásaként, melynek keretében 
minden, írott forrásokban nem szerepelő középkori székelyföldi várat a kora Árpád-
korra kelteztek a Ferenczi testvérek.782 Az elmélet egyik sarokpontját egy oklevél 
félreértelmezett részlete képezte. Báthori István erdélyi vajda 1492. évi udvarhelyi 
várépítése ellen tiltakozó székelység azon kijelentéséből, miszerint „quod peius est, et 
nunquam auditum, in medio nostri Castellum erexit, de quo nos semper tuto opprimere 
ac spoliare possit”783, a nevezett kutatók egyenesen arra a következtetésre jutottak, 
hogy a székelységnek nem voltak várai a középkorban. Az oklevél egészének olvasata 
viszont rávilágít arra, hogy elsősorban a várépítés kapcsán elkövetett jogsértéseket 
nehezményezte a székelység (különféle javak beszolgáltatása, munkaszolgálat és más 
erőszakos cselekedetek). Az udvarhelyi várépítkezés ténye mögött egy olyan 
székelyföldi váruradalom létrehozásának terve körvonalazódik, amely a székely ispán 
vármegyei területeken fekvő honor-birtokainak (radnai vár, Görgény vára, Királykő 
vára, Törcsvár, Höltövény vára) ellenében az ispán hatalmát közvetlenül erősítette volna 
a székelység fölött.784 E várbirtok kialakításának elindítását jól jelzik a székelyek 
panaszlevelének részletei, pl., hogy a vajda székely falvakat foglaltatott le malmokkal, 
kaszálókkal és más székely örökségekkel.785 Ezek fényében érthető az autonóm 
Székelyföld területén várat építő külső hatalom, a vajda fellépésével szembeni egységes 
tiltakozás. Ugyanez a bizalmatlanság nyilvánult meg fél évszázaddal később az 
Erdélybe érkező császári biztosok 1551-1552. évi tevékenységével szemben, amely az 
ojtozi és bodzai szorosok megerősítésére irányult. Mint a forrásokból kiderül, a 
székelyek ellenezték az erődítmények építését, és igyekeztek azokat elodázni, illetve 
megvalósulásuk esetén ezek őrzését saját hatáskörük alá akarták rendelni.786 

A fejedelemség kori forrásokban szintén ez a kettősség ragadható meg. A 16. 
század második felében, majd a 17. században egyre több adat utal székelyek által 
épített templomerődítményre és várra, utóbbiak legjellegzetesebb példája az 
udvarhelyszéki bágyi vár. Az 1661. évi török bosszúhadjárat tapasztalatai nyomán a 
Homoród mente hat települése közösen építenek menedékvárat a bágyi Várhegyen.787 
Mindezek mellett, 1603-ban a székelység hevesen tiltakozik a dési országgyűlésen a 
vásárhelyiek várépítő tevékenysége ellen, ugyanis „azt tartja az ő törvények: hogy a 
székelységen vár ne legyen”, azzal fenyegetőzve, ha tovább építik, ők lerombolják azt. 

                                                 
780 „Castrum Zenthlelek vocatum in partibus nostri Transsyluanis et in Sede Siculicali kyzdij appellata 
habitum”. SzO. III. 192-193. 
781 EOE. I. 465., 526-527. 
782 Ld. az 1.3. alfejezetet. 
783 SzO. I. 273-274. Magyar fordítása: „a mit soha nem hallottunk, közöttünk várat építetett, melyből 
minket bátran elnyomhasson és rabolhasson”. Ld. Szabó K. 1889. 703. 
784 Vö. Benkő – Demeter – Székely 1997. 16. 
785 SzO. I. 277. 
786 SzO. II. 103.; TT. 1892. 143-148. Az ojtozi vár később épült fel, feltehetően a 16. század második 
felében. Ld. a 3.4. alfejezetet. 
787 Kelemen 1940. 33-36. 
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„Mivelhogy közte vagyon a város a Székelyföldnek”, a székelységben kísért a múlt 
emléke, az idézett példák mellett elég az 1562 után épült udvarhelyi és lécfalvi 
fejedelmi várak építésére és azok következményeire gondolni. A vásárhelyiek 
kérdésére: „lám Háromszéken sok kastély van, és azt miért nem hánnyátok el?” a 
válasz: „Molduvából gyakran félelmek van azoknak s azért – de azok csak apró 
kerítések.”788 
 Továbblépve a székely várak kérdésének elemzésében, az írott és főként a 
régészeti adatok alapján megpróbálhatjuk összeállítani a Székelyföld középkori 
várainak listáját. Sajnos azonnal egy másik problémába ütközünk, ugyanis Székelyföld 
pontos határait mindössze az újkorban, az I. katonai felmérés idejétől (1769-1773) 
ismerjük (ld. 8. kép), korábban, az esetek többségében mindössze az adott település 
egyház-igazgatási vagy joghatósági hovatartozását tüntetik fel a források, és csak ritkán 
tudjuk meg annak térbeli határait. A kisszámú és szűkszavú középkori okleveles 
anyagban viszont jól nyomon követhető, hogy a Székelyföld határai a középkor 
évszázadai alatt jelentős mértékben megváltoztak, általában kitágultak a vármegyék 
rovására. A középkori Székelyföld határváltozásainak megrajzolására a dolgozat 
keretén belül nem vállalkozhatom, ahhoz a teljes középkori okleveles anyag és a 
régészeti lelőhelyek számbavételére, valamint a helynevek és térképészeti források 
együttes elemzésére lenne szükség. 

Az aranyosszéki királyi adománnyal ellentétben, melyet az évszázadok során 
írásban újra és újra megerősítettek789, úgy tűnik, hogy a keleti, zárt tömbben élő 
székelység földbirtoklásának alapja valamiféle sajátos szóbeli megállapodás alapján 
köttetett a királyi hatalommal, ezt az ún. ökörsütés szentesítette meg, amelyre a 
székelyek a későbbiekben mindig ősfoglalásként hivatkoztak. A székelység 
természetesnek tartotta határainak bővítését, amennyiben ez nem ütközött más 
joghatóság ellenállásába. Így az ún. székely Partium Udvarhelyszék délnyugati részén 
egy fokozatos terjeszkedés során válik székely joghatóságú területté a 15-16. századra, 
déli irányban ugyancsak folyamatos az udvarhelyszéki székelység térhódítása.790 
Fordított irányú folyamatra is van példa, amikor székely terület vált királyi 
jóváhagyással vagy adomány során vármegyei birtokká. Bár a történetírásban közhely, 
hogy a Székelyföld területére a középkorban a ius regium nem terjedt ki, vannak példák 
rá, hogy uralkodóink vármegyei birtokosnak adományoznak kisebb-nagyobb 
birtoktesteket (Kászonban az Aporoknak, az Olt mellett pedig a Hidvégieknek).791 
 A fent vázoltak ismeretében már jóval nehezebb a vár-névsor összeállítása 
területi vonatkozásban. Kísérleti munkamódszerem alapján minden olyan objektumot 
felvettem a listára, amely adatoltan a zárt Székelyföldön belül vagy annak 
peremterületén található és felmerül annak gyanúja, hogy kapcsolata lehetett a 
székelységgel (4. táblázat, 8. kép). Biztosan mindössze a torjai Bálványosvárát 
törölhettem a sorból, ugyanis jól tudjuk, hogy vármegyei területen épült, melyet királyi 
adományként szereztek meg a székely eredetű Aporok.792 A területi hovatartozást 
illetően már nem ilyen egyértelmű a helyzet az Olt melletti Alsósólyomkő vára 
ügyében, ugyanis itt a Hidvégiek nemesi birtokait a székelyek nem hajlandók 

                                                 
788 Nagy Szabó Ferencz memorialéja. ETA. I. 87-89. 
789 1270-1272/1289: SzO. I. 21-23.; 1291: SzO. I. 26-28.; 1313: SzO. I. 35-36.; 1394: SzO. I. 85-88.; 
1436: SzO. I. 130-133., VIII. 120-121.; 1469: SzO. I. 213-214., VIII. 122.; 1484: SzO. I. 240-242. 
790 Ld. a 2.2. alfejezetet. 
791 Ld. Jakó 1979. 20.; Sófalvi 2005. 47-48. Az más kérdés, hogy a székelyek gyakran meghiúsítják az 
adományozott birtokba iktatását. 
792 SzO. III. 6-7. 
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elismerni.793 Az I. katonai felmérés ábrázolása szerint Székelyföld határán kívül eső 
Vityal váráról gyanítható, hogy ez az állapot visszavetíthető a középkorra, viszont a 
kétféle joghatóságú terület érintkezési pontján épült vár birtokosa székely nemes is 
lehetett. Várhegy várát, melyre közvetett adatok utalnak 1484-ből és 1556-ból794, nem 
tudtam régészetileg értékelni, ugyanis semmilyen régészeti, építészeti, morfológiai 
adatot nem ismerünk róla.795 

Az írott források hiánya megfoszt annak lehetőségétől, hogy valaha is név 
szerint megismerhessük a székelyföldi várak birtokosait. Kilétükről, társadalmi 
hovatartozásukról, a várak keletkezésének idejéről és funkciójáról a régészeti kutatások 
alapján viszont megrajzolható egy hozzávetőleges kép. A székelyföldi középkori várak 
régészeti kutatása egyelőre még gyerekcipőben jár, és noha előfordulnak köztük olyan 
objektumok, melyek területén több évados kutatás folyt (Firtos vára, Kustaly vára, 
Vargyas – nyugati torony), ezek, ritka kivételtől eltekintve, szakszerűtlen módszerekkel 
folytak, és dokumentálásuk is meglehetősen hiányos maradt. Az ásatások felderítő 
jellegéből kifolyólag alaprajzuk (falak által övezett felület kiterjedésére, belső 
kőépületek stb.) elég bizonytalan és néha pontatlan. Az általam táblázatba foglalt 
paraméterek és elemzett szempontok nagy része a kutatási helyzet függvénye, mely a 
jövőben jelentős mértékben változhat. 
 A székelyföldi várak keltezését régészeti paraméterek, elsősorban a 
rendelkezésre álló leletanyag, illetve formai jegyek alapján határozhatjuk meg, szemben 
azzal a korábbi, paradox módon régészek által kidolgozott módszertani tévedéssel, 
amely elvetve a székelység középkori várépítésének tényét, minden, az írott forrásokban 
nem említett várat a kora Árpád-korra, a székelység Kelet-Erdélyben való 
megtelepedése előtti időszakra keltezett. Táblázatomban több olyan objektumot is 
feltüntettem, ahonnan egyelőre nem áll rendelkezésünkre régészeti hagyaték, viszont 
formai jellemzők alapján valószínű középkori besorolása. 
 A vizsgálatba bevont várak alapvetően két típusra oszthatók: egyszerű 
gyűrűfalas példákra, belső kőépület nélkül, illetve központi toronyépületből és 
esetenként külső védelmi vonalból álló tornyokra, toronyvárakra. A kettő kombinációja 
egy harmadik csoportot képez. A tipológiai felosztásban a várak alapterülete is fontos 
szempont volt, illetve más paraméterek (településektől való távolság, elhelyezkedés) 
vizsgálatával is kísérleteztem. A felvett paraméterek közül eltekintettem a kőanyag és a 
falazási technika elemzésétől, szempontunkból ezek jelentősége másodlagos.796 

1. Az egyszerű gyűrűfalas várak csoportjába soroltam leletanyaga, illetve 
méretei alapján a kőfal nélküli galambfalvi várat és Kincsás várát is, az utóbbinál ásatás 
híján kőfalazatot még nem sikerült kimutatni, viszont területéről ismerünk egy 13-14. 
századi kardot. E várcsoport leletanyaga a 12/13-14. századból származik. Az 
objektumok általában a középkori településektől és főbb útvonalaktól távol épültek, 

                                                 
793 1342: SzO. VIII. 18-19.; 1349: SzO. I. 53-54., I. 55-57.; 1359: SzO. VIII. 21-23. Itt mondok 
köszönetet Rácz Tibor Ákosnak, hogy a témában folytatott kutatási eredményeit megosztotta velem. 
794 Muckenhaupt é.n. 70. Az adatokra Benkő Elek hívta fel a figyelmemet. 
795 Az idézett oklevelek valójában Várhegy birtokot/falut említik, tehát még abban sem lehetünk teljesen 
bizonyosak, hogy a helynév hátterében középkori várral számolhatunk (a lelőhelyről újkőkori, bronzkori, 
kora vaskori és római kori településnyomok és leletek ismertek, a fejedelemség kori várat megelőző 
erődítési elemekről egyelőre nincsenek adataink). 
796 A kutatás már korábban felfigyelt az ún. korai várak kőanyagában és falazási technikájában lévő 
különbségekre. Vö. Benkő E. 1990. 72. Jómagam az udvarhelyszéki várak kutatása során szintén 
észleltem falazási különbségeket, illetve periódusváltásokat (Firtos vára, Rapsóné vára). 



 192 

kiválasztva a jó természetes védettségű magaslatokat.797 A belső épület nélküli, 
egyszerű gyűrűfalas várakra a vékony középkori kultúrréteg és a leletanyag mennyiségi 
és minőségi szegénysége jellemző, mely e várak ritka, alkalmi használatára utal. A 
minél kevesebb munkabefektetéssel épített, néhány ezer négyzetméteres, az egy hektár 
alapterületet ritkán meghaladó várak798 – melyek kerítőfalain feltehetően gyilokjárókkal 
kell számolnunk – létesítésük idején, ismereteink szerint székely területen álltak, 
kivételt Csókás vára és feltehetően Vityal vára, valamint Alsósólyomkő vára képez, ez 
utóbbit 1344-ben a Küküllő vármegyei Zsombor falu határában említik.799 Építésük 
hátterében a tatárjárás sokkszerű hatása sejthető, amelynek súlyos következményei 
voltak a Székelyföldre nézve is, egy várépítési hullámot idézve elő a székely közösség 
területén. 1285 után a tatár hadakat már Moldvában sikerült megfékezni, 1345-ben, 
majd a rá következő évben a székelyeknek nagy szerepük volt a tatárok elleni 
hadjáratok sikerében.800 Ezzel összhangban, ahogy a mongol veszély megszűnt, a távoli 
menedékvárak többségét fennhagyták (pl. Rapsóné vára, Tartód vára). 

A csoportba tartozó várak mai székely településekkel való összekapcsolása 
önkényes és általában a modern közigazgatási állapotokat tükrözi (Tartód vára, Rapsóné 
vára), viszont építésük idején a még osztatlan széki vagy több falucsoport által közösen 
birtokolt havashoz tartoztak. Annak ellenére, hogy a fenti érvelés alapja (Tizenhétfalusi 
Havas, Ős-Marosszéki Havasok, Hatod) a késő középkori – fejedelemség kori helyzet 
leképezése, feltehető, hogy ez az állapot többé-kevésbé visszavetíthető egészen az 
Árpád-korig. A székely közösségi várak építése széki szervezés vagy falucsoportok közös 
munkája alapján jött létre és működött. 

Az egyszerű gyűrűfalas vártípus erdélyi elterjedését tekintve elég könnyű 
észrevenni, hogy ezek Székelyföldön kívül nagyobb számban még Szászföldön 
fordulnak elő, mely mögött mindkét esetben a szabad jogállású székely és szász 
társadalmi csoportok tevékenysége körvonalazódik. A vártípus székelyföldi és 
szászföldi előfordulása nem kizárólagos, találunk ilyen jellegű várakat a vármegyékben 
is, viszont sűrűsödésük mindkét területen jól kirajzolja a székely, illetve szász középkori 
településhatárt. Szászföldi analógiák: Felek – Burg, (Cód)/Nagydisznód – Höngeburg, 
Orlát – Winsberg, Resinár – Reutelburg, Szászorbó – Burg, Vurpód – Burg.801 E 
várakról a kutatás egy időben szintén azt tartotta, hogy Dél-Erdély határvárai voltak az 
Árpád-korban.802 

A várak méreteit tekintve, a csoportról leválasztottam az 1.000 m2-nél kisebb 
alapterületű objektumokat (Makfalva – Várhegyese, Szacsva – Várhegy), ugyanis túl kis 
felületűek ahhoz, hogy közösségi céloknak megfeleljenek. 

2. A központi toronyépületből és általában külső védelmi vonalból álló várak 
(toronyvárak) típusát a kis alapterület jellemzi. 

A téma elemzésének kezdetén két példa – a 12-13. századi Kustaly vára és a 
vargyasi toronyvárak (rikai várak) – alapján, melyek működésük idején vármegyei 
területen álltak és később váltak Székelyföld részeivé803, kézenfekvőnek, sőt csábítónak 

                                                 
797 A középkori településektől való távolság igen nagy szóródást mutat (1,5-15 km), a helykiválasztásban 
a természetes védettségen kívül valószínűleg más – általunk egyelőre nem ismert – szempontokat is 
figyelembe vettek. 
798 A tusnádi Vártető 4,5 hektáros területe társtalan a székelyföldi várak sorában, elképzelhető, hogy egy 
királyi várral állunk szemben az Olt-szoros csíki bejáratánál, mint ahogyan a kutatás korábban is utalt rá. 
799 EO. III. 97. old., 212. regeszta. 
800 Kordé 2001b. 48-50. 
801 Pontos helyleírással, térképpel, alaprajzzal és fényképekkel illusztrált bemutatásukat találjuk Erdély 
várainak legújabb, kiváló szintézisében: Karczag – Szabó 2010. 
802 Horedt 1941.; Horedt 1941a. 
803 Ld. fentebb. 
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tűnt a típus székelyföldi előfordulásait vármegyei enklávén álló földesúri várnak 
tekintetni. További példák kiszűrése (Csigavár, Both vára, Álmos vára) – melyek 
vármegyei joghatóságára egyelőre nincsen adatunk – viszont arra int, hogy nem ilyen 
egyértelmű a csoport birtokjogi elkülönítése. E várak székelyföldi hovatartozásáról a 
kézdiszentléleki vár példája győzött meg, mely a 16. században oklevelekben többször 
említett székely nemesi vár volt. A sepsi székelyek 1415. évi várépítési terve, illetve a 
Mikók bonyolult birtokügyei az Olt mentén, arra hívják fel a figyelmet, hogy a székely–
vármegyei területek birtokviszonyaiban jóval nagyobb volt az átjárhatóság, mint azt 
korábban gondoltuk. A kutatás jelen állapotában a típus kis méretű, a vármegyei nemesi 
várakhoz képest szerényebb kővárait sokkal inkább a székelyföldi főemberek és/vagy 
tehetősebb lófők magánvárainak tekinthetjük. Mint tudjuk e rétegből kerültek ki a 
tisztségviselői rend tagjai, a székelység katonai és igazságszolgáltatási feladatait 
szabályos ciklus alapján betöltő vezetői.804 Az elmúlt évek, évtizedek régészeti kutatásai 
nyomán egyre világosabban körvonalazódik az a felismerés, hogy a jogilag egységes 
székelység vagyoni és társadalmi rétegződése már a mai Székelyföldön való 
megtelepedésük első évszázadaiban igen előrehaladt.805 Az erős közszékely réteg 
kontrollja viszont nem tette lehetővé olyan klasszikus nemesi vár kiépülését, mint a 
Székelyföld közé ékelődő torjai enklávén álló Bálványosvár (lakótorony, kettős 
kerítőfal, kápolna?). A kisméretű makfalvi, valamint a lisznyói vár központi, „motte” 
szerű és a galambfalvi vár délnyugati, részben szintén mesterséges kiemelkedésén olyan 
fatornyokkal számolhatunk, melyek régészeti kimutatása esetén e példák tovább 
gyarapíthatnák a vártípus egyik variánsát. Közvetett adatok alapján egyes várak 
birtokosai kitapinthatók az írott forrásokban, pl. a 15. században címeres levelet szerző 
Galambfalviak.806 Feltűnő, hogy több objektum a Székelyföld határainál helyezkedik el. 
A vártípusra szintén találunk példákat Szászföldön és Fehér megyében, melyeket a 
szász gerébek építettek: Fehéregyháza, Szászdálya, Szászváros. A fő különbség, amely 
a székely és szász fejlődést megkülönbözteti, hogy a gerébek gyakran a településeken 
belül építették fel lakótornyaikat (Kelnek, Péterfalva, Szászorbó). 

3. A két előző típus kombinációját képezik azok az egyszerű gyűrűfalas, 
kőtoronnyal rendelkező várak, melyek területi kiterjedésük alapján az első csoporthoz 
állnak közel. Figyelemreméltó, hogy e típus váraiban (ide sorolható bizonyos 
szempontból Firtos vára is) az esetekben többségében késő középkori leletanyag is 
előkerült (Pogányvár, Vápa vára). Meglátásom szerint e várak eredendően szintén 
székely közösségi létesítmények voltak, ugyanis a kerítőfalak felépítése viszonylag 
nagy emberi és gazdasági potenciált igényelt. Később feltehetően székely főemberek 
és/vagy lófők birtokába kerültek, akik tornyot emeltek területükön. E típusra szintén 
találunk analógiákat a szászok által lakott vidékeken: Szászcsór – Burg, Ósebeshely – 
Burg. 
 

6.1.1.2.1. Egyszerű gyűrűfalas várak Udvarhelyszéken 
 

Az udvarhelyszéki és székelyföldi várak legnagyobb része e csoportba tartozik, 
melynek főbb jellemzői: jó természetes védettséggel rendelkező terepidom (hegycsúcs, 
dombhát), melyet teljes egészében vagy csak részben – gyilokjárós – kőfallal 
erődítettek, néhány ezer négyzetméter alapterület, belső kőépületek hiánya, vékony 
kultúrréteg és viszonylag szegényes leletanyag. A típus udvarhelyszéki példái: Rapsóné 
vára, Budvár és Tartód vára. 
                                                 
804 Az ún. székely nemzetségi szervezet kérdésére ld. Sándor 1903.; Bodor 1983.; Sófalvi 2005. 58-60. 
805 A kérdésre írott és régészeti források alapján ld. Benkő – Székely 2008.; Benkő E. 2009. 
806 SzO. I. 170-171. Vö. Benkő E. 2009. 232. 
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A Görgényi-havasok lábánál, a középkori településterület peremén található 
Rapsóné vára az egyszerű kerítőfalas vártípus klasszikus példája. Határvár funkcióját 
topográfiai helyzete egyértelműen cáfolja: a magashegyek ölében (100., 107., 215. kép) 
megbúvó vár a keletről betörő ellenséget nem volt miképpen figyelje, ellenőrizze, 
fenntartsa, ugyanis a középkori útvonalak elkerülték környezetét.807 

A vár területén eddig folyt kisfelületű feltárások néhány alapvető következtetést 
tesznek lehetővé. Az északi fal mellett nyitott szelvényben (2009) sikerült megfigyelni, 
hogy a várfal építését megelőzte egy Árpád-kori kultúrréteg (117. kép), tehát a vár 
kiépülése egy elhúzódó folyamat volt. Az északi és nyugati falszakaszok eltérő 
habarcsanyaga szintén azt mutatja, hogy a vár hosszabb idő alatt készült el. A 
habarcsminták makroszkopikus elemzése egyértelműen cáfolja a vár forrómész-
technikával történt építését, ugyanis a kötőanyag minden esetben apró kövekkel, 
kaviccsal kevert, tehát a habarcsot előkészítették, mielőtt a kövek közé öntötték volna. 
(Ugyanez mondható el a többi középkori udvarhelyszéki kővár habarcsának anyagáról.) 

Rapsóné várában közvetve sikerült kimutatni több helyen felszínre épült, 
faszerkezetű, paticsfalú házak meglétét, melyek lakó- és raktárépületek lehettek. A 
viszonylag intenzív leletanyag a vár gyakori használatára utal: kerámia, fémtárgyak, 
rézüst stb. A kevés vadállatcsont feltehetően azt jelzi, hogy az itt tartózkodás sosem volt 
hosszabb idejű, és a húskészletek a települések háztartásainak tartalékaiból származtak. 
A 13. század második felére jellemző, tölcséres peremű edényforma (122. kép 1) az 
északi várfal építését jól keltezi, így óvatosan megfogalmazható, hogy a kővár 
létrejöttét a tatárjárás előidézte sokk-helyzet váltotta ki. A leletanyag felső időhatárából 
(124. kép 7-8) arra következtethetünk, hogy a várat felépülése után fokozatos készenléti 
helyzetben tartották a 14. századig, majd a vészhelyzet megszűntével a túlságosan távol 
fekvő menedékhelyet fennhagyták. 
 Rapsóné vára a közösségi székely mentsvárak iskolapéldája lehet. A 
rendelkezésünkre álló adatok és ismeretek alapján Rapsóné vára az udvarhely- és 
marosszéki székelység által közösen épített és használt menedékvárnak tartható. Hozzá 
kell tenni, hogy a várhoz kötődő mondák egyik eleme, mely szerint Rapsóné tündére 
Tordára járt vasárnaponként templomba, elgondolkodtató a terület egykori – vármegyei 
– jogállásának tekintetében.808 Más adatok híján e feltevés egyelőre nem bizonyítható. 
A vár további kutatását a Vártető alatti Kápolna-mezőn állt középkori kápolna (105-
106., 215. kép), a körülötte feltételezett faluhely, valamint a mezőt övező 
töltésszakaszok együttes vizsgálatával kell folytatni.809 
 Az ásatásokból felszínre került leletanyag ún. korai elemei ugyanakkor a 
továbbiakban nem hagyhatók figyelmen kívül. A székelyföldi Árpád-kori 
kerámiatipológia kidolgozottságának és kronológiai megbízhatóságának mai szintjén 
nehéz megválaszolni, hogy a kezdetleges kiképzésű, archaikusnak látszó elemek hogyan 
keltezhetők és miképpen értelmezhetők. Szemben a Kustaly várából előkerült 
leletanyaggal, néhány udvarhelyszéki vár (Rapsóné vára, Tartód vára, Budvár) 
leletanyagának meghatározó összetevőjét képezik a durva megformázású, kis 
számarányban kézzel, főként lassú korongon készített, vastag falú, rosszul kiégetett, ún. 
korai díszítőelemekkel (rádlidísz, hullámvonalköteg, körömbecsípés) ellátott edények, 
melyek általában nemcsak korai típusokon, hanem jellegzetes 13. századi 
edényformákon is feltűnnek. A Rapsóné várából előkerült, a líra alakú csatok (66. kép 
9) típusába sorolható, ezüstberakásos csat ugyanebbe a körbe tartozik, Kelet-Erdélyből 

                                                 
807 Elemzésére ld. még Sófalvi 2005. 151-154. 
808 Vö. Sófalvi 2005. 38., 134. 
809 Ld. Sófalvi 2005. 125-126.; 154. 
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és térségéből legközelebbi analógiája a Karácsonykői várból került elő810, melyet a 12. 
század második felére – 13. század elejére kelteztek a feltárások során. 
 Székelyudvarhely közelében, a Nagy-Küküllő jobb partja fölé magasodó 
szikladombon található Budvár kutatott váraink sorában, több tekintetben sajátos 
jegyekkel rendelkezik. Ahogyan a több korszakon átívelő előzmények jelzik, a hely 
valóban stratégiai szereppel bírt ősidők óta, és fontos megfigyelőhely volt az 
Udvarhelyi-medence bejáratánál. A vár funkcióját a kutatás jelenlegi helyzetében, 
nagyobb felületek feltárásáig, elsősorban elhelyezkedése és tágabb környezetének 
településtörténete alapján tudjuk megítélni. Az elmúlt évtizedek székelyföldi 
településásatásai és terepbejárásai alapján ma már elég biztosan kijelenthetjük, hogy a 
11-12. század fordulóján a Magyar Királyság határa nagyjából elérte a Kárpátok 
vonalát, tehát a Budvár nem lehetett ekkoriban határvár. Székelyudvarhely középkori 
topográfiáját ismerve az is megállapítható, hogy a Küküllő völgyében haladó útvonal a 
várral átellenben (130. kép), a folyó bal partján haladt, tehát a várnak nem volt ellenőrző 
funkciója sem, legfeljebb megfigyelő szerepe.811 
 A Budvár területén feltárt földbe mélyített veremház egyelőre párhuzam nélküli 
székelyföldi környezetben, ez viszont legfeljebb kutatási hiányosság. Az ásatás során 
előkerült középkori leletanyag, formakincsét és díszítőmotívumait illetően a 12-14. 
századra keltezhető, ennek aránybeli eloszlásai alapján a vár fénykora pedig a késő 
Árpád-korra tehető, hipotetikusan a kőfalak építése is ekkora datálható. A vár belső 
területéről napvilágra került kora Árpád-kori kerámiatöredékek közvetlen 
összefüggések híján nem indokolják a kőfalak 11-12. századi keltezését. Ugyanakkor a 
leletanyagban számolnunk kell olyan, kora Árpád-korra keltezhető darabokkal, melyek 
nehezen keltezhetők a 12. századnál későbbre. Mindez felveti annak lehetőségét, hogy 
az őskori alapokon egy Árpád-kori földvár periódussal számoljunk, az őskori 
földsáncok felhasználása elég valószínű, és elképzelhető, hogy ezek bizonyos szakaszait 
megújították. E lehetőség tisztázása a jövőbeli régészeti kutatás fontos feladata, 
akárcsak a falak építésének keltezése. Figyelembe véve, hogy a vár magaslata 
évszázadokon-évezredeken átívelően kiemelt fontosságú megfigyelőhely, menedékhely, 
esetleg lakóhely volt, felvethető, hogy ilyesfajta szerepet a kora Árpád-korban az úz, 
besenyő támadások idején kőfalak nélkül is betöltött. 

Az ún. korai jellegű leletek értelmezésénél, pl. Rapsóné vára esetében is, nem 
hagyható figyelmen kívül a fenti lehetőség, amely lényegében a természetes 
menedékhelyek és a várépítés közti átmeneti védelmi formaként interpretálható. Kustaly 
várát leszámítva, a korai jellegű leleteket mutató udvarhelyszéki várak (Rapsóné vára, 
Budvár) értelmezésénél számolnunk kell a kora Árpád-kori udvarhelyi királyi 
magánuradalommal is – figyelmeztet újabban a kutatás.812 

A középkori településterülettől és úthálózattól távol fekvő, a Görgényi-fennsík 
mélyében elrejtett (186. kép), enyhe magaslatra épített Tartód vára813, az 1964. évi 
ásatási jelentés megállapításának megfelelően, a 13. században épült székely mentsvár 
volt. A területéről származó szegényes régészeti leletanyag teljes mértékben 
alátámasztja ezt az álláspontot. A rádlidíszes, vastag falú fazék egyik szemléletes 
példája az archaikus díszítésmód kései formákon való továbbélésének. A tatárjárás után 
felépült várat, eddigi ismereteink alapján úgy tűnik, hogy elég ritkán használták, 
ugyanis egyre kevésbé volt indokolt. Területén belső faépületekkel számolhatunk, a 
falak mentén feltárt faszenes égési réteg pedig egy gyilokjárónak lehet a maradványa. A 
                                                 
810 Scorpian 1965. 450. old., fig. 7. 
811 Ld. még Sófalvi 2010b. 
812 Vö. Benkő E. 2010. 235. 
813 Vö. Sófalvi 2005. 149-151. 



 196 

várat a tatárjárás után építhette az udvarhelyszéki székelység egy csoportja, 
magánföldesúri létesítését814 nem látom megalapozottnak, ugyanis a hegyek lábánál 
fekvő falvakban még a késő középkorban sem találunk a társadalmi ranglétra legfelső 
fokán álló székely főembereket. 

A székely közösségi mentsvárak kapcsán érdemes még egy tényezőt 
megemlítenünk, amely vonatkozik az alább bemutatandó további példákra is. Orbán 
Balázs leírásaival ellentétben mindeddig egyetlen várban sem lehetett egyértelműen 
kútnak nevezhető objektum létét kimutatni, ami szintén alátámasztja e várak 
használatának alkalmi, ideiglenes jellegét. A negatív eredmény részben kutatási 
hiányosság lehet, mindenesetre nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a 
vízellátást védekezés esetén meg kellett oldani. A távoli helyeken fekvő várak aljában 
minden esetben van vízforrás, illetve számolhatunk ún. víztározókkal is, ennek tartjuk 
például a Rapsóné várának középső részébe mélyedő nagy, szabályos gödröt (Orbán 
Balázs szerint ez volt a vár kútja). 

 
6.1.1.2.2. Egyszerű gyűrűfalas vár belső épületekkel: Firtos vára 
 
Az Erdélyi-medence keleti peremén fekvő Firtos vára815 területéről a kutatás 

jelen stádiumában nem ismertek Árpád-kori leletek. A látszólag az egyszerű gyűrűfalas 
várak csoportjába illeszkedő objektum valójában úgy formailag, mint funkcionálisan 
egy jóval komplexebb együttes képét mutatja. A régészeti leletanyag szórványos 14. 
századi előfordulása elvileg a vár építésével van összefüggésben, noha nem ismerjük 
ezek rétegtani és a falakhoz való kontextusát. A vár keleti és nyugati falának eltérő 
falvastagsága és kötőanyaga legalább két építési periódus meglétére utal. 

Firtos vára számos vonatkozásban egyedülálló kutatott objektumaink sorában. 
A területén álló félköríves szentélyzáródású kápolnát (37. kép) mindössze 
művészettörténeti analógiák alapján lehet keltezni. Az alaprajzi forma alapján román 
korinak meghatározható egyházi épület – méreteit illetően legközelebbi analógiája a 
homoródalmási Tatárkápolna (402. kép)816 – tágabb építési idejét a 13-14. századra 
tehetjük, ugyanis a feltárása során előkerült rovásírásos kőtömbök817 12. századi 
keltezése egyáltalán nem bizonyított. A vár és kápolna építéstörténeti összefüggéseinek 
feltárásai még váratnak magukra, a nagyrészt kiásott, dokumentáció nélküli 
templomépület rétegsorainak szinte teljes pusztulása miatt ez talán nem is lesz soha 
tisztázható.818 Az összefüggések vizsgálatából a templomvár vagy erődített templom 
fogalmát nyugodtan kizárhatjuk.819 A kápolna korábbi, a várfalakat megelőző építését 
ugyanakkor nem vethetjük el820, mely a Firtos déli csúcsán álló Szent Péter kápolnához 
hasonlóan búcsújáróhely is lehetett.821 Vár és egyházi épület ilyesfajta kapcsolata 
székelyföldi környezetben egyelőre ismeretlen, párhuzamai vármegyei és szászföldi 
                                                 
814 Vö. Benkő E. 2009. 231. 
815 A Firtos problematikájáról előzetesen ld. Sófalvi 2005. 154-158.; Sófalvi 2010a. 
816 Az itt végzett 2008. évi ásatás a Tatárkápolnát a 13. századra második felére keltezte. Ld. Adattár, 
5.5.2.1. alfejezet. 
817 Ferenczi G. 1993. 
818 A Haáz Rezső Múzeum leltárkönyvében nyilvántartott és részben megőrzött 63 darab emberi csont 
(l.sz. 9857) – minimum három egyén koponya-, medence- és hosszúcsontjairól van szó – származási 
helye a Firtos területén belül a kápolna funkciójának meghatározása szempontjából perdöntő jelentőségű 
lenne. 
819 Ld. alább még a 6.5.3. alfejezetet. 
820 Ld. Sófalvi 2007b. 42. 
821 Orbán 1868. I. 129. Búcsújáróhely korabeli előfordulása: a szászhermányi/barcaszentpéteri Árpád-kori 
Tatárvár területén 1400-ban Szent Gervasius kápolnát említenek, amely ekkor búcsúengedélyt kapott a 
pápától. Vö. Entz 1994. 77. 
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környezetben találhatók. A Felső Fehér megyei Bálványosvár 13. századi lakótornyának 
északnyugati oldalán egy olyan sziklába vágott épületteret tártak fel, melyet keleti, 
félköríves apszisban végződő formájáról kápolnának tart a kutatás.822 A firtosihoz 
hasonló jellegű kápolnára legközelebbi analógiaként a 15. században épült szászkézdi 
vár hozható fel, melynek közepén egy téglalap alakú, pontosabban nem keltezhető 
kápolnát találunk.823 A szelindeki vár Mindszentek kápolnájáról 1342-ből van írott 
forrás, a 14. század közepén közvetett adatok utalnak a későbbiekben jelentősen 
átépített várra.824 Vurpód 1296 után épült várában a hagyomány az egyik mellékteret 
kápolnának tartja.825 (A brassói Cenk-hegyen épült vár Árpád-kori és a barcarozsnyói 
vár félköríves szentélyzáródású kápolnáit királyi építtetésük miatt mellőztem az 
összehasonlításból.) A kiemelt szászföldi példák egy-egy közösség menedékvárai 
voltak, melyek várkápolnája egyházjogilag minden esetben az alattuk lévő település 
plébániatemplomához tartozott. A firtosi kápolnákról, adatok híján, ilyen jellegű 
információink nincsenek. 

A Firtos-hegy történetében jelentős epizód a 15. század közepe. A kutatás már 
régen felfigyelt arra a tényre, hogy a Sóvidék peremén ekkor létezett egy Besenyőfalva 
nevezetű település, melyet néhány év múlva már Váraljafalvának neveznek.826 A 
Firtosváralja belterületén végzett terepbejárásaink során (2009) gyűjtött késő Árpád-kori 
kerámialeletek világosan rámutattak arra, hogy a településnév változás nem járt 
helyváltoztatással, mint azt korábban a kutatás feltételezte.827 A Besenyőfalva–
Váraljafalva névváltás mögött funkcionális tényező, a várépítés ténye sejthető, noha a 
várról nem történik említés az oklevelekben. A nem mindennapi esemény feltehetően 
birtokátrendeződést vont maga után, mely pereskedésekhez vezetett a két falu között, 
majd a határviták rendezése során emelhették a Firtos két csúcsa közti Földhídat (ld. 
5.2.5. alfejezetet), amint erre a pereskedés utolsó oklevele közvetve utal is.828 A 
kérdésben korábban határozottan amellett foglaltam állást, hogy a Firtos környéki 
székely falvak (Váralja, Pálfalva, Korond, Atyha, Énlaka, Etéd, Benczéd) a 15. századi 
török támadások hatására menedékhelyet építettek a központi elhelyezkedésű Firtos 
hegyen, amely így a székely közösségi várépítkezés késő középkori továbbélése lehet.829 

A probléma megítélése ma már nem ilyen egyértelmű, Firtosvár funkcionális 
szerepét érdemes árnyaltabban megközelíteni. A fenti kérdésektől elválaszthatatlan a 
Firtos későbbi, fejedelemség kori története, illetve annak mozzanatai. A firtosi 
ásatásokból mindössze az 1976. évi leletanyag maradt a Haáz Rezső Múzeum 
gyűjteményében, melynek zöme 16-17. századi kerámia és kályhacsempe. A leletanyag 
származási helye a keleti fal mellé másodlagosan toldott „toronyépület” és környezete 
(29. kép). A 4,50x3,30 m belső alapterületű épületről más adataink nincsenek. A nyugati 
fal habarcsával megegyező kötőanyagú, hevenyészett alapozású objektum nem lehet 
egy torony alapja, amint erre az ásatók is rámutattak. A kutatás jelen stádiumában 
munkahipotézis szintjén megkockáztatható, hogy az épületben egy világi jellegű, a kora 
újkori kúriákra jellemző, csempés tüzelővel ellátott udvarházat lássunk. 

                                                 
822 Bordi 2003.; Bordi 2012. 
823 Fabini 2002. 339.; Rusu 2005. 557. 
824 Neacşu 2001.; Rusu 2005. 215. 
825 Vö. Rusu 2005. 216. 
826 Ld. részletesen a 2.4.3. alfejezetet. 
827 Ld. Ferenczi I. 1992. 
828 SzO. VIII. 98. „quod a parte orientali penes fluvium Rekethyepathaka directe supra vadum Swgorew 
vocatum structuram sepium edificare et tenere pariter semper perpetuis temporibus debeant et teneantur”. 
A leírás – noha a helynevek ma már nem azonosíthatók – nagy vonalakban megfelel a Firtos és a Földhíd 
topográfiájának. 
829 Sófalvi 2005. 157.; Sófalvi 2010a. 311. 
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Firtos várára utaló legkorábbi forrásaink a 16. század végéről valók830, az alatta 
lévő települést csak a 18. századtól nevezik Firtosváraljának.831 Feltűnő, hogy Váralján 
a 16-17. században nincsenek Firtosok, 1566-ban említik először őket Benczéden832, 
1614-ben Firtos Ferenc Felsőbenczéd első lófője.833 Az oklevelek nem beszélnek arról, 
hogy az írott forrásokban a 16. század elején feltűnő Firtos nemzetségnek834 milyen 
kapcsolata lehetett a közeli várral. Benczéd határa nem szomszédos a Firtos-heggyel, 
viszont elég egyértelmű az összefüggés a vár és a család között, már a 16. század 
közepe előtt. Nem tudjuk, hogy a vár vette-e nevét a családról vagy fordítva, még az 
sem kizárt, hogy a nemzetség eredetileg Váralján volt őshonos, ahonnan valamilyen 
oknál fogva eltűnt a fejedelemség korára (birtokelkobzás).835 A 16. század végén a 
Firtos egy része Peresith Máté udvari fejedelmi familiáris kezébe kerül, mint arra 
okleveles adatok utalnak. 1594-ben Báthori Zsigmond birtokokat adományoz 
familiárisának Farczádon, Pálfalván, Váralján és Farkaslakán836, majd Szentléleken837, 
Oroszhegyen838. A vármegyei birtokos kentelkei (Doboka megye) Peresith család 
ismereteim szerint 1589-ben tűnik fel Udvarhelyszéken, ekkor Rugonfalván kap 
részbirtokot.839 1606-ban Peresith firtosi jószágát is említik váraljai részbirtokai 
között.840 

A 16. század második felétől a Firtosok birtokosok Tarcsafalván is, majd a 
következő századtól egyre több helyen találunk Firtosokat Udvarhelyszéken és 
Marosszéken. 1701-ben a felsőbenczédi Firtos család elveszett kiváltságlevelének 
megújítását a Firtosvár egykori birtokjogán igényelte: „...a mi eleinknek kővára lévén 
Udvarhelyszéken, amely hivattaték Firtos várának, ...melynek még mostan is kőfalai 
fenállnak, melyhez voltanak faluk is, ...ma is a várkapu előtt egy nagy kaszáló helyet mi 
bírunk...”.841 A 15. század közepén folyt pereskedésben a Firtos családdal nem 
találkozunk, így feltehető, hogy a várral közvetlen kapcsolatba később, a következő 
században kerülnek, erre látszik utalni a feltárt régészeti jelenség és a leletanyag 
minősége (kályhacsempék, kúriaépület). A világi jellegű épület és az ugyanilyen 
habarccsal épült nyugati fal építésének hátterében az ő tevékenységük valószínűsíthető. 

A firtosi 16-17. századi régészeti leletanyag értelmezése ugyanakkor más úton is 
megkísérelhető. A Firtoson 1737-ben megjelenő konventuális ferences szerzeteseket842 
megelőzően, 1714-1725 között, Orbán Balázs szerint jezsuiták működtek a vár 
területén.843 Orbán Balázs az első, aki a román kori kápolna alapján középkori 
szerzetesekkel számol Firtos-hegyén. Egy 19. század végi egyháztörténeti forrás szintén 
                                                 
830 Mint földrajzi hely a Firtos 1597-ben tűnik fel először: „...az feöld hidtol fogwa Swgho oldalan altal 
Medenczes kwt lapossara az mely weölgy ki megyen Atthia felol az firtos gyepwire az bwk zelin eleo az 
gyepwn beleöl Atthia feleöl walo felé, kit hinak Firtos wara mezeinek, mind az war helel eggieőtt firtos 
tetein... Firtos wapaia neweő helen...”. Közlése: Szabó T. 2005. 67. 
831 1734: Firtosváraljai Unitárius Egyházközség Levéltára. 2. könyv. 31. old. 
832 SzO. ú.s. VII. 24. 
833 SzO. II. 202. 
834 Kiss L. 1988. I. 473. A családnév eredete ismeretlen. 
835 Firtosváralja belterületén mindössze szórványos kora újkori kályhacsempe és kályhaszem töredéket 
gyűjtöttünk, és nem sikerült egy – témánk szempontjából perdöntő jelentőségű – kúriahely nyomára 
bukkanni. 
836 SzO. VIII. 322-324. 
837 1598: SzO. VIII. 337-346. 
838 EFKK. 2005. 1868. regeszta, 486. old. 
839 Uo. 1167. regeszta. 
840 „az firtos newy hely... egy resze legi(n) Peresit urame, mas resze pedig Varollya falúe”. Szabó T. 
2005. 67. 
841 SzO. VII. 89-91. 
842 Ld. Adatok Firtos vára történetéhez. Közérdek 1894. 25-26. sz. 
843 Orbán 1868. I. 128. 
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középkori kolostort említ a Firtoson.844 Nem tudjuk, hogy a nevezett források honnan 
veszik eredetüket, ugyanis egyelőre nincsen hiteles, korabeli írott adatunk középkori, 
kora újkori kolostorra vagy jezsuitákra 1737 előtt. Mégsem vethetjük el teljesen ezek 
történeti megalapozottságát, ugyanis a helyi hagyományok őrzik a firtosi szerzetesek 
emlékét a reformáció idejéből.845 Régészeti adataink ennek fényében is értelmezhetők. 
Írott források híján a jövőbeli régészeti kutatások nagy feladata a Firtos egyháztörténeti 
és építészeti múltjának a feltárása, ugyanis az eddigi ásatások e tekintetben nem hoztak 
semmi újat, és a 18. századi kolostorépületről a legérdemibb információ az első katonai 
felmérés ábrázolása.846 
 

6.1.1.2.3. Őskori földvárból középkori vár: a nagygalambfalvi vár 
 

A nagygalambfalvi vár szintén különleges helyet foglal el középkori váraink 
sorában, ugyanis nem voltak kőfalai. A Nagy-Küküllő egyik mellékvölgyének félreeső 
helyén egy késő vaskori földvár árkainak részleges újramélyítésével tették védettebbé 
azt az Árpád-kor végén, mely így lényegében a természetes védelmi formák és a kőfalú 
várak közti átmenetnek tekinthető. Az őskori földvár területétől elkülönített délnyugati 
dombocska – mely távolról egy motte hatását kelti – lehetett a középkori vár magja, 
melyen, noha az ásatások ezt nem mutatták ki, egy fatorony állhatott. A vár korai 
építése, használata az ásató régészek véleményével847 ellentétben, a leletanyag részleges 
feldolgozásával a 13-15. századra módosult848, noha az udvarhelyi múzeum raktárában 
őrzött kerámiaanyagban a 14. századnál későbbi darabokat nem találunk, a jelentős 
mennyiségű fémanyag szintén a fenti keltezést támasztja alá.849 Holott nem 
beszélhetünk a klasszikus értelemben vett földvárról, ekkoriban Erdély területén még 
előfordulnak hasonló példák: Árdány – Várhegy, őskori földvár 13-14. századi 
leletanyaggal850; Árokalja – Vár, bronzkori földvár 13-14. századi leletekkel851; 
Kolozsnagyida – Várhegy, vaskori földvár késő Árpád-kori kerámiával, szablyával 
(?)852; Románandrásfalva – Vár, árokkal és sánccal erősített magaslat késő vaskori és 
13-14. századi leletanyaggal853; Vurpód – 1296 után épült közösségi sáncvár854. Kis 
felületű ásatásokról lévén szó, a felsorolt lelőhelyeken nem mindig sikerült 
egyértelműen tisztázni az erődítési elemek és a leletanyag viszonyát, tény, hogy egyes 
esetekben az őskori sáncokat/árkokat megújítják, újrafelhasználják, akárcsak 
Galambfalván. 

                                                 
844 Schematismus Venerabilis Cleri Dioecesis Transilvaniensis. Albae Carolinae. 1882. 177-178. Idézi 
Dávid 1981. 137-138. 
845 Ld. Piroska 1994. 
846 I. katonai felmérés. 160. térképszelvény. Az ábrázolás középpontjában a szerzetesei templom, 
körülötte pedig öt kisebb épület található. Az épületek egy része feltehetőleg fából épült. 
847 Ferenczi – Ferenczi 1978. 94.; Ferenczi G. 2002. 16-47. Érdekes kutatástörténeti tény, hogy az ásatás 
első évében még késő középkorinak, egy év múlva pedig kora Árpád-korinak határozták meg a vár 
építését. 
848 Benkő E. 1992. 115. 
849 Egyik reprezentatív darabja a 14. század végére keltezhető csillagtarajos sarkantyú. Analógiája: Györfi 
2006. 119. 
850 Dănilă 1972. 68-70. 
851 Dănilă 1972. 91-94. 
852 Dănilă 1972. 103-105. 
853 Baltag 2000. 241-242. 
854 Nägler – Rill 1983. 
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A Vágás-patak félreeső völgyében elrejtett menedékhely kialakításában az 1456-
ban V. Lászlótól címeradományt nyert Galambfalvi család szerepe sejthető855, viszont 
árkai/sáncai mögött helyet kaphatott tágabb közösségük is. Kőfalak, illetve kőépület 
híján számolnunk kell legalább egy fatoronnyal, egyébként nehezen beszélhetünk – 
magánföldesúri – várról. Az átlagosnál gazdagabb fémanyag (pl. sarkantyú) szintén 
arra utalhat, hogy a vár nem pusztán egy faluközösség mentsvára volt.856 A várat más 
szempontból is különlegessége teszik a területén feltárt keletelt temetkezések857, 
melyeknek, a kor egyházi szokásának megfelelően felszentelt földben, templom körül 
lett volna a helyük. A sírok elrendeződéséből úgy tűnik, hogy nem egyszerre, viszont 
röviddel egymás után kerültek elhantolásra, tehát a háttérben egy nem mindennapi 
esemény húzódhat meg, melynek jellegére utal az egyik felnőtt koponyacsontjába 
fúródott számszeríj-nyílhegy (hatalmaskodás, háború).858 
 

6.1.1.3. Középkori vajdai vár: Udvarhely vára 
 
 Udvarhelyen, a fentebb említett udvarhely feltételezett helyén kezdett 
várépítésbe a 15. század végén Báthori István erdélyi vajda. Az építkezés és ennek 
háttere, valamint a folyamatos jogsértések a középkori székely történelem egyik 
sarokpontját jelentik, és olyan félreértések forrásává váltak, mint pl. az a közhely, hogy 
a székelység nem volt várépítő nép és nem voltak várai a középkorban. 
 Az első adat, amely összefüggésbe hozható a várépítkezéssel, Báthori István 
1492. szeptember 3-i Medgyesen kelt oklevele. A vajda megparancsolja a szebeni 
tanácsnak, hogy korábbi rendelkezése szerint azonnal küldjön neki két ágyút 
(Hophniczas) 32 kőgolyóval, egy taraczkot (Tharazk) 20 kőgolyóval, 16 szakállast 
(Zakalos), két mázsa lőport, két ácsot és két pattantyúst.859 A következő hetekben 
Báthorit Székelyföldön találjuk, Udvarhelyen és Segesváron ad ki okleveleket 
Sepsiszentgyörgy város jogairól860, és minden bizonnyal közvetve irányítja a már 
korábban elkezdett udvarhelyi várépítkezést. December 3-án Udvarhelyen bocsátotta ki 
a vajda azt az oklevelet, amelyben kéri a szebeni tanácsot, hogy Szeben város ácsait, 
akiket az udvarhelyi vár építése után hazaküld, szolgálatukért fizessék meg.861 Előtte 
egy nappal kelt Nagysolymoson a székelyek szászokhoz intézett felszólító levele, 
amelyben arra kérik őket, hogy a sárdi mezőn tett egyezség értelmében, az ország 
nemeseivel együtt folyamodjanak a királyhoz a vajda elnyomása ellen; közlik, hogy ők 
lovasaikkal és gyalogjaikkal együtt felkeltek, és akik nem csatlakoznak hozzájuk, annak 
jószágait meg fogják szállni.862 A fentiek ismeretében – mint Szabó Károly 
meggyőzően kimutatta – az év végére tehető annak az oklevélnek a kelte863, amelyben a 
                                                 
855 SzO. I. 170-171. Vö. Benkő E. 2009. 232. Galambfalvi András 1459-ben a Váralja és Pálfalva közt 
folyó perben az erdélyi főkapitány embereként van jelen. 
856 A háromszéki várak elemzésében újabban Bordi Zsigmond Loránd a nemesi várak egyik 
kritériumaként határozta meg a különleges leletek (pl. sarkantyú) előfordulását. Bordi 2012. 
857 A nagyekemezői Burgberg 14-15. századra keltezett várából ismerünk hasonló esetet, itt a vár 
területén kettős temetkezés került elő. Ld. Horedt 1958. 155-156. 
858 Az egyházi törvények a súlyos bűnösöktől, mint pl. a gyilkosoktól, öngyilkosoktól, a párbajban vagy 
lovagi tornán elesettektől, az uzsoraszedőktől, az egyházi tized bitorlóitól, a sírgyalázóktól stb. tagadták 
meg a felszentelt, templom körüli földbe való temetést. Vö. Szuromi 2005. 11. 
859 SzO. III. 117. 
860 Szeptember 23. és október 7-én kelt oklevelekről van szó. Ld. SzO. III. 117-120.; 121-122., illetve 
SzO. I. 269-270. 
861 SzO. III. 123. 
862 SzO. III. 122-123. 
863 Szabó K. 1889. Az oklevélben többször történik utalás a télre és a hideg időjárásra, feltehetőleg nem a 
megelőző télre vonatkozóan. 
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hét szék székelysége II. Ulászló királyhoz fordul az ellenük Báthori István erdélyi vajda 
és székely ispán által elkövetett kegyetlenkedések és jogsértések ügyében.864 A 
székelység panaszának hatására II. Ulászló 1493. január 19-én elveszi a vajdaságot 
Báthori Istvántól és Losonczi Lászlóra, valamint Drágfi Bertalanra ruházza át.865 
 Báthori István cselekedetének hátterében általában a székely főemberek és 
tehetős lófők hatalmának megfékezését szokták látni.866 Valóban, a sérelmezett 
levélírók egy helyen magukat pociores Siculorum (székely előkelők) néven nevezik. Ez 
alapján szokás Báthori tettében Mátyás király székely-politikájának folytatását látni, aki 
védelmébe vette a közszékelységet a főemberekkel szemben az 1466. évi zabolai 
gyűlésen hozott végzésekkel, illetve 1473-ban a székelység hadi rendekbe való 
összeírásával igyekezett a középréteg lesüllyedését megakadályozni.867 A kérdés mai 
megítélése árnyaltabb, ugyanis az oklevél egészéből világosan kiderül, hogy a vajda 
erőszakos fellépése és tette a székely társadalom egészét érintette.868 
 Az udvarhelyi várépítkezés ténye mögött egy olyan székelyföldi váruradalom 
létrehozásának terve körvonalazódik, amely a székely ispán vármegyei területeken fekvő 
honor-birtokaival szemben az ispán hatalmát közvetlenül erősítette volna a székelység 
fölött.869 E várbirtok kialakításának elindítását jól jelzik a székelyek panaszlevelének 
részletei, pl., hogy a vajda székely falvakat foglaltatott le malmokkal, kaszálókkal és 
más székely örökségekkel.870 Hasonló jellegű építkezésre valamivel korábban – 
feltehetően szintén az erdélyi vajdaságot és székely ispánságot 1479-től betöltő Báthori 
István kezdeményezésére871 – MarosVásárhelyen is sor került, bár ekkor még nem 
történtek az udvarhelyihez hasonló jogsértések és kihágások. A két építkezés között 
főként abban van hasonlóság, hogy mindkét esetben egy kolostor megerősítéséről, 
esetleges várrá való átalakításáról van szó. Nem kétséges, hogy a vajda mindkét esetben 
a török elleni védekezést is szem előtt tartotta, viszont a történtek további célok felé 
mutatnak. Kérdéses mindkét esetben a vajdai hatalom és az egyházi jog, kolostori élet 
összeférhetősége, lévén, hogy a külső erődítési munkálatokon kívül egy vajdai-ispáni 
rezidencia építése872 is megkezdődhetett a kolostor mellett. A székelyek azt is 
felpanaszolják, hogy a várban velük házakat tapasztattak („cum eis domus liniri 
fecerunt”873), ahová székely embereket vittek és tartottak fogva, egy székely nemesnek 
a feleségét úgyszintén ide hurcolták. Mindezek a tényezők a várfalakon belül világi 
épületek meglétét feltételezik. A kolostor feltehetően folyamatosan működött, hisz 
1497-ben874 írott forrás említi, és a középkori kolostorépület még nagyrészt változatlan 
formában állt a 17. század elején is. 
 A vár az idézett oklevelekben a korabeli szóhasználatnak megfelelően castellum 
és castrum néven egyaránt előfordul. Példák sorozata bizonyítja, hogy ekkoriban a 
castellum fogalom alatt erődítéssel is rendelkező épületet értettek.875 A Báthori által 
                                                 
864 SzO. I. 272-280. 
865 SzO. III. 124. 
866 Ld. ET. 363. 
867 Jakó Zsigmond szerint Báthori a királyi jobbágyok közé sorolta a közszabadok legszegényebb tagjait, 
és az udvarhelyi várhoz rendelve őket ezzel kiváltotta a főemberek elégedetlenségét. Vö. Jakó 1979. 19-
22. Ld. még Albert 1991. 7. 
868 Vö. Egyed 2006. 67. 
869 Vö. Benkő – Demeter – Székely 1997. 16. 
870 SzO. I. 277. 
871 Erre utal egy vár alatti birtok körülhatárolásának alkalmával említett Wararokya 1487-ben. SzO. V. 
29. 
872 Ld. Benkő – Székely 2008. 34. 
873 SzO. I. 277. 
874 Veszely 1860. 392-393. 
875 Ld. Koppány 2006. 15-23. 
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ugyanazon oklevélben először castellumnak, majd castrumnak nevezett erődítés876 
példája azt a nézetet támasztja alá, miszerint a kései középkorban a két fogalmat 
szinonimaként használhatták877, és adott esetben lehetetlen a kettő közti választóvonalat 
– ha egyáltalán létezett – meghúzni. Panaszlevelükben a székelyek egyöntetűen 
castellumnak nevezik az udvarhelyi várat (összesen 11 alkalommal használja az oklevél 
a kifejezést), viszont ez mindössze egy székely íródeák tudásának tükröződése. Ehhez 
még azt is hozzátehetjük, hogy a székelységnek ebben az esetben nem volt érdeke az 
erődítés mértékét csökkenteni, hisz panaszlevelükben – melynek egyik legsúlyosabb 
kiváltó tényezője az udvarhelyi vár – minden felsőfokban jelenik meg. 
 Építészeti oldalról még nehezebb a kérdésben állást foglalni, hisz szinte 
egyáltalán nem ismerjük a probléma középpontjában álló objektumot. A régészeti 
kutatások az 1562 után épült keleti ágyútoronyba másodlagosan beépítve egy korábbi, 
ívelten húzódó falmaradványt hoztak felszínre (157., 160. kép), melyre később ráépült a 
torony északi oldalának „sarkantyútagja”. Az épületelem a Székelytámadt vár előtti 
építkezések (római castrum, királyi udvarház, középkori kolostor) közül jellege alapján 
leginkább a Báthori-féle várépítkezéshez köthető. Nem ismerjük pontosan az 
építkezések kezdetének idejét, az okleveles adatok alapján ítélve mindössze 1492-ben 
kezdődhettek el a munkálatok, ennek ismeretében pedig az is megállapítható, hogy a 
tervezett épületegyüttes csak részben készült el. Nem mellékes az a tény, hogy a 16. 
század második felében, a 17. század elején nem az egykori várat, hanem a kolostort 
jelölik meg, mint a fejedelmi várépítkezés előzményét.878 A kutatások jelenlegi szintjén 
más építészeti elemet nem tudunk kapcsolatba hozni a korai, 15. század végi várral. 
Feltehető, hogy a vár szabályos formája – mely a korábbi kolostornégyszöghöz igazodik 
– már ekkor kialakult. 
 
 6.1.2. Fejedelemség kori várak 
 
 6.1.2.1. Fejedelmi vár: a Székelytámadt vár Udvarhelyen 
 

Az udvarhelyi várról és a domonkos kolostorról a 16. század első felében 
hallgatnak az írott források. Egy későbbi forrásból (1592) tudjuk meg, hogy a katolikus 
egyház már negyven éve kiszorult Udvarhelyről879, amely nyilvánvalóan a szerzetesek 
távozását is maga után vonta. Az 1562. segesvári országgyűlés székelységet súlytó 
cikkelyei között találjuk az udvarhelyi és várhegyi várak építésének rendeletét.880 Az 
őszi, novemberi fehérvári országgyűlés a székelyföldi várak (fortalicia) kapitányává 
Pekri Gábort nevezi ki, tehát ezek építése el is kezdődött.881 Mint a kortárs Borsos 
Sebestyén írja, „a király népet külde Udvarhelyre, kiknek kapitányok vala vitézlő Pekri 
Gábor”.882 
 A székely felkelést hol múlt, hol jelen időben idéző várat883 a század utolsó 
harmadától egyszerűen csak udvarhelyi várként884 emlegetik a források. A vár 

                                                 
876 Vö. SzO. III. 123. 
877 Vö. Horváth 2008. 17-18. 
878 Az 1562-ben kezdődött várépítés után a kortárs marosvásárhelyi Borsos Sebestyén írja, hogy „a 
barátok klastromából csináltatának egy várat”. ETA. I. 12. Később ugyanezt erősíti meg Nagy Szabó 
Ferenc: „Udvarhelyt is, hol most az vár vagyon, klastrom volt.” ETA. I. 71. 
879 ALSJ. 37. 
880 EOE. II. 152-154., 202-208. 
881 EOE. II. 160. 
882 ETA. I. 12. 
883 1562: Zekelthamad. SzO. III. 321.; 1567: Zekeltamatt. SzO. II. 213-215. 
884 1571: wdwarhelij war. SzO. III. 341. 
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építéséről kevés írott forrásunk van. 1571-ben az udvarhelyszéki közszékelység kötelezi 
magát arra, hogy évente három hétig szolgál a vár építésére885, amiből arra 
következtethetünk, hogy az építkezési munkálatok még nem fejeződtek be. Az írott 
adatok alapján a Székelytámadt vár védelmi elemei, a déli és keleti ágyútornyok, 
valamint a nyugati bástya, illetve a régi Telegdy-bástya építése 1562-1599 közé 
keltezhető (148., 178. kép). Az eredeti kapuszerkezet és délnyugati oldalon lévő 
kazamatarendszer szintén a 16. század második felében épült. (Haáz Rezső művészi 
ihletésű fantáziaképe az udvarhelyi várról ma már mindössze kutatástörténeti 
érdekesség, vö. 177. kép.) 

Az ágyútornyok keltezését illetően a keleti torony 2002. évi ásatása azok 
egységes építését állapította meg886, melyet az építészeti felmérések is 
megerősítettek.887 Annak ellenére viszont, hogy a torony mind szerkezetileg, mind 
rétegviszonyait tekintve egységes építészeti koncepciót sejtet, nem zárható ki 
többszakaszos építése. Az udvarhelyi vár keleti és déli tornyai speciális megoldásúak, 
míg a két felső szint egyértelműen egy sokszögű ágyútorony képét mutatja, addig az alsó 
pinceszint, fedezékbe épített ágyúállásaival, külső pajzsfalával, földdel feltöltött 
falszorosával egy bástya jellemzőit hordozza magán.888 A védművek sajátos kiképzését 
funkcionális tényezők magyarázzák, a vár a keleti és déli oldalról volt a legsebezhetőbb, 
az oldalozás lehetősége mellett a védművek tűzerejét így lehetett növelni. Elég 
valószínűnek látszik, hogy a két ágyútorony építését kezdték el leghamarább, ilyen 
értelemben valóban korábbiak lehetnek néhány évtizeddel az óolasz nyugati bástyánál. 

Ismereteink szerint az ágyútornyok Magyarországon a 16. század első felében 
jelentek meg889 és a század közepétől váltak általánossá. Gerő László klasszikus 
összefoglalásait leszámítva, aki először sorolta önálló tipológiai csoportba az 
ágyútornyokat, néhány példa alapján bemutatva azok jellemzőit890, elemző tanulmány 
alig született. Félévszázadnyi távlatból a régészeti, művészettörténeti és építészeti 
kutatások alapján a védmű megjelenése és elterjedése a magyarországi várépítészetben 
már jobban körvonalazható.891 Feld István tanulmányának szempontunkból 
legfontosabb részlete az ágyútornyok rendszerben való alkalmazásának (egymás 
oldalozása) magyarországi megjelenése, ennek legkorábbi példái a Fuggerek által 1539-
1541/1542 között épített négy saroktornyos Vöröskő vára, illetve a bozóki premontrei 
kolostor szintén szabályos alaprajzú, sarkain kerek ágyútornyokkal való kiépítése 
(1530-1546 között), mely Balassa Zsigmondhoz köthető.892 A magyarországi 
várépítészet sajátosságait szem előtt tartó, az ágyúvédőművek megjelenését és 
elterjedését a történeti, régészeti és művészettörténeti adatokra épülő összehasonlító 
vizsgálat alapján nem fogadható el az udvarhelyi vár keleti és déli tornyainak 15. század 

                                                 
885 SzO. III. 340-341. 
886 Marcu – Szőcs 2002. 
887 Fekete Márta 2002. 
888 Részletes elemzését ld. Sófalvi 2007. 77-79.; Sófalvi 2011a. 
889 A ritka korábbi példák közé tartozik a déli végeket védő Nándorfehérvár Neo bojše nyolcszögletű, 
négyszintes ágyútornyának 15. század második felében történt építése. 
890 Gerő 1955. 317-330., Gerő 1968. 185-220. A jellegzetes védőműre Kőszeg, Bozók, Galambóc, 
Szécsény, Sümeg, Salgó várainak ágyútornyait hozta fel, keltezései ma már nem minden esetben állják 
meg helyüket. 
891 Nagyobb építészeti összefoglaló részeként: Feld 2002. 6-29. Sárospatak, Bozók, Vöröskő, Fülek (1554 
előtt), Somoskő (1550 körül), Sümeg (1554), Salgó (1548-1554 között). Az ágyútornyok magyarországi 
megjelenésének és elterjedésének keltezési problémáira és vitás kérdéseire ld. Feld 2008. újabb 
példákkal: Trencsén, Esztergom (1540 körül), Tokaj, (Árva, Pécsvárad, Regéc). 
892 Feld 2008. 192-195. 
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végi keltezése.893 Az ágyútornyok legkorábbi erdélyi előfutárának a Vöröstoronyi-
szorosban álló, a török betörések fő útvonalába eső, 1501-1519 között épült 
Csonkatorony (Halbesturm, Turnul Spart) tekinthető, mely önálló erődítményként 
funkcionált egy szoros záró védőfallal együtt.894 A 16. században általában más, korábbi 
védművekkel való együttes alkalmazásuk a gyakori (Brassó – Fellegvár895, 
városerődítések: Brassó896, Nagyszeben897, Medgyes898). 

Újabban Magyar Károly, a többágú lőrések elterjedését és kronológiáját 
vizsgálva a magyar várépítészetben, rámutatott, hogy a lőréstípus fő előfordulási 
területe az ország központi (Buda, Esztergom) és északi-északkeleti része (Sárospatak, 
Eger, Zólyom) volt. Ezek az összetett lőrések a Szapolyai kortól jelentek meg és 
röviddel ezt követően váltak általánossá.899 A szerző gyűjtésében Erdélyből mindössze 
a Székelytámadt vár keleti ágyútornya szerepel, ami feltehetően mindössze kutatási 
hiányosság, de már önmagában is figyelmet érdemel. 

Az udvarhelyi vár keleti és déli, komplex ágyútornyai párhuzam nélküliek a 
térségben. Összetett védelmi jellemzőik és korszerű rendszerben való alkalmazásuk 
mögött egyértelműen az 1562-től datálható fejedelmi befolyás látható.900 Erdélyben ez 
időben az ágyútornyok rendszerben való alkalmazásának ritka példája Fogaras901, ahol a 
belső vár sokszögű saroktornyainak kiépítésében szintén fejedelmi hatás 
valószínűsíthető. 

Az ágyútornyok építésével párhuzamosan vagy ezt követően kezdték el a 
négyszögű Bánffy- és Telegdy-bástyák építését. Míg az utóbbi elég egyértelműen 
Telegdy Mihály várkapitánysága (1567-1570) alatt épülhetett, addig az előző Bánffy Pál 
(1564-1567) várkapitány vagy Bánffy Farkas nevéhez köthető, aki 1583-ig töltötte be a 
tisztséget.902 Ellentmondásnak tűnik számomra a Bánffy-bástyának az 1620. évi leltár 
alapján megrajzolt négyszögű, háromszintes, fedett szerkezete (olaszbástya alaprajzú 
torony), valamint a jelenleg is ismert, lőrések nélküli óolasz rendszerű bástya közti 
különbség, tehát eredeti formájában egy többszintes védőmű lehetett, amelyet 
átalakítottak. A legnagyobb Telegdy-bástyáról mindössze azt tudjuk, hogy azt is 
falszoros övezte. 
 A vár történetének fordulópontja Mihály vajda rövid erdélyi uralma, amelynek 
következménye lett 1599 őszén a várhegyi és udvarhelyi várak lerombolása. Az 

                                                 
893 Vö. Winkler 2004. 136-137. Az európai példák, az ágyútornyok kialakulása és építésének általános 
elterjedése alapján elemző és keltező szerző nem veszi figyelembe a magyar sajátosságokat, éspedig azt, 
hogy Magyarországon ezek a hadászati újítások jelentős fáziskéséssel jelentek meg, és az ágyútornyok is 
csak a 16. század első felében, közepén terjedtek el. Munkamódszerének kritikájára ld. még Feld 2008. 
178-179. 
894 Anghel 1973. 90. 
895 Kovács 2006. 48. 
896 Anghel 1973. 90-93.; Entz 1996. 180.; Karczag – Szabó 2010. 97-98. 
897 Anghel 1973. 115-117.; Karczag – Szabó 2010. 262. 
898 Entz 1996. 183.; Karczag – Szabó 2010. 245. 
899 Magyar Károly 2011. 
900 Érdekes, hogy Kovács András is felveti a Hajdú- és Fóris-ágyútornyok korai keltezését, valószínűsítve, 
hogy a Báthori-féle építkezés idején készültek. Ld. Kovács A. 2006. 54. 
901 Anghel 1973. 93., 100. 
902 Eddigi adatgyűjtéseim alapján a 16. század második felében a következő személyek töltötték be a 
várkapitányi tisztet: Pekri Gábor (1562-1564), Bánffy Pál (1564-1567), Telegdy Mihály (1567-1570 vagy 
tovább), Siger János (1573-1580), Bánffy Farkas (1580-1583), Bodoni Balázs (1583-1586), Perneszy 
István (1586-1591), Mindszenthy Benedek (1591-1598), Ravazdy György (1599), Palatits György 
(1599). A várnak a 16. század második felében volt egy Hajdú nevezetű kapitánya is. vö. Pálmay 1906. 
95. A 17. század elején Kornis Boldizsár volt a várkapitány (1604). 
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eseményt több tanúvallomás megőrizte903, mely az elkövetkezendőkben is 
vonatkoztatási pont maradt.904 A romos állapotú vár falai közt mindeközben jezsuiták 
működtek, akik 1592-ben, Mindszenthy Benedek várkapitány pártfogásával kijavítatták 
az évtizedek óta használatlan kolostortemplomot.905 A jezsuiták tevékenysége virágzik a 
következő években906, 1606-ban említik utoljára őket907, 1604-ben Kornis Boldizsár 
várkapitány idején hat csíksomlyói szerzetes kapott helyet a várban.908 1610-ben 
minden pápás papot kitiltottak a városból.909 1612-ben a protestánsok elfoglalják a 
Szent Miklós plébániatemplomot, később a katolikusok ajánlatot kapnak a várbeli 
templom kijavítására910, viszont ez nem valósul meg.911 Az 1630. évi fehérvári 
országgyűlésen az udvarhelyi katolikusok felpanaszolják, hogy nem teljesült az ígéret, 
miszerint a várbeli templomot újraépítik számukra.912 

Az udvarhelyi vár életében változás 1621-ben következett be, ekkor Kornis 
Ferenc udvarhelyszéki királybíró zálogba kapta a várat a fejedelemtől.913 Ennek fontos 
előzménye a vár állapotának felmérése, egy 1620 januárjában készült leltár, mely a 
fejedelemség kori külső vár leírásának legfontosabb forrása.914 Az összeírás megadja a 
tornyok/bástyák méreteit, formáját, szintjeit, így pl. kiderül, hogy a romos állapotban 
lévő – később teljesen átépített – északi bástya is „négy szegre mutat”, a nyugati bástya 
az ágyútornyokhoz hasonlóan három szintes, illetve fedett volt. A felmérés főképpen a 
vár építőfa-anyag szükségletének a felmérésére irányult, ugyanis az húsz évvel 
korábban elégett. 1623-ban megtudjuk, hogy Kornis Ferenc a várat „régi romlott és 
elpusztult állapotjából restauráltatta”915, amely lényegében az északi fülesbástya 
felépítését és a vár belső épületeinek részleges átépítését jelenthette. 1625-ben a vár 
visszaszállt a fiskusra, 1629-ben és 1630-ban újabb leltár készült róla.916 Ez utóbbi 
összeírás legfontosabb tanúsága, hogy időközben a kolostortemplom belső 
térszerkezetét két szintre osztva átalakítják világi funkciójú terekre, mindössze egy 
imatermet hagyva meg (erre utalnak az „alatt az klastromból csinált első új házban”, „az 
klastromból csinált felső első palotában”, „az öreg új palotában, melyben praedikálnak” 
épülettraktusok). Így válik érthetővé a katolikusok fentebb már idézett panasza 1630-
ban. 

A leltárakban utalást találunk a vár hadi felszereléseire, melyekből kiderül, hogy 
az meglehetősen hiányos volt, pl. nem említenek ágyúkat, viszont nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk, hogy az 1629. és 1630. évi leltárakban nem esik szó a 
tornyokról és bástyákról. 1620-ban a belső vár „város piaca felől való oldalában” volt a 
fegyvertár, a későbbi leltárakban a kapu fölötti épületterekben írnak össze fegyvereket, 

                                                 
903 1600. nov. 27: „a chikiak ... az varat el egettek wolt imar”. SzO. ú.s. III. 160. 1600: „az varnak fel 
egettessekor”. SzO. ú.s. III. 222. 
904 Pl. 1606-ban egy korondi – kecseti pereskedésben „az Var idejebelj” és „az Var fen letere” 
emlékeznek. Ld. Szabó T. 2005. 89-90. 
905 ALSJ. 37. 
906 ALSJ. 39., 43-44., 48. 
907 Pécsi Simon 1606. szept. 20-án Káldi Györgyhöz, a Jezsuita Társaság erdélyi rektorához írt levelében 
tesz említést az udvarhelyi jezsuitákról. Ld. ALSJ. 159. 
908 Boros 1927. 68. 
909 Hermann 1993. 25., 30. 
910 Hermann 1993. 25. 
911 Bethlen Gábor 1624. aug. 17-én kiadott okleveléből kiderül, hogy a katolikusok még mindig 
Bethlenfalvára járnak misére, ugyanis nem javítatták ki a várbeli templomot. Ld. Veszely 1860. 395. 
912 EOE. IX. 107-108. 
913 SzO. IV. 211-212.; ETA. I. 275-276. 
914 TT. 1906. 314-317.; Sófalvi 2011a. 
915 TT. 1906. 318-319. 
916 SzO. VI. 90-105.; VI. 116-122. 
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1630-ban „az merő toronyban puskapor qr. 5”. A leltárak és más 17. századi források 
utalást tesznek a vár körüli vizesárokra, a vár palánkjára, illetve a vár hídjára, 
kapuszerkezetére. Ismeretlen körülmények folytán I. Rákóczi György idejében a várat 
tűz érte.917 1661. októberében, a török bosszúhadjárat áldozata lett az udvarhelyi vár is, 
Evlia Cselebi leírása szerint „mikor ezért mi a várhoz érkeztünk, azt elpusztulva 
találtuk”.918 

A 17. század második harmadától a vár gyakran cserél gazdát, egy darabig 
Kékedy Zsigmond, majd a Kemény, Bornemissza családok, Szentpáli János, illetve a 
fejedelem kezén találjuk. Erdély Habsburg kézre kerülésével az udvarhelyi vár szerepe 
is felértékelődik, pl. 1690-ben Thököly csapatainak udvarhelyi átvonulásakor.919 A 
század végén több forrás utal a vár számára teljesítendő szolgálatról, illetve a várban 
szükséges építkezésekről. 1697-ben a székelység „az vár építésére való erőltetése miatt” 
emel panaszt a Guberniumnál.920 Egy 1699. szeptember 1-én kelt irat az udvarhelyi 
várban szükséges javításokat sorolja fel, amelyből pl. kiderül, hogy a hidat teljesen ki 
kell javítani.921 Ez a tény valamelyest összhangba hozható régészeti megfigyelésünkkel, 
amely szerint a bejáratot a 17. században erős támadás érte. 

A Rákóczi szabadságharc idején a vár hol labanc, hol kuruc megszállás alatt 
volt, míg Pekry Lőrinc le nem romboltatta 1706-ban.922 
 

6.1.2.2. A szentdemeteri Balási kastély 
 

Az elpusztult szentdemeteri Balási várkastély témánk szempontjából periférikus 
jelentőségű, viszont a teljesség igénye megkívánja, hogy röviden tárgyaljuk. Emlékeink 
sorában az egyetlen, amelynek jól ismerjük hadi felszereléseit a 17. század első felében. 
A székely Partium legnyugatibb pontján található Szentdemeter egészen a késő 
középkorig vármegyei terület volt, Udvarhelyszékhez923 a Nyujtódiak révén került, 
udvarházuk lett a későbbi várkastély magja, melynek kiépítése a Balási családhoz 
köthető a 17. század első felében. A kutatás megállapította, hogy az építkezést idősebb 
Balási Ferenc portai követ kezdte el, átalakítva a Nyujtódi György emelte udvarházat, 
melynek ablakán Orbán Balázs a B. F. iniciálékat és az 1635-ös évszámot látta 
felírva.924 Ennek befejezése, a negyedik bástya építése, illetve a várfalak pártázatos 
díszítése már ifjabb Balási Ferenc fejedelmi főlovászmester és Udvarhelyszék 
főkapitányának tevékenysége. 
 A reprezentatív kastélyépület Erdély egyik legpompásabb kastélya volt 
berendezéseit illetőleg. Az 1629. évi leltár925 alig utal a kastély védelmi elemeire, 
ugyanis az összeírás nem ilyen céllal készült, mindössze annyit tudunk meg belőle, 
hogy a konyha az egyik bástyában volt, a másik bástyában szalonnát tartottak és 
kapujának felvonóhídja volt. A különféle fegyverek nagy száma (tarackok, szakállasok 
és más puskák, lövő- és szúrófegyverek, védőfegyverzet, nagy volumenű puskapor) 
viszont eléggé kiemeli a kastély védelmi jellegét is. Az 1744-ben készített konskripció a 
falak pártázatáról azt írja: „a falak tetején csipkésen őrálló lyukakra nem felette régen... 
                                                 
917 „öreg Rákóczi György fejedelem idejében új viszongás támadott ilyen okból: csak azon üdő tájott a 
vár megégvén…” Ld. Szeles 1898. 464. 
918 Cselebi 1904. 122. 
919 Ld. Szeles 1898. 395. 
920 EOE. XXI. 316-317. 
921 SzO. VII. 40-41. 
922 Albert 1991. 16. 
923 1503: villa siculicali Zenthdemeter. SzO. II. 303. 
924 B. Nagy 1970. 64-65. 
925 Közli B. Nagy 1973. 60-69. 
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épített kastély”.926 Orbán Balázs szintén kiemelte a nyugati fal lőréseit és a kapubástya 
védelmi szerepét. 
 

6.1.2.3. A szentpáli Kornis kastély 
 

A Kornisok homoródszentpáli kastélya Udvarhelyszék másik fejedelemség kori 
kastélyépülete volt. Az I. katonai felmérésen a szentdemeterihez hasonló 
négysaroktornyos épületegyüttes képe jelenik meg (48. kép), a 19. századra romos 
állapotba került épület vázlatos leírása szintén Orbán Balázstól maradt ránk.927 Az 
impozáns épületegyüttest a 15. században Udvarhelyszékre került Kornis család928 a 16. 
század utolsó harmadában építette, minden bizonnyal egy korábban álló udvarház 
helyén. Orbán Balázs a kastély bejárata fölött egy feliratot említ 1579-es évszámmal és 
Kornis Farkas nevével, aki az 1574-től rövid ideig sókamaraispáni hivatalt betöltő 
Kornis Mihály fia volt. A család jelentős birtokokkal rendelkezett a Homoród 
mentén929, leszármazottjuk Kornis Ferenc Udvarhelyszék királybírája lett a 17. 
században. 1644-ben a kastély a Bethlenek birtokába került.930 A falu déli szélén a 
Homoród jobb partja fölé emelkedő természetes teraszon terepbejárásunk során a késő 
Árpád-kortól induló kerámialeleteket, illetve 16-17. századi kályhacsempe töredékeket 
gyűjtöttünk. A terület kutatása az itt álló állami gazdasági épület miatt elég 
problematikus. A kastély erődítésének jellegét (lőréses, védőfolyosós várfal, 
saroktornyok?) mindössze Orbán Balázs utalásából ismerjük, ennek részleteire 
közöletlen leltárai, illetve a jövendő régészeti kutatások adhatnak választ. 

 
6.1.2.4. Egy 17. századi székely mentsvár: a bágyi vár 
 
A bágyi vár a székely várépítészet egyik legutolsó példája. 
A várra utaló legelső hiteles történelmi forrás Apafi Mihály erdélyi fejedelem 

1663. június 5-én Radnóton kiadott oklevele. A fejedelem a várhegy körül található 
Bágy, Ége, Dálya, Lókod, Patakfalva és Recsenyéd nemes székelyeinek kérésére 
megengedte, hogy háborúba vonulás alkalmával hat, általuk kiválasztott hadra képes 
személyt a vár őrzésére otthon hagyjanak.931 A rendelkezés arra is utal, hogy a vár 
építése már jórészt befejeződött, melyet – Kelemen Lajos szerint – az 1658. és 1661. évi 
török-tatár betörések súlyos megpróbáltatásainak következtében emelhettek a falvak. Az 
adatok ismeretében kézenfekvő a feltételezés, hogy a vár hat tornyát egy-egy falu 
emelte. A mentsvár létrehozását és fejedelmi jóváhagyását illetően az előkép a közeli 
Homoródszentmárton templomvára lehetett (ld. lentebb), amelyet szintén hat település 
épített a 17. század első felében. A bágyi várat utoljára 1690-ben használták védelmi 
céllal, Thököly Imre csapatainak Homoród menti átvonulásakor. 

A helyszínen is megforduló Orbán Balázs korában a romok alapján még 
rekonstruálható volt a vár, melyről a nagy székely utazó alaprajzot készített (19. kép), ez 
képezte az alapját Gyöngyössy János rekonstrukciójának (20. kép).932 Orbán Balázs 
felmérése mai ismereteink alapján szerkezetében (négy saroktornyos belső vár, külső 
vár) pontos, és eddig úgy tűnt, hogy részleteiben is hiteles (kerek belső tornyok). A 
                                                 
926 B. Nagy 1970. 65. 
927 Orbán 1868. I. 167. 
928 SzO. I. 263. 1523-1538 között Kornis Miklós Udvarhelyszék kapitánya volt. SzO. II. 41.; SzO. III. 
228. A homoródszentpáli Kornis család történetére ld. Balogh – Horn 2008. 
929 SzO. IV. 37-42. 
930 Orbán 1868. I. 168. 
931 Kelemen 1940. 33-36. 
932 Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 23. 
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felszínen tanulmányozható terepidomok (12. kép), légifényképek (11. kép) és korabeli 
analógiák alapján Szőke Balázs művészettörténésszel kísérletet tettünk a bágyi vár 
újabb rekonstrukciójára.933 

A bágyi vár szerkezete alapvetően két részre osztható, belső és külső várra. A 
magterületét képező belső vár szabálytalan négyszögű, kissé trapezoid alaprajzú, 
sarkain egy-egy védőtoronnyal. A felszíni terepidomok alapján úgy látjuk, hogy a déli 
és északi falakat (15-16. kép) nem bontották el teljesen a 19. században, viszont a keletit 
és a nyugatit mélyen kitermelték, amint azt falkiszedési árkaik mutatják. Az átlósan 
elhelyezkedő saroktornyok közül legmarkánsabban a délnyugati maradványai (17. kép) 
láthatók a felszínen. A kb. 8x8 m kiterjedésű omladékhalmaz alapján ítélve a torony 
formája – Orbán Balázs ábrázolásával ellentétben – négyzetes volt. Formájukat 
legjobban a délkeleti és északnyugati tornyok (18. kép) őrizték meg, mindkettőről nagy 
valószínűséggel állítható, hogy négyszög alaprajzúak voltak, méretük nagyjából 
megegyezett a délnyugatiéval. Az északkeleti torony a legrosszabb állapotú, formája és 
kiterjedése csak nagy vonalakban határozható meg. 

Az ún. külső vár egyértelműen a belső vár védelmének hatékonyabbá tételét 
szolgálta. A várba a várhegytől nyugatra húzódó nyereg irányából lehetett feljutni (10. 
kép), ide építettek egy négyszög alaprajzú kaputornyot, melyet feltehetőleg fal (ma itt 
csupán egy árok látható, kétoldalt alacsony, sáncszerű kiemelkedéssel) kötött össze a 
belső vár délnyugati tornyával. A kaputorony északi oldaláról induló külső fal a felszíni 
terepidomok és Orbán Balázs ábrázolása alapján nem csatlakozott közvetlenül a belső 
várhoz, hanem ennek északi fala mellett haladt el. A kettős fal építését a terepviszonyok 
magyarázzák, a vár az északi oldalról könnyen támadható volt. A falszorosban 
vezethetett az út a külső vár keleti részébe, itt a fal nyomai ma mindössze egy 
tereplépcső formájában azonosíthatók. A vártető keleti, lapos oldaláról könnyen 
sebezhető volt a belső vár, melynek fedezésére előretolt védművet, egy ötszögű tornyot 
építettek. A vár többi védműveit méreteiben jelentősen meghaladó sokszögű torony 
(észak-dél irányban mért szélessége 13 m) nagy valószínűséggel egy ágyútorony 
lehetett. Az Orbán Balázs által megjelenített várároknak a déli oldalon nincsen nyoma, a 
meredek oldalon ez fölösleges is lett volna. A külső vár falait máshol mindössze egy 
tereplépcső sejteti, így egyértelmű falvonulat hiányában számolni kell azzal a 
lehetőséggel is, hogy a külső falak helyett egyszerű palánk állt, kívül árokkal (22. kép). 

A belső vár építésében a 17. században általánosan elterjedt, katonai funkciót is 
betöltő négy saroktornyos várkastélyok szolgáltak mintaképül, melyeknek legközelebbi, 
ma is álló példája az alsórákosi kastély. A vár építési körülményei több vonatkozásban 
hasonlítanak a homoródszentmártoni templomváréhoz, formailag viszont a bágyi belső 
vár leginkább a székelyderzsi templomot övező szabályos alaprajzú, négy saroktornyos 
várral rokonítható, mely az 1620-as években épült. A nagyrészt eredeti állapotában 
fennmaradt derzsi templomváron934 mindössze annyi változás történt az elmúlt 
évszázadokban, hogy a 18. század végén elbontották a védőfolyosó fa részeit, hogy 
helyükre fedett színeket építhessenek. Az új szerkezetbe azonban befoglalták a 
gyilokjárót hordozó fakonzolokat. Ugyanekkor Derzsben a tornyok gúla alakú tetőket 
kaptak az eredeti szuroköntős oromfalú félnyeregtetők helyett. Megmaradtak a tornyok 
lapos, forgó falapokkal zárható lőrései, valamint a belső oldalra néző, keresztosztós, a 
kőkeretek hatását mutató ablakkeretek, amelyek alapján a tornyok belső tereit lakásként 
is használhatták. E toronytípus számos analógiája fellehető a Homoród mentén 
(Homoróddaróc, Homoródbene, Homoród és Homorószentmárton templomvárai). 
Részletkiképzésük és méreteik hasonlóak és általában kétféle alaprajzi megoldással 
                                                 
933 Sófalvi – Szőke 2012. 
934 Részletes bemutatását ld. az Adattárban, az 5.6.25. alfejezetben. 



 209

épültek. Többségük négyzetes és a sarkokon átlósan elhelyezett, de van néhány ötszögű, 
oldalozható bástyaként épített is. A bágyi vártól és a derzsi templomvártól annyiban 
különböznek, hogy ovális vagy sokszögű, korábbi várfalakat erősítettek ilyen 
tornyokkal, míg Bágy és Derzs esetében a várfalak és a tornyok egy időben épültek. 
Szászföldön a fentieken kívül még a miklóstelki és a hégeni templomvárak mutatnak 
hasonló elrendezést. 

A bágyi vár elméleti rekonstrukciója (21. kép) a hasonló méretű derzsi várfalak 
adatai és részletei alapján készült, a magassági méreteket a bágyi várnál felmért 
alaprajzra alkalmazva. A külső vár kaputornyának és az ötszögű ágyútoronynak is 
számos analógiája található a környéken (Karcfalva, Székelyudvarhely, Illyefalva). A 
kaputorony lényegében minden templomváron hasonló méretű és elhelyezkedésű, az 
előretolt ötszögű ágyútornyos megoldásra viszont Székelyföldön nem ismerünk példát. 
A sokszög alaprajzú, általában falsarkon, a bástyának megfelelő pozícióban elhelyezett 
védműtől a bágyi példa abban különbözik, hogy ez utóbbi elővédműként működik, 
három hátsó oldala közül a két szélső oldalával fedezve a belső vár falait, élével és két 
első oldalával pedig közvetlenül a támadás iránya felé néz. 

A fejedelemség kori vár építéstörténetét illetően érdemes néhány történelmi 
tényezőt újragondolnunk. Ismereteink szerint 1658-ban a Rikán átkelt török-tatár had a 
Nagy-Homoród mentén csak Szentpálig jutott fel.935 Kétségtelen, hogy a pusztítás híre 
elért a szomszédos falvakig és a Székelyföld keleti részeit komolyan érintő támadás intő 
jel volt a székelység egészének. Kemény János fejedelemmé való megválasztásának 
(1661. január 1.) következménye rövidesen Székelyföld teljes felprédálása lett. A 
Homoród mentén a török-tatár hadak feldúlták a legjobban megerődített templomot, a 
közeli szentmártoni templomvárat is. A bágyi várat először említő és az építésére utaló 
1663. évi oklevél alapján elég egyértelműnek tűnt annak megállapítása, hogy a vár a 
fenti események közvetlen hatására épült. A fejedelmi jóváhagyás szerint a várat „ennek 
előtte való időkben kezdvén építeni...melyet már jobb részént véghez is vittek volna”. A 
vár alaprajzi szerkezetének és formai részleteinek elemzése alapján viszont arra a 
következtetésre jutottunk, hogy a bágyi vár építése egy hosszabb folyamat eredménye 
lehet, melynek kiváltó oka számos más 16-17. századi török betörés is lehetett (pl. a 
szentmártoni templomot feldúló 1613. évi portya). A bágyi vár építésének kezdete 
viszont nem lehet korábbi 1613-nál, ugyanis az egyik építő falu, Lókod ezt követően 
még a szentmártoni templomvár építésénél működik közre, mint leányegyház (írott 
adatokból kiderül viszont, hogy az 1620-as években a szentmártoni erődítési 
munkálatok jórészt az anyaegyházra maradtak, a filiák ellenszegülése miatt).936 

A bágyi vár építése Orbán Balázs alaprajza, a mai terepidomok és a 
légifelvételek segítségével megrajzolt felmérés alapján két periódusra osztható: először 
a szabályos alaprajzú, saroktornyos belső vár készülhetett el, melyet később követett 
annak hatékonyabb megerősítése kaputoronnyal és egy előretolt védművel. Noha 
tudjuk, hogy az építő falvak szerény anyagi hátterű, átlagos vagy annál kisebb méretű 
udvarhelyszéki falvak voltak, közös gazdasági potenciállal képesek voltak korszerű 
védelmi technikát alkalmazni. 

A megrajzolt részletek hitelesítése, a belső épületek feltárása és annak 
kimutatása, hogy volt-e középkori előzménye a bágyi várnak, további régészeti 
kutatások feladata, e tekintetben az 1983-ban végzett szondázás nem hozott érdemi 
eredményt, ugyanis mindössze egy hosszú kutatóárokkal vágták át nyugat-kelet 
irányban a várat. A másodkézből ismert megfigyelésekből937 megtudjuk, hogy a 17. 
                                                 
935 EOE. XI. 282., 416., 421.; Maros-vásárhelyi Nagy Szabó Ferencz memorialéja. ETA. I. 167-168. 
936 A szentmártoni templomvár részletes bemutatását ld. az Adattárban, az 5.6.10. alfejezetben. 
937 Cavruc 2000. 133. 
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századi vár egy bronzkori – vaskori földvár (?) helyén épült. Ennek kapcsán mindössze 
annyit kell megjegyeznünk, hogy a felszínen ma látható terepidomok teljesen 
illeszkednek a fejedelemség kori vár képébe és teljesen megalapozatlan őskori 
sáncokkal számolni a vártetőn. 

A bágyi vár példája még egy jelentős konklúzióval szolgál: a székely közösségi 
menedékvár építésének és fenntartásának módja óvatosan a székely várépítés korai 
századaira is visszavetíthető, ugyanis a szokásjog a védelem terén is évszázadokon 
keresztül fennmaradt. 
 
 6.1.3. Mondai várak, megfigyelő helyek, természetes menedékhelyek 
 
 A várak elemzése nem lenne teljes, ha nem szólnánk röviden az ún. mondai 
várakról. A 18-19. századi történetírásban – melyre tagadhatatlanul nagy befolyással 
volt a hamis Csíki Székely Krónika – a középkori székely várak hatalmas tömegével 
találkozunk. Jó részük koholmány vagy pedig középkori használat nélküli őskori 
erődítmény. A modern történettudomány részben átrostálta a székely mitológia elemeit, 
és régészeti alapon több mondai várat törölt az udvarhelyszéki középkori várak listájáról 
(Kadicsa vára938, Máré vára939, Zete vára940 stb.). Természetesen e földrajzi helyek 
alkalmi menedékhelyként való felhasználására a középkorban vagy a fejedelemség 
korában bármikor sor kerülhetett. A kisgalambfalvi Galath-tetőn lelt késő középkori 
sarkantyú (67. kép 5)941 egy ilyen esemény lenyomata is lehet.942 Annak ismeretében, 
hogy a székelység történelmét a történeti vagy régészeti forrásokkal adatolt várak és 
más épített védelmi objektumok mellett a természetes menedékhelyek használata is 
végigkísérte, a szisztematikus régészeti kutatások során számolnunk kell a jövőben más, 
olyan objektumok és/vagy földrajzi helyek feltérképezésével, azonosításával, amelyek 
állandó vagy alkalmi védelmi funkciót töltöttek be a középkorban vagy a fejedelemség 
korában. 
 E sorba tartozik azoknak a térképészeti vagy más történeti forrásokból ismert 
földrajzi neveknek a horizontja – Les-, Őr-, Látó-, Vigyázó- összetételű helynevek –, 
amelyek közelében az esetek többségében védelmi jellegű objektumokat lehetett 
azonosítani (természetes és mesterséges eredetű védbarlangok, ld. lentebb). Egy-egy 
ilyen helynév és objektum párosa lényegében kettős adat vagy bizonyíték adott tér 
funkcionális szerepének kimutatásában (ld. 3. kép). 

Egy 1661. október 17-én kelt levélben érdekes adatot találunk a természetes 
menedékhelyek fejedelemség kori használatára. Az egész Székelyföldet végigpusztító 
török bosszúhadjárat idején a siklódi hegyről figyelték a török-tatár csapatok 
közeledését.943 A történetileg adatolt esemény azért fontos és tanulságos a fent leírtak 
szempontjából, ugyanis a stratégiai ponton (Siklódi-kő, 1028 m) léteznie kellett egy 
                                                 
938 A 19. században még Kadács területén fekvő Várhegyen 2,6 ha-os területet árkokkal és 
földhányásokkal kerítettek, amely feltehetően az írott forrásokban 1604-ből ismert, az udvarhelyi vár 
számára végzett irtással hozható kapcsolatba. Az 1959-ben végzett kis felületű szondázás során régészeti 
leletek nem kerültek felszínre, az árkok és földhányások méretei, jellege különböznek a földvárak 
védműveitől. Vö. Benkő E. 1992. 147-148. 
939 Ld. Ferenczi – Ferenczi 1967. 54-55. 
940 Ld. Székely Z. 1949. 
941 Székely Z. 1959a. 237. 
942 Érdemes megemlíteni ezzel kapcsolatban, hogy a Galath közelének egyik magaslatán az 1956-1960. 
között folyt ásatások idején sáncmaradványokat dokumentáltak és vágtak át. A régészeti leletekkel nem 
keltezett sáncrendszert az ásatók a környező falvak középkori menedékhelyének határozták meg. Ld. 
Horedt – Székely – Molnár 1962. 635-636. Később kutatásai során Benkő Elek a jelzett helyen 
erődítésnyomokat vagy régészeti leleteket nem talált. Vö. Benkő E. 1992. 88. 
943 SzO. VI. 244. 
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római őrtoronynak, másrészt a „hagyomány szerint itt tartattak hajdan a székely 
népgyülések, vallási áldozatok s az azzal egybekötött hadgyakorlatok”.944 Az előzőt 
még nem sikerült azonosítani a kutatásnak, a hagyomány tartalmát pedig feltehetően 
nem kell szó szerint vennünk. 
 

6.2. Töltésvonulatok 
 
 6.2.1. Egy kutatási probléma vázlata 
 

Az összefoglalóan általában „székelyföldi töltésvonulatoknak” nevezett 
objektumcsoport a disszertáció speciális és legproblémásabb témaköre. A 
kutatástörténetben régi múltra visszatekintő székelyföldi hosszanti sáncok és árkok 
tudományos feldolgozása egészen a közelmúltig nem jutott abba a stádiumba, hogy ezek 
keletkezésének okát és idejét érdemben megválaszolhassa. A természettudományos 
módszerek (C-14 analízis, dendrokronológiai keltezés) székelyföldi alkalmazása révén 
az elmúlt évek folyamán elérkeztünk odáig, hogy e téma kimozduljon a holtpontról. Fél 
tucat szénminta elemzése Udvarhelyszék hosszanti sáncainak faszerkezetéből 
(Kakasbarázda, Ördög útja) meghökkentő eredményeket hozott, ugyanis a Kr.u. 7-9. 
századra keltezte azok létrehozását. 
 Az objektumokat mégsem törülhetjük teljes egészében a Székelyföld középkor 
történetének listájáról945, rövidre zárva a problémát, ugyanis a kérdéskör sokkal 
összetettebb, mint azt a kutatás jelen stádiumában a C-14 keltezések – forradalmi 
eredményei – mutatják. A kutatástörténeti alfejezetben és az Adattárban részletezett 
objektumok egy részének még helye van egy középkor-történeti összefoglalásban 
egyrészt kutatástörténeti „múltjuk” miatt, másrészt pedig azon oknál fogva, hogy 
meglátásom szerint egyes hosszanti sáncokat a középkorban vagy a fejedelemség 
korában készítették és/vagy újrahasznosították. Beható kutatásuk a jövőben lehetővé 
teheti, hogy a két vagy több korszak objektumait időben szétválasszuk. A doktori 
disszertáció e részei, fejezetei a probléma kifejtésének, megoldásának kísérletei. Ez a 
magyarázata annak, hogy nemcsak a középkori Udvarhelyszék területén található 
sáncok, árkok, hanem az annak tágabb környezetében lévő objektumok is szerepelnek a 
dolgozatban946, ugyanis egy olyan problémakörről van szó, amelynek elemeit egységes 
rendszerként kezelték napjainkig, így vizsgálatát – kutatástörténeti előzmények okán – 
elölről kell kezdeni, és újra elemezve megpróbálni különféle – akár keltező értékű – 
paraméterek alapján ezeket szétválasztani. Ennélfogva eltekintettem a betűrend szerinti 
bemutatástól is, helyesebbnek véltem térbeli elrendeződésük sorrendjében elemezni az 
objektumokat. 
 Az elmúlt években végzett kutatások (terepbejárások, szondázások, ásatások, 
felmérések, légifényképezések) a töltésvonulatok jelenlegi állapotát rögzítették, és 
kutatási tapasztalataink felhívták arra is a figyelmet, hogy néhány évtized vagy egy 
évszázad alatt az objektumok valós és látszólagos képe sokat változhat. Egy részüket 
emberi tevékenység csonkította meg, a határművelésben a közelmúltban jelentkező 
radikális változások – erdőirtások, széldöntések, illetve fiatal erdők, cserjék kinövése – 
az objektumok jelentős hányadát időlegesen „láthatatlanná” tették (pl. az Ördög útja 
kápolnásfalusi határba eső szakaszának keleti része). Mindemellett vannak olyan 

                                                 
944 Orbán 1868. I. 143. 
945 Vö. Benkő E. 2010. 236. 
946 A háromszéki Homárka, és ennek folytatása, a barcasági Papok sánca bemutatását már mellőztem a 
disszertációból, ugyanis ezek még látszólagos összefüggést sem mutatnak az elemzett sáncokkal. 
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töltésszakaszok is, pl. az oroszhegyi/szencsedi lázon Téglás Gábor által leírt mintegy 
600 m hosszú töltésszakasz947, amelyet azóta sem tudott senki újra azonosítani. 

Tekintettel a probléma „periférikus” voltára, az objektumok rövid, vázlatos 
bemutatására törekedtem az Adattárban, lévén, hogy Dénes István dolgozataiban ezt 
már elég kimerítően elvégezte. A következőkben az ő leírásaihoz, megfigyeléseihez 
képest új eredményeket vagy más szempontokat emelem ki. 
 A kutatók Orbán Balázs óta szinte kivétel nélkül948 egységesen kezelik a 
székelyföldi töltésvonulatokat és valamiféle katonai, védelmi funkciót látnak bennük, a 
római korra vagy a középkora keltezve ezeket. Úgy tűnik a kutatás – hangsúlyozom – 
jelen állapotában, hogy az ún. nagy sáncrendszer, mely a Görgényi-fennsíktól a 
Persányi-hegység déli részéig több tíz kilométeren át Ördög útja, Ördögbarázda és 
Kakasbarázda949 néven követhető, késő népvándorlás kori keltezése érdemben már nem 
változhat (ezalatt azt értem, hogy nem valószínű újabb C-14 minták római kori vagy 
középkori keltezése). Bebizonyosodott, hogy a Kakasbarázda és a környezetében 
található Árpád-kori várak (Kustaly vára, rikai toronyvárak, Tepő vára, Mihály vára) 
nem lehettek egy egységes határvédelmi rendszer részei. Ugyanakkor nem zárhatjuk ki, 
hogy a fenti sáncrendszer bizonyos részeit a középkorban újrafelhasználták. 
Megfigyeléseink szerint a Kakasbarázda Csúzlik-pusztán emelt hármas töltésének egyes 
összetevői középkoriak lehetnek (máshol nincsen hármas sánca a töltésvonulatnak), 
amely a Kustaly-tető – Likat-mező – Kustaly vára felé tartó, már a késő 
népvándorláskorban létezett és használt gerincutat sáncolta (68. kép). Topográfiai 
megfigyeléseim szerint a várak vagy más középkori objektumok (pl. utak) 
környezetében található néhány száz, legfeljebb 1 km-t kitevő sáncok egy része viszont 
középkori vagy fejedelemség kori. Ebbe a csoportba sorolnám a kutatás jelen 
helyzetében a Rapsóné vára alatti Kápolna-mezei töltéseket, a Firtoson lévő Földhídat, a 
kőmezei Tatársáncot, a Rika-erdei gerinceken található földsáncok egy részét, valamint 
a Tepő vára alatti földsáncot. A Bekecsen lévő Óriások árka, a Kaca-mezei Tündérek 
útja és a Csere-tetői sáncok és árkok keltezésére egyelőre nem vállalkozhatom, minták 
vagy más történeti fogódzók híján. 

A 17. századi forrásokban950 feltűnő rikai vámot topográfiai megfigyeléseink 
szerint a Rika gerincére helyezték, a Székelyföld és vármegye közti határra. A régészeti 
kutatás során helyét is sikerült lokalizálni, illetve kiderült, hogy a római korban 
létrehozott Országhatár vagy Fejedelmi méta földsánc és árok újraépítése/kiegészítése 
késő középkori – fejedelemség kori (15. század második fele – 17. század eleje).951 
Nem tudjuk pontosan, hogy miért épült ide vámhely (harmincad ?), ugyanis a 
forrásokból ez nem derül ki. Véleményem szerint összefüggés van a vámhely és a 
Homoród menti sólelőhelyek között, amely megmagyarázná a székely terület és a 
vármegye közti belső vámhatár létét is. 

                                                 
947 Téglás 1895a. 9-10. Téglás Gábor a Veres Máté-pataka közeléből induló, a Vész-dombján és Vész-
mocsáron át az oroszhegyi Mogyorósig húzódó északnyugat–délkelet irányú sáncot és árkot ír le. Kosza 
Antal hívta fel a figyelmemet, hogy a nevezett szakasz térbeli kiterjedése többszöröse a Téglás által 
megjelölt távolságnak. 
948 Buday Árpád az egyetlen, aki már régen figyelmeztet arra, hogy „az a sok különféle nevű út és 
borozda talán nem is tartozik egy kalap alá s valószínűleg a külömböző ’várak’ sem”. Ld. Buday 1929. 
368. Megjegyzései közül tanulságos lehet a következő észrevétel is: „a németországi limeskutatások esete 
mutatja, hogy minél kiválóbb modern katona valaki, annál kevésbé használható e kutatások 
magyarázásánál.” i.m. 367. 
949 Újabban Visy Zsolt hívta fel a figyelmet arra, hogy a borozda eredetű helynevek szláv környezetből 
származhatnak. Visy 2012. 
950 Ld. 3.5. alfejezet, 500. sz. jegyzet. 
951 Ld. az 5.2.11. alfejezetet. 
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A székelyföldi töltésvonulatok ún. székely partiumi, Udvarhelyszék nyugati 
peremén húzódó, földsáncoknak vélt objektumairól (Szépasszonyok útja vagy Tündérek 
útja, Ördögbarázda, Tatárok-útja)952 kiderült, hogy ezek többnyire középkori gerincutak 
maradványai.953 A közelmúltban végzett terepbejárásaink során a Magyar- és 
Oláhzsákod határán található gerincen (295. kép) húzódó hosszúsáncra, földhányásra 
figyeltünk fel (297. kép), amely, véleményünk szerint a fenti települések, pontosabban 
két más-más jogállású terület, Küküllő vármegye és Udvarhelyszék közti határsértések 
során keletkezhetett. Az udvarhelyszéki székelyek késő középkori terjeszkedése a 
vármegyei birtokok rovására közismert (ld. Udvarhelyszék középkori határváltozásai c. 
alfejezetet), ennek ismeretében érthető az ún. határsáncok emelése. Az objektum 
valószínűsíthető északnyugati folytatásának felderítése a jövő feladata Székelyvécke, 
Székelyszállás, Csöb és Szentdemeter, valamint Pipe, Cikmántor, Kis- és Nagykend 
között. Ugyanígy érdemes kutatni az ellenkező irányban Hidegkút, Kis- és 
Nagysolymos, Székelyszenterzsébet, Alsóboldogfalva és Újszékely, valamint Újlak, 
Románandrásfalva, Bún és Küküllősárd települések határai mentén is. Az új objektum 
felbukkanása arra int, hogy a kérdéskör még tartogat feltárni valókat, melyek térben és 
időben egyaránt kívül estek az eddigi kutatás látószögén. 
 Nagyobb felületű ásatások hiányában a sáncok és árkok tipológiai osztályozása 
egyelőre csak azok hosszanti méreteiben tapasztalható különbségekre alapoz, 
topográfiai megfigyelésekkel kiegészítve. Dénes István profilrajzai (290-294. kép), 
illetve átvágásai (Lencsés-domb, Hagymás-patak, Csúzlik-puszta, Keréknyár-orra, 
Rika-patak, Szilasi-puszta/Lapias) alapján megkísérelhető egy árnyaltabb tipológiai kép 
kialakítása. A Lencsés-dombnál megkutatott töltésszakasz jellegzetessége, hogy itt az 
átvágás két kisméretű, egymás melletti árkot mutatott ki a keleti oldalon (293. kép), a 
sánc árok felőli oldalán vastagon átégett földréteget dokumentáltak, alatta és fölötte 
faszéncsíkkal. A Hagymás-patak melletti kettős töltés (294. kép) kutatása során a 
nyugati sánc szerkezetében nyugatra kidőlt oszlopok elszenesedett maradványát tárták 
fel, és kiderült, hogy a keleti sánc nem égett le, így elképzelhető, hogy későbbi a 
nyugatinál, melyet felgyújtása után szintén megújítottak. A Csúzlik-pusztánál (294. kép) 
a főtöltés keleti oldalán intenzív faszenes réteg jelzi a sáncszerkezet vagy palánk 
maradványát. A Keréknyár-orra közelében készített metszet a sánc tetején egy vastagon 
átégett földréteget ábrázol. A Rika-patak völgyében a sánc keleti oldalán átégett 
földréteg, faszénnel keverten, illetve egy nagyméretű oszlop kiégett maradványa, 
valamint egy vízszintes helyzetű hasított gerenda elszenesedett darabjai voltak 
megfigyelhetők (293. kép). A Szilas-puszta melletti átvágás is leégett faszerkezetű sánc 
maradványait mutatta ki (293. kép).954 

A kis felületű átvágások és a lekopott sáncok profiljai egyelőre csak korlátozott 
következtetésekre alkalmasak, a sáncszerkezetek rekonstruálása sem problémamentes. 
Az építőanyagbeli váltásokból (kő, föld-fa) egyelőre nem vonnék le komolyabb 
következtetéseket, feltehető, hogy a sáncok anyaga a közvetlen közelben található 
nyersanyag függvénye volt. A kutatás leendő állapotában fontos szempont lesz a fa-föld 
szerkezetű vagy csak egyszerűen földhányásoknak nevezhető sáncok szétválasztása, és 
a rájuk alapozott tipokronológiai elemzés. 

A teljes „töltésvonulat-rendszer” bejárása során figyeltünk fel néhány olyan 
szerkezetváltásra, amelyek feltehetően építési periódusok vagy tervváltozások 
lenyomatai. Például, a bekecsi Óriások árkán jól megfigyelhető volt, hogy egy 
                                                 
952 Orbán 1868. I. 121-122., 146., 151-152. 
953 Vö. Benkő E. 1992. 98., 105., 131. 
954 Leírásaim Dénes István régészeti naplójegyzetein alapulnak, ahol a legtöbb esetben helyszínen készült 
vázlatrajzokat is találunk. 
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patakpartig haladó árok két oldalán sánccal a patak túloldalán már csak egy árokból és 
egy sáncból állt. Az Olttól délre haladó Ördögárok esetében a Poklos/Kert-pataktól 
északra észrevehető volt, hogy adott ponton a sánc másik oldalán is megjelent egy árok, 
illetve egy újabb sánc. A hasonló jellegű észrevételek, megfigyelések fontosak lehetnek 
a töltésvonulatok további kutatásában. 

A keltezés mellett a másik alapvető kérdés a töltésvonulatok funkciója, melynek 
meghatározásában alapvető szempont ezek elhelyezkedése, illetve természetes 
környezete. Az olyan töltésszakaszok, amelyek megbújnak egy gerinc mögött (pl. a 
Rikában a Nádas-pataktól délre haladó Kakasbarázda több száz méteres szakasza), vagy 
patakmeder peremén haladnak, alkalmatlanok voltak a katonai védelemre. 
Természettudományos módszerekkel megkísérelhető a sáncok közvetlen környezetének 
paleobotanikai kutatása és a természetes környezet rekonstrukciója. Az erdős 
környezetben elhelyezkedő objektumok katonai funkciót nem tudtak sikeresen betölteni 
(rossz látásviszonyok), míg gazdasági ellenőrző szerepet ez esetben kiválóan elláthattak 
(kereskedelem szabályozása adott útvonalak, kapuk irányába stb.). 

A rendelkezésre álló minták ismeretében úgy tűnik, hogy az ún. nagy 
sáncrendszer hosszabb idő alatt készült, és délről észak felé haladva a minták fiatalodó 
tendenciát mutatnak (ebbe a képbe bezavar egy kissé a Hagymás-kő melletti „fiatalabb” 
minta). 

A töltésvonulatok kutatását, felderítését a jövőben tovább kell folytatni a 
Persányi-hegység déli részén, illetve a Görgényi-fennsíkon, térbeli kiterjedésük egyik 
legfontosabb szempont funkciójuk meghatározásában. Természetesen a teljes régió késő 
népvándorlás kori és középkori településtörténetének feltárása és ismerete nélkül 
eredményeink egyoldalúak lesznek. 
 
 6.2.2. Kitekintés: a töltésvonulatok helye a korabeli emlékanyagban 
 

A történeti Erdélyben, ismereteim szerint mindössze Háromszéken a Homárka 
és a barcasági Papok sánca állítható párhuzamba a Görgényi-havasok–Hargita–
Persányi-hegység nyugati peremén húzódó töltésvonulatokkal.955 Létrehozásukat 
illetően nem rendelkezünk megbízható keltezéssel956, mindössze annyit tudunk, hogy a 
Homárkának is faszerkezete lehetett, amely leégett, ennek nyomai a felszínen szintén 
követhetők. Erdélytől nyugatra, a Partiumban és a Bánságban található hosszúsáncok 
kutatása szintén régi múltra tekint vissza957, viszont szisztematikus kutatásuk az 1960-as 
években kezdődött el, létrehozásukat kapcsolatba hozták már a rómaiakkal, a 
vizigótokkal, a gepidákkal és az avarokkal egyaránt958, valamint az autochton 
románokkal is.959 A Magyar Alföldön végzett topográfiai kutatásokból és 
sáncátvágásokból kiderült, hogy az alföldet övező, több száz km-re tehető hosszúságú 
Csörszárok rendszerének kiépítése a rómaiakkal szövetséges szarmatákhoz köthető a 
Kr.u. 4. század közepén.960 Egy újabb vélemény már árnyaltabban fogalmaz: Istvánovits 
Eszter arra hívta fel a figyelmet, hogy a szarmata szállásterület túllépi a Csörszárkot, 
illetve a 3-11. századi lelethorizontok közül egyedül a kora avar kori leletek nem 

                                                 
955 Orbán 1869. III. 170-171.; Roediger 1908.; Ferenczi I. 1999a. 
956 A kutatók többsége általában a római limes részének tekinti. Buday 1929.; Járdányi-Paulovics 1944. 
66.; Horedt 1974. 557-558. 
957 Téglás 1904. 
958 Dörner – Boroneaţ 1968.; Horedt 1965.; Horedt 1977. 
959 Dudaşiu 1976. 
960 Balás 1961.; Balás 1963.; Garam – Patay – Soproni 1983. 



 215

fordulnak elő a sáncrendszertől északra és keletre.961 Patay Pál közelmúltban közzétett 
tanulmánysorozatában csokorba foglalta a korában csak szórványosan ismert alföldi, 
bácskai és dunántúli sáncokat.962 A Dunántúl nyugati részén húzódó Vasvári sáncról a 
régészeti feltárások során megállapították, hogy a kora Árpád-korban épült.963 

Nagyon vázlatos áttekintésem mindössze annak illusztrálását szolgálja, hogy a 
Kárpát-medencei hosszúsáncok korántsem lezárt kutatásának eredményeiből jól látható, 
hogy – a bizonytalan eseteket leszámítva – létrehozásuk átível a késő római kortól a 
kora Árpád-korig terjedő közel évezrednyi időszakon. A kelet-erdélyi, a disszertáció 
tárgykörébe tartozó sáncokkal egyazon időszakra jól keltezhető töltéseket egyelőre nem 
találunk köztük. Így, a kutatás jelen helyzetében a problémakör kutatása túlmutat Erdély 
és a Kárpát-medence határain, és elemzését kelet-európai kontextusban kell végezni. A 
Kárpátoktól keletre és délre ugyanúgy megtaláljuk a fenti időszakban készült 
hosszúsáncokat. A Dunától északra („Brazda lui Novac”), valamint Moldva déli részén 
(„vallum d’Athanaric”) épített sáncokat a népvándorláskor korai századaira keltezik.964 
Dobrudzsában 9/11-12. századra keltezett földsáncokról („Traianus sánca”) és kőből 
épült töltésekről tudunk.965 A moldvai sáncoktól elválaszthatatlanok az ukrajnai példák, 
melyek egész rendszereit különítették el a kutatások során.966 A kijevi fejedelmek a dél 
és kelet felől fenyegető támadások ellen építettek sáncokat a 10-11. század fordulójától 
kezdve.967 A Kárpátoktól északra, lengyel területeken hasonló a helyzet, a területileg 
elkülönülő sáncrendszerek használata a lengyel állam kialakulása utáni évszázadokban 
is bevett technika volt (pl. a Német Lovagrend támadásai ellen is sáncokat emeltek).968 

Összességében megállapítható, hogy a nagyobb földrajzi területekre kiterjedő 
hosszúsáncok kutatása egy rendkívül összetett probléma, és esetünkben átlépi a 
középkori történelmi határok keretén belül gondolkodó kutató tudományos horizontját. 
További megismerésükhöz elengedhetetlen Kelet-Erdély késő népvándorlás kori 
településtörténetének a feltérképezése, valamint a kelet-európai példák behatóbb 
ismerete. Kutatásukhoz úgy a sajátos terepi módszerek alkalmazása, mint távoli 
párhuzamaik létrehozásának és működésének alapos tanulmányozása és ismerete 
szükséges. 
 
 6.3. Védbarlangok 
 
 A védbarlangok csoportja szintén egy speciális formáját képezi az 
udvarhelyszéki, székelyföldi védelmi jellegű objektumtípusoknak. Talán éppen egyedi 
jellemzői miatt maradt a kutatás perifériáján, olyannyira, hogy a közelmúltig szinte 
teljesen kiesett a tudomány érdeklődéséből. Formailag és jellegét, illetve működését 
tekintve az objektumtípus két csoportra tagolható: a mesterségesen ásott, valamint a 
megerődített barlangokra. 
 
 

                                                 
961 Istvánovits Eszter – Kulcsár Valéria előadása: Határvonalak a Kárpát-medencei szarmata 
barbaricumban. Elhangzott a IX. Erdélyi Magyar Régészeti konferencián Gyergyószentmiklóson 2011. 
nov. 5-én. A szuperpozíciók alapján mindössze annyi biztos továbbra is, hogy a sáncrendszer a 3-11. 
század között épült. 
962 Patay 2005.; Patay 2006.; Patay 2007.; Patay 2008. 
963 Kiss – Tóth 1987.; Kiss – Tóth – Zágorhidi 2006. 
964 Radford 1954.; Vulpe 1957. 57. 
965 Comşa 1951.; Squatriti 2006. 
966 Kučera 1987. 
967 Ld. Polgár 1998. 50-51. 
968 Kowalczyk 1987. 
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 6.3.1. Mesterséges barlangok: egy udvarhelyszéki jellegzetesség 
 

A megnevezés alatt lényegben a konglomerátum kőzetbe ásott barlangok típusa 
értendő, amelynek formái Udvarhelyszéken ma hét helyszínen azonosíthatók. Ezek, 
formai jellemzőik és más közös tulajdonságaik alapján egy jól körülhatárolható 
csoportot alkotnak, szemben a különféle lakóbarlangokkal vagy remetebarlangokkal, 
illetve természetes sziklaüregekkel. Mesterséges mivoltukhoz nem fér kétség, ugyanis 
kőzetükben természetes úton nem alakulhattak ki barlangkamrák. Az elemzett 
barlangok a települések közelében találhatók, néhány száz, vagy alig több mint egy 
kilométeres távolságban. Létrehozásuk több természetes tényező kihasználása révén 
történt. A barlangok helykiválasztásában kivétel nélkül a dél-délkeleti irányban 
felgyűrődött konglomerátum-üledékek ez irányban leszakadt meredek oldala volt 
meghatározó, a természetes módon összecementálódott kavicsos kőzetbe a vetők 
(törésvonalak) mentén ásták azokat. Az objektumokat több formai hasonlóság köti 
össze. Önmagában álló barlangkamrát sehol nem találunk, a barlangüregek mindig 
csoportosan jelennek meg – ennek oka szintén a természetes tényezőkben rejlik. A 
mállékony kőzetbe általában csak kis alapterületű (néhány tíz négyzetméteres) kamrát 
áshattak, a befogadó tér növelését a kamrák számának bővítésével érték el. A nagyobb 
barlangterekre a két vagy több osztatú szerkezet jellemző, ez esetben – statikai 
szempontokat figyelembe véve – a belső teret egy beugró természetes „faloszlop” 
tagolja. A barlangokat általában nem túl szűk szájnyílással, és esetenként „ablakokkal” 
látták el (utóbbiak többsége elpusztult az évszázadok folyamán). A barlangok – 
geológiai értelemben vett – gyors pusztulását alapkőzetük fizikai tényezői határozzák 
meg, ugyanis hamar leszakadnak a vetők mentén. Ennek alapján többségüknél nagy 
valószínűséggel kizárható az őskori keletkezés. 

Korabeli írott forrás nem említi őket. Az objektumokat a fenti tényezőkön kívül 
egy csoportba sorolják a hozzájuk fűződő mondai elemek is, amelyekben a török-tatár 
harcok emléke jelenik meg. Védelmi szerepüket a helynevek is megerősítik, 
környezetükben szinte kivétel megtalálhatók a les, őr, vigyázó előtaggal ellátott 
határnevek, magaslatok, hegycsúcsok (ld. 3. kép). 

A barlangcsoport egyes elemei között a jól felismerhető formai hasonlóságok 
mellett egyedi vonások is előfordulnak. A kénosi barlangok falába mélyedő, kisméretű 
alagútszerű üregek (vö. 304. kép) speciális anyagok vagy eszközök tárolását tették 
lehetővé (pl. puskapor, lőszer). A máréfalvi 2. számú barlang függőleges tárolóverme 
(313. kép) úgyszintén párhuzam nélküli. A budvári barlangokat főként azok nagy száma 
és két csoportba való elkülönülése emeli ki a mesterséges barlangok sorából. Ez esetben 
a nyugati és keleti csoport barlangjai méretükben és formailag is különböznek 
egymástól, míg az előzőre főként a kisebb, nehezen megközelíthető barlangfülkék 
jellemzők, egyeseknél felvezető és/vagy összekötő állványzattal, a keleti barlangok 
agglomerációjában a nagy alapterületű barlangterek kialakítása volt a fő szempont. A 
telekfalvi 2. számú nagybarlang teljesen egyedi a térségben, ugyanis egy nagyméretű 
előtérből öt másik barlangkamrát mélyítettek a sziklába, sőt az ötödikből további 
barlangfülkéket nyitottak (354. kép). A speciális megoldásra nyilván statikai okok miatt 
volt szükség, a köztes tartópillérek, falak fennhagyása révén lehetett elkerülni a 
nagyobb terek beomlását. A nagybarlang kezdetben a másik kettőhöz hasonló méretű 
lehetett. Készítőjében talán a környékbeli barlangok fő tervezőjét sejthetjük, aki 
„főműve” révén nemcsak a szikla tulajdonságaival, hanem saját képességeivel is 
kísérletezett. A barlang falán ma is jól látható a kalapácsok és a vésők nyoma, 
amelyekkel a nehéz munkálatokat végezték. 
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Az erőteljes lepusztulás ellenére, formailag jól rekonstruálható e barlangtípus 
klasszikus kialakítása: a meredek sziklafalon több méteres magasságban nyíló, 
viszonylag szűk szájnyílású, többosztatú barlangkamrák ablakokkal, 
kémlelőnyílásokkal. A barlangok védőfalát a megfelelő módon kifaragott természetes 
sziklafal képezte, ezért nem találunk mesterségesen felépített falazatot a barlangok 
szájánál. A felvonható vagy elmozdítható feljárati szerkezettel (kötélhágcsó, csiga) 
ellátott barlangkamrákat párkány vagy állványzat kötötte össze, bejáratukat általában 
faszerkezetű ajtó zárta el. 

A helyszíni vizsgálatok hívták fel a figyelmet arra, hogy a kései források, 
tudósítások is hitelt érdemelnek a kutatásban, ugyanis a budvári 4. számú barlang 
bejáratánál észlelt gerenda helye (negatívja) és habarcsnyomok (338. kép) alátámasztják 
Szeles János 18. század végi értesülését969, miszerint a barlangok egy részének szája 
habarcsba rakott fagerendákkal volt eltorlaszolva. A telekfalvi nagybarlang kutatása 
során megfigyeltük, hogy befelé haladva egyre vékonyodik a kultúrréteg és fogynak a 
leletek, tehát a sötétebb, hidegebb, nedvesebb és oxigénszegényebb részeket ritkábban 
használták. A korai leletek kis mennyisége alapján feltételezhető, hogy a barlangot 
rendszeresen tisztították. 

A védbarlangok használatát és működését illetően egyelőre sokkal több a 
megválaszolandó kérdés, mint a biztos ismeret. A telekfalvi barlang falán látható 
eszköznyomok (364. kép) szerény reliktumai a munkálatok technikai elemeinek970, 
annak társadalmi hátteréről viszont semmilyen adatunk nincsen. Kik készítették a 
barlangokat? Hány fő vagy család, esetleg tízes vagy faluközösség fogott össze 
létrehozásuk érdekében? Adott közösség minden tagja, vagy csak egyesek (gyerekek, 
asszonyok, öregek) menekültek ide veszély esetén? 

Az udvarhelyszéki barlangok létrehozásának és működésének nagyon érdekes, 
lehetséges analógiáját találjuk a mezőségi Magyarköbölkúton, melyeket a helyiek 
Tatárlikaknak neveznek. Írott forrás szintén nincsen róluk, viszont Nagy Julianna 
parasztasszony elbeszéléséből képet alkothatunk azok egykori történetéről, aki a lokális 
emlékezet alapján rekonstruálja szülőfaluja történetét. Az emlékezet 28 barlangról tud, 
melyeket az erdőben, elrejtett helyen hoztak létre, egymástól 8-10 m távolságban, 
készítésüket a családok végezték, az asszonyok hordták ki a kiásott földet és kavicsot. A 
tatárok (törökök) érkeztének hírére a lakosok állataikat az erdőbe terelték, ahol egy 
pásztor vigyázta azokat, más javakat pedig a barlangokba menekítettek, az asszonyok és 
gyermekek szintén ide húzódtak, a férfiak pedig felvették a harcot az ellenséggel.971 

Az udvarhelyszéki barlangoknál a mondai hagyományok egyik szála arra látszik 
utalni, hogy a harcképes férfilakosság itt sem nem vette igénybe a menedékhelyeket. A 
máréfalvi és telekfalvi mondákban a tatárokat becsapó történet főszereplője mindkét 
esetben asszony. Hosszabb idejű védekezés esetén problémát jelentett a vízellátás, 
ugyanis, ellentétben a mészkővel, a konglomerátum-kőzetben létesült barlangokban 
vizet csak esős időszakban, a vetők mentén lehet nyerni. A védelemben (állatok 

                                                 
969 Szeles 1898. 605. 
970 A régészeti munka előkészítése lényegében kísérleti régészet volt, amelynek során megtapasztalhattuk 
a barlangásási technika nehézségeit. A telekfalvi nagybarlang padlóján összecementálódott 55-60 m3 
omladékot 4-5 fő napi 8 órás munkával 6 nap alatt távolította el. A nagybarlang térfogata mintegy 380-
400 m3-re becsülhető, az egykori tárnaásás viszont az omladék-eltávolításnál egy jóval nehezebb és 
időigényesebb művelet volt. 
971 A kollektív emlékezetben az évszázadok eseményei összefolytak, és előfordulnak olyan elemek is (pl. 
Ştefan és Ţepeş vajdák vagy a moldvai Voroneşti), amelyek már a későbbi írott vagy szóbeli 
hagyományanyagból kerültek vissza a folklórba. Az értékes, még közöletlen forrásra Ozsváth Imola 
néprajzkutató hívta fel a figyelmet, itt külön köszönetet mondok neki. Vonatkozó részletét ld. a 
Függelékben (9.1. alfejezet). 
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védelme, ivóvízforrások stb.) szerepe lehetett a barlangok előtti térségnek, ez a legtöbb 
esetben egy nagyfelületű természetes teraszt jelent. A barlangok és környezetük 
(természetes teraszok, ellenőrző, megfigyelő pontok) kapcsolata további kutatások 
tárgyát képezi. 
 Az andezitben található keményfalvi barlang főbb jellemvonásaiban (kőzet, 
helykiválasztás, szerkezet) különbözik a konglomerátumba ásott barlangoktól. 
Mesterséges volta és a hagyományok révén mégis a csoport helyi adaptációját láthatjuk 
benne. Lényegében egy természetes sziklaeresz mesterséges továbbképzése révén 
alakították ki a menedékhelyet, amelyet formai nyitottsága (nincsen bejárata, 
oldalirányból is nyitott), valamint az erdő mélyén való elrejtőzése a természetes és 
mesterséges védhelyek közti átmeneti formává tesz. Eddig mindössze itt sikerült őskori 
előzményt kimutatni, tehát egy korábban jól bevált helyszínt és formát használtak ki 
újra a fejedelemség korában. 
 A védbarlangok felderítésének sorát adatgyűjtésem korántsem zárta le, ugyanis 
mint a tibódi példa figyelmeztet rá, létezhettek máshol is mára teljesen elpusztult 
objektumok. E téren a hagyományokban és az újkori forrásokban fennmaradt adatok 
átrostálása és további terepi kutatások vihetnek előbbre. Holott a kőrispataki Szilas-áj 
barlangjait nem sikerült lokalizálni972, a történeti hagyomány973 és napjaink emlékezete, 
valamint a Hosszú-patak völgye fölé emelkedő Les-hegyese komoly történeti 
adatcsoportot képeznek egy valamikor létezett mesterséges vagy természetes védelmi 
forma kimutatására és bizonyítására. 

Írott források híján több kérdésre nehéz választ adni a védbarlangok létrejöttét és 
használati körülményeit illetően. Az újonnan felszínre került régészeti leletanyag, hitelt 
adva a mondai hagyományoknak, megerősíti az udvarhelyszéki mesterséges barlangok 
16-17. századi használatát. E barlangforma egyedi megjelenése, egyes elemeinek közös 
jellemzői és kapcsolatai azt sejtetik, hogy létrehozása mögött egy sajátos történelmi 
tényező rejlik. Az új adatok tükrében kézenfekvőnek látszik a 16. századtól 
Udvarhelyszéket is egyre erősebben fenyegető török veszélyben keresni a barlangok 
létrehozásának kiváltó tényezőjét. A barlangok helykiválasztását nézve, viszont van 
néhány példa, ami mégis elgondolkodtató e vonatkozásban. A kadicsfalvi Rez, illetve a 
budvári barlangok nyugati csoportjának messziről jól látható, kirívó, figyelmet felkeltő 
üregei jelentősen csorbítják a védelmi szempontokat. E példák ráadásul a legkisebb 
méretű barlangok közé tartoznak az összes udvarhelyszéki mesterséges barlang között. 
Így felvethető, hogy eredendően más céllal készülhettek (lakóbarlangok). Az idézett 
esetek leginkább a Kárpát-medencéből is ismert remetebarlangokhoz (Tihany, 
Nagymaros) hasonlítanak, viszont Székelyföldön nyoma sincsen az írott forrásokban 
középkori remete közösségnek vagy mozgalomnak. A probléma e vonatkozásban 
további kutatást igényel. 
 Egy másik szempont szintén elgondolkodtató. Az Adattárban bemutatott és a 
fentiekben jellemzett barlangtípus adott régióban több helyszínen való előfordulása (az 
objektumok a muzsnai kivételével Székelyudvarhely körzetében 7-8 km-es sugarú 
körben találhatók) udvarhelyszéki sajátosságnak tekinthető, máshol nem találunk példát 
rá Erdélyben. A jelenség okát az alábbi tényezők magyarázhatják. 

A 16. század a székely társadalom radikális átalakulásának időszaka, melyben 
vízválasztót jelent az 1562. évi felkelés, ugyanis az addig jogilag szabad közszékelység 
adókötelessé válik és jelentős része fejedelmi, illetve földesúri jobbágy lesz. Az 1566 
utáni időszakból fennmaradt népesség-összeírásokból az derül ki, hogy 
                                                 
972 Vö. Benkő E. 1992. 105-106. 1998-ban végzett terepbejárásunk során nekünk sem sikerült azonosítani 
a feltehetőleg már elpusztult objektumokat (Serfőző Antallal végzett terepbejárás). 
973 Orbán 1868. I. 146.; Vargha 1932. 90.; Bányai 1938. 159.; Roska 1942. 139-140. 
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Udvarhelyszéken nagyon magas volt a fejedelmi jobbágyok számaránya (75%).974 
Ennek eredőjét a kutatás abban látja, hogy az 1562. évi felkelés lázadóinak zöme 
Udvarhelyszékről és Marosszékről került ki, tehát elsősorban őket érintették a segesvári 
törvények legsúlyosabb – a közszékelységet fejedelmi jobbágyokká nyilvánító – 
rendelkezései. Ezen a gondolatsoron továbbmennék, ugyanis véleményem szerint a 
felkelés éppen azért az említett székekben robbant ki, mert itt volt a legerősebb a 
közszékelység, az a társadalmi réteg, melynek vállára az 1540-es évek eleje óta a 
székelység adómentessége ellenére folyamatosan egyre nagyobb adóterheket róttak (hol 
segély, hol szultáni adó formájában).975 Korabeli források tudósítanak arról, hogy a 
székelyek közt egyre nagyobb volt az adóbehajtásokkal szembeni ellenállás. Bár 
konkrét bizonyítékok, írott adatok nincsenek rá, úgy gondolom, hogy az udvarhelyszéki 
közszékelység adózásokkal szembeni ellenállásának egyik reakciója a különféle 
menedékhelyek létesítése lehetett, ahová meghúzódhattak az adóbehajtók elől. A 
települések közelében mesterségesen létrehozott barlangok természetesen csak egyik 
formáját képezték a passzív ellenállásnak és az adózással szembeszegülésnek. 
Meglátásom egyelőre munkahipotézis, bizonyításához további kutatásokra van szükség. 

Összegzésképpen: az új régészeti adatok fényében az udvarhelyszéki barlangok 
török támadások idején való használata nem vitás, tehát kimerítik a védbarlang fogalom 
használatát. Ugyanakkor az is világos, hogy kőzetük, méretük és helykiválasztásuk 
révén mindössze korlátozott védelemre voltak alkalmasak, és elsősorban kisebb, 
harcképtelen csoportok befogadását látták el. Keletkezésüket, létrehozásukat illetően 
viszont vannak olyan tényezők, amelyek arra intenek, hogy más irányba is kiterjesszük 
a kutatást. Eredendő szerepük ismerete nélkül is tény, hogy a telekfalvi barlangok (és 
feltehetően a többi is) legkésőbb a 16. század közepéig létrejöttek. Nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy az 1562. évi felkelés után az ilyesfajta építkezéseket a fejedelmi 
szigor eleve megakadályozta volna. 

Erdélyben a mesterséges barlangok ilyen sűrűsödése, viszonylag kis területen 
való csoportosulása udvarhelyszéki jellegzetességnek tartható, ugyanis máshol csak 
önállóan találjuk meg őket egy-egy település határában. 

 
6.3.2. Erődített barlangok a Vargyas-szorosban 
 
E védelmi forma udvarhelyszéki példái a Vargyas-szorosban találhatók. A 

Vargyas-patak szurdokvölgye kiváló természetes védelmi adottságokat kínált veszély 
esetén. A funkciót önmagában már a mészkőben természetes módon kialakult barlangok 
is lehetővé tették. Az emberi jelenlét nyoma a régészeti leletanyag alapján a középkor és 
a fejedelemség korában jelenleg a szoros 20 barlangjában fogható meg. 

A védelem szervezettebb formáját egyes barlangok kőfalakkal való 
megerődítése képezi, mely lényegében a természetes módon kialakult barlangok 
szájnyílásának habarcsba rakott védőfallal való elzárását jelenti.976 A Székelyföldön – 
Aranyosszéket leszámítva – a Vargyas-szoros kőfallal ellátott barlangjai egyedülállóak, 
viszont Erdélyben a védelemnek ez a formája jól ismert volt, noha a védőfalak sok 
                                                 
974 Ld. SzO. II., IV.; SzO. ú.s. IV., VII. kötetek vonatkozó összeírásait. 
975 Először 1540-ből van adat arra, hogy a székelyekre adót vetnek ki. Vö. EOE. I. 13. Ezt követően 
minden országgyűlés végzései közt megtaláljuk a székelységtől kért adót vagy hadisegélyt, mely 
általában a közszékelységre hárult. Ld. 4.1. alfejezet, 621. sz. jegyzet. 
976 A barlangvárak szerte a világon megtalálhatók, Európában a legjelentősebbek az erdélyieken kívül a 
Felvidéken, valamint Csehországban, Ausztriában, Szlovéniában és Svájcban, az Alpok mészkőszikláiban 
találhatók. Monografikus összegyűjtésüket egy cseh kutató végezte el, bár a felvidéki barlangokból 
keveset találunk a munkában, az erdélyiek pedig teljesen hiányoznak belőle. Ld. Fišera 2005. A közép-
európai példák közül számosat már a középkorban megépítettek. 
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esetben elpusztultak az évszázadok folyamán. Erdőfalva, Glód (Zidita), 
Karácsonyfalva/Krecsunesd (Alsó- és Felső-barlangvár), Máda, Mészkő (Kis- és Nagy-
Balika), Parospestere, Rév (Tündérvár), Torockó (Csegezi-lyuk), Torockógyertyános 
(Bogza-hegy)977 barlangjai az erdélyi Érchegységben találhatók. A jobban megőrződött 
erdélyi példák alapján (Máda, Balika, Tündérvár) tudjuk, hogy a védőfalakon bejáratot 
és lőrés-, illetve kémlelőnyílásokat alakítottak ki. A Vargyas-szoros védőfallal elzárt 
barlangjai közül (Orbán Balázs barlang/Kőlik, Lócsűr, Tatárlik/Ugronlik) Orbán Balázs 
tanúsága alapján a Kőlik védőfalán bejárat és lőrések voltak. Írott források híján a szinte 
teljesen elpusztult védőfalakról csak ásatás révén lehet további információkhoz jutni. 

A Vargyas-szoros védelmi funkciójáról mindössze egyetlen korabeli írott 
forrással rendelkezünk. 1638-ban Vargyas község azért perli Almást, mert az almási 
határba eső barlangban „memoria hominum” épített erősségét az almásiak 
lerombolták.978 A pereskedésből kiderül, hogy a Csudálókőbe mélyedő barlangot 
együttesen használta háborús időkben Almás és Vargyas. A pereskedés elismerte 
Almásnak a területhez való tulajdonjogát, viszont lehetővé tette, hogy „haboruságnak 
idején ugian az vargiasaknak szabad legien az liukba menni”.979 Erdővidéki 
pereskedések keletkeznek a „Kőlyukba” való 1661. évi menekülés kapcsán (elveszett 
ruházatok, lovak fölött), ahol három hétig tartózkodott és ide menekítette javait a 
környék népessége.980 A hagyományok megőrizték a tatár (török) betörések emlékét 
(Csala mondája), a szorostól délkeletre található Alsó- és Felső-Lestető (987, 988 m) 
magaslatok szintén a szoros védelmi szerepének reliktumai. Mindezek jól illusztrálják a 
Vargyas-szoros kiemelkedő szerepét a környékbeli falvak életében vészhelyzet idején. 

A 17. századi forrás hátterében éppen a kései török-tatár betörések jól ismert 
képe jelenik meg. A Vargyas-szorosból ismert régészeti leletanyag viszonylag 
egyenletes korszakonkénti szóródása viszont arra is figyelmeztet, hogy a Vargyas-
szurdokát a megelőző évszázadokban is intenzíven használták – az esetek többségében 
feltehetőleg ugyanúgy védelmi céllal (az ellenséges betörések elleni közösségi védelem 
mellett ez esetben számolni kell a társadalom elől menekülő, kihágást elkövető vagy a 
központi hatalommal szembeszegülő egyéni partizánakciókkal is). Utoljára 1704-ben 
töltött be védelmi szerepet, ekkor Tige tábornok elől Udvarhelyszék birtokosai az 
„almási barlangba” (a mai Orbán Balázs-barlang) menekültek, és galambfalvi Sándor 
Pált, kénosi Sándor Pált és décsfalvi Sándor Ferencet 10 fegyveressel a barlang szájának 
védelmére rendelték.981 
 

6.3.2.1. A Vargyas-szoros és a kőmezei jelenségek lehetséges összefüggései 
 
 A kutatás jelenlegi szintjén nem problémamentes a Vargyas-szoros és 
környezetének összefüggéseit meghatározni. 
 A rendelkezésünkre álló ásatási eredmények, és főként a régészeti leletanyag 
alapján úgy tűnik, hogy a szoros és szűkebb környezetének története legalább két szálon 
fut, amelyek adott esetben szoros kapcsolatban állhattak egymással. A Vargyas-szoros 
                                                 
977 A nagyrészt Hunyad megyébe eső barlangok kutatásával eddig mindössze Téglás Gábor dévai régész 
foglalkozott. Ld. Téglás 1889.; Téglás 1898. Az ő idejében a legtöbb barlang védőfala még jó állapotban 
volt, mai helyzetükre ld. Karczag – Szabó 2010. monográfiáját. 
978 SzO. IV. 269-271.; Daniel Lvt. 135-136. Teljes szövege a Függelékben (9.1. alfejezet). 
979 Az oklevélből az is kiolvasható, hogy ekkoriban több barlang volt használatban védelmi céllal. 
980 „Anno praedicto 1661 mikoron löttünk volna Ellensegh előtt valo futasunkban csudálo kő nevü 
helyhez. Egikor ellenseghnek rank valo ütése mia, az kö ljukhoz fel futottunk volna... harom het mulva, 
mikor immar az köljukból alais kezdtünk vala költözölni”. Protocollum sedis siculicalis Bardacz 1659-
1669. II/4. A forrásra Egyed Ákos hívta fel a figyelmemet. 
981 Kemény József gyűjteménye. Idézi Orbán 1868. I. 89. 
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barlangjaiban folyamatos az emberi jelenlét a 12. századtól a 18. század elejéig, sőt 
tovább is, míg jelen ismereteink szerint a Kőmezőn és környezetében a 15-16. századra 
szórványossá válik a régészeti leletanyag. A két objektumcsoport térbeliségében és 
aspektusában is elkülönül egymástól. 

A Kőmezőn létrejött település és egyházának esete nagymértékben hasonlít a 
Kormos-patak völgyének felső folyása mentén, a Kőmezőtől délkeletre légvonalban alig 
10 km-re létező középkori Dobó falu helyzetére, mely a 17. század elején úgyszintén 
elpusztult. A Tatárkápolna vonatkozásában nem lehet a speciális funkciót, a közvetett 
védelmi vonatkozást sem figyelmen kívül hagyni: vészhelyzet (tatárjárás) hatására 
részleges plébániajogokkal (miséző- és temetkezőhely) felépített egyház.982 

Rendszerről a Kőmezőn kialakult jelenségek esetében nehéz beszélni, ugyanis a 
védelmi céllal épült Tatársánc térbeli elrendeződése éppen ennek ellenkezőjét látszik 
bizonyítani, a faluhely egy része és az egyházi épület kimaradt a védelmi övezetből. 
Mindössze a Pipások dombja, illetve a Vargyas-szoros fölé emelkedő másik magaslat 
(757 m) és közvetlen környezete válik ennek részévé a 14. század elején. Mindezek 
ismeretében a kutatások jelenlegi szintjén egyelőre csak párhuzamos jelenségekről 
beszélhetünk: faluhely, templom, magaslati védhely (a Pipások dombja, illetve a 757 m 
magaslat egyfajta akropolisz szerepét töltik be). 

A Vargyas-szoros barlangjai esetében – noha egyes esetekben puszta 
lakóbarlangokról is lehet szó – már inkább beszélhetünk szervezett védelemről, erre a 
kőfalas barlangok, illetve a szoros alsó részének kőfallal való elzárása utalnak. Lehet, 
hogy mindössze kutatási helyzetkép az a megfigyelés, miszerint a 16-17. században 
nem válik intenzívebbé az élet a szoros barlangjaiban a korábbi századokhoz képest. Ez 
a tény egyébként teljesen érthető lenne annak ismeretében, hogy a fejedelemség korára 
épülnek ki az udvarhelyszéki/székelyföldi templomvárak, és a távoli barlangok vagy 
más természetes formák védelmi szerepe egyre inkább háttérbe szorul. 
 

6.4. Tatárpincék 
 
Az udvarhelyszéki tatárpincék a 16-17. századi pusztító török-tatár betörések 

szüleményei, és az anyagi javak védelme, elrejtése céljából jöttek létre. Struktúrájukról 
keveset tudunk, hiszen napjainkra elpusztultak (Homoródalmás), nem azonosíthatók 
(Tarcsafalva), vagy éppen teljesen elfedi őket a föld (Homoródjánosfalva). 

Székelyföldön tatárpincék főként a Nyárád mentén találhatók (Havad, 
Nyárádszentsimon, Kisgörgény), az erőteljesen pusztuló objektumokról itt is alig 
vannak információink, mivel kutatások periférikus maradt. A nyárádszentsimoni 
vermeket az 1960-as években fedezték fel a falutól keletre található Falu erdejének 
magaslatán. A közelmúltban (2005) még egy verem teljes épségben tanulmányozható 
volt a homokos altalajba vagy konglomerátumba ásott kőzetben, teljes mélysége 3,70 m, 
aljának szélessége 2,50 m.983 2010-re már ennek is eltömődött a szájnyílása, 
terepbejárásom során hét veremnek a bemélyedését figyeltem meg (374. kép). A 
feltehetőleg Erdély szerte elterjedt védelmi objektum emlékei az elmúlt évszázadok 
folyamán eltűntek, puha kőzetük és függőleges kialakításuk jellegéből adódóan. 
Feltérképezésük még megmenthetne néhányat a teljes pusztulástól.984 

A rendelkezésünkre álló udvarhelyszéki adatokból megállapítható, hogy a földbe 
vagy puha kőzetbe függőlegesen beásott vermek méhkas alakúak voltak, a szűk szájú 
                                                 
982 Ld. még Sófalvi 2009b. 
983 Józsa 2006. 
984 Erdélyen kívül, Északkelet-Magyarországon a tárolóvermek speciális csoportjáról, a tufába ásott 
gabonás vermekről jóval többet tudunk. Ld. Nováki 1986-1987. 
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objektum hirtelen kiszélesedett adott ponton. A forma kialakítását statikai és védelmi 
tényezők (elrejtés) indukálták. Az objektumok mindig csoportosan fordulnak elő, 
akárcsak a mesterséges védbarlangok – a település különféle pontjain. Almáson a falutól 
keletre, a Vargyas-szoros felé vezető út mellé ástak tatárpincéket, a menekülési útvonal 
mentén. Tarcsafalván az erdő mélyére elrejtett vermeket árulás juttatta fosztogatók 
kezére.985 A jánosfalvi templom közelébe ásott tatárpincék egy érdekes struktúra 
előképei lehetnek: a személyi védelemre berendezkedett templomvár és az anyagi javak 
elrejtésére kialakított tárolóvermek együttes előfordulása. Egyelőre nem bizonyítható, 
hogy ennek közvetlen leszármazottja lenne a tárolókamrák és tárolóépületek falakon 
belül való létrehozása, melynek eddig ismert legkorábbi formái a legújabb kutatások 
szerint a homoródszentmártoni 17. századi alápincézett kőépületek. Az udvarhelyszéki 
és a Nyárád menti tatárpincék a török-tatár betörések közvetett reliktumai, és arra 
utalnak, hogy a fosztogató hadak a félreeső völgyekbe is eljuthattak. 
 

6.5. Templomok 
 

Udvarhelyszék nem a székelyföldi templomerődök magterülete, holott az egyik 
legkarakteresebb védelmi komplexum (Székelyderzs) éppen itt található. Emellett, a 
homoródszentmártoni – javarészt elpusztult – templomvárral akár ki is merülhet az 
objektumok listája. A védelmi formák e csoportja ennélfogva, a gyűjtés kezdetén nem is 
tűnt fajsúlyosnak. A templomtornyok és a templomok más erődítési elemeinek mélyebb 
tanulmányozása során kezdtem felismerni, hogy az önvédelem egyik legjelentősebb 
csoportját Udvarhelyszéken is a templomok alkották, melyek kevésé látványos 
kiegészítő elemeit eddig alig kutatták. A terepszemlék – melyek kiindulópontja 
Udvarhelyszék műemléki topográfiájának kézikönyve (Dávid László monográfiája) volt 
– során hamarosan kiderült, hogy a csoport objektumainak száma akár a több tucatot is 
eléri, és jóval hatékonyabb kutatásra lesz szükség, mint az elején gondoltam. A kutatás 
gerincét egy dendrokronológiai program jelentette, mely a közelben működő 
csíkszeredai laboratórium létének köszönhetően egy pályázat és baráti segítség révén 
komoly eredményeket hozott az udvarhelyszéki templomtornyok keltezésének 
kutatásában. Ezt követték a tornyok felmérései, melyek révén lehetővé vált azok 
tipológiai elemzése és összehasonlítása. A minden részletre kiterjedő terepszemléket a 
közzétett szakirodalmi adatok mellett az elérhető egyháztörténeti források 
tanulmányozása is számos esetben hatékonyan segítette. Két ásatás pedig a legismertebb 
templomok elpusztult erődítési elemeinek a feltárásához járult hozzá. Hozzá kell 
tennem, hogy az udvarhelyszéki templomok védelmi formáinak elemeiről korántsem 
tudunk egy olyan színes, monografikus igényű tanulmányt felmutatni, mint pl. a 
háromszéki templomvárak esetében, ugyanis Udvarhelyszéken egyrészt kevesebb 
„igazi” templomvár épült, másrészt a kiegészítő védelmi elemek jelentős része 
elpusztult, elfalazták vagy csak írott forrás utal rá. A doktori disszertációnak ez a 
fejezete (is) elsősorban a teljesség igényével, és a helyi források feltárásának 
célkitűzésével készült, az adatok szórványos volta és sokrétűsége az összehasonlító 
elemzést is csak egyetlen vonatkozásban tette lehetővé. 

Nehéz olyan gyűjtőfogalmat találni, amely az Adattárban bemutatott templomok 
együttesére alkalmazható lenne, így egy összetett, viszont érthetőbb megnevezést 
választottam: „Az udvarhelyszéki templomok védelmi elemei”. Ez világosan kifejezi azt 
                                                 
9851604-ben Enyedi Pál énekéből hasonló történet képe rajzolódik ki: „A szegénység, ki megmaradott, 
havasba szorult az iszonyú télben. Az hajdu ott is felkereste – hóban, hidegben a ló mellett hurczolta; ha 
lábát, kezét hideg megvette, ott hagyta vagy megölte; különb-különb kínokat gondoltak, hogy marhát, 
vermet mutasson – mind addig kínozták, hogy abba holt meg…”. ETA. I. 190-191. 
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a tartalmat, amellyel a bemutatott templomok esetében számolnunk kell. A bonyolult 
terminológiai elemzések helyett sokkal fontosabb meghatározni a kutatott objektumok 
spektrumát, éspedig, hogy formailag meddig terjed a vizsgálat határa. Szemben azzal az 
állásponttal, amely a középkori és fejedelemség kori egyszerű kerítőfalak meglétét 
elegendőnek gondolja a védelmi funkció meghatározásához986, jómagam szükségesnek 
tartom más, kifejezetten védelmi elemek megjelenését ahhoz, hogy valamely templomot 
védelmi szereppel ruházzuk fel.987 

A kutatásnak előbb-utóbb ki kell dolgoznia a templomvárakra, kerített 
templomokra és más védelmi elemekkel ellátott egyházi épületekre egy több 
paraméteren alapuló kritériumrendszert (védelmi emeletek, tornyok/bástyák, 
gyilokjárók, lőrések, falvastagság, falmagasság stb.), amelyek alapján a gyűjtőfogalom 
kellőképpen altípusokra lesz bontható. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a középkor 
embere a világi jellegű, védelmi funkciót (is) betöltő épületekre több fogalmat használt, 
pl. nemcsak a vár kifejezést, melynek a jogi szempontok mellett gyakorlati okai is 
voltak. Hasonlóképpen különbséget tett a különféle templomok és ezek kiegészítő 
védelmi elemei közt, mint ahogyan a székelyek 1571-ben, sérelmeiket felrovó 
panaszlevelükben hangsúlyozva, hogy Háromszéken „vadnak keozzeottek magok 
oltalmara epitett ereos Casteliok es Cijnteremek”988. Később „apró kerítéseknek” 
nevezik templomváraikat.989 
 

6.5.1. Az udvarhelyszéki templomok védelmi elemei és formái 
 

Udvarhelyszéki kutatásaim során a templomok védelmi elemei közt a következő 
formákat különítettem el, illetve paramétereket vizsgáltam: 
a). Templomerőd: a templomerőd fogalma a szakirodalomban a templomhajó és/vagy 
szentély megerődítését, védelmi emelettel való ellátását, valamint külső védőöv 
meglétét jelenti. Udvarhelyszék területéről mindössze egyetlen olyan templom ismert, 
amelyet közvetlenül megerődítettek, a székelyderzsi. 
b). Templomvár: a templomvár fogalma alatt a templomtól különálló, azt védő rendszert 
értünk, ez esetben a templomtest nincsen erődítve. Udvarhelyszéken egy templomvár 
található, a homoródszentmártoni. 
c). Erkélyes toronysisak: a tornyok legfelső szintjének nyitott, famellvédes, tornácos 
kialakítása (filegória) jó kilátási lehetőséget biztosított, tehát a megoldás védelmi 
indítatása egyértelmű. Ma Udvarhelyszéken már egyetlen erkélyes toronysisak sem áll, 
viszont a történeti adatok és a 19. századi leírások szerint több templomtoronynak volt 
filegóriája: Felsőboldogfalva, Nagygalambfalva, Székelyderzs (Orbán Balázs), Bögöz, 
Farcád, Homoródszentmárton, Oklánd, Székelyszentmiklós (egyházi levéltári adatok), 
Homoródszentpál, Rava, Rugonfalva (a tornyok belső falazatának és faszerkezetének 
vizsgálata). 

                                                 
986 Mint pl. az erdélyi templomvárak legújabb szintézise: Karczag – Szabó 2010. Árokalja, 
Marosszentimre, Ozsdola, Pinták, Szászfenes, Tövis és több más erdélyi templom esetében mindössze 
egyszerű cinteremfalról tudunk, melyek középkori vagy fejedelemség kori keltezése sem mindig 
bizonyított. Udvarhelyszékről a korondi katolikus templom kerítőfalát feltételesen szintén a 
„templomvárak” között találjuk, viszont hiányzik a gyűjtésből több olyan templom, amelyeknél a 
védelem más formája is megtalálható. Vö. Adattár. 
987 Ehhez hasonlóképpen, a védelmi jelleg kiegészítő paramétereinek meglétét, a magyarországi védelmi 
jellegű templomok összegyűjtésénél elengedhetetlennek tartotta Tolnai Gergely is. Ld. Tolnai 2001. 10. 
988 SzO. II. 331. 
989 ETA. I. 88. 
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d). Gyilokjáró: a védőfal belső oldalán húzódó faszerkezetű védelmi folyosóra 
Udvarhelyszéken Székelyderzsből, Homoródszentmártonból és Rugonfalváról vannak 
adataink, Oklándon közvetve valószínűsíthető megléte. 
e). Lőréses torony: az udvarhelyszéki középkori eredetű vagy kora újkori 
templomtornyok többségén lőrést, kémlelő ablakot vagy kémlelőnyílást találunk, ám 
ezek pontos meghatározása és szétválasztása sok esetben problémát jelent, mint az 
egyes példák mutatják, ám ugyanakkor sikerült bizonyos tendenciákat elkülöníteni. 
Helyszíni elemzés alapján a következő tornyok nyílásait nevezhetjük lőréseknek: 
Agyagfalva, Bordos, Erdőfüle, Felsőboldogfalva, Homoródszentmárton, 
Homoródszentpál, Homoródszentpéter, Karácsonfalva, Nagybacon, Nagygalambfalva, 
Nagysolymos, Oklánd, Rava, Rugonfalva és Székelyderzs, lőrésszerű nyílás(oka)t 
találunk Bardócon és Székelymuzsnában. 
A templomtesttel egybeépült tornyok esetében a védelmi funkciót önmagában a torony 
(hisz ez épülhetett egyszerű harangtoronyként is) nem bizonyítja, ehhez más 
paraméterek (torony magassága, falak vastagsága, lőrések, kémlelőnyílások, filegória 
stb.) megléte szükséges. 
f). Lőrések a kerítőfalon: a kerítőfalak lőrésekkel való ellátása egyértelműen a védelmi 
jellegre utal. Derzs és Szentmárton templomerősségein kívül még Szentléleken és 
Székelydályán (?), valamint Székelyudvarhelyen találunk kisméretű lőréseket a 
cinteremfalon. 
g). Védőfallal egybeépített kaputorony: a templomtól különálló, a cinteremfalhoz való 
tornyok építésében fontos szerep jutott a védelemnek. Udvarhelyszéken a következő 
helyeken találunk különálló, a cinteremfallal egybeépített kaputornyot: Agyagfalva, 
Bardóc, Énlaka (?), Homoródjánosfalva, Homoródszentmárton, Homoródszentpéter, 
Homoródújfalu, Máréfalva, Oklánd, Olasztelek, Székelydálya, Székelyderzs, 
Székelymuzsna (?), Székelyszáldobos (?), Székelyszentmiklós, Székelyudvarhely, 
Vargyas. 
h). A templomok kőkerítése is készülhetett védelmi céllal, de a cinteremfalnak több 
funkciója is volt (felszentelt terület elhatárolása, védelem állatok ellen stb.), így a 
kifejezetten védelmi jelleg meghatározása minden esetben önálló elemzést igényel. Az 
önálló, kerítőfallal egybeépített tornyok esetében a védelmi funkció egyértelmű, a 
védőfal és a kapu-/harang/torony együttese hatékonyabban tudta védeni a cinteremfal 
által határolt teret. Ennek alapján megállapítható, hogy az előző pontban felsorolt 
templomok cinteremfalai védelmi funkciót is betöltöttek. Bizonyos paraméterek alapján 
(falvastagság és magasság, lőrések, gyilokjáró, tornyok) határolható csak körül, hogy az 
adott templomkerítés védelmi céllal épült-e. A templomkerítések formailag ovális 
alakúak, egyetlen kivételt a derzsi paralelogramma alaprajzú védőfal jelent, sarkain 
védőtornyokkal. Méreteik alapján, a fentebb leírt eseteken (kaputoronnyal egybeépített, 
illetve lőréses kerítőfalak) kívül a karácsonfalvi, nagygalambfalvi és rugonfalvi 
templomkerítések épülhettek védelmi céllal. Egyes kőfalakat az elmúlt évszázadokban 
részben visszabontottak, átalakítottak, bevakoltak, így nem minden esetben ismerhető 
fel a védelmi jelleg. Az ásatásokból ismert késő középkori, kora újkori cinteremfalak, 
ahol kaputorony meglétét nem sikerült kimutatni (Kányád, Székelykeresztúr), védelmi 
szerepe egyelőre nem bizonyítható. 
i). A kőfalakat megelőzően Udvarhelyszékről egyetlen adat van a templomot és a 
temetőt kerítő középkori árokra (Székelykeresztúr), ez esetben nincs okunk közvetlen 
védelmi szereppel számolni, viszont ahol a cinteremfalon kívül, hozzá illeszkedve halad 
az árok (Rugonfalva, Szentlélek), annak védelmi funkciója egyértelmű. 
j). A tároló terek kerítőfalon belüli megléte szintén védelmi vonatkozású. A nyeregtetős 
színekre és gabonás szuszékokra Derzsből és Szentmátonból a 18. századi források 
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utalnak. A szentmártoni templomvár területén legújabban részlegesen feltárt 17. századi 
alápincézett kőépületek a székely templomvárak védelmi jellegének eddig kevéssé ismert 
vonatkozását emelik ki, melyre közvetlen korabeli okleveles adatok is utalnak. A 
tárolóterek megjelenésének kezdeteire a székelyföldi templomvárak területén további 
régészeti kutatások világíthatnak rá.990 E vonatkozásban már az Udvarhelyszék 
területéről egyelőre szórványosan ismert – a települések határában található – 
Tatárpincék mezsgyéjét érintjük. 
k). speciális védelmi terek, elemek: a farcádi toronyhoz kapcsolódó, emeletes, lőréses 
mellékterek védelmi funkciójú térkiképzések. A derzsi toronyalj favályúja a 
szuroköntők távoli leszármazottja. 

Az egyedi esetek közé sorolhatók azok a példák, melyek elpusztulásuk miatt 
nem tanulmányozhatók, illetve a rájuk vonatkozó történeti forrás jellege teszi őket 
kiemelendővé. 
l). Írott forrás utalása templomerősségre. Cserei Mihály históriájában arra találunk 
adatot, hogy 1703-ban egy kuruc csapat a muzsnai „kastélyt” feldúlta, amely alatt 
feltehetőleg egy erős kőfallal körbevett templom értendő. 
m). Ábrázolásról ismert templomerősség: Székelyudvarhely 1734-ből ismert látképén a 
középkori Szent Miklós plébániatemplomot lőrésszerű nyílásokkal áttört védőfal övezi, 
északon nagyméretű, többszintes, lőréses kaputoronnyal. A templomot kerítő védőfal és 
kaputorony ezt a formáját, az írott források szerint az előző század második felében 
kapta, bár elég valószínű, hogy korábbi előzményei is voltak. 

A fent érintett védelmi formák karakteresebb példái, mint például a 
székelyderzsi templomerőd vagy a homoródszentmártoni templomvár, olyan önálló 
formák, melyeknek Udvarhelyszéken nincsenek párhuzamaik (Derzsre Székelyföldről a 
sokszögű védőfal és a saroktornyok alkalmazásában Sepsiárkos, Illyefalva és Nagyajta 
hozhatók fel analógiaként, Szentmárton kétperiódusú kiépítésére pedig mindössze 
Bölön)991, egymással a külső védelmi öv alapján hasonlíthatóak össze. Míg a 
szentmártoni kerítőfal ovális alakú, addig Derzs 17. század első felében épült védőfala 
paralelogramma alaprajzú (az ásatási eredmények, illetve a kaputorony helyzete alapján 
nagy biztonsággal állítható, hogy a derzsi korai védőfal is ovális alakban kerítette a 
templomot).992 Derzsben a korai falról nincsenek más adataink, belső oldalán kellett 
állnia gyilokjárónak – mint azt közvetett megfigyeléseink mutatják, akárcsak 
Szentmártonban. Derzs fordított kulcslyuk alakú és lappancsos lőrései, valamint falba 
épített szuroköntői egyedülállóak Udvarhelyszéken, a szentmártoni védőfalon még 
tanulmányozható téglalap vagy négyzet alakú lőrések főként a templomtornyokon 
általános, a 15. századtól elterjedt típusokat képviselik.993 Védőtornyairól még 
kevesebbet tudunk (többszintes tornyok lappancsos lőrésekkel ?, szuroköntőkkel)994, ezt 
szintén további kutatás feladata lesz feltárni. Formailag mindkét védelmi együttesnél 
megtaláljuk a 15-16. század fordulójáig megépült, a védőfallal egybekapcsolt 
kaputornyot, melyet Derzsben délkeleten, Szentmártonban a szentélytől északkeletre 
találunk. A megoldásnak elég egyértelműen védelmi indítatása van, a kapu áttörése 
                                                 
990 A kutatás már korábban utalt arra, hogy, noha a 15-17. századból nem ismerünk adatot erre a 
funkcióra, logikusnak tűnik, hogy a terménytárolás a templomok megerősítésével egyidejű múltra tekint 
vissza. Vö. Vályi 1991-1992. 77. 
991 Ld. Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995.; Tüdős S. 1995. 
992 Ld. ásatási eredmények az Adattárban, az 5.6.25. alfejezetben. 
993 A korszakban használt lőréstípusokra ld. a székely templomerődök monográfiájának vonatkozó 
tipológiáját. Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 48. Ld. 740. kép. 
994 További kutatás tárgya, hogy a 16. század második harmadában készült térképi ábrázolásokon a 
szentmártoni „erődített templom” jelzés alatt milyen részleteket kell értenünk. Vö. Szathmáry 1987. 81., 
90., 155. 
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esetén a templombejáratok elérése, támadása így frontálisan nem volt lehetséges. 
További ilyen formákat Oklándon (a szentélytől északkeletre), Bardócon és Máréfalván 
találunk, tehát a védelemnek ez a szempontja egészen a 17. századig alkalmazott volt. 

Más templomok esetében a védelmi formák valamelyik fenti típusa szinte 
minden esetben önállóan fordul elő, ritkán van példa két vagy több elem együttes 
meglétére, melyekről alapvetően kevés információval rendelkezünk ahhoz, hogy 
komolyabb összehasonlításokat végezhessünk. A templomoknak egyetlen, a szék 
területén nagy számban előforduló védelmi jellegű tartozéka van, amelyekről 
osztályozásuk esetén átfogó képet kaphatunk: a tornyok. 
 

6.5.2. Az udvarhelyszéki védelmi jellegű templomtornyok tipológiája 
 

Elemzésembe a kutatás irányultságának megfelelően a védelmi szereppel 
rendelkező templomtornyokat vontam be. Osztályozásuk így főként a védelmi funkció 
és összetevőinek elkülönítése és összehasonlítása alapján történik, tehát itt eltekintek az 
olyan paraméterek feltüntetésétől és vizsgálatától, mint pl. az építőanyag, támpillérek, 
bejárat formája stb., ezt minden esetben megtaláljuk az egyes objektumok leírásánál az 
Adattárban. A tipológiai elemzés a templomok nyugati frontjához épült tornyokra, 
illetve önálló kaputornyokra terjedt ki, ezek számaránya adott egy olyan sorozatot, 
amelyen belül az udvarhelyszéki templomtornyokat önállóan lehetett vizsgálni és 
egymással összehasonlítani. 

Az összehasonlítás és elemzés gerincét főként azok a templomtornyok képezik, 
ahol ezek szerkezete többnyire megőrizte eredeti jellegét, és mint védelmi egység 
tanulmányozható (az elemzés alapját tíz ilyen torony képezi). Róluk teljes felmérések 
készültek. Az elemzésnél a következő paramétereket vizsgáltam (áttekintően ld. 5. 
táblázat; a középkoriak közé csak a biztos eseteket soroltam be): 
a). Torony méretei: 
- magasság: 12,80-17 m a középkori tornyoknál; 11,50-14,10 m a fejedelemség kori 
tornyoknál; ha az átlagadatokat vesszük (14,69 m, illetve 13,03 m), a tornyok 
magasságában nem túl jelentős csökkenést tapasztalunk a késő középkortól a 17. század 
közepéig. 
- oldalhossz/alapterület: 5,50x5,50–6,50x7,00 m a középkori tornyoknál; 4,75x4,75–5x5 
m a fejedelemség kori tornyoknál; jelentős alapterület csökkenés következik be a 17. 
századra. 
- falvastagság (földszint): 1,30-2,40 m a középkori tornyoknál; 0,95-1,80 m a 
fejedelemség kori tornyoknál; mindkét esetben nagy szóródást látunk, viszont az 
átlagadatok (1,9 m, illetve 1,4 m) alapján jelentősen csökken a falvastagság a 17. 
századra. 
b). Torony helyzete: 
- a védőfallal egybeépült torony: az elemzésbe bevont, viszonylag jól keltezett 
toronyból három épült a kerítőfallal egybe; egyaránt jellemző a középkori, illetve 
fejedelemség kori tornyokra. 
- nyugati torony: az elemzésbe bevont, viszonylag jól keltezett toronyból hét épült a 
hajó nyugati frontjához; egyaránt jellemző a középkori, illetve fejedelemség kori 
tornyokra. 
c). Földszint jellege: 
- boltozott: a középkori tornyoknál a toronyalj boltozása törvényszerű volt. A földszint 
boltozásának védelmi szerepe volt, amely jelentősen mértékben gátolta a toronyaljból az 
emeletekre való feljutást, illetve tűz esetén ennek továbbterjedését a felsőbb szintekre. 
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A toronyalj boltozása a 17. században is továbbél (Rava, feltehetőleg 
Homoródszentpéter). 
- síkmennyezetű: a fejedelemség kori tornyoknál alkalmazzák (Agyagfalva, Oklánd). 
d). Emeletek megközelítése: 
- a toronyfalba épített lépcső: elsősorban a középkori tornyoknál fordul elő 
(Homoródszentmárton – másodlagos építés, Homoródszentpál), de kései továbbélésére 
is van példa (Siménfalva). A megoldás védelmi indítatása egyértelmű. 
- az első emeletről: 

- külső, emeleti bejárat (Homoródszentmárton, Homoródszentpéter, Oklánd, 
Rugonfalva, Székelyderzs): mindkét korszakra jellemző. 
- nyugati karzatról: mindkét korszakra jellemző. A tornyot csak a templom 
elfoglalása után lehetett a szűk karzati ajtón keresztül megközelíteni. 

e). Emeletek: az elemzett esetek zömére a földszint plusz három lőréses emelet a 
jellemző mindkét korszakban, a homoródszentmártoni tornyot két emelettel, a 
nagysolymosi és karácsonfalvi (?) tornyokat négy védelmi emelettel látták el (nem 
számítva a filegóriát, mint önálló védelmi egységet/szintet). 
f). Lőrések elhelyezkedése: az elemzett esetek többségére minden szinten a lőrések 
alkalmazása a jellemző, általában három oldalon (a negyediken a templom vagy a 
cinterem állt, de van speciális eset is, Karácsonfalván a templom középkori fedélszéke 
fölött nyílott egy ferde lőrés), Szentmártonban a cinterem felőli oldalon is lőrés nyílik a 
második emeleten. Előfordul, hogy az alsóbb szinteken nincsen lőrés mindhárom 
oldalon (Karácsonfalva, Nagygalambfalva, Rugonfalva), vagy csak az első emeleten 
alkalmazzák (Agyagfalva); a lőrések számának csökkentése főként a 17. századi 
tornyokra jellemző. 
g). Lőrések/ablakok típusa, külső lőrésnyílás formája: az elemzett tornyokra a téglalap 
alakú, kifelé rézsűsen szűkülő lőrésablak jellemző, általában egyenes záródással, 
kivételt a karácsonfalvi boltozott lőrésfülkék, valamint a homoródszentmártoni, 
feltehetően másodlagosan boltozott lőrésfülkék képeznek. A lőrés külső nyílása 
keskeny, szintén téglalap alakú, előfordul a lefelé enyhén szélesedő forma 
(Felsőboldogfalva, Nagysolymos), a vertikálisan csökkentett méretű lőrésnyílás 
(Homoródszentpál), vagy pedig az alsó részükön utólag kitágított lőrésnyílások 
(Székelyderzs). Ez utóbbi egyértelműen a lőfegyverek alkalmazásának tudható be. 
h). Lőrések mérete: korszaktól és toronytól függetlenül a lőrésablakok mérete 
emeletenként felfelé haladva csökken; a középkori lőrésablakok nagyméretűek, széles 
fülkével (íjazás), keskeny külső nyílással. A 17. századra a lőrésablakok mérete 
jelentősen csökken, ez érvényes a rézsű kiképzésére is, amely szintén keskenyedik. A 
tornyok lőréseinek méreteit táblázatban szemléltetem, külön jelenítve meg a speciális 
eseteket, vagy ahol a lőrés eredeti formája, kiképzése bizonytalan (ld. 6. táblázat). Első 
látásra is jól kitűnik a méretek radikális csökkenése: a nagy íjászlőrések (Karácsonfalva, 
Nagysolymos) paraméterei minden irányban (szélesség, magasság) közel a felére 
csökkennek a lőfegyverek elterjedésével és általánossá válásával (Rava, Rugonfalva, 
Agyagfalva). Ennek elsőrendű oka a lőfegyverek technikai alkalmazásában rejlik, az 
íjazás és puskával való kilövés más-más mozgásteret igényelt. Érdemes lenne a 
középkorinak vélt lőrések méreteiben megnyilvánuló különbségeket (pl. Karácsonfalva 
és Felsőboldogfalva, vagy Nagysolymos és Homoródszentpál közti eltéréseket) 
technikai oldalról is megvizsgálni, vajon az íjak méretében történt változás, avagy a 
lőrések használatában? Az olyan speciális esetekben, mint pl. Farcád vagy Nagybacon 
szegmensíves, kívül széles nyílású lőrésablakain, illetve Erdőfüle tornyának felső 
szintjén beépített fordított kulcslyuk alakú lőrésekkel számolhatunk vagy pedig az 
eredeti állapot teljesen átalakult. 
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i). Filegória/erkélyes toronysisak: a tanulmányozott esetek többségében kimutatható 
volt a tornyokon (ma már egyetlen példa sincsen rá Udvarhelyszéken), és eléggé 
bizonyos, hogy a védelem fokozása érdekében az elemzett tornyokat nyitott tornác 
koronázta úgy a középkorban, mint a fejedelemség korában. Orbán Balázs jellemzése 
szerint a székelyföldi tornyok nagy részének tetőzete „az egész tornyot körül futó 
tornáczzatra fektetett”.995 Mivel az írott források nagyon szűkszavúak velük 
kapcsolatosan (ld. Adattár), illetve csak egy esetben maradt fenn ábrázolás formájukról 
(Székelyderzs), szerkezetükről keveset tudunk. Derzsen Orbán Balázs kettős tagolású 
toronysisakot ábrázol, amelynek a héjazatát is körbefutó kémlelőnyílás szakította meg. 
A filegóriák kiképzésében két alapvető forma különböztethető meg: az egyiken a tornác 
közvetlenül illeszkedik a toronyfal síkjába, a másiknál a tornác erkélyszerűen kiugrik, 
és a toronyfalból kinyúló gerendákon, gyámokon nyugszik, Orbán Balázs ez utóbbi 
típusú tornyokra utal a boldogfalvi torony leírásánál.996 Írott források hiányában az első 
típus megléte csak közvetve mutatható ki (hangablakok hiánya a kőfalazaton), a kiugró 
tornácszerkezetnél a falat teljesen átütő gerendafészkek viszont esetenként 
megmaradhattak (pl. Rava), a derzsi filegória a kettő közti átmenetnek tűnik. Más 
védelmi elem híján a 17-19. századi forrásokban zsindelyes toronynak írt példákat nem 
vettem fel az Adattárba, ugyanis a legtöbb esetben kiderül, hogy egyszerű haranglábról 
vagy mindössze zsindelyfedésű toronyról van szó. 
A közvetve kimutatott, ma már nem létező filegóriák keltezhetetlenek, többségüket az 
évszázadok folyamán újra- vagy átépítették. 
j). Speciális védelmi elem a tornyon: pl. szuroköntő vályú a földszinten (Székelyderzs), 
belső, emeleti gyilokjáró, állványzat (Felsőboldogfalva, Oklánd), a toronyhoz épített 
melléktér (Farcád) stb. 

A tornyok esetében nem állt módomban az udvarhelyszéki példákat a hatalmas 
székelyföldi/erdélyi leletanyaggal összehasonlítani, főként azért, mert más területeken 
nem születtek ilyen jellegű, a toronyépületre és annak paramétereire koncentráló 
részletes, elemző felmérések vagy dendrokronológiai vizsgálatok. A disszertációnak ez 
a része egy alapgyűjtés a későbbi összehasonlító vizsgálatokhoz. Elemzéseim alapján 
viszont megállapíthattam, hogy nem beszélhetünk önálló udvarhelyszéki toronytípusról, 
az itteni tornyok jól illeszkednek a székelyföldi formák sorába. A különálló 
kaputornyok vonatkozásában, valamint a filegóriák alkalmazásában Udvarhelyszék a 
legközelebb Háromszékhez áll, ahol az erődített templomok nagy részénél külön állt a 
harang- és kaputorony, Csíkban a típus meglehetősen ritka volt.997 A tornyok 
Udvarhelyszéken belüli elemzése a terület védelmi formáját és annak vetületeit jelentős 
mértékben gazdagította és kiszínezte. 

Nem végezhettem részletes elemzést és összehasonlítást a védőfalakhoz épült 
saroktornyok esetében, ugyanis ennek Udvarhelyszéken mindössze Derzsben vannak 
álló formái. Ezek fő jellemzője a négyszögletes forma, a földszint fölött két emelet, 
mindhárom szinten lőrésekkel, szuroköntővel (?) és kémlelőnyílásokkal (részletes 
leírásukat ld. az Adattárban). A kaputornyoktól főként az önálló, egymástól elválasztott, 
külön bejárattal rendelkező, alacsony szintek különböztetik meg. Derzsben a 17. századi 
saroktornyokon az esetek nagy többségében a korszerűbb, nagyobb lőteret belátó 
lappancsos lőrésfülkéket alkalmazták (analógiái a fentebb említett háromszéki 
templomok: Illyefalva, Nagyajta, Sepsiárkos).998 Homoródszentmárton részben feltárt 

                                                 
995 Orbán 1868. I. 40. 
996 Vö. Balogh I. 1935. 36. 
997 Vö. Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 41-42. 
998 Ld. Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995.; Tüdős S. 1995. 
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keleti és délkeleti védőtornyai szintén e típusba illeszkednek (négyszögű forma, 
alacsony, fafödémmel elválasztott szintek, lappancsos lőrések ?). 

Ami a védelem további formáit és elemeit illeti, a jövőben régészeti ásatásokkal 
és falkutatásokkal az objektumok száma és spektruma tovább bővülhet (gyilokjárók, 
tároló helységek, lőrések stb.). 
 

6.5.3. A templomok védelmi funkciója Udvarhelyszéken 
 
 A székelység késő középkori – fejedelemség kori önvédelmének sajátos formái a 
templomerődítések, melyek sorába illeszkednek az udvarhelyszéki példák is. Fontos 
már az elején hangsúlyozni, hogy Udvarhelyszéket földrajzi helyzete, a keleti, délkeleti 
határoktól való viszonylagos távolsága megkülönbözteti Háromszék vagy Csíkszék 
fekvéséből adódó állandó és fokozott vészhelyzettől, ami eleve meghatározta a 
templomerődítések számát és mértékét.999 A templomerődítések számbavételekor, 
illetve ezek jellegének elemzésekor a földrajzi helyzet az egyik legfontosabb szempont 
úgy Székelyföldön, mint Udvarhelyszéken belüli elhelyezkedésük vizsgálatánál. 
 Az udvarhelyszéki templomok erődítésének kezdetei Székelyföld egészéhez 
hasonlóan az írott források hiánya miatt elég nehezen határozhatók meg. Semmiképpen 
nem sorolhatjuk az udvarhelyszéki templomerősségek sorába a Firtos várában álló – 
feltehetően 13. századi – kápolnát1000, ugyanis az egyházi épület mindössze része a 
várnak, és a várfalak építésének elsődleges célja nem a kápolna védelme, megerősítése 
volt.1001 A legelső forrás, amely a törökök megjelenését jelzi Udvarhelyszék déli 
határain, 1432-ből való. Ekkor a törökök és a vele szövetséges havaselvi csapatok a 
Barcaság után Kőhalom vidékét és Székelyföld bizonyos részeit dúlták fel, sok székelyt 
hurcolva magukkal.1002 A forrás közvetett utalása szerint a támadás Udvarhelyszék déli 
részét érinthette. A betörés más, konkrét következményeit nem ismerjük. Fentebb már 
utaltam rá, hogy a törökök 1493. évi súlyos erejű erdélyi hadjárata szintén elérte 
Udvarhelyszéket, mely kézzel fogható hatásokat váltott ki a templomok 
megerődítésében. A dendrokronológiai kutatások eredményei alapján a derzsi templom 
szentélyének fedélszéke és védelmi mellvédjének faszerkezete az 1490-es évek közepén 
készült, ezt követte a következő század elején a templomhajó védelmi emeletének 
építése is. Holott a derzsi torony építését a faminták vizsgálata alapján nem sikerült 
keltezni, a templom megerődítése közvetve azt is bizonyítja, hogy a torony és a hozzá 
kapcsolt korai, ovális védőfal már szintén elkészült a 15. század végéig. Karácsonfalván 
a toronybejárat szemöldökkövébe vésett 1496-os évszám a toronyépítést kezdetét jelzi, 
melyet a dendrokronológiai vizsgálat szintén megerősített. 
 Az Udvarhelyszék területén kutatott, védelmi jelleggel épült középkori 
templomtornyok (Felsőboldogfalva, Karácsonfalva, Homoródszentpál, Nagysolymos, 
Székelyderzs) építésének kezdetét a kutatás jelen stádiumában a 15. század végétől 
számíthatjuk, hozzátéve, hogy egyes tornyok építése már a század első harmadában – 
közepén elkezdődhetett, a tornyok jellege és műrészletei sajnos pontosabb datálást nem 
tesznek lehetővé. A régészeti és művészettörténeti kutatásokból tudjuk, hogy Bögözben 
és Szentábrahámon már a 13-14. században (harang)tornyokat építettek a templomok 
nyugati frontjához. Fenti megállapításom a fennálló falakkal és részletekkel rendelkező 
tornyok keltezésére vonatkozik. 

                                                 
999 Ld. Dávid 1981. 48. 
1000 Vö. Tüdős S. 1995. 13. 
1001 Az ilyesfajta félreértésekre Tolnai Gergely is felhívja a figyelmet. Ld. Tolnai 2001. 7. 
1002 A forráshivatkozásra ld. a 3.4. alfejezetet. 



 230 

 A középkori jellegű templomtornyok építésének záróakkordját a 
homoródszentpáli torony építése jelenti 1530-1542 között, melynek lőrései egyben a 
lőfegyverváltást is jelzik, illetve előrevetítik a tűzfegyverek elterjedését. A védelmi 
tornyok építése a 16. század közepétől egészen a 17. század közepéig továbbkövethető 
(Rugonfalva, Agyagfalva, Homoródszentpéter, Oklánd, Rava). 

A tornyok és a klasszikus templomvárak vagy templomerődítmények 
(Homoródszentmárton, Székelyderzs) jól körülhatárolható csoportjai között 
helyezkednek el azok a kiegészítő jellegű védelmi elemekkel ellátott templomok, 
melyeknek az összegyűjtésére és vizsgálatára kísérlet történt a disszertációban. Mint 
már utaltam rá, a ma ismert állapot egy hiányos kép, több esetben szinte nyomtalanul 
eltűntek egyes építészeti elemek a templomokról, továbbiak régészeti feltárás és 
falkutatás révén kerülhetnek felszínre a jövőben. A védelmi jelleggel épült tornyok 
esetében minden esetben számolnunk kell egy védelmi céllal épült kerítőfallal is, 
ugyanis a templom védelmét csak ily módon lehetett hatékonyan ellátni. Ennek álló 
példái ma már csak Homoródszentmártonban, Rugonfalván és Székelyderzsben 
láthatók, részben visszabontott formái Agyagfalván, Felsőboldogfalván (?), 
Karácsonfalván, Homoródszentpéteren, Nagygalambfalván és Oklándon állnak, nem 
maradtak nyomai Homoródszentpálon, Nagysolymoson és Ravában. 

Az építőkről a középkori források teljes mértékben hallgatnak a 17. századot 
megelőzően. Valószínű, hogy a védőtornyok építését általában nem kellett külön 
mesterre bízni, és a liturgikus funkciót betöltő templomokat építő mester irányította 
kivitelezésüket. A fennmaradó emlékek arra utalnak, hogy építészeti vonatkozásban 
néhány templomtorony kiváló tervezés alapján készült, évszázadokon keresztül kiállva 
az idő próbáját. Műrészletei alapján a felsőboldogfalvi és homoródszentmártoni gótikus 
torony, hadászati tekintetben a karácsonfalvi és nagysolymosi tornyok emelhetők ki. Az 
építők általában nem láthatták előre a talajelcsúszásokat, ezek mindig az idők folyamán 
jelentkeztek, több tornyon komoly statikai problémákat, repedéseket okozva az elmúlt 
évszázadok során vagy már korábban (Homoródszentmárton, Homoródszentpéter, 
Nagygalambfalva, Rugonfalva). 

A megrendelők – néhány speciális esettől eltekintve – a székely faluközösségek 
voltak. A derzsi templomerőd, úgy tűnik, hogy nemcsak építészeti vonatkozásban, 
hanem e téren is elkülönül a többi emléktől. A Derzsben birtokos Petki család 
történetének kutatása közben Mordovin Maxim arra a következtetésre jutott, hogy a 
középkorban Derzs vármegyei enklávé lehetett, és a területet a késő középkorra 
kebelezte be az udvarhelyi székelység.1003 Véleményem szerint a kérdés további 
kutatásokat igényel, melynek olyan ellentmondásokat kell feloldani, hogy Derzs 
plébániáját – amennyiben vármegyei területen feküdt – miért találjuk mégis 1333-1334-
ben az erdőháti alesperesség egyházközségei között. Mindenesetre, a Petki család 
patronátusa a templomépítés és a korai templomerődítmény kiépítésben vitán felül 
áll.1004 A későbbi források alapján viszont azt látjuk, hogy a 17. századi külső védelmi 
öv kiépítésében a Petkiek mellett a székely közösség is jelentős szerepet játszott. Erre – 
és némiképpen már a templomerőd védelmi működésére – vett fényt a derzsiek 1661. 
október 11-én, Ali pasa dúlása idején Apafi Mihály fejdelemhez kelt folyamodványa, 
akitől templomkastélyuk védelmére őrzőket kérnek.1005 

Homoródszentmárton esetében az 1625. évi püspöki vizitáció részletei egy 
másfajta, szintén sajátos szerveződési formára utalnak. Mint Radeczki püspök 
                                                 
1003 Mordovin 2006. 7-8. 
1004 Vö. Dávid 1981. 267-279.; Benkő – Székely 2008. 26. 
1005 „…méltóztassék Nagyságod nyomoru kastélyunkhoz bizonyos őrzőket adatni…”. Nemzeti 
Társalkodó 1835. II. félév. 276-277. Részleteiben idézi Orbán 1868. I. 181. 
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okleveléből kiderül, a szentmártoni templom erődítési munkálatai az anyaegyházhoz 
tartozó filiák (Abásfalva, Keményfalva, Gyepes, Kénos és Lókod) támogatásával 
folytak. Az más kérdés, hogy a filiák „a segítségben nem igen nagy buzgóságot 
mutattak, mert azt mondották, hogy a régi romlásokat készek kiigazítani, segíteni, de 
nagyobb és újabb erősségek építésére nem ajánlkoznak”.1006 Az oklevélből az is kiderül, 
hogy a filiáknak külön területük volt a temetőkertben, éspedig annak délkeleti részén, 
amelyen nem engedték házak vagy más épületek (istállók, állások) építését.1007 

Az építkezésekben a helyi lófőknek és az egyház patrónusainak is komoly 
szerepe volt.1008 A templomvár működéséről I. Rákóczi György 1636. július 24-én 
kiadott kiváltságlevele tudósít, amelyben a fejedelem a homoródszentmártoniaknak 
megengedi, hogy háborús időkben egy „tehetős” székelyt és öt puskás gyalogost otthon 
hagyjanak a templom védelmére, akiket minden adótól és más tehertől mentesít a 
fejedelem.1009 A szentmártoniak privilégiumát 1659-ben és 1681-ben megerősítik1010, az 
1682. évi hadjáratból távolmaradt udvarhelyszékiek jegyzékében 
Homoródszentmártonban „az Varban” maradt öt személyt név szerint is 
megnevezik.1011 Az udvarhelyszéki adatokat a bölöniek 1690/1691. évi szabályzata 
egészíti ki, részletezve a falu és a templomvár életének vészhelyzet idején való 
működését.1012 
 Az építkezések gazdasági hátteréről megállapítható, hogy a rangosabb 
templomvárakat (Homoródszentmárton, Székelyderzs)1013 a szék legnagyobb 
települései közé tartozók falvak emelték, viszont e vonatkozásban, mint fentebb utaltam 
rá, a székely lófők és főnépek szerepe is nagyon fontos tényező volt. A védelmi jellegű 
tornyot és ennek megfelelően védőfalat építő falvak1014 közül 1614-ben 
Felsőboldogfalva (28), Homoródszentpéter (23) és Rugonfalva (29) tartozott az átlagos 
családfőszám alatti településekhez. Ez a tényező önmagában is arra utal, hogy a 
templomok védelmi szempontú kialakítása nem pusztán népesedési tényezők 
függvénye, sokkal inkább egy szükséglet követelménye, amelynek érdekében nagyobb 
áldozatott hozott a faluközösség. A fenti negatív példák vizsgálatára pusztán az 1614. 
évi lustra nem elegendő, ugyanis a felsőboldogfalvi torony legkésőbb a 15. század 
végére – 16. század elejére felépült, Homoródszentpéter a szék legveszélyeztetettebb 
pontján állt, míg a bizonytalan keltezésű rugonfalvi torony mellett álló rangos gótikus 
templom nemesi patrónus támogatásával épült fel.1015 

A védelmi szereppel ellátott jellegű templomokat térképre vetítve (ld. 3. kép) 
ezek jól kirajzolják a török betörések útvonalait. Lényegében a két Homoród és a Nagy 
Küküllő völgye volt az ellenség, a fosztogató csapatok fő útvonala. Az udvarhelyszéki 
példák egyértelműen arra utalnak, hogy az egyes templomok védelmi elemekkel való 
                                                 
1006 Jánosfalvi 1858/2003. 43. 
1007 „Nos autem nulla ratione permittemus, ut in ea Ceomiterii partem, qua est ista ipsius Coemeterii 
divisione nostra est, vel domum, vel stabulum, vel quidquam aliud super... nostrum, et domestico familia 
nostrae sepulchreti aedificatis”. Homoródszentmártoni Unitárius Egyházközség levéltára. 1. irat. Az 
oklevél fényképmásolatát Nyárádi Zsolt bocsátotta rendelkezésre. 
1008 Vö. Jánosfalvi 1858/2003. 43. 
1009 SzO. VI. 135-138. Részleteit ld. a Függelékben (9.1. alfejezet). 
1010 Apafi Mihály oklevelének átiratában és magyar fordításban: Kénosi – Uzoni 2009. 436-439. 
1011 SzO. ú.s. VIII. 65. 
1012 Tüdős S. 1995. 84-85. 
1013 1614-ben Szentmártonban 62, Derzsben 84 családfőt írtak össze, az udvarhelyszéki településeken az 
átlagos családfő szám ekkor 37 volt. Vö. Imreh – Pataki 1979. 160. 
1014 Agyagfalva 47, Homoródszentpál 47, Karácsonfalva 53, Nagygalambfalva 71, Nagysolymos 57, 
Oklánd 39, Rava 44 családfővel rendelkezett az 1614. évi összeírás idején. Vö. Imreh – Pataki 1979. 180-
183. 
1015 Ld. Benkő E. 1992. 132-136.; Dávid 1981. 242-252. 
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kiépítései a helyi közösségek szükségmegoldásai voltak: adott középkori vagy újonnan 
épülő templom megerősítése. Az elemzett példák sorában nem találunk olyan 
templomot, amelynek helykiválasztásában a védelmi szempontnak kiemeltebb szerepet 
tulajdonítottak volna, a templom helye ezt eleve kijelölte. Udvarhelyszékkel ellentétben, 
a támadásoknak jobban kitett Háromszék területén a templomvárakat az esetek 
többségében a félreesőbb völgyekben építették (pontosabban ezeket a templomokat 
erődítették meg a késő középkorban).1016 Itt a településtörténeti és védelmi szempontok 
összefüggése olyan értelemben is kimutatható, hogy a mellékvölgyekben lévő 
települések általában jelentősebb demográfiai és gazdasági növekedést értek el.1017 
 Derzs földrajzi helyzete, Udvarhelyszék déli peremén való elhelyezkedése 
önmagában is indokolta a templom megerődítését. Vannak esetek viszont, amelyek – ha 
a mai településföldrajzi állapotokat nézzük – meggyőzőbb magyarázatott igényelnek. A 
félreső völgyekbe eső Nagysolymos és Rava, az előbbi a Nagy-Küküllőbe ömlő 
Solymosi-patak völgyének felső szakaszán, az utóbbi pedig a vízválasztó túloldalán, a 
Kis-Küküllőbe szakadó Ravai-patak szűk völgyfőjében fekszik. Mindkét település 
templomához három-, illetve négyszintes védőtorony csatlakozik. E tény mögött jól 
kitapintható egy olyan útvonal, amely a Küküllők völgyét kötötte össze, a két falu 
között kelve át a vízválasztón és a mai állapotokkal szemben sokkal komolyabb 
forgalmat bonyolított. Meglátásomat egy írott forrás is alátámasztja. 1605-ben Rácz 
György oláh és rácz csapatokkal tört be Udvarhelyszékre, végigpusztítva 
Szentábrahámot, Derzset és (Erdő)szentgyörgyöt, a Segesvár felé igyekvő martalócokon 
az utánuk eredő Mátyus János csíki kapitány Solymosnál ütött rá.1018 
 Végül feltevődik a kérdés, hogy a háromszéki vagy szászföldi 
templomvárakhoz, templomerődökhöz képest általában jóval szerényebbnek mondható 
udvarhelyszéki templomok milyen fokú védelmi szerepet tudtak betölteni? Ennek 
megválaszolásánál ismét a földrajzi elhelyezkedést kell elsősorban kiemelni, éspedig 
azt, hogy Udvarhelyszéken a Rika felől jövő országos jelentőségű utat leszámítva, 
főként helyi jellegű utak haladtak át. A török hadjáratok általában elkerülték 
Udvarhelyszék területét, és úgy a rikai, mint a folyó völgyekben haladó utak, mint 
számos írott forrás utal rá1019, a portyázó, rabló csapatok felvonulási útjai voltak. A 
néhány tíz, maximum száz fős csapatokkal szemben, amelyek ostromágyúkkal nem 
rendelkeztek, az udvarhelyszéki templomvárak, védelmi tornyok vagy egyszerű 
kerítőfalak általában jól vizsgáztak és rövidebb ostrom esetén megfelelő védelmet 
nyújtottak. A megerősített falak mellett nagy szerepe volt a védők számának, 
fegyverzetének, tartalékainak és kitartásának. Az egyes faluközösségek lakóinak száma 
nyilván csak tájékoztató jellegű adat a védők erejének meghatározásánál (1614-ben 
Derzsben 84 családfőt, Homoródszentmártonban és filiáiban 214 családfőt írtak 
össze).1020 A falak és a védők ereje mellett nagy szerepe volt a felhalmozott 
élelmiszertartalékoknak és az ivóvízellátásnak. Ismereteim szerint Székelyföldön 
mindössze a derzsi és illyefalvi, esetleg árkosi templomerődöknek1021 volt a falakon 
belül ásott kútja, de ez az állapot minden bizonnyal kutatási hiányosság (az újkorban 
                                                 
1016 Ld. Tüdős S. 1995. 49. 
1017 Uo. 
1018 Szamosközy 1880. 553.; TT. 1892. 409. Egy évvel későbbi tanúvallomás (1606) megemlékezik arról, 
hogy a mai Fenyőkút környékére lokalizálható Veres-patakból a „Racz Jaraskor” juhokat vittek el. Szabó 
T. 2005. 90. 
1019 Pl. 1658-ban a török-tatár had a Rikán kelt át a Homoród mentére, és ugyanitt vonult vissza. Nagy 
Szabó Ferencz memorialéja. ETA. I. 167-168. 
1020 Ld. Imreh – Pataki 1979. 180-183. A két templomvár belső alapterülete nagyjából azonos: a derzsié a 
védőtornyokkal és a kaputoronnyal együtt 2.050 m2, míg a szentmártonié 1.900 m2. 
1021 Az adatok részben Gyöngyössy Jánostól származnak, köszönet értük. 
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használaton kívül került kutakat feltehetőleg betömték). Nincsenek közvetlen adataink a 
templomok védelmét ellátó fegyverekre, ezek többnyire a hadköteles székelység 
fegyverzetéből állhattak (íj, számszeríj, kopja, fokos, balta, kasza, puska stb.), melyeket 
a várak védelmében mindenhol alkalmazott segédanyagok (kő, forró víz, szurok) 
egészítettek ki. Az ismert védelmi elemek alapján úgy tűnik, hogy az udvarhelyszéki 
templomok védelménél ágyúkat nem alkalmaztak, szemben Háromszékkel, ahol egyes 
esetekben ágyúk használata feltételezhető. Közvetve erre utal a háromszéki székelyek 
1571. évi panaszlevele, melyben azt írják, hogy templomaikat „nagij keoltchegekkel 
puskakal zakalosokal porral goliobizsal valamennijre meg ereositettek volt...”.1022 

Az elrettentést szolgáló masszív, zárt templomtornyok lőréseiből egy-egy szűk 
teret lehetett mindössze tűz alatt tartani, hatékonyabb védelmet a derzsi és szentmártoni 
sarok- és külsőtornyok és gyilokjárós falak tudtak nyújtani. Az ellenség megsemmisítést 
semmiképpen nem, inkább passzív védelmet nyújtó templomtornyok legnagyobb 
gyengéje a felgyújtás volt, amelynek kiküszöbölését a zárt, boltozott toronyaljak voltak 
hivatva elhárítani. Ezért is építették a lőréseket záró teherkiváltók külső elemét minden 
esetben kőből. A torony felső, jelentős mennyiségű fából épített sisakjának és tornácos 
mellvédjének kigyúlását és a tűz továbbterjedését a toronybelső legfelső szintjének 
boltozásával lehetett megakadályozni (ma mindössze egyetlen ilyen megoldás ismert, a 
székelyderzsi). A derzsi középkori tornyot 1605-ben felgyújtották és faszerkezete 
nagyrészt kiégett. A torony harmadik szinti falszövetének tanulmányozása alapján, az 
elbontott boltozat alatti és fölötti kőfalazatban látható enyhe különbség (felül több 
gömbkőből, kevés hasított kőből rakott falszakasz – ld. 718. kép) alapján 
megállapítható, hogy a boltozat másodlagos, amelyet nagy valószínűséggel az 1606. évi 
renováláskor építettek. 

A nagyobb támadó csapatoknak az egyszerű kerített templomok nem tudtak 
ellenállni. A homoródszentmártoni templomot 1613-ban a Báthori Gábor ellen Erdélybe 
vonuló török csapatokkal szemben kaputornya és egyszerű kerítőfala nem tudta 
megvédeni. E szomorú tapasztalat alapján építették át ezt követően a szentmártoniak a 
külső védelmi övet külsőtornyos templomvárrá. 

Az ezres nagyságrendű hadakkal szemben nemcsak az udvarhelyszéki, hanem 
általában a székelyföldi templomok védhetetlenek voltak. 1658-ban a török-tatár hadak 
csak a szék déli részét érték el, felégetve Homoródszentpált.1023 Az 1661. évi 
bosszúhadjárat során végigprédálták Udvarhelyszék nagy részét, és írott forrásokból 
tudjuk, hogy jelentős károkat okoztak az agyagfalvi, bögözi, homoródszentmártoni, 
székelyderzsi és székelyudvarhelyi, ismereteink szerint különféle védelmi elemekkel 
ellátott templomokon (Énlaka, Patakfalva, Szentkirály, Szenttamás, Zetelaka 
templomait szintén kifosztják, felgyújtják).1024 Közvetett adatok utalnak arra, hogy a 
pusztítás érinti a felsősófalvi, felsőboldogfalvi és nagygalambfalvi templomokat is, 
valamint a székelyudvarhelyi Jézus Szíve kápolnát. Több templom boltozatát 
(Felsőboldogfalva, Énlaka stb.) ezt követően kellett famennyezetre cserélni. Énlakán 
ennek következtében erősíthették meg belülről a nyugati ajtót falba épített toló 
gerendával (448. kép). A bögözi templom fedélszékének és tornyának teljes 
faszerkezetét 1664 és 1670 között kivágott fákra cserélik, amelynek hátterében szintén 
egy nagymérvű pusztítás állhatott. Tornya faelemeinek kivágása (1661-1676) alapján 
hasonló eseményre gyanakodhatunk Nagygalambfalván is. 

Thököly fejedelemsége idején 1690-ben Udvarhelyszéken kétszer is átvonultak 
török-tatár segédhadai, több falut és templomot kifosztva, mint pl. a patakfalvi 
                                                 
1022 SzO. II. 331. 
1023 EOE. XI. 421. 
1024 Dávid 1981. Az eseményekre ld. még Forró 2003. 
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egyházat. A szentmártoni templomot ismét támadás éri, és kihasználva annak gyenge 
pontját, a kerítőfal délkeleti oldalán törnek be a támadók, felgyújtva a templomot, 
viszont a fegyverrel, kövekkel, forró vízzel védett kaputornyot nem tudták bevenni.1025 
Az eset kiválóan példája annak, hogy a jól felszerelt, megfelelő védelemmel ellátott 
védőtorony ellen tudott állni egy rövidebb ostromnak. 

1704-ben a császári csapatoknak a muzsnai „kastély” nem tudott ellenállni, a 
dúlás következtében teljesen elvesztette erődített jellegét (feltehetően egy magas, 
kaputoronnyal egybeépült kőkerítésről lehet szó). 
 

6.6. A várak és más védelmi objektumok Udvarhelyszék középkori és 
fejedelemség kori településrendszerében 

 
Udvarhelyszék középkori és fejedelemség kori településtörténetének adatai, 

valamint a várak és más védelmi objektumok kutatása lehetővé teszik, hogy ezek 
kapcsolatát a településekkel, még ha nem is minden vonatkozásban, de legalább 
tendenciák szintjén felvázoljuk. 

A régészeti terepbejárások alapján egyre részletesebben megrajzolható az 
Árpád-kori településtörténet, amelynek legfontosabb lényegi következtetése, hogy a 
középkori települések döntő hányada a mai települések helyén alakult ki, azok 
előzményét képezi. Az Árpád-kori védelem objektumai, itt néhány várra (Rapsóné vára, 
Tartód vára), valamint a Vargyas-szorosra gondolok, a korabeli településterület határán 
vagy azon kívül jöttek létre, kiesve a főbb utak vonalából, egyik legfőbb szempontnak a 
földrajzi védelmi adottságokat tekintve (2. kép). A több falu, település által a havasok 
alján vagy mélyén kialakított, épített menedékhely osztatlan széki birtokokon jött létre, e 
tekintetben a havas közös birtoklása és kihasználása lényégében a későbbi, 
fejedelemség kori havas-használatnak az előképe (Tizenhétfalusi Havas, Ős-Marosszéki 
Havasok). Vannak olyan esetek, ahol más szempontokat is figyelembe vettek, pl. a 
Budvár kiválasztásánál a stratégiai adottság már fontosabb volt, mint a vár távoli helyen 
való építése. Kustaly váránál a védelmi tényező mellett a Rikán áthaladó út ellenőrzése 
úgyszintén fontos szerepet kapott. E várak a tatár veszély megszűnésével már a 14. 
században elvesztették jelentőségüket. 

A nagygalambfalvi vár és Firtosvár példája arra utal, hogy a távoli 
menedékhelyeknek még a késő középkorban is volt szerepük (a Vargyas-szoros 
használata folyamatos), viszont a védelmi gondolkodás és a védelmi mechanizmusok 
kezdenek átalakulni: a települések közvetlen környékén építenek ki menedékhelyeket 
(mesterséges barlangok) vagy a falu legfontosabb épületének a megerődítése 
(templomok) kerül előtérbe. Az emberi és anyagi javak védelmének koncentrálódása a 
jánosfalvi, védelmi szerepet is betöltő templom, illetve a közelében ásott tatárpincék 
együttese, a kettős funkció meglétét a védbarlangoknál egyelőre csak feltételezzük. 

A védelmi jellegű templomok térbeli eloszlása (3. kép) jól kirajzolja 
Udvarhelyszék legveszélyeztetettebb részeit és pontjait a 15-17. században. Ennek 
megfelelően, azt írott forrásokkal összhangban, a Homoród mentét gyakran érték kisebb 
támadások, portyák vagy átvonuló török hadak fosztogatásai. A védelmi jellegű 
templomok mellett itt találjuk a védbarlangok egy részét, és itt épült fel a 17. században 
a bágyi vár. Udvarhelyszék déli részén, Szászföld közelségének tulajdoníthatóan szintén 
gyakran megfordultak az ellenséges hadak. Derzs templomerődje, a muzsnai 
védbarlangok, valamint a szék déli határán sűrűsödő őrhegy típusú helynevek – 
világosan tükrözik ezt. 

                                                 
1025 Ld. Jánosfalvi 1858/2003. 47. 
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Udvarhelyszék területén áthaladó fontos útvonalak hadi jelentőségét adott 
esetben közvetve néhány védelmi jellegű templom rajzolja ki, mint pl. a 
Nagysolymoson és Raván átvezető útét, melyet írott forrás is megerősít. Nem ismerjük 
néhány érdekes helynév hadtörténeti hátterét, mint pl. Kadicsfalván a Hadrév 
(1771/1817)1026, a történeti forrásokban mindössze arra találunk utalást, hogy 1690-ben 
Thököly csapatai a közeli bethlenfalvi lokra szálltak.1027 A máréfalvi Hadút1028 a keleti, 
Csíkszék felől jövő hadi események helynévi lenyomata lehet. 

                                                 
1026 Szabó T. 2005. 83. 
1027 Vö. Szeles 1898. 395. 
1028 Szabó T. 2005. 130. 
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7. Összefoglalás 
 
 Az ún. székely szabadság alapját a középkorban e népcsoport tagjainak 
személyes katonai szolgálata képezte, amely a különféle hadjáratokban való részvétel 
mellett a keleti-délkeleti határok védelmét jelentette. II. Ulászló 1499. évi 
kiváltságlevele egyértelműen kiemeli: a székelyek „kötelesek a haza védelmére 
állandóan őrködni, ami miatt e székelyek minden adótól vagy bármiféle szolgáltatástól 
mentesek, miként a Magyarország dicső királyai által nemességgel kiváltságolt igazi 
nemesek”. Világos megfogalmazása ez a személyi szabadság és adómentesség fejében 
nyújtott határvédelmi szolgálatnak. A szórványos középkori írott források közt már az 
Árpád-korból vannak utalások a határ menti szorosok székelyek általi megerősítésére és 
bevágására. A székelység könnyűfegyverzetű, mozgékony hadviselete hosszú 
évszázadokon keresztül megfelelt annak a feladatnak, amely békeidőben a határvidék 
felügyeletét és ellenőrzését jelentette, ellenséges hadjáratok idején pedig az utak, 
szorosok és átjárók járhatatlanná tételét. A határvédelemnek ez a módja nyilvánvalóan 
nem vont áthatolhatatlan védőfalat a Kárpátok vonalára, viszont arra kiválóan alkalmas 
volt, hogy a hátország mozgósításáig az ellenfelet fenntartsa. Ezt követően az ország 
védelmét az erdélyi vajdaság harci alakulatai, köztük a székely kontingens, közösen 
látták el. A határ védelmének szervezeti formájáról a középkorból alig van adatunk. A 
szórványos írott források alapján úgy tűnik, hogy akárcsak a hadakozás, a határ védelme 
is székek szintjén volt megszervezve. A külső székek (Csík-, Gyergyó- és Kászonszék, 
Háromszék) kiemelt szerephez jutottak a határ ellenőrzésében, úgy katonai, mint 
gazdasági vonatkozásban. A mélységében tagolt országvédelemben és a betörő ellenség 
feltartóztatásában, kiűzésében Udvarhelyszék, Marosszék és Aranyosszék katonai 
potenciálja is hatékonyan közreműködött. A határvédelmi feladatokat a székely katonai 
rendek az általános hadkötelezettségnek megfelelő módon láthatták el. A székely 
ispánok vezetésével folytatott keleti hadjáratoknak közvetett határvédelmi, megelőző, 
elhárító funkciójuk is volt. A 15. századi forrásokban számos adatot találunk a 
székelység határ menti ellenőrző tevékenységére. 
 A székely határvédelemnek ez módja nem igényelt határvárakat, mint ahogy 
nem is tudunk középkori székely határvárról. A kelet-erdélyi (székelyföldi) középkori 
várak kutatásának egyik meghatározó álláspontja, miszerint ezek a várak a keleti 
határokat védték a 11. század végétől a székelység betelepedéséig, ma már nem tartható. 
A régészeti feltárások eredményeire fókuszáló kutatás a székelyföldi várak nagy részét a 
13-14. századra keltezi, és közösségi vagy magánföldesúri mentsváraknak tartja azokat. 
A kelet-erdélyi határvédelem egyik fontos alappillérének tartott hosszúsáncokról 
természettudományos elemzések révén kiderült, hogy a 7-9. században készültek, tehát 
nincsen Árpád-kori vonatkozásuk. Néhány kisebb hosszúságú sánc vagy földhányás 
viszont valóban középkori (Tatársánc, partiumi töltések egy része) vagy fejedelemség 
kori (Országhatár), melyeknek elsősorban helyi jellegű védelmi szerepük, illetve 
közigazgatási funkciójuk lehetett. 
 A 15-16. századi székely társadalom és hadszervezet átalakulása komoly 
következményekkel járt a határok védelmének vonatkozásában is. Az 1562. évi székely 
felkelést követően, a 16. század második feléből alig van írott forrás a székelység 
közvetlen határvédelmi tevékenységére. A székelység szabadságjogainak és katonai 
szerepkörének visszaállítása a 17. század elején a határvédelem terén is éreztette 
hatását, amely egyes határ menti székely közösségek speciális feladatokkal való 
felruházását jelentette. Az erdélyi fejedelmek egyes közösségeknek adott 
kiváltságlevelei a privilégiumok fejében a Moldvába és Havasalföldre vezető utak, 
ösvények, völgytorkolatok őrzésével, kémlelésével és azok eltorlaszolásával bízta meg, 
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illetve kémkedésre és hírszerzésre kötelezte őket a határ túloldalán. Háromszék és 
Csíkszék feladata a határ menti fejedelemség kori várak építése és őrzése volt. A 17. 
századi népesség-összeírásokban a csík-, gyergyó- és kászonszékiek közt őrállókat is 
találunk, akik a határok, vámok és várak őrzését, illetve ellenőrzését látták el. Az 
Approbatae Constitutiones a székelyek kötelezettségei közt szintén kiemeli a határvárak 
fenntartásának és az utak őrzésének feladatát. A Diploma Leopoldinum továbbra is 
fenntartja a székelyek katonai kötelezettségét, amely a határvédelem vonatkozásában a 
17. század végén többnyire már csak gazdasági jellegű volt. 
 A disszertáció vizsgálatának tárgyát képező várakat és más védelmi 
objektumokat elemzésük során több szempont alapján lehetett csoportosítani. A 
középkori és fejedelemség kori várak osztályozásában azok területének joghatóságát, 
illetve társadalmi jogállását tekintettem a fő szempontnak. 
 Kustaly várának kutatása igen fontos tanulságokkal szolgált a terület korai, 
Árpád-kori településtörténetét illetően. A rika-erdei toronyvárakkal való hasonlósága, 
illetve topográfiai elemzések alapján sikerült kimutatni, hogy Kustaly vára eredendően 
vármegyei területen álló magánvár volt a 12-13. században, melyet az udvarhelyszéki 
székelység a későbbiekben bekebelezett a Rikán túli területek elfoglalásával 
(Bardócszék). Az erdélyi kővárak sorában különleges hely illeti meg a kustalyi és rikai 
toronyvárakat, ugyanis leletanyaguk egyértelműen a tatárjárás előtt épült kővárak közé 
keltezi őket. Az udvarhelyszéki székelység középkori terjeszkedése révén a szék 
délnyugati szélén egy másik, szintén megyei keretek közt létrejött vár (Magyarzsákod – 
castrum antiquum) került kutatási területünkhöz. 
 A teljesség igénye megkívánta, hogy vizsgálatomba és feldolgozásomba a késő 
középkori és fejedelemség kori udvarhelyi vajdai, majd fejedelmi várat, illetve a 16-17. 
századi homoródszentpáli és szentdemeteri kastélyokat is bevonjam. Az udvarhelyi vár 
esete azért is igényelt részletes elemzést, mivel hozzá tapad a székely történetírás egyik 
közhelyének, a középkori székely várépítés tagadásának teóriája, melynek cáfolatát a 
források helyes értelmezésével és ellenpéldák felhozásával már többrendben 
megpróbáltam elvégezni. Székely vonatkozásukon kívül a fenti objektumoknak főként a 
védelmi, katonai szerepét és összetevőit igyekeztem elemezni. A Székelytámadt vár 
védelmi rendszerének képe a régészeti kutatások és írott adatok alapján meglehetősen 
jól körvonalazható, speciális védművei (ágyútornyok) a székelyföldi fejedelemség kori 
hadiépítészet egyedi létesítményei. 
 Az udvarhelyszéki székelység önvédelme a vizsgált és elemzett objektumok 
keresztmetszetében nagyon összetett és sokszínű képet mutat, a terület 
természetföldrajzi adottságainak keretében a középkori és fejedelemség kori katonai 
védelem szinte minden lehetséges formáját felhasználták az emberi és anyagi javak 
megmentése érdekében. 
 A késő Árpád-kori önvédelem alappillérei Udvarhelyszéken a közösségi 
menedékvárak voltak, melyek egy része (Rapsóné vára, Tartód vára) a középkori 
településterület határán, osztatlan széki vagy több falucsoport tulajdonában álló 
közbirtokon jött létre, több település közös építésével és működtetésével. E várak és a 
stratégiai helyen épült Budvár kőfalas fázisa a régészeti leletanyag tanúságával 
összhangban a tatárjárás sokkszerű hatására jöttek létre, és néhány évtizednyi készenléti 
állapot után a 14. században, a mongol veszély megszűntével fokozatosan hagyták fel 
őket. Az egyszerű, gyűrűfalas várak területén belső épületek nyomait (földbemélyített 
veremház, felszínre épült lakó- és gazdasági épületek) mutatták ki a kisfelületű régészeti 
kutatások. A néhány ezer négyzetméter alapterületű várak, sok más székelyföldi 
példához hasonlóan, a keleti betörések esetén több faluközösség számára biztosítottak 
menedéket. Az általában jó természetes adottságú magaslatokra épített középkori 
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udvarhelyszéki várak száma területi eloszlásban alig marad el, pl. a Csíkszékekben épült 
ugyanilyen jellegű várak számarányától (Udvarhelyszék: 5, Gyergyó- és Csíkszék: 6, 
Háromszék: 11, Marosszékben csak 2 ilyen vár állott). A dolgozat keretei közt a 
középkori székelyföldi várak paramétereinek elemzése alapján kísérlet történt egy 
székelyföldi vártipológia kidolgozására, mely több vonatkozásban tagolja a korábbi 
egynemű kutatási képet. A székely faluközösségek mellett egyes várak építésében a 
lófők, főemberek szerepét egyre inkább kiemeli a kutatás, főként alaprajzi és formai 
jegyek alapján különítve el egy vártípust (kis méretű várak belső toronyépülettel). 
 Speciális védelmi rendszer jött létre a Vargyas-szoros mészkőszurdokában és 
környezetében, ahol a barlangi lelőhelyek folyamatos használata mutatható ki a 12. 
századtól. A szoros déli bejáratánál emelt kősánc építéséről nincsenek adataink, három 
barlang kőfalas megerődítésére feltehetően csak a fejedelemség korában került sor. A 
szoros északi oldalának magaslatán, a Kőmezőn álló, az Árpád-kor végén épült 
Tatárkápolna pontos funkciójának meghatározása további kutatásokat igényel (speciális 
funkciót: a szorosba menekülő lakosság időszakos egyházi szükségleteit ellátó kápolna, 
vagy a Vargyas-szoros szomszédságában a késő középkorig létező falu 
plébániatemploma). A topográfiai helyzete alapján védelmi szerepet betöltő Pipások 
dombja és a Tatársánc a régészeti leletek tanúsága szerint a késő középkorig volt 
használatban. 
 A településektől távoli menedékhelyek típusába tartozik egy vaskori földvár 
részben megújított sáncai közt a 13-14. században használatban lévő nagygalambfalvi 
vár, melyet leletanyagának jellege alapján székely nemesi várnak tarthatunk, ez esetben 
viszont területén legalább egy fatoronnyal kell számolnunk. A rendelkezésünkre álló 
régészeti leletek alapján a késő középkorban épült Firtos vára szintén a székely 
közösségi várépítkezés megnyilvánulása, melynek fejedelemség kori életében egy 
kiemelkedő család és/vagy a szerzetesi tevékenység jutott fontos szerephez. A vár–
kápolna–belső kőépület időrendi és funkcionálisan még nem tisztázott összefüggései 
Firtos várát egyedülállóvá teszik a középkori székelyföldi várak sorában. A 17. századi 
bágyi vár a több falu közös munkájával készült menedékvárak viszonylag jól ismert 
példája, melynek kialakításában a korabeli várkastélyok és templomvárak közös hatása 
érvényesült, korszerű haditechnikával párosulva; a felmérések alapján kísérlet történt a 
vár építéstörténetének meghatározására és térbeli rekonstrukciójára. 
 Udvarhelyszéken a késő középkorra változás történt a védelmi szemléletben és 
gondolkodásban, és ez megnyilvánult az objektumok típusában is, ugyanis a 
korábbiakkal ellentétben a települések közvetlen környékén építettek ki 
menedékhelyeket (mesterséges barlangok), vagy a falu legfontosabb épületének 
(templom) a megerődítése került előtérbe. Jelen ismereteink szerint udvarhelyszéki 
specifikumnak tűnik az Udvarhely város környezetében a 16-17. században létrehozott 
és használt mesterséges barlangok horizontja. A sajátos formai jegyekkel rendelkező 
barlangcsoportot néhány egyedi jellegzetesség mellett több közös szál köti össze: 
hasonló környezet és földrajzi tényezők, a településekhez való közelség, csoportos 
előfordulás, a barlangterek tagolása stb. Az objektumok felmérése és régészeti kutatása 
révén megerősítést nyert az a mondai hagyomány, mely szerint a barlangokat a kései, 
16-17. századi török-tatár betörések idején használták. A barlangtípus eredete, 
létrehozásának körülményei és működtetése további kutatások tárgyát képezik. E 
barlangok védelmi jellegét a közelükben található Les-, Őr-, Látó-, Vigyázó- összetételű 
helynevek is megerősítik, melyek már a természetes jellegű megfigyelő- és 
menedékhelyek irányába mutatnak. 
 A természetes eredetű menedékhelyek (erdők, völgykatlanok, magaslatok, 
természetes eredetű barlangok, őskori várhelyek stb.) védelmi szerepe nem 
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elhanyagolható a középkori és fejedelemség kori Udvarhelyszék történetében, viszont – 
és ez a doktori disszertáció vizsgálatának egyik fő konklúziója – alapvető módszertani 
hiba volt a prekoncepciókra épülő korábbi kutatás részéről a székelység önvédelmének 
egyik legfőbb módozataként meghatározni azokat. 
 A fokozatosan pusztuló mesterséges barlangok dokumentálása mellett egy másik 
objektumtípus vizsgálata is előtérbe került. A fejedelemség kori betörésekkel, 
portyákkal és fosztogatásokkal szemben az anyagi javak tárolásának egyik hatékony 
formája a földbe ásott vermek, pincék (ún. Tatárpincék) létrehozása volt, melyet 
mindössze három helyszínen sikerült Udvarhelyszékről azonosítani, ez viszont minden 
bizonnyal csak töredéke egykori számuknak. Az anyagi javak tárolása és védelme 
vonatkozásában már a templomvárak funkcióját is érintjük, a közelmúltban folyt 
homoródszentmártoni templomvár feltárása során a védőfalak mögött olyan 
funkcionális lakó- és tárolóépületek maradványait tártuk fel, melyekre korabeli írott 
forrás is utal. 
 A szisztematikus terepkutatások révén kiderült, hogy a székelység 
önvédelmének egyik legkarakteresebb csoportját Udvarhelyszéken is a templomok 
megerődítése képezte. A klasszikus templomvárak (Székelyderzs, 
Homoródszentmárton) mellett több tucat olyan templom került a kutatás látószögébe, 
melyek részleges védelmi funkciója kimutatható. Az egyszerű kerítőfalakon túl, melyek 
véleményem szerint önmagukban nem bizonyítják a védelmi funkció meglétét, az egyes 
templomokon számos olyan kiegészítő elem (lőréses védőfal, gyilokjáró a védőfalon, 
árok a védőfal mellett, tárolóterek, speciális terek és elemek stb.) került dokumentálásra, 
melyek védelmi célzattal készültek. A templomtest megerődítésére mindössze elszórtan 
találunk példát, a templomok védelme főként a velük egybe vagy külön épült 
kaputornyok és cinteremfalak védelmi jellegű kiképzésében nyilvánult meg. A jelen 
ismereteink szerint általánosnak nem mondható fentebb felsorolt védelmi elemek 
mellett az udvarhelyszéki templomok védelmében a tornyoknak jutott a legnagyobb 
szerep. A disszertáció keretében felmérésre kerültek azok a nyugati tornyok és 
kaputornyok, melyek védelmi szerepe – noha az újkor folyamán egyeseket jelentősen 
átalakítottak – jellegük és kiképzésük alapján egyértelműnek bizonyult. Sok esetben e 
tornyokat dendrokronológiai mintavételezéssel keltezni is tudtuk, így ki lehetett 
dolgozni azok tipokronológiáját és 15-17. század közti fejlődését. Az udvarhelyszéki 
védelmi jellegű templomtornyok alaptípusának a 15. századtól elterjedő, gótikus 
kiképzésű, a földszinten boltozott, általában háromszintes (ritka esetben két vagy négy 
szint is előfordul), lőrésekkel ellátott védőtorony bizonyult, melyet erkélyes toronysisak 
koronázott. A lőfegyverek 16. század elterjedésével a tornyok jellege és kiképzése 
jelentősen átalakult (méretek, lőréses szintek száma, lőrések kialakítása és típusa). Az 
udvarhelyszéki templomok védelmi funkciójának feltárása rendkívül szerteágazónak 
bizonyult, így elsősorban a védelmi elemek dokumentálásán volt a hangsúly, a 
szélesebb körű összehasonlítás a teljes székelyföldi szisztematikus kutatások után 
várható. 
 A székelyföldi templomok megerődítésének foka és száma adott régió földrajzi 
helyzetének függvényében elemezhető és értékelhető. A keleti, délkeleti határoktól való 
viszonylagos távolság Udvarhelyszéket megkülönbözteti Háromszék vagy Csíkszék 
határ menti fekvéséből adódó állandó és fokozott vészhelyzettől, ami eleve 
meghatározta a templomerődítések számát és mértékét. A templomvárak kiépítésében 
tudomásunk szerint a faluközösségeknek volt a legnagyobb szerepe, de a két 
legjelentősebb objektum példája arra figyelmeztet, hogy adott esetben a lófők és 
főemberek közreműködésével is számolni kell. 
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 A védelmi jellegű templomok térbeli eloszlása jól kirajzolja Udvarhelyszék 
legveszélyeztetettebb részeit és pontjait a 15-17. században. Ennek megfelelően, azt 
írott forrásokkal összhangban, a Homoród mentét érték a leggyakrabban a kisebb-
nagyobb támadások, portyák vagy átvonuló török hadak fosztogatásai. A védelmi 
jellegű templomok mellett itt találjuk a védbarlangok egy részét, és itt épült fel a 17. 
században a bágyi vár. Udvarhelyszék déli peremén, Szászföld közelségének 
tulajdoníthatóan szintén gyakran megfordultak az ellenséges hadak. Derzs 
templomerődje, a muzsnai védbarlangok, valamint a szék déli határán sűrűsödő őrhegy 
típusú helynevek világosan tükrözik ezt. Az Udvarhelyszék területén áthaladó fontos 
útvonalak hadi jelentőségét adott esetben közvetve néhány védelmi jellegű templom 
rajzolja ki, mint pl. a Nagysolymoson és Raván átvezető útét, melyet írott forrás is 
megerősít. 
 Ha a kutatott időszak teljes keresztmetszetén keresztül nézzük a védelmi 
objektumok előfordulását és felhasználását, több olyan települést találunk, ahol az 
évszázadok folyamán a védekezési technikák többfajta formájával kísérleteztek, illetve 
alkalmazták azokat (Homoródalmás, Homoródjánosfalva, Máréfalva, Nagygalambfalva, 
Székelymuzsna, Székelyudvarhely, Vargyas). 
 Udvarhelyszék középkori és fejedelemség kori védelmi szervezete, annak 
módozatai és mechanizmusai a székelyföldi védelem sajátos, bizonyos vonatkozásban 
speciális jegyekkel rendelkező szegmensét képezik. A bemutatott és elemzett 
objektumok alapján láthattuk, hogy a természet adta menedékeken kívül az ún. átmeneti 
és az épített védelmi formák sokszínűsége jellemzi a területet. Az írott források alapján 
körvonalazható volt az udvarhelyi székelység középkori és fejedelemség kori 
határvédelmi szerepe. Az ismert objektumok alapján megrajzolt kép töredékes, lényegét 
tekintve viszont ki kell emelnünk, hogy az évszázadok folyamán történt betörések, 
fosztogatások és pusztító hadjáratok ellenében sikeres önvédelmet tettek lehetővé. 
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9. Függelék 
 

9.1. Írott források 
 

Részlet II. Ulászló székelyeknek adott kiváltságleveléből 
1499. júl. 13 

 
 „Elsőként, hogy amikor a királyi felség személyesen kelet felé, vagyis Moldva 
ellen hadat indít, akkor minden székely egyenként, tudniillik a lovasok és a gyalogosok 
kötelesek katonaként a királyi Felség teljes hadserege előtt vonulni, és Őfelsége 
országának határain kívül 15 napig saját költségükön várni az összecsapást, majd 
visszatéréskor követni a királyi sereget. 
 Továbbá, mikor Őfelsége ugyanezen keleti részek felé helyettesét küldi 
hadakozni, akkor a székelyeknek pontosan a fele köteles a fentebbi módon útrakelni. 
 Továbbá, mikor Őfelsége dél felé, vagyis a havasalföldi részek ellen 
személyesen indul hadba, akkor a székelyek közösségének, tudniillik lovasoknak és 
gyalogosoknak pontosan a fele hasonlóan 15 napig köteles Őfelsége országának 
határain kívül várni az összecsapást, odamenet Őfelsége serege előtt haladva, 
visszajövet pedig követve. Amikor pedig e havasalföldi részek felé a Királyi Felség 
helyettese visel hadat, akkor a székelyeknek pontosan ötödrésze tartozik szolgálni és 
harcolni. 
 Továbbá, mikor a Királyi Felség személyesen indul nyugat felé hadba, akkor a 
székelyek minden tizedik telkes székely után tartoznak a Királyi Felség szolgálatára 
zsoldosokat állítani. Ha pedig Őfelsége helyettese visel hadat ugyanezen részek ellen, 
vagy Őfelsége az északi részek felé személyesen kel hadra, akkor a székelyek 
huszadrészről kötelesek egy-egy zsoldost kiállítani, és a hadsereg ilyen kirendelésekor 
minden székből kötelesek adni egy kapitányt az előkelőbbek közül. 
 A hadrakelésnek fentebbi módja azonban nem értelmezhető úgy, hogy csak a 
sürgős szükségnek, és az országot és erdélyi részeit fenyegető veszélynek kell ellenállni, 
hanem az említett székelyek a mindenkori állapot és a dolgok diktálta szükség szerint 
addig tartozzanak harcolni és katonát állítani – és közben előbb írt szokásaikkal ne 
élhessenek –, ameddig az ország helyzetének lecsendesítésével és lecsillapításával, 
valamint az ellenség elűzésével az ország állapota békésre és nyugodtra nem fordul, 
mert, amint látható, naponta sokféle veszély támad és keletkezik. Azon veszélyek miatt 
pedig, melyek ezután ütik fel fejüket, új tervre és tanácsra van szükség, ezért nem 
akarjuk, hogy mostani jóváhagyásunk a mindenkori szükséggel valaha is ellentétbe 
kerüljön. Az előbbieken túl a székelyek fentebbi közössége minden, az erdélyi hazát 
bármely részről fenyegető háborúban köteles a királyi felség, a vajda vagy a mindenkori 
székely ispán megkeresésére és parancsára felkelni olyan alkalmas hadi fegyverekkel, 
amilyenekkel csak képes, amint ezt eddig is tették, sőt kötelesek a haza védelmére 
állandóan őrködni, ami miatt e székelyek minden adótól vagy bármiféle szolgáltatástól 
mentesek, miként a Magyarország dicső királyai által nemességgel kiváltságolt igazi 
nemesek. 
 Továbbá, hogy amikor a hadakozó székelyeknek valamely kirendelése és 
számbavétele történik, ezt a székelyek ispánja az előkelőkkel együtt tartozik megtenni, 
egyszersmind ők kötelesek toborozni az ilyen katonaságot úgy, hogy az ispán 
intézkedjék és határozza meg, hogy hány személyt hagyhat szolgálataik érdemeiért és a 
helyzet szüksége szerint az egyes kapitányok és székely előkelők házaiban. Nem azért, 
mintha a királyi felség köteles lenne ezt megtenni, hanem hogy annál készségesebbek 
legyenek a királyi szolgálatra, és úgy tűnjék, hogy ezt a kegyet ezáltal megérdemlik. 



 267

Miután pedig a harcosokat a királyi felség tisztjeinek kezére bízták, ezek ha 
elszöknének vagy a királyi felség seregét más módon megzavarnák, az ilyenek feje és 
ingó vagyona a királyi felségre és tisztjeire szálljon. Akik pedig efféle harcosok közül 
makacsul otthon maradnának, vagy a hadseregbe való belépéstől vonakodnának, ezeket 
ispánjuk az előbbi előkelőkkel együtt büntetheti és bírságolhatja. 
 Továbbá az ilyen számbavételek és hadjáratok tekintetében bármiféle hadakozás 
alól mentesek és felmentettek a székely előkelők és zselléreik vagy földönlakóik, akik 
ezeknek az előkelőknek a földjén élnek; azok is, akik a szegénység miatt túlságosan  
meggyöngültek, azaz ingó javakat 3 forint értékben nem bírnak, továbbá a városok vagy 
mezővárosok, a székely székek székhelyei. Ha azonban az ellenség az erdélyi részekbe 
hatol, és ott károkat okoz, ebben az esetben ők is kötelesek hadakozni a székelyek 
ispánja határozata szerint.” 

 
SzO. III. 138-141.; Magyar közlés: Kordé 2001b. 56-58. 

 
 

Részlet az 1554. jún.10-i medgyesei részgyűlés 
határozatából a székelyek hadakozására vonatkozóan 

 
 „Továbbá, amint az országlakos urak az előbb írt vásárhelyi gyűléseken, a 
rendek megvédéséről elhatározták, hogy a nemes urak tizenhat porta után egy jó hadi 
szerszámokkal felszerelt lovast, a székely urak azoknak negyedét, a szász urak pedig 
kétezer gyalogost kötelesek fenntartani. Ezt a végzést most is lejegyezték. (…) 
 Továbbá, hogy az országlakos urak is, úgy a nemesek mint a székelyek, 
fejenként jobbágyaikkal együtt kötelesek fegyverekkel jól felszerelkezni, hogy ha a 
szükség megköveteli, tüstént fel tudjanak kelni. (…) 
 Továbbá, amint már az előbb említve volt, a székely urak, előkelők, lófők és 
szabad székelyek, úgy mint a nemes urak, midőn a szükség parancsolja, fejenként 
kötelesek lesznek felkelni, ekkor a székely előkelők közül bárki helyzetének 
fenntartására, családjának és házának őrzésére két vagy három székelyt hátrahagyhat. 
Ugyanígy a székely falvak is falvaik és minden tartozékának és haszonvételének 
őrzésére a falvak nagysága alapján a nagyobb falvak három vagy négy, a kisebbek pedig 
két székelyt hagyhatnak hátra kapitányaik tudtával és beleegyezésével. 
 Továbbá a székelyek ugyanezen földjén lévő váraikban azoknak megóvására és 
őrzésére, amint a helyzet követeli, tizenhat vagy húsz személyt hagyhatnak. 
 A többiek pedig összesen és egyenként, előkelők, lófők és szabad székelyek 
lakosaikkal együtt ezen ország régi törvénye és szokásai és adott helyzetük szerint egy 
jó és alkalmas lóval, sőt minden lovas hadi szerszámmal, a többiek pedig gyalogossal 
annyira jól felszereltek legyenek, hogy mikor szükséges lesz felkelni, fejvesztés terhe 
mellett semmi mulasztást ne lehessen észlelni. 

Továbbá, hogy a székely kapitányok a vajda urak oklevelében számukra kitűzött 
időre és helyre elkülönített állomáshelyeikre minden alkalommal kötelesek kimenni és 
összegyűlni, felkelésre ösztönözni a kapitánysághoz tartozó székelyeket, és amikor a 
parancs érkezik, siessenek menni. Abban az esetben, ha valaki a székelyek közül 
felkelni valaki nem akarna, akkor minden késedelem nélkül az előbbi vajda uraknak 
jelezzék, a vajda urak pedig az ilyeneket méltó büntetéssel sújtsák, mindazonáltal mégis 
maguk a kapitányok ezen alkalommal semmit ne időzzenek. Ha pedig ugyanezek a 
kapitányok, vagy közülük az egyik felkelni és a számukra kitűzött időben és 
állomáshelyen vagy a felkelők előtt megjelenni nem akarna, és ezt a vajda urak 
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tudomására rögtön nem hoznák, akkor az ilyen kapitány ugyanazon büntetésnek köteles 
magát alávetni, melyet más ellenszegülők érdemelnek.” 
 

EOE. I. 524-528.; Magyar közlés: Kordé 2001b. 61-62. 
 
 

1619. máj. 5-26., fehérvári országgyűlés 
 

5. artikulus: „Noha igen későre, és most is az Felséged kegyelmes intéséből, de 
vesszük eszünkben, mennyi romlásával, fogyatkozásával és kárvallásával legyen 
hazánknak, holott az úristen sok erős havasokkal, akadályos, ártalmas utakkal vévén 
környül szegény hazánkat, kik mindenütt nem csak szabadoson nyitva állanak, de még 
akarmely reánk igyekező ellenségnek is okot szolgáltattak, ha egyiken nem, a másikon 
bátorsággal való reánk jövésre, sőt csaknem minden havasok alatt való falukról 
szabados útak nyittattanak és tartatnak az két Oláh országra. Hogy azért minden utakat 
és ösvényeket teljességgel elveszessünk, bevágassunk és eltiltsunk, ugy hogy a silyi 
útnál,Verestoronnál, az Király köve vagy Tercsvári útnál, az Ojtoz útjánál, se 
Havasalföldére, se Moldovára más és több utak, ösvények sohun ne hagyassanak, se 
tartassanak, hanem örök tilalomban legyenek, bevágattassanak, elhagyattassanak, rajtok 
feje, jószága vesztése alatt senkinek szabad járni ne legyen, és sub poena notae 
infidelitatis hír nélkűl ki ne tisztíttassanak, se nyittassanak, kire minden tisztviselők, 
ispánok az vármegyékről, király és főbirák az székelységről és szászságról, és az 
fogarasi kapitán s udvarbiró tiszti és tisztessége vesztése alatt, hogy vigyázzon és 
szorgalmatoson gondot viseljen, Felséged kegyelmes tetszéséből végeztük és 
jovallottuk.” 
 

EOE. VII. 514. 
 
 

Homoródszentmárton és filiáinak vitás ügyében keletkezett oklevél 
1625. márc. 9 

 
„Radécius Bálint az egy Atya Istent és az ő Fiát a Jézus Krisztust a Szentlélek által valló 
erdélyi gyülekezetek püspöke és Kolozsvár plébánosa, Samarjai Márton kolozsvári 
prédikátor és Somosdi István az udvarhelyszéki unitárius egyházak seniora, köröspataki 
plébános, jelen írással mindenki tudtára adja, akit illet, hogy amikor 1625. március 9-én 
vizitáció céljából az Udvarhelyszéken lévő Karácsonfalván időztünk, többek közt a 
következő ügyben intézkedtünk: Amikor Szentmárton község lakosai a templom köré 
várat építettek, felszólították Abásfalva, Lókod, Kénos, Gyepes, Keményfalva 
leánygyülekezeteit a részvételre. Ezek a leánygyülekezetek azonban nem kívántak 
résztvenni az építkezésben, s a következő választ adták: »Mi semmiképpen nem karunk 
részt venni a vár megépítésében, de hajlandók vagyunk részt venni annak megóvásában 
és helyreállításában, amit őseink építettek.« A szentmártoniak erre ezt válaszolták: 
»Tudomásul vesszük, hogy nem segítetek nekünk a vár megépítésében, mi pedig nem 
fogunk beengedni benneteket a vár területére, ha zavargások keletkeznének, jóllehet 
nem tagadjuk, hogy a temetőkertből egy rész titeket illet meg.« Erre a 
leánygyülekezetek a következőképpen feletek: »Jogotokban áll az ellenség betörésekor 
beengedni bennünket, vagy másképpen cselekedni. Mi azonban semmiképpen sem 
engedjök meg, hogy a temetőkertnek azon a részén, amely a mi tulajdonunkban van, 
elődeink vagy családjaink sírhalmain bármiféle házat vagy istállót húzzatok fel. A 
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torony, a templom és a temetőkert egy része ugyanis őseink jogán éppúgy megillet 
minket, mint a másik része titeket.« 
Határozat: 
A szentmártoniaknak nincs joguk arra, hogy elfoglalják a temetőkertnek a 
leányközségeket megillető részét, vagy hogy bármit építsenek oda, ahol őseik 
nyugszanak, akiknek jogán résztulajdonosok. 
A szentmártoniak a leányfalvak ellenében kinyilvánítják: Mivel az iskola nem 
megfelelő helyen van, közel esik a toronyhoz, félő hogy az esetlegesen betörő ellenség 
az iskolába behatolván, elpusztítja a gyönyörű haranggal ékes tornyot, s ily módon nagy 
veszteség érné mind magukat, mind a leányfalvakat, ezért hát a szentmártoniak ezt a 
szeszélyt elhárítani akarván mind maguktól, mind a leányfalvaktól, át akarják helyezni 
az iskolát, a torony kapuját be akarják falazni, s a temetőkert azon részén akarnak kaput 
vágni, amely a leányfalvak tulajdona. A leányfalvak ebbe semmiképpen nem akarván 
beleegyezni, jogi eljáráshoz folyamodnak, s a következő végzés születik: 
Senkisem tudhatja a jövőt. Hogy tehát az esetleges károktól megóvják magukat mind a 
szentmártoniak, mind a leányközségek, jogosnak találtatik, hogy a temetőkertnek azon 
részén, amely a leányközségek tulajdona, kaput vágjanak, amelyen keresztül ha a 
szükség úgy hozza, szükséges javaikat behordják, s biztosítani kell, hogy a 
leányfalvaknak ugyanolyan bejárást biztosítsanak, amilyet az eddigi, a toronyban lévő 
kapun élveztek.” 
 
Kolozsvár, 1625. március 9 
Valentinus Radecius Unit[arius] Super[intendens] 
 

Kénosi – Uzoni 2009. 439-440. 
 
 

Bethlen István rendelete Tholdalagi Mihályhoz a határszélek megerősítése ügyében 
1626. szept. 25 

 
Instructio pro generoso dno Michaele Toldalagi de Gelencze, substito capitaneo 

sedium Sepsi, Kezdi et Orbai 
Istennek szent segítségiből ez mostani előttünk álló állapothoz képest az 

határokban való útakra ez ide alá megírt mód szerént igyekezzék ő kglme gondot 
viselni. 

Most mentében elkezdvén Marosszéken, azután Udvarhelyszéken, 
hasonlóképpen Háromszéken valamenni absenseket ő kglme találhat, igen 
szorgalmatosan megtudakozván, mind lovast, gyalogot fejenként felvegyen, és 
Háromszéken az hun szükségesebbnek és alkalmatosbnak itili ő kglme az havas alatt 
táborba szállítsa, – kiknek egy részét az új épűlethez vigye fel vigyázásnak okáért, más 
részét Ugron Pál uram mellé rendelje az Ojtozban. 

Ezek penig ne csak aprónként járjanak fel, hanem derekason ott fenn lakjanak, 
hiszem ha az mi szegény atyánkfiai mostan az táborban szenyvedik az sanyarúságot, ő 
kglmek is az havasban az kalibákban és jó szenek mellett elszenyvedhetik az vigyázást. 
Azért csak élésért bocsásson renddel haza ő kgelmekben, az többi penig derekason ott 
fenn lakjék, valameddig az szükség kévánja. 

Sőt mivel idején szükség az utaknak erősítésére gondot viselni, hogyha 
kévántatik akkor ember ne kapjon kétfelé, mihelt isten ő kglmeket hazaviszi, fejenként 
mind lovas és gyalog szolgáló rendet, s mind penig jobbágyságot, egy szóval 
megmondva minden rendeket fejenként felvigyen ő kglme, és az fegyver mellett 
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kapákkal, ásókkal, lapátokkal, tekenyőkkel menjenek fel, és valahol kévántatik az 
útaknak erősítése, ne az fáknak levágásával, hanem mentől erősebb mélyebb ároknak, 
sáncznak hányásával erősítsék meg az utakat; mindenekfelett az Ojtoz útját 
kiváltképpen, az hol ő felsége fundálóival elfundálta volt, és mentől hamarébb lehet, ezt 
ő kglme elvégeztesse. Ha, penig az tatárnak Moldovában létét bizonyoson érti ő kglme, 
az mint feljebb is írám, mind lovas és gyalog szolgáló rendet, és az egész földnépét 
fejenként személy válogatás nélkűl minden rendeket felvévén, az hova 
legszükségesebbnek itili ő kglme, Kemény Boldisár uramnak és több gondviselő 
uramnak tetszésekből oda gyűjtse mind Csikból és az többi útakról is, mentől felesben 
lehet. – Mindazáltal több utakat is pusztán nem kell hagyni vigyázó nélkűl. 

Tudván ő kglme, hogy az szoros útakban lehet legjobb módjával való resistálás 
az ellenség ellen, azért mind maga böcsületire és hazájához való szeretetire nézve 
igyekezzék ő kglme conjunctis viribus az ellenségnek resistálni, ha kévántatik. Mely ő 
kglme fáradságáért mind hazájától s mind az mi kgls urunktól ős felségétől vehessen 
tisztességet, böcsületet és méltó jutalmat. 

Valameddig azért az tatárnak kűnlétét érti ő kglme, mindaddig continue igy 
igyekezzék ő kglme gondot viselni. Ezen ő kglmének adott instructiócskámon kíűl is 
penig az szükségnek és állapatnak mivoltához képest pro sua industria atque prudentia 
valamit jobbat s hasznosbat feltalálhat ez dologban, Kemény Boldisár uramnak és több 
gondviselő uraimnak tetszésekből azt igyekezze követni. 

Mivel penig Keresztesi uramnak az császár adajával és az ajándékokkal be 
kelletik menni, Keresztesi uram mellé az ő felsége kgls rendelése és parancsolatja 
szerént nyolcz lovast rendeljen az otthonn levő lovas uraim kőzzül, kiknek jobb-jobb 
köntösök és paripájok leszen. Az menni pár solyom leszen, azoknak bevitelére az 
solymárok közűl még anni lovast rendeljen kgd, kiket költséggel az többi itthon 
maradandó solymárok készítsenek és építsenek fel az ő felsége kgls parancsolatja 
szerént. 

Engem penig gyakran levelével értessen az oda való hírek s állapatok felől. 
Datum Varadini, die 25. Sept. Anni 1626. 

 
Comes Stephanus Bethlen m.p. 

EOE. VIII. 1882. 357-359. 
 
 

Részletek I. Rákóczy Györgynek a homoródszentmártoni templomvár 
használatára vonatkozóan adott kiváltságleveléből 

1636. júl. 22 
 

„in praesenciarum quoque ex humili et memoratu tristi ac querulosa fidelium nostrorum 
universorum nobilium, primipilorum, peditumque pixidariorum et aliorum cujusvis 
status incolarum et inhabitatorum pagi sive possessionis Homorod-Szent-Marton in sede 
Siculicali Udvarhely existentis supplicatione certo cognoverimus, superioribus 
temporibus, dum videlicet serenissimus quondam Gabriel princeps Bathoreus hostilem 
Turcicorum exercituum impressionem non sustinens, regno amoveretur, ipsis fidelibus 
nostris incolis Homorod-Szent-Martoniensibus dicti principis sui castra fideliter secutis 
et mansionis loco absentibus domus eorundem, familias et omnem rei familiaris 
substantiam copiae Tartaricae ex inopinato et de repente invadantes, damna ex eis in 
comparabilia illis intulissent, quod non fuisset locus quipiam munitior, in quem illi 
domestici sese ex caso non sperato reciperent. Qua suorum clade tristique jactura iidem 
incolae Homorod-Szent-Martonienses permoti, ut ad alias fortassis contingentes istius 
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modi calamitatum necessitates, repentinaque pericula locum receptus et securitatis 
propinquum habere possent, ex benigma serenissimi domini quondam Gabrielis 
principis bonae memoriae praedecessoris nostri, salium nonnulla deputatione conatus 
eorundem promovendi liberalitate muros, templo circumductos coepissent fortificare, 
eosque jam ante hac munivissent taliter, ut certum et securum possit esse contra talium 
repentinorum casuum et invasionum hostilium pericula receptaculum, familiisque 
ipsorum et rebus domesticis refugium. 
 Quam ipsorum intentionem bonam et salutarem nos etiam munifica nostra 
benignitate promotam esse volentes, quia et alias quaelibet munitiones et fortalitia sive 
custodia ex provisione humana ac diligenti nulli per se possunt esse usui: id eisdem 
universis incolis et inhabitatoribus toties fatae possessionis Homorod-Szent-Marton, 
ipsorumque haeredibus posteritatibus et successoribus universis in perpetuum clementer 
annuendum, indulgendum et concedendum et privilegialiter conferendum esse duximus, 
ut quolibet et qualiumcunque expeditionum bellicarum tempore, unum ex sui numero 
honestum, providentem et diligentem potiorem Siculum, eique adjungendos quinque 
communis status pedites pixidarios Siculos ad vigilias et custodiam praespecificatae 
ipsorum templo circumactae munitionis et fortalitii libere et impune domi relinquere et 
a bellicis expeditionibus immunes reddere, plenam atque omnimodam habeant ex 
principali benignitate nostra potestatis et auctoritatis facultatem, prout annuimus, 
indulgemus, concedimus et privilegiater conferimus praesentium vigorem.” 
 

SzO. VI. 136-137. 
 
 

Vargyas falu  pere Homoródalmás ellen, az almási határban a  vargyasiak által 
épített barlangerődítmények lerombolása ügyében 

1638. 
 

 Felperes Vargyasi biró Miklós Péter veres drabant az falu Vargyas falva 
képében, Inctus Almási biró Bodor István az falu Almás falva képében, az is veres 
drabant, mind az két felek Udvarhely székben laknak, az A. alias in filiali Bardocz. 
 Proponit A. cum protestatione per procuratorem Nicolaum Goro de Agyagfalva, 
ez okon citaltattam törvényhez az Inctust falustól in Anno 1637. Sarlós Boldog asszony 
nap tájban, hogy az I. falu ugyan megirt esztendőben Húsvét napja tájban, hogy az 
Csudáló kő nevü lyukra, az melyben mi minden háborúságos üdőn megmaradtunk, azaz 
mikor az féle háboru üdő találtatott, mindenkor bátorságosan oda mentünk mint 
miénkbe és birtuk pacifice és épitettünk, at I. falu potentia mediante rá mentek és az 
erősséget, kit mi épitettünk, elhánták és rontották, az mely erősséget a memoria 
hominum épitettünk és birtunk, nemine contradicente szabadoson, az melyet nem 
cselekedhettek volna, mert ezt mi ugy tartottuk, mint saját házunkot, minden 
háboruságnak idején, ergo minthogy épitésünket, kit pacifice birtunk, elhánták, azt 
mondjuk, hogy major potentián convincáltassanak, az falu az épitést is nem akarta 
volna, az melyet kőből épitettünk, 25 forinton, azt is megkivánjuk. Arról protestálunk, 
az helyért nem perlünk, mert azon kezünket tartjuk, az erősség vicinussa ab una Farkas 
ösvény, más felől Vargyas vizének az árka. Az A. falubeli megirt biró szallitja magáról 
az jelen való 1638. esztendőbeli biróra Török Jánosra, veres drabantra. És az I. falubeli 
biróról ez mostani biróra Nemes János Mátéra szállitja ez causát per mutationem officii. 
Az erősség is, kit elhántanak, vagyon ezen Udvarhely székben Almási határ szélyben. 
 I. R. per procuratorem Franciscum Bencze de Patakfalva. Értem az A.-nak 
actióját, hogy penig propositióját potentiára fundálta, ne legyen késő az causának 
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condescensióját meg láttatnom az bizonyságok bejövetele után cum pena. Az mint azt 
irja propositiójában, hogy a memoria hominum birták volna azt a helyet, különben soha 
sem birták, hanem háboruságos üdőkben laktak mü velünk együtt abban az megnevezett 
helyekben, de az helyek proprietássa miénk, nem ő kegyelmekké, mert az magunk 
határunkban vagyon, igy ha mit cselekedtünk volna is, azt nem akartuk megengedni, 
hogy az mi határunkban ne praescribáljon, protestatur. 
 D. A. Az mit az penalis condescensióról emlékezik, az késő, mert immár el is 
ment s ad meritum megfelelt, de merito azt mondom, hogy ő határokban, mi azt nem 
tagadjuk, hogy abban nem volna, határt mi most nem keresünk, hanem csak azt az 
erősséget, kikben memoria hominum minden háboruság idején pacificum dominiumban 
voltunk és legitime praescribaltunk is és propositiónk szerént kivánjuk convincáltatni. 
 

Deliberatum. 
 

Mivel constál ex relatione partium mindenik félnek allegatiója és az helynek 
tulajdonsága penig Almásiaké, azért az delibertiója  is ez, hogy mint eddig ugy ezután is 
Almásé legyen, de háboruságnak idején ugyan az Vargyasiaknak is szabad legyen a 
lyukba menni, ha az Almásiaknak lyukok oly helyen vagyon, hogy ott az Vargyasi lyuk 
előtt lehetne utjok, tehát communiter épitsék az két falu, de ha az almásiak el lehetnek a 
nélkül, tehát engedjék meg az Vargyasiaknak, hogy ők is magok oltalmára az utjoknak 
könnyebben való felmenésére libere épithessenek, de ugy mint Almásiak engedelméből 
és határokba és avval soha ugy hogy magoknak ne occupálják, de ugyan tartozzanak 
megengedni. 

Appellant utraeque partes ad sedem supremam. 
Extradata per me Franciscum Orbán Juratum Notarium. 

SzO. IV. 269-271. 
 
 

Apafi Mihály fejedelem oklevele a bágyi vár építése kapcsán 
1663. jún. 5., Radnót 
(részlet az oklevélből) 

 
„Udvarhely széken Bagj, Ege, Dallja, Lokod, Patakfalva és Reczenied nevű 

falukbeli szegény egyházi nemes emberek találának meg minket alázatos könyörgések 
által, hogy ennek előtte való időkben kezdvén építeni Bagj nevű hegyen egy kastélyt, 
melyet már jobb részént véghez is vittek volna, úgyannyéra, hogy – kitől Isten 
oltalmazzon – ha kívántatnék, cselédeket is beléköltöztetnék; de mivel azon falukból 
mind inkább hadban szolgálók s cselédek az vigyázásra alkalmatlanok volnának, 
méltóztatnánk annak idején azon kastélyban cselédek vigyázására hatot, az kiket 
akarnának magok választani, honn hagyni. Kiknek alázatos könyörgésekre kegyelmes 
tekintetünk lévén, megengedtük.” 

Kelemen 1982. 194-195. 
 
 

Az új törcsvári harminczados utasítása 
1672. aug. 15 

 
„7. Az ország járta utakat és egyéb álutakat s ösvényeket az harminczados igen 

őriztessen, hogy ott kereskedő rendek marhájokkal az harminczadot el ne szökjék, és ha 
valamely kereskedő vagy egyéb féle embert megkaphat, ki ez országból az mi és 
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országunk articulusi és edictumink continentiája és végzései ellen... salétromot, 
puskaport, töltést, és akármi lövő szerszámokat és fegyvert ki ne engedjen vinni… 

19. Az ösvényeknek és álutaknak bevágatások felől az tiszteket mi mandatumink 
mellett solenniter hiteles nemes emberek által requirálja, admoneáltassa és az ország 
articulusaira emlékeztesse. 

Az járó utakra és ösvényekre is szorgalmatos vigyázása legyen és az ország 
articulusa szerint, ha csak marhája látogatására megyen a havasokra, azt békével 
bocsássa... 

21. Minthogy az derék országutján kívűl is vagynak lovas ösvények, többi között 
mint az beszterczei, kin mind Ilvo s Molduva felől bejöhetnek... 

24. Az lovas legényeknek és plájásoknak haszontalan heverni ne engedje, hanem 
szorgalmatosan mindenfelé minden járó és álutakra s ösvényekre velek vigyáztasson... 
hírek tudakozására mind a két országokban gyakorta beküldjen, ha mi bizonyost érthet, 
értésünkre adja; ha mi oly követet vagy egyéb embert érthet, hogy mi hozzánk igyekszik 
jönni, ne várja, hogy országunkban bejőjjön, hanem idein korán tudtunkra adja, micsoda 
ember s miért akar jönni.” 
 

EOE. XV. 286-293. 
 
 

Teleki Mihály rendelete Háromszékhez hadfelkelés 
és a bereczki út bevágatása ügyében. 

1689. aug. 14 
 

Ajánlom kegyelmeteknek köteles szolgálatomat. 
Ha valaha szükséges volt a szorgalmatos vigyázás, Bucsákban lévén a Tatár 

Hám, ha eddig közelebb nem jött, most szükséges igen: Kegyelmetek azért oly készen 
legyenek, hogy mihelyen a Barczán lévő hadak mostani Generalissa Magni Uram 
kivánni fogja, viritim mind lovas gyalog felkeljenek s Magni Uram mellé menjenek, 
függvén mindenekben kapitányjok Henter Mihály Uramtól, ugy hogy ha ő kegyelme 
közönségesen egész székestől kivánja kegyelmetek Magni Uram mellé való felülését, 
abban a legkissebb ellenkezést vagy késedelmet ne tegyenek; ha pedig a szükség ugy 
kívánja, hogy csak particulariter kivántatik a szolgálat, abból is alkalmaztassék Henter 
Mihály Uram dispositiojához magokat; ugy alkalmaztassa kegyelmetek magát, hogy 
magoknak s maradékjoknak örökös busulást ne szerezzenek, a mü kegyelmes Urunk ő 
Nagysága s a Nemes Ország nehézségében is magokat ne ejtsék. 

A bereczki utnak bé vágatása felől irtam Henter Mihály Uramnak, kegyelmetek 
is azért abban semmit ne ellenkezzék, sőt bévágatását ammaturálják. Isten éltesse 
kegyelmeteket. Gernyeszeg 14 Augusti 1689. 
 

Kegyelmetek szolgája, atyjokfia, barátja 
Teleki Mihály m. p. 

SzO. IV. 326. 
 

 
A székelyek postulátuma. 

1697. júl. 4 
 

Instantia totius Siculicae nationis ad excellentissimum dominum dominum 
gubernatorem et inclytum regium gubernium humilliter porrigenda. 
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1. Minémű nagy tereh viselésünkre légyen és felettéb való aggraváltatásunkra 
egész natióul a passusokon lévő hajdú strásáknak már egynehány esztendőktől fogván 
való sustentáltatások és hópénzezések, melyet csak a natio supportált mindeddig is, 
holott a mikor fogattuk volt azon vitézeket, csak esztendőre való sustentátiójokat 
igértük volt, hasonlóképpen és nevezet szerént mennyi különös terheltetési légyenek 
háromszéki és csiki atyánkfiainak ő kigyelmeknek a passusokon és vég-helyeken lett 
várak és különb-különb féle sánczok építésében, holott is három vagy négyszáz 
dolgosok, gyakrabban huszonnégy szekerek néha kevesebb időkre, néha egy hónapig 
való administratiójával és procuráltatásával terheltetvén a strásán lévő vitézektől és 
ugyan azon német vitézeknek ottan ottan a passusokon való változások 
alkalmatosságával lett vecturozás mennyire menvén, az nemes ország méltán 
recognoscálhatja; instálunk azért Nagyságtoknak, Kegyelmeteknek azon sok 
expensáinkat s tereh viselésünket az egész nemes országnak közönséges hasznára, és 
securitására czélozónak lenni ismervén, találjon oly módot azon terehviselésünk 
könnyebbítésében, légyen egész országul közönséges azon terehviselés, mivel lehetetlen 
tovább székelységül supportálnunk. 

2. Legközelebb mostan is ő felségének az bozzai passuson bizonyos számú 
regementei lévén, azoktól háromszéki atyánkfiai minden nap harmincz-negyven 
szekerek administratiójával terheltetvén, Csikban a Gyimes váránál, Háromszéken a 
Prózán és Ojtozban az strázsáló német vitézek mennyi szénájokat költik el, ő kegyelmek 
azt portiókban nem acceptálják, mindezekre nézve is alázatosan instálunk 
Nagyságtoknak Kegyelmeteknek ennyi megbántódásinkat is orvosolni méltóztassék, ne 
jusson azon attyafiui pusztulásra és romlásra. 

3. A mint háromszéki és csiki atyánkfiai Szebenben alázatosan megtalálták volt 
Nagyságtokat Kegyelmeteket az hajdú tartása és egyébb rajtok lévő expensáink 
refusiója iránt, alázatosan várják ő kegyelmek, a méltóságos regium gubernium ez iránt 
való gratiáját; melyet ha a méltóságos regium gubernium eltévesztett volna, készek 
repetálni. 

4. Udvarhelyszéki atyánkfiainak is lévén ilyen megbántódások, mind az 
udvarhelyi commendánsnak ottan ottan az vár építésére való erőltetése miatt; azon 
székbe eddig continuáltatott salétrom főzéshez szükségesképen kivántatott 
vecturázások, és dolgosok praestálása miatt és ugyan az Kőhalom széki salétrom 
főzőkhöz Udvarhelyszékből eddig kényszeríttetve administrált dolgos és szekeres 
administráltatása miatt; mely tereh viselés egész nemesi szabadságunknak romlására és 
azon atyánkfiainak ő kegyelmeknek naponként való eversiójára lévén, alázatosan 
instálunk Nagyságtoknak Kegyelmeteknek, találja módját ezen megbántódásinknak is 
orvosoltatásának. 

5. Az mostan felvetendő magazinum buzának administratiója is hogy aratás 
utánra, új búzára maradjon, alázatosan instálunk Nagyságtoknak Kegyelmeteknek, 
mivel teljességgel kifogytunk búzánkból, kivált szegénységink. 

6. Hogy az ő felsége ez szegény hazának kegyelmesen adott diplomája minden 
változtatás nélkül intactae megtartassék, alázatosan instálunk Nagyságtoknak 
Kegyelmeteknek. 

EOE. XXI. 316-317. 
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Részletek a székely nemzet 1698. jún. 7-i postulátumából 
 

Fortalitiorum aedificationis excessus. Duo boves vel vaccae singulis septimanis 
mactantur. 

4. Háromszéki és csiki atyánkfiai ő kegyelmek panaszokból értjük, hogy az 
ojtozi, bodzai és gémesi passusokon, ha mit egyik mint tisztviselő építtet, más 
sucedálván helyében, azt elrontatván, az szegénségnek nagy megromlásával különben 
építteti, melyet iteratis vicibus már ő kegyelmekben elkövettek. Ez mellett mind télben, 
mint nyárban continuo szekereket kénteleníttetnek ő kegyelmek ott tartani, mely miá is 
sokaknak marhájok elromlott. Ez felett az Gyimesben kénteleníttetnek csiki atyánkfiai ő 
kigyelmek minden terhe két-két vágó marhákat adni az generalis Leiningen úr 
parancsolatjából, melynek jobb részit (magok mérvén az mind akarják) ajándékon 
vészik el, melyből is, hogy a nemes ország megorvosoltatását méltóztassák munkálódni, 
instálunk alázatosan. 

Fugitivi, ab Hajdonibus capti evadunt et evadientium iumenta arestantur, et pro 
his postea in Valachia domini Siculi patiantur. 

5. Ezen háromszéki és csiki atyánkfiai ő kigyelmek jelentik azt is, hogy tilalmas 
ösvényeken Moldvából, Havashelyföldéből ki s bészökő embereket az hajduk, ha 
megkaphatják, kötelességek szerént meg kelletvén fogniok, megesik, hogy néha magok 
elszaladván, marhájokat az hajduk kezében maradnak, melyért ő kegyelmek székekbeli 
embereket magokat és marhájokat az Oláhországban megtartóztatják, ennek is azért 
megorvosoltatását alázatosan kivánjuk. 

Vigiliae in passibus nimis onerosae dominis Siculis. 
10. Ugyan háromszéki és csiki atyánkfiai ő kegyelmek panaszokból értjük, hogy 

az bodzai és ojtozi és gémesi passusokon mind téli, s kiváltképen az nyári szüntelen 
való strázsálást hol zászlóként, s hol capitatim kénteleníttetnek supportálni, nem kevés 
fogyatkozásokkal és majd elviselhetetlen terheknek is agnoscálják, hogy az nemes 
ország az iránt is ő kigyelmeket méltóztassék kivántatóképen subleválni, alázatosan 
instálunk. 

Exploratores tanquam publico servientes ex publico alendi non tantum a 
dominis Siculis Csikiensibus. 

11. Ezen csiki atyánkfiainak ő kegyelmeknek vagyon ilyen panaszok is, hogy 
Moldvában resideáló atyánkfiaira és az mellett béjáró postákra így háromszéki 
atyánkfiai ő kegyelmek is a Havasalföldiben bejáró postákra és kémekre feles 
költségeket kénteleníttettek expediálni, ezentúl pedig supportálására elégteleneknek 
esmérik magokat ő kigyelmek, közönséges java lévén pedig az nemes országnak, hogy 
az országgal legyen sustentatiójok, ő kigyelmeknek pedig eddig való expensájokról 
refusiójuk légyen, alázatosan instálunk. 
 

EOE. XXI. 366-367. 
 
 

Nagy Julianna 1943-ban született mezőköbölkúti parasztasszony elbeszélése a 
Tatárlikakról: 

 
„Akkor e néhány ember családostól nekikezdtek az erdőbe két sor barlangot 

ásni, a falun felül való erdőbe, ami egy magas hegyen van, fele a verőfénynek mutat, és 
a másik, nagyobb része északra ver. Ebben az erdőben huszonnyolc ilyen barlangot 
ástak. De hogy? Az úton, ahogy az ember felér a hegyre, egy hosszú út szeli át a 
verőfényes erdőt, amelybe sűrű kökénybokrok nőttek az út két felén, és sűrű venyige 
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kapcsolta magába a vastag mogyoró- meg vadszilva fákat. Itt az erdő sűrű volt, több 
tövises fa meg vastag, szúrós vadszilvafák az út két felén, és ide, e sűrű bokrok között 
kezdték el megásni a védő helyüket. 

De hogyan? Úgy, hogy két sort kezdtek meg alul és fejül, de azt senki sem tudja, 
ki volt ennek a mérnökje vagy tanácsolója. És hogyan lehetett ez megásva? Azt még 
csak képzeletből gondoljuk. És lássuk e nagy hősmunkát, amit ezek a szászok 
elvégeztek itten. 

Csak nagyon érdekes, ha meggondoljuk azok keserves, félelmes életüket, akkor 
reá tudunk gondolni, hogy is lehetett az a megásás, mikor minden tíz méterre, 
helyenként nyolcra egy-egy ilyen táltott szájú barlang látszik. 

Hogy milyen erős népek lehettek azok, azt csak képzeletből tudjuk, de mégis 
lássuk, milyen munka lehetett az, mikor ezek a barlangok ilyenek, ahogy én leírom. 

A barlangok felszíne egy emberi test kereksége, és egy méterre kerek, amennyin 
egy ember bele tér, és egy méter mélység után már a barlang 4/4 m széles és hosszú és 
mély[sége] három és négy méter, de a legtöbb négy méter mély. Bentről nem föld van 
kihányva, mivel az erdő, a hegy csupa föveny, és nagyon kemény porondos falak, 
melyeket nehezen lehet ásni. Így mégis azt a sok fövenyt vederrel és horgon vagy 
kötélen húzták ki a nők, s messzire hordták ki az erdőből, hogy e titkos barlangokat 
senki meg ne kaphassa. Így meglett a huszonnyolc ilyen barlang, melynek a családai 
már ezt elvégezték. 

Így mikor ez készen volt, megjött a hír, hogy újra lejöttek a tatárok. Akkor Ţepeş 
ismét idejöve, és kérte e kis népséget, hogy segítsenek a harcba, hogy a törököket 
kiverjék az országból.  

Az emberek szomorúak lettek, mert tudták, hogy fiaik soha nem tér[nek] onnan 
vissza. De mégis összeálltak, és huszonöt fiatal ember és legény indultak el Ştefan 
parancsára. De vígan mentek, mivelhogy Vlad szólította fel őket: Segíteni kell! 

El is mentek a többi férfiak és nők, elbújtak, állataikat az erdőbe vitték, és 
gabonájukat, pénzüket és ruháikat behordták a barlangba. De hogyan? Úgy, hogy a 
tizenkettedik barlang, az oldalt volt beásva, nem egyenesen le a mélybe, és abból a 
barlangból az egész barlangokon keresztül bejárat volt. Ezek a felszíni, sok ember 
vastagságú lyuk, az a levegőért és a világosságért volt megásva, hogy minden egyes 
család kintről kapja a levegőt meg a világosságot. Így nem is volt olyan irtózatos, ha az 
ember végigszaladhatott az egész barlangon. 

A nők nyugodtan ülhettek benne kicsinyeiket dédelgetve, hogy el ne sírják 
magukat, hogy elárulják őket, ha keresni fogja a tatár. 

A faluban csak a disznyók és a tyúkok voltak, az állatok az északi oldalon 
hevertek egy pásztorral mellettük, és magas megfigyelőn, hogy messze lásson onnan. 

Szerencsére az első ütközet utánra értek oda e kis csapat is, és bujkálva ültek a 
hegyekbe...” 
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9.2. Táblázatok 
 

1. táblázat 
 

Udvarhelyszék középkori településtörténetének forrásai 
Dőlt betűkkel az elpusztult, zárójelben az Udvarhely és Keresztúr városokba beolvadt települések, szürkével pedig a középkorban még nem önállósult falvak 

Település Írott források (első említés) Régészeti, művészettörténeti adatok (Lh.: első adat) Nyelvészeti adatok (helynévtípus) 
Abásfalva 1566: Abastfalwa Árpád-kori leletek személynév + -d (s) képző + -falva 
Ábránfalva 1566: Abranfalwa Árpád-kori leletek 

késő középkori kúriahely 
személynév + -falva 

Agyagfalva 1506/1566: Agijagfalwa román kori faragvány környez. tulajd. + -falva 
Alsóboldogfalva 1333: villa Sancte Marie Árpád-kori leletek 

gótikus faragványok 
védőszent + -falva 

Alsósófalva 18. század késő középkori leletek (15-16. század) környez. tulajd. + -falva 
Árvátfalva 1566: Arwatfalwa – személynév + - d (?) képző + -falva 
Atyha 1536: Atya késő középkori leletek (15-16. század) 

1437-es harang 
puszta személynév 

Bágy 1566: Bagij Árpád-kori cserép 
román kori szentély, gótikus templom, kehely 
bágyi vár (17. század) 

puszta személynév 

Bardóc 1333: villa Bardach 14. századi harang szláv e. köznév (+ -falva) 
Bencéd 1566: Benczedh – személynév + -d képző 
Béta 1566: Beta – puszta személynév 
Betfalva 1519: Bethffalwa Árpád-kori leletek 

késő középkori kúria 
személynév + -falva 

Bibarcfalva 1332: villa Bybouh román kori hajó török e. személynév + -falva 
Bikafalva 1497: Bykafalwa Árpád-kori leletek személynév + -falva 
Bogárfalva 1566: Bogartfalwa – személynév + -d képző + -falva 
Bordos 1566: Bordos gótikus faragványok puszta személynév 
Bögöz 1333: Bugus Árpád-kori leletek 

román kori szentély, faragványok 
puszta személynév 

Bözöd 1495: Bezed gótikus szentély, faragvány személynév + -d képző 
Bözödújfalu 1566: Wyfalw – másodlagos település 
Csehétfalva 1566: Cheherdfalwa 1481-es harang, gótikus faragványok személynév + -d képző + -falva 
Csekefalva 1567: Chijeke ffalwa Árpád-kori leletek 

késő középkori kápolna 
személynév + -falva 

Csöb 1503: Cheb – puszta személynév 
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Décsfalva 1566: Dechfalwa Árpád-kori leletek személynév + -falva 
Dobó (Erdővidék) 1566: Dobo Árpád-kori leletek, román kori templom puszta személynév 
Ége 1567: Ege – puszta személynév 
Énlaka 1334: Jandlaka román kori faragványok személynév + -laka 
Erdőfüle 1514: Phile román kori szentély, faragványok puszta személynév 
Etéd 1550: Eted – személynév + -d képző 
Fancsika 1576: Fanhika 16-17. századi leletek személynév + kicsinyítő képző 
Farcád 1334: Farchad Árpád-kori leletek  

román kori hajó, faragványok 
személynév + -d képző 

Farkaslaka 1550: Farkaslaka késő középkori leletek személynév + -laka 
Felsőboldogfalva 1333: villa Marie Árpád-kori leletek (?) 

román kori hajó-szentély, faragványok 
védőszent + -falva 

(Felső)Sófalva 1492: Soofalva Árpád kori leletek 
román kori templom, faragványok 

környez. tulajd. + -falva 

Fenyéd 1334: de Luce 
1532: ville fenyed 

Árpád-kori leletek 
Árpád-kori temető („Csonkatemplom”) 
román kori faragvány, gótikus faragványok 

környez. tulajd. + -d képző 

Fiatfalva 1460: Fyathfalwa Árpád-kori leletek 
késő középkori kápolna 
késő középkori kúria 

személynév + -falva 

Firtosmartonos 1473: Marthonos Árpád-kori leletek puszta személynév 
Firtosváralja 1459: varalyafalw Árpád-kori leletek 

firtosi kápolnák (2) 
Firtosvár (15. század) 

vmilyen jelleg (vár) + -alja 

(Besenyőfalva)  1455: Bezzenijofalwa ld. Firtosváralja személynév v. népnév (?) + -falva 
Gagy 1566: Gagij – puszta személynév 
Görgény 1589: Georgeny Árpád-kori leletek ? 
Gyepes 1566: Gijepes – földrajzi környez. utaló név 
Hodgya 1566: Hogija Árpád-kori leletek 

kúriahely (?) 
középkori ónkanna 

puszta személynév 

Homoródalmás 1333: Almas Árpád-kori leletek 
középkori faragványok 
Kőmező (Árpád-kori leletek) 
román kori Tatárkápolna 
barlangi lelőhelyek (Árpád-kor, késő középkor) 

környez. adottságra utaló név 

Homoródjánosfalva 1334: villa Eyanis román kori hajó, faragványok személynév + -falva 
Homoródkeményfalva 1566: kemenfalwa Árpád-kori leletek személynév + -falva 
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középkori pusztatemplom 
Homoródremete 1506: Remete 14. századi leletek személynév (?) 
Homoródszentlászló 1448: Zentlazlo Árpád-kori leletek 

gótikus faragványok, kehely 
védőszent 

Homoródszentmárton 1333: Sancto Martino Árpád-kori leletek 
késő középkori kúria 
román kori hajó, faragványok 

védőszent 

Homoródszentpál 1334: Sancto Paulo Árpád-kori leletek, 12. századi éremlelet 
1542-es harang, gótikus faragványok 
késő középkori kúria 

védőszent 

Homoródszentpéter 1567: Zent Peter gótikus hajó és szentély, faragványok védőszent 
Homoródújfalu 1481: Wijfalw 13/14. századi leletek 

gótikus faragványok 
másodlagos település 

Jásfalva 1566: Jastfalwa Árpád-kori leletek 
késő középkori kúriahely 

személynév + -falva 

Kányád 1333: Kanad Árpád-kori leletek 
S-végű hajkarikák 
román kori templom, faragványok 
késő középkori kúriahely 

személynév + -d képző 

Kápolnásfalu 1567: Masik olahfalw – népnév + -falu 
Karácsonfalva 1334: villa Karasun román kori hajó és szentély személynév + -falva 
Kecset 1497: Kecheth – személynév + -d (?) képző 
Kénos 1566: kenos Árpád-kori leletek puszta személynév 
Kisbacon 1566: Kws baczon – személynév (?) 
Kisgalambfalva 1506: Kis Galambfalua Árpád-kori leletek személynév + -falva 
Kisfalud 1567: kFws ffalwd – előtag + -falu + -d képző 
Kiskadács 1636 késő középkori leletek (14-16. század) személynév 
Kiskede 1566: kws kede Árpád-kori leletek személynév 
Kissolymos 1506: Kys Solmosy Árpád-kori leletek 

késő középkori kápolna 
környez. tulajd. vagy szolgáló népekre 
utaló helynév 

Kobátfalva 1462: Kobathfalwa Árpád-kori leletek 
késő középkori kápolna 
késő középkori kúriahely 

személynév + -falva 

(Demeterfalva) 1566: Demeterfalwa – személynév + -falva 
Korond 1334: Kurnud Árpád-kori leletek 

román kori faragványok 
környez. jelleg + -d képző 

Kőrispatak 1566: keorijspatak 16-17. századi leletek környez. tulajd. 
Küküllőkeményfalva 1566: kemenfalwa – személynév + -falva 
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Küsmőd 1333: Kusmend román kori faragvány környez. tulajd. (+ -d képző) 
Lókod 1505: Lokud – földrajzi köznév + -d képző 
Lövéte 1332: Lueche (?) 

1523: Lewethee 
Árpád-kori leletek 
gótikus faragványok, pusztatemplom 
késő középkori kúria 

lövő (?) vagy szláv e. személynév 

Magyarandrásfalva 1566: Andrasfalwa 14-17. századi kerámia személynév + -falva 
Magyarhermány 1566: Hermany gótikus faragványok személynév 
Magyarzsákod 1325: Zakud gótikus hajó és szentély, faragványok 

Árpád-kori vár (?) 
személynév + -d képző 

Máréfalva 1566: Marefalwa Árpád-kori leletek  
román kori és gótikus templom 
gótikus faragvány, freskótöredékek 

személynév + -falva 

Mátisfalva 1567: Mattijws ffalwa – személynév + -falva 
Miklósfalva 1566: Myklosfalwa – személynév + -falva 
Nagybacon 1334: Rachan gótikus hajó és szentély, faragványok személynév (?) 
Nagygalambfalva 1333: villa Salonib Árpád-kori leletek 

középkori vár 
román kori és gótikus templom 

személynév + -falva 

(Nagy)Kadács 1505: Akadach 
1513: plebany de kadachy 

Árpád-kori leletek 
 

személynév 

Nagykede 1505: Kede Árpád-kori leletek személynév 
(Nagy)Medesér 1566: Meddeser Árpád-kori leletek 

gótikus ajtókeretek, 1496-os harang 
késő középkori kúriák 

környez. tulajd. 

Nagysolymos 1333: Solumus Árpád-kori leletek 
gótikus ajtókeret 

környez. tulajd. vagy szolgáló népekre 
utaló helynév 

Nyikómalomfalva 1566: Malomfalwa – vmilyen jelleg (malom) + -falva 
Ocfalva 1497: Ozfalwa – kérdéses eredetű személynév + -falva 
Oklánd 1546: Akland Árpád-kori leletek 

Kustaly vára 
román kori hajó 

német ’hochland’ (’felföld’) 

Olasztelek 1332: Olazteluk román kori faragványok népnév + -telek 
Oroszhegy 1334: Vriczheg 14. századi leletek 

késő középkori kúriahely (?) 
gótikus faragvány, cibórium 

népnév + -hegy 

Parajd 1564: Paraijd 16-17. századi leletek 
Rapsóné vára (Árpád-kor) 
kápolna (Kápolna-mező) 

környez. jelleg + -d képző 
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Patakfalva 1333: villa Potok Árpád-kori leletek  
gótikus faragványok, kehely (középkori pusztatemplom) 

környez. tulajd. + -falva 

Rava 1566: Rawa – szláv e. földrajzi köznév 
Recsenyéd 1487: Rechenijed Árpád-kori leletek szláv e. köznév + -d képző 
Rugonfalva 1495: Rugonfalva Árpád-kori leletek 

román kori és gótikus templom 
késő középkori kúriahely 

személynév + -falva 

Sándortelke 1567: Sandor ffalwa – személynév + -falva 
Siklód 1566: Sijclodh gótikus hajó, szentély, faragványok környez. tulajd. + -d képző 
Siménfalva 1333: Sancto Symone Árpád-kori leletek 

reneszánsz ajtókeret 
késő középkori kúria 

személynév + -falva 

Sükő 1566: Swkeo Árpád-kori leletek puszta személynév 
Székelydálya 1334: Dalya Árpád-kori leletek 

román kori hajó 
puszta személynév 

Székelyderzs 1334: Ers Árpád-kori leletek 
gótikus hajó, szentély, faragványok 

puszta személynév 

Székelydobó 1333: Dobov Árpád-kori leletek 
gótikus faragvány, harang 

puszta személynév 

Székelyfancsal 1505: Fanchal – puszta személynév 
Székelyhidegkút 1432: Hydegkwth Árpád-kori leletek környez. tulajd. 
Székelykeresztúr 1333: Sancta Cruce Árpád-kori leletek 

román kori és gótikus templom 
késő középkori kúriahely 

védőszent  

(Keresztúrfalva) 1566: Kereztwrfalwa Árpád-kori leletek 
késő középkori kúria 

védőszent + -falva 

(Timafalva) 1466: Thymafalwa Árpád-kori leletek személynév + -falva 
Székelylengyelfalva 1505: Lengenfalwa Árpád-kori leletek 

késő középkori kúriahely (?) 
román kori, gótikus faragványok 

népnév + -falva 

Székelymagyaros 1566: Mogijoros – környez. jelleg 
Székelymuzsna 1566: Musna gótikus hajó, szentély, faragványok szláv e. személynév 
Székelypálfalva 1455: palfalwa gótikus faragványok személynév + -falva 
Székelyszáldobos 1333: Zaldubus rotunda (?) környez. tulajd. 
Székelyszállás 1567: Zekelijzallas – népcsoport neve + -szállás 
Székelyszenterzsébet 1333: villa Sancte Elyzabeth Árpád-kori leletek 

gótikus faragványok 
késő középkori kúriahely 

védőszent 
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Székelyszentkirály 1566: Zentkijralij gótikus faragványok védőszent 
Székelyszentmihály 1333: Sancto Michaele gótikus templom, harang, kehely védőszent 
Székelyszentmiklós 1334: Sancto Nycolao Árpád-kori leletek 

gótikus faragványok, középkori pusztatemplom 
védőszent 

Székelyszenttamás 1334: Sancto Thoma Árpád-kori leletek 
román kori faragvány (?) 

védőszent 

Székelyudvarhely 1333: Vduorhel Budvár (Árpád-kor) 
Árpád-kori leletek 
Jézus Szíve, Szent Anna kápolnák 
román kori, gótikus templom  
késő középkori vár 

királyi udvarhely 

(Cibrefalva) 1566: Czijbrefalwa késő középkori leletek (16-17. század) személynév + -falva 
(Gyárosfalva) 1567: gijaros ffalwa – személynév (?) + -falva 
(Kadicsfalva) 1518: Kaijdichfalwa Árpád-kori leletek személynév + -falva 
(Székelybetlenfalva) 1505: Betthlenfalwa 14. századi leletek 

késő középkori kúriahely (?) 
személynév + -falva 

(Szentimre) 1566: Zentijmreh Árpád-kori leletek 
korai templom (S-végű hajkarikák) 

védőszent 

(Szombatfalva) 1333: Sancto Georgio 
1497: Sombathfalwa 

pusztatemplom vásár-nap + falva 

Székelyvarság 20. század Tartód vára (Árpád-kor) – 
Székelyvécke 1342: Veychake – puszta személynév 
Szentábrahám 1333: Sancto Abraam Árpád-kori leletek 

román kori és gótikus templom 
védőszent 

Szentdemeter 1503: Zenthdemeter gótikus hajó, szentély, faragványok 
késő középkori kúria 

védőszent 

Szentegyháza/ 
Oláhfalu 

1406: Olahfalu gótikus faragványok népnév + -falu 

Szentlélek 1333: Sancto Spiritu román kori faragvány védőszent 
Szolokma 1567: Zolokma – szláv e. eredetű (környez. jelleg) 
Tarcsafalva 1333: villa Tortha Árpád-kori leletek 

gótikus faragványok 
késő középkori kúriahely 

személynév + -falva 

Telekfalva 1334: Sancto Laurentio Árpád-kori leletek 
 

személynév (?) vagy köznév + -falva 

Tibód 1566: Thijbold – puszta személynév 
Tihadár 1623: tiadar ? puszta személynév 
Tordátfalva 1546: thordatfali Árpád-kori leletek személynév + -falva 
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gótikus faragványok, gótikus sekrestye 
késő gótikus kehely 

Újszékely 1448: Vyzekel Árpád-kori leletek 
késő középkori kúriahely (?) 

(népnév) másodlagos település 

Ülke 1550: Wlke – puszta személynév 
Vágás 1566: Wagas Árpád-kori leletek irtásra utaló helynév 
Vargyas 1334: villa Voygias román kori hajó és szentély 

román kori és gótikus faragványok 
állatnév + -s képző 

Városfalva 1566: Warosfalwa – személynév + -falva 
Zetelaka 1334: Zokaloka gótikus faragvány személynév + -laka 
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2. táblázat 
 

Az 1333. évi – két részletben befizetett – pápai tizedjegyzék udvarhelyszéki adatai 
(a felsorolás a MonVat. leírásának sorrendjét követi) 

 
A tizedjegyzékben 
szereplő településnév 

Mai megfelelője (ha van); 
lokalizálása 

Plébános neve Mennyi tizedet fizet (régi denárban) b.a. 

Sancto Martino Homoródszentmárton Abraam VIII. banales antiquos  8
Almas Homoródalmás Petrus VI. banales antiquos 6
Vduorhel Székelyudvarhely Stephanus VII. banales antiquos cum medio 7 ½
Sancto Georgio Szombatfalva Petrus VI. banales 6
 Szentábrahám Vyda VI. banales 6
Sancto Thoma Székelyszenttamás  VI. banales 6
villa Vorkad Farcád  IIII. banales 4
villa Tortha Tarcsafalva (?)  V. banales 5
Jandalaka Énlaka Petrus II. banales 2
Sancto Symone Siménfalva (?) Gregorius IIII. banales 4
Dalya Székelydálya Clemens II. et medium banales 2 ½
Dobov Székelydobó Andreas III. banales 3
villa Karachni Karácsonfalva  III. banales 3
Sancto Spiritu Székelyszentlélek Jacobus III. banales 3
Zokaloka Zetelaka Benedictus III. banales 3
Kanad Kányád Stephanus II. banales 2
villa Salonib Galambfalva Jacobus VI. banales 6
villa Potok Patakfalva Lumbasius II. banales 2
villa Marie Felsőboldogfalva Demetrius II. banales 2
Bugus Bögöz Dominicus XIII. banales 13
 Homoródszentpál (?) Blasius III. banales 3
Solumus Solymos Beda III. banales 3
Kusmend Küsmőd  III. banales 3
villa Sancte Marie Alsóboldogfalva Paulus VI. banales 6
villa Sancte Elyzabeth Székelyszenterzsébet Nycolaus III. banales 3
Kurnud Korond Petrus II. banales 2
Zaldubus Székelyszáldobos Joseph II. banales 2
Sancta Cruce Székelykeresztúr Jacobus XXIIII. banales 24
Sancto Michaele Székelyszentmihály Marcus VI. banales 6
villa Sancti Michaelis Székelypálfalva, Atyha (?) Paulus XXIII. banales 23
 
Összesen: 30 egyházas település (tizedet fizető plébánia), éves átlag = 5,63 régi denár 
Forrás: MonVat. I/1. 115-116.; EO. II. 413. 
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Az 1334-es pápai tizedjegyzék udvarhelyszéki adatai 
(a felsorolás a MonVat. leírásának sorrendjét követi) 

 
A tizedjegyzékben szereplő 
településnév 

Mai megfelelője (ha van); 
lokalizálása 

Plébános neve Mennyi tizedet fizet (régi 
denárban) 

b.a. 

Sancta Cruce Székelykeresztúr Jacobus VIII. banales antiquos 8
 Székelyszentmihály Mark III. banales antiquos 3
Sancto Spiritu Székelyszentlélek  IIII. banales antiquos 4
Almas Homoródalmás Petrus II. banales antiquos 2
Sancto Thoma Székelyszenttamás Petrus IIII. banales antiquos 4
Sancto Laurentio Telekfalva v. Tihadár (?) Lucas II. banales antiquos 2
Dobov Székelydobó  IIII. banales antiquos 4
villa Galamb Galambfalva Petrus IIII. banales antiquos 4
Kanad Kányád Stephanus II. banales antiquos 2
Sancto Martino Homoródszentmárton Abraam X. banales antiquos 10
Dalya Székelydálya Clemens II. banales antiquos 2
Buguz Bögöz Dominicus IX. banales 9
Kurnud Korond  I. banalem antiquum 1
Vriczheg Oroszhegy Dominicus I. banalem 1
Oduorhel Székelyudvarhely Stephanus VII. banales antiquos 7
Sancto Paulo Homoródszentpál Blasius I. banalem 1
Ers Derzs Thomas II. banales antiquos 2
villa Eyanis Homoródjánosfalva (?) Laurentius I. banalem 1
Zathalaka Zetelaka  I. banalem antiquum 1
de Luce Fenyéd Petrus I. banalem antiquum 1
Farchad Farcád  II. banales antiquos 2
villa Tarka Tarcsafalva (?) Benedictus II. banales antiquos 2
Sancto Georgio Szombatfalva Petrus II. banales antiquos 2
villa Karasun Karácsonfalva Johannes II. banales antiquos 2
villa Voygias Vágás (?), Varjas, Vargyas Johannes I. banalem antiquum 1
Sancta Elizabeth Székelyszenterzsébet  II. banales antiquos 2
Busmend Küsmőd  I. banalem 1
Sancto Abraam Szentábrahám Vyda III. banales antiquos 3
Jandlaka Énlaka  I. banalem 1
villa Sancte Marie Alsóboldogfalva Paulus II. banales 2
Sancto Nycolao Székelyszentmiklós  II. banales 2
Sancto Symone Siménfalva  I. banalem 1
 
Összesen: 32 egyházas település (tizedet fizető plébánia), átlag = 2,81 régi denár 
Forrás: MonVat. I/1. 132-133.; EO. II. 413.
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3. táblázat 

 
Az 1567-ben Udvarhelyszékről összeírt települések és (nemesi) porták száma 

zárójelben az 1566. évi összeírásban szereplő névforma 
 

Településnév A település mai neve Porták száma 
Zent marton (Zenthmarton) Homoródszentmárton 27 
Bagij  Bágy 20 
Kenos (kenos) Kénos 11 
Lokod (lokodh) Lókod 6 
Gijepes (Gijepes) Gyepes 21 
Remete (-) Homoródremete 11 
Abastfalwa Abásfalva 6 
Kemenijfalwa (kemenfalwa) Homoródkeményfalva 9 
Rechenijed Recsenyéd 11 
Zent Pal (-) Homoródszentpál 14 
Zent Peter (-) Homoródszentpéter 9 
Warosfalwa Városfalva 8 
Janosfalwa (Janosfolwa) Homoródjánosfalva 11 
Karachijonfalwa (karachonfalwa) HomoródKarácsonfalva 30 
Okland Oklánd 20 
Almas Homoródalmás 46 
Leówete (leowete) Lövéte 35 
Olahfalw Szentegyházasfalu 32 
Masik olahfalw (-) Kápolnásfalu 28 
Hermanij (-) Magyarhermány 14 
Wargijas Vargyas 13 
Kws Bachon (Kws baczon) Kisbacon 4 
Olaztelek Olasztelek 19 
Zaldopos Székelyszáldobos 9 
Bordocfalwa (-) Bardóc 5 
Wijfallw Homoródújfalu 13 
Doborlo (Dobo) Dobó (elpusztult) 6 
Ffwle (fwle) Erdőfüle 13 
Bijbarchffalwa (Bijbarcz falwa) Bibarcfalva 11 
Nagij Bachon Nagybacon 14 
Dallija Székelydálya 24 
Ege (-) Ége 10 
Mwsna (-) Székelymuzsna 35 
Abran falwa (Abranfalwa) Ábránfalva 9 
Jast ffalwa Jásfalva 6 
Kanijad (Kanyad) Kányád 24 
Sandor ffalwa (-) Sándortelke 8 
Miklos ffalwa (Myklosfalwa) Miklósfalva 6 
Zent lazlo (Zenthlazlo) Homoródszentlászló 9 
Ozt ffalwa (Ozdfalwa) Ócfalva 3 
Begóz (Beogoz) Bögöz 39 
Ders Székelyderzs 45 
Agijagffalwa (Agijagfalwa) Agyagfalva 19 
Mattijws ffalwa (-) Mátisfalva 6 
Deech ffalwa (Dechfalwa) Décsfalva 4 
Mogijaros (Mogijoros) Székelymogyorós 7 
Kws galomfalwa (galambfalwa) Kisgalambfalva 20 
Nagij galomfalwa (galambfalwa) Nagygalambfalva 31 
Rwgomfalwa (Rwgonfalwa) Rugonfalva 26 
Betffalwa (-) Betfalva 17 
Ffijatffalwa (fijatfalwa) Fiatfalva (Sz.Keresztúr) 22 
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Chijeke ffalwa (-) Csekefalva 15 
Kws solijmos (kws Solijmos) Kissolymos 32 
Zent Abran Szentábrahám 11 
Timaffalwa (Thijmafalwa) Timafalva (Sz.Keresztúr) 8 
Also Bodogazzonijffalwa (Also bodogh 
Azzonij falwa) 

Alsóboldogfalva 10 

Wij zekely (Wijzekelij) Újszékely 27 
Kereztwr ffalwa (Kereztwrfalwa) (Sz.Keresztúr) 30 
Hijdegkwt (-) Hidegkút 10 
Nagij Solijmos Nagysolymos 27 
Zent Ersebet (Zenth Ersebeth) Székelyszenterzsébet 35 
Wij falw (Wyfalw) Bözödújfalu 15 
Bezeod (Beozeod) Bözöd 19 
Sakod (-) Magyarzsákod 17 
Bordos Bordos 12 
Rawa Rava 15 
Chijeb (Cheb) Csöb 8 
Zekelijzallas (-) Székelyszállás 6 
Wechke (Weczke) Székelyvécke 16 
Zent demeter (-) Szentdemeter 11 
Keórws patak (keorijspatak) Kőrispatak 27 
Kws kede (kws kede) Kiskede 5 
Nagij kede Nagykede 5 
Sijmijenffalwa (Semijenfalwa) Siménfalva 25 
Tarchijaffalwa (Tarchafalwa) Tarcsafalva 6 
Tordatffalwa (Tordatfalwa) Tordátfalva 21 
Zent Mijklos Székelyszentmiklós 4 
Medeser (Meddeser) (Nagy)Medesér 8 
Gagij Gagy 2 
Andras falwa (Andrasfalwa) Székelyandrásfalva 1 
Kadachij (Kadach) (Nagy)Kadács 8 
Kobat ffalwa (kobadfalwa) Kobátfalva 8 
Benched (Benczedh) Bencéd 8 
Zent Mijhalj (Zentmijhalij) Székelyszentmihály 10 
ffarkas laka (farkaslaka) Farkaslaka 36 
Zent lelek (Zentlelek) Székelyszentlélek 25 
Malontffalwa (Malomfalwa) Malomfalva 24 
Martonos Firtosmartonos 16 
Orozhegij Oroszhegy 56 
Chijeketffalwa (Cheherdfalwa) Csehétfalva (?) 17 
Bogartffalwa (Bogartfalwa) Bogárfalva 8 
Ffarchijad (farczad) Farcád 14 
Hoggija (Hogija) Hodgya 15 
Illke (Ilkh) Ülke 25 
Kechijet (kecheth) Kecset 15 
Warallija Firtosváralja 2 
Palffalwa (Palfalwa) Székelypálfalva 6 
Siklod (Sijclodh) Siklód 46 
Janlaka (Iijenlaka) Énlaka 28 
Zolokma (-) Szolokma 8 
Eted Etéd 40 
kwsmód (kwsmeodh) Küsmőd 21 
Korond (korondh) Korond 14 
Soffalwa (Sofalwa) (Felső)Sófalva 10 
Paraijd (-) Parajd 4 
ffanchijal (fanchal) Székelyfancsal 7 
Zentkijral (Zentkijralij) Székelyszentkirály 14 
Attijha (-) Atyha 12 
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Zent Emreh (Zentijmreh) (Sz.Udvarhely) 4 
kaijdijchffalwa (kaijdijchfalwa) Kadicsfalva (Sz.Udvarhely) 7 
Betlenffalwa (-) Bethlenfalva (Sz.Udvarhely) 12 
Zombatffalwa (Zombatfalwa) Szombatfalva (Sz.Udvarhely) 8 
Dobo  Dobó 16 
Wagas Vágás 21 
Betha (Beta) Béta 1 
Bodoazzonijffalwa (Bodogazzonfalwa) Felsőboldogfalva 5 
Arwat ffalwa (Arwatfalwa) Árvátfalva 8 
Tijbold (Thijbold) Tibód 1 
Sijkeó (Swkeo) Sükő 9 
Lengijenffalwa (lengijelfalwa) Székelylengyelfalva 8 
Zetalaka (Zetelaka) Zetelaka 40 
Mareffalwa (Marefalwa) Máréfalva 19 
kemenijffalwa (kemenfalwa) Küküllőkeményfalva 10 
ffenijed (fenyed) Fenyéd 8 
Zent Thamas (Zentamas) Székelyszenttamás 8 
Patakffalwa (Patakfalwa) Patakfalva 17 
Telekffalwa (telekfalwa) Telekfalva 23 
Chijbre ffalwa (Czijbrefalwa) (Sz.Udvarhely)  
kws ffalwd (-) Kisfalud 2 
Bijka ffala (Bijkfalwa) Bikafalva 16 
gijaros ffalwa (-) (Sz.Udvarhely)  
Oppidum Wdwarhelj (-) Székelyudvarhely 54 
Oppidum Kereztwr (-) Székelykeresztúr 15 
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4. táblázat: A székelyföldi várak tipológiája 
Megnevezés Írott 

forrás 
Kerítő-

fal 
Terület 

(m2) 
Falvast. 

(m) 
Sánc, 
árok 

Belső kőépület (m) Más 
építmény 

Régészeti lelet Előzmény 

Bikfalva – Csigavár - - kb. 276  - kör alakú torony  
(b.á.: 3,5) 

   

Csíkcsicsó – 
Csicsóvár 

- + 1.161 1,3-1,5 -    vaskor 

Csíkrákos – 
Pogányvár 

- + 2.594 1,9 - négyszögű torony  
(b.m.: 3,5x3) 

lakóházak 
(?) 

12-13/14. 
század 

vaskor 

Csíkszentdomokos – 
Vársarka 

- + 961 ? -     

(Csík)Zsögöd – 
Várhegy 

- + 2.705 ? -   Árpád-kor vaskor 

Erősd –  
Csókás vár 

- + 3.812 ? Á feltételezett torony  14-15. század vaskor 

Felsőcsernáton 
 – Ika vára 

- + kb. 
150x10 

2 Á kör alakú torony  
(b.á.: 4) 

másik 
torony (?) 

13-14. század  

Felsőköhér –  
Vityal vára 

- + 1.633 1,55-1,7 S, Á négyszögű torony 
(9x8) 

   

Firtosváralja – 
Firtosvár 

- + 5.661 1,3/2,1  S, Á négyszögű kőépület 
(b.m.: 4,5x3,3) 

félköríves 
kápolna 

14-18. század bronzkor/ 
vaskor 

Gyergyószent-
miklós – Both vára 

- + kb. 341 1,8-2,1 Á négyszögű torony  13. század őskor 

Kézdialmás –  
Álmos vára 

- + 871 2 Á négyszögű torony 
(7x7) 

  bronzkor/ 
vaskor 

Kézdiszentlélek – 
Tarnóczy vár 

1517 + 25x30 
lépés 

? - kőépület  
 

   

Lisznyó – Törökvár - ? kb. 
1.295 

 S, Á     

Makfalva – 
Várhegyese 

- + 636 1,6 S, Á    vaskor 

Málnás – Herec vára - + 10.895 1,6 S, Á kaputorony 
(6,45x7,25) 

 II. András 
denár 

őskor 

Nagygalambfalva  
– Vár 

- - 8.470  S, Á   13-15. század vaskor 

Oklánd – Kustaly 
vára 

- - 970  Á négyszögű torony 
(15x12) 

 12-13. század   

Parajd – Rapsóné 
vára 

- + 3.571 1,8-1,9 Á - faépületek 12/13-14. 
század 

vaskor 

Sepsibodok – 
Kincsás vára 

- ? 16.025  S, Á feltételezett torony   bronzkor/ 
vaskor 

Sepsibükszád – 
Alsósólyomkő 

1344 + 1.739 1,3 -     

Sepsibükszád – 
Vápa vára 

- + 2.491 1,6 Á négyszögű torony  
(b.m.: 3x3) 

 14-15. század őskor 

Szacsva – Várhegy - + 988 1,7 -    vaskor (?) 
Székelyudvarhely – 

Budvár 
- + 10.840 2,7 S, Á  veremház 12-16. század őskor – nép-

vándorláskor 
Székelyvarság – 

Tartód vára 
- + 2.117 1,6-2 -   13. század  

Tusnád(fürdő) – 
Vártető 

- + 4.899 1,9 -   12-15. század vaskor 

Vargyas – nyugati 
torony 

- -   S, Á négyszögű torony 
(16x10) 

 12-14. század  

Vargyas – keleti 
torony 

- -   S, Á négyszögű torony 
(8,5x8,5-10) 

 13. század  
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5. táblázat 
 

Az udvarhelyszéki középkori és fejedelemségkori templomtornyok tipológiája 
 
 

Méretek Templom 
(Eredeti) 
magasság 

Alapterület, 
oldalhossz 

Falvastagság 
(fsz.) 

Torony 
helyzete 

Feljutás a toronyba Szintek Lőrések Lőréstípus Filegória  Speciális védelmi elem  Keltezés 

Felsőboldogfalva 14,30 m 5,50x5,50 m 1,50-1,55m nyugati torony karzatról 3 I-III. emelet: É, Ny, D téglalap alakú + III. szint: belső, védelmi állványzat 15. század vége 
Homoródszentmárton 13,40 m 6,45x6,55 m (1,30) 2,40 m kaputorony 

ÉK-en 
I. emelet, kívülről/ 

földszintről 
2½ I. emelet: É, Ny, K 

II. emelet: É, Ny, D, K 
téglalap alakú 

(boltozott) 
+ falba épített lépcső 15. század 

Homoródszentpál 12,80 m 6,50x6,85 m 2,20-2,40 m nyugati torony földszintről, (karzatról) 3 I-III. emelet: É, Ny, D téglalap alakú + falba épített lépcső 1530-1542 
Karácsonfalva 16,50 m 6,50x7,00 m 1,50-1,60 m nyugati torony (földszintről), karzatról 4 I: Ny; II-IV: É, Ny, D téglalap alakú, 

boltozott lőrések 
feltételezett III. szint: lőrés a fedélszék fölött 1496 – 1580-as évek 

Nagygalambfalva 12,85 m 6 m 1,50-1,90 m nyugati torony (földszintről), karzatról 3 II-III. emelet: D, Ny téglalap alakú +  középkor (?) 
Nagysolymos 17 m 6 m 2 m nyugati torony karzatról  I-IV. emelet: É, Ny, D téglalap alakú feltételezett lefelé kitáguló nyílású lőrések 15. század –16. század 

első fele 
Oklánd 13,5 m 6,10 m 1,52-1,85 m kaputorony 

ÉNy-on 
I. emelet – gyilokjáró, 

földszintről 
3 I-III. emelet, Ny, É, K téglalap alakú + III. emelet – belső állványzat a 

lőrések alatt 
1650-1654 

Rava 11,50 m 5x5 m 0,95-1,00 m nyugati torony karzatról 3 I-III. emelet: É, Ny, D téglalap alakú +  16. század második fele 
– 17. század 

Rugonfalva 14,10 m 4,75 m 1,10 m nyugati torony I. emelet, kívülről 3 I-II. emelet: Ny 
III. emelet: É, Ny, D 

téglalap alakú +  16. század eleje (?) 
 

Székelyderzs 12,85 m 6,45x6,60 m 1,45-1,60 m kaputorony 
DK-en 

I. emelet – gyilokjáró 3 I-III. emelet, É, K, D téglalap alakú, lefelé 
kiszélesített 

+ víz- és szuroköntő vályú a 
földszinten 

15. század 
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6. táblázat 
 

Az elemzett templomtornyok lőréseinek paraméterei 
 

Templom Lőrésablak belső mérete 
(szint, pozíció) 

Lőrésablak külső mérete 
(szint, pozíció) 

Megjegyzés 

Agyagfalva I, ÉNy                            0,66x0,83 m I, ÉNy            0,11x0,82 m  
Bordos I, É                                0,76x1,20 m I, É                 0,15x1,10 m a II. szinten magas 

csúcsíves ablakok 
Bögöz   egyszerű résablakok 
Erdőfüle I, D                                0,92x0,95 m 

felső szint, K                 0,97x0,76 m 
I, D                   0,16x0,95 m 
felső szint, K   0,54x0,76 m 

 
 

Farcád   É-i melléktér, 
lőrésablak belső 
mérete: 0,80x1,00 m 

Felsőboldogfalva I, Ny                                0,92x0,92 m 
II, Ny                              0,84x0,88 m 
III, Ny                            0,76x0,88 m 

I, Ny        0,12-0,16x0,92 m 
II, Ny               0,18x0,88 m 
III, Ny              0,12x0,88 m 

 

Karácsonfalva I, Ny                                0,92x1,20 m 
II, Ny                              1,00x1,60 m 
III, Ny                             0,92x1,10 m 

I, Ny                 0,14x0,76 m 
II, Ny                0,09x1,20 m 
III, Ny               0,16x1,04 m 

III. szint, ferde lőrés, 
belső mérete: 
0,35x0,60 m 

Homoródszentmárton I, Ny*                             0,50x1,20 m 
II, Ny                             0,50x1,15 m 

I, Ny*               0,10x1,05 m 
II, Ny               0,10x1,00 m 

*a lőrés záródása 
boltozott, ívelt 

Homoródszentpál I, É                                0,95x1,15 m 
II, D                               0,90x1,00 m 
III, Ny                           0,85x1,00 m 

I, É                    0,12x0,36 m 
II, D                 0,22x0,37 m 
III, Ny             0,23x0,55 m* 

*az elfalazott lőrés 
külső síkja 
keskenyebb 

Homoródszentpéter II, Ny                             0,60x0,75 m II, Ny                0,13x0,48 m  
Nagybacon I, Ny                      1,00x1,15-1,28 m I, Ny         0,70x1,15-1,20 m  
Nagygalambfalva II, Ny                            0,68x0,76 m 

III, Ny                           0,40x1,10 m 
*III, Ny    0,10-0,15x0,90 m * teljesen elfalazott 

lőrés 
Nagysolymos I, Ny                              0,96x1,26 m 

II, Ny                             0,90x1,08 m 
III, Ny                           0,68x1,04 m 
IV, Ny                           0,80x0,84 m 

I, Ny        0,10-0,20x1,18 m 
II, Ny       0,10-0,13x0,88 m 
III, Ny     0,08-0,12x0,96 m 
IV, Ny    0,10-0,12x0,80 m 

 

Oklánd* I, Ny                               0,60x1,00 m 
II, K                               0,55x0,70 m 
III, K                               0,46x0,63 m 

I, Ny                 0,12x0,50 m 
II, K                 0,10x0,43 m 
III, K                0,12x0,60 m 

*vertikálisan utólag 
leszűkített lőrések 

Rava I, Ny                               0,50x0,65 m 
II, Ny                              0,60x0,40 m 
III, Ny                             0,38x0,44 m 

I, Ny        0,12-0,16x0,61 m 
II, Ny               0,09x0,33 m 
III, Ny              0,10x0,36 m 

 

Rugonfalva I, Ny                               0,45x0,84 m 
II, Ny                              0,40x0,69 m 
III, Ny                             0,62x0,75 m 

I, Ny         0,10-0,13x0,72 m 
II, Ny                0,12x0,65 m 
III, N        0,08-0,11x0,75 m 

 

Székelyderzs I, K                                  0,97x1,26m 
II, K                                0,98x1,06 m 
III, K                               0,98x1,02 m 

I, K         0,11-0,17x1,26 m 
II, K        0,08-0,17x0,72 m 
III, K       0,08-0,18x1,00 m 
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9.3. Régészeti leletanyag – katalógus 
 
Pá = peremátmérő, Aá = aljátmérő, Av = aljvastagság, Fv = falvastagság, Mg = magasság 
l.sz = leltári szám, h = hosszúság, sz = szélesség, v = vastagság, á = átmérő 
M = méret, K = korszak, P = párhuzam, analógia, K: keltezés 
 
42. kép 1 
korsó perem- és nyaktöredéke 
l.sz: - 
Pá: 3,4 cm 
Fv: 0,5 cm 
barnásvörös, jól kiégetett 
durva, szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: korsó hengeres nyaka hangsúlyos 
bordával és fülindítással, pereme élesen 
lekerekedő 
K: 14-15. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
42. kép 2 
fazék váll- és nyaktöredéke 
l.sz: - 
Fv: 0,55 cm 
szürkésbarna, foltosra égett 
apró kaviccsal soványított 
gyorskorongolt (?) 
enyhén bordázott váll 
K: 14. század (?) 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
42. kép 3 
kályhaszem töredéke 
l.sz: - 
Fv: 0,85 cm 
vörös, rétegesre kiégett 
apró kaviccsal, durva homokkal soványított 
gyorskorongolt (?) 
Edényforma: tagolt, egyenesre eldolgozott 
peremű, négyzetes tál alakú kályhaszem 
K: 15. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
42. kép 4 
kályhaszem vagy tál (?) peremtöredéke 
l.sz: - 
Pá: 26 cm 
Fv: 0,6 cm 
vörös, egyenletesen kiégett 
finom homokkal soványított 
gyorskorongolt 
egyenes, kívül lekerekedő, elvastagodó perem 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
 

 
42. kép 5 
fazék peremtöredéke 
l.sz: 6840 
Pá: 22 cm 
Fv: 0,8 cm 
vörös, rétegesre kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: kihajló, egyenesre kiképzett, 
lekerekített, kívül hornyolt perem 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, É-i 
peremásatás 
 
42. kép 6 
fazék peremtöredéke 
l.sz: - 
Pá: 16 cm 
Fv: 0,6 cm 
vörös, jól kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
megvastagodó, tagolt, hornyolt perem 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
42. kép 7 
fazék peremtöredéke 
l.sz: 6840 
Pá: 16 cm 
Fv: 0,7 cm 
vörös, rétegesre kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: kihajló, tölcséres, egyenesre 
kiképzett, kívül hornyolt perem 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, É-i 
peremásatás 
 
42. kép 8 
kályhaszem (?) vagy tál perem és oldaltöredékei 
db: 3 
l.sz: - 
Pá: 32 cm 
Fv: 0,5 cm 
vörös, jól kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: a váll fölött megvastagodó, 
egyenesre eldolgozott, lekerekített perem és éles 
hasi törésű oldaltöredék 
K: 16-17. század 
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Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
43. kép 1 
fedőtöredék 
l.sz: - 
Fá: 4,6 cm 
Fv: 0,75 cm 
vörös, rétegesre kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
egyenesre levágott, tagolt fogójú fedő 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
43. kép 2 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
l.sz: - 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,4 cm 
szürkésbarna, rétegesre kiégett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
megvastagodó, éles bordával tagolt, 
fedőhornyos perem 
K: 17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
43. kép 3 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
l.sz: - 
Pá: 16 cm 
Fv: 0,4 cm 
vörös, kívül-belül kormos, rétegesre kiégett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, lehúzott, kívül enyhe bordával 
hangsúlyozott perem, hornyolt váll 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
43. kép 4 
fazék perem-, nyak-, váll- és fültöredéke 
l.sz: - 
Pá: 22 cm 
Fv: 0,65 cm 
barnásvörös, rétegesre kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, hornyolt, tagolt perem; széles szalagfül 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
43. kép 5 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
l.sz: - 

Pá: 14 cm 
Fv: 0,4 cm 
vörös, helyenként fekete foltos, rétegesre kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: kihajló, megvastagodó, ferdén 
ledolgozott, tagolt perem, az edény vállán 
bevagdosott borda 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
43. kép 6 
fazék perem- nyak, váll- és fültöredéke 
l.sz: - 
Pá: kb. 16-18 cm 
Fv: 0,4 cm 
vörös, rétegesre kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: kihajló, behúzott, enyhén 
lekerekített perem; széles, tagolt szalagfül 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
43. kép 7 
fazék perem-, nyak-, váll-, oldal- és fültöredéke 
l.sz: - 
Pá: 11 cm 
Fv: 0,5 cm 
világosbarna, jól kiégett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: hornyolt perem, tagolt hurkafül, 
rövid nyak, öblös test, a vállon és a hason 
sekély hornyolatok 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
44. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll-, oldal- és fültöredéke 
l.sz: - 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,5 cm 
vörös, rétegesre égett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: kihajló, lekerekített, kívül 
bordával tagolt perem, az edény válla hornyolt; 
lapos szalagfül 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
44. kép 2 
fazék peremtöredéke 
l.sz: - 
Pá: kb. 20 cm 
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Fv: 0,6 cm 
belül barnásvörös, kívül szürkésvörös, rétegesre 
kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, elvékonyodó perem 
K: 16. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
44. kép 3 
fazék peremtöredéke 
l.sz: - 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,6 cm 
vörös, rétegesre égett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, lekerekített, bordával tagolt perem 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
44. kép 4 
fazék peremtöredéke 
l.sz: - 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,4 cm 
vörös, jól kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, ferdén lehúzott, kívül bordával tagolt 
perem 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
44. kép 5 
kancsó perem- és nyaktöredéke 
l.sz: - 
Pá: 9 cm 
Fv: 0,4 cm 
vörösesbarna, jól kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
elvékonyodó perem, hengeres nyak plasztikus 
bordákkal 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
44. kép 6 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
l.sz: - 
Pá: 10 cm 
Fv: 0,3 cm 
világosvörös, rétegesen kiégett 
finoman iszapolt 
gyorskorongolt 

Edényforma: kihajló, lekerekített, bordával 
tagolt perem, hangsúlyos váll, alatta 
hornyolásokkal 
K: 17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
44. kép 7 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
l.sz: - 
Pá: 11 cm 
Fv: 0,4 cm 
vörös, jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: tagolt, hornyolt perem, belül 
hangsúlyos fedőhoronnyal, a vállindításnál 
sekély hornyolatok 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
45. kép 1 
fazék peremtöredéke 
l.sz: - 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,7 cm 
barnásvörös, rétegesre kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
tagolt perem elvékonyodó bordával 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
45. kép 2 
fazék perem- és nyaktöredéke 
l.sz: - 
Pá: 11 cm 
Fv: 0,5 cm 
szürke, jól kiégetett 
szemcsés homokkal soványított 
többszörösen tagolt perem 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
45. kép 3 
fazék oldal- és nyaktöredéke 
l.sz: - 
Fv: 0,4 cm 
vörös, rétegesre kiégett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
vállon bordaszerű tagolások 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
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45. kép 4 
fazék oldaltöredéke 
l.sz: - 
Fv: 0,5 cm 
vörös, rétegesre kiégett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
vállon fésűs hullámvonalköteg, belül fehér 
festés 
K: 16-17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
45. kép 5 
fazék oldaltöredéke 
l.sz: - 
Fv: 0,7 cm 
vörös, rétegesre kiégett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
a fazék éles hasi törésén ferde bevagdosások 
K: 16-17. század  
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
45. kép 6 
fazék oldaltöredéke 
l.sz: - 
Fv: 0,3 cm 
vörös 
finoman iszapolt 
gyorskorongolt 
belül zöldesbarna ólommáz, ráfolyatott fehér 
festés, kívül fehér festésű vonal- és hullámvonal 
K: 17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
45. kép 7 
fazék oldal- és válltöredéke 
l.sz: - 
Fv: 0,55 cm 
barna 
finom homokkal soványított 
gyorskorongolt 
vállán méregzöld máz, alatta fehér festésű 
vonal- és sávos díszítés 
K: 17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
45. kép 8 
fazék oldaltöredéke 
l.sz: - 
Fv: 0,45 cm 
vörösesbarna 
finom homokkal soványított 
gyorskorongolt 

kívül piszkosfehér alapon barna festésű vonal- 
és hullámvonal, zöld mázfoltokkal, belül zöld 
ólommázzal 
K: 17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
45. kép 9 
fazék válltöredéke 
l.sz: - 
Fv: 0,5 cm 
barna 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kívül piszkosfehér alapon barna festésű minta, 
rácsöppent mázfoltok, belül festéknyomok 
K: 17. század 
Kontextus: Firtosvár, 1976. ásatás, K-i fal 
mellől 
 
46. kép 1 
Vörös, finoman iszapolt anyagú, előlapján 
csillámos homokkal szórt, szélén fogazott 
léckeretes, több darabból álló kályhacsempe. 
Egymással szemben elhelyezkedő kettős körből 
álló mezőkben fenyőfák közt körbe írt 
hatszirmú rozetták láthatók. A félköríves mezők 
közt szív alakú díszek, illetve rozetták 
helyezkednek el, középen EM jelzéssel. Enyhén 
kormos hátlapján zsáklenyomat. Alacsony 
rámája egyenesre eldolgozott (2,8x1,4 cm). 
M szerkesztett mérete: 24,4-25x22 cm 
K 16-17. század 
P Marcu Istrate 2004. pl. 137 (Szebeni 
Bruckenthal Múzeum gyűjteménye) 
Megj.: A típusból több kályhacsempe rakható 
össze (4-5 ?). A típushoz tartozó töredékek 
száma min. 125 
A csempedúcok nem azonosak a szebeni 
analógiával. 
 
46. kép 2 
Fakóvörös, finoman iszapolt, előlapján 
csillámos homokkal beszórt, keret nélküli, több 
darabból álló kályhacsempe. Egymást metsző, 
tagozott profilú két fél- és négy negyedkörív 
által meghatározott mezőkben különféle, 
stilizált növényi motívumok (szárak, levelek, 
tüskék) láthatók aszimmetrikus elrendezésben, a 
mezők közt úgyszintén stilizált növényi 
motívumok találhatók. Hátlapja enyhén kormos, 
zsáklenyomatos, melyhez egyenetlenül 
kiképzett eldolgozott rámát (4x1,1 cm) 
ragasztottak. A rámát a csempe keskenyebbik 
oldalán a középső harmadban két-két kisméretű, 
téglalap alakú lyukacska töri át közvetlenül a 
csempelap alatt, melyekbe kis lécek illeszkedtek 
(szálas lenyomatuk a csempe hátlapján jól 
látható), feltehetőleg a szárítás ideje alatt. 
M 24,5x21 cm 
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K 17. század 
P Kémenes 2005. 54-56. tábla (Szárhegy, 

Csíkszereda), 58-60. tábla 
(Csíkszereda, Csíkszentimre, 
Csíkmindszent, Lázárfalva, Szárhegy) 

Megj.: A típus darabjai több kályhacsempe (4-
5 ?) részeit képezik. A típushoz min. 144(+1) 
csempetöredék tartozik. 
A csempék között egyetlen darab szám szerint 
leltározott (l. sz. 4349: 1961-ben beleltározott a 
néprajzi anyagban, lelőhely nélkül) darab 
található, amely ugyanehhez a csempetípushoz 
tartozó sarokelem töredéke, viszont néhány 
mm-el jobban összezsugorodott, de elég 
valószínű, hogy ugyanarról a dúcról készült. 
Feltehetőleg az 1950-es években folyó 
ásatásokból származik. 
 
46. kép 3 
Piszkosvörös, soványítatlan agyagból készített, 
keret nélküli kályhacsempe-töredékek. 
Előlapján fél- és negyedkörívek alkotta 
terelőmustra részlete. A körívek alkotta 
mezőkben leveles virágtő, illetve leveles száron 
álló, körbe írt hatszirmú rozetta látható. 
Hátlapján zsáklenyomat, illetve kis lábacskák, 
melyhez szabálytalanul eldolgozott ráma 
(3,4x1,1 cm) csatlakozik. 
M nem állapítható meg. 
K 17. század 
P Kémenes 2005. 54-56. tábla (Szárhegy, 

Csíkszereda), 58-60. tábla 
(Csíkszereda, Csíkszentimre, 
Csíkmindszent, Lázárfalva, Szárhegy); 
Marcu Istrate 2004. pl. 20., 28-29., 80-
81., 169 (Kolozsvár, Fogaras, Alvinc) 

Megj.: A két darab feltehetően egy csempéhez 
tartozik. 
 
46. kép 4 
Barna, soványítatlan agyagból készített keret 
nélküli kályhacsempe-töredékek. Előlapján fél- 
és negyedkörívek alkotta terelőmustra 
sarokrészlete. A körívek alkotta mezőben 
szívből kinövő virágtő, a mezők közt 
nyolcszirmú rozetta látható. Hátlapja kormos, 
zsáklenyomatos, melyhez vékony, magas ráma 
(4,2x0,8 cm) csatlakozik. 
M nem állapítható meg. 
K 17. század 
P Kémenes 2005. 54-56. tábla (Szárhegy, 

Csíkszereda), 58-60. tábla 
(Csíkszereda, Csíkszentimre, 
Csíkmindszent, Lázárfalva, Szárhegy); 
Marcu Istrate 2004. pl. 20., 28-29., 80-
81., 169 (Kolozsvár, Fogaras, Alvinc) 

Megj.: A hat darab töredék feltehetően egy 
csempéhez tartozik. 
 
 

46. kép 5 
Fakóvörös, csillámos homokkal soványított 
agyagból készült, keret nélküli, több darabból 
álló kályhacsempe. Egymással szemben két-két 
vakfülkéből kettős tulipánok, illetve stilizált 
virágmotívumok nőnek ki. A díszítés síkja 
egyenesre eldolgozott. Hátlapja kormos, 
textillenyomatos, kis hozzáragasztott 
lábacskával. Rámáján (3,4x1 cm) a kézzel való 
eldolgozás nyomai láthatók. 
M szerkesztett mérete: magassága nem 

állapítható meg, szélessége 21-22 cm 
(széle töredezett). 

K 16-17. század 
P ? 
Megj.: A típus darabjai legalább két 
kályhacsempe részét képezik. A típushoz min. 
35 csempetöredék tartozik. 
 
46. kép 6 
Vörös, homokkal soványított, előlapján 
csillámmal szórt, keret nélküli, több darabból 
álló kályhacsempe. Egymással szemben két-két 
vakfülkéből kettős tulipánok, illetve stilizált 
virágmotívumok nőnek ki. Középen tulipánból 
kinövő kettős tulipán látható. A díszítés síkja 
egyenesre eldolgozott. Hátlapja kormos, 
ujjlenyomatos, melyhez (3,8x1,4 cm) 
viszonylag magas rámát ragasztottak. 
M szerkesztett mérete: magassága kb. 26 

cm (széle töredezett), szélessége nem 
állapítható meg. 

K 16-17. század 
P ? 
Megj.: A típus darabjai legalább két 
kályhacsempe részét képezik. A típushoz min. 
29 csempetöredék tartozik. 
 
47. kép 1 
Barnásvörös, soványítatlan agyagból készített, 
vékony előlapján csillámmal beszórt, tagolt, 
lépcsőzetesen mélyülő keretű, több darabból 
álló ún. olaszkorsós kályhacsempe. Középen 
szív alakú virágtőből (sorban) kinövő 
tulipánmotívum(ok), melyet félfülű plasztikusan 
megformázott korsók fognak közre (szívalakból 
kinövő növényekkel). Hátlapja kormos, 
zsáklenyomat, kis lábacskákkal, vékony, magas 
rámával (4,6x0,6 cm). 
M szerkesztett szélessége kb. 22,5 cm, 

magassága nem állapítható meg. 
K 17. század 
P Marcu Istrate 2004. pl. 194.12 

(Sepsiszentgyörgy) 
Megj.: A csempetípus több kályhacsempéből 
áll, melyhez min. 20 töredék tartozik. 
 
47. kép 2 
Barnásvörös, homokkal soványított, vékony 
előlapján csillámmal beszórt, tagolt, 
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lépcsőzetesen mélyülő keretű, több darabból 
álló ún. olaszkorsós kályhacsempe. (Középen 
szív alakú virágtőből) sorban kinövő tulipán-
motívumok, melyeket plasztikusan kiugró 
félfülű korsók fognak közre, szívalakból kinövő 
növényekkel. A korsó fülére hatszirmú rozettát 
tartó zeg-zug motívum támaszkodik. Hátlapján 
zsáklenyomat, kis lábacskák, vékony, magas 
rámával (4,6x0,5 cm). A csempe szélén pelyvás 
agyagtapasztás darabjai. 
M szerkesztett szélessége kb. 21-22 cm 

(széle töredezett), magassága nem 
határozható meg. 

K 17. század 
P Marcu Istrate 2004. pl. 194.12 

(Sepsiszentgyörgy) 
Megj.: A csempetípus több kályhacsempéből 
áll, melyhez min. 76 töredék tartozik. 
 
47. kép 3 
Barnásvörös, soványítatlan agyagból készített, 
vékony előlapján csillámmal beszórt, tagolt 
keretű, több darabból álló ún. olaszkorsós 
kályhacsempe. A csavart oszlopra tekeredő 
mintázattal keretelt előlap középen szív alakú 
virágtőből (sorban) kinövő tulipánmotívum(ok), 
melyet félfülű plasztikusan kiugró korsók 
fognak közre (szívalakból kinövő növényekkel). 
Középen 1667-es felirat látható. Hátlapja 
kormos, zsák- és ujjlenyomatos, kis lábacskák, 
magas, jól eldolgozott rámával (3,9x1,1 cm). 
M nem állapítható meg. 
K 17. század 
P Marcu Istrate 2004. pl. 194.12 

(Sepsiszentgyörgy) 
Megj.: A csempetípus több kályhacsempéből 
áll, melyhez min. 16 töredék tartozik. 
 
47. kép 4 
Vörös, soványítatlan agyagból készített, 
előlapján csillámos homokkal beszórt 
sarokcsempe több darabból álló részlete. 
Profilált előlapján félhengeres tagozaton 
hatszirmú rozetták rendeződnek függőleges 
sorba, ezeken kívül növényi motívumok 
láthatók. A csempe egyik széle egyszerű, széles 
léckerettel, a másik hengertagozattal és vékony 
horonnyal szegélyzett. Hátlapja enyhén kormos, 
melyhez rosszul eldolgozott ráma (5x1,3 cm) 
illeszkedik az egyik oldalon. 
M nem határozható meg. 
K 18 (?). század 
P ? 
Megj.: A töredékek több csempe (?) részeit 
képezik. A típushoz min. 26 töredék tartozik. 
 
47. kép 5 
Téglavörös, soványítatlan agyagból készített, 
előlapján csillámos homokkal szórt, keret 
nélküli, több darabból álló sarok-kályhacsempe. 

Kettős pálcatagú szegélyű előlapján egymással 
szemben nyitott kör alakú mezőkben hatszirmú 
rozetták, a mezők közt levéldíszek láthatók. A 
díszítés síkja egyenesre eldolgozott. A ferde 
sarokrész mezőjében csillagok. Hátlapján 
zsáklenyomat és ujjnyomok láthatók, melyhez 
mély rámát (4,3x0,9 cm) ragasztottak. A sarok 
derékszögben visszahajló része sima, 
díszítetlen. 
M 26x16 cm (előlap), 26x7 cm 

(sarokrész), 26x3,3 cm (oldalrész) 
K 18 (?). század 
P ? 
Megj.: A típus darabjai legalább két 
kályhacsempe részeit képezik. A típushoz min. 
30 csempetöredék tartozik. 
 
63. kép 1 
fazék nyak- váll-, oldal- és aljtöredékei 
db: 2 
l.sz: - 
Fv: 0,5 cm 
kívül világosbarna, szürke foltos, belül 
világosbarna 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
a vállon sekély bordázás 
K: 14. század 
Kontextus: galambfalvi vár, 1967. ásatás, X. 
számú felület, 15-20 cm mélységből 
 
63. kép 2 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,4 cm 
kívül szürkésbarna, belül világosbarna 
rétegesen kiégett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: kihajló (csonka) peremű fazék, 
magas nyakkal, karcsú testtel 
K: késő középkor 
Kontextus: galambfalvi vár, 1966. ásatás, I. 
számú kutatóárok 
 
63. kép 3 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 3 
l.sz: 6664 
Pá: 11 cm 
Fv: 0,5 cm 
kívül sötétbarna, belül vörös, fekete foltos 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
gyorskorongolt, pereme, felszíne jól eldolgozott 
az edény vállán két vízszintes sávban sűrű 
vonalköteg 
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Edényforma: kihajló, galléros peremű fazék, 
kiugró vállal, öblös testtel  
K: 14. század 
Kontextus: galambfalvi vár, 1966. ásatás, III. 
számú védőárok („töltelék talaj aljában, a sárga 
föld fölött”) 
 
63. kép 4 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: kb. 12 cm 
Fv: 0,6 cm 
kívül-belül vörös 
rétegesre kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felszíne egyenetlen 
Edényforma: kihajló, levágott peremű fazék 
rövid nyakkal 
K: 13-14. század 
Kontextus: galambfalvi vár, 1967. ásatás, X. 
számú felület, 15-20 cm mélységből 
 
63. kép 5 
fazék aljtöredékei 
db: 3 
l.sz: - 
Aá: 10 cm 
Fv: 0,65 cm 
szürkésbarna 
szemcsés homokkal soványított 
lassú korongolt 
az edény homorú alján plasztikusan 
megformázott fenékbélyeg: kör alakú mezőbe 
írt kereszt 
K: Árpád-kor 
Kontextus: galambfalvi vár, 1967. ásatás, X. 
számú felület, 15-20 cm mélységből 
 
64. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 3 
l.sz: - 
Pá: 16 cm 
Fv: 0,7 cm 
kívül-belül világosbarna, fakóvörös 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
gyorskorongolt, válla enyhén bordázott 
Edényforma: ívelten kihajló, levágott peremű 
fazék, belül fedőhoronnyal, rövid nyakkal, 
kiöblösödő testtel 
K: 14. század 
Kontextus: galambfalvi vár, 1966. ástatás, V. 
számú kutatóárok (a déli belső védőárok 
legaljáról) 
 
64. kép 2 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 

l.sz: 6662 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,6 cm 
kívül-belül világosbarna, fakóvörös 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal, szemcsés homokkal soványított 
lassú korongolt, felszíne jól eldolgozott 
Edényforma: tölcséresen kihajló, tagolt peremű 
fazék, belül fedőhoronnyal, hangsúlyos vállal, 
kiöblösödő testtel  
K: 13. század vége – 14. század eleje 
Kontextus: galambfalvi vár, 1966. ástatás, I. 
számú felület 
 
64. kép 3 
fazék oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 6198 
Fv: 0,8 cm 
kívül-belül vörösesbarna 
rétegesen kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
lassú korongolt 
K: 13-14. század 
Kontextus: galambfalvi vár 
 
64. kép 4 
fazék perem- és nyaktöredékei 
db: 2 
l.sz: - 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,7 cm 
kívül-belül vörösesbarna, szürke foltos 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
Edényforma: tölcséresen kihajló, tagolt peremű 
fazék, belül fedőhoronnyal 
K: 13. század vége – 14. század eleje 
Kontextus: galambfalvi vár, 1967. ásatás, X. 
számú felület, 15-20 cm mélységből 
 
65. kép 1 
vaskés 
l.sz: - 
h: 20,5 cm; penge h: 16,3 cm; penge sz: 2,2 cm; 
penge v: 0,55 cm 
nagyméretű, ívelt hátú, egyenes élű, ék 
keresztmetszetű penge, rövid nyéltüskével; 
korrodált 
K: vaskori (?) 
Kontextus: galambfalvi vár, 1967. ásatás, VI. 
felület, a Ny-i, belső védőárok betöltéséből 
 
65. kép 2 
vaskés (?) töredéke 
l.sz: - 
h: 7,45 cm; sz: 1,9 cm; v: 0,35 cm 
lapos, egyik vége felé elkeskenyedő penge; 
erősen korrodált 
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K: középkor (?) 
Kontextus: galambfalvi vár, 1966. ásatás, II. 
felület 
 
65. kép 3 
vaspánt 
l.sz: - 
h: 22,3 cm; sz: 2,15 cm; v: 0,4 cm 
lapos, egyik vége felé elkeskenyedő, 
visszahajlított véggel, másik vége letört; 
korrodált 
K: vaskor (?) 
Kontextus: galambfalvi vár, 1967. ásatás, VI. 
felület, a Ny-i, belső védőárok betöltéséből 
 
65. kép 4 
nyéltüskés vaskés 
l.sz: - 
h: 12,6 cm, penge h: 9,5 cm; penge sz: 1,2 cm; 
penge v: 0,35 cm 
egyenes hátú, fokozatosan elvékonyodó, ék 
keresztmetszetű éllel; tüskéje lapos, téglalap 
keresztmetszetű, fokozatosan kihegyesedő 
K: középkor 
Kontextus: galambfalvi vár, 1967. ásatás, V. 
számú felület, „házmaradvány” belsejéből (10-
15 cm) 
 
65. kép 5 
vas nyílhegy 
l.sz: - 
h: 7,8 cm; hegy h: 5 cm; hegy sz: 2,75 cm; hegy 
v: 0,25 cm lapos, rombikus hegy, kovácsolással 
összehajtogatott köpű 
K: 13-14. század 
Kontextus: galambfalvi vár, 1966. ásatás 
 
65. kép 6 
vas nyílhegy 
l.sz: - 
h: 7,85 cm; hegy h: 4 cm; hegy sz: 1 cm; hegy 
v: 0,2 cm 
keskeny, lapos, levél alakú hegy, középen enyhe 
bordával; kovácsolással összehajtogatott köpű 
K: középkor 
Kontextus: galambfalvi vár, 1966. ásatás 
 
65. kép 7 
vas számszeríj-nyílhegy 
l.sz: - 
h: 7 cm; hegy h: 4 cm; hegy keresztmetszete: 
0,6x0,6 cm 
kovácsolt, négyzetes keresztmetszetű, 
fokozatosan elvékonyodó hegy, vékony 
tüskével K: 13-14. század 
Kontextus: galambfalvi vár, 1966-1967. ásatás, 
1. számú sír koponyaüregéből 
 
65. kép 8 
szakállas nyílhegy 

l.sz: 10.286 
h: 3,8 cm; sz: 2,3 cm; köpű á: 0,5 cm 
kovácsolt nyílhegy, tengelyében enyhe 
bordával, vékony, ívelt éllel; köpűje csonka 
K: 13-14. század 
Kontextus: Gyergyóalfalu – Só-útjától É-ra 
gyűjtött, 2010. terepbejárás 
 
65. kép 9 
nyéltüskés vaseszköz 
l.sz: 6092 
h: 15,5 cm; keresztmetszete: 0,3x0,8 cm 
hosszú, téglalap keresztmetszetű, fokozatosan 
elvékonyodó élű, tüskéje szintén, mely enyhén 
csavart 
K: középkor 
Kontextus: Budvár, 1969-1970. ásatás 
 
65. kép 10 
nyéltüskés vaskés 
l.sz: 9733 
pengéjének h: 12,8 cm, legnagyobb sz: 2,2 cm 
háta egyenes, pengéje ívelt; korrodált 
K: középkor 
Kontextus: Homoródalmás – Kőmező, 2008. 
ásatás, 3. szelvény, barnásszürke humuszos 
réteg (R-2) 
 
65. kép 11 
csillagtarajos vassarkantyú 
l.sz: - 
h: 13 cm; keresztmetszet: 0,4 cm; szárak közti 
nyílás: 10,4 cm 
félkör keresztmetszetű, erőteljesen ívelt szárú; 
téglalap alakú felfogó gyűrűi letöredeztek; a 
nyak hosszan bemetszett, végén bütyökkel; a 
nyak és a szárak találkozásánál, valamint a 
bütyök tövénél plasztikus bordák 
K: 14. század második fele 
Kontextus: galambfalvi vár, 1967. ásatás, 8. 
szelvény (?) 
 
66. kép 1 
vaskés 
l.sz: 6857 
h: 14,5 cm; penge h: 10,85 cm; penge sz: 1,7 
cm; penge v: 0,2 cm 
lapos, széles penge, egyenes fok, az él 
előreugrik a nyélhez képest, hegye felé hirtelen 
ível; rövid, téglalap keresztmetszetű tüske, a 
hegy felé fokozatosan elvékonyodó, az éllel 
való találkozásnál erőteljes megvastagodás 
K: középkor 
Kontextus: Firtosvár 
 
66. kép 2 
vas lándzsacsúcs 
l.sz: - 
h: 9,5 cm; penge h: 5,5 cm; penge sz: 2,2 cm 
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lapos, fokozatosan elkeskenyedő forma, hegye 
letört; köpűje keresztmetszete kerek, nagy része 
letört; erősen korrodált 
Kor: középkor 
Kontextus: Firtos-tető, István Lajos gyűjtéséből, 
1983 
 
66. kép 3 
vastárgy (nyílhegy ?) 
l.sz: - 
h: 3,2 cm; keresztmetszete: 0,7x0,75 cm 
négyzetes keresztmetszetű, egyik vége felé 
fokozatosan elvékonyodó forma, másik vége 
letört; erősen korrodált 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 2009. évi ásatás, DNy-
i felület, barna, laza, faszenes, leletanyagos 
szemétréteg 
 
66. kép 4 
vashorog 
l.sz: - 
h: 1,7 cm; v: 0,3 cm 
kisméretű, rombikus keresztmetszetű, végén 
megvastagodó szárral, hegyesszögben 
behajlított kampóval 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 2009. évi ásatás, DNy-
i felület, barna, laza, faszenes, leletanyagos 
szemétréteg 
 
66. kép 5 
nyéltüskés nyílhegy (?) 
l.sz: 6113 
h: 9,1 cm; hegy keresztmetszete: 0,45x0,5 cm 
négyzetes keresztmetszetű, fokozatosan 
elvékonyodó hegy, ugyanilyen kiképzésű 
tüskével 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. évi ásatás 
 
66. kép 6 
nyéltüskés vaskés 
l.sz: 9991 
h: 8,35 cm; penge h: 6,1 cm; penge sz: 2,9 cm; 
penge v: 0,4 cm 
széles, lapos, a hegy felé fokozatosan 
elkeskenyedő penge; tüskéje lapos, téglalap 
keresztmetszetű, fokozatosan elkeskenyedő; a 
penge és a tüske középen eltört; korrodált 
K: középkor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 2. 
szelvény, 3. szint 
 
66. kép 7 
nyéltüskés vaskés 
l.sz: 9989 
h: 11 cm; penge sz: 1,3 cm; penge v: 0,35 cm  

hosszú, keskeny penge, háta enyhén ível, éle 
fokozatosan, a penge keresztmetszete ék alakú, 
tüskéje letört; korrodált 
K: középkor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 3. 
szelvény, 2. szint 
 
66. kép 8 
nyéltüskés vaskés 
l.sz: 9990 
h: 14,5 cm; penge h: 9 cm; penge sz: 1,75 cm; 
penge v: 0,3 cm rövid pengéjű, egyenes hátú, 
széles, a hegynél hirtelen ívelő forma; tüskéje 
lapos, téglalap keresztmetszetű, fokozatosan 
elvékonyodó; korrodált 
Kor: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 2. 
szelvény, 2. szint 
 
66. kép 9 
ezüstözött vascsat 
l.sz: 9987 
nyújtott líra alakú forma, teste téglalap, a tüske 
felől kör keresztmetszetű, a tüske 
keresztmetszete négyzetes; a tüske alatt széles 
karika; testének kiszélesedő oldalán ferde 
irányú ezüst tausírozás 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009. évi ásatás 
 
66. kép 10 
háromélű vasnyílhegy 
l.sz: 6679 
h: 2,75 cm; hegy keresztmetszete: 0,6x0,7 cm 
rövid hegy, vége letört, keresztmetszete befelé 
ívelt oldalú háromszög, nyíltüskéje szintén 
letört 
erősen korrodált 
K: kora Árpád-kor 
Kontextus: Homoródszentpál, ismeretlen 
lelőhely 
 
66. kép 11 
vascsat 
l.sz: - 
alakja fél ovális, teste lapos, téglalap 
keresztmetszetű, a tüske szintén 
méretek: 5,1x4,3 cm; karika v: 0,4 cm 
K: középkor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974. évi ásatás 
 
67. kép 1 
kétélű kard 
l.sz: V. 92 
teljes h: 107,5 cm; penge h: 89,5 cm; penge 
legnagyobb sz: 4,7 cm; penge legnagyobb v: 0,5 
cm; keresztvas h: 21,5 cm; markolatgomb á: 5,5 
cm; markolatgomb v: 4 cm 
kovácsolt, széles penge, középen széles, sekély 
vércsatornával, egyenes, kerek keresztmetszetű, 
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végein kúposan kiszélesedő keresztvassal; 
középen hengerből, kétoldalt csonka kúpokból 
kiképzett kerek markolatgombbal 
K: 13-14. század 
Kontextus: Rika-erdő 
 
67. kép 2 
kétélű, kétkezes kard 
teljes hossza: 119 cm; penge h: 100 cm; penge 
legnagyobb sz: 5,8 cm, penge legnagyobb v: 0,6 
cm 
kovácsolt, széles penge, középen széles, sekély 
vércsatorna, markolata lapos, kihegyesedő; 
pengéje elgörbült, korrodált, markolatvasa és 
gombja megsemmisült 
K: 15. század 
Kontextus: Lövéte – Ponk, 2009 
 
67. kép 3 
nyéltüskés nyílhegy 
l.sz: 10426 
h: 7,7 cm; penge sz: 1,6 cm; penge v: 2,5 mm 
kovácsolt, lapos, hosszú élű, rombikus forma, 
tüskéje négyzetes, kihegyesedő 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Lengyelfalva – Iskola, 2010. ásatás, 
2. szelvény, barnásszürke, erősen kevert, 
paticsos, köves réteg 
 
67. kép 4 
nyéltüskés nyílhegy 
l.sz: 8364 
h: 6,6 cm, penge sz: 1,1 cm; penge v: 0,45 cm 
kovácsolt, hosszú levél alakú, rombikus 
keresztmetszetű penge 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Máréfalva – Botos-dűlő, 2007. 
ásatás, 2. szelvény, 11. sír betöltése 
 
67. kép 5 
csillagtarajos sarkanytú 
teljes h: 22 cm 
kovácsolt vas, magas, széles, háromszög 
keresztmetszetű függesztő szárakkal, végükön 
két kis lyukkal, a szárak alsó részén szintén kis 
lyukak és függesztő karikák; hosszú csavart 
tüskéje végén töredékes csillagtaraj 
K: 14-15. század 
Kontextus: Kisgalambfalva – Galath-tető 
 
87. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll-, oldal- és aljtöredékei 
db: 15 + 37 
l.sz: 9938 
Pá: 15 cm 
Aá: 11 cm 
Fv: 0,9 cm 
Mg: 16,5 cm 
kívül szürkésvörös, belül sötétszürke 
keresztmetszete rétegesen átégett 

csillámos homokkal, szórványosan durva 
kaviccsal soványított 
lassú korongolt, pereme és külső felülete jól 
eldolgozott 
felszíne kívül helyenként utólag lemállott 
a váll alatt sekély vonalú, egymásba vágó 
hullámvonalköteg-sávok, az edény oldalfalán 
másik két hullámvonalköteg fut körbe 
Edényforma: alacsony, gömbölyded testű fazék, 
legnagyobb szélességét felső harmadában éri el, 
rövid nyakkal, kihajló, lekerekített peremmel 
K: 12. század első fele 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – külső 
építési szint 
Megj.: rajz: 86. kép 2 
 
87. kép 2 
fazék nyak- és válltöredéke 
db: 2 
l.sz: 9933 
Fv: 0,7 cm 
kívül vörös, belül barna 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
csillámos homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felszíne jól eldolgozott 
a vállon hullámvonalköteg 
kiugró váll, élesen megtörő nyaktöredék 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – váron 
kívüli szemétréteg 
 
87. kép 3 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 6140 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,65 cm 
barnásszürke 
keresztmetszete egyenletesen átégett 
homokkal, kevés apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felszíne jól eldolgozott 
Edényforma: fazék rövid nyakból induló 
kihajló, lekerekített pereme 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
87. kép 4 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 5 
l.sz: 6116, 6122, 6124 
Pá: 16 cm 
Fv: 0,65 cm 
szürkésbarna 
keresztmetszete rétegesen átégett 
homokkal soványított 
lassú korongolt, felülete jól eldolgozott 
a vállon vízszintes elrendezésű körömbecsípés-
sor fut körbe, nyak átfúrva 
Edényforma: öblös testű fazék, kihajló, tagolt 
peremmel 
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K: 14. század eleje 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
87. kép 5 
fazék perem-, oldal- és aljtöredékei 
db: 19 + (6) 
l.sz: 6114 
Pá: 15 cm 
Fv: 0,7 cm 
Aá: 10 cm 
Mg: 16,5 cm 
eredeti színe fakóvörös, a legtöbb darab 
másodlagosan sötétszürkére-feketére égett 
keresztmetszete rétegesen átégett 
homokkal soványított, közte kevés csillám 
lassú korongolt, felülete kívül, illetve a peremen 
jól eldolgozott 
a váll alatt mély bekarcolású szabálytalan 
hullámvonal, alatta spirálisan körbefutó 
vonaldísz 
Edényforma: bográcsszerű, vízszintesen kihajló, 
lekerekített perem, a nyak alatt hangsúlyos 
tagolású váll, magas, viszonylag karcsú test, 
lapos (?) alj 
a peremen lyukak nincsenek, a nyak egyik 
oldalán – égetés utáni – kettős lyuk, átellenben 
nincsen → fazék 
K: 13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
Megj.: rajz: 86. kép 1 
 
88. kép 1 
fazék perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 2 
l.sz: 4958 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,6 cm 
barnásszürke, foltos 
keresztmetszete egyenletesen átégett 
finom, csillámos homokkal, kevés kaviccsal 
soványított 
lassú korongolt, külső felülete, pereme jól 
eldolgozott 
a vállon balra dőlő körömbecsípés-sor fut körbe 
Edényforma: erősen visszahajló, levágott 
peremű fazék, rövid nyakkal, kihasasodó testtel 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
88. kép 2 
fazék perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 2 + 1 
l.sz: 6128 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,5 cm 
kívül szürkésvörös, belül sötétszürke 
keresztmetszete egyenletesen átégett 
finom, csillámos homokkal soványított 
lassú korongolt, külső felülete, pereme jól 
eldolgozott 

a vállon mély körömbecsípés-sor fut körbe 
Edényforma: vékonyfalú, kisebb méretű, hasas 
testű fazék, kihajló, megvastagodó, levágott, 
sarkain lekerekített peremmel 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
88. kép 3 
fazék váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz. - 
Fv: 0,6 cm 
kívül szürke, belül vörös 
keresztmetszete jól kiégett 
finom, csillámos homokkal soványított 
lassú korongolt 
a vállon mély árkolású, jobbra dőlő 
körömbecsípés-sor fut körbe 
vékonyfalú edény válltöredéke 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
88. kép 4 
fazék nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 2 + 2 
l.sz: 4986 
Fv: 0,5 cm 
sötétszürke 
keresztmetszete egyenletesen átégett 
homokkal, kevés apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felülete jól eldolgozott 
a váll alatt jobbra dőlő körömbecsípés-sor fut 
körbe, alatta sekély, spirálisan körbefutó 
vonaldísz 
Edényforma: vékony falú, kihasasodó testű 
fazék 
K: 13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
88. kép 5-6 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 8 
l.sz: 6137, 6140, 6142 
Pá: 13 cm 
Fv: 0,45 cm 
barnásszürke, vörös foltos 
keresztmetszete egyenletesen átégett 
finom, csillámos homokkal soványított 
lassú korongolt, külső felülete és pereme jól 
eldolgozott 
a vállon jobbra dőlő körömbecsípés-sor fut 
körbe 
Edényforma: vékony falú, gömbös testű, magas 
nyakú fazék, kihajló, tagolt peremmel 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973., 2007. 
ásatás 
 
88. kép 7 
fazék nyak-, váll- és oldaltöredékei 
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db: 2 
l.sz: 6117 
Fv: 0,5 cm 
szürkésbarna, foltos 
keresztmetszete egyenletesen átégett 
finom, csillámos homokkal soványított 
lassú korongolt, kívül jól eldolgozott 
a vállon balra dőlő, hosszú árkolású 
körömbecsípések fut körbe 
Edényforma: vékonyfalú, zömök fazék 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
88. kép 8 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 4985 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,5-0,7 cm 
barnásszürke, foltos 
keresztmetszete jól kiégett 
homokkal soványított 
lassú korongolt, nyaka, pereme jól eldolgozott 
vállán jobbra dőlő körömbecsípés-sor fut körbe 
Edényforma: hasas testű, magas nyakú fazék, 
kihajló, egyenesen levágott, fedőhornyos 
peremmel 
K: 12. század vége – 13. század eleje 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
88. kép 9 
fazék oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 4963 
Fv: 0,55 cm 
barnásszürke 
keresztmetszete egyenletesen átégett 
csillámos homokkal, kevés kaviccsal 
soványított 
lassú korongolt, felszíne kívül jól eldolgozott 
az edény falán sekély, széles, spirálisan 
körbefutó vonalak 
K: 12-13. század 
 
88. kép 10 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 + 1 
l.sz: 6117 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,7 cm 
sötétbarna 
keresztmetszete rétegesen átégett 
homokkal soványított 
lassú korongolt, felülete kívül-belül jól 
eldolgozott 
Edényforma: karcsú testű, magas nyakú fazék, 
kihajló, egyenesen levágott peremmel 
K: 13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 

89. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 1 + 1 
l.sz: 9937, 9939 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,75 cm 
vörösesszürke 
keresztmetszete jól átégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a vállon mély árkolású jobbra dőlő 
körömbecsípés-sor fut körbe, alatta bekarcolt 
vízszintes vonalak; az edény válla átfúrva 
Edényforma: hasas testű fazék, hangsúlyos 
vállal, kihajló, elvékonyodó, lekerekített 
peremmel 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – 
meddőhányó 
 
89. kép 2 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 6117, 9936 
Pá: 17 cm 
Fv: 0,5-0,8 cm 
barnásvörös 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított, lassú korongolt 
az edény vállán kétsoros hullámvonaldísz fut 
körbe 
Edényforma: hordó alakú (majdnem egyenes 
oldalfal) fazék, élesen megtörő nyakkal, rövid, 
egyenesen kihajló, ferdén levágott peremmel 
K: 12. század első fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás, 
2007. ásatás – meddőhányó 
 
89. kép 3 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 2 + 1 
l.sz: 9935 
Pá: 18 cm 
Fv: 0,7 cm 
sötétszürke-fekete 
keresztmetszete jól kiégett 
durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
nyakán sűrű, szabálytalan körömbecsípés-sor 
fut körbe, alatta mélyen, sűrűn bekarcolt 
vonalak az edény felületén 
Edényforma: magas, karcsú test, vízszintesen 
kihajló, levágott, fedőhornyos peremmel 
K: 12. század második fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás, 
2007. ásatás – külső építési szint  
Megj.: egyik darabja a habarcsos építési 
szintből, a másik a járószint fölötti természetes 
pusztulási rétegből (másodlagos) 
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89. kép 4 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 6141 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,6 cm 
kívül sötétszürke, belül barna 
keresztmetszete egyenletesen átégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felszíne jól eldolgozott 
vállán bekarcolt, elnyújtott hullámvonal, alatta 
vonaldísz 
Edényforma: hordó testű, rövid nyakú fazék, 
kihajló, levágott peremmel 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
89. kép 5 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 6 + (4) 
l.sz: 4962, 9933 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,8 cm 
szürke 
keresztmetszete egyenletesen átégett 
durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt, oldalfala lefelé fokozatosan 
elvékonyodik 
a vállon bekarcolt sekély hullámvonalköteg, 
alatta sűrűn körbefutó vonaldísz 
Edényforma: kissé hasas testű fazék, 
legnagyobb szélessége az edény felső 
harmadában, hangsúlyos nyakkal, tölcséresen 
kihajló, levágott, lekerekedő peremmel 
K: 12. század vége – 13. század eleje 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás – 
váron kívüli szemétréteg 
 
89. kép 6 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 9934 
Pá: 16 cm 
Fv: 0,7 cm 
barnásszürke 
keresztmetszete jól átégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felülete eldolgozott 
a váll alatt két sorban körbefutó hullámvonal 
Edényforma: nyomott testű fazék, hangsúlyos 
vállal, rövid nyakkal, erősen kihajló, levágott 
peremmel 
K: 12. század első fele 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – 2. 
objektum 
 
89. kép 7 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 6128 

Fv: 0,7 cm 
kívül szürke, belül barna 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
széles, mély bekarcolások futnak körbe az 
edény oldalfalán 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
89. kép 8 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 + ? 
l.sz: 6117 
Fv: 0,7 cm 
szürke, foltos 
keresztmetszete jól kiégett 
durva homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
széles, sekély bekarcolások futnak körbe 
spirálisan ez edény oldalfalán 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
90. kép 1 
fazék perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 3 
l.sz: 6117, 6128, 9939 
Pá: 16 cm 
Fv: 0,6 cm 
vörösesbarna, belül szürke 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, pereme jól eldolgozott 
Edényforma: hasas testű fazék, rövid nyakkal, 
magasan kihajló peremmel 
K: 13. század (?) 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás, 
2007. ásatás – meddőhányó 
 
90. kép 2 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 6124 
Fv: 0,9 cm 
szürke 
keresztmetszete egyenetlenül kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
nyakból hirtelen kihajló, függőlegesen levágott 
perem 
K: 12. század második fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
90. kép 3 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 5 + (5) 
l.sz: 4959, 6114, 9940 
Pá: 19 cm 
Fv: 0,7 cm 
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vörösesszürke, foltos 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a vállon jobbra dőlő körömbecsípés-sor, alatta 
sekély, hullámvonaldísz fut körbe 
Edényforma: zömök, hordószerű testű fazék, 
hangsúlyos nyakkal, ívelten kihajló, kissé 
elvékonyodó, lekerekített peremmel; a váll alatt 
másodlagos átfúrás 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás, 
2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg 
 
90. kép 4 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,7 cm 
világosvörös 
jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
függőlegesen levágott, lekerekített perem 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – váron 
kívüli szemétréteg 
 
90. kép 5 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 7 + 5 
l.sz: 9933 
Pá: 18 cm 
Fv: 0,7 cm 
kívül szürkésbarna, foltosra égett, belül fekete 
ételmaradványok 
keresztmetszete egyenletesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a váll alatt sekély vonalú, elnyújtott 
hullámvonaldísz fut körbe 
Edényforma: kihasasodó testű fazék, rövid 
nyakkal, kihajló, függőlegesen levágott, 
lekerekített peremmel, enyhe fedőhorony 
kiképzéssel 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – váron 
kívüli szemétréteg 
Megj.: vörös színű, nagyon hasonló, más 
edényhez tartozó peremtöredék van az 
anyagban: 90. kép 4 
 
91. kép 1 
fazék nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 6128 
Fv: 0,65 cm 
kívül szürkésbarna, belül barna 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
homokkal, kevés apró kaviccsal soványított 

lassú korongolt, felszíne kívül és a peremrészen 
belül jól eldolgozott 
vállán jobbra dőlő körömbecsípés-sor fut körbe 
Edényforma: hasas testű fazék, kihajló 
peremmel 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
 
91. kép 2 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 6141 
Pá: 18 cm 
Fv: 0,6 cm 
vörös 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felülete egyenetlen 
a vállon jobbra dőlő körömbecsípés-sor fut 
körbe, alatta sekély, széles árkolások 
(vonaldísz) 
Edényforma: karcsúsodó testű fazék, ívelten 
kihajló, egyenesen levágott peremmel 
K: 13. század első fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
91. kép 3 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 4 
l.sz: 6114, 6142 
Pá: 16 cm 
Fv: 0,7 cm 
vörösesbarna, egyes darabok másodlagosan 
szürkére égtek 
keresztmetszete jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, a perem kívül-belül jól 
eldolgozott, belül az edény oldalfalán 
függőleges eldolgozás-nyomok 
a vállon és alatta két sorban zeg-zug szerű 
hullámvonal fut körbe, a perem belsején 
ugyanilyen díszítés 
Edényforma: alacsony, nyomott testű fazék, 
rövid nyakkal, kihajló, az edény falára 
merőlegesen levágott peremmel 
K: 12. század eleje 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
91. kép 4 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 6128 
Fv: 0,9 cm 
kívül szürkésbarna, belül barna 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
vállán balra dőlő sekély árkú körömbecsípés-sor 
fut körbe, alatta sekély hullámvonal 



 308 

Edényforma: zömök, nyomott testű fazék, 
erősen kihúzott peremmel 
K: 12. század első fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
91. kép 5 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 6128 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,75 cm 
fakóvörös 
keresztmetszete egyenletesen átégett 
aprókaviccsal soványított 
Edényforma: rövid nyakú fazék, kihajló, 
elvékonyodó, lekerekített pereme 
K: 12. század első fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
91. kép 6 
fazék nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz. - 
Fv: 0,7-0,9 cm 
kívül szürke, belül fekete, ráégett 
ételmaradvánnyal 
keresztmetszete egyenletes égetésű 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a vállon kétsoros jobbra dőlő körömbecsípés fut 
körbe 
Edényforma: zömök testű fazék, rövid nyakkal 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
91. kép 7 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 6122, 6141 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,8 cm 
vörös, barna foltosra égett 
keresztmetszete rétegesen átégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, peremrésze kissé eldolgozott 
a vállon bebökődött „búzaszem” sor, alatta éles 
törésű hullámvonalszerű díszítés fut körbe, az 
edény oldalfalán sűrű vonaldísz 
Edényforma: zömök, hordó testű fazék, rövid 
nyakkal és megvastagodó, lekerekített 
peremmel 
K: 12. század első fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
91. kép 8 
fazék oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 6122, 9933 
Fv: 0,85 cm 

kívül szürkésvörös, belül feketére égett 
ételmaradvány-nyomokkal 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a váll alatt két sorban bebökődött „búzaszem” 
dísz fut körbe, alatt szabálytalan közű 
hullámvonal, törésfelülete mentén vonaldísz 
Edényforma: vastag falú fazék 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás, 
2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg 
 
91. kép 9 
fazék válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9933 
Fv: 0,9 cm 
sötétszürke, foltosra égett, belül ráégett 
ételmaradványok 
keresztmetszete jól átégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a vállon „búzamag” szerű díszítés fut körbe 
vastag falú fazék hangsúlyos válltöréssel 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – váron 
kívüli szemétréteg 
 
92. kép 1 
fazék peremtöredékei 
1 + (3) 
l.sz: 6112 
Pá: 18 cm 
Fv: 0,7 cm 
barna, szürke foltos 
keresztmetszete egyenletesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felülete egyenetlen 
nyakból erőteljesen kihajló, „visszahajtott”, 
fedőhornyos perem 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
92. kép 2 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 7 + (4) 
l.sz: 4944, 4953, 4966, 6137 
Pá: 15 cm 
Fv: 0,8 cm 
barnásvörös, kívül-belül foltosra égett 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, a peremen kívül-belül jól 
eldolgozott 
vállán két szabálytalan sorban jobbra dőlő 
körömbecsípés-sor fut körbe, alatta 
hullámvonalköteg, a hason sekély, egymást 
metsző vonalak 
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Edényforma: hordó testű fazék, kevéssé 
hangsúlyos vállal és nyakkal, kihajló, ferdén 
levágott peremmel 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
92. kép 3-4 
fazék perem-, nyak-, váll-, oldal- és aljtöredékei 
db: 41 + (17?) 
l.sz: 6122, 6128, 6137, 6141 
Pá: 15 cm 
Fv: 0,7-0,8 cm 
Aá: 10,5 cm 
Mg: 19,8 cm 
eredetileg vörös-vörösesbarna színű, a 
töredékek nagy része másodlagosan kívül 
vörösesszürkére, belül feketére égett, az erős tűz 
hatására anyaga megrongálódott 
keresztmetszete egyenletesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, peremrésze eldolgozott, 
fenékperemén a korongra való rátapadás nyoma 
látható; alján kör alakba szerkesztett 
fenékbélyeg 
a vállról induló, a has legnagyobb átmérőéig 
sekély, szabálytalan hullámvonal fut körbe az 
edény oldalfalán 
Edényforma: zömök, hasas, legnagyobb 
átmérőjét a váll alatt elérő fazék, rövid nyakkal, 
kihajló, egyenesen levágott peremmel 
K: 12. század második fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
Megj.: rajz: 86. kép 3 
 
92. kép 5 
fazék oldaltöredékei 
db: 1 + x 
l.sz: 6128 
Fv: 0,6 cm 
kívül vörös, belül sötétszürke 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
felületén sekély szabálytalan hullámvonalak 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
Megjegyzés: anyaga, díszítése nagyon hasonló a 
93. kép 9 darabéhoz 
 
93. kép 1 
fazék perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 9 + 2 
l.sz: 6122 
Pá: 13 cm 
Fv: 0,9 cm  
barna, egy részük másodlagosan feketére égett 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró és durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt 

a vállon mélyen bekarcolt szabálytalan 
hullámvonal 
Edényforma: karcsúsodó testű fazék, rövid 
nyakkal, egyenesen kihajló, levágott peremmel 
K: 13. század első fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
93. kép 2 
kisfazék perem- és nyaktöredékei 
db: 2 
l.sz: 6140 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,7 cm 
kívül barnásszürke, belül fekete 
keresztmetszete rosszul kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
ívelten kihajló, levágott, fedőhornyos (?) perem 
K: 12. század második fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
93. kép 3 
fazék váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9933 
Fv: 0,65 cm 
kívül barna, belül szürke 
keresztmetszete jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a vállon hullámvonaldísz fut körbe 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – váron 
kívüli szemétréteg 
 
93. kép 4 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 7 
l.sz: 6137, 6141 
Pá: 19 cm 
Fv: 0,7 cm 
barnásszürke, foltos, belül másodlagos 
égésnyomokkal 
keresztmetszete egyenletesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felszíne jól eldolgozott, sávos 
korongolás-nyomokkal 
vállán két-három szabálytalan sorban jobbra 
dőlő körömbecsípés-sor, alatta enyhén 
bemélyedő, szabálytalan hullámvonalak 
Edényforma: hasas testű fazék, hangsúlyos 
nyakkal, kihajló, függőlegesen levágott 
peremmel 
K: 12. század második fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
93. kép 5 
fazék oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 6141 
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Fv: 0,7 cm 
szürke, foltos 
keresztmetszete egyenletesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
sekély széles vonaldísz, alatta kétsoros 
hullámvonal 
az edény legnagyobb szélessége a hasi tájékon 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
93. kép 6 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 15 + (4) 
l.sz: 6114, 6117, 6137 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,5-0,6 cm 
világosbarna, szürke/fekete foltos, másodlagos 
égésnyomokkal 
keresztmetszete egyenetlenül kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, pereme jól eldolgozott 
nyakán mély, jobbra dőlő körömbecsípés-sor fut 
körbe, alatta sekély, szabálytalanul körbefutó 
vonalak 
Edényforma: vékony falú fazék, kihasasodó 
formával, magas nyakkal, ívelten kihúzott, 
levágott peremmel 
K: 13. század első fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
93. kép 7 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 6141 
Pá: 18 cm 
Fv: 0,8 cm 
vörös, másodlagos szürke foltokkal 
keresztmetszete jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felszíne eldolgozott 
hirtelen törésű nyak, kihajló, levágott peremmel 
K: 12. század második fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
93. kép 8 
fazék perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 3 
l.sz: 6137 
Pá: 18 cm 
Fv: 0,7-0,8 cm 
vörös, belül másodlagos égésnyomokkal 
keresztmetszete egyenletesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
vállán egymásba metsző, sekély hullámvonalsor 
Edényforma: karcsúsodó testű fazék, 
hangsúlyos nyakkal, kihajló, függőlegesen 
levágott peremmel 
 

K: 13. század első fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
93. kép 9 
fazék oldaltöredékei 
db: 2 + (?) 
l.sz: 6117 
Fv: 0,7-0,8 cm 
kívül vörös, belül szürke 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
oldalfalán sekélyen bekarcolt, szabálytalan, 
elnyújtott hullámvonalak 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
Megj.: anyaga, díszítése nagyon hasonló a 92. 
kép 5 darabéhoz 
 
94. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 6 
l.sz: 4954 
Pá: 16 cm 
Fv: 0,75 cm 
barnásvörös, vörös foltos, másodlagos 
égésnyomokkal 
keresztmetszete egyenletesen kiégett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
vállán sekély, spirálisan körbefutó vonalak 
Edényforma: karcsúsodó testű, rövid nyakú 
fazék, erősen kihajló, egyenesen levágott, 
legömbölyített szélű peremmel 
K: 13. század második (?) fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
94. kép 2 
fazék oldaltöredéke 
db: 4 
l.sz: 4948-4949 
Fv: 0,7 cm 
vörös, másodlagosan szürke foltosra égett 
keresztmetszete egyenletesen átégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
felületén mélyen bekarcolt vonaldísz fut körbe 
spirálisan 
K: 13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
94. kép 3 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 6128 
Pá: 18 cm 
Fv: 0,9 cm 
kívül vörösesszürke, belül sötétszürke 
keresztmetszete egyenletesen átégett 
apró kaviccsal soványított 
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lassú korongolt 
a vállán mélyen bekarcolt vonaldísz fut körbe 
Edényforma: karcsú testű fazék, kiugró vállal, 
magas nyakkal, vízszintesen kihajló, 
fedőhornyos peremmel 
K: 12. század vége – 13. század első fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
94. kép 4 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,7 cm 
vörös 
keresztmetszete egyenletesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
gyorskorongolt (?) 
tagolt, galléros perem 
K: 14. század eleje 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
94. kép 5 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,6 cm 
sötétszürke 
keresztmetszete rosszul átégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, jól eldolgozott 
ívelten kihajló, elvékonyodó, tagolt perem 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
94. kép 6 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 6117 
Pá: 16 cm 
Fv: 0,6 cm 
barna 
keresztmetszete jól átégett 
apró kaviccsal soványított 
gyorskorongolt (?) 
tölcséresen kihajló, vízszintesen levágott, tagolt 
perem 
K: 13. század vége – 14. század eleje 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
Megj.: a 94. kép 8 darab egy nagyon hasonló, de 
más edényhez tartozó töredék 
 
94. kép 7 
fazék peremtöredéke 
db: 1 + 1 
l.sz: 9933 
Pá: 12 cm 
Pv: 0,7 cm 
kívül vörös, belül fekete 

keresztmetszete rétegesen átégett (másodlagos 
tűz hatására) 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
erőteljesen kihajló, levágott perem 
K: 13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – váron 
kívüli szemétréteg 
Meg.: van az anyagban, ugyanabból a rétegből 
egy nagyon hasonló, de más fazékhoz tartozó 
töredék 
 
94. kép 8 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 6114 
Pá: 16 cm 
Fv: 0,6 cm 
kívül barna, belül szürkésbarna 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
gyorskorongolt (?) 
tölcséresen kihajló, vízszintesen levágott, tagolt 
perem 
K: 13. század vége – 14. század eleje 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
Megj.: a 94. kép 6 darab egy nagyon hasonló, de 
más edényhez tartozó töredék 
 
94. kép 9 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9933 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,9 cm 
kívül vörös, belül fekete 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, tagolt perem 
K: 13. század vége 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – váron 
kívüli szemétréteg 
 
95. kép 1 
fazék oldaltöredékei 
db: 2 + x 
l.sz: 6128 
Fv: 0,6 cm 
kívül vörösesbarna, belül fekete 
keresztmetszete rétegesre égett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a válltól lefelé sekély, viszonylag sűrű 
körbefutó vonaldísz 
K: 13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
95. kép 2 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
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db: 3 
l.sz: 4947, 4955, 6128 
Pá: kb. 16 cm 
Fv: 0,7 cm 
eredeti színe fakóvörös, egyik darabja 
másodlagosan barnásszürkére égett teljes 
keresztmetszetében 
keresztmetszete jól átégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
vállán mély, jobbra dőlő körömbecsípés-sor, 
alatta mély, sűrűn körbefutó vonaldísz 
Edényforma: gömbölyded testű fazék, rövid 
nyakkal, kihajló, lekerekített peremmel 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
95. kép 3 
fazék perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 1 + x 
l.sz: 6114 
Pá: 15 cm 
Fv: 0,7 cm 
kívül vörös, belül sötétszürke 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, külső felülete utólag lepergett 
éles nyaktörésű, tölcséresen kihajló, „visszatűrt” 
peremű fazék (fedőhorony ?) 
K: 13. század (?) 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
95. kép 4 
fazék perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 2 
l.sz: 6114 
Pá: 18 cm 
Fv: 0,65 cm 
barnásszürke 
keresztmetszete egyenletesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a vállon sekély, kétsoros hullámvonal fut körbe 
Edényforma: vékonyfalú fazék hangsúlyos 
nyakkal, tölcsérszerűen kihajló, „két síkban” 
(derékszögben) levágott peremmel 
K: 13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
95. kép 5 
fazék váll- és oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 9940 
Fv: 0,65 cm 
kívül vörösesszürke, belül szürke 
keresztmetszete egyenletesen átégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a váll alatt mély, sűrűn bekarcolt körbefutó 
vonaldísz 

viszonylag karcsú fazék 
K: 13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – vár 
belső pusztulási rétege 
 
95. kép 6 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 + x 
l.sz: 9943 
Fv: 0,8 cm 
vörös 
keresztmetszete rétegesre átégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, belül függőleges eldolgozás 
nyomok 
az edény oldalfalán mély, sűrűn bekarcolt 
körbefutó vonaldísz 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – vár 
belső pusztulási rétege 
 
95. kép 7 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 5 + (8) 
l.sz: 4946, 6141 
Pá: 11,5 cm 
Fv: 0,6 cm 
világosbarna, helyenként foltos (főzés) 
keresztmetszete egyenetlenül kiégett 
homokkal és apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, nyaka rosszul eldolgozott 
(illesztés nyoma) 
vállán két szabálytalan sorban jobbra dőlő 
körömbecsípés-sor, alatt sekély, széles 
vonaldísz fut körbe 
Edényforma: karcsú testű fazék, hangsúlyos 
nyaki töréssel, magasan felhúzott, tölcséresen 
kihajló, ferdén levágott, „kitűrt” peremmel 
K: 13. század második 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
Megj.: a 95. kép 8 alj anyaga alapján egy 
ugyanilyen edényhez tartozik 
 
95. kép 8 
fazék aljtöredéke 
db: 1 
l.sz: 4964 
Aá: 9 cm 
Fv: 1,1 cm 
kívül-belül fakóvörös 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
alján enyhe lenyomatú fenékbélyeg: körbe 
rajzolt geometrikus (vonalas) ábrázolás 
a fazékalj feltehetően éppen az egyik 
hurkaillesztés mentén vált le az edény többi 
részéről 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
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Megj.: a 95. kép 7 edény anyagához hasonló 
darabhoz tartozik 
 
96. kép 1 
fazék aljtöredékei 
db: 2 
l.sz: 4956 
Aá: 10 cm 
Av: 0,9 cm 
kívül barnásszürke, belül vörös 
keresztmetszete rétegesen átégett 
apró kaviccsal sűrűn soványított 
lassú korongolt 
kívül a korongra való rányomkodás feltűrődött 
„pereme”, illetve a korongra való tapadást 
segítő plasztikus „borda” 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
96. kép 2 
fazék aljtöredékei 
db: 2 
l.sz: 6141 
Aá: 12 cm 
Av: 0,8-0,9 cm 
vörös, szürke foltos 
keresztmetszete rétegesen átégett 
palaszerű anyagból készített, apró kaviccsal 
gyéren soványított 
lassú korongolt 
alján plasztikus kereszt alakú fenékbélyeg 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
Megj.: a 97. kép 2 fazék ugyanilyen anyagból 
készült, feltehetően egy edényhez tartoznak 
 
96. kép 3 
fazék aljtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9933 
Av: 0,6 cm 
kívül szürkésbarna, belül vörös 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kívül enyhe vonalú fenékbélyeg: körbe írt 
küllőszerű vonalak 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – váron 
kívüli szemétréteg 
 
96. kép 4 
fazék aljtöredékei 
db: 2 
l.sz: - 
Aá: 10 cm 
Av: 1,1 cm 
kívül sötétszürke, belül vörös 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 

lassú korongolt 
kívül enyhe vonalú, körbe írt, geometrikus díszű 
fenékbélyeg, szélén a korongra való erőteljes 
rányomkodás „pereme” 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
96. kép 5 
fazék oldaltöredékei 
db: 6 + (2) 
l.sz: 6117, 6142 
Fv: 0,7-0,8 cm 
vörös, foltos, egyes darabok másodlagosan 
szürkére égtek 
keresztmetszete jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
vállon bekarcolt vonal, alatta körbefutó 
hullámvonalak 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
96. kép 6 
fazék oldaltöredékei 
db: 13 
l.sz: 6122, 6141 
Fv: 0,7 cm 
eredeti színe vörös, egyes darabok 
másodlagosan szürkére égtek, más darabok 
belsején ráégett ételmaradvány 
keresztmetszete egyenletesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény felületén széles árkolású, egymástól 
távoli bekarcolt vonalak 
K: 13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
96. kép 7 
fazék aljtöredékei 
db: 2 
l.sz: - 
Av: 0,65 cm 
barna 
keresztmetszete jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kívül plasztikus kisméretű körbe írt, kereszt 
alakú fenékbélyeg 
K: 12-13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
97. kép 1 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,5 cm 
kívül szürkésbarna, belül sötétszürke 
jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
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lassú korongolt 
vállán sekély bekarcolású hullámvonalköteg, 
alatta vonalköteg fut körbe 
K: 12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
97. kép 2 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 7 + (26) 
l.sz: 4965, 6117, 6142 
Pá: 15 cm 
Fv: 1 cm 
kívül szürkésvörös, belül fakószürke 
keresztmetszete jól átégett 
palaszerű anyagból készített, apró kaviccsal 
ritkásan soványítva 
lassú korongolt, peremrésze eldolgozott, 
belsején eszköznyomok és a hurkák 
eldolgozatlan illesztései 
a vállról induló széles és sekély, szabálytalan 
közökkel körbefutó vonaldísz 
Edényforma: zömök, hordó testű fazék, kihajló, 
ferdén levágott peremmel 
K: 12. század első fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
Megj.: a 96. kép 2 edényalj ugyanilyen 
anyagból készült, feltehetően egy edényhez 
tartoznak 
 
97. kép 3 
fazék nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 7 + (6) 
l.sz: 4952, 6142, 9933 
Fv: 0,75-0,8 cm 
kívül barna, belül szürke foltos 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
palaszerű agyagból készített, szórványosan apró 
kaviccsal soványítva 
lassú korongolt, kívül jól eldolgozott, belül 
függőleges irányú eldolgozás-nyomok (kézzel 
készített ?) 
a vállon „síkozás” nyomai, alatta 
hullámvonalköteg, az edény hasán vékony, sűrű 
vonalú elnyújtott hullámvonal és vonalköteg 
Edényforma: hordószerű, legnagyobb átmérőjét 
a test felső harmadában elérő fazék 
K: 12. század első fele 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás, 
2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg 
 
97. kép 4 
fazék perem- és aljtöredékei 
db: 2 + (7) 
l.sz: 9933 
Pá: 12 cm 
Fv: 1,1 cm 
Aá: 11 cm 
vörös 
a perem jól kiégett, az alj rétegesen 
homokos, soványítatlan agyagból készült 

kézzel készített, utólag megkorongozott 
(peremén korongolás-nyomok) 
vastag falú fazék, rövid, kihajló, elvékonyodó 
peremmel 
K: 11. század (?) 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás, 
2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg 
Megj.: a 97. kép 5 darabbal való összetartozása 
valószínű 
 
97. kép 5 
fazék válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9937 
Fv: 1,1 cm 
vörös 
keresztmetszete jól átégett 
homokos, soványítatlan agyagból készült 
kézzel készített, utólag megkorongozott 
vastag falú fazék, hangsúlyos vállal 
K: 11. század (?) 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás – 
meddőhányó 
Megj.: a 97 kép .4 darabbal való összetartozása 
valószínű 
 
97. kép 6 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 6137 
Pá: kb. 16 cm 
Fv: 1,3 cm 
vörös, szürke foltos 
keresztmetszete rétegesen átégett 
kaviccsal soványított 
kézzel készített 
vastag falú fazék, kihajló, tagolatlan peremmel 
K: késő népvándorláskor 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
97. kép 7 
fazék váll- és oldaltöredékei 
db: 5 
l.sz: 6117 
Fv: 1 cm 
vörös, szürke foltos 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
palaszerű agyagból készült soványítás nélkül 
kézzel készített, utólag megkorongozott (?), 
felülete eldolgozatlan, egyenetlen (belül 
eszköznyomok) 
vállán jobbra dőlő beszurkálás-sor, alatta sekély 
vonalú hullámvonalak futnak körbe 
Edényforma: gömbös testű fazék 
K: 11-12. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
97. kép 8 
fazék oldal- és aljtöredékei 
db: 3 
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l.sz: 6124 
Fv: 0,9 cm 
Aá: 11 cm 
kívül vörös, belül szürkésbarna 
keresztmetszete rétegesen átégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, alján a korongra való rányomás 
„pereme”, kitüremkedése látható 
oldalán sekély, széles árkolású bekarcolt 
vonalak futnak körbe 
Edényforma: nyúlánk testű fazék 
K: 13. század 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
97. kép 9 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 6137 
Pá: kb. 14 cm 
Fv: 0,8 cm 
vörös 
keresztmetszete rétegesen átégett 
apró kaviccsal soványított 
kézzel készített 
kihajló, tagolatlan, eldolgozott perem 
K: késő népvándorláskor 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
98. kép 1 
csonteszköz 
l.sz: 9947 
h: 10,8 cm; v: 2,1 cm 
félkésztermék, felületén, illetve végein 
vágásnyomok, használati kopásnyom nélkül 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás 
 
98. kép 2 
csonteszköz 
l.sz: 9945 
h: 5,1 cm; v: 1,5 cm 
megmunkált szarvcsap, felülete kopott, vége 
letört 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás 
 
98. kép 3 
csonteszköz 
l.sz: 9947 
h: 6,9 cm; v: 2,4 cm 
megmunkált szarvcsap, felülete kissé kopott, 
végei utólagosan letöredeztek 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás 
 
98. kép 4 
csonteszköz 
l.sz: 4969 
h: 6 cm; v: 1,6 cm 
megmunkált szarvcsap, vékonyabb vége felé 
felülete elkopott 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 

98. kép 5 
csonteszköz 
l.sz: 4970 
h: 5,4 cm; 2,4 cm 
megmunkált szarvcsap, végeit levágták, felülete 
kopott 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
98. kép 6 
csonteszköz 
l.sz: 4967 
h: 9 cm, v: 1,9 cm 
megmunkált agancstöredék, végeit levágták, 
felületén vágásnyomok, két helyen átfúrt 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
98. kép 7 
csonteszköz 
l.sz: 9945 
h: 5,8 cm; v: 1,7 cm 
megmunkált szarvcsap, felülete fényesre kopott, 
vége bevagdosott 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás 
 
98. kép 8 
csonteszköz 
l.sz: - 
h: 3,7 cm; v: 1,3 cm 
megmunkált szarvcsap, vége levágott, felülete 
kopott 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
98. kép 9 
csonteszköz 
l.sz: 4968 
h: 11,3 cm; v: 2,5 cm 
megmunkált agancstöredék, végeit levágták 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
98. kép 10 
csonteszköz 
l.sz: 9945 
h: 5,8 cm; v: 2,5 cm 
félkésztermék, a szarvcsap végeit levágták, 
felületén bevágásnyomok 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás 
 
98. kép 11 
csonteszköz 
l.sz: - 
h: 7,1 cm; v: 1,8 cm 
megmunkált szarvcsap, vége levágott, felülete 
fényesre kopott, barnára megégett (?) 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
98. kép 12 
csonteszköz 
l.sz: 9946 
h: 5,3 cm; v: 1,8 cm 
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megmunkált szarvcsap, felülete fényesre kopott, 
bevagdosott 
Kontextus: Kustaly vára, 2007. ásatás 
 
98. kép 13 
csonteszköz 
l.sz: - 
h: 7,8 cm; v: 1,6 cm 
megmunkált szarvcsap, vége levágott, felülete 
enyhén kopott 
Kontextus: Kustaly vára, 1971-1973. ásatás 
 
122. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 8 
l.sz: 9969 
Fv: 0,75 
Pá: 16 cm 
kívül szürkésbarna, belül sötétszürke 
jól kiégett 
homokkal, kevés apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
vállán sekély vonalú, egymást metsző 
szabálytalan hullámvonalak, alatta tág közű 
vonaldísz fut körbe 
Edényforma: tölcséresen kihajló, elvékonyodó, 
kívül bordával tagolt peremű fazék, hangsúlyos 
nyakkal, enyhén kiöblösödő testtel 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény: az 
északi fal építését megelőző kultúrrétegből 
 
122. kép 2 
fazék perem- és nyaktöredéke, valamint oldal- 
és aljtöredékei 
db: 1+(10) 
l.sz: 9969 
Fv: 0,7 cm 
Pá: 18-20 cm 
mattvörös 
rétegesen kiégett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, megvastagodó, felhúzott peremű fazék 
K: 13. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény: az 
északi fal építését megelőző kultúrrétegből 
 
122. kép 3 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9969 
Fv: 0,9 cm 
Pá: 24 cm 
vörös 
rétegesen kiégett 
homokkal soványított 
lassú korongolt 
Edényforma: erőteljesen kihajló, levágott 
peremű fazék 

K: 13. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény: az 
északi fal építését megelőző kultúrrétegből 
 
122. kép 4 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9969 
Fv: 0,7 cm 
barnásvörös 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
vállán sekély vonaldísz, alatta hullámvonal, 
illetve vonaldísz fut körbe 
K: 13. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény: az 
északi fal építését megelőző kultúrrétegből 
 
122. kép 5 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9970 
Fv: 1,1 cm 
barna 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
vastag falú, kihajló, lehúzott, kívül enyhe 
bordával tagolt peremű fazék 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény  
(-25-45 cm) 
 
122. kép 6 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 9973 
Fv: 1 cm 
sötétszürke 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
rövid, ívelten kihajló, elvékonyodó peremű 
fazék, rövid nyakkal 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény 
(sötétszürke, fekete, köves réteg) 
 
122. kép 7 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 9973 
Fv: 1 cm 
szürkésbarna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, megvastagodó, lekerekített peremű 
fazék 
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K: 13. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény 
(sötétszürke, fekete, köves réteg) 
 
122. kép 8 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 5107 
Fv: 0,75 cm 
Pá: kb. 15 cm 
vörösesszürke 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
enyhén kihajló, lekerekített peremű, rövid 
nyakú fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/bronzüst 
belsejéből 
 
122. kép 9 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 5103 
Fv: 0,8 cm 
Pá: 14 cm 
barnásszürke 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, megvastagodó, lekerekített peremű 
fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/bronzüst 
belsejéből 
 
123. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 8 (egy része a 9973 l.sz. alatt) 
l.sz: 9968 
Fv: 0,5 cm 
Pá: 13 cm 
vörös, szürke foltos 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
gyorskorongolt (?) 
az edény vállán sűrű, sekély vonaldísz fut 
körbe, vállán égetés előtti átfúrás 
Edényforma: galléros peremű fazék, magas 
nyakkal, elvékonyodó oldalfalakkal 
K: 14. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény 
(barna, tömött, paticsfoltos apróköves rétegből 
és barna, tömött, kőzetmálladékos rétegből) 
Megj.: az anyagban egy másik ugyanilyen fazék 
töredékei találhatók: 12 db (egy része a 9973 
l.sz. alatt) 
 
123. kép 2 
fazék peremtöredéke 

db: 1 
l.sz: 9968 
Fv: 0,7 cm 
Pá: kb. 22 cm 
mattvörös 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, kívül bordával tagolt 
peremű fazék 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény 
(barna, tömött, paticsfoltos apróköves rétegből 
és barna, tömött, kőzetmálladékos rétegből) 
 
123. kép 3 
palack perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9968 
Fv: 0,7 cm 
kívül vörös, belül szürkésvörös 
rétegesre kiégett 
homokkal, kevés apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
Edényforma: csonka, tagolt peremű, szűk nyakú 
palack, vállból kiszélesedő testtel 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény 
(barna, tömött, paticsfoltos apróköves rétegből 
és barna, tömött, kőzetmálladékos rétegből) 
 
123. kép 4 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 9968 
Fv: 0,8 cm 
Pá: kb. 20 cm 
vörös, pereme másodlagosan szürkére égett 
jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, fedőhornyos egyenesen levágott peremű 
fazék 
K: 13. század vége 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény 
(barna, tömött, paticsfoltos apróköves rétegből 
és barna, tömött, kőzetmálladékos rétegből) 
Megj.: az anyagban egy másik ugyanilyen 
töredék (l.sz: 9973) 
 
123. kép 5 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9968 
Fv: 0,8 cm 
Pá: 14 cm 
kívül barna, belül szürke foltos (másodlagos 
égés) 
jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
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lassú korongolt 
Edényforma: tölcséresen kihajló, lekerekedő, 
belül bordával tagolt peremű fazék 
K: 13. század vége – 14. század eleje 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény 
(barna, tömött, paticsfoltos apróköves rétegből 
és barna, tömött, kőzetmálladékos rétegből) 
 
123. kép 6 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9968 
Fv: 0,9 cm 
kívül barna, belül sötétszürke 
egyenletesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény felületén sekély bekarcolású, 
körbefutó vonaldísz 
vastag falú fazék 
K: 13. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény 
(barna, tömött, paticsfoltos apróköves rétegből 
és barna, tömött, kőzetmálladékos rétegből) 
 
123. kép 7 
fazék perem- és nyaktöredékei 
db: 6 
l.sz: 9968 
Fv: 0,7 cm 
Pá: 16 cm 
szürkésvörös 
rétegesre kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
Edényforma: magas, kihúzott, kettős tagolású 
peremű fazék, élesen megtörő nyakkal 
K: 13. század vége – 14. század eleje 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/1. szelvény 
(barna, tömött, paticsfoltos apróköves rétegből 
és barna, tömött, kőzetmálladékos rétegből) 
 
124. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 9974 
Fv: 0,7 cm 
Pá: 18 cm 
világosszürke, pereme belül másodlagosan 
feketére égett 
rosszul kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény nyakán szabálytalan hullámvonal, 
alatta a vállon három sorban bekarcolt 
vonaldísz, ez alatt hullámvonaldísz fut körbe 
Edényforma: tölcséresen kihajló, magas, a 
szájnyílásnál sekély hornyolattal tagolt peremű 
fazék éles nyaktöréssel, elvékonyodó oldalfallal 
K: 13. század második fele 

Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 1. 
szint (0-10 cm) 
 
124. kép 2 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9974 
Fv: 0,6 cm 
szürkésvörös 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény oldalfalán két vonaldísz között 
hullámvonaldísz 
K: 13. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 1. 
szint (0-10 cm) 
 
124. kép 3 
fazék peremtöredékei 
db: 3 
l.sz: 9974 
Fv: 0,9 cm 
Pá: 18 cm 
barnásszürke, foltosra égett 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
Edényforma: kihajló, lekerekített peremű fazék, 
rövid nyakkal 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 1. 
szint (0-10 cm) 
 
124. kép 4 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9974 
Fv: 0,9 cm 
Pá: 16 cm 
vörösesbarna, belül másodlagos szürke 
foltokkal 
rétegesre kiégett 
érdes kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, lekerekített peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 1. 
szint (0-10 cm) 
 
124. kép 5 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9974 
Fv: 0,85 cm 
vörösesbarna 
rétegesre kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
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az edény oldalán vonal- és hullámvonalköteg 
dísz fut körbe 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 1. 
szint (0-10 cm) 
 
124. kép 6 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9974 
Fv: 0,65 cm 
szürkésvörös 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény oldalfalán vonal- és hullámvonaldísz 
fut körbe 
K: 13. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 1. 
szint (0-10 cm) 
 
124. kép 7 
kancsó peremtöredéke (szájrész kiöntője) 
db: 1 
l.sz: 9974 
Fv: 0,4 cm 
vörös, másodlagosan kormosra égett 
rétegesen kiégett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
gyorskorongolt 
az edény peremét kívül hármas borda tagolja 
Edényforma: hengeres peremű, rövid nyakú 
kancsó 
K: 14-15. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 1. 
szint (0-10 cm) 
 
124. kép 8 
kancsó (?) peremtöredéke 
db: l 
l.sz: 9977 
Fv: 0,6 cm 
barna, másodlagosan feketére égett 
jól kiégetett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
gyorskorongolt 
tagolt peremű kancsó 
K: 14-15. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 3. 
szint (-25-35 cm) 
 
125. kép 1 
fazék váll- és oldaltöredékei 
db: 9 
l.sz: 9975 
Fv: 0,5 cm 
barnásszürke 
rosszul kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 

az edény vállán sekély hullámvonal, alatta 
sekély, tág közű vonaldísz fut körbe 
Edényforma: karcsú testű fazék 
K: 13. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 2. 
szint (-15-25 cm) 
 
125. kép 2 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9975 
Fv: 0,5 cm 
Pá: 10 cm 
barnásszürke, rosszul kiégetett 
durva kaviccsal soványított 
kézzel készített, egyenetlen felületű 
Edényforma: kihajló, elvékonyodó, lekerekített 
peremű kisfazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 2. 
szint (-15-25 cm) 
 
125. kép 3 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9975 
Fv: 0,6 cm 
barna 
rétegesre kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
felületén „villáshegyű” eszközzel bekarcolt 
elnyúló hullámvonaldísz fut körbe 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 2. 
szint (-15-25 cm) 
 
125. kép 4 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9975 
Fv: 0,7 cm 
barna, felületén fekete másodlagos 
égésnyomokkal 
rétegesre kiégett 
apró és durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, egyenesre kihúzott, bordával tagolt 
peremű fazék 
K: 13-14. század fordulója 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 2. 
szint (-15-25 cm) 
 
125. kép 5 
fazék peremtöredékei 
db: 3 
l.sz: 9975 
Fv: 0,8 cm 
Pá: 12 cm 
barna 
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rétegesre kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, tagolt peremű fazék 
K: 13. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 2. 
szint (-15-25 cm) 
Megj.: a 3. szint anyagában két ugyanilyen, 
valószínűleg ugyanehhez az edényhez tartozó 
peremtöredék 
 
125. kép 6 
fazék perem- és oldaltöredékei 
db: 4 
l.sz: 9975 
Fv: 0,9 cm 
barna, másodlagosan feketére égett 
jól kiégett 
apró és durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
Edényforma: kihajló, lekerekített peremű, rövid 
nyakú fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 2. 
szint (-15-25 cm) 
 
125. kép 7 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9975 
Fv: 1,1 cm 
Pá: kb. 18 cm 
vörösesbarna 
rosszul kiégetett 
apró és durva kaviccsal soványított 
kézzel készített 
Edényforma: kihúzott, lekerekített peremű, 
hangsúlyos nyakú fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 2. 
szint (-15-25 cm) 
 
126. kép 1 
fazék peremtöredékei 
db: 2 
l.sz: 9978 
Fv: 0,75 cm 
Pá: 16 cm 
vörösesszürke 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, szájnyílásán hornyolt 
peremű fazék 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/3. szelvény, 1. 
szint (0-10 cm) 
 
126. kép 2 
fazék nyak- és válltöredéke 

db: 1 
l.sz: 9980 
Fv: 0,8 cm 
barna 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán sekély vonalköteg, alatta 
hullámvonalköteg 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/II. kutatóárok 
 
126. kép 3 
fazék oldaltöredékei 
db: 5 
l.sz: 9978 
Fv: 0,5 cm 
barna, szürke foltosra égett 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény felületén körbefutó vonal-, illetve 
hullámvonaldíszek 
Edényforma: viszonylag karcsú testű, vékony 
falú fazék 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: 2009/3. szelvény, 1. szint (0-10 cm) 
 
126. kép 4 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9978 
Fv: 0,75 cm 
barna 
rétegesre kiégett 
érdes, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény felületén három sorban sekély 
rádlidísz fut körbe 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/3. szelvény, 1. 
szint (0-10 cm) 
 
126. kép 5 
fazék peremtöredékei 
db: 2 
l.sz: 9980 
Fv: 0,9 cm 
barna, belül szürke másodlagos égésnyomokkal 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, megvastagodó, lekerekített, kívül 
bordával tagolt peremű fazék 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/II. kutatóárok 
 
126. kép 6 
fazék válltöredékei 
db: 2 
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l.sz: 5479 
Fv: 1,2 cm 
kívül szürkésbarna, másodlagosan megégett, 
belül vörös 
rétegesen kiégetett 
durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán hornyolás nyomai 
vastag falú, kezdetleges megformázású és 
kivitelezésű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
126. kép 7 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9977 
Fv: 0,8 cm 
kívül barna, belül szürke 
rosszul kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
kézzel (?) készített 
az edény oldalán borda, rajta ferde állású 
bevagdosásokkal 
K: Árpád-kor (?) 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 3. 
szint (-25-35 cm) 
 
126. kép 8 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9977 
Fv: 0,6 cm 
kívül szürke, belül barna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
bekarcolt hullámvonal- és sűrű vonaldíszek 
futnak körbe az edény falán 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 3. 
szint (-25-35 cm) 
 
126. kép 9 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9977 
Fv: 0,9 cm 
barna 
rétegesen kiégett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán hornyolat (?) 
kihajló peremű, rövid nyakú, széles vállú fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2009/2. szelvény, 3. 
szint (-25-35 cm) 
 
127. kép 1 
fazék perem- és nyaktöredéke 

db: 1 
l.sz: 5541 
Fv: 0,9 cm 
kívül barna, belül sötétszürke, ráégett 
ételmaradvánnyal 
rétegesen kiégett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
Edényforma: magas, tölcséresen kihajló, 
lekerekített peremű fazék, rövid, hirtelen 
megtörő nyakkal 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1. felület 
 
127. kép 2 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 5493 
Fv: 0,6 cm 
szürkésbarna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
vékonyfalú, kihajló, belül bordával tagolt 
peremű fazék 
K: 14. század első fele 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
127. kép 3 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 5501 
Fv: 0,6 cm 
vörös, belül szürke foltos 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
magas, ívelten felhúzott, levágott peremű fazék 
K: 13. század vége 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
127. kép 4 
palack nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 5542 
Fv: 0,7 cm 
kívül vörös, belül szürkésvörös 
jól kiégetett 
homokkal, kevés apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
lefelé kiöblösödő palack válltöredéke 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1. felület 
 
127. kép 5 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 5510 
Pá: 18 cm 
Fv: 0,7 cm 
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szürkésvörös 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
ívelten felhúzott, levágott, tagolt peremű fazék 
K: 13. század vége 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
127. kép 6 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 5537 
Fv: 0,55 cm 
szürkésbarna, másodlagos égésnyomokkal 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény oldalán széles, sekélyen bekarcolt 
vonaldísz 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1. felület 
 
127. kép 7 
palack (?) oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 5510 
Fv: 0,8 cm 
kívül vörös, belül szürke 
rétegesen kiégetett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény oldalán sekély vonalú körbefutó 
vonaldísz 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
127. kép 8 
fazék oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 5540, 5548 
Fv: 0,6 cm 
kívül barna, belül szürke 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény oldalán vékony vonalú, körbefutó, 
elnyújtott hullámvonaldísz 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1. felület 
 
128. kép 1 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,95 cm 
szürke, másodlagos égésnyomokkal 
jól kiégetett 
durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
rövid, kihajló, lekerekített peremű fazék 

K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974. ásatás 
 
128. kép 2 
fazék válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 5516 
Fv: 0,95 cm 
kívül szürke, belül barna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán jobbra dőlő körömbecsípés-sor, 
alatta sekély vonalú vonaldísz fut körbe 
Edényforma: markánsan kiképzett vállú fazék, 
oldalfala fokozatosan megvastagodik 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
128. kép 3 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 5421 
Fv: 0,75 cm 
mattvörös 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény oldalán sekély vonalú vonaldísz fut 
körbe 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
128. kép 4 
palack váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 5515 
Fv: 0,8 cm 
kívül világosbarna, belül szürke 
jól kiégetett 
homokkal, kevés apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény oldalfalán enyhén hullámzó vonaldísz 
fut körbe 
Edényforma: ívelése alapján palack lefelé 
öblösödő válltöredéke 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
128. kép 5 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: ? 
Fv: 0,7 cm 
kívül vörös, belül barna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény oldalán sekély vonalú vonaldísz fut 
körbe 
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K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974. évi ásatás 
 
128. kép 6 
fazék oldal- és aljtöredéke 
db: 2 
l.sz: 5505, 5520 
Fv: 1,2 cm 
Aá: kb. 9 cm 
barna 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, alja apró kaviccsal beszórt 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
128. kép 7 
fazék oldal- és aljtöredéke 
db: 2 
l.sz: 5493, 5503 
Fv: 0,8 cm 
Aá: 10 cm 
szürkésvörös, foltos 
rétegesen kiégett 
durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felülete eldolgozatlan, alja 
kaviccsal beszórt 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
129. kép 1 
fazék perem-, váll-, nyak- és oldaltöredékei 
db: 7 
l.sz: 5133, 5135, 5137, 5141 
Fv: 0,6 cm 
Pá: 14 cm 
kívül vörösesszürke, belül vörösesbarna 
jól kiégetett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán bekarcolt hullámvonaldísz 
Edényforma: kihajló, magasan felhúzott, 
lekerekített peremű fazék hangsúlyos nyakkal, 
lefelé fokozatosan elvékonyodó oldalfallal 
K: 13. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/IV. kutatóárok 
 
129. kép 2 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 5471 
Fv: 0,8 cm 
vörösesbarna 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, elvékonyodó, levágott peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 

129. kép 3 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 5478 
Fv: 1 cm 
Pá: 15 cm 
vörösesbarna 
jól kiégett 
durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
Edényforma: tölcséresen kihajló, egyenesen 
levágott, kívül bordával tagolt peremű fazék, 
vastag fallal és kezdetleges megformázással 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
129. kép 4 
fazék nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9985 
Fv: 1 cm 
szürkésbarna 
jól kiégetett 
érdes, durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt, rosszul eldolgozott, az edény 
vállán hurkatechnika nyomai 
vastag falú fazék, kezdetleges megformázással 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 2005. terepbejárás 
 
129. kép 5 
fazék oldaltöredékei 
db: 2+x 
l.sz: 5113 
Fv: 1 cm 
kívül vörös, belül sötétszürke, ráégett 
ételmaradványokkal 
rétegesen kiégett 
durva kaviccsal soványított 
kézzel készített, utólag elkorongozott, felülete 
rosszul eldolgozott 
vastag falú fazék, kezdetleges megformázással 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/déli, fal nélküli 
rész 
 
129. kép 6 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 5455 
Fv: 0,9 cm 
kívül szürkésbarna, belül vörös, ráégett 
ételmaradvánnyal 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény pereme felül bevagdosott, kívül sekély 
hullámvonallal díszített 
tölcséresen kihajló, magas, elvékonyodó, 
levágott peremű fazék 
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K: 13. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
129. kép 7 
fazék peremtöredékei 
db: 2 
l.sz: 5446 
Fv: 1 cm 
szürkésbarna 
rétegesen kiégett 
durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felülete rosszul eldolgozott 
Edényforma: rövid, egyenesen kihajló, levágott, 
kívül enyhe bordával tagolt peremű fazék, 
vastag falú, kezdetleges megformázású 
K: 13. század 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
129. kép 8 
fazék oldal- és aljtöredéke 
db: 1 
l.sz: 5491 
Fv: 0,85 cm 
Aá: kb. 16 cm 
vörös 
rétegesen kiégett 
durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Rapsóné vára, 1974/1b. felület 
 
143. kép 1 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 4975 
Pá: 22 cm 
Fv: 0,8 cm 
kívül-belül szürkésbarna 
jól kiégetett 
durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a vállon hullámvonal díszítés indítása 
kihajló, egyenes, lekerekített peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Budvár, 1969. ásatás, I. számú 
kutatóárokból 
 
143. kép 2 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 18 cm 
Fv: 0,7 cm 
kívül-belül szürkésbarna, belül másodlagos 
égésnyomokkal 
jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, egyenes, ferdén levágott, „éles” peremű 
fazék 

K: Árpád-kor 
Kontextus: Budvár, 1969. ásatás, II. számú 
kutatóárok, „dák töltés külső feléből” 
 
143. kép 3 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 29 
l.sz: - 
Pá: 17 cm 
Fv: 0,9 cm 
Aá: 9,8 cm 
Mg: 17,2 cm 
kívül vörösesbarna, másodlagos 
égésnyomokkal, belül barna, másodlagos 
égésnyomokkal 
rétegesre kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
durva, érdes kaviccsal soványított 
vállán sekélyen bekarcolt, háromsoros 
szabálytalan hullámvonal fut körbe 
Edényforma: rövid, kihajló, lekerekített peremű 
fazék, rövid nyakkal, zömök, kihasasodó testtel 
K: kora Árpád-kor 
Kontextus: Budvár, 1969-1970. ásatás, a 143. 
kép 4 aljhoz tartozó fazék darabjai 
Megj.: rajz: 142. tábla 1 
 
143. kép 4 
fazék aljtöredékei 
db: 7 
l.sz: 4971 
Aá: 10 cm 
Fv: 1,1 cm 
kívül világosbarna, szürke foltos, belül 
vörösesbarna 
rétegesre, rosszul kiégetett 
durva, érdes kaviccsal soványított 
lassú korongolt, alján plasztikus, négyzetbe 
átlósan írt, kereszt alakú fenékbélyeg 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Budvár, 1969. ásatás, I. számú 
kutatóárok (leltárkönyv: „kunyhó belsejéből, 
30-120 cm mélyről”; leletkísérőn: „1. számú 
árok anyagából egy fenékbélyegzős edény 
töredékei”; ezt az ásatási napló is megerősíti, 
miszerint az I. számú árokból került elő az X 
alakú fenékbélyeges edény) 
Megj.: rajz: 142. tábla 1 
 
143. kép 5 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 1,1 cm 
szürkésbarna, másodlagos égésnyomokkal 
rosszul kiégett 
durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felülete durván eldolgozott 
ívelten kihajló peremű fazék 
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K: Árpád-kor 
Kontextus: Budvár, 1970. ásatás, II. számú 
kutatóárok, „dák töltés külső feléből” 
 
143. kép 6 
fazék oldaltöredékei 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,8 cm 
kívül világosbarna, belül feketére égett 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény oldalán két sorban rádliszerű, 
benyomkodott díszítés 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Budvár, 1969-1970. ásatás 
 
143. kép 7 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 4 
l.sz: 4979 
Pá: 15 cm 
Fv: 0,75 cm 
kívül barnásszürke, belül fekete, másodlagos 
égésnyomokkal 
jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felszíne jól eldolgozott 
Edényforma: kihajló, rövid, ferdén levágott 
peremű fazék, enyhén kiöblösödő testtel 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Budvár, 1969-1970. ásatás 
 
143. kép 8 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 6038 
Fv: 0,65 cm 
kívül vörös, szürke foltos, belül világosszürke 
jól kiégett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, fedőhornyos (?), csonka peremű fazék 
K: 13-14. század 
Kontextus: Budvár, 1970. ásatás, III. számú 
felület, a fölbemélyített ház környezetéből 
 
144. kép 1-2 
fazék perem-, nyak-, váll-, oldal- és aljtöredékei 
db: 39 
l.sz: 4974 
Pá: 15 cm 
Fv: 0,6 cm 
Aá: 12,3 cm 
M: 23 cm 
kívül barnásszürke-szürkésvörös, belül 
szürkésvörös, foltos, másodlagos égési 
nyomokkal 
jól kiégett 

apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, alján plasztikus, enyhe vonalú 
körbe írt „küllős” fenékbélyeg 
az edény vállán és felső harmadán széles árkú, 
szabálytalan közű, többszörösen körbefutó 
hullámvonal 
Edényforma: kihajló, lekerekített peremű, 
karcsúsodó testű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Budvár, 1970. ásatás, III. felület, a 
földbemélyített ház betöltéséből 
Megj.: rajz: 142. tábla 2 
 
144. kép 3 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 6758 
Pá: 17 cm 
Fv: 0,9 cm 
szürkésbarna, másodlagos égésnyomokkal 
jól kiégett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, lekerekített peremű fazék 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Budvár, 1969. ásatás, I. számú 
kutatóárokból 
 
144. kép 4 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,6 cm 
vörös, szürke foltos, másodlagos 
égésnyomokkal 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán és hasi részén szabálytalanul 
körbefutó, bekarcolt hullámvonalak 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Budvár, 1969. ásatás, II. számú 
kutatóárokból 
 
144. kép 5 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 4983 
Pá: 15 cm 
Fv: 0,6 cm 
vörösesbarna 
jól kiégett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, tagolt peremű fazék 
K: 13. század vége – 14. század eleje 
Kontextus: Budvár, 1970. ásatás, III/IVb. 
felület, a földbemélyített ház betöltéséből 
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144. kép 6 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 4982 
Pá: 17 cm 
Fv: 1,2 cm 
szürkésbarna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt, jól eldolgozott 
az edény vállán szabálytalan vonaldísz indul 
Edényforma: tölcséresen kihajló, tagolt peremű 
fazék 
K: 13. század vége 
Kontextus: Budvár, 1970. ásatás 
 
144. kép 7 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,75 cm 
kívül vörösesbarna, belül sötétszürke 
rétegesre kiégett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
az edény hasi részén ferde irányú, rádliszerű 
eszközzel bevagdosott díszítés fut körbe 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Budvár, 1970. ásatás, III. felület, a 
földbemélyített ház betöltéséből 
 
144. kép 8 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 4984 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,8 cm 
barna, szürke foltos, másodlagos 
égésnyomokkal 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
vállán bordaszerű kiemelkedés 
Edényforma: kihajló, galléros peremű fazék, 
éles nyaki töréssel 
K: 13. század vége – 14. század eleje 
Kontextus: Budvár, 1970. ásatás, III/IVb. 
felület, a földbemélyített ház betöltéséből 
 
144. kép 9 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 6065 
Fv: 0,6 cm 
szürke 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény oldalán két sorban ferde irányú, 
rádliszerű eszközzel bevagdosott díszítés fut 
körbe 
 

K: Árpád-kor 
Kontextus: Budvár, 1969-1970. ásatás 
 
145. kép 1 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 6063 
Fv: 7 cm 
vörös, kívül másodlagosan rákövesedett 
anyaggal 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény válla alatt vékony vonalú többszörösen 
körbefutó vonaldísz 
K: 13. század 
Kontextus: Budvár, 1970. ásatás, II. számú 
kutatóárok, a középkori fal külső oldalán lévő 
feltöltődésből 
 
145. kép 2 
fazék perem- és nyaktöredékei 
db: 2 
l.sz: 6056 
Pá: 15 cm 
Fv: 0,6 cm 
szürkésbarna, másodlagos égésnyomokkal 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, galléros peremű fazék 
K: 14. század első fele 
Kontextus: Budvár, 1970. ásatás, III/IIIb-c. 
felület, a földbemélyített ház „tűzhelyének 
aljáról” 
 
145. kép 3 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 6062 
Fv: 0,6 cm 
szürke 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, galléros peremű fazék 
K: 14. század 
Kontextus: Budvár, 1970. ásatás, III. felület, a 
földbemélyített ház belsejéből (30-120 cm) 
 
145. kép 4 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 6081 
Fv: 0,75 cm 
barna, másodlagos égésnyomokkal 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, tagolt peremű fazék 
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K: 13. század második fele 
Kontextus: Budvár, 1969. ásatás, I. számú 
kutatóárok aljáról (két ugyanilyen peremtöredék 
a II. számú kutatóárokból, peremátmérőjük:  
10 cm) 
 
145. kép 5 
fazék váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,7 cm 
világosszürke 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán kettős hornyolat 
K: 14. század 
Kontextus: Budvár, 1969. ásatás, I. számú 
kutatóárok 
 
145. kép 6 
fazék oldal- és aljtöredéke 
db: 1 
l.sz: 6038 
Aá: 10 cm 
Fv: 0,8 cm 
barnásvörös 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt, alja nagyon elvékonyodik 
K: 14-15. század 
Kontextus: Budvár, 1970. ásatás, III. számú 
felület, a földbemélyített ház környezetéből  
(10-35 cm) 
 
145. kép 7 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 6744 
Fv: 0,5 cm 
kívül vörös, belül szürke 
jól kiégetett 
csillámos homokkal soványított 
gyorskorongolt 
K: 14. század 
Kontextus: Budvár, 1969-1970. ásatás 
 
145. kép 8 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 21 
l.sz: 4981 
Pá: 17 cm 
Fv: 0,5 cm 
vörös, szürke foltos, másodlagos 
égésnyomokkal 
kevés apró kaviccsal, főként homokkal 
soványított 
gyorskorongolt 
az edény vállán többsoros, körbefutó vonaldísz 
(hornyolat) 

Edényforma: kihajló, magas, lekerekített, kívül 
hangsúlyos bordával tagolt peremű fazék, öblös 
testtel 
K: 14. század 
Kontextus: Budvár, 1970. ásatás 
 
179. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 16 cm 
Fv: 0,7 cm 
szürkésbarna, kívül fekete foltos 
jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú (?) korongolt 
vállán és oldalán sűrűn bekarcolt vonalpárok 
Edényforma: rövid, enyhén kihajló, ferdén 
levágott peremű fazék, magas nyakkal, öblös 
testtel 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Csonkavár, 1981-1985. ásatás, 
pontos helymegjelölés nélkül 
 
179. kép 2 
fazék perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 2 
l.sz: - 
Pá: 16 cm 
Fv: 0,5 cm 
barnásszürke/fekete, az edény belső oldalán 
ráégett ételmaradvány 
jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán egymásba vágó, mély vonalú, 
szabálytalan hullámvonalak 
Edényforma: kihajló, tagolt, lekerekített peremű 
fazék, hangsúlyos nyakkal, öblös testtel 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Csonkavár, 1981-1985. ásatás, 
pontos helymegjelölés nélkül 
 
179. kép 3 
fazék oldal- és aljtöredékei 
db: 9 
l.sz: - 
Aá: 9 cm 
Fv: 0,5 cm 
kívül barnásszürke/fekete, belül világosbarna 
jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, alja homokkal beszórt 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Csonkavár, 1981-1985. ásatás, 
pontos helymegjelölés nélkül 
 
179. kép 4 
kancsó perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 4 
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l.sz: 9927 
Pá: 7 cm 
Fv: 0,7 cm 
vörös 
rétegesre kiégett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: tagolt peremű, hosszú nyakú, 
szélesedő vállú kancsó 
K: 14-15. század 
Kontextus: Csonkavár, 2009. feltárás, 
kapubejárat járószintjéből 
 
179. kép 5 
korsó perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 9926 
Pá: 2,3 cm 
Fv: 0,6 cm 
vörös 
egységesen kiégett 
finoman iszapolt 
Edényforma: törött szájú, szűk nyakú korsó, 
letört füllel, nyakán vörös földfestéssel 
K: 15. század 
Kontextus: Csonkavár, 2009. feltárás, 
kapubejárat: barna, tömött, enyhén faszenes, 
habarcsos réteg (várárok feltöltéséből) 
 
179. kép 6 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9926 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,4 cm 
vörös 
jól kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: tagolt peremű füles fazék, vállán 
három sekély vonaldísszel, hornyolattal 
K: 15-16. század 
Kontextus: Csonkavár, 2009. feltárás, 
kapubejárat: barna, tömött, enyhén faszenes, 
habarcsos réteg (várárok feltöltéséből) 
 
179. kép 7 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9926 
Pá: 19 cm 
Fv: 0,4-0,6 cm 
barnásvörös 
rétegesre kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: kihajló, kívülről legömbölyített, 
belül hangsúlyos horonnyal kiképzett peremű 
fazék 
K: 16. század 

Kontextus: Csonkavár, 2009. feltárás, 
kapubejárat: barna, tömött, enyhén faszenes, 
habarcsos réteg (várárok feltöltéséből) 
 
179. kép 8 
fazék perem-, nyak-, váll-, oldal-, fül- és 
aljtöredékei 
db: 22 
l.sz: 9923 
Fv: 0,4 cm 
barnásszürke 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: kihajló, bordával tagolt peremű, 
füles fazék 
K: 16. század 
Kontextus: Csonkavár, 2009. feltárás, félkör 
alakú torony előtti támfal habarcsából 
 
179. kép 9 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 9926 
Fv: 0,5 cm 
sötétbarna, másodlagos égésnyomokkal 
jól kiégett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
többszörösen tagolt peremű fazék 
K: 16. század 
Kontextus: Csonkavár, 2009. feltárás, 
kapubejárat: barna, tömött, enyhén faszenes, 
habarcsos réteg (várárok feltöltéséből) 
 
179. kép 10 
fazék perem- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9926 
Pá: 20 cm 
Fv: 0,7 cm 
sötétbarna, másodlagos égésnyomokkal 
rétegesre kiégett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, kívülről legömbölyített peremű, belül 
hangsúlyos horonnyal kiképzett peremű fazék 
K: 16-17. század 
Kontextus: Csonkavár, 2009. feltárás, 
kapubejárat: barna, tömött, enyhén faszenes, 
habarcsos réteg (várárok feltöltéséből) 
 
179. kép 11 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9926 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,4 cm 
sötétszürke 
rétegesen kiégett 
homokkal soványított 
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gyorskorongolt 
kihajló, megvastagodó, belül hangsúlyos 
horonnyal kiképzett peremű fazék 
K: 16-17. század 
Kontextus: Csonkavár, 2009. feltárás, 
kapubejárat: barna, tömött, enyhén faszenes, 
habarcsos réteg (várárok feltöltéséből) 
 
180. kép 1 
kőborda töredéke 
l.sz: 9929 
sárgásszürke mészkő 
h: 12,5 cm; sz: 5 cm; v: 2,8 cm 
ötszögűre profilált kőborda töredéke 
K: gótika 
Kontextus: Csonkavár, 2009. ásatás, a 
félköríves toronyfal elé épített támfal fölötti 
feltöltésből 
 
180. kép 2 
mérműves ablak töredéke 
l.sz: 9930 
barnásszürke, amfibolos andezit 
h: 28,5 cm; sz: 19 cm; v: 12,5 cm 
mérműves ablak oldaltöredéke, a háromlevelű 
lóhere tagozat jobboldali része 
K: késő gótika (15. század) 
Kontextus: Csonkavár, 2009. ásatás, humuszos, 
építési törmelékes feltöltésből 
 
180. kép 3 
ajtókeret töredéke 
l.sz: 9931 
szürke, rózsaszínes árnyalatú amfibolos andezit 
h: 18 cm; sz: 14 cm, v: 16 cm 
vályúzat és kíma tag közé fogott hengertaggal 
profilált ajtókeret 
K: reneszánsz (16-17. század) 
Kontextus: Csonkavár, 2009. ásatás, humuszos, 
építési törmelékes feltöltésből 
 
180. kép 4 
párkány töredéke 
l.sz: 9932 
sárgásszürke, puha homokkő 
h: 26 cm; sz: 21 cm; v: 12,5 cm 
ívelten profilált párkánytöredék 
K: reneszánsz (16-17. század) 
Kontextus: Csonkavár, 2009. ásatás, humuszos, 
építési törmelékes feltöltésből 
 
191. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: ? 
Fv: 1 cm 
Pá: ? 
kívül barna, szürke foltosra égett 
lassú korongolt 

a vállon kezdődő, az edény teljes felületén 
spirálszerűen körbefutó rádlidísz (csúcsával 
felfelé néző háromszög kimetszésű) 
Edényforma: karcsú testű fazék, tölcséresen 
kihajló, elvékonyodó, tagolt, lekerekített 
peremmel, rövid nyakkal 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Tartód vára, felszíni gyűjtés (1990-
es évek), Molnár István Múzeum 
 
191. kép 2 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 4989 
Fv: 0,9 cm 
kívül vörös, belül világosbarna 
keresztmetszete rétegesen kiégett 
durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felszíne jól eldolgozott 
az edény oldalán sekély, bekarcolt vonaldísz 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tartód vára, 1964-1965. ásatás, a 
déli falrészlet belső oldalán 
 
191. kép 3 
fazék oldal- és aljtöredéke 
db: 1 
l.sz: 4991 
Fv: 1 cm 
kívül vörös, belül fekete 
rétegesre égett, az edény belső falán ráégett 
ételmaradvány 
apró kaviccsal, szemcsés homokkal soványított 
lassú korongolt, az alj homokkal megszórt 
az edény felszínén seprőzés szerű, sűrű 
vízszintes és függőleges vonalak 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tartód vára, 1964-1965. ásatás, a 
déli falrészlet belső oldalán 
 
191. kép 4 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 3 
l.sz: 4987, 4990, 4992 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,9 cm 
kívül-belül szürkésvörös, másodlagos 
égésnyomokkal 
rosszul kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, felszíne egyenetlen 
az edény vállán bekarcolt, szabálytalan 
hullámvonal, ettől lefelé körbefutó vonaldísz 
Edényforma: karcsú testű fazék, tölcséresen 
kihajló, levágott, tagolt peremmel, hangsúlyos 
nyakkal 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Tartód vára, 1964-1965. ásatás, a 
déli falrészlet belső oldalán 
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191. kép 5 
fazék aljtöredéke 
db: 1 
l.sz: 4988 
Fv: 0,7 cm 
szürkésbarna 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény homorú alján plasztikusan 
megformázott, kettős, lekerekített sarkú 
négyzetben kereszt alakú fenékbélyeg 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tartód vára, 1964-1965. ásatás, a 
déli falrészlet belső oldalán 
 
243. kép 1 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,7 cm 
barna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
hullámvonalköteggel díszített 
K: késő népvándorláskor (7-9. század) 
Kontextus: Vargyas – Csúzlik-puszta, 2005. 
ásatás 
 
243. kép 2 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,6 cm 
világosbarna 
jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
sűrű, mély, vízszintes árkolások 
K: késő népvándorláskor (7-9. század) 
Kontextus: Vargyas – Csúzlik-puszta, 2005. 
ásatás 
 
243. kép 3 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 1 cm 
vörös 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
K: késő népvándorláskor (7-9. század) 
Kontextus: Rika (pontosabb helymegjelölés 
nélkül), Dénes István gyűjteménye 
 
243. kép 4 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 

Pá: 12 cm 
Fv: 0,8 cm 
barnásszürke 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, kívül hangsúlyos bordával 
tagolt peremű fazék 
K: 13. század 
Kontextus: Tatársánc – TS2, 1994, -55/4,20, 
Dénes István gyűjteménye 
 
243. kép 5 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,45 cm 
fakóvörös 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
lassú korongolt 
felületén többszörösen körbefutó, „becsípett” 
hullámvonaldísz 
K: 13. század 
Kontextus: Tatársánc – TS3, 1994, -50/4,70, 
Dénes István gyűjteménye 
 
243. kép 6 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 20 cm 
Fv: 1,2 cm 
fakóvörös 
rétegesen kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, egyenesre eldolgozott, kívül 
bordával tagolt peremű fazék 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Tatársánc – TS6, 1994, -60/4,20, 
Dénes István gyűjteménye 
 
243. kép 7 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 18 cm 
Fv: 1,1 cm 
fakóvörös 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
Edényforma: kihajló, tagolt, fedőhornyos, 
galléros peremű fazék 
K: 14. század első fele 
Kontextus: Tatársánc – TS1, 1994, -33/5,15, 
Dénes István gyűjteménye 
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317. kép 1 
fazék oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 9697 
Fv.: 0,4 cm 
kívül sárgásfehér engobe-os, belül zöldesbarna 
ólommáz 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
K: 17. század 
Kontextus: Máréfalva – Kőlik, 2008. ásatás, 2. 
barlang, a járószint fölötti omladékból 
 
317. kép 2 
fazék oldal- és aljtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9696 
Fv: 0,6 cm 
szürkésvörös, másodlagos égésnyomokkal 
rétegesen kiégetett 
csillámos homokkal soványított 
gyorskorongolt 
K: 16-17. század 
Kontextus: Máréfalva – Kőlik, 2008. ásatás, 2. 
barlang keleti oldalába ásott gödörből 
 
317. kép 3 
fazék perem-, oldal- és fültöredékei 
db: 2 
l.sz: 9696 
Fv: 0,5 cm 
szürkésvörös 
jól kiégetett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
edényforma: tagolt peremhez csatlakozó füles 
fazék 
K: 16-17. század 
Kontextus: Máréfalva – Kőlik, 2008. ásatás, 2. 
barlang keleti oldalába ásott gödörből 
 
317. kép 4 
fazék oldaltöredékei 
db: 2+2 
l.sz: 9696 
Fv: 0,4 cm 
szürke 
jól kiégetett 
finom homokkal soványított 
gyorskorongolt 
az edény vállán finom hornyolatok 
K: 17. század 
Kontextus: Máréfalva – Kőlik, 2008. ásatás, 2. 
barlang keleti oldalába ásott gödörből 
 
317. kép 5 
fazekak fül- és oldaltöredékei 
l.sz: 9696 
Fv: 0,4 cm 

vörös 
jól kiégetett 
finom homokkal soványított 
gyorskorongolt 
K: 17. század 
Kontextus: Máréfalva – Kőlik, 2008. ásatás, 2. 
barlang keleti oldalába ásott gödörből 
 
318. kép 1 
fülesgomb 
l.sz: 9695 
á: 1,4 cm 
feje bronzból öntött rozetta, közepén plasztikus 
dudorral; akasztója megduplázott rézhuzal 
visszahajlítva, illetve bepödörve 
K: 17. század 
Kontextus: Máréfalva – Kőlik, 2008. ásatás, 2. 
barlang járószintje 
 
318. kép 2 
üvegtöredék sas ábrázolással (címerrészlet) 
l.sz: - 
3,6x2,3 cm; v: 0,3 cm 
színtelen tejüveg; ábrázolása kétfejű (?) sas 
zománcfestéssel: jobbra néző sas fej, illetve 
kiterjesztett szárny részlete, fehér alapon barna 
vonalak, illetve sárga csőr 
K: 16-17. század 
Kontextus: Máréfalva –  Kőlik, 2008. ásatás, 2. 
barlang keleti oldalába ásott tárolóveremből 
 
318. kép 3-4 
hutai butélia töredékei 
l.sz: - 
színtelen tejüveg, felszínén fehér sávos, illetve 
vonalas festés, oldaltöredékei plasztikusan 
kiemelkedő négyzetek, melyeket hálóba fújt 
technikával készítettek 
K: 17. század 
Kontextus: Máréfalva – Kőlik, 2008. ásatás, 2. 
barlang keleti oldalába ásott tárolóveremből 
 
318. kép 5 
vastárgyak 
l.sz: - 
korrodált, elgörbült szeg és pánttöredékek 
K: 17. század 
Kontextus: Máréfalva – Kőlik, 2008. ásatás, 2. 
barlang keleti oldalába ásott tárolóveremből 
 
360. kép 1 
fazék perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 3 
l.sz: 8368  
Pá: 12 cm 
Fv: 0,4 cm 
barna 
jól kiégetett 
finom homokkal soványított 
gyorskorongolt 
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Edényforma: kihajló, megvastagodó, 
lekerekített peremű fazék 
K: 16-17. század 
Kontextus: Telekfalva – Őrhegy, 2007. ásatás, 
2. barlang/4. kamra, II. járószint 
 
360. kép 2 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 8370 
Fv: 0,4 cm 
sötétszürke, másodlagos égésnyomokkal, 
ráégett ételmaradvánnyal 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, kívül bordával tagolt, fedőhornyos 
peremű fazék 
K: 16-17. század 
Kontextus: Telekfalva – Őrhegy, 2007. ásatás, 
2. barlang/3. kamra, II. járószint 
 
360. kép 3 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 8367 
Pá: kb. 10 cm 
Fv: 0,35 cm 
felülete szürke, belül vörös 
jól kiégetett 
finom homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, ferdén levágott, kívül hornyolattal 
tagolt peremű fazék 
K: 17. század 
Kontextus: Telekfalva – Őrhegy, 2007. ásatás, 
2. barlang előtere, II. járószint 
 
360. kép 4 
fazék oldaltöredékei 
db: 27 
l.sz: 8373 
Fv: 0,5 cm 
vörös 
rétegesen kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
K: 16-17. század 
Kontextus: Telekfalva – Őrhegy, 2007. ásatás, 
2. barlang, omladékréteg 
 
360. kép 5 
kisedény perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 2 
l.sz: 8373 
Pá: kb. 3 cm 
Fv: 0,3 cm 
vörös 
jól kiégetett 
finom homokkal soványított 

gyorskorongolt 
Edényforma: szűk szájú, egyenes peremű, 
vállban kiszélesedő kisedény 
K: 16-17. század 
Kontextus: Telekfalva – Őrhegy, 2007. ásatás, 
2. barlang, omladékréteg 
 
360. kép 6 
fazék oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 8367 
Fv: 0,4 cm 
kívül szürke, belül világosbarna 
jól kiégetett 
finom homokkal soványított 
gyorskorongolt 
K: 16-17. század 
Kontextus: Telekfalva – Őrhegy, 2007. ásatás, 
2. barlang előtere, II. járószint 
 
360. kép 7 
fazék oldaltöredékei 
db: 3 
l.sz: 8367 
Fv: 0,3 cm 
szürke, fényezett 
jól kiégetett 
apró homokkal soványított 
gyorskorongolt 
az edény hasi részén finom hornyolatok 
K: 17. század 
Kontextus: Telekfalva – Őrhegy, 2007. ásatás, 
2. barlang előtere, II. járószint 
 
361. kép 1 
ruhakapocs 
l.sz: 8385 
h: 2,1 cm; huzal á: 1 mm 
vörösrézből készült 
a huzal megduplázott, akasztója behajlított, 
végei bepödröttek 
K: 16-17. század 
Kontextus: Telekfalva – Őrhegy, 2007. ásatás, 
2/4. barlang, II. járószint 
 
361. kép 2 
vasszeg 
l.sz: 8376 
h: 4,3 cm 
téglalap keresztmetszetűre kovácsolt, 
fokozatosan elhegyesedő vasszeg, feje kúposan 
kiképzett 
K: 16-17. század 
Kontextus: Telekfalva – Őrhegy, 2007. ásatás, 
2/3. barlang, II. járószint 
 
361. kép 3 
hajtű 
l.sz: 8386 
h: 7,2 cm; v: 1,2 mm 
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vörösrézből készült 
a tű egyik vége hegyes, a fejét lapított gömb 
formájúra képezték ki, melyet átfúrtak és 
átfűzték a huzalt, végét ránittolva 
K: 16-17. század 
Kontextus: Telekfalva – Őrhegy, 2007. ásatás, 
2/4. barlang, II. járószint  
 
361. kép 4 
ezüstgaras 
l.sz: 8334 
átm.: 2,3 cm 
előlap: középen Elbing város címere (pajzsba 
foglalt két máltai kereszt) 
körirata: GROSSVS*CIVIT*ELBINK*1534 
hátlap: kiterjesztett szárnyú sas, kezében 
karddal 
körirat: SIGIS*I*REX*PO*DO*LOCI*PRVS 
K: 1534 
Kontextus: Telekfalva – Őrhegy, 2007. ásatás, 
2. barlang előtere, II. járószint 
 
361. kép 5-6 
csontszorítók 
l.sz: 8381-8382 
0,9x1,4 cm 
halcsigolyából kiképzett ovális alakú 
csonttárgyak 
K: 16-17. század 
Kontextus: Telekfalva – Őrhegy, 2007. ásatás, 
2/3. barlang, II. járószint; 2/4. barlang 
 
361. kép 7 
késnyél borítójának töredéke 
l.sz: 8383 
h: 3,5 cm; sz: 1,2 cm; v: 0,6 cm 
csontból hasított, hátlapján megmunkálás 
nyoma, külső felületét fényesre csiszolták, 
párhuzamos vonalakat, illetve mély barázdát 
vágva bele 
K: 16-17. század 
Kontextus: Telekfalva – Őrhegy, 2007. ásatás, 
2/4. barlang, II. járószint 
 
391. kép 1 
fazék nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,8 cm 
vörösesbarna, felületén erős mészkicsapódás 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán és oldalfalán szabálytalan, 
sűrűn bekarcolt párhuzamos vonalak 
K: késő népvándorláskor – kora Árpád-kor 
Kontextus: Vargyas-szoros, 36. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
391. kép 2 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 

db: 1 
l.sz: - 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,9 cm 
szürke, felületén erős mészkicsapódás 
apró kaviccsal soványított 
kézzel készített 
kihajló, lekerekített, bevagdosott peremű fazék 
K: késő népvándorláskor 
Kontextus: Vargyas-szoros, 27. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
391. kép 3 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,7 cm 
szürke (?), felületén erős mészkicsapódás 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
Edényforma: kihajló, függőlegesen levágott 
peremű fazék rövid nyakkal, a vállon körbefutó 
bekarcolt vonaldísszel 
K: 12. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 5. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
391. kép 4 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,75 cm 
szürkésbarna, felületén mészkiválás 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, lekerekített peremű fazék 
K: 12. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 81. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
391. kép 5 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 18 cm 
Fv: 0,7 cm 
fakóvörös 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, lekerekített peremű fazék rövid nyakkal 
K: 12. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 13. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
391. kép 6 
fazék nyak- és válltöredéke 
db: 1 
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l.sz: - 
Fv: 0,6-0,8 cm 
szürkésbarna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
rövid nyakú, öblös testű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Vargyas-szoros, 13. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
391. kép 7 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,9 cm 
barnásszürke 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
kézzel készített 
enyhén kihajló, lekerekített, rövid peremű fazék 
rövid nyakkal 
K: késő népvándorláskor – kora Árpád-kor 
Kontextus: Vargyas-szoros, 11. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
391. kép 8 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 14 cm 
Fv: 1 cm 
szürkésvörös 
rétegesen kiégetett 
mészkaviccsal, homokkal soványított 
kézzel készített 
Edényforma: rövid, kihajló, elvékonyodó 
peremű fazék, rövid nyakkal, hordószerű testtel 
K: kora Árpád-kor 
Kontextus: Vargyas-szoros, 24. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
392. kép 1 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,8 cm 
szürke, felületén erős mészkicsapódás 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény felületén mélyen bekarcolt 
hullámvonal 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Vargyas-szoros, 20. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
392. kép 2 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 

l.sz: - 
Fv: 0,9 cm 
barnásszürke, felületén erős mészkicsapódás 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény felületén vízszintesen bekarcolt 
vonaldísz fut körbe 
K: 13. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 5. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
392. kép 3 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,35 cm 
szürkésvörös, foltokban mészkicsapódással 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény felületén bekarcolt 
hullámvonalkötegek 
K: 12. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 20. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
392. kép 4 
fazék váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,7 cm 
szürkésvörös, foltos 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán bekarcolt vonaldíszek közét 
kitöltő hullámvonal és körömbecsípés 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Vargyas-szoros, 27. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
392. kép 5 
fazék nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,7 cm 
vörösesbarna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán bekarcolt hullámvonal 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Vargyas-szoros, 36. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
392. kép 6 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 13 cm 
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Fv: 0,7 cm 
vörösesbarna, felületén mészkicsapódás 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
ívelten kihajló, lekerekített, galléros peremű 
fazék 
K: 13. század vége – 14. század eleje 
Kontextus: Vargyas-szoros, 14. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
392. kép 7 
fazék aljtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,85 cm 
vörösesszürke, felületén mészkicsapódás 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény alján plasztikus, körbe írt küllős alakú 
fenékbélyeg 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Vargyas-szoros, 81. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
392. kép 8 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 7680 
Fv: 0,6 cm 
vörösesszürke 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, lekerekített peremű fazék 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Vargyas-szoros, 8. barlang, Maros 
Megyei Múzeum gyűjteménye 
 
392. kép 9 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,65 cm 
barnásvörös 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, egyenesre kiképzett tagolt 
peremű fazék 
K: 13. század vége – 14. század eleje 
Kontextus: Vargyas-szoros, 33. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
393. kép 1 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,8 cm 
szürke (?), felületén erős mészkicsapódás 
apró kaviccsal soványított 

lassú korongolt 
kihajló, ferdén eldolgozott perem 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Vargyas-szoros, 5. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
393. kép 2 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,7 cm 
barnásszürke, felületén erős mészkicsapódás 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, galléros peremű fazék 
K: 13. század vége – 14. század eleje 
Kontextus: Vargyas-szoros, 36. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
393. kép 3 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 15 cm 
Fv: 0,7 cm 
szürke, felületén erős mészkicsapódás 
apró kaviccsal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, kívülről lekerekített galléros peremű 
fazék 
K: 14. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 27. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
393. kép 4 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,75 cm 
szürke, felületén erős mészkicsapódás 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, egyenesre levágott peremű fazék 
K: 12-13. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 20. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
393. kép 5 
kancsó (?) perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 2 
l.sz: - 
Pá: 9 cm 
Fv: 0,75 cm 
barna, felületén erős mészkicsapódás 
apró kaviccsal soványított 
gyorskorongolt 
ívelten kihajló, egyenesre eldolgozott peremű 
kancsó vagy fazék 
K: 13-14. század 
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Kontextus: Vargyas-szoros, 57. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
393. kép 6 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,8 cm 
szürke, felületén erős mészkicsapódás 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, függőlegesre levágott peremű fazék 
K: 12-13. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 20. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
393. kép 7 
ezüstdenár 
l.sz: - 
átm: 1,3 cm 
előlap: BELA REX, kettős kereszt 
hátlap: középen vízszintes elrendezésű mezőben 
pontocskák, efölött két köröcske, illetve két 
csillag közt kereszt, alatta ék és pont alakú jelek 
K: III. Béla (172-1196) 
CNH, 69. sz.; UNGER, 101. sz. 
Kontextus: Vargyas-szoros, 36. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
393. kép 8 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 21 cm 
Fv: 0,75 cm 
barnásszürke, felületén erős mészkicsapódás 
apró kaviccsal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, fedőhornyos, galléros peremű fazék, 
vállán sekély árkolással 
K: 14. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 81. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
394. kép 1 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,65 cm 
vörös, felületén erős mészkicsapódás 
csillámos homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, lekerekített, fedőhornyos peremű fazék 
K: 14. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 6. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
394. kép 2 
fazék nyak-, váll- és oldaltöredéke 

db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,5-0,7 cm 
sötétszürke, felületén erős mészkicsapódás 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
oldalán hangsúlyos bordákkal díszített kisfazék 
K: 14. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 84. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
394. kép 3 
fazék oldal- és aljtöredéke 
db: 1 
l.sz: 7680 
Fv: 0,7 cm 
vörös 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
K: 14-15. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 8. barlang, Maros 
Megyei Múzeum gyűjteménye 
 
394. kép 4 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 7680 
Fv: 0,6 cm 
vörös 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, lekerekített, fedőhornyos peremű fazék 
K: 14-15. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 8. barlang, Maros 
Megyei Múzeum gyűjteménye 
 
394. kép 5 
kancsó perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,35 cm 
vörös 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
tagolt peremű kancsó, pereme és perem alatti 
bordáján függőleges bevagdosással 
K: 14-15. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 40. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
394. kép 6 
kancsó peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 8 cm 
Fv: 0,65 cm 
vörös 
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jól kiégetett 
finoman iszapolt 
gyorskorongolt 
pereme alatt hangsúlyos bordákkal tagolt, 
nyakán fényezett felületű kancsó 
K: 14. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 40. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
394. kép 7 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,5 cm 
szürkésvörös 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: kihajló, függőlegesen levágott, 
fedőhornyos peremű fazék, vállán és oldalán 
hangsúlyos bordázattal 
K: 14. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 57. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
395. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: x 
l.sz: - 
Pá: 13 cm 
Fv: 0,4 cm 
vörösesbarna 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: kihajló, függőlegesen levágott 
peremű fazék, a nyak és a váll találkozásánál 
finom bordával 
K: 14. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 20. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
395. kép 2 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: x 
l.sz: - 
Pá: 13 cm 
Fv: 0,5 cm 
barna, szürke foltos 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: kihajló, függőlegesen levágott 
peremű fazék, a váll alatt finoman bekarcolt 
vonalköteggel 
K: 14. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 20. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 

395. kép 3 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,3 cm 
sötétszürke 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kettős tagolású peremű fazék 
K: 14-15. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 14. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
395. kép 4 
fazék fültöredéke 
l.sz: - 
v: 0,9 cm 
világosszürke, jól kiégetett 
finoman iszapolt 
gyorskorongolt 
fültöredék erőteljes bordázatokkal 
K: 17. század 
Kontextus: Homoródkeményfalva – Hollókő, 
felszíni gyűjtés (2010) 
 
395. kép 5 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,6 cm 
sötétszürke 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kettős tagolású peremű fazék 
K: 14. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 13. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
395. kép 6 
megmunkált csont 
l.sz: - 
m: 8,5x1,5x0,35 cm 
egyenes csontlapból kialakított, egyik hosszanti 
oldalán rovátkolt, a másikon szabályos 
közönként bevagdosott, középen több helyen 
átfúrt (nittelés) 
K: késő középkor 
Kontextus: Vargyas-szoros, 33. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
396. kép 1-2 
fazék perem-, nyak-, váll-, oldal- és fültöredéke 
db: 2 
l.sz: - 
Fv: 0,3 cm 
barnásszürke, felületén mészkiválással 
jól kiégetett 
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finoman iszapolt 
gyorskorongolt 
tagolt peremű füles fazék, nyakán bekarcolt 
vonalköteggel 
K: 16-17. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 36. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
396. kép 3 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,55 cm 
szürke 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, egyenesre eldolgozott peremű fazék, a 
peremen hangsúlyos bordával 
K: 15-16. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 13. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
396. kép 4 
fazék nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,6 cm 
sötétszürke 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
nyakán finom bordázatú fazék, alatta besimított 
hullámvonallal 
K: 16-17. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 33. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
396. kép 5 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,45 cm 
szürkésvörös 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, fedőhornyos peremű fazék 
K: 15-16. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 13. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
396. kép 6 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,4 cm 
barnásvörös 
jól kiégetett 

homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, lekerekített, fedőhornyos peremű fazék 
K: 15-16. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 14. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
396. kép 7 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 9 cm 
Fv: 0,35 cm 
vörös 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
tagolt peremű fazék, a perem alatt sekély 
hornyolattal 
K: 16-17. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 13. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
396. kép 8 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: x 
l.sz: - 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,5 cm 
vörös 
jól kiégetett 
csillámos homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: kihajló, lekerekített, tagolt peremű 
fazék, oldalán vízszintes sávban benyomkodott 
fogazatsorral 
K: 15-16. század 
Kontextus: Vargyas-szoros, 14. barlang, Dénes 
István gyűjteménye 
 
411. kép 1 
kváderkő 
m: 35x38 cm 
fehéresszürke mészkőből faragott, felületén 
meszelésnyomok 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008. évi ásatás 
 
411. kép 2 
gyámkő töredéke 
m: 23x23x20 cm 
fehér mészkőből faragott 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008. évi ásatás 
 
411. kép 3 
kváderkő 
m: 40x30 cm 
fehéressszürke mészkőből faragott 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008. évi ásatás 
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411. kép 4 
nyíláskeret 
m: 27x23x25 cm 
fehéresszürke mészkőből faragott 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008. évi ásatás 
 
411. kép 5 
diadalív-vállkő 
m: 28x12x6 cm 
világosszürke mészkőből faragott, felülete 
meszelt 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008. évi ásatás 
 
411. kép 6 
megmunkált kő 
m: 21x18x6 cm 
világosszürke andezit 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008. évi ásatás 
 
411. kép 7 
m: 29x21x9 cm 
megmunkált kő 
szürke, amfibolos andezit 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008. évi ásatás 
 
412. kép 1 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9715 
Fv: 0,8 cm 
szürkésbarna 
jól kiégett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, lekerekített peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/1. szelvény, 
szentély, kincskereső gödör 
 
412. kép 2 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 9726 
Fv: 0,065 cm 
Pá: kb. 14 cm 
világosbarna 
jól kiégetett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, kívül hangsúlyos bordával 
tagolt peremű fazék 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szórvány (meddőhányó) 
 
412. kép 3 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 9714 
Fv: 0,9 cm 

Pá: 18 cm 
sötétszürke, másodlagos égésnyomokkal 
jól kiégetett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
erőteljesen kihajló, lekerekített peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/1. szelvény, 
kváderköves omladék 
 
412. kép 4 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9975 
Fv: 0,7 cm 
szürkésbarna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a fazék oldalán sűrűn bekarcolt párhuzamos 
vonaldísz 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/1. szelvény, 
szentély, kincskereső gödör  
 
412. kép 5 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 9726 
Fv: 0,7 cm 
vörösesbarna 
jól kiégetett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, tagolt peremű fazék 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szórvány (meddőhányó) 
 
412. kép 6 
fazék váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9714 
Fv: 0,9 cm 
kívül sötétszürke, belül szürkésbarna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
vállán ferde állású körömbecsípés-sor fut körbe 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/1. szelvény, 
kváderköves omladék 
 
412. kép 7 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 9726 
Fv: 1 cm 
kívül barna, belül szürke 
jól kiégetett 
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apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, levágott peremű fazék, rövid nyakkal 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szórvány (meddőhányó) 
 
412. kép 8 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9717 
Fv: 0,8 cm 
szürkésbarna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, kívül bordával tagolt peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szürkésbarna, enyhén kevert humusz (R-
3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves 
humuszréteg (építési szint, R-4) 
 
412. kép 9 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9726 
Fv: 0,8 cm 
barna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a fazék oldalán bekarcolt hullámvonal 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szórvány (meddőhányó) 
 
412. kép 10 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9717 
Fv: 0,75 cm 
vörös 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, lekerekített peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szürkésbarna, enyhén kevert humusz (R-
3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves 
humuszréteg (építési szint, R-4) 
 
413. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 3 (+5) 
l.sz: 9716 
Fv: 0,5 cm 
Pá: 13 cm 
kívül vörösesbarna, belül sötétszürke 

rétegesen kiégett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán sekély vonalú bekarcolt 
hullámvonaldísz fut körbe 
Edényforma: magas, tölcséresen kihajló, 
lekerekített peremű fazék, hangsúlyos nyakkal, 
keskeny vállal 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény 
(szürkésbarna, enyhén kevert, kavicsos humusz, 
R-5) 
Megj.: ugyanilyen anyagú oldal- és kaviccsal 
beszórt aljtöredékek feltehetően ugyanehhez az 
edényhez tartoznak 
 
413. kép 2 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9718 
Fv: 0,7 cm 
sötétszürke 
jól kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a fazék vállán vízszintes sorba rendezett 
körömbenyomkodásos díszítés fut körbe 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2’. szelvény 
(szürkésbarna, enyhén kevert, kavicsos humusz, 
R-5/barna, tömött, mészkavicsos, enyhén 
faszenes, paticsfoltos humusz – települési réteg, 
R-6) 
 
413. kép 3 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9718 
Fv: 0,9 cm 
kívül barna belül szürke 
jól kiégett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, lekerekített peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2’. szelvény 
(szürkésbarna, enyhén kevert, kavicsos humusz, 
R-5/barna, tömött, mészkavicsos, enyhén 
faszenes, paticsfoltos humusz – települési réteg, 
R-6) 
 
413. kép 4 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9717 
Fv: 0,8 cm 
Pá: 16 cm 
barnásszürke, másodlagos égésnyomokkal 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
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lassú korongolt 
kihajló, lekerekített peremű, éles nyaktörésű 
fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szürkésbarna, enyhén kevert humusz (R-
3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves 
humuszréteg (építési szint, R-4) 
 
413. kép 5 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9717 
Fv: 0,8 cm 
Pá: 1,1 cm 
kívül vörösesbarna, belül vörös, másodlagos 
égésnyomokkal 
rétegesen kiégett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
rövid, kihajló, lekerekített, belülről egyenesen 
kiképzett peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szürkésbarna, enyhén kevert humusz (R-3) 
/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves 
humuszréteg (építési szint, R-4) 
 
413. kép 6 
pithosz (?) oldaltöredéke 
db: 3 (+x) 
l.sz: 9718 
Fv: 1 cm 
kívül vörös, belül szürke 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállát és testét vízszintes árkolások 
közén ferde állású, fésűszerű eszközzel 
bepecsételt díszítés tölti ki 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2’. szelvény 
(barna, tömött, mészkavicsos, enyhén faszenes, 
paticsfoltos humusz – települési réteg, R-6, ill. 
néhány töredék a fölötte lévő R-3/R-4. rétegből) 
 
413. kép 7 
fazék oldaltöredékei 
db: 3 
l.sz: 9718 
Fv: 0,7 cm 
mattvörös 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a fazék oldalán egymással párhuzamos, széles, 
mély hornyolatszerű díszítések futnak körbe 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2’. szelvény 
(szürkésbarna, enyhén kevert, kavicsos humusz, 
R-5/barna, tömött, mészkavicsos, enyhén 

faszenes, paticsfoltos humusz – települési réteg, 
R-6) 
 
414. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 9717 
Fv: 0,9 cm 
Pá: 20 cm 
vörös 
jól kiégetett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, megvastagodó, tagolt 
peremű fazék 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szürkésbarna, enyhén kevert humusz (R-
3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves 
humuszréteg (építési szint, R-4) 
 
414. kép 2 
fazék peremtöredékei 
db: 1 
l.sz: 9718 
Fv: 0,6 cm 
vörös, másodlagos szürke foltokkal 
rétegesen kiégett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, egyenes, kívül gömbölyűre eldolgozott 
peremű fazék 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2’. szelvény 
(szürkésbarna, enyhén kevert, kavicsos humusz, 
R-5/barna, tömött, mészkavicsos, enyhén 
faszenes, paticsfoltos humusz – települési réteg, 
R-6) 
 
414. kép 3 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9719 
Fv: 0,7 cm 
Pá: 14 cm 
vörös 
jól kiégetett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, kívül enyhe bordával tagolt 
peremű fazék 
K: 13. század második fele 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2’. szelvény, 
barna, mészkavicsos, habarcsos, köves 
humuszréteg (építési szint, R-4)/szürkésbarna, 
habarcsrögös, építési törmelékes réteg (R-10) 
 
414. kép 4 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
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l.sz: 9717 
Fv: 0,8 cm 
barnásvörös 
jól kiégetett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, elvékonyodó, egyenesre eldolgozott 
peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szürkésbarna, enyhén kevert humusz (R-
3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves 
humuszréteg (építési szint, R-4) 
 
414. kép 5 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9717 
Fv: 0,9 cm 
vörösesszürke 
rétegesre kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
rövid, ívelten kihajló peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szürkésbarna, enyhén kevert humusz (R-
3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves 
humuszréteg (építési szint, R-4) 
 
414. kép 6 
fazék perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 2 
l.sz: 9719 
Fv: 0,8 cm 
vörös 
rétegesre kiégett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, belül hangsúlyos bordával, kívül 
hornyolattal tagolt peremű fazék 
K: 13-14. század 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2’. szelvény, 
barna, mészkavicsos, habarcsos, köves 
humuszréteg (építési szint, R-4)/szürkésbarna, 
habarcsrögös, építési törmelékes réteg (R-10) 
 
414. kép 7 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 12 (+x) 
l.sz: 9717 
Fv: 0,7 cm 
szürkésvörös 
rétegesen kiégett 
homokkal, apró kaviccsal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, galléros peremű fazék, magas nyakkal, 
vállán sekély árkolásokkal 
K: 14. század 

Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szürkésbarna, enyhén kevert humusz (R-
3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves 
humuszréteg (építési szint, R-4) 
 
414. kép 8 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: l 
l.sz: 9719 
Fv: 0,6 cm 
szürkésvörös, másodlagos égésnyomokkal 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, kívül-belül bordával tagolt peremű 
fazék 
K: 14. század eleje 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2’. szelvény, 
barna, mészkavicsos, habarcsos, köves 
humuszréteg (építési szint, R-4)/szürkésbarna, 
habarcsrögös, építési törmelékes réteg (R-10) 
 
414. kép 9 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9717 
Fv: 0,4 cm 
Pá: 12 cm 
barna, másodlagos égésnyomokkal 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, fedőhoronnyal tagolt peremű fazék 
K: 15-16. század 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szürkésbarna, enyhén kevert humusz (R-
3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves 
humuszréteg (építési szint, R-4) 
 
414. kép 10 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 5 
l.sz: 9717 
Fv: 0,6 cm 
Pá: 16 cm 
szürkésbarna, másodlagos égésnyomokkal 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, kívül-belül bordával tagolt peremű 
fazék, vállán párhuzamos, sekély árkolások 
K: 14. század 
Kontextus: Tatárkápolna, 2008/2. szelvény, 
szürkésbarna, enyhén kevert humusz (R-
3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves 
humuszréteg (építési szint, R-4) 
 
423. kép 1 
fazék perem-, nyak-, váll- és oldaltöredékei 
db: 11 
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l.sz: 9727 
Fv: 0,6 cm 
Pá: 11 cm 
barnásszürke 
rosszul kiégetett 
apró kaviccsal, rosszul soványított, 
„légbuborékos” szerkezetű 
lassú korongolt 
az edény vállán bekarcolt sekély hullámvonal, 
oldalán párhuzamos vonalak 
kihajló, lekerekített peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Kőmező, 2008/3. szelvény, 
barnásszürke humuszos réteg (R-2) 
Megj.: a 10. számmal jelölt töredék is ehhez az 
edényhez tartozik 
 
423. kép 2 
fazék perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 2 
l.sz: 9727 
Fv: 0,8 cm 
Pá: 12 cm 
kívül szürke, belül barna, másodlagos 
égésnyomokkal 
durva kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, elvékonyodó, lekerekített peremű fazék 
K: késő Árpád-kor 
Kontextus: Kőmező, 2008/3. szelvény, 
barnásszürke humuszos réteg (R-2) 
 
423. kép 3 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9727 
Fv: 0,8 cm 
Pá: 18 cm 
barna 
rosszul kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, lekerekített peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Kőmező, 2008/3. szelvény, 
barnásszürke humuszos réteg (R-2) 
 
423. kép 4 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9730 
Fv: 0,7 cm 
Pá: 14 cm 
kívül sötétszürke, belül barna, másodlagos 
égésnyomokkal 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, elvékonyodó, „visszatűrt” peremű fazék 
K: késő Árpád-kor 

Kontextus: Kőmező, 2008/4. szelvény, 
barnásszürke humuszos réteg (R-2) 
 
423. kép 5 
fazék oldal 
db: 1 
l.sz: 9727 
Fv: 0,8 cm 
sötétbarna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény oldalán többszörös, sekélyen bekarcolt 
hullámvonaldísz 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Kőmező, 2008/3. szelvény, 
barnásszürke humuszos réteg (R-2) 
 
423. kép 6 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9727 
Fv: 0,7 cm 
kívül vörös, belül sötétszürke 
jól kiégett 
durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, lekerekített peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Kőmező, 2008/3. szelvény, 
barnásszürke humuszos réteg (R-2) 
 
423. kép 7 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9730 
Fv: 0,9 cm 
szürkésvörös 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
rövid, kihajló, levágott peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Kőmező, 2008/6. szelvény, 
barnásszürke humuszos réteg (R-2) 
 
423. kép 8 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9727 
Fv: 0,7 cm 
világosbarna 
jól kiégett 
durva kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
kihajló, megvastagodó, lekerekített peremű 
fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Kőmező, 2008/3. szelvény, 
barnásszürke humuszos réteg (R-2) 
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423. kép 9 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9730 
Fv: 0,9 cm 
sötétszürke 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
rövid, kihajló, kívülről lekerekített peremű 
fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Kőmező, 2008/4. szelvény, 
barnásszürke humuszos réteg (R-2) 
 
423. kép 10 
fazék oldaltöredéke 
db: x 
l.sz: 9727 
Fv: 0,6 cm 
barnásszürke 
rosszul kiégetett 
apró kaviccsal, rosszul soványított, 
„légbuborékos” szerkezetű 
lassú korongolt 
az edény oldalán bekarcolt párhuzamos vonalak 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Kőmező, 2008/3. szelvény, 
barnásszürke humuszos réteg (R-2) 
Megj.: az 423. kép edényhez tartozó töredék 
 
423. kép 11 
fazék peremtöredékei 
db: 2 
l.sz: 9730 
Fv: 0,6 cm 
Pá: 11 cm 
sötétbarna 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
tölcséresen kihajló, kívülről bordával tagolt 
peremű fazék 
K: 13. század második fele – 14. század eleje 
Kontextus: Kőmező, 2008/6. szelvény, 
barnásszürke humuszos réteg (R-2) 
 
423. kép 12 
fazék perem- és oldaltöredékei 
db: 2 
l.sz: 9730 
Fv: 0,6 cm 
barnásszürke 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt (?) 
vállán bekarcolt, párhuzamos vonaldísz 
kihajló, legömbölyített, galléros peremű fazék 
K: 14. század 

Kontextus: Kőmező, 2008/4. szelvény, 
barnásszürke humuszos réteg (R-2) 
 
426. kép 1 
fazék 
db: 1 
l.sz: 5212 
Pá: 10,5 cm 
Aá: 7,5 cm 
Fv: 0,8 cm 
mattvörös 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán körömbecsípés-sor fut körbe 
Edényforma: rövid, kihajló peremű fazék, rövid 
nyakkal, zömök, hordó alakú testtel 
alján küllős fenékbélyeg 
K: késő népvándorláskor – kora Árpád-kor 
Kontextus: Pipások dombja, Csíki Székely 
Múzeum gyűjteménye, 1998-as ásatás 
 
426. kép 2 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 5192 
Fv: 0,65 cm 
sötétszürke 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
árkolások közt sűrű hullámvonal 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Pipások dombja, Csíki Székely 
Múzeum gyűjteménye 
 
426. kép 3 
fazék váll- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 5192 
Fv: 0,8 cm 
barnásszürke, belül foltos 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a váll alatt körbefutó sekély hullámvonalak 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Pipások dombja, Csíki Székely 
Múzeum gyűjteménye 
 
426. kép 4 
kisfazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 5192 
Pá: 8 cm 
Fv: 0,9 cm 
sötétszürke 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
kézzel készített 
a vállon két sorban sekély hullámvonal 
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Edényforma: rövid, kihajló, lekerekített peremű 
fazék, rövid nyakkal, zömök, hasas testtel 
K: késő népvándorláskor – kora Árpád-kor 
Kontextus: Pipások dombja, Csíki Székely 
Múzeum gyűjteménye 
 
426. kép 5 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,65 cm 
barna 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a fazék oldalán vízszintesen bekarcolt vonaldísz 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Pionírok ösvénye, 2008. évi 
terepbejárás 
 
426. kép 6 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,8 cm 
vörösesbarna 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a fazék oldalán vízszintesen sorban 
benyomkodott ék alakú rádlidísz 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Pionírok ösvénye, 2008. évi 
terepbejárás 
 
426. kép 7 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 5192 
Pá: 14 cm 
Fv: 0,8-1,1 cm 
kívül sötétszürke, belül barna, foltos 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt, pereme jól eldolgozott 
peremén függőleges, sekély vonalú 
bekarcolások 
Edényforma: rövid, kihajló, kívül lekerekített 
peremű fazék rövid nyakkal 
K: kora Árpád-kor 
Kontextus: Pipások dombja, Csíki Székely 
Múzeum gyűjteménye 
 
426. kép 8 
palack perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 5 
l.sz: 5192 
Pá: 6,5 cm 
Fv: 0,9 cm 
mattvörös 
jól kiégetett 
homokkal soványított 

lassú korongolt 
a vállon vízszintes és ferde vonalakba 
rendeződő bebökődött minta 
Edényforma: tölcséres szájú palack, enyhén 
kiszélesedő vállal 
K: kora Árpád-kor 
Kontextus: Pipások dombja, Csíki Székely 
Múzeum gyűjteménye 
 
427. kép 1 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 5192 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,8 cm 
barnásszürke 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
a vállon bekarcolt hullámvonaldísz 
Edényforma: magas, kihajló peremű fazék, a 
peremen hornyolattal, kiöblösödő testtel 
K: kora Árpád-kor 
Kontextus: Pipások dombja, Csíki Székely 
Múzeum gyűjteménye 
 
427. kép 2 
fazék nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 5192 
Fv: 0,8 cm 
vörös 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
széles árkolású vonal- és hullámvonallal 
díszített 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Pipások dombja, Csíki Székely 
Múzeum gyűjteménye 
 
427. kép 3 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 5192 
Fv: 0,6 cm 
barnásszürke 
jól kiégetett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
vállán hullámvonal-, alatta vonaldísz 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Pipások dombja, Csíki Székely 
Múzeum gyűjteménye 
 
427. kép 4 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: 5192 
Pá: 14 cm 
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Fv: 0,8 cm 
kívül sötétszürke, belül barna, másodlagos 
égésnyomokkal 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
lassú korongolt 
rövid, kihajló, élein lekerekített peremű fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Pipások dombja, Csíki Székely 
Múzeum gyűjteménye 
 
427. kép 5 
fazék perem- és nyaktöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 10 cm 
Fv: 0,45 cm 
barnásszürke 
jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, galléros peremű fazék 
K: 14. század 
Kontextus: Kőmező, Dénes István gyűjteménye 
 
427. kép 6 
fazék perem-, nyak- és válltöredékei 
db: 6 
l.sz: 5192 
Pá: 12 cm 
Fv: 0,6 cm 
barnásvörös 
jól kiégetett 
csillámos homokkal soványított 
gyorskorongolt 
tölcséresen kihajló, fedőhornyos, kívül bordával 
tagolt peremű fazék 
K: 14. század első fele 
Kontextus: Pipások dombja, Csíki Székely 
Múzeum gyűjteménye 
 
427. kép 7 
kályhaszem peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Pá: 10 cm 
Fv: 0,6 cm 
vörös 
jól kiégetett 
apró kaviccsal, homokkal soványított 
gyorskorongolt 
tagolt peremű, kívül hangsúlyos bordával 
díszített kályhaszem 
K: 15-16. század 
Kontextus: Kőmező, Dénes István gyűjteménye 
 
607. kép 1 
korsó váll- és oldaltöredékei 
db: 3 
l.sz: - 

Fv: 0,5 cm 
világosvörös 
jól kiégetett 
jól iszapolt, homokkal soványított 
gyorskorongolt 
külső felszínén függőleges elrendeződésű 
sötétvörös festés 
éles hasi törésről induló szalagfül 
K: 15-16. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 1. 
szelvény/sötétszürke, faszenes humusz (-1,80 
m) 
 
607. kép 2 
fedő töredéke 
db: 1 
l.sz: - 
á: 0,7-0,8 cm 
vörös 
rétegesen kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
K: 16. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 4. szelvény/barna, 
tömött, köves, enyhén habarcsos feltöltés 
 
607. kép 3 
fazék oldal- és aljtöredékei 
db: 6 
l.sz: - 
Fv: 0,6 cm 
Aá: 9 cm 
mattvörös 
jól kiégett 
csillámos homokkal soványított 
gyorskorongolt 
K: 17. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 2. 
szelvény/barnásszürke, tömött, habarcsos, 
kevert réteg 
 
607. kép 4 
fazék peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,5 cm 
kívül vörös, belül szürkésvörös 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal, szemcsés homokkal soványított 
lassú korongolt 
lekerekített peremű fazék, a perem külső 
oldalán hangsúlyos bordával 
K: 14. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 2. 
szelvény/világosbarna, agyaggal, földdel, 
intenzív habarcstörmelékkel kevert réteg 
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607. kép 5 
fazék oldal- és aljtöredékei 
db: 3 
l.sz: - 
Fv: 0,8 cm 
Aá: 8 cm 
vörös 
egyenletesen kiégett 
jól iszapolt, homokkal soványított 
gyorskorongolt 
az edény külső felülete fényezett 
K: 15-16. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 2. szelvény/barna, 
tömött, kavicsos, faszenes, téglatörmelékes 
feltöltés (-1,00 m, küszöbszint alatt) 
 
607. kép 6 
fazék perem-, nyak- és oldaltöredékei 
db: x 
l.sz: - 
Fv: 0,3 cm 
Pá: 12 cm 
vörös 
jól kiégett 
finoman iszapolt 
gyorskorongolt 
többszörösen tagolt peremű fazék 
fedőhoronnyal, a perem külső oldala hornyolt, 
az edény nyakán és vállán árkolás 
K: 16-17. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 4. 
szelvény/világosszürke, intenzív habarcsos, 
apróköves omladék (cinteremfal visszabontása) 
 
607. kép 7 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,4 cm 
Pá: 14 cm 
mattvörös 
rétegesen kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
vízszintesen kihúzott peremű, fedőhornyos, 
kívülről lekerekített peremű fazék 
K: 15-16. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 3. szelvény/3. sír 
betöltése 
 
607. kép 8 
fazék perem-, nyak- és oldaltöredékei 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,5 cm 
szürkésbarna 

rétegesen kiégett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
kihajló, elvékonyodó, lekerekített peremű fazék, 
a perem külső oldalán hangsúlyos bordával, a 
vállon sekély árkolásokkal 
K: 16-17. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 2. 
szelvény/világosbarna, tömött, agyagos, 
kavicsos, enyhén faszenes réteg (-60 cm, 
küszöbszint alatt) 
 
608. kép 1 
kerámia töredék 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,7 cm 
fakóbarna 
jól kiégett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
többszörösen tagolt edényalj vagy 
vízvezetékcső (?) töredéke 
K: 15. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 4. szelvény/barna, 
köves, kavicsos, agyagfoltos, enyhén kevert 
sírföld 
 
608. kép 2 
kályhaszem peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,7 cm 
vörös 
rétegesre kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
lekerekített peremű, pohár alakú kályhaszem, a 
perem alatt árkolásokkal 
K: 15-16. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 2. szelvény/barna, 
tömött, erősen kevert, faszenes, téglatörmelékes, 
apróköves feltöltés 
 
608. kép 3 
kályhaszem perem- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,5 cm 
kívül barna, belül sötétszürke 
rétegesre kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
széles peremű, kúp alakú kályhaszem 
K: 15-16. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 4. 
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szelvény/sötétszürke, tömött, világosszürke 
habarcspigmentes, apróköves, enyhén kevert 
humusz 
 
608. kép 4 
kályhaszem perem- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,7 cm 
fakóbarna 
jól kiégett 
jól iszapolt, szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
egyenes, belül ívelten eldolgozott, kívül élesre 
levágott peremű tál alakú kályhaszem 
K: 16-17. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 2. 
szelvény/világosbarna, agyaggal, földel, 
intenzív habarcstörmelékkel kevert réteg 
 
608. kép 5 
kályhaszem peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,6 cm 
vörös 
jól kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
egyenes, kihúzott, kívülről lekerekített peremű, 
pohár alakú kályhaszem, a vállán párhuzamos 
árkolásokkal 
K: 16. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 4. szelvény/barna, 
tömött, enyhén kevert, habarcsos feltöltés 
 
608. kép 6 
kályhaszem perem- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,45 cm 
barna, kívül szürke foltos 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
egyenes megvastagodó peremű, tál alakú 
kályhaszem 
K: 17. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 4. 
szelvény/faszenes, égett réteg (faépület 
pusztulási rétege) 
 
608. kép 7 
kályhaszem perem- és oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,8 cm 
fakóbarna 

rétegesre kiégett 
szemcsés homokkal soványított 
gyorskorongolt 
egyenesre levágott peremű, négyzetes tál alakú 
kályhaszem saroktöredéke 
K: 16. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 4. 
szelvény/szürkésbarna, tömött, enyhén kevert 
réteg (faépület padlója( 
 
608. kép 8 
kályhaszem oromdísze 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,6-0,8 cm 
vörös 
jól kiégett 
jól iszapolt, homokkal soványított 
gyorskorongolt 
egyenes szélű, késsel egyenesre kimetszett 
háromszögekkel díszített oromzati 
csempetöredék 
K: 16. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 4. szelvény/barna, 
tömött, köves, enyhén habarcsos feltöltés 
 
608. kép 9 
kályhacsempe töredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 0,75 cm 
fakóbarna 
jól kiégett 
csillámos homokkal soványított 
egyenes előlap, hátán zsáklenyomattal, 
fenyőágmotívummal díszítve 
K: 17. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 3. szelvény/köves, 
habarcsos feltöltés (-1,35-1,60 m) 
 
608. kép 10 
kályhacsempe peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
Fv: 1 cm 
téglavörös 
jól kiégett 
csillámos homokkal soványított 
tagolt, befelé bélletesen mélyülő, fogazott 
motívumos csempetöredék 
K: 17. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 5. szelvény/barna, 
kevert, habarcsos, agyagos réteg (a torony 
omladéka alól) 
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609. kép 1 
fazék perem-, oldal- és fültöredékei 
db: x 
l.sz: - 
Fv: 0,5 cm 
vörösesbarna, másodlagosan megégett 
jól kiégett 
jól iszapolt 
gyorskorongolt 
az edény vállán széles, sekély árkolások, közte 
fehér földfestékkel díszítve 
K: 17. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 4. szelvény/szürke, 
égett foltos, intenzív faszenes, laza betöltés 
(faépület pusztulási rétege) 
 
609. kép 2 
fazék oldaltöredékei 
db: x 
l.sz: - 
Fv: 0,4 cm 
szürke, másodlagosan megégett 
jól kiégett 
finom homokkal soványított 
gyorskorongolt 
az edény vállán fehér engobe-os festésen sávos 
zöldmáz csíkok, belül ráégett mázmaradvány 
K: 17. század vége 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 4. szelvény/szürke, 
égett foltos, intenzív faszenes, laza betöltés 
(faépület pusztulási rétege) 
 
609. kép 3 
palack aljtöredéke 
db: 1 
l.sz: - 
finoman iszapolt agyag 
kívül kékesfehér, belül fehér ónmáz 
egyenes alj, felfelé szűkülő oldal, rátétdísszel 
K: 19. század vége 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 2. szelvény/barna, 
apróköves, kavicsos, habarcsrögös réteg 
 
609. kép 4 
kisedény perem- és válltöredéke 
db: 1 
K: 19. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 3. szelvény/szürke, 
kevert, erősen kavicsos, habarcsos réteg (-1,60-
1,70 m) 
 
609. kép 5 
tányér töredéke 
db: 1 
K: 19. század 

Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 3. szelvény/szürke, 
kevert, erősen kavicsos, habarcsos réteg (-1,60-
1,70 m) 
 
609. kép 6 
tányér töredéke 
db: x 
K: 19. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 1. 
szelvény/kőépület omladéka (-1,60-1,70 m) 
 
609. kép 7 
tetőcserép töredéke 
db: 1 
l.sz: 
Fv: 2,1 cm 
égett vörös 
jól iszapolt 
jól kiégetett 
kónuszosan szűkülő sarok töredék 
K: 17-18. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 5. szelvény/szürke, 
köves, kavicsos omladékréteg 
 
609. kép 8 
tetőcserép töredéke 
db: 1 
l.sz: 
Fv: 2 cm 
égett vörös 
jól iszapolt 
jól kiégetett 
hódfarkú, makkos tetőcserép 
K: 17-18. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 5. szelvény/szürke, 
köves, kavicsos omladékréteg 
 
609. kép 9 
tetőcserép töredékek 
db: 5 
l.sz: 
Fv: 1,6 cm 
téglavörös 
jól kiégetett 
durva kaviccsal soványított 
egyenes szélű, hosszanti tengelye mentén 
derékszögben megtörő tetőcserép, alsó részén a 
következő darab rögzítését szolgáló külső 
makkal 
görbülete mentén sekély hullámvonalköteg 
K: 17-18. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011. évi feltárás, 4. szelvény/köves, 
építési törmelékes réteg (-25-50 cm) 
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610. kép 1 
ajtózár része 
l.sz: - 
h: 20,2 cm; sz: 1,7x0,5 cm 
két részből álló szerkezet: egy karikás, két 
végén visszahajtott rögzítő elem, melyhez 
csatlakozott egy téglalap keresztmetszetűre 
kovácsolt kar, végén átfúrva, a másik végén 
kettős törésű meghajlítás és egy bütyökszerű 
fogantyú 
K: 17-18. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011/2. szelvény, barnásszürke, 
tömött, habarcsos, kevert réteg (a torony 
feltöltődése) 
 
610. kép 2 
vasszög 
l.sz: - 
sz: 0,9 cm; v: 0,6 cm; h: 6 cm 
négyzetesre kalapált huzal duplán meghajtva, 
összekalapálva, hegyesre kovácsolva, feje letört 
K: késő középkor 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011/1. szelvény, sötétszürke, tömött, 
habarcsrögös, kavicsos betöltés (oszlophely) 
 
610. kép 3 
ajtózár része 
l.sz: - 
h: 11 cm; sz: 10 cm; 1,7 cm 
lemezesre kovácsolt vas, szélein félkörös 
díszítésekkel, középen domborúan kiemelkedő 
funkcionális elemmel, ebben kapott helyet a 
rugós szerkezet, amely a zárat működtette, belső 
része erősen korrodált 
K: 16-17. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011/2. szelvény, barnásszürke, laza, 
kerámiatörmelékes, kevert réteg (a torony 
feltöltődése) 
 
610. kép 4 
vasszög 
l.sz: - 
h: 4,8 cm; sz: 1,5 cm 
csavart huzalból duplán meghajtott, 
összekovácsolt, rögzítő szög, hegye letört 
K: 17-18. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011/2. szelvény, barnásszürke, 
habarcsos réteg (-20 cm, a torony feltöltődése) 
 
610. kép 5 
csizma vasalat 
l.sz: - 
sz: 7,5 cm; v: 0,35 cm 
laposra kovácsolt, ívelt vasalat, a felszegelést 
erősítő tagozattal, sarkának belső részén 
kihegyesedő kiképzéssel 

K: 16-17. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011/2. szelvény, sötétszürke, tömött, 
kevert, faszenes, téglatörmelékes, enyhén 
habarcsos feltöltés 
 
610. kép 6 
nyílhegy 
h: 3,5 cm; köpű átmérője: 0,8 cm 
köpűs nyílhegy kovácsolt vasból, hegyének 
nagy része letört, erősen korrodált 
K: középkor 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011/5. szelvény, toronybelső, 
sötétszürke, agyagos réteg (17. századi járószint 
alól) 
 
610. kép 7 
üveg fültöredék 
l.sz: - 
sz: 1,35 cm; v: 0,6 cm; h: 3,6 cm 
áttetsző, enyhén foltos üveg; vékonyfalú edény 
(pohár) oldalához ragasztott, felületén domború 
tagolások 
K: 18-19. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011/3. szelvény, köves, omladékos 
réteg (-60-70 cm) 
 
610. kép 8 
csonttárgy 
l.sz: - 
v: 0,2 cm 
laposra kidolgozott, csiszolt felületű csont, 
mindkét oldalán koncentrikus bekarcolásokkal, 
körívben hajló peremén fogazással 
K: késő középkor – kora újkor 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011/2. szelvény, barna, laza, 
téglatörmelékes, enyhén habarcsos réteg 
 
610. kép 9 
üvegedény aljtöredéke 
l.sz: - 
fv: 0,4 cm 
zöld árnyalatú, nem áttetsző szerkezetű, 
négyzetes testű palack (?) aljtöredéke 
K: 17-18. század 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011/2. szelvény, barnásszürke, laza, 
kerámiatörmelékes réteg (torony feltöltése) 
 
610. kép 10 
üveg butelia perem-, nyak- és válltöredéke 
l.sz: - 
pá: 3,4 cm; fv: 0,2 cm 
áttetsző, enyhén foltos üveg; vízszintes, lapos 
perem, hengeres nyak, éles szögben megtörő 
váll, hengeres test 
K: 18-19. század 
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Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011/2. szelvény, tornyon kívüli 
tetőcserepes omladék 
 
610. kép 11 
denár 
á: 1,4 cm 
Előlap: MAX • II • D • G • E • RO • I • S • AV • 
G • HV • B • R 
négyelt magyar címer, fölötte 1567 
Hátlap: PATRONA • * • VNGARIE, Szűz 
Mária a kis Jézussal 
K: 1567 
CNH 992 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011/2. szelvény, szürkésbarna, 
tömött, kavicsos, enyhén kevert járószint (?) (-
45 cm a küszöbszint alatt) 
 
610. kép 12 
hamis denár 
á: 1,4 cm 
Előlap: FER • III • D • G • R • I • S • A • G • H • 
B • R 
kettősvágású címer: ezüst-arany Árpád-sávok, 
kettős kereszt 
Hátlap: PATRO • HVNGA • 1637 • 
Szűz Mária a karjaiban Jézussal 
K: 1637 
Kontextus: Homoródszentmárton – unitárius 
templom, 2011/6. szelvény, sötétszürke, erősen 
kevert tetőcserepes, apró köves, faszenes, 
habarcsos réteg 
 
758. kép 1 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9746 
Fv: 0,6 cm 
kívül vörösesbarna, belül sötétbarna 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény oldalfalán többszörösen körbefutó 
rádlidísz 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Székelyderzs – unitárius templom, 
2008. évi ásatás/1. szelvény, a torony építési 
szintje alatti rétegből (R-11) 
 
758. kép 2 
fazék válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9748 
Fv: 0,8 cm 
kívül világosszürke, belül barnásvörös 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 

az edény vállán ferde dőlésű körömbecsípés-sor 
fut körbe 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Székelyderzs – unitárius templom, 
2008. évi ásatás/6. szelvény, a szentségtartó 
alatti kevert földből 
 
758. kép 3 
fazék nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9746 
Fv: 0,75 cm 
kívül sötétszürke, belül vörös, foltos 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
az edény vállán kétsoros, szabálytalan, mélyen 
bekarcolt hullámvonal fut körbe 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Székelyderzs – unitárius templom, 
2008. évi ásatás/1. szelvény, a torony építési 
szintje alatti rétegből (R-11) 
 
758. kép 4 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9746 
Pá: 17 cm 
Fv: 0,5-0,7 cm 
barna, ráégett ételmaradvánnyal 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
Edényforma: ívelten kihajló, megvastagodó, 
egyenesre eldolgozott peremű fazék, rövid 
nyakkal, erőteljesen kiöblösödő testtel 
K: kora Árpád-kor 
Kontextus: Székelyderzs – unitárius templom, 
2008. évi ásatás/1. szelvény, a torony építési 
szintje alatti rétegből (R-11) 
 
758. kép 5 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9745 
Pá: 18 cm 
Fv: 0,8 cm 
barna, foltos 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
magas, egyenes, ferdén eldolgozott peremű 
fazék 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Székelyderzs – unitárius templom, 
2008. évi ásatás/4. szelvény, a védőfal építési 
szintje alatti rétegből (R-3/4) 
 
759. kép 1 
fazék oldaltöredéke 
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db: 1 
l.sz: 9744 
Fv: 0,9 cm 
kívül barnásvörös, belül szürke 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
lassú korongolt 
lekopott külső felületén két sorban körbefutó 
rádlidísz 
K: Árpád-kor 
Kontextus: Székelyderzs – unitárius templom, 
2008. évi ásatás/1. szelvény (R-8) 
 
759. kép 2 
fazék oldaltöredéke 
db: 1 
l.sz: 9744 
Fv: 0,6 cm 
kívül barnásvörös, belül vörös 
rétegesen kiégett 
csillámos homokkal soványított 
gyorskorongolt 
K: 15-16. század 
Kontextus: Székelyderzs – unitárius templom, 
2008. évi ásatás/1. szelvény (R-8) 
 
759. kép 3 
fazék perem-, nyak- és válltöredéke 
db: 4 
l.sz: 9753 
Pá: 15 cm 
Fv: 0,5 cm 
vörös, jól kiégetett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
Edényforma: egyenes, kívül hangsúlyos 
bordával tagolt, fedőhornyos peremű fazék, 
vállán sekély árkolásokkal 
K: 15. század 
Kontextus: Székelyderzs – unitárius templom, 
2008. évi ásatás/2. szelvény 
 
759. kép 4 
fazék oldal- és aljtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9749 
Fv: 0,7 cm 
barnásvörös 
rétegesen kiégett 
apró kaviccsal soványított 
gyorskorongolt (?) 
K: 15-16. század 
Kontextus: Székelyderzs – unitárius templom, 
2008. évi ásatás/2. szelvény 
 
759. kép 5 
fazék oldal- és peremtöredéke 
db: 1 
l.sz: 9751 
Fv: 0,5 cm 

kívül-belül vörös 
rétegesen kiégett 
homokkal soványított 
gyorskorongolt 
K: 16-17. század 
Kontextus: Székelyderzs – unitárius templom, 
2008. évi ásatás/2. szelvény, a védőfal bontási 
rétegéből (R-2) 
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9.4. Dendrokronológiai vizsgálatok jegyzőkönyvei 
 

9.4.1. Agyagfalva – református templom (torony) 
 

Az agyagfalvi (Lutiţa, Hargita megye) református templom tornyának dendrokronológiai 
vizsgálatára Sófalvi Andrástól, az udvarhelyi Haáz Rezső Múzeum régészétől kaptunk felkérést az 
udvarhelyi templomtornyok kutatásának programján belül. A torony építési idejéről a második szint 
homlokfalán látható építési emlékkő maradt fenn 1628-as évszámmal. A famintákat a helyszínen Botár 
István és Sófalvi András 2008. szeptember 17-én vette. A faminták elemzését Tóth Boglárka, az Erdélyi 
Dendrokronológiai Laboratórium munkatársa 2009. januárban végezte el. 
 
Mintavétel 
 

A kutatóval a helyszínen egyeztetve 5 faelemből vettünk speciális fúróval ún. fúrómagos mintát: a 
2. szint három padlógerendájából, a 4. szint egyik padlógerendájából és az 5. szint egyik 
födémgerendájából (a minták részletes leírását a 2. oldalon lévő táblázat tartalmazza). 
 
Elemzés 
 

A minták keresztmetszetének mikroszkópos vizsgálata során megállapítottuk, hogy mindegyik 
faminta tölgyből (Quercus sp.) származik. 

A vizsgált faelemek mindegyike megmunkált, ennek ellenére több mintán megmaradt a gerendák 
„sarkain” a fa kéreg alatti, külső felülete. Három mintán teljes szíjácsot találtunk (1., 3. és 4. minta), ami 
azt jelenti, hogy megmaradt a fa kivágását megelőzően növesztett utolsó évgyűrű is. Ennek a pontos 
keltezésnél van jelentősége (az alábbi táblázatban WK = Waldkante jelöli az utolsó évgyűrű meglétét). A 
2. mintán 8 szíjács-évgyűrűt lehet megfigyelni. Megállapíthatjuk, hogy a fa megmunkálása során nem 
törekedtek feltétlenül a fa élő, és ezáltal könnyebben károsodó külső részének, a szíjácsnak az 
eltávolítására. 

Az 2. minta értékelhetetlen, mert kevés, mindössze 25 évgyűrűt tartalmaz. A vizsgált faegyedek 
életkorát tekintve megállapíthatjuk, hogy fiatal fákat használtak fel a torony építése során. Igaz, a minták 
nem tartalmazzák a teljes évgyűrűsort, mert a bél mindegyikről hiányzik, mégis feltűnő, hogy a 
legöregebb egyed mintáján is – a szíjács-évgyűrűkkel együtt – mindössze 70 évgyűrűt lehetett 
megszámolni. 

A faminták évgyűrűinek lemérését követően az adatsorok görbéinek kinyomtatásával elvégeztük a 
minták összehasonlítását világítóasztalnál vizuálisan és számítógépes program segítségével is. Az 
összehasonlítás során kirajzolódott mind a négy értékelhető minta egymáshoz viszonyított időrendje, ami 
azt jelenti, hogy a minták egyidősek. A minták átlagolásával 71 éves épületgörbét kaptunk, melyet 
összehasonlítottunk a rendelkezésünkre álló tölgykronológiákkal és a környékbeli keltezett 
épületgörbékkel. Ez alapján az épületgörbe abszolút keltezhető, 1558 és 1628 közé. 

A következő táblázatban az egyes minták elemzésének eredményeit láthatjuk. A szinkronhelyzet a 
faminta legidősebb és legfiatalabb évgyűrűjének abszolút datálását, míg a keltezés a fa kivágásának 
feltételezhető abszolút évét, vagy időintervallumát jelenti. Tölgyfa minták esetében, ha nem teljes a 
szíjács, vagyis nem maradt meg a fa kivágását megelőző utolsó évgyűrű, az abszolút keltezés 
kiszámításakor a – kutatásaink során kapott – erdélyi szíjács átlaggal, vagyis 15±2 évvel számolunk 
(ezekben az esetekben akár ±2-4 éves csúszás is elképzelhető). Ha a minta megőrizte a fa kivágását 
megelőzően növesztett utolsó évgyűrűt, a táblázatban WK-val jelöltük. TP = tavaszi pászta – ha a minta 
utolsó évgyűrűje csak tavaszi pásztát tartalmaz, akkor a fát az adott év nyarán vágták ki. Ha az utolsó 
évgyűrű teljes (őszi pászta is megfigyelhető), akkor a fát az adott év, ill. a következő év telén vágták ki. A 
táblázatban feltüntetett évgyűrűszámok nem jelzik az egyedek korát, csak a famintán megőrzött évgyűrűk 
számát, mert a furatminták a legtöbb esetben nem tartalmazzák a fa belét, és sokszor a fakéreg felé eső 
külső szélét sem. 

 
Mintaleírás Év- 

gyűrűk 
száma 

Szíjács 
WK 
kéreg 

Szinkron-
helyzet 

Keltezés (a fa 
kivágásának éve) 

1. Torony, 2. szint, É-i oldal, padlógerenda 40 13, WK 1588-1627 1627-1628 tele 
2. Torony, 2. szint, D-i oldal, padlógerenda 25 8 - - 
3. Torony, 2. szint, középső, K-NY-i 
padlógerenda 

38 6, WK, TP 1591-1628 1628 nyara 

4. Torony, 4. szint, É-i padlógerenda 70 16, WK 1558-1627 1627-1628 tele 
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5. Torony, 5. szint (kerek ablakos), NY-i 
födémgerenda – ezen áll a harangtartó szerk. 
alsó szintje 

57 - 1558-1614 1627 körül, vagy 
utána 

 
A következő diagram a keltezett minták egymáshoz viszonyított időrendjét szemlélteti. A fekete 

mező a szíjács-évgyűrűket jelöli. 

3. Torony, 2. szint, 
padlógerenda 
(1591-1628)

1. Torony, 2. szint, 
padlógerenda
(1588-1627)

4. Torony, 4. szint, 
padlógerenda
(1558-1627)

5. Torony, 5. szint, 
födémgerenda 
(1558-1614)
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Ha figyelembe vesszük a torony építési feliratán olvasható 1628-as évszámot, az elemzésre 

alkalmas négy minta dendrokronológiai keltezése arról tanúskodik, hogy a vizsgált fákat a torony építése 
előtt közvetlenül, 1627-1628 telén (1. és 4. minta), illetve 1628 nyarán (3. minta) vágták ki. A torony 5. 
szinten lévő nyugati födémgerendájaként beépített fát (5. minta) valószínűleg szintén ekkor vágták ki, bár 
elképzelhető, hogy egy későbbi építési periódushoz tartozik, akkor viszont idős egyedet vágtak ki (a 
szíjács teljes hiánya miatt nem lehet behatárolni a kivágás felső határát). 
 
Csíkszereda, 2009. február 26. 
 
         Tóth Boglárka 
       Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium 
 
 

9.4.2. Bögöz – református templom (torony, fedélszék) 
 

A bögözi (Mugeni, Hargita megye) református templom történeti faszerkezeteinek 
dendrokronológiai vizsgálatára Sófalvi Andrástól, az udvarhelyi Haáz Rezső Múzeum régészétől kaptunk 
felkérést az udvarhelyi templomtornyok kutatásának programján belül. Ez alkalommal a templom nyugati 
tornyának és hajófedélszékének faszerkezeteit vizsgáltuk. A famintákat a helyszínen Botár István és 
Sófalvi András 2008. június 7-én vette. A faminták elemzését Tóth Boglárka, az Erdélyi 
Dendrokronológiai Laboratórium munkatársa 2009. januárban végezte el. 
 
Mintavétel 
 

A kutatóval a helyszínen egyeztetve, a nyugati torony 8 faeleméből, valamint a hajófedélszék 4 
faeleméből vettünk speciális fúróval ún. fúrómagos mintát: a torony 1. szintjén három födémgerendából, 
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az alsó és felső belső faszerkezet két-két eleméből, valamint a torony falazatában található vízszintes 
gerendából, továbbá a hajófedélszékben két szarufából, egy ferde merevítőből és egy függesztőfából. (A 
minták részletes leírását a helyszíni megfigyelésekkel együtt a 2. oldalon látható táblázat tartalmazza.) 
 
Elemzés 
 

A minták keresztmetszetének mikroszkópos vizsgálata során megállapítottuk, hogy mindegyik 
faminta tölgyből (Quercus sp.) származik. 

A vizsgált faelemek mindegyike megmunkált, ennek ellenére mindegyik gerenda „sarkán” 
megmaradt a fa kéreg alatti, külső felülete, sőt a fa kivágását megelőző utolsó évgyűrű is – az 1. mintát 
kivéve, ahol van szíjács, de az utolsó évgyűrű bizonytalan (az alábbi táblázatban WK = Waldkante jelöli 
az utolsó évgyűrű meglétét). Két faelem még a kérget is megőrizte (2. és 10. minta). 

A felhasznált fák életkorát vizsgálva megállapíthatjuk, hogy kifejezetten fiatal fákat vágtak az 
építkezésekhez. Igaz, hogy csak egy minta tartalmazza a teljes évgyűrűsort a béltől a kéregig 46 
évgyűrűvel (9. minta), és így a többi esetén nem tudjuk a pontos életkort meghatározni, de a mintákon 
szíjáccsal együtt mindössze 31-67 évgyűrűt lehet megszámolni. Ez azt jelenti, hogy 40-70 év körüli fákat 
használtak fel. 

A faminták évgyűrűinek lemérését követően az adatsorok görbéinek kinyomtatásával elvégeztük a 
minták összehasonlítását világítóasztalnál vizuálisan és számítógépes program segítségével is. Az 
összehasonlítás során egyértelműen kirajzolódott, hogy az 1. és 7. mintát leszámítva az összes többi minta 
egyidős. Egyesítve tehát a torony 2., 3., 4., 5., 6. és 8. mintáját, valamint a hajófedélszék 9., 10., 11. és 12. 
mintáját, 66 éves épületgörbét kaptunk. Az épületgörbét, továbbá az 1. és 7. mintát összehasonlítottuk a 
rendelkezésünkre álló tölgykronológiákkal és a környékbeli keltezett épületgörbékkel. Az összehasonlítás 
az egyesített minták esetén egyértelmű keltezést eredményezett: 1605-1670 közötti időszakra datálhatók. 
Ez alapján az egyes minták abszolút keltezhetők. Az 1. minta összehasonlítása a kronológiákkal 
ellentmondásos eredményeket adott, a 7. minta esetén nem született eredmény, emiatt egyelőre egyik 
keltezése sem lehetséges. 

A következő táblázatban az egyes minták elemzésének eredményeit láthatjuk. A szinkronhelyzet a 
faminta legidősebb és legfiatalabb évgyűrűjének abszolút datálását, míg a keltezés a fa kivágásának 
abszolút évét, vagy feltételezhető időintervallumát jelenti. Tölgyfa minták esetében, ha nem teljes a 
szíjács, vagyis nem maradt meg a fa kivágását megelőző utolsó évgyűrű, az abszolút keltezés 
kiszámításakor a – kutatásaink során kapott – erdélyi szíjács átlaggal, vagyis 15±2 évvel számolunk 
(ezekben az esetekben akár ±2-4 éves csúszás is elképzelhető). Ha a minta megőrizte a fa kivágását 
megelőzően növesztett utolsó évgyűrűt, a táblázatban WK-val jelöltük. TP = tavaszi pászta – ha a minta 
utolsó évgyűrűje csak tavaszi pásztát tartalmaz, akkor a fát az adott év nyarán vágták ki. Ha az utolsó 
évgyűrű teljes (őszi pászta is megfigyelhető), akkor a fát az adott év, ill. a következő év telén vágták ki. A 
táblázatban feltüntetett évgyűrűszámok nem jelzik az egyedek korát, csak a famintán megőrzött évgyűrűk 
számát, mert a furatminták a legtöbb esetben nem tartalmazzák a fa belét, és sokszor a fa kéreg felé eső 
külső szélét sem. 
 
Mintaleírás Év- 

gyűrűk 
száma 

Szíjács 
WK 
kéreg 

Szinkron-
helyzet 

Keltezés (a fa 
kivágásának éve) 

1. Torony, 1. em., K-ről az 1. ÉD-i irányú 
födémgerenda 

67 10, WK? ? ? 

2. Torony, 1. em., középső födémgerenda 59 12, kéreg, 
TP 

1610-1668 1668 nyara 

3. Torony, 1. em., nyugati födémgerenda 46 14, WK 1624-1669 1669-1670 tele 
4. Torony, alsó X faszerkezet, déli oldal 

belső X merevítője 
40 13, WK, TP 1631-1670 1670 nyara 

5. Torony, É-i oldal, alsó X faszerkezet, K-i 
alsó hónaljfa 

57 11, WK 1614-1670 1670-1671 tele 

6. Torony, É-i oldal, felső X faszerkezet, 
ÉNY-i sarok, É-i oszlop alsó hónaljfája 

39 12, WK, TP 1632-1670 1670 nyara 

7. Torony, É-i oldal, a torony falazatában in 
situ vízszintes gerenda 

41 12/13, WK ? ? 

8. Torony, D-i oldal, felső X faszerkezet alsó 
talpfája 

31 10, WK 1639-1669 1669-1670 tele 

9. Hajófedélszék, NY-ról a 2. főállás 
hosszanti (KNY-i) ferde merevítője 

46 11, WK 1618-1663 1663-1664 tele 
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10. Hajófedélszék, NY-ról a 3. főállás D-i 
szarufája 

54 10, kéreg 1611-1664 1664-1665 tele 

11. Hajófedélszék, NY—i szarufa, É-i oldal 49 10/11, WK 1616-1664 1664-1665 tele 
12. Hajófedélszék, NY-ról a 4. főállás, 

függesztőfa, É-i oldal 
60 9, WK 1605-1664 1664-1665 tele 

 
A következő diagram a torony és hajófedélszék keltezett famintáinak egymáshoz viszonyított 

időrendjét ábrázolja. A fekete mező a szíjács-évgyűrűket jelöli. 
 

12. Hajó, függesztőfa

11. Hajó, szarufa

10. Hajó, szarufa

9. Hajó, ferde 
merevítő

8. Torony, X szerk., 
talpfa

2. Torony, 1. sz int, 
födémg.
3. Torony, 1. sz int, 

födémg.

6. Torony, X szerk., 
hónaljfa 

5. Torony, X szerk., 
hónaljfa 

4. Torony, X szerk., 
merevítő 
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A dendrokronológiai elemzés alapján megállapítható, hogy a bögözi református templom 

hajófedélszékében vizsgált négy faelem közül egyet 1663-1664 telén, három elemet 1664-1665 telén 
kivágott fából készítettek. Ha az elemek elsődleges helyzetben találhatók, és a keltezés megfelel az írott 
adatoknak, akkor e négy faelem alapján az egész tetőszerkezet datálható: az építkezést 1665-ben, vagy 
azután kezdhették meg. 

A harangtorony vizsgált és keltezhető faelemei egységesek, a felhasznált faanyagot egy időben 
vágták ki: 1668 nyarán, 1669-1670 telén, 1670 nyarán, illetve 1670-1671 telén. Ha az alsó és felső X 
faszerkezethez tartozó faelemek elsődleges helyzetben vannak, keltezik magát a faszerkezetet. Ha az 1. 
szinten vizsgált födémgerendák in situ helyzetben vannak, vagyis építés korabeliek, akkor keltezik magát 
a toronyépítést (1670 utáni időszakra). Előfordulhat azonban, hogy utólag kerültek helyükre, és akkor a 
torony egyik javításához köthetők. Ezt helyszíni szemle során lehet eldönteni. 

Sajnálatos, hogy a torony falazatában található gerendából vett 7. minta egyelőre nem keltezhető, 
ugyanis a torony építési idejéről elsődleges adattal szolgálna. 
 
Csíkszereda, 2009. március 4. 
         Tóth Boglárka 
       Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium 
 
 
9.4.3. Felsőboldogfalva – református templom (torony) 
 
2006. április 14: 

A templom nyugati, faragott vízvetőkkel ellátott támpilléres, csúcsíves bejáratú tornyának belső 
szintjeit mozgatták, belső falfelülete vakolt. Eredeti helyzetűnek tűnő gerendákat és faelemeket csupán a 
lőrések szemöldökrészei esetében találtunk, ide azonban csak fiatal tölgy és nyír rönköket falaztak. Ez 
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utóbbiak in situ helyzetét a néhol megfigyelhető égésnyomok kérdőjelezik meg. Eszerint a toronyban 
egykor jelentős égés történt, és elképzelhető, hogy ekkor cserélték a faelemek egy részét, és talán a belső 
vakolás is ideköthető (?). 

A toronybejáró szemöldökfái ugyan hasított kérges tölgy elemek, de ezek nem eredeti helyzetűek 
vagy elmozdultak, felettük ugyanis jól látszanak a habarcsba félkörösen benyomódott rönknyomok, 
esetenként szenült gerendavég is. 

A felső szinteken kívülről és bentről is látszik egy magasítás. Ez a téglás rész hordja ma a 
harangokat, a harangtartó állvány faelemei eredetileg is ide készültek, másodlagos megmunkálási nyom 
nincs rajtuk. 

A III. szint keleti felén az egykori padlásbejáró (?) nyílás szemöldökfái nagyméretű tölgyelemek, 
de fúrásuk helyhiány (a nyílás keleti részét új cementes fal zárja!) ill. a veszélyes-bizonytalan hozzáférés 
miatt nem, vagy csak új deszkák odahelyezésével oldható meg. 
 

1. minta: I. szint, északi lőrés szemöldökrésze, 1., belső gerenda, 12x9 cm, nincs utolsó évgyűrű, 
tölgy, 1 db. 

2. minta: I. szint, toronybejáró, nyugatról a 3.gerenda, 18 x ? cm, negyedelt rönk, van (?) utolsó 
évgyűrű, tölgy, 2 db. Valószínűleg nem in situ elem. 

3/1-3. minta: II. szint, nyugati lőrés, legbelső rönk, átm. 13 cm (fiatal egyed), van utolsó évgyűrű, 
tölgy, 3 db., az 1-2. illesztése kérdéses! 

4. minta: III. szint, a középső É-D irányú padlógerenda, nem eredeti helyzetű, alján szabályos 
távokra furatnyomok, 15 x 20 cm, nincs utolsó évgyűrű, tölgy, 1 db. 

5. minta: III szint, az északi lőrés belső szemöldökfája, átm. 12 cm, az utolsó évgyűrűket 
tartalmazó furattöredék elveszett, tölgy, val. eredeti helyén. 

6. minta: IV. szint, a födém (ez tartja az V. szinten a harangállványt) legnyugatibb gerendája, 
16x15 cm, nincs utolsó évgyűrű, tölgy. Hiányos, törött furat! 

7. minta: V. (harangok szintje) szint, a déli harang, belső, északi függesztőjének K-Ny irányú 
talpfája, 19x19 cm, nincs utolsó évgyűrű, tölgy, 1 db. (repedt). 

8. minta: V. (harangok szintje) szint, nyugati talpfa, több darabra törött, hiányos, nincs utolsó 
évgyűrű, tölgy, 1 db. (repedt). 

10. (= 9.?) minta: II. szint födéme = III. szint padlógerenda közvetlenül a nyugati fal mellett (É-D 
irányú), átm. 17 cm (fiatal egyed), van utolsó évgyűrű (?), tölgy, val. nem eredeti helyén. 

 
2011. szeptember: 

minták a torony II. szintjének keleti oldalán található fülkéből (annak födémgerendáiból) 
17. minta: tölgy, 55 évgyűrű, 7 vagy 8 szíjácsot tartalmaz, keltezése: 1395-1449, tehát 1454-1458 
körül vágták ki. 
18. minta: tölgy, 114 évgyűrű, nincs rajta szíjácsévgyűrű, keltezése: 1372-1485, tehát 1498 körül 
vagy azután vágták ki. 

 
 
 9.4.4. Homoródszentmárton – unitárius templom (torony és kerítőfal) 
 

A homoródszentmártoni unitárius templom középkorinak vélt harangtornyában és kerítőfalában 
megmaradt történeti faelemek dendrokronológiai vizsgálatára ezidáig két alkalommal került sor. Mindkét 
dendrokronológiai vizsgálatot Sófalvi András régész kezdeményezte az udvarhelyszéki templomtornyok 
kutatási programjának keretén belül. 2006. augusztus 5-én Botár István és Sófalvi András a harangtorony 
több szintjén vett famintákat (1-6. minta), amelyek laboratóriumi elemzését dr. Grynaeus András végezte 
el. Idén, 2011. június 20-án a torony egyik további faeleméből és a kerítőfal lőréseiben található 
faelemekből vett szintén Botár István és Sófalvi András famintákat (7-11. minta). Ez utóbbiakat Tóth 
Boglárka elemezte. 
 

A mostani jelentésben elsősorban a 7-11. minta részletes elemzése olvasható, de kitérünk a 
korábbi, dr. Grynaeus András által elemzett minták – azóta lehetővé vált – keltezésére is. 

Laborvizsgálat során a minták keresztmetszetének mikroszkópos elemzésével meghatároztuk, hogy 
mindegyik vizsgált faelem tölgyfából (Quercus sp.) származik. 

A 7-11. minta kivétel nélkül fiatal, 30-60 év körüli fából származik. Sajnos a 10. és 11. minta 
mindössze 12, illetve 31 évgyűrűt tartalmaz, ez okból e két minta nem alkalmas dendrokronológiai 
összehasonlításra. Érdemes megemlíteni azonban, hogy a 11. mintán megmaradt a teljes szíjács 17 
évgyűrűvel, az utolsó évgyűrűben csak tavaszi pásztával. Ez alapján megállapítható, hogy a fát nyári 
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időszakban vágták ki. A többi minta közül kettő, a 7. és 8. minta tartalmaz szíjácsévgyűrűket, de egyiken 
sem maradt meg az utolsó évgyűrű. 

Az elemzésre alkalmas 7., 8. és 9. mintát összehasonlítottuk egymással és a rendelkezésünkre álló 
erdélyi, keltezett tölgykronológiákkal. Az összehasonlítás során kiderült, hogy egyik minta sem azonos 
korú a másikkal, a 7. és 8. minta azonban az udvarhelyi, valamint a csíki kronológia alapján keltezhető. A 
torony földszinti ajtajának szemöldökfájából származó 7. minta évgyűrűi 1629 és 1683 közé keltezhetők, 
ami – a 18 szíjácsévgyűrű fényében – azt jelenti, hogy 1683 után néhány évvel vágták ki a fát. A kerítőfal 
2. lőrésében megmaradt teherhárító gerendából vett minta évgyűrűit 1574-1618 közé lehet datálni. A 
mintán megmaradt 7 szíjácsévgyűrű alapján a gerendát 1624-1628 között vagy a körül kivágott fából 
készítették. A kerítőfal 3. lőrésében található teherhárító gerendából származó 9. mintát nem sikerült 
keltezni, feltételezhetően a kevés évgyűrűszám miatt. 

Dr. Grynaeus András 2006. évi elemzése óta sikerült összeállítani egy keltezett, tölgyfákra 
érvényes, Udvarhely környéki famintákból álló összehasonlító kronológiát. A 2006. évi mintavétel 
famintáit összehasonlítottuk a keltezett kronológiával. Eszerint a 2. és a 3. minta keltezhető. A torony 1. 
szintjén található belső faszerkezetet tartó középső gerendához, amely az elfalazott lőrésbe van fektetve, 
feltételezhetően 1831 körül, vagy azután vágták ki a fát (2. minta). A minta évgyűrűit 1771 és 1881 közé 
keltezi a kronológia. A torony 1. szintjén található belső faszerkezetet tartó gerendák közül északról a 2. 
gerendából vett 3. minta évgyűrűit 1586 és 1661 közé keltezi a kronológia. Figyelembe véve, hogy a 
minta 11 szíjácsévgyűrűt tartalmaz, megállapíthatjuk, hogy a fát 1663-1667 között vagy a körül vághatták 
ki a gerenda elkészítéséhez. A 2006. évi vizsgálat során vett többi minta (1., 4., 5. és 6. minta) keltezése 
egyelőre nem lehetséges. 

Figyelembe kell vennünk, hogy mind a négy minta esetében egyenként történt a keltezés, és nem 
egykorú, esetleg azonos szerkezetből származó minták átlagolásának összehasonlításával. Ezekben az 
esetekben különösen nagy hangsúlyt kell fektetni a keltezés ellenőrzésére, meg kell vizsgálni, hogy az 
építéstörténet ismeretében elfogadható-e a datálás. 

A következő táblázatban mindkét mintavétel mintáinak elemzési eredményeit láthatjuk. 
Feltüntetjük, hogy tartalmazott-e a minta kérget, utolsó évgyűrűt (WK-val jelöltük), az utolsó évgyűrűben 
– őszi pászta nélkül – csak tavaszi pásztát (TP-val jelöltük) és szíjácsévgyűrűket. A szinkronhelyzet a 
faminta legidősebb és legfiatalabb évgyűrűjének abszolút datálását, míg a keltezés a fa kivágásának 
abszolút évét, vagy időintervallumát jelenti. Tölgyfa minták esetében, ha nem teljes a szíjács, vagyis nem 
maradt meg a fa kivágását megelőző utolsó évgyűrű, az abszolút keltezés kiszámításakor a – kutatásaink 
során kapott – erdélyi szíjácsátlaggal, vagyis 15±2 évvel számolunk (ezekben az esetekben akár ±2-4 éves 
„csúszás” is elképzelhető). A táblázatban feltüntetett évgyűrűszámok nem jelzik az egyedek életkorát, 
csak a famintán megőrzött évgyűrűk számát, mert a minták nem tartalmazzák a fa belét és a legtöbb 
esetben a fa kéreg felé eső külső részét sem. 
 

Mintaleírás Évgyűrűk 
száma 

Szíjács 
WK 
TP 

Szinkron- 
helyzet 

Keltezés 

1.) A toronybejáró lépcsője melletti, É-D 
irányú gerenda 

80 14 ? ? 

2.) Torony, 1. szint, a belső faszerkezetet 
tartó középső gerenda (az elfalazott 
lőrésbe fektetve) 

48 - 1771-1818? 1831 körül, vagy 
azután 

3.) Torony, 1. szint, a belső faszerkezetet 
tartó, É-ról a 2. gerenda 

76 11 1586-1661 1663-1667 között 
vagy a körül 

4.) Torony, 2. szint, a nyugati 
födémgerenda, ezen nyugszik a 3. 
szinten az egykori nyitott harangos rész 
(?) 

57 - ? ? 

5.) Torony, a legfelső, 5., a mai 
harangokhoz tartozó téglafalazatú 
szinten a harangtartó szerk. É-ról a 2. 
talpgerendája 

103 21 ? ? 

6.) Torony, a legfelső, 5., a mai 
harangokhoz tartozó téglafalazatú 
szinten a harangtartó szerk. É-ról a 3., 
középső talpgerendája 

69 18 ? ? 
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7.) A torony földszinti ajtajának 
szemöldökfája (utólagos bejáratszűkítés 
része, 17. század?) 

55 18 1629-1683 1683 után néhány 
évvel 

8.) Kerítőfal, a 2. lőrés teherhárító 
gerendája (kívülről elfalazott) 

45 7 1574-1618 1624-1628 között 
vagy a körül 

9.) Kerítőfal a 3. lőrés teherhárító 
gerendája 

33 - ? ? 

10.) Kerítőfal a 6. lőrés teherhárító 
gerendája 

12 - - - 

11.) Kerítőfal a 9. lőrés teherhárító 
gerendája 

31 17 
WK 
TP 

- - 

 
Csíkszereda, 2011. október 4.       
 

Tóth Boglárka 
Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium 

 
 
 9.4.5. Homoródszentpál – unitárius templom (torony és fedélszék) 
 

A homoródszentpáli (Sânpaul, Hargita megye) unitárius templom harangtornyának és 
hajófedélszékének dendrokronológiai vizsgálatára Sófalvi Andrástól, az udvarhelyi Haáz Rezső Múzeum 
régészétől kaptunk felkérést az udvarhelyi templomtornyok kutatásának programján belül. A torony és a 
templom építési idejéről a szakirodalomban azt olvashatjuk, hogy a középkori építésű torony mellé – a 
déli hajófalon levő felirat szerint – 1844-ben építették a mai templomot. A torony építési idejéhez 
adatként szolgálhat, hogy a templomnak volt két 1542-ben készített harangja. Később, 1827-ben a tornyot 
megmagasították. 

A famintákat a helyszínen Botár István, Sófalvi András, Demjén Andrea és Bencze Ünige 2008. 
szeptember 17-én vette. A faminták elemzését Tóth Boglárka, az Erdélyi Dendrokronológiai 
Laboratórium munkatársa 2009. januárban végezte el. 

 
Mintavétel 
 

A kutatóval a helyszínen egyeztetve a harangtoronyban 8 faelemből, a hajófedélszékben pedig 
további kettő elemből vettünk speciális fúróval ún. fúrómagos mintát. A toronyban: 

- az 1. szinten a nyugati lőrés felett egy gerendából 
- a 2. szinten két padlógerendából és a nyugati lőrés felett egy gerendából 
- a 3. szinten egy padlógerendából és a déli lőrés felett egy gerendából 
- valamint a 4. szinten egy padlógerendából és egy födémgerendából. 

Továbbá a hajófedélszékben nyugatról az 1. és 2. főállás kötőgerendájából. (A minták részletes leírását a 
helyszíni megfigyelésekkel együtt a 2-3. oldalon látható táblázat tartalmazza.) 
 
Elemzés 
 

A minták keresztmetszetének mikroszkópos vizsgálata során megállapítottuk, hogy mindegyik 
faminta tölgyből (Quercus sp.) származik. 

A vizsgált faelemek mindegyike megmunkált, ennek ellenére több gerenda „sarkán” megmaradt a 
fa kéreg alatti, külső felülete. A tíz minta közül kilencen található szíjács-évgyűrű (kivétel a 8. minta), 
közülük hét (1., 3., 5., 6., 7., 9. és 10. minta) teljes szíjáccsal rendelkezik, vagyis megmaradt a fa 
kivágását megelőző utolsó évgyűrű is. Ennek a fa kivágásának pontos keltezésénél van jelentősége (az 
alábbi táblázatban WK = Waldkante jelöli az utolsó évgyűrű meglétét). Megállapíthatjuk tehát, hogy a fa 
megmunkálása során nem törekedtek feltétlenül a fa élő, és ezáltal könnyebben károsodó külső részének, 
a szíjácsnak az eltávolítására. 

A felhasznált fák életkorát vizsgálva meg kell említeni, hogy a furatminták nem tartalmazzák a fa 
belét, és több esetben a fa kéreg felé eső külső szélét sem, így nem lehet pontos életkort meghatározni. 
Megállapíthatjuk azonban, hogy mindegyik minta alkalmas dendrokronológiai elemzésre (több mint 30 
évgyűrűt tartalmaznak). A 4. mintán számolható meg a legkevesebb évgyűrű (35 a szíjács-évgyűrűkkel 
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együtt) és a 10. mintán a legtöbb (104 szintén a szíjács-évgyűrűkkel együtt). A kivágott fák életkora 
változatos, feltételezhetően 40 és 120-130 év között mozog. 

A faminták évgyűrűinek lemérését követően az adatsorok görbéinek kinyomtatásával elvégeztük a 
minták összehasonlítását világítóasztalnál vizuálisan és számítógépes program segítségével is. Az 
összehasonlítás során egyértelműen kirajzolódott a toronyból származó 1., 2., 3., 4., 5., 6. és 7. minta, 
valamint ezektől függetlenül a hajófedélszékből származó 9. és 10. minta egymáshoz viszonyított 
időrendje, ami azt jelenti, hogy a minták a csoporton belül egyidősek. A torony legfelső szintje egyik 
födémgerendájából vett 8. minta egyedül a 9. mintával hasonlítható össze, vizuálisan viszonylag jól, a 
számítógépes program szerint alacsony értékkel egyeznek. 

A torony összehasonlítható hét mintáját, továbbá a hajófedélszék két mintáját egyesítettük, és az 
így kapott – egymástól független – két épületgörbét összehasonlítottuk a rendelkezésünkre álló 
tölgykronológiákkal és a környékbeli keltezett épületgörbékkel. Az összehasonlítás egyértelmű keltezést 
eredményezett: a torony egyesített 88 évet átfogó épületgörbéje 1445 és 1532 közé datálható, míg a 
hajófedélszék egyesített, 104 évet átfogó két mintája 1739 és 1842 közötti időszakot fedi le. Ezek alapján 
az egyes minták abszolút keltezhetők. 

Ha elfogadjuk a 8. és 9. minta relatív viszonyát, akkor a 9. minta keltezése alapján a 8. minta 
utolsó évgyűrűje 1793-ban keletkezett. A 8. minta Karácsonfalva, valamint Oklánd 18. századi mintáinak 
egyesített épületgörbéjével való összehasonlítása ugyanezt a keltezést eredményezi, de szintén viszonylag 
alacsony értékkel. Az összehasonlítási eredmények egymást erősítik, de az alacsony értékek miatt csak 
kérdőjelesen fogadhatók el: meg kell vizsgálni, hogy a torony építéstörténetébe beleillik-e ez a keltezés. 

A következő táblázatban az egyes minták elemzésének eredményeit láthatjuk. A szinkronhelyzet a 
faminta legidősebb és legfiatalabb évgyűrűjének abszolút datálását, míg a keltezés a fa kivágásának 
abszolút évét, vagy feltételezhető időintervallumát jelenti. Tölgyfa minták esetében, ha nem teljes a 
szíjács, vagyis nem maradt meg a fa kivágását megelőző utolsó évgyűrű, az abszolút keltezés 
kiszámításakor a – kutatásaink során kapott – erdélyi szíjács-átlaggal, vagyis 15±2 évvel számolunk 
(ezekben az esetekben akár ±2-4 éves csúszás is elképzelhető). Ha a minta megőrizte a fa kivágását 
megelőzően növesztett utolsó évgyűrűt, a táblázatban WK-val jelöltük. TP = tavaszi pászta – ha a minta 
utolsó évgyűrűje csak tavaszi pásztát tartalmaz, akkor a fát az adott év nyarán vágták ki. Ha az utolsó 
évgyűrű teljes (őszi pászta is megfigyelhető), akkor a fát az adott év, ill. a következő év telén vágták ki. A 
táblázatban feltüntetett évgyűrűszámok nem jelzik az egyedek korát, csak a famintán megőrzött évgyűrűk 
számát, mert a furatminták a legtöbb esetben nem tartalmazzák a fa belét, és sokszor a fa kéreg felé eső 
külső szélét sem. 
 
Mintaleírás Év- 

gyűrűk 
száma 

Szíjács 
WK 
kéreg 

Szinkron-
helyzet 

Keltezés (a fa 
kivágásának éve) 

1. Harangtorony, 2. szint, K-ről a 2. 
padlógerenda 

65 2?, WK, TP 1467-1531 1531 nyara 

2. Harangtorony, 2. szint, K-ről a 3. 
padlógerenda 

75 11? 1454-1528 1530 körül, vagy 
utána néhány évvel 

3. Harangtorony, 1. szint, NY-i lőrés belső 
teherkiváltó gerendája 

70 18, kéreg 1462-1531 1531-1532 tele 

4. Harangtorony, 2. szint, NY-i lőrés, belülről 
a 2. teherkiváltó gerenda 

35 14 1498-1532 1532-ben vagy 
utána néhány évvel 

5. Harangtorony, 3. szint, É-i padlógerenda 88 18, WK, TP 1445-1532 1532 nyara 
6. Harangtorony, 3. szint, D-i lőrés legbelső 
teherkiváltó gerendája 

59 12, WK, TP 1474-1532 1532 nyara 

7. Harangtorony, 4. szint NY-i 
padlógerendája 

55 12, WK? 1476-1530 1530-1531 tele 
vagy 1531 után 
néhány évvel 

8. Harangtorony, 4., legfelső szint D-i 
födémgerendája. Helyszíni megf.: új, mai 
harangtartó szerkezet födémgerendája (1827) 

59 - 1735-1793 ? 1806 után? 

9. Hajófedélszék, Ny-ról a 2. főállás, 
kötőgerenda 

94 15, WK, TP 1749-1842 1842 nyara 

10. Hajófedélszék, Ny-ról az 1. főállás, 
kötőgerenda 

104 13, WK, TP 1739-1842 1842 nyara 
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A következő diagramok a faminták egymáshoz viszonyított időrendjét ábrázolják. Az első 
diagramon a torony 15-16. századi mintái szerepelnek, a másodikon a torony, valamint hajófedélszék két 
18-19. századi famintája. A fekete mező a szíjács-évgyűrűket jelöli. 
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A dendrokronológiai elemzés alapján megállapítható tehát, hogy a torony 1., 2. és 3. szintjén 

vizsgált faelemeket, valamint a 4. szint nyugati padlógerendáját egy időszakban, három éven belül vágták 
ki. Az utolsó évgyűrűvel rendelkező minták alapján a legkorábbi biztos kivágási idő 1530-1531 tele, majd 
vágtak ki fát 1531 nyarán, 1531-32 telén, és legkésőbb 1532 nyarán. Az utolsó évgyűrűvel nem 
rendelkező mintákról feltételezhető, hogy szintén ebben az időszakban kivágott fákból származnak. A 
több favágási időszak arról tanúskodik, hogy több évig gyűjtötték a faanyagot, és 1532 körül kezdhették 
meg az építkezést. 
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A 8. minta keltezésénél fontos adat, hogy a torony legfelső szintjén található födémgerenda a mai 
harangtartó szerkezethez kapcsolódik, és tudjuk, hogy a tornyot 1827-ben magasították. Ennek fényében 
elfogadhatónak tűnik a dendrokronológiai elemzés során kapott eredmény, mely szerint a minta utolsó 
évgyűrűje 1793-ban keletkezett, vagyis a fát 1806 után vághatták ki. 

A 9. és 10. minta 1842 nyarán kivágott fából származik, melyeket tehát az ismert írott adatok 
alapján 1844-ben használták fel kötőgerendaként a hajó fedélszékének felépítésénél. 
 
Csíkszereda, 2009. február 28.      

Tóth Boglárka 
       Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium 
 
 
 9.4.6. Homoródszentpéter – unitárius templom (torony és fedélszék) 
 

A homoródszentpéteri (Petreni, Hargita megye) unitárius templom harangtornyának, hajó- és 
szentélyfedélszékének dendrokronológiai vizsgálatára Sófalvi Andrástól, az udvarhelyi Haáz Rezső 
Múzeum régészétől kaptunk felkérést az udvarhelyi templomtornyok kutatásának programján belül. A 
famintákat a helyszínen Botár István, Sófalvi András, Demjén Andrea és Bencze Ünige 2008. szeptember 
17-én vette. A faminták elemzését Tóth Boglárka, az Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium 
munkatársa 2009. januárban végezte el. 
 
Mintavétel 
 

A kutatóval a helyszínen egyeztetve speciális fúróval összesen 9 fúrómagos mintát vettünk, a 
harangtoronyban négy faelemből, a hajófedélszékben három elemből és a szentélyfedélszékben további 
két elemből. A toronyban a 2. és a 3. szint két-két födémgerendájából, a hajófedélszékben egy függesztő 
fából, a déli talpfából és egy ferdedúcból, valamint a szentélyfedélszékben két kötőgerendából. (A minták 
részletes leírását a helyszíni megfigyelésekkel együtt a 2-3. oldalon látható táblázat tartalmazza.) 

A mintavétel során a kutatók megfigyelték, hogy a hajófedélszékben a keleti diadalívtől kezdődően 
minden egyes állást egységesen megfelelő számú bevésett vonallal számoztak meg. Összesen 9 állás 
található. A szentélyfedélszékben nem lehet megfigyelni egységes illesztési jeleket/számozást, ráadásul 
sok esetben látható a gerendákon funkció nélküli lapolásnyom, ami az elemek másodlagos felhasználását 
feltételezi. 
 
Elemzés 
 

A minták keresztmetszetének mikroszkópos vizsgálata során megállapítottuk, hogy mindegyik 
faminta tölgyből (Quercus sp.) származik. 

A vizsgált faelemek mindegyike megmunkált, ennek ellenére több gerenda „sarkán” megmaradt a 
fa kéreg alatti, külső felülete. Mindegyik mintán található szíjács-évgyűrű, teljes szíjáccsal viszont csak 
két minta rendelkezik (2. és 4. minta), melyeken tehát megmaradt a fa kivágását megelőző utolsó évgyűrű 
(az alábbi táblázatban WK = Waldkante jelöli az utolsó évgyűrű meglétét). 

A felhasznált fák életkorát vizsgálva meg kell említeni, hogy a furatminták – a 4. mintát 
leszámítva, mely 57 éves egyedből származik – nem tartalmazzák a fa belét, és több esetben a fa kéreg 
felé eső külső szélét sem, így nem lehet a pontos életkort meghatározni. Megállapíthatjuk azonban, hogy 
mindegyik minta alkalmas dendrokronológiai elemzésre (több mint 30 évgyűrűt tartalmaznak), és a 
minták feltételezhetően 60-90 év körüli egyedből származnak. 

A faminták évgyűrűinek lemérését követően az adatsorok görbéinek kinyomtatásával elvégeztük a 
minták összehasonlítását világítóasztalnál vizuálisan és számítógépes program segítségével is. Az 
összehasonlítás során egyértelműen kirajzolódott a toronyból származó 1., 2., 3. és 4. minta egymáshoz 
viszonyított időrendje, ami azt jelenti, hogy a minták egyidősek. Így egyesítettük a torony négy mintáját. 
A számítógépes összehasonlítás sem a hajófedélszék, sem a szentélyfedélszék mintái esetében nem járt 
eredménnyel, vizuálisan viszont jó egyezést mutat a hajóból származó 5. minta a 7. mintával, valamint a 
szentélyben vett 8. minta a 9. mintával. Ez esetben bizonytalan, hogy helyes-e a két-két mintát egyesíteni, 
ezért a mintákkal külön-külön kell elvégezni a további összehasonlítást. A hajófedélszék 6. mintája egyik 
mintával sem egyezett, így azzal is magában kell a továbbiakban dolgozni. 

A 1-4. minta egyesített, 72 évet átfogó görbéjét, valamint a többi mintát külön-külön 
összehasonlítottuk a rendelkezésünkre álló tölgykronológiákkal és a környékbeli keltezett 
épületgörbékkel. Az összehasonlítás az egyesített minták esetén egyértelmű keltezést eredményezett: 
1559 és 1630 közötti időszakra datálhatók. Ez alapján az egyes minták abszolút keltezhetők. 
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Az 5. és 7. minta külön-külön elvégzett összehasonlítása során – jó értékekkel – kapott keltezések 
éppen azt a relatív időrendet mutatják, melyet a két minta vizuális összehasonlítása során korábban 
kaptunk: az 5. minta utolsó évgyűrűje 1517-ben, a 7. minta utolsó évgyűrűje 1516-ban keletkezett. 
Ugyanez a helyzet a 8. és 9. minta esetében: a két görbére kapott keltezést alátámasztja a korábban 
vizuálisan meghatározott időviszony. A 8. minta utolsó évgyűrűje 1525-ben, a 9. mintáé 1527-ben 
keletkezett. Az egyes datálások alapján tehát úgy tűnik, hogy az 5., 7., 8. és 9. minta egyidős, és 
összehasonlításra alkalmas, – több mint 30 éves – közös időszakasszal rendelkeznek, mégsem mutatnak 
egyezést a számítógépes összehasonlításnál. Emiatt kérdőjelesen kell kezelnünk e négy minta esetén a 
keltezéseket, és meg kell vizsgálni, hogy elképzelhetők-e az egyes faelemek esetén. Mindenesetre 
érdemes lenne a hajófedélszékből és a szentélyből is további mintákat venni dendrokronlógiai elemzésre, 
hogy pontosíthassuk a keltezéseket, és esetleg magyarázatot találjunk arra, hogy miért nem egyeznek a 
minták (más falelőhely, egyéni növekedés?). 

A 6. minta összehasonlítása a kronológiákkal és épületgörbékkel nem járt eredménnyel, így 
keltezése egyelőre nem lehetséges. 

A következő táblázatban az egyes minták elemzésének eredményeit láthatjuk. A szinkronhelyzet a 
faminta legidősebb és legfiatalabb évgyűrűjének abszolút datálását, míg a keltezés a fa kivágásának 
abszolút évét, vagy feltételezhető időintervallumát jelenti. Tölgyfa minták esetében, ha nem teljes a 
szíjács, vagyis nem maradt meg a fa kivágását megelőző utolsó évgyűrű, az abszolút keltezés 
kiszámításakor a – kutatásaink során kapott – erdélyi szíjács-átlaggal, vagyis 15±2 évvel számolunk 
(ezekben az esetekben akár ±2-4 éves csúszás is elképzelhető). Ha a minta megőrizte a fa kivágását 
megelőzően növesztett utolsó évgyűrűt, a táblázatban WK-val jelöltük. TP = tavaszi pászta – ha a minta 
utolsó évgyűrűje csak tavaszi pásztát tartalmaz, akkor a fát az adott év nyarán vágták ki. Ha az utolsó 
évgyűrű teljes (őszi pászta is megfigyelhető), akkor a fát az adott év, ill. a következő év telén vágták ki. A 
táblázatban feltüntetett évgyűrűszámok nem jelzik az egyedek korát, csak a famintán megőrzött évgyűrűk 
számát, mert a furatminták a legtöbb esetben nem tartalmazzák a fa belét, és sokszor a fa kéreg felé eső 
külső szélét sem. 
 
Mintaleírás Év- 

gyűrűk 
száma 

Szíjács 
WK 
kéreg 

Szinkron-
helyzet 

Keltezés (a fa 
kivágásának éve) 

1. Torony, 2. szint, NY-ról az 1. 
födémgerenda 

47 10 1582-1628 1631- 1635 körül 

2. Torony, 2. szint, NY-ról a 3. 
födémgerenda 

56 12, WK, TP 1574-1629 1629 nyara 

3. Torony, 3. szint, NY-ról az 1. 
födémgerenda 

68 8 1559-1626 1631-1635 körül 

4. Torony, 3. szint, NY-.ról a 2. 
födémgerenda 

57 15, WK, TP 1574-1630 1630 nyara 

5. Hajófedélszék, NY-ról az 1. függesztőfa, 
É-i oldal, 7 vésés = 7. állás 

42 8 1476-1517 1522-1526 körül 

6. Hajófedélszék, déli tapfa, NY-i oldal 49 6 ? ? 
7. Hajófedélszék, NY-ról a 2. főállás, 

ferdedúc, D-i oldal, 5 vésés = 5. állás 
59 12 1458-1516 1517-1521 körül 

8. Szentélyfedélszék, NY-ról a 2. 
kötőgerenda 

71 1 1455-1525 1537-1541 körül 

9. Szentélyfedélszék, NY-ról a 4. 
kötőgerenda 

61 1 1467-1527 1539-1543 körül 

 
A következő diagram a torony famintáinak egymáshoz viszonyított időrendjét ábrázolja. A fekete 

mező a szíjács-évgyűrűket jelöli. 
 
A dendrokronológiai elemzés alapján megállapítható, hogy a torony 2. és 3. szintjén vizsgált 

födémgerendákat egy időben kivágott fákból készítették. Két, a kivágást megelőzően növesztett utolsó 
évgyűrűvel rendelkező minta esetén pontosan meghatározható a kivágás időpontja: 1629 nyara, illetve 
1630 nyara. A másik két mintánál azonos időszakra, 1631-1635 körüli időre lehetett leszűkíteni a kivágás 
feltételezhető idejét. A keltezések értékelésénél meg kell vizsgálni a templom építkezéseire vonatkozó 
írott adatokat, és azt, hogy a faelemek elsődleges beépítésben vannak-e. 

A hajófedélszék és a szentélyfedélszék két-két keltezhető mintája esetén a keltezés épületre, 
pontosabban tetőszerkezetekre vonatkozó értelmezésénél – a datálás bizonytalansága miatt is – alapos 
vizsgálatra van szükség a következő szempontok szerint: 
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- elsődleges, vagy másodlagos beépítésben vannak-e a keltezett faelemek? 
- egységes-e önmagában a két tetőszerkezet? 
- mit mondanak az írott adatok? 
Mindezek átgondolásával lehet majd megállapítani, hogy hogyan keltezi a hajó tetőszerkezetét az 

1517-1521, valamint az 1522-1526 körüli időre datált két faelem, továbbá, hogyan a szentély 
tetőszerkezetét a 1537-1541, illetve 1539-1543 körüli időre datált két vizsgált elem. 
 

4. Torony, 3. szint, 
födémgerenda
 (1574-1630)

3. Torony, 3. szint, 
födémgerenda 
(1559-1626)

2. Torony, 2. szint, 
födémgerenda
 (1574-1629)

1. Torony, 2. szint, 
födémgerenda
 (1582-1628)
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Csíkszereda, 2009. március 1.       
 

Tóth Boglárka 
       Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium 
 
 
 9.4.7. Karácsonfalva – unitárius templom (torony és fedélszék) 
 

A karácsonfalvi (Crăciunel, Hargita megye) unitárius templom történeti faszerkezeteinek 
dendrokronológiai vizsgálatára Sófalvi Andrástól, az udvarhelyi Haáz Rezső Múzeum régészétől kaptunk 
felkérést az udvarhelyi templomtornyok kutatásának programján belül. Ez alkalommal a templom nyugati 
tornyának és hajófedélszékének faszerkezeteit vizsgáltuk. A famintákat a helyszínen Botár István és 
Sófalvi András 2008. május 15-én vette. A faminták elemzését Tóth Boglárka, az Erdélyi 
Dendrokronológiai Laboratórium munkatársa 2009. januárban végezte el. 
 
Mintavétel 
 

A kutatóval a helyszínen egyeztetve összesen 15 mintát vettünk: a nyugati toronyban 9 faelemből 
és a hajófedélszékben 4 faelemből vettünk speciális fúróval ún. fúrómagos mintát, továbbá a hajó keleti és 
nyugati oromfalában talált gerendákból fűrésszel vágtunk egy-egy teljes keresztmetszetű famintát. A 
toronyban az 1., 2., 3. és 4. szinten egy-egy padlógerendából, továbbá az 5. szinten két padlógerendából, a 
„csörlődobból”, valamint a harangtartó szerkezet egyik oszlopából és ferde merevítőjéből. A 
hajófedélszékben egy oszlopból, egy kötőgerendából, az északi sárgerendából és egy ferde merevítőből. 
Ezen kívül a hajó két oromfalában egy-egy gerendából. (A minták részletes leírását a 3-4. oldalon látható 
táblázat tartalmazza.) 

A mintavétel során a kutatók megfigyelték, hogy a torony 1. szintjén fekvő padlógerenda (1. 
minta) szerkezeti kapcsolatban van a hajó nyugati karzatának toronyba átnyúló gerendáival. 
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Elemzés 
 

A minták keresztmetszetének mikroszkópos vizsgálata során megállapítottuk, hogy mindegyik 
faminta tölgyből (Quercus sp.) származik. 

A vizsgált faelemek mindegyike megmunkált az 5. szinten található „csörlődobot” kivéve, mely 
kör keresztmetszetű, és mintavétel során csak néhány esetben sikerült olyan gerendarészt találni, ahol 
megmaradt a fa kéreg alatti külső része. Szíjács-évgyűrűket mindössze öt mintán találtunk (4., 7., 9., 10. 
és 13. minta), közülük teljes szíjács egyetlen gerendán, a 13. mintán maradt meg (az alábbi táblázatban 
WK = Waldkante jelöli az utolsó évgyűrű meglétét). 

Egyetlen minta sem őrizte meg a fa teljes évgyűrűsorát, mert hol a bél, hol a teljes szíjács, de 
legtöbb esetben mindkét „vég” hiányzik, így csak becsülni tudjuk a felhasznált fák életkorát. Az egyedek 
életkora nagy szórást mutat: a legfiatalabb 47 mért évgyűrűvel 60 év körüli lehet (3. minta), a legidősebb 
150 mért évgyűrűvel akár 170-180 éves is lehet (1. minta). A minták többsége 100 év alatti egyedből, 6 
minta minden valószínűség szerint 100 évnél öregebb fából származik. 

A faminták évgyűrűinek lemérését követően az adatsorok görbéinek kinyomtatásával elvégeztük a 
minták egymással való összehasonlítását világítóasztalnál vizuálisan és számítógépes program 
segítségével is. Nem volt könnyű dolgunk, mert kiderült, hogy a 7., 8. és 9. mintát leszámítva az összes 
többi minta szinte egyáltalán nem egyezik egymással! Még a biztosan egy szerkezethez tartozó elemeket 
sem lehet egymással összehasonlítani! Ráadásul abban a két esetben, ahol egyezést mutatott az 
összehasonlítás (1-2. minta és 4-5. minta esetén), a keltezés során egyértelműen kiderült, hogy az 
egyezést mutató, tehát egyidősnek bizonyuló minták különböző korúak. Emiatt csak a 7., 8. és 9. mintát 
egyesítettük, melyek jól egyeznek és egyidősek, és az összes többi mintával egymástól függetlenül, 
külön-külön dolgoztunk tovább. 

A minták datálásához a három egyidős minta egyesítésével kapott épületgörbét, továbbá a többi 
mintát összehasonlítottuk a rendelkezésünkre álló tölgykronológiákkal és a környékbeli keltezett 
épületgörbékkel. Az összehasonlítás az épületgörbe esetén egyértelmű keltezést eredményezett, 1720-
1806 közötti időszakra datálható. Ez alapján a 7., 8. és 9. minta abszolút keltezhető: a 7. minta 1807-1811 
körül, a 8. minta 1802 vagy utána és a 9. minta 1806 vagy utána néhány évvel kivágott fából származik. A 
minták egymáshoz viszonyított időrendjét a következő diagram szemlélteti. A fekete mező a szíjács-
évgyűrűket jelöli. 
 

7. Torony, 5. szint, 
"csörlődob" 
(1743-1805)

8. Torony, 5. szint, 
harangtartó szerk.

(1720-1789)

9. Torony, 5.szint, 
harangtartó szerk.

(1733-1806)
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A 3., 6., 14. és 15. minta esetén az összehasonlítás nem járt eredménnyel, keltezésük egyelőre nem 

lehetséges. A többi mintánál az összehasonlítás a következő keltezéseket eredményezte: 
 

1. minta: 1627-1776 – a fát 1789 körül vagy utána vágták ki. 
2. minta: 1372-1482 – a fát 1495 körül vagy utána vágták ki. 
4. minta: 1450-1511 (?) – a fát 1518-1523 körül (?) vágták ki. 
5. minta: 1445-1569 (?) – a fát 1581 körül vagy utána (?) vágták ki. 



 366 

10. minta: 1472-1523 (?) – a fát 1523 nyarán (?) vágták ki. 
11. minta: 1401-1497 (?) – a fát 1510 körül vagy utána (?) vágták ki. 
12. minta: 1399-1480 (?) – a fát 1493 körül vagy utána (?) vágták ki. 
13. minta: 1467-1521 (?) – a fát 1526-1530 körül (?) vágták ki. 

 
Mielőtt az eredmények értékelését elvégeznénk, ki kell emelni, hogy az egyes minták keltezésével 

kapott eredmények mindig bizonytalanabbak, mint az egykorú minták egyesítésével kapott épületgörbék 
datálása. A mi esetünkben ráadásul több olyan keltezés született, ami alapján a minták egyidősek 
lennének, lenne is összehasonlításra alkalmas közös szakasz, és mégsem egyeznek, vagy más pozícióban 
egyeznek egymással az összehasonlítás során. Ilyen a 4., 5., 10., 11., 12. és 13. minta. Hozzá kell tennünk 
még, hogy a 10-13. minták elvileg egy egységes szerkezet négy eleméből származnak, és még így sem 
mutatnak egyezést. Mindenesetre fontos adat, hogy ezekben az esetekben az összehasonlítás során nem 
kaptunk más keltezési lehetőséget, pedig a 14. század második felétől a 19. század közepéig tartó 
összehasonlító anyaggal rendelkezünk a környékről. Mindezek alapján az említett minták esetén a 
keltezéseket csak kérdőjelesen szabad kezelni. 

A következő táblázatban az egyes minták elemzésének eredményeit láthatjuk. A szinkronhelyzet a 
faminta legidősebb és legfiatalabb évgyűrűjének abszolút datálását, míg a keltezés a fa kivágásának 
abszolút évét, vagy feltételezhető időintervallumát jelenti. Tölgyfa minták esetében, ha nem teljes a 
szíjács, vagyis nem maradt meg a fa kivágását megelőző utolsó évgyűrű, az abszolút keltezés 
kiszámításakor a – kutatásaink során kapott – erdélyi szíjács-átlaggal, vagyis 15±2 évvel számolunk 
(ezekben az esetekben akár ±2-4 éves csúszás is elképzelhető). Ha a minta megőrizte a fa kivágását 
megelőzően növesztett utolsó évgyűrűt, a táblázatban WK-val jelöltük. TP = tavaszi pászta – ha a minta 
utolsó évgyűrűje csak tavaszi pásztát tartalmaz, akkor a fát az adott év nyarán vágták ki. Ha az utolsó 
évgyűrű teljes (őszi pászta is megfigyelhető), akkor a fát az adott év, ill. a következő év telén vágták ki. A 
táblázatban feltüntetett évgyűrűszámok nem jelzik az egyedek korát, csak a famintán megőrzött évgyűrűk 
számát, mert a furatminták a legtöbb esetben nem tartalmazzák a fa belét, és sokszor a fa kéreg felé eső 
külső szélét sem. 
 
Mintaleírás Év- 

gyűrűk 
száma 

Szíjács 
WK 
kéreg 

Szinkron-
helyzet 

Keltezés (a fa 
kivágásának éve) 

1. Torony, 1. szint, K-ről az 1. padlógerenda. 
Helyszíni megf: szerkezeti kapcsolatban 
van a hajóból átnyúló karzati gerendákkal. 

150 - 1627-1776 1789 körül vagy 
utána 

2. Torony, 2. szint, NY-ról a 2. padlógerenda 111 - 1372-1482 1495 körül vagy 
utána 

3. Torony, 3. szint, D-ről az 1. padlógerenda 47 - ? ? 
4. Torony, 4. szint, K-ről a 2. padlógerenda 62 5/6 1450-1511 

(?) 
1518-1523 körül 

(?) 
5. Torony, 5. szint, D-ről a 2. padlógerenda 125 - 1445-1569 

(?) 
1581 körül vagy 

utána (?) 
6. Torony, 5. szint, D-ről az 1. padlógerenda 62 - ? ? 
7. Torony, 5. szint, K-i oldal, „csörlődob” 63 11 1743-1805 1807-1811 körül 
8. Torony, 5. szint, harangtartó szerkezet 

DK-i tartóoszlopa 
70 - 1720-1789 1802 körül vagy 

utána 
9. Torony, 5. szint, harangtartó szerkezet, 

ÉD-i irányú ferde merevítője 
74 16 1733-1806 1806, vagy utána 

néhány évvel 
10. Hajófedélszék, NY-ról a 7. állás D-i 

oszlopa 
52 16, WK, TP 1472-1523 

(?) 
1523 nyara (?) 

11. Hajófedélszék, NY-ról a 2. állás 
kötőgerendája 

97 - 1401-1497 
(?) 

1510 körül, vagy 
utána (?) 

12. Hajófedélszék, É-i sárgerenda a 2. és 3. 
állás között 

82 - 1399-1480 
(?) 

1493 körül vagy 
utána (?) 

13. Hajófedélszék, K-ről a 2. állás D-i ferde 
merevítője 

55 8 1467-1521 
(?) 

1526-1530 körül 
(?) 

14. Hajófedélszék, a K-i oromfalba befalazott 
gerenda 

87 - ? ? 

15. Hajófedélszék, a NY-i, régi oromfalba 
befalazott gerenda 

70 - ? ? 
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A karácsonfalvi unitárius templom történeti faszerkezeteiből vett 15 minta dendrokronológiai 
vizsgálata során tett megfigyelések közük mindenekelőtt azt kell kiemelnünk, hogy egyáltalán nem 
szokványos, hogy egy épület azonos szerkezetből származó, feltehetően egykorú mintái nem egyeznek 
egymással. Ennek magyarázata egyelőre nem ismert. 

Annak ismeretében, hogy a torony első emeletének padlógerendája szerkezeti kapcsolatban van a 
hajó nyugati karzatából átnyúló gerendákkal, elfogadhatónak tűnik az 1. minta 1789 körüli vagy utána eső 
időre való keltezése. A nyugati karzatot ugyanis 1789-ben felvett vizitációs jegyzőkönyv említi. Ez azt 
jelenti, hogy éppen 1789-ben, vagy azelőtt 1-2 évvel építhették a karzatot (mivel a keltezésnél az erdélyi 
szíjács-átlaggal számoltunk, elképzelhető az átlagnál kevesebb szíjács-évgyűrű, tehát 1789 előtti keltezés 
is). Ennek bizonyítására érdemes lenne famintákat venni a nyugati karzat gerendáiból is. 

A torony 2. szintjének padlógerendájából származó 2. minta keltezése – 1495 körül vagy azután – 
éppen egybevág a torony nyugati kapujának 1496-os feliratával. Mindez azt jelenti, hogy a padlógerenda 
építéskorabeli, míg az 1. szinten lévő padlógerenda (1. minta) nem a torony építésével egyidős, hanem 
utólagos építkezés során került a helyére. 

Ha elfogadjuk a 4. és 5. minta keltezését, az adatok arra utalnak, hogy a torony építése a 16. 
században több periódusban is folytatódhatott. A 4. szinten lévő padlógerendát 1518-1523 körül, az 5. 
szint padlógerendáját 1581 körül vagy azután kivágott fából készítették – meg kell vizsgálni, hogy ezek a 
gerendák elsődleges beépítésben vannak-e. 

A torony 5. szintjén található harangtartó szerkezet elemei, valamint a csörlődob 
dendrokronológiai keltezése szintén összhangban van az írott adatokkal, miszerint a tornyot 1804-1806 
között magasították. A 7. minta 1807-1811 körül, a 8. minta 1802 vagy utána, végül a 9. minta 1806 vagy 
utána néhány évvel kivágott fából származik. A 7. minta esetén meg kell jegyezni, hogy az 1806. évi 
kivágás is lehetséges, hiszen a keltezés meghatározásánál átlaggal kellett számolnunk. 

Ahogy már többször hangsúlyoztuk, egyelőre nem tudjuk az okát, hogy a hajófedélszék négy 
eleme, melyek a dendrokronológiai keltezés szerint egykorúak, miért nem hasonlítanak egymással. E tény 
miatt mindenesetre kérdőjellel fogadható el a 10., 11., 12. és 13. minta datálása. 
 
Csíkszereda, 2009. március 5.  
         Tóth Boglárka 
       Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium 
 
 
 9.4.8. Nagygalambfalva – református templom (torony) 
 

A nagygalambfalvi (Porumbenii Mari, Hargita megye) református templom történeti 
faszerkezeteinek dendrokronológiai vizsgálatára Sófalvi Andrástól, az udvarhelyi Haáz Rezső Múzeum 
régészétől kaptunk felkérést az udvarhelyi templomtornyok kutatásának programján belül. A famintákat a 
helyszínen Botár István és Sófalvi András 2008. május 23-án vette. A faminták elemzését Tóth Boglárka, 
az Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium munkatársa 2009. januárban végezte el. 
 
Mintavétel 
 

A vizsgálandó faelemek kiválasztásáról a kutatóval a helyszínen egyeztetve, speciális fúróval 16 
fúrómagos mintát, valamint fűrésszel vágva két teljes keresztmetszetű mintát (4. és 18. minta), összesen 
tehát 18 famintát vettünk: a harangtorony 13 eleméből, a hajófedélszékben egy elemből, a sekrestye 
pincéjében két elemből, valamint a sekrestye földszintjén további két elemből. 

A torony 1. emeletén két padlógerendát, a 2. emeleten szintén két padlógerendát, a 3. emeleten 
található faszerkezet három tartóoszlopát és ugyanott egy építési állvány csonkját, a 4. emeleten egy 
tartógerendát és egy hónaljfát, végül az 5. emeleten két padlógerendát és a harangtartó szerkezet egyik 
elemét vizsgáltuk. Ezeken kívül a hajófedélszékben a mestergerendát, a sekrestye pincéjében két 
födémgerendát és a földszinten szintén két födémgerendát vizsgáltunk. (A minták részletes leírását a 
helyszíni megfigyelésekkel együtt a 2-3. oldalon látható táblázat tartalmazza.) 
 
Elemzés 
 

A minták keresztmetszetének mikroszkópos vizsgálata során megállapítottuk, hogy mindegyik 
faminta tölgyből (Quercus sp.) származik. 

A vizsgált faelemek mindegyike megmunkált, ennek ellenére több gerenda „sarkán” megmaradt a 
fa kéreg alatti, külső felülete. 15 mintán található szíjács-évgyűrű (kivétel a 4., 7. és 15. minta), ezek 
közül teljes szíjáccsal, vagyis a fa kivágását megelőző utolsó évgyűrűvel 11 minta rendelkezik (az alábbi 
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táblázatban WK = Waldkante jelöli az utolsó évgyűrű meglétét). Megállapíthatjuk tehát, hogy a fa 
megmunkálása során nem törekedtek feltétlenül a fa élő, és ez által könnyebben károsodó külső részének, 
a szíjácsnak az eltávolítására. 

A felhasznált fák életkoráról a következőket állapíthatjuk meg. Mindössze két olyan mintánk van, 
mely – a béltől az utolsó évgyűrűig – a teljes évgyűrűsort tartalmazza, így meghatározható pontos 
életkoruk: a 4. emeleten lévő hónaljfához 28 évesen kivágott fát használtak (10. minta), míg a 3. emeleten 
talált építési állványhoz 60 éves egyedet vágtak ki (18. minta). A többi faelem kora tehát csak 
megbecsülhető. A legkevesebb évgyűrűt, 46-ot az 5. mintán számoltunk, a legtöbbet, 114-et a 16. minta 
őrzött meg. Feltételezhetően elsősorban 60-90 év közötti egyedeket használtak fel, és ritkán vágtak ki 
110-120 éves fákat az építkezésekhez (a sekrestye földszinti födémgerendáihoz és a torony 5. emeleti 
harangtartó szerkezetéhez). 

A 10. minta, mely tehát csak 28 évgyűrűt tartalmazott, nem alkalmas dendrokronológiai 
összehasonlító elemzésre. 

A faminták évgyűrűinek lemérését követően az adatsorok görbéinek kinyomtatásával elvégeztük a 
minták egymással való összehasonlítását világítóasztalnál vizuálisan és számítógépes program 
segítségével is. Az összehasonlítás során kirajzolódott az 1., 4., 6., 7., 8. és 18. minta, a 9., 11., 12. és 13. 
minta, valamint a 14., 16. és 17. minta egymáshoz viszonyított időrendje, ami azt jelenti, hogy a minták 
egy-egy csoporton belül egyidősek. A 2., 3., 5. és 15. minta nem egyezik egyáltalán a többi mintával, így 
ezekkel a mintákkal külön-külön kell elvégezni a további összehasonlítást. Az egykorú minták 
egyesítésével kapott három épületgörbét, illetve az egyezést nem mutató mintákat összehasonlítottuk a 
rendelkezésünkre álló tölgykronológiákkal és a környékbeli keltezett épületgörbékkel. A következő 
eredményeket kaptuk: 
- az 1., 4., 6., 7., 8. és 18. minta egyesítésével kapott 88 évet átfogó épületgörbe 1588-1675-re keltezhető; 
- a 9., 11., 12. és 13. minta átlagolásával kapott 114 éves épületgörbe 1787-1900-re datálható; 
- a 14., 16. és 17. minta egyesítésével kapott, szintén 114 éves épületgörbe 1620 és 1733 közötti időszakra 

keltezhető. 
Így az épületgörbék által keltezhetők az egyes minták. A 2., 3., 5. és 15. minta közül csak a 2. minta 
esetében hozott eredményt az összehasonlítás: a mintát 1567-1630-ra lehet datálni. Mivel azonban az 
ezzel egyidős épületgörbe mintáival a 2. minta nem egyezik, csak kérdőjelesen fogadhatjuk el az 
eredményt. A másik három minta keltezése egyelőre nem lehetséges. 

A következő táblázatban az egyes minták elemzésének eredményeit láthatjuk. A szinkronhelyzet a 
faminta legidősebb és legfiatalabb évgyűrűjének abszolút datálását, míg a keltezés a fa kivágásának 
abszolút évét, vagy feltételezhető időintervallumát jelenti. Tölgyfa minták esetében, ha nem teljes a 
szíjács, vagyis nem maradt meg a fa kivágását megelőző utolsó évgyűrű, az abszolút keltezés 
kiszámításakor a – kutatásaink során kapott – erdélyi szíjács-átlaggal, vagyis 15±2 évvel számolunk 
(ezekben az esetekben akár ±2-4 éves csúszás is elképzelhető). Ha a minta megőrizte a fa kivágását 
megelőzően növesztett utolsó évgyűrűt, a táblázatban WK-val jelöltük. TP = tavaszi pászta – ha a minta 
utolsó évgyűrűje csak tavaszi pásztát tartalmaz, akkor a fát az adott év nyarán vágták ki. Ha az utolsó 
évgyűrű teljes (őszi pászta is megfigyelhető), akkor a fát az adott év, ill. a következő év telén vágták ki. A 
táblázatban feltüntetett évgyűrűszámok nem jelzik az egyedek korát, csak a famintán megőrzött évgyűrűk 
számát, mert a furatminták a legtöbb esetben nem tartalmazzák a fa belét, és sokszor a fa kéreg felé eső 
külső szélét sem. 

 
 

Mintaleírás Év- 
gyűrűk 
száma 

Szíjács 
WK 
kéreg 

Szinkron-
helyzet 

Keltezés (a fa 
kivágásának éve) 

1. Torony, 1. em., NY-ról a 2. padlógerenda 71 10, WK? 1605-1675 1675-1676 tele 
vagy 1676 után 
néhány évvel 

2. Torony, 1. em., NY-ról az 1. padlógerenda 64 4 1567-1630 
(?) 

1639-1643 körül 
(?) 

3. Torony, 2. em., NY-ról a 2. padlógerenda 51 7 ? ? 
4. Hajófödém, középső tartógerenda, 

mestergerenda 
75 - 1593-1667 1680 körül vagy 

utána 
5. Torony, 2. em., NY-ról a 3. padlógerenda 46 14, WK, TP ? ? 
6. Torony, 3. em., belső faszerkezet K-i, 

középső tartóoszlopa, funkciója kérdéses 
65 10/12? 1594-1658 1661-1665 körül 

7. Torony, 3. em., belső faszerkezet É-i, 
középső tartóoszlopa, funkciója kérdéses 

65 - 1588-1652 1665 körül vagy 
utána 
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8. Torony, 3. em., belső faszerkezet NY-i, 
középső tartóoszlopa, funkciója kérdéses, 
kéreggel 

52 13, WK 1612-1663 1663-1664 tele 

9. Torony, 4. em., középső tartógerenda – 
harangtartó szerkezet? 

83 12, WK, TP 1818-1900 1900 nyara 

10. Torony, 4. em., DK-i sarok alsó 
hónaljfája, kéreggel – harangtartó 
szerkezet? 

28 5, WK - - 

11. Torony, 5. em., É-i padlógerenda, 
kéreggel – talán a legújabb részhez tartozik 

73 12, WK 1788-1860 1860-1861 tele 

12. Torony, 5. em., D-i padlógerenda – talán 
a legújabb részhez tartozik 

70 5 1787-1856 1864-1868 körül 

13. Torony, 5. em., harangtartó szerkezet – 
legújabb része a toronynak 

109 11, WK, TP 1790-1899 1899 nyara 

14. Sekrestye, pince, K-ről a 2. 
födémgerenda 

85 13, WK 1649-1733 1733-1734 tele 

15. Sekrestye, pince, K-ről a 4. 
födémgerenda 

47 - ? ? 

16. Sekrestye, magasföldszint, K-ről az 1. 
födémgerenda 

114 24, WK 1620-1733 1733-1734 tele 

17. Sekrestye, magasföldszint, NY-ról az 1. 
födémgerenda 

97 28, WK 1637-1733 1733-1734 tele 

18. Torony, 3. em., befalazott építési állvány 
csonkja 

60 16, WK 1604-1663 1663-1664 tele 

 
A következő diagramok az egyidős faminták egymáshoz viszonyított időrendjét szemléltetik. Az 

első diagramon a 16-17. századi minták, a másodikon a sekrestye 17-18. századi mintái, végül a harmadik 
diagramon a torony 18. századi mintái szerepelnek. A fekete mező a szíjács-évgyűrűket jelöli. 
 

18. 3. em., építési 
állvány (1604-1663)

8. 3. em., tartóoszlop 
(1612-1663)

7. 3. em., tartóoszlop 
(1588-1652)

6. 3. em., tartóoszlop 
(1594-1658)

1. 1. em., 
padlógerenda (1605-
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4. Hajófedélszék, 
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(1593-1667)
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A dendrokronológiai faelemzés alapján megállapítható, hogy a nagygalambfalvi torony vizsgált 

faelemei több építési periódushoz köthetők és nem minden esetben mutatnak egységes képet 
emeletenként vagy faszerkezetenként. Az 1. emelet két padlógerendája nem egy időben kivágott 
faanyagból származik, ha helyes a 2. minta keltezése: nyugatról az 1. padlógerendának való fát 1639-
1643 körül, míg a 2. padlógerendának való fát 1675-1676 tele vagy 1676 után néhány évvel vághatták ki. 
A 2. emelet két vizsgált padlógerendáját egyelőre nem sikerült keltezni. A 3. emeleten található belső 
faszerkezet három vizsgált eleméhez, valamint az itt megmaradt építési állványhoz egy időben vágták ki a 
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faanyagot: az egyik tartóoszlophoz és az építési állványhoz 1663-1664 telén, a másik kettőhöz 1661-1665 
körül, illetve 1665 körül vagy utána. Az utóbbi két, utolsó évgyűrűvel nem rendelkező minta esetén is 
elképzelhető, hogy a fákat 1663-1664 telén vágták ki, – bár nem feltétlenül kell egy fakivágási idényre 
leszűkíteni a keltezést, hiszen sokszor tapasztalható, hogy egy-egy faszerkezethez vagy építési 
periódushoz általában több idényben – 2-3 egymást követő évben, télen, vagy akár nyáron – kivágott fát 
is felhasználtak. A torony 4. emeletén vizsgált középső tartógerenda, valamint az 5. emeleten két 
padlógerenda és a harangtartó szerkezet egyik eleme a keltezés szerint a 19. század második felében 
kivágott faanyagból készült. A 4. emeleti tartógerenda 1900 nyarán, az 5. emeleti két padlógerenda 1860-
1861 telén, valamint 1864-1868 körül, végül a harangtartó szerkezet eleme 1899 nyarán kivágott fából 
származik. A torony 19. századi magasításáról és későbbi javításáról korabeli szerződések maradtak fenn. 
Az 5. emelet két padlógerendája feltételezhetően az 1861. évi toronymagasításkor került a helyére. Ennek 
fényében meg kell jegyeznünk, hogy a 12. minta esetén tágítani lehet a keltezés határait és elképzelhető 
szintén az 1860-1861. évi favágás, hiszen akár 9-10 szíjáccsal is rendelkezhetett a fa, ami nem átlagos, de 
előfordul. 

A hajófedélszék mestergerendáját 1680 körül vagy utána kivágott fából készítették. 
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A sekrestyében mindhárom keltezhető faelemet – a pincében egy, valamint a földszinten két 
födémgerendát – ugyanabban az évben kivágott fából készítettek. A fakivágás időpontja: 1733-134 tele. 
Egyelőre kérdéses, hogy miért nem lehetséges a pince másik födémgerendájának keltezése. 
 
Csíkszereda, 2009. március 3.       
 

Tóth Boglárka 
       Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium 
 
 
 9.4.9. Nagysolymos – református templom (torony) 
 

A nagysolymosi (Şoimuşu Mare, Hargita megye) református templom nyugati tornyának 
dendrokronológiai vizsgálatára Sófalvi Andrástól, az udvarhelyi Haáz Rezső Múzeum régészétől kaptunk 
felkérést az udvarhelyi templomtornyok kutatásának programján belül. A szakirodalom szerint a tornyot a 
templommal együtt a középkorban építették, majd később 1847-ben a torony mellé új templomot 
építettek. 

A famintákat a helyszínen Botár István és Sófalvi András 2008. szeptember 17-én vette. A 
faminták elemzését Tóth Boglárka, az Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium munkatársa 2009. 
januárban végezte el. 
 
Mintavétel 
 

A kutatóval a helyszínen egyeztetve a torony 5 faeleméből vettünk speciális fúróval ún. fúrómagos 
mintát: az 1. szint északi lőrése feletti két farönkből, valamint a 3. szint nyugati, déli és északi lőrése 
felett egy-egy gerendából (a minták részletes leírását a 2. oldalon található táblázat tartalmazza). 
 
Elemzés 
 

A minták keresztmetszetének mikroszkópos vizsgálata során megállapítottuk, hogy mindegyik 
faminta tölgyből (Quercus sp.) származik. 

A vizsgált faelemek közül az 1. szinten lévő északi lőrés feletti két gömbfa megmunkálatlan, a 3. 
szinten lévő lőrések feletti gerendák azonban megmunkáltak. Három minta őrzött meg szíjácsévgyűrűt (1-
3. minta), melyek közül a 3. mintán a fa kivágását megelőző utolsó szíjácsévgyűrűt is megfigyelhettük. 

Az 1. és 2. minta értékelhetetlen, mert kevés, mindössze 27, illetve 21 évgyűrűt őriztek meg. A 3. 
minta a fa teljes évgyűrűsorát tartalmazza a kéregtől a bélig, így pontosan meghatározható életkora: 63 
évesen vágták ki. A másik két minta (4. és 5.) is hasonló korban kivágott fából származhat. 

A faminták évgyűrűinek lemérését követően az adatsorok görbéinek kinyomtatásával elvégeztük a 
3., 4. és 5. minta összehasonlítását világítóasztalnál vizuálisan és számítógépes program segítségével is. A 
minták sem egymással nem hasonlíthatók össze biztosan, sem a rendelkezésünkre álló 
tölgykronológiákkal és környékbeli keltezett épületgörbékkel nem keltezhetők egyértelműen egyenként, 
ezért egyelőre sem relatív, sem abszolút keltezésük nem lehetséges. Annak ismeretében, hogy a környék 
(Udvarhelyszék) templomaiból a 14. század második felétől a 19. század közepéig futó összehasonlító 
anyaggal rendelkezünk, mindenképpen érdemesnek tartjuk további faelemek dendrokronológiai 
vizsgálatát, ha található még a toronyban építéskorabeli, vagy esetleges későbbi 
átépítésekhez/toronymagasításhoz köthető faelem. 

A következő táblázatban az egyes minták elemzésének eredményeit láthatjuk. Ha a minta 
megőrizte a fa kivágását megelőzően növesztett utolsó évgyűrűt, a táblázatban WK-val jelöltük. TP = 
tavaszi pászta – ha a minta utolsó évgyűrűje csak tavaszi pásztát tartalmaz, akkor a fát az adott év nyarán 
vágták ki. Ha az utolsó évgyűrű teljes (őszi pászta is megfigyelhető), akkor a fát az adott év, ill. a 
következő év telén vágták ki. 
 
Mintaleírás Év- 

gyűrűk 
száma 

Szíjács 
WK 
kéreg 

Szinkron-
helyzet 

Keltezés (a fa 
kivágásának éve) 

1. Torony, 1. szint, É-i lőrés feletti gömbfa 27 2 - - 
2. Torony, 1. szint, É-i lőrés feletti, belülről a 
3. gömbfa 

21 1 - - 

3. Torony, 3. szint, NY-i lőrés, belső 
teherkiváltó gerenda 

63 16, WK, TP ? ? 
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4. Torony, 3. szint, D-i lőrés feletti gerenda 48 - ? ? 
5. Torony, 3. szint, É-i lőrés feletti gerenda 38 - ? ? 
 
Csíkszereda, 2009. február 26.       
 

Tóth Boglárka 
       Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium 
 
 
 9.4.10. Oklánd – unitárius templom (torony) 
 

Az oklándi (Ocland, Hargita megye) unitárius templom történeti faszerkezeteinek 
dendrokronológiai vizsgálatára Sófalvi Andrástól, az udvarhelyi Haáz Rezső Múzeum régészétől kaptunk 
felkérést az udvarhelyi templomtornyok kutatásának programján belül. Így ez alkalommal a templom 
harangtornyának faszerkezeteit vizsgáltuk. A toronyról előzetesen azt tudtuk, hogy feltételezhetően 1654-
ben építették. A famintákat a helyszínen Botár István, Sófalvi András, Demjén Andrea és Bencze Ünige 
2008. szeptember 18-án vette. A faminták elemzését Tóth Boglárka, az Erdélyi Dendrokronológiai 
Laboratórium munkatársa 2009. januárban végezte el. 
 
Mintavétel 
 

A kutatóval a helyszínen egyeztetve a harangtorony összesen 7 faeleméből vettünk speciális 
fúróval ún. fúrómagos mintát: a földszint két födémgerendájából, az 1. és 2. szint lőrései feletti 
gerendákból, a 2. szint egyik padlógerendájából, a 4. szint egyik födémgerendájából, valamint az 5. 
szinten egy falba épített talpgerendából (a minták részletes leírását a 2. oldalon látható táblázat 
tartalmazza). 
 
Elemzés 
 

A minták keresztmetszetének mikroszkópos vizsgálata során megállapítottuk, hogy mindegyik 
faminta tölgyből (Quercus sp.) származik. 

A vizsgált faelemek mindegyike megmunkált, ennek ellenére több mintán megmaradt a gerendák 
„sarkain” a fa kéreg alatti, külső felülete. Mintavétel során arra törekedtünk, hogy minél teljesebb 
keresztmetszetet kapjunk a fa évgyűrűsorából, így a gerendák sarkain vettük a mintákat. A hét minta 
mindegyike tartalmaz szíjács-évgyűrűt, közülük öt teljes szíjáccsal rendelkezik, vagyis megmaradt a fa 
kivágását megelőző utolsó évgyűrű is (3-7. minta – az alábbi táblázatban WK = Waldkante jelöli az 
utolsó évgyűrű meglétét). Az 1-2. mintáról is feltételezhető a szíjácsé-vgyűrűk száma alapján, hogy teljes 
a szíjács, csak az utolsó évgyűrűk nem maradtak meg épen, ezért nem állítható biztosan. Megállapíthatjuk 
tehát, hogy a fa megmunkálása során nem törekedtek feltétlenül a fa élő, és ez által könnyebben károsodó 
külső részének, a szíjácsnak az eltávolítására. 

A felhasznált egyedek életkorát tekintve vegyes a kép. Igaz, hogy az 1. mintát leszámítva egyik 
minta sem tartalmazta a fa belét, így nem tudjuk meghatározni a fák pontos életkorát. Jellemző azonban, 
hogy van nagyon fiatalon felhasznált egyed, melynek mintája mindössze 40 évgyűrűt tartalmazott, és 
felhasználtak 166 éves egyedet is (1. minta), melynek bél felőli évgyűrűit nem lehetett mérőasztalon 
lemérni, csak megszámolni, ezért szerepel a táblázatban mindössze 149 évgyűrűvel. 

A faminták évgyűrűinek lemérését követően az adatsorok görbéinek kinyomtatásával elvégeztük a 
minták összehasonlítását világítóasztalnál vizuálisan és számítógépes program segítségével is. Az 
összehasonlítás során egyértelműen kirajzolódott az 1., 2., 3., 4. és 5. minta, valamint azoktól függetlenül 
a 6. és 7. minta egymáshoz viszonyított időrendje, ami azt jelenti, hogy az 1-5. minta, valamint a 6. és 7. 
minta egyidős. Az egyidős minták átlagolásával kapott ún. épületgörbéket (1-es és 2-es görbék) 
összehasonlítva a rendelkezésünkre álló tölgykronológiákkal, valamint a környékbeli keltezett 
épületgörbékkel, mind a két épületgörbe, ezáltal mindegyik minta abszolút keltezhető: az 1-5. minta (1-es 
görbe) 1532-1651 közötti időszakot fedi le, míg a 6. és 7. minta (2-es görbe) 1726 és 1798 közé 
keltezhető. 

A következő táblázatban az egyes minták elemzésének eredményeit láthatjuk. A szinkronhelyzet a 
faminta legidősebb és legfiatalabb évgyűrűjének abszolút datálását, míg a keltezés a fa kivágásának 
feltételezhető abszolút évét, vagy időintervallumát jelenti. Tölgyfa minták esetében, ha nem teljes a 
szíjács, vagyis nem maradt meg a fa kivágását megelőző utolsó évgyűrű, az abszolút keltezés 
kiszámításakor a – kutatásaink során kapott – erdélyi szíjács-átlaggal, vagyis 15±2 évvel számolunk 
(ezekben az esetekben akár ±2-4 éves csúszás is elképzelhető). Ha a minta megőrizte a fa kivágását 
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megelőzően növesztett utolsó évgyűrűt, a táblázatban WK-val jelöltük. TP = tavaszi pászta – ha a minta 
utolsó évgyűrűje csak tavaszi pásztát tartalmaz, akkor a fát az adott év nyarán vágták ki. Ha az utolsó 
évgyűrű teljes (őszi pászta is megfigyelhető), akkor a fát az adott év, ill. a következő év telén vágták ki. A 
táblázatban feltüntetett évgyűrűszámok nem jelzik az egyedek korát, csak a famintán megőrzött évgyűrűk 
számát, mert a furatminták a legtöbb esetben nem tartalmazzák a fa belét, és sokszor a fa kéreg felé eső 
külső szélét sem. 
 
Mintaleírás Év- 

gyűrűk 
száma 

Szíjács 
WK 
kéreg 

Szinkron-
helyzet 

Keltezés (a fa 
kivágásának éve) 

1. Földszint, K-ről a 2. födémgerenda 149 19 1503-1651 1651 vagy utána 
néhány évvel 

2. Földszint, NY-i födémgerenda 113 17 1539-1651 1651 vagy utána 
néhány évvel 

3. 1. szint, NY-i lőrés feletti, legbelső 
teherkiváltó gerenda 

108 18 
WK 

1543-1650 1650-1651 tele 

4. 2. szint, É-i padlógerenda 90 17 
WK 

1562-1651 1651-1652 tele 

5. 2. szint, K-i lőrés, belső teherkiváltó 
gerenda 

40 7 
WK 

1613-1652 1652-1653 tele 

6. 4. szint, É-ról a 2. padlógerenda 
(harangtartó gerenda). Helyszíni megf.: a 
4. szint habarcsa más, mint a 0-3. szinté! 

68 12 
WK, TP 

1731-1798 1798 nyara 

7. 5. szint, K-i falba épített talpgerenda. 
Helyszíni megf.: nyitott galéria nyoma, 
vagy Fachwerk szerkezet? 

72 16 
WK, TP 

1726-1797 1797 nyara 

 
A következő diagramok a minták egymáshoz viszonyított időrendjét ábrázolják, az elsőn a 16-17. 

századi minták (1-5.), a második diagramon a 18. századi minták (6-7.) láthatók. A fekete mező a szíjács-
évgyűrűket jelöli. 

4. Torony, 2. sz int, 
padlógerenda (1562-

1651) 

1. Torony, földszint, 
födémgerenda 

(1503-1651)

2. Torony, földszint, 
födémgerenda 

(1539-1651)

3. Torony, 1. sz int, 
lőrés fe letti  gerenda 

(1543-1650)

5. Torony, 2. sz int, 
lőrés fe letti  gerenda 

(1613-1652)
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6. Torony, 5. szint, 
padlógerenda 
(1731-1798)

7. Torony, 5. szint, 
falba épített 
talpgerenda 
(1726-1797) 
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 A harangtorony első két emeletén vett faminták 1650-1651 telén, 1651-1652 telén, illetve 1652-
1653 telén kivágott fákból származnak, a keltezés szerint a földszinten vizsgált két fát is ezekkel egy 
időben vágták ki. Ha ezek az elemek a helyszíni megfigyelés szerint a torony építésével egy időben 
kerültek helyükre (nem utólagosan építették be), akkor a faelemek keltezik a torony építését. Ezek az 
adatok ez esetben alátámasztják a torony latin feliratán olvasható 1654-es építési évszámot. A vizsgált 
faelemek alapján így megállapítható, hogy a torony építéséhez legalább négy éven keresztül gyűjtötték a 
faanyagot (feltételezhető, hogy maga a torony sem egy éven belül épült fel) és minden évben téli 
időszakban vágták ki a fát. 

A torony 5. szintjéről származó két minta 1797 nyarán, illetve 1798 nyarán kivágott fából 
származik. E faanyagot feltételezhetően a torony utólagos magasításánál, az 5., harangablakos szint 
kialakításánál használták fel (ha elsődleges helyzetben vannak). Az adatok összecsengenek a tornyon 
olvasható 1799-es felirattal, amely évszám a vizsgált faelemek alapján tehát pontos építkezéshez köthető. 
 
Csíkszereda, 2009. február 23. 
 

Tóth Boglárka 
       Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium 



 375 

9.4.11. Rugonfalva – református templom (torony és fedélszék) 
 

 
Mintaleírás Fafaj Furat/ 

szelet 
Évgyű-
rűk  

Szíjács  Kéreg 
WK 

Megjegyzések Szinkron- 
helyzet 

Keltezés* 

1a.) Torony, 1. szint, nyugati födémgerenda 
(in situ, 14x19 cm) 

Quercus 
sp. 

furat 65 - - 0s, 1s ? ? 

2a.) Torony, 1. szint, középső födémgerenda 
(in situ, 14x23 cm) 

Quercus 
sp. 

furat 30 alatt - - Értékelhetetlen. - - 

3ø.) Torony, 1. szint, keleti födémgerenda (in 
situ, 15x21 cm) 

Quercus 
sp. 

furat 74 - - a+b (két minta), 0s, 1s ? ? 

4a.) Torony, 1. szint, a toronybejáró 
legnyugatibb küszöbgerendája (utólagos 
ajtó?, nem in situ, 18x? cm) 

Quercus 
sp. 

furat 122 - - Nem egyezik más mintával. 
Mkm: -, Csík: -, Szászf: 1477 (7.88, 
III), Udv: 1477 (6.03, I) 

1356-1477 1490 körül 
vagy azután 

5a.) Torony, 2. szint, falba épített, déli gerenda 
(in situ, 25x34 cm) 

Quercus 
sp. 

furat 143 - - G. András mérésével egyezik. Nem 
egyezik más mintával. 
Mm: -, Csík: -, Szf: -,Udv: - 

? ? 

6a.) Torony, 2. szint, falba épített, északi 
gerenda (in situ, 27x38 cm) 

Quercus 
sp. 

furat 64 - - 0s, 1s ? ? 

7a.) Torony, 2. szint, középső födémgerenda 
(in situ, 19x23 cm) 

Quercus 
sp. 

furat 67 1 - 0s ? ? 

8a.) Torony, 2. szint, nyugati födémgerenda 
(in situ, 20x25 cm) 

Quercus 
sp. 

furat 48 - - Nem egyezik más mintával. Mm: -, 
Csík: -, Szf: -,Udv: - 

? ? 

9a.) Torony, 3. szint, északi födémgerenda 
(nem in situ, 17x19 cm) 

Quercus 
sp. 

furat 45 - - 2s 1706-1750 1763 körül 
vagy azután 

10a.) Torony, 3. szint, déli födémgerenda 
(nem in situ, 16x17 cm) 

Quercus 
sp. 

furat 85 - bélig 2s 1703-1787 1800 körül 
vagy azután 

11a.) Torony, 4. szint, középső födémgerenda 
(a torony magasítá-sához tartozó elem, 
19x21 cm) 

Quercus 
sp. 

furat 84 - - 2s 1711-1794 1807 körül 
vagy azután 

Helység: Rugonfalva (Rugăneşti) Lelőhelykód: T045, 0045 Mintát vette: Botár István Mintavétel ideje: 
2006. augusztus 24. 

Lelőhely/objektum: Református templom Feldolgozta: 
Tóth Boglárka 

Kutató: Sófalvi András Feldolgozás ideje: 
2011. február 
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12a.) Torony, 5. szint (mai harangablakok 
szintje), a harangtartó szerk. keleti, 
középső oszlopa (15x15 cm) 

Quercus 
sp. 

furat 72 - - 2s 1712-1783 1796 körül 
vagy azután 

13ø) Hajó-fedélszék, nyugatról a 2. 
kötőgerenda (északi és déli oldalról 1-1 
minta) 

Quercus 
sp. 

furat 60 15 WK a+b (két minta), 2s 1706-1765 1765-1766 tele 

14a.) Hajó-fedélszék, északi, belső sárgerenda Quercus 
sp. 

furat 27 - - Értékelhetetlen. - - 

15a.) Hajó-fedélszék, déli oldal, nyugatról az 
1. szarufa 

Quercus 
sp. 

furat 56 8/9? WK? 2s 1710-1765 1765-1766 tele 

 
Átlaggörbe Fafaj Évgyűrű Minták Összehasonlító kronológiák Szinkronhelyzet 

0045000s Quercus sp. 90 1a+3a+6a+7a Mm: -, Csík: -, Szf: -,Udv: - ? 
0045001s Quercus sp. 74 1a+3a+6a Mm: -, Csík: -, Szf: -,Udv: - ? 
0045002s Quercus sp. 92 9a+10a+11a+12a+13ø+15a 

= torony 3-5. szint + hajó-
fedélszék 

Mkm: 1794 (4.59, I), Csík: -, Szf: -, Udv: 1794 (6.94, III) 1703-1794 

 
* Tölgy esetén az erdélyi szíjács-átlaggal számolva (15±2 évgyűrű). 
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9.4.12. Székelyderzs – unitárius templom (torony, kerítőfal, fedélszék) 
 

A székelyderzsi (Dârjiu) unitárius templom történeti faszerkezeteinek és faelemeinek 
dendrokronológiai vizsgálatára 2008-ban a Hargita Megyei Tanács műemléki programja keretén belül 
Tövissi Zsolt építésztől kaptunk felkérést. A templomból és a védműből korábban, 2006-ban egy nagyobb 
kutatási program (OTKA) során már vettünk 25 famintát (1-25. minta, mintavétel időpontja: 2006. április 
22-23.), melyek elemzését 2006-ban dr. Grynaeus András és Tóth Boglárka végezte el. Ez alkalommal 
több kérdést nem sikerült tisztázni, így 2008-ban e kérdések megválaszolására irányult a vizsgálandó 
faelemek kiválasztása. Ekkor további 16 famintát vettünk (26-41. minta, mintavétel időpontja: 2008. 
október 18.), melyek elemzését Tóth Boglárka végezte el. A következő tanulmányban a 2006. és 2008. 
évi dendrokronológiai mintavétel és faminta-elemzés eredményeit összegezzük. 
 
Mintavétel (2006., 2008.) 
 

2006-ban a templom, illetve a védmű következő faszerkezeteiből vettünk összesen 25 famintát (a 
minták részletes leírását a 3-5. oldalon látható táblázat tartalmazza): 

1. a hajó-fedélszerkezetből (8 minta) 
2. a szentély-fedélszerkezetből (4 minta) 
3. a védőfal és a bástyák különböző faelemeiből (11 minta) 
4. a torony két faeleméből. 

2008-ban további mintákat vettünk: 
1. a toronyból (5 minta) 
2. a hajó nyugati falából (1 minta) 
3. a hajó-fedélszerkezetből (5 minta) 
4. a szentély-fedélszerkezetből (5 minta) 

Ha lehetőség volt rá, teljes keresztmetszetű szeletet fűrészeltünk (15-18., 28-30. és 41. minta), egyébként 
speciális fúróval ún. fúrómagos mintát vettünk. 
 
Elemzés 
 

A minták keresztmetszetének mikroszkópos vizsgálata során megállapítottuk, hogy mindegyik 
faminta tölgyből (Quercus sp.) származik. 

A vizsgált faelemek mindegyike megmunkált, ennek ellenére több gerendán találtunk olyan 
felületet, ahol megmaradt a fa kéreg alatti külső része, a szíjács. Tizenhárom mintán teljes szíjácsot (4., 7., 
8., 11., 13., 22., 25., 32., 33., 34., 36., 38. és 41. minta), sőt a 7. minta esetén kérget is találtunk, ami azt 
jelenti, hogy megmaradt a fa kivágását megelőzően növesztett utolsó évgyűrű is (az alábbi táblázatban 
WK = Waldkante jelöli az utolsó évgyűrű meglétét). Ennek a pontos keltezésnél van jelentősége. További 
négy minta tartalmazott még szíjácsévgyűrűket (14., 26., 28. és 37. minta). Megállapíthatjuk, hogy a fa 
megmunkálása során nem törekedtek minden esetben feltétlenül a fa élő, és ezáltal könnyebben károsodó 
külső részének, a szíjácsnak az eltávolítására. 

A kéreggel vagy utolsó évgyűrűvel rendelkező minták esetében megállapíthatjuk, hogy négy 
esetben nyáron, öt esetben téli időszakban vágták ki a fákat. 

A minták közül hat 30-nál kevesebb vagy 30-nál csak néhány évvel több évgyűrűt őrzött meg, 
amely minták emiatt dendrokronológiai elemzésre alkalmatlanok: 1., 2., 5., 24., 30. és 41. minta. 

A 41 minta közül mindössze négy évgyűrűsorát lehetett az utolsó évgyűrűtől a bélig mérni, így e 
négy minta esetében tudjuk megállapítani a pontos életkort: a 4. minta 63 éves, a 8. minta 48 éves, a 32. 
minta 128 éves és a 41. minta 20 éves egyedből származik. A faegyedek életkorát vizsgálva 
megállapítható, hogy mindegyik vizsgált faszerkezethez vegyesen használtak fiatal (60 év körüli) és öreg 
(120-130 év körüli) fákat. 
 

A faminták évgyűrűinek lemérését követően az adatsorok görbéinek kinyomtatásával elvégeztük a 
minták összehasonlítását világítóasztalnál vizuálisan és számítógépes program segítségével is. Az 
összehasonlítás során egyértelműen kirajzolódott, hogy mely minták egyidősek, ez alapján a mintákat 
három csoportba lehetett sorolni: 

1. csoport: a hajófedélszerkezetből három minta (4., 7. és 8. minta); 
2. csoport: a hajó- és a szentélyfedélszerkezet 6 ill. 8 mintája (hajófedélszekezetből a 3., 32-36. 

minta és a szentélyfedélszerkezetből a 9-12., valamint a 37-40. minta); 
3. csoport: a torony és a védmű különböző mintái, összesen 8 minta (13-15., 17., 19., 21-22. és a 

25. minta). 
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A mintákat – egymáshoz viszonyított időrendjüket figyelembe véve – csoportonként átlagoltuk, és 
az így kapott három épületgörbét összehasonlítottuk a rendelkezésünkre álló tölgykronológiákkal. A 2. 
csoportba sorolt 14 minta átlagolásával kapott, 129 évet átfogó épületgörbét a szászföldi kronológia 
alapján 1372-1500 közötti időre lehet keltezni. A 3. csoport 137 évet átfogó épületgörbéje a máramarosi 
tölgykronológia alapján 1485-1621 közé datálható. Ezek alapján határoztuk meg az egyes minták 
keltezését, mely az alábbi táblázatban, illetve diagramokon olvasható. 

A hajófedélszerkezet 1. csoportba sorolt három mintájából kapott átlaggörbét egyelőre nem sikerült 
keltezni, hangsúlyozzuk azonban, hogy e három minta (4., 7. és 8.) nem lehet egyidős a hajó- és 
szentélyfedélszerkezet más, keltezett mintáival, sem a 3. csoport mintáival. 

A csoportokba nem sorolható, de évgyűrűszámuk alapján elvileg értékelhető minták (6., 16., 18., 
20., 23., 26., 27., 28., 29. és 31. minták) nem mutattak hasonlóságot sem az azonos épületrész, sem más 
szerkezet mintáival, ezért e mintákat külön-külön hasonlítottuk össze a rendelkezésünkre álló 
tölgykronológiákkal és a környék vizsgált épületeinek épületgörbéivel. Egyelőre csak három mintát 
sikerült datálni: a 16. minta 1605-1699-re, a 26. minta 1597-1654-re és a 27. minta: 1556-1636-ra 
keltezhető (a fa feltételezhető kivágási évét az alábbi táblázat tartalmazza). 

A következő táblázatban az egyes minták elemzésének eredményeit láthatjuk. A szinkronhelyzet a 
faminta legidősebb és legfiatalabb évgyűrűjének abszolút datálását, míg a keltezés a fa kivágásának 
feltételezhető abszolút évét, vagy időintervallumát jelenti. Tölgyfa minták esetében, ha nem teljes a 
szíjács, vagyis nem maradt meg a fa kivágását megelőző utolsó évgyűrű, az abszolút keltezés 
kiszámításakor a – kutatásaink során kapott – erdélyi szíjácsátlaggal, vagyis 15±2 évvel számolunk 
(ezekben az esetekben akár ±2-4 éves eltérés is elképzelhető). Ha a minta megőrizte a fa kivágását 
megelőzően növesztett utolsó évgyűrűt, a táblázatban WK-val jelöltük. TP = tavaszi pászta – ha a minta 
utolsó évgyűrűje csak tavaszi pásztát tartalmaz, akkor a fát az adott év nyarán vágták ki. Ha az utolsó 
évgyűrű teljes, vagyis őszi pászta is megfigyelhető, akkor a fát az adott év, ill. a következő év telén 
vágták ki (ezt külön nem tüntettük fel a táblázatban). A táblázatban feltüntetett évgyűrűszámok nem jelzik 
az egyedek korát, csak a famintán megőrzött évgyűrűk számát, mert a minták a legtöbb esetben nem 
tartalmazzák a fa belét, és sokszor a fa kéreg felé eső külső szélét sem. 

 
Mintaleírás Évgyűrűk 

száma 
Szíjács-
évgyűrű, 
kéreg, 
WK, bél 

Szinkron-
helyzet 

Keltezés (a fa 
kivágásának éve) 

1. Hajó-fedélszerkezet, északi oldal, Ny-ról a 2. 
alsó kötőgerenda 

19 - - - 

2. Hajó-fedélszerkezet, északi oldal, belső 
sárgerenda Ny-ról a 3. és 4. kötőgerenda 
között 

27 - - - 

3. Hajó-fedélszerkezet, északi oldal, Ny-ról a 4. 
alsó kötőgerenda 

61 - 1375-1443 1456 körül vagy 
után 

4. Hajó-fedélszerkezet, északi oldal, 
koszorúgerenda Ny-ról a 3. ablak felett 

63 10, 
WK, bél 

? ? 

5. Hajó-fedélszerkezet, déli oldal, belső 
sárgerenda Ny-ról a 6. ablaknál 

23 - - - 

6. Hajó-fedélszerkezet, déli oldal, Ny-ról a 6. 
alsó kötőgerenda 

37 - ? ? 

7. Hajó-fedélszerkezet, déli oldal, 
koszorúgerenda Ny-ról az 5. ablak felett 

44 9, kéreg ? ? 

8. Hajó-fedélszerkezet, déli oldal, Ny-ról a 8. 
felső kötőgerenda 

48 11, 
WK, bél 

? ? 

9. Szentély-fedélszerkezet, a hajó és a szentély 
közötti oromfalba falazott kötőgerenda 

69 - 1382-1450 1463 körül vagy 
után 

10. Szentély-fedélszerkezet, déli oldal, belső 
sárgerenda Ny-ról az 1. nyílásnál 

80 bél 1375-1454 1467 körül, vagy 
után 

11. Szentély-fedélszerkezet, déli oldal, Ny-ról a 
2. alsó kötőgerenda 

100 10, WK 1394-1493 1493/1494 tele 

12. Szentély-fedélszerkezet, déli oldal, 
koszorúgerenda Ny-ról a 3. ablak felett 

41 bél 1400-1440 1453 körül vagy 
után 

13. Védőfal, déli oldal, a toronytól Ny felé 
számított 4. és 5. oszlop közötti lőrés belső 
szemöldökfája 

134 14, WK 1488-1621 1621/1622 tele 
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14. Védőfal, déli oldal, a toronytól Ny felé 
számított 2. és 3. oszlop közötti lőrés belső 
szemöldökfája 

123 2 1487-1609 1620-1624 körül 

15. Védőfal, déli oldal, a torony mellett 
nyugatra, az első eredeti gyilokjáró–tartó 
gerenda levágott vége 

43 - 1485-1527 1540 körül vagy 
után 

16. Védőfal, déli oldal, a torony mellett keletre, 
a gyilokjáró levágott gerendája 

95 bél 1605-1699 1712 körül vagy 
után 

17. Védőfal, az északkeleti bástya földszinti 
helyiségében északról a 2. födémgerenda 

 

50 - 1551-1600 1613 körül vagy 
után 

18. Védőfal, északi oldal, a keleti bástyától 
számított 4. oszloppal szemben lévő lőrés 
alatti gyilokjáró padlógerendája 

134 - ? ? 

19. Védőfal, északnyugati bástya, a földszinti 
födémgerenda (ajtó fölött kinyúló része) 

59 - 1555-1613 1626 körül vagy 
után 

20. Védőfal, északi oldal, keletről a 4. és 5. 
oszlop között, a védőfal belső oldalánál 
kialakított „hombár” félnyeregtetejének 
koszorúgerendája (a „várőr” egykori 
lakrészétől közvetlenül keletre), felirat: 
1885-1886 

65 bél ? ? 

21. Védőfal, délnyugati bástya, alsó szint, a 
nyugati fal melletti födémgerenda. A 
bástyán kinn 1622-es feliratos kő 

69 - 1488-1556 1569 körül vagy 
után 

22. Védőfal, délnyugati bástya, 1. emelet, a 
bejárat belső szemöldökgerendája 

133 17, WK? 1487-1619 1619 vagy utána 
néhány évvel 

23. Védőfal, délnyugati sarok, a toronytól 
számított 8. oszlopra és a nyugati védőfalra 
átkötő gerenda. 19. századi építmény. 

138+1 - ? ? 

24. Kaputorony udvarra nyíló földszinti 
bejáratának belső teherkiváltó deszkája 

33 - - - 

25. Kaputorony, 1. emelet, északi fal melletti 
födémgerenda 

61 13, 
WK, TP 

1546-1606 1606 nyara 

26. Kaputorony udvarra nyíló földszinti 
bejáratának külső teherkiváltó deszkája. Az 
eredetileg csúcsíves nyílásokat a 17. sz-ban 
alakították szögletes ajtónyílásokká. 

58 2 1597-1654 1665-1669 körül 

27. Kaputorony utcára nyíló földszinti 
bejáratának belső teherkiváltó deszkája 

81 - 1556-1636 1649 körül vagy 
után 

28. Kaputorony, 2. emelet, délkeleti lőrés feletti 
külső teherkiváltó deszka. Égett. Val. 
építéskorabeli. 

50 8 ? ? 

29. Kaputorony, 2. emelet, északkeleti lőrés 
feletti, belülről a 2. teherkiváltó deszka. 
Égett. Val. építéskorabeli. 

 

48 - ? ? 

30. Kaputorony, 3. emelet, délnyugati lőrés 
feletti, belülről a 2. teherkiváltó deszka. 
Égett. Val. építéskorabeli. 

26 - - - 

31. A hajó nyugati (előtér és hajó közötti) 
bejárata feletti belső teherkiváltó deszka 

74 - ? ? 

32. Hajó-fedélszerkezet, Ny-ról a 4. állás felső 
koszorúgerendája (É-i vége). A gerenda D-i 
fele cserélt! 

128 11, 
WK, TP, 

bél 

1373-1500 1500 nyara 

33. Hajó-fedélszerkezet, alulról a 2. 
mestergerenda (felső kötőgerendák alatti). 
a: a 7. és 8. kötőgerenda között, b: a 9. 
kötőgerendánál 

123 12, WK, 
TP 

1378-1500 1500 nyara 
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34. Hajó-fedélszerkezet, Ny-ról a 15. felső 
kötőgerenda 

104 12, WK 1396-1499 1499/1500 tele 

35. Hajó fedélszerkezet, alsó mestergerenda (K-
i vége) 

99 - 1383-1481 1494 körül vagy 
után 

36. Hajó-fedélszerkezet, Ny-ról a 12. (utolsó) 
alsó kötőgerenda 

59 12, WK 1441-1499 1499/1500 tele 

37. Szentély-fedélszerkezet, a szentélyzáródás 
DK-i felső koszorúfája 

37 7 1458-1494 1500-1504 
körül? 

38. Szentély-fedélszerkezet, a 7. állás (IIIIIII) 
felső kötőgerendája (D-i oldal) 

122 21, WK 1372-1493 1493/1494 tele 

39. Szentély-fedélszerkezet, alsó mestergerenda 
(K-i vége) 

84 13 1401-1484 1484-1488 körül 

40. Szentély-fedélszerkezet, 4. állás, az északi 
alsó függesztő felső hónaljfája 

96 14 1396-1491 1491-1494 körül 

41. Szentély-fedélszerkezet, a szentélyzáródás 
délkeleti falából, az alsó kötőgerendák 
szintjén, építési állvány maradványa 

20 9, 
WK, TP 

bél 

- - 

 
A következő diagramok az egyidős minták egymáshoz viszonyított időrendjét ábrázolják. Az első 

diagram a hajófedélszerkezet 1. csoportba sorolt, egyelőre keltezetlen mintáit szemlélteti. A 2. diagram a 
hajófedélszerkezet, a 3. diagram a szentélyfedélszerkezet keltezett mintáit, míg a 4. diagram a kaputorony 
két földszinti kapujának egy-egy mintáját és az 5. diagram a toronyból és a védmű különböző 
épületrészeiből származó, egyidős faelemeket ábrázolja. A fehérrel jelölt rész a fa belső részéhez, az ún. 
geszthez tartozó évgyűrűket jelöli, míg a fekete sáv a szíjácshoz tartozó évgyűrűket mutatja. 

8. 8. felső 
kötőgerenda

7. 5. ablak feletti D-
i koszorúgerenda

4. 3. ablak feletti É-
i koszorúgerenda

0 10 20 30 40 50 60 70

 
1. diagram: a hajófedélszerkezet három egyidős, egyelőre keltezetlen mintájának egymáshoz 

viszonyított időrendje 
 

A székelyderzsi unitárius templom hajó- és szentély-fedélszerkezetének és a védmű egyes 
épületrészeinek építési idejéről, illetve a javítási munkálatok idejéről a dendrokronológiai elemzés alapján 
a következőket lehet megállapítani. 

A hajó-fedélszerkezetből összesen 13 famintát vettünk: mivel a 2006-ban vett 8 minta elemzése 
nem hozott eredményt, 2008-ban további 5 mintát vettünk olyan elemekből, melyekről biztosan 
állíthattuk, hogy az eredeti szerkezethez tartoznak. A helyszínen ugyanis megfigyeltük, hogy vannak 
túlnyomórészt fenyő elemek, melyek javítás, megerősítés során kerültek a helyükre. Három minta (1., 2. 
és 5.) a kevés évgyűrűszám miatt nem volt alkalmas dendrokronológiai elemzésre, és feltételezhetően a 6. 
minta elemzése is emiatt volt sikertelen. Az elemzés során végül hat mintát sikerült keltezni, amelyek 
mind egyidősek. Közülük négy őrizte meg a fa kivágása előtti utolsó évgyűrűt, így azok keltezése évre 
pontosan meghatározható: a 34. és 36. minta 1499/1500 telén, a 32. és 33. minta pedig 1500 nyarán 
kivágott fából származik. A 3. és 35. minta esetén, melyeknél csak post quem keltezésre volt lehetőség 
(1456 illetve 1494 körül vagy után), szintén elképzelhető, hogy a fákat 1499/1500 telén vagy 1500 nyarán 
vágták ki. A hajó-fedélszerkezetből vett további három, egyidős, sőt egyazon évben kivágott fából 
származó minta (4., 7. és 8.), amelyekről azt tudjuk, hogy nem egyidősek a keltezett mintákkal, egyelőre 
nem keltezhetőek, feltételezhetően összehasonlító anyag hiányában. Mivel ezeken a faelemeken nem 
vettünk észre rendeltetés nélküli lapoláshoz vagy csapoláshoz faragott lyukakat, feltételezzük, hogy az 
eredeti szerkezetnél nem korábbi és másodlagosan felhasznált elemek, hanem javítás darabjai. 
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36. alsó 
kötőgerenda 
(1441-1499)

3. alsó 
kötőgerenda 
(1375-1443)

32. fe lső 
koszorúgerenda

 (1373-1500)

35. alsó 
mestergerenda

 (1383-1481)

34. fe lső 
kötőgerenda
 (1396-1499)

33. fe lső 
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2. diagram: a hajófedélszerkezet egyidős, keltezett mintáinak egymáshoz viszonyított időrendje 

9. oromfalon lévő 
kötőgerenda (1382-

1450)

40. 4. állás, hónaljfa 
(1396-1491)

39. alsó 
mestergerenda

 (1401-1484)

38. fe lső kötőgerenda
 (1372-1493)

37. fe lső 
koszorúgerenda

 (1458-1494)

12. fe lső 
koszorúgerenda

 (1400-1440)

11. alsó kötőgerenda
 (1394-1493)

10. belső sárgerenda
 (1375-1454)
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3. diagram: a szentélyfedélszerkezet egyidős, keltezett mintáinak egymáshoz viszonyított időrendje 
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26. torony, fsz kapu, 
belső szemöldök 

(1597-1654)

27. torony, fsz kapu, 
külső szemöldök 

(1556-1636)
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4. diagram: a kaputorony két földszinti kapujából származó minták egymáshoz viszonyított időrendje 

 

19. ÉNY bástya, 
födémg.(1555-1613)

17. ÉK bástya, födémg 
(1551-1600)

25. torony, 1. em, 
födém (1546-1606)

15. D oldal, 
gyilokjáró (1485-

1527)

22. DNY bástya, 
szemöldök (1487-

1619)

21. DNY bástya, 
födémg (1488-1556)

14. D oldal, 
szemöldökfa (1487-

1609)

13. D oldal, 
szemöldökfa (1488-

1621)
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5. diagram: toronyból és a védmű különböző épületrészeiből származó egyidős, keltezett faelemek 

egymáshoz viszonyított időrendje 
 
A templom szentélye feletti fedélszerkezetből összesen 8 famintát vettünk. Már az első négy, 2006-

ban vett minta elemzése eredményesnek bizonyult, a 2008-ban vett további 4 mintával az eredmények 
megerősítése volt a célunk. Mind a nyolc minta egyidős, közülük kettő őrizte meg a fa kivágása előtti 
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utolsó évgyűrűt: e kettő minta 1493/1494 telén kivágott fából származik (11. és 38. minta). A többi minta 
esetében, amelyeknél nem maradt meg szíjács, szintén lehetséges ez a keltezés: a 9. minta 1463 körül 
vagy azután, a 10. minta 1467 körül vagy azután, illetve a 12. minta 1453 körül vagy azután kivágott 
fából származik. A további három minta közül, melyek szíjácsévgyűrűket is tartalmaztak, de szíjácsuk 
nem teljes, a 40. minta 1491-1494 közé keltezhető. Igaz, hogy a másik két minta (37. és 39.) keltezése a 
1493/1494-es keltezéshez képest néhány évvel korábbi, illetve későbbi, mégsem kell ezek alapján több 
éves faanyaggyűjtésre következtetni, ugyanis a nem teljes szíjács esetén mindig átlaggal számolunk, 
amihez képest találkozunk igen eltérő szíjácsévgyűrű-számokkal (például a 38. minta). Tény, hogy a 37. 
minta legkorábban 1494-ben kivágott fából származik, de a 39. minta akár 1488-nál néhány évvel később 
kivágott fából is származhat. Mindebből az feltételezhető, hogy a szentély fedélszerkezetéből vett összes 
faminta 1493/1494 telén , vagy akörül kivágott fából származik. 

A helyszínen azt figyeltük meg, hogy a hajó és a szentély feletti fedélszerkezet egymástól 
független, és önmagukban egységes tölgyszerkezetek – a szentély fedélszerkezetében megfigyelhető 
illesztési jelek, illetve állásjelek is erről tanúskodnak. Hangsúlyoznunk kell, hogy a későbbiekben nagy 
beavatkozások, megerősítések történtek, túlnyomórészt fenyőből. Mi a mintavétel során az eredeti 
faelemekkel foglalkoztunk. Arra törekedtünk, hogy a hajóban és a szentélyben is minden hosszú 
szerkezeti elemből (mester-, kötő- és koszorúgerendából) vegyünk mintát, hogy lássuk, valóban 
egységes-e a szerkezetek faanyaga. Ennek fényében a dendrokronológiai elemzésből arra 
következtethetünk, hogy a szentély eredeti fedélszerkezetét vélhetően egységesen 1493/1494 telén vagy 
akörül kivágott faanyagból, míg a hajó eredeti fedélszerkezetét 1499/1500 telén és 1500 nyarán kivágott 
faanyagból építették. 

A 41. mintát a szentélyzáródás délkeleti falában talált építési állvány lefűrészelt maradványából 
vettük. Annyira fiatal fát használtak állványként, hogy keltezésre alkalmatlan. 

A hajó nyugati (előtér és hajó közötti) bejárata feletti belső teherkiváltó deszkából vett faminta 74 
évgyűrűt őrzött meg, így keltezése lehetséges, de összehasonlító anyag hiányában (mivel sem az épületből 
más mintával, sem a környék épületgörbéivel, illetve az összehasonlító kronológiákkal nem egyezik) 
egyelőre nem ismert. 

A székelyderzsi templom mellett álló harangtorony építési ideje érdekes, eddig nem tisztázott 
kérdés. Csak a torony helyreállításáról maradtak fenn feliratok, amelyek szerint a tornyot 1606-ban 
építették újjá, és egy 1607-ben készített harangot helyeztek el benne (Dávid László: A középkori 
Udvarhelyszék művészeti emlékei, Bukarest 1981., 274. oldal). Dávid László szerint 1604 körül a Petky-
kastély mellett a templomot is feldúlták, emiatt volt szükség a torony helyreállítására, valamint ez 
indokolta a templomerőd kiépítését (Dávid 274. oldal). A torony 1. emeletének egyik födémgerendájából 
vett, 25. minta keltezése szerint a fát 1606 nyarán vágták ki, amely keltezés alátámasztja a helyreállításra 
vonatkozó írott adatokat. 

Abban bíztunk, hogy a 2. és 3. emelet lőrései felett található megégett teherkiváltó deszkák 
dendrokronológiai elemzése rávilágít majd a torony eredeti építési idejére, mert feltételeztük, hogy ezek 
az elemek a vélt 1604 körüli feldúlás során megégett, építéskorabeli elemek. A három (28., 29. és 30.) 
minta közül kettő – évgyűrűszámukat tekintve – keltezhető lenne, de datálásuk – feltételezhetően 
összehasonlító anyag hiányában – egyelőre nem ismert. 

Még ma is megfigyelhető, hogy a torony földszinti, utcára nyíló, illetve a templomudvarra nyíló 
bejáratai eredetileg csúcsíves nyílások voltak. A mai ajtónyílások feletti teherkiváltó deszkákból vett egy-
egy – 26. és 27. – minta arról tanúskodik, hogy a faanyagot 1665-1669 körül, illetve 1649 körül, vagy 
azután vágták ki. A csúcsíves nyílásokat tehát ebben az időben szűkíthették le. 

A tornyot is magába foglaló és négy sarokbástyával megépített védőfalból több helyről vettünk 
famintát. Egyelőre csak tölgyfaelemeket vizsgáltunk, és arra törekedtünk, hogy a kiválasztott elemek 
elsődleges helyzetűek legyenek, hogy az építés idejéről szolgáljanak adatokkal. A védőfal déli 
szakaszáról egy –egy lőrés feletti teherkiváltó gerendából származó 13., 14. minta, a toronytól nyugatra 
található gyilokjárót tartó gerendából vett 15. minta, továbbá a dél-nyugati bástya alsó szintjének egyik 
födémgerendájából, valamint az 1. emeleti bejárat szemöldökgerendájából származó 21. és 22. minta 
dendrokronológiai keltezése arra utal, hogy a faanyag feltételezhetően egy fakivágásból ered. A faanyag 
egységét jól jelzi, és az 5. diagram jól szemlélteti, hogy mindegyik fa elsőként mért évgyűrűje 1485 és 
1488 között nőtt, ami még azt a kérdést is felveti, hogy esetleg tarvágás utáni ültetett erdőből származik a 
faanyag. Egyedül a 13. mintát lehetett féléves pontossággal keltezni 1621/1622 telére, de a többi minta 
esetében is valószínűsíthető ez a fakivágási év: a 14. minta 1620-1624 körül, a 15. minta 1540 körül vagy 
azután, a 21. minta 1569 körül vagy azután, végül a 22. minta 1619-ben vagy néhány évvel később 
kivágott fából származik. Ha feltételezésünk igaz, és a 15. és 21. minta is 1621-1622 körül kivágott fából 
származik, akkor a famegmunkálás során eltűnt a fa külső részéről 50 illetve 80 (!) évgyűrű. A délnyugati 
bástya és ezek szerint a védőfal déli szakaszának keltezése azonban kétségtelen, hiszen a 
dendrokronológiai keltezés egybecseng a sarokbástya déli falán olvasható A. D. 1622-es felirattal. 
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A toronytól keletre induló gyilokjárót tartó gerendát a 16. minta elemzése alapján 1712 körül vagy 
azután vágták ki. 

A védőfal északi szakaszáról és az északi sarokbástyákból csak egy-egy minta vételére volt 
lehetőségünk, így nem bocsátkozhatunk egyidejűleg épített falszakaszok kimutatásába, és évre pontos 
keltezéseket sem kaptunk. Az északkeleti sarokbástya egyik földszinti födémgerendáját 1613 körül vagy 
azután (17. minta), az északnyugati sarokbástya egyik földszinti födémgerendáját pedig 1626 körül vagy 
azután kivágott fából készítették (19. minta). Az északi védőfal egyik padlógerendáját (18. minta), 
valamint a védőfal belső oldalánál kialakított „hombár” félnyeregtetejének koszorúgerendáját, melyen az 
1885-1886-os évszám olvasható (20. minta), dendrokronológiai módszerrel egyelőre nem sikerült 
keltezni. 

Nem járt eredménnyel a nyugati védőfal mellett álló 19. századi építmény egyik gerendájából 
származó 23. minta dendrokronológiai elemzése sem, feltételezhetően összehasonlító kronológia 
hiányában. 
 
Csíkszereda, 2009. december 10. 

Tóth Boglárka 
       Erdélyi Dendrokronológiai Laboratórium 
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9.5. Kiegészítő vizsgálatok (archeozoológia, radiokarbon elemzések) 
 
 9.5.1. Kustaly vára: az ásatások során előkerült állatcsontok vizsgálata (állatfajták) 
 (Benkő Elek – Gál Erika) 
 
Szarvasmarha (Bos taurus) 
 
Sertés (Sus domesticus) 
 
Ló (Equus caballus) 
 
Kutya (Canis lupus) 
 
Bölény (Bison bonasus) 
 
Szarvas (Cervus elaphus) 
 
Őz (Capreolus capreolus) 
 
Vaddisznó (Sus scrofa) 
 
Róka (Vulpes vulpes) 
 
Medve (Ursus arctos) 
 
Borz (Meles meles) 
 
Nyúl (Lepus europeus) 
 
Rágcsáló (Rodentia sp. indet.) 
 
Siketfajd (Tetrao urogallus) 
 
Kétéltű (Amphibia sp. indet.) 
 
 
 9.5.2. Rapsóné vára: állatcsontok vizsgálata 
 (Daróczi-Szabó László elemzése) 
 
A lelőhelyről mindössze 27 darab állatcsont került elő, ebből 15 volt faj szerint meghatározható. A 
leggyakoribbak a szarvasmarhacsontok voltak (8 db.), ezt követték a juh/kecske (3), házi sertés (2) 
valamint a házi tyúk maradványok (1). Az egyetlen vadállatcsont egy, az 1. szelvényből előkerült 
vaddisznó astragalus (csigacsont) volt. 
A meghatározható csontok mellett előkerült 12 olyan darab is, amelyek nem voltak faj szerint 
azonosíthatóak, ezeknél csak az állat hozzávetőleges mérettartományát lehetett megállapítani. Ezek 
megoszlása a következő: 7 darab juh/sertés méretű, 5 pedig szarvasmarha/ló méretű állatból származott. 
Az állatcsontok kis száma miatt az állatok fontossági sorrendje nem állapítható meg, csak azt lehet 
kijelenteni, hogy a fenti fajokat tartották és hasznosították, valamint azt hogy a vár környékén vadásztak 
is. 
Konyhai feldolgozásra utal egy hasított szarvasmarha borda, és talán az a nagytestű állat laposcsont is, 
amelyen égésnyomokat lehetett megfigyelni. Ez utóbbinál azonban nem kizárható, hogy egyéb tűzben 
égett meg, nem sütés közben. 
 

  Juh/sertés méretű állat 
Marha/ló 

méretű állat Házi tyúk Házi sertés Juh/kecske Marha Vaddisznó Végösszeg
Csontok száma 7 5 1 2 3 8 1 27 
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 9.5.3. C-14 elemzések adatai 
 Debrecen – ATOMKI, Svingor Éva, Mogyorósi Magdolna 
 

  
minta kód 

 
minta név δ13C(PDB) 

± 0,2 [‰] 

konvencionális 
radiokarbon kor 

(BP) 

naptári kor 
(cal AD 1 σ) 

1. deb-13396 Székelyföld 011 

Hagymás-patak 

- 26,7 1205 ± 40 773 AD:880 AD 

2. deb-13402 Székelyföld 012 

Csúzlik-puszta 

- 24,5 1250 ± 35 689 AD:789 AD 

3. deb-13403 Székelyföld 013 

Csúzlik-puszta 

- 27,3 1280 ± 40 681 AD:766 AD 

 

Sor-
szám 

kód minta neve 
δ13C (PDB) 

[‰]  
( ± 0,2 ‰) 

konvencionális 
radiokarbon kor 

(BP) 

naptári kor 
1σ 

(cal AD) 

1. deb-
16187 

Székelyföld 014 (Oklánd –
Kustaly vára) -24.6 1090±40 896:992 

2. deb-
16211 

Székelyföld 015 (Oklánd –
Kustaly vára) -26,4 950±40 1027:1153 

3. deb-
16365 

Székelyföld 016 (Vargyas – 
Kakasbarázda, 
Lencsés-domb) 

-25,2 1295±35 669:768 

4. deb-
16381 

Székelyföld 017 (Felsőrákos 
– Kakasbarázda, Rikai út) -25,0 1340±45 647:765 

5. deb-
16213 

Székelyföld 018 (Zetelaka – 
Ördög útja) -25,4 1140±50 784:978 

 
    

minta kód 
  

minta név δ13C(PDB) 
± 0,2 [‰] 

konvencionális 
radiokarbon kor 

(BP) 

naptári kor 
(cal AD 1 σ) 

1. deb-17380 Oklánd-Kustaly 2. töltés, 1. 
szelvény, 1. szint 

-25,47 1220 ± 45 717-875 

2. deb-17388 Oklánd-Országhatár, 4. 
szelvény, 1. szint 

-25,67 1730 ± 35 252-349 

3. deb-17858 Oklánd-Országhatár, 4.szelvény, 
2. szint 

-26,14 1700 ± 30 250-420 

4. deb-18290 Oklánd-Országhatár, 1. 
szelvény, 1. szint 

-25,73 275 ± 70 1450 utáni 
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10. Többnyelvű helységnévmutató 
 
Abásfalva, Aldea 
Abaújvár, Újvár 
Ábránfalva, Obrăneşti 
Abritus, kora középkori vár a mai Razgrad 
mellett Bulgáriában 
Adon, Éradony, Adoni 
Agyagfalva, Lutiţa 
(Vár)Almás, Almaşu 
Alsóárpás, Arpaşu de Jos 
Alsócsernáton, Cernat 
Alsóboldogfalva, Bodogaia 
Alsóidecs, Ideciu de Jos 
Alsórákos, Racoş 
Alsósófalva, Ocna de Jos 
Angyalos, Angheluş 
Apácza, Apaţa, Geist 
Apold, Apold, Trappold 
Arad, Arad 
Árdány, Ardan 
Árokalja, Arcalia 
Árva, Orava 
Árvátfalva, Arvăţeni 
Atyha, Atia 
Augsburg 
Babót 
Bágy, Bădeni 
Banica, Băniţa 
Bánffyhunyad, Huedin 
Bánya 
Barancs, Árpád-kori vár a Délvidéken 
Barcaföldvár, Földvár, Feldioara, Marienburg 
Barcarozsnyó, Râşnov, Rosenau 
Barcaszentpéter, Sânpetru, Petersburg 
Bardóc, Brăduţ 
Bardowick, kora középkori vár Németországban 
Barót, Baraolt 
Bede, Bedeni 
Bencéd, Benţid 
Bereck, Breţcu 
Besenyő (Háromszék és Beszterce vidéke), 
Pădureni, Viişoara 
Besenyőfalva, elpusztult település a Firtos 
környezetében 
Beszterce, Bistriţa, Bistritz 
Béta, Beta 
Betfalva, Beteşti 
Bibarcfalva, Biborţeni 
Bikfalva, Bicfalău 
Bikafalva, Tăureni 
Bodola, Budila 
Bodzaforduló, Întorsura Buzăului 
Bodzamező, Buzăul Ardelean Bosau 
Bogárfalva, Bulgăreni 
Bojca, Boiţa – Turnu Roşu, Ochsendorf 
Bolondóc 
Bordos, Bordoşiu 
Borsova, ma Mezővári, Vari Kárpátalján 
Bosoród, Boşorod 

 
 
Bozók, Bzovík 
Bögöz, Mugeni 
Bölön, Belin 
Bözöd, Bezid 
Bözödújfalu, Bezidu Nou 
Brassó, Braşov, Kronstadt 
Brăila, Brăila m. 
Breáza, Breaza 
Buda 
Bún, Boiu, Freudendorf 
Büraburg, kora középkori település a mai 
Fritzlar területén Németországban 
Capidava, ókori eredetű helység Dobrudzsában 
(Románia) 
Câmpulung, Argeş m. 
Cibrefalva, ma Székelyudvarhely része 
Cikmántor, Ţigmandru, Zuckmantel 
Cód, Sadu, Zoodt 
Cófalva, Ţufalău 
Csehétfalva, Ceheţel 
Csekefalva, Cecheşti 
Csíkcsicsó, Ciceu 
Csíkrákos, Racu 
Csíkszentdomokos, Sândominic 
Csíkszentkirály, Sâncrăieni 
Csíktapolcza, Topliţa-Ciuc 
Csöb, Cibu 
Dánfalva, Csíkdánfalva, Dăneşti 
Darufalva, Drassburg 
Dâmbovicioara, Argeş m. 
Décsfalva, Dejuţiu 
Demeterfalva, Kobátfalvába olvadt település 
Dés, Dej 
Déva, Deva 
Dévény, Devin 
Diafalva, ma Oroszhegy része 
Dinogetia, ókori település az Al-Duna mentén, 
ma Garvăn falu (Románia) 
Dionisopol, kora középkori vár a mai Balchik 
mellett Bulgáriában 
Dobó, elpusztult település Erdővidéken 
Doboka, Dobâca 
Doboly, Aldoboly, Dobolii de Jos 
Dombó(vár), Rakovac 
Dombos, Văleni, Wallendorf 
Drankó, Drenkova 
Dristra, az ókori Durostorum, ma Silistra 
Románia és Bulgária határán 
Ége, Ighiu 
Eger 
Egervár 
Énlaka, Inlăceni 
Enyed, Nagyenyed, Aiud 
Erdőd, Ardud 
Erdőfalva, Ardeu 
Erdőfüle, Filia 
Erdőszentgyörgy, Sângeorgiu de Pădure 
Eresztevény, Eresteghin 
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Erked, Archita, Arkeden 
Erősd, Ariuşd 
Esesfeld, kora középkori vár, ma Itzehoe város 
része Németországban 
Esztergom 
Etéd, Atid 
Fancsika, Agyagfalvába olvadt település 
Farcád, Forţeni 
Farkaslaka, Lupeni 
Feketehalom, Codlea, Zeiden 
Felek, Avrig, Freck 
Felsőárpás, Arpaşu de Sus 
Felsőboldogfalva, Feliceni 
Felsőcsernáton, Cernatul de Sus 
Felsőkomána, Comana de Sus 
Felsőköhér, Chiheru de Sus 
Felsőrákos, Racoşul de Sus 
Felsősiménfalva, ma Székelyudvarhely része 
Felsősófalva, Ocna de Sus 
Felsőszászújfalu, Satu Nou 
Fenyéd, Brădeşti 
Fiatfalva, ma Székelykeresztúr része 
Firtosmartonos, Firtănuş 
Firtosváralja, Firtuşu 
Fogaras, Făgăraş, Fugreschmarkt 
Fölöstöm, Fürstenfeld Ausztriában 
Fülek, Filakovo 
Gagy, Goagiu 
Galambóc, Kolombac 
Galgóc, Hlohovec 
Glód, Glod 
Görény(vár), középkori vár a Duna mellett 
Délvidéken 
Görgény, Görgényszentimre, Gurghiu 
Görgény, elpusztult település Alsóboldogfalva 
határában 
Görgényüvegcsűr, Glăjărie 
Gyárosfava, ma Székelyudvarhely része 
Gyepes, Ghipeş 
Gyergyószentmiklós, Gheorgheni 
Győrvár 
Gyulafehérvár, Alba Iulia, Weissenburg 
Hainburg 
Halmágy, Hălmeag, Halmagen 
Hamuspatak, középkori település Fehér 
megyében 
Haram(vár), Ópalánka, Stara Palanka 
Hátszeg, Haţeg, Hatzeg 
Hátszegváralja, Subcetate 
Havad, Neaua 
Hégen, Brădeni, Henndorf 
Hodgya, Hoghia 
Homoród, Homorod, Homoroden 
Homoródalmás, Mereşti 
Homoródbene, Beia, Meburg 
Homoróddaróc, Drăuşeni, Draas 
Homoródjánosfalva, Ioneşti, Eissdorf 
Homoródkeményfalva, Comăneşti 
Homoródremete, Călugăreni 
Homoródszentlászló, Vasileni 

Homoródszentmárton, Mărtiniş 
Homoródszentpál, Sânpaul 
Homoródszentpéter, Petreni 
Homoródújfalu, Satu Nou 
Hosszúmező, Câmpulung Moldovenesc 
Höhbeck, kora középkori vár a mai Vietze 
mellett Németországban 
Höltövény, Hălciu, Heldsdorf 
Huszt, Huszt 
Ikervár 
Illyefalva, Ilieni 
Illyéd, Ilidia 
Jajca, Jajce 
Jásfalva, Iaşu 
Jenő, Borosjenő, Ineu 
Kaca, Caţa, Katzendorf 
Kadicsfalva, Székelyudvarhelybe olvadt 
település 
Kányád, Ulieş 
Kápolnásfalu, Căpâlniţa 
Kaposvár 
Kapuvár 
Karácsonfalva, Crăciunel 
Karácsonyfalva, Krecsunesd, Crăciuneşti 
Karácsonykő, Piatra Neamţ 
Karánsebes, Caransebeş 
Karakó 
Karcfalva, Cârţa 
Kecset, Păltiniş/Satu Mic 
Kelnek, Câlnic, Kelling 
Kénos, Chinuşu 
Keresztúrfalva, ma Székelykeresztúr része 
Keresztvár, Teliu, Kreuzburg 
Keve(vár), Kovin 
Kézdialbis, Albiş 
Kézdiszászfalu, ma Kézdivásárhely része 
Kézdialmás, Mereni 
Kézdivásárhely, Târgu Secuiesc 
Kilyén, Chilieni 
Kisbacon, Băţanii Mici 
Kisgalambfalva, Porumbenii Mici 
Kisgörgény, Gruişor 
Kisfalud, Păltiniş/Satu Mic 
Kiskadács, Cădaciu Mic 
Kiskede, Chedia Mică 
Kiskend, Chendul Mic 
Kissolymos, Soimoşu Mic 
Kobátfalva, Cobăteşti 
Kolozsmonostor, ma Kolozsvár része 
Kolozsnagyida, Viile Tecii 
Kolozsvár, Cluj-Napoca 
Kománfalva, Comăneşti 
Komolló, Comolău 
Korond, Corund 
Kozárvár, Cuzdrioara 
Kotormány, Cotormani 
Kökös, Chichiş 
Kőrispatak, Crişeni 
Kőhalom, Rupea, Reps 
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Kővár, középkori és fejedelemségkori vár 
Berkeszpataka, Berchezoaia területén 
Krassó(vár), Caraşova 
Kukuis, Cucuiş 
Kusma, Cuşma 
Küküllőfehéregyháza, Albeşti, Weisskirch 
Küküllőkeményfalva, Târnoviţa 
Küküllősárd, Şoard 
Küküllővár, Cetatea Baltă 
Küsmőd, Cuşmed 
Lemhény, Lemnia 
Lesses, Dealu Frumos, Schönberg 
Librasd, Liborajdea 
Lippa, Lipova 
Locsmánd, Lutzmannsburg 
Lókod, Locodeni 
Lövéte, Lueta 
Lugos, Lugoj 
Madaras, Csíkmadaras, Mădăraş 
Máda, Mada 
Magdeburg, város Németországban 
Magyarandrásfalva, Andreeni 
Magyarfelek, Feleag 
Magyarhermány, Herculian 
Magyarzsákod, Jacodu 
Makfalva, Ghindari 
Málnás, Malnaş 
Malomfalva, Moreşti 
Mándpuszta 
Máréfalva, Satu Mare 
Marosszentimre, Sântimbru 
Marosszentkirály, Sâncraiu de Mureş 
Marosvécs, Brâncoveneşti 
Mátisfalva, Mătişeni 
Medgyes, Mediaş, Mediasch 
Melno, város Lengyelországban 
Memel, középkori város Északkelet-
Poroszországban, mai nevén Klaipėda, ma 
Litvánia része 
Mészkő, Cheia 
Miklósfalva, Nicoleşti 
Miklóstelke, Cloaşterf, Klosdorf 
Miklósvár, Micloşoara 
Miriszló, Mirislău 
Mirkvásár, Mercheasa, Streitfort 
Mosonvár, Mosonmagyaróvár 
Munkács, Mukacevo 
Nagybacon, Băţanii Mari 
Nagybánya, Baia Mare 
Nagyborosnyó, Boroşneu Mare 
Nagydisznód, Cisnădie, Heltau 
Nagyekemező, Târnava, Grossprobtsdorf 
Nagygalambfalva, Porumbenii Mari 
Nagykadács, Cădăciu Mare 
Nagykároly, Carei 
Nagykede, Chedia Mare 
Nagykend, Chendu 
Nagymedesér, Medişoru Mare 
Nagyrada 
Nagysolymos, Soimoşu Mare 

Nagyszeben, Sibiu, Hermannstadt 
Nándorfehérvár, Belgrad 
Noviodunum, ókori település Dobrudzsában az 
Al-Duna mentén, ma Isaccea (Románia) 
Nyárádszentsimon, Sânsimion 
Nyikómalomfalva, Morăreni 
Nyitra, Nitra 
Ocfalva, Oţeni 
Oklánd, Ocland 
Oláhandrásfalva/Románandrásfalva, Săcel 
Olasztelek, Tălişoara 
Orlát, Orlat, Winsberg 
Ó-Radna, Rodna 
Oroszhegy, Dealu 
Oroszvár, Rusovce 
Orsova, Orşova 
Ozsdola, Ojdula 
Ósebeshely, Sibişel, Sebeschel 
Őrtilos 
Palanga, középkori város Litvániában 
Parajd, Praid 
Patakfalva, Văleni 
Parospestere, Paroş 
Páva, Pava 
Păcuiul lui Soare, kora középkori település és 
vár az Al-Duna szigetén (Románia) 
Pereyaslavets, kora középkori település az Al-
Duna mentén Dobrudzsában, ma Nufăru 
(Románia) 
Petek, Petecu 
Pécsvárad 
Péterfalva, Petreşti, Petersdorf 
Petőfalva, Székelypetőfalva, Peteni 
Pét(vár), középkori vár a Délvidéken 
Pinkaóvár, Burg 
Pinták, Slătiniţa 
Pipe, Pipea, Wepeschdorf 
Pliska, kora középkori város és vár Bulgáriában 
Posada 
Pozsazsin, középkori vár a Délvidéken 
Pozsony, Bratislava 
Prázsmár, Prejmer, Tartlau 
Rábcakapi 
Regede, Radkersburg 
Ragnit, középkori város Északkelet-
Poroszországban, ma Litvánia része 
Recsenyéd, Rareş 
Regéc 
Resinár, Răşinari, Städterdorf 
Réty, Reci 
Rév, Vadu Crişului 
Rucăr, Dâmboviţa m. 
Rugonfalva, Rugăneşti 
Sajómagyarós, Şieu-Măgheruş 
Sajósárvár, Şirioara 
Salgó 
Sándortelke, Alexandriţa 
Sárospatak 
Sárpatak, Şapartoc, Sárpatak 
Sasvár 
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Sebeskápolna, Căpâlna 
Sebesvár, Bologa 
Segesvár, Sighişoara, Schäßburg 
Sempte, Šintava 
Sepsibacon, ma Nagybacon része 
Sepsibodok, Bodoc 
Sepsibükszád, Bixad 
Sepsiszentgyörgy, Sfântu Gheorghe 
Siklód, Şiclod 
Siménfalva, Şimoneşti 
Solymos(vár), Şoimuş 
Somoskő 
Sopron 
Söjtör 
Sükő, Cireşeni 
Sümeg 
Szabács, Šabac 
Szacsva, Saciova 
Szamosújvár, Gherla 
Szárhegy, Lăzarea 
Szászcsór, Săsciori, Sassenberg 
Szászdálya, Daia, Denndorf 
Szászfehéregyháza, Viscri, Deutsch-Weisskirch 
Szászfenes, Floreşti 
Szászhermány, Hărman, Honigberg 
Szászkézd, Saschiz, Keisd 
Szászorbó, Gârbova, Urwegen 
Szászugra/Ugra, Ungra, Galt 
Szászváros, Orăştie, Broos 
Szatmár, Szatmártnémeti, Satu Mare 
Szeben, ld. Nagyszeben 
Szederjes, Mureni, Neuflaigen 
Székelybetlenfalva, ma Székelyudvarhely része 
Székelydálya, Daia Secuiască 
Székelyderzs, Dârjiu 
Székelydobó, Dobeni 
Székelyfancsal, Fâncel 
Székelyhidegkút, Vidacut 
Székelyhíd, Săcueni 
Székelykeresztúr, Cristuru Secuiesc 
Székelylengyelfalva, Poloniţa 
Székelymagyaros, Aluniş 
Székelymuzsna, Mujna 
Székelypálfalva, Păuleni 
Székelyszáldobos, Doboşeni 
Székelyszállás, Sălaşuri 
Székelyszenterzsébet, Eliseni 
Székelyszentkirály/Szentkirály, Sâncrai 
Székelyszentmihály, Mihăileni 
Székelyszentmiklós, Nicoleni 
Székelyszenttamás, Tămaşu 
Székelyudvarhely, Odorheiu Secuiesc 
Székelyvarság, Vărşag 
Székelyvécke, Veţca 
Székelyzsombor, Jimbor, Sommerburg 
Székesfehérvár 
Szelindek, Slimnic, Stolzenburg 
Szendrő, Smederevo 
Szentábrahám, Avrămeşti 
Szentdemeter, Dumitreni 

Szentegyháza, Vlăhiţa 
Szentimre, elpusztult település, ma 
Székelyudvarhely része 
Szentlélek, Bisericani 
Szenttamás, Csíkszenttamás, Tomeşti 
Szerémvár, középkori vár a Délvidéken 
Szibiel, Sibiel, Budenbach 
Szilágycseh, Cehu Silvaniei 
Szilágysomlyó, Şimleu Silvaniei 
Szinice, Sviniţa 
Szolgagyőr 
Szolokma, Solocma 
Szombatfalva, ma Székelyudvarhely része 
Szombathely 
Szörényvár, Turnu-Severin 
Szrebernik, Gornji Srebrenik 
Talmács, Nagytalmács, Tălmaciu, Talmesch 
Tarcsafalva, Tărceşti 
Tatros, Târgu Trotuş, Bákó m. 
Telegdibacon, ma Nagybacon része 
Telekfalva, Teleac 
Temesvár, Timişoara 
Tibód, Tibod 
Tihadár, elpusztult település 
Tilicske, Tilişca, Tilischen 
Timafalva, ma Székelykeresztúr része 
Tilsit, középkori város Északkelet-
Poroszországban, ma Litvánia része 
Tokaj 
Torda, Turda 
Tordátfalva, Turdeni 
Torja, Turia 
Tornyiste középkori vár a Délvidéken 
Torockó, Rimetea 
Torockógyertyános, Vălişoara 
Tótfalud, Tăuţi 
Törcsvár, Bran, Türzdorf 
Tövis, Teiuş 
Trencsén, Trenčín 
Tusnádfürdő, Băile Tuşnad 
Újlak, Uilac 
Újpalánka, Nova Palanka 
Újszékely, Secuieni 
Ülke, Ulcani 
Valkó(vár), Vukovar 
Várkudu, Coldău 
Velemszentvid 
Veszprém 
Vágás, Tăietura 
Vajtkány 
Várad, Nagyvárad, Oradea 
Vargyas, Vârghiş 
Várfalva, Moldoveneşti 
Vármező, Cămpia Cetăţii 
Városfalva, Orăşeni 
Vasvár 
Váty 
Veliuona, középkori város Litvániában 
Verdun, Franciaország 
Voroneşti 
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Vöröskő 
Vurpód, Vurpăr, Burgberg 
Zabola, Zăbala 
Zágon, Zagon 
Zalán, Zălan 
Zalaszentiván 
Zernyest, Zerneşti, Zernescht 
Zetelaka, Zetea 
Zimony, Zemun 
Zólyom, Zvolen 
Zselickisfalud 
(Csík)Zsögöd, Jigodin
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11. Illusztrációk jegyzéke forrásadatokkal 
 
1. kép. Udvarhelyszék természetföldrajzi viszonyai (Kosza Antal) 
2. kép. Udvarhelyszék Árpád-kori településtörténetének adatai (Kosza Antal – S. A.) 
3. kép. Védelmi jellegű objektumok Udvarhelyszéken a késő középkorban és a fejedelemség korában 
(Kosza Antal – S. A.) 
4. kép. Udvarhelyszék települései 1567-ben (Elekes Tibor nyomán) 
5. kép. A Görgényi-fennsíkon haladó Só-útja a középkori nyílhegy előkerülési helyével (III. katonai 
felmérés) 
6. kép. A régi rikai országút az I. katonai felmérésen (210. térképszelvény) 
7. kép. Erdély szorosai és átjárói (Kosza Antal) 
8. kép. A dolgozatban elemzett székelyföldi várak (Kosza Antal – S. A.) 
9. kép. A „11-12. századi székelyföldi várrendszer” elemei (Bartos-Elekes Zsombor – S. A.) 
10. kép. Bágy – a vár és környezete a III. katonai felmérésen 
11. kép. Légifelvétel a bágyi várról, 2010 (S. A.) 
12. kép. Bágy, a vár felmérése, 2005 (S. A. – Bagi István – Serfőző Antal) 
13. kép. Bágy, a vártető terepmodellje, 2005 (S. A. – Bagi István – Serfőző Antal) 
14. a-b. kép. Metszetek a bágyi várról, 2005 (S. A. – Bagi István – Serfőző Antal) 
15. kép. Bágy – vár, északi fal (S. A.) 
16. kép. Bágy – vár, déli fal (S. A.) 
17. kép. Bágy – vár, délnyugati torony (S. A.) 
18. kép. Bágy – vár, az északnyugati torony és a külső vár (S. A.) 
19. kép. Orbán Balázs alaprajza a bágyi várról (Orbán 1868. I. 173.) 
20. kép. Gyöngyössy János elméleti rekonstrukciója a bágyi várról (Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 
23.) 
21. kép. A bágyi vár elméleti rekonstrukciója külső fallal (S. A. – Szőke Balázs) 
22. kép. A bágyi vár elméleti rekonstrukciója palánkkal (S. A. – Szőke Balázs) 
23. kép. A Firtos az I. katonai felmérésen (160. térképszelvény) 
24. kép. A Firtos a III. katonai felmérésen 
25. kép. A Firtos-hegy topográfiája, 2006 (S. A. – Bagi István – Serfőző Antal) 
26. kép. A Firtos-hegy terepmodellje, 2006 (S. A. – Bagi István – Serfőző Antal) 
27. kép. Firtos – Vártető terepmodellje (S. A. – Bagi István – Serfőző Antal) 
28. a-b. kép. Firtos – Vártető, metszetek (S. A. – Bagi István – Serfőző Antal) 
29. kép. Firtos – Vártető felmérése (S. A. – Bagi István – Serfőző Antal) 
30. kép. A Firtos-hegy északról (S. A.) 
31. kép. Firtos – Vártető légifelvételen, 2010 (S. A.) 
32. kép. Firtosváralja – Firtosvár, keleti fal (S. A.) 
33. kép. Firtosváralja – Firtosvár, árok a keleti oldalon (S. A.) 
34. kép. Firtosváralja – Firtosvár, keleti fal (S. A.) 
35. kép. Firtosváralja – Firtosvár, kápolna (1976/1978. évi fénykép, Balázs Attila nyomán) 
36. kép. Firtosváralja – Firtosvár 1959. évi felmérése (Horedt – Székely – Molnár 1962. 639.) 
37. kép. Firtosváralja – Firtosvár – a várbeli kápolna alaprajza (Ferenczi G. 1993. 12.) 
38. kép. Firtosvár, keleti fal (1976/1978. évi felvétel, Zepeczaner Jenő) 
39. kép. Firtos-hegy – Földhíd légifelvételen, 2011 (S. A.) 
40. kép. Firtos-hegy – Földhíd felmérése, 2006 (S. A. – Bagi István – Serfőző Antal) 
41. a-b. kép. Firtos-hegy – Földhíd metszetei, 2006 (S. A. – Bagi István – Serfőző Antal) 
41. c. kép. Firtos-hegy – a várárok és a Földhíd metszete, 1959 (Horedt – Székely – Molnár 1962. 639.) 
42. kép. Firtosváralja – Firtosvár: 14-17. századi kerámia, illetve kályhaszemek, 1976. ásatás. 1-4., 6., 8: a 
keleti fal mellől; 5., 7: északi peremásatás (S. A.) 
43. kép. Firtosváralja – Firtosvár: 16-17. századi kerámia, 1976. ásatás. 1-7: a keleti fal mellől (S. A.) 
44. kép. Firtosváralja – Firtosvár: 16-17. századi kerámia, 1976. ásatás. 1-7: a keleti fal mellől (S. A.) 
45. kép. Firtosváralja – Firtosvár: 16-17. századi kerámia, 1976. ásatás. 1-9: a keleti fal mellől (S. A.) 
46. kép. Firtosváralja – Firtosvár: 16-17. századi kályhacsempék, 1976. évi ásatás. 1-6: a keleti fal mellől 
(S. A.) 
47. kép. Firtosváralja – Firtosvár: 17-18. századi kályhacsempék, 1976. ásatás. 1-5: a keleti fal mellől (S. 
A.) 
48. kép. Homoródszentpál – Kornis kastély az I. katonai felmérésen (210. térképszelvény) 
49. kép. Homoródszentpál – Kornis kastély a III. katonai felmérésen 
50. kép. Homoródszentpál – Kornis kastély helyszínének aktuális képe 
51. kép. Homoródszentpál – Kornis kastély Orbán Balázs felvételén (Orbán 1868. I. 167.) 
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52. kép. Magyarzsákod – Váruta-hegyese a III. katonai felmérésen 
53. kép. Magyarzsákod – Váruta-hegyese nyugatról (S. A.) 
54. kép. Magyarzsákod – Váruta-hegyese légifelvételen, 2011 (S. A.) 
55. kép. Nagygalambfalva – Vár, légifelvétel – 2010 (S. A.) 
56. kép. Nagygalambfalva – Vár és környezete a III. katonai felmérésen 
57. kép. Nagygalambfalva – Vár, délnyugati magaslat (S. A.) 
58. kép. Nagygalambfalva – Vár felmérése (Benkő 1992. 114.), zölddel jelölve a középkori leletek 
előfordulási helye (S. A.) 
59. kép. Nagygalambfalva – Vár, a 2-5. számú középkori sírok helyzete (1966. évi ásatási rajz) 
60. kép. Nagygalambfalva – Vár, ásatási metszetrajz (1966, II. számú kutatóárok északi metszet keleti 
szakasza az 1. sír helyzetével, átrajzolta: S. A.) 
61. kép. Nagygalambfalva – Vár, ásatási metszetrajz (1966, III. számú kutatóárok, keleti metszet, 
átrajzolta: S. A.) 
62. kép. Nagygalambfalva – Vár, ásatási metszetrajz (1967, VI. számú kutatóárok, északi metszet, 
átrajzolta: S. A.) 
63. kép. Nagygalambfalva – Vár: 13-15. századi kerámia, 1966-1967. ásatás. 1, 4-5: X. számú felület; 2: 
I. számú kutatóárok; 3: III. számú védőárok (S. A.) 
64. kép. Nagygalambfalva – Vár: 13-14. századi kerámia, 1966-1967. ásatás. 1: V. számú kutatóárok; 2: I. 
számú felület; 4: X. számú felület (S. A.) 
65. kép. Vastárgyak – kések, nyílhegyek, sarkantyú, vaspánt: 13-14. század. 1-7, 11: Nagygalambfalva – 
Vár; 8: Gyergyóalfalu – Fogadóhely/Só-út; 9: Székelyudvar-hely – Budvár; 10: Homoródalmás – 
Kőmező (S. A.) 
66. kép. Vastárgyak – kések, nyílhegyek, lándzsa, kampó, csatok: 12-14. század. 1-2: Firtosváralja – 
Firtosvár; 3-5: Oklánd – Kustaly vára; 6-9, 11: Parajd – Rapsóné vára; 10: Homoródszentpál (S. A.) 
67. kép. Kardok, nyílhegyek, sarkantyú: 14-15. század. 1: Rika-erdő; 2: Lövéte; 3: Lengyelfalva – Iskola; 
4: Máréfalva – Botos-dűlő; 5: Kisgalambfalva – Galath-vár (S. A. – Nyárádi Zsolt – Balázs Ödön) 
68. kép. A Rika-erdő útviszonyai a keresztgerinceken haladó utakkal, a rikai és kustalyi toronyvárakkal 
(II. világháború idején készült katonai felmérés) 
69. kép. Határviszonyok a Rika-erdőben az I. katonai felmérés idején (Kosza Antal) 
70. kép. Oklánd – Kustaly várának környezete (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
71. kép. Oklánd – Kustaly várának terepmodellje, 2007-2008 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
72. kép. Oklánd –Kustaly várának felmérése, 2007-2008 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
73. a-b. kép. Metszetek Kustaly váráról (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
74. kép. Oklánd – Kustaly vára, ásatási metszet (1971-1973, északi árok, nyugati metszet, átrajzolta: S. 
A.) 
75. kép. Oklánd – Kustaly vára, ásatási metszet (1971-1973, keleti árok, déli metszet, átrajzolta: S. A.) 
76. kép. Oklánd – Kustaly várának 1971-1972. évi felmérése (Ferenczi – Ferenczi 1997. 232.) 
77. kép. Oklánd – Kustaly vára – 2007. évi ásatás összesítő alaprajza (S. A. – Demjén Andrea) 
78. a-b. kép. Oklánd – Kustaly vára – 2007. évi ásatás, keleti és déli metszet (S. A. – Demjén Andrea) 
79. kép. Oklánd – Kustaly vára, 2007. évi ásatás, az északnyugati sarok a kettős falszerkezettel (S. A.) 
80. kép. Oklánd – Kustaly vára, 2007. évi ásatás, a toronyvár bejárata (S. A.) 
81-82. kép. Oklánd – Kustaly vára, 1971-1973. évi ásatás, I. számú kutatóárok (az árok átvágása a keleti 
oldalon) (Benkő Elek felvételei) 
83. kép. Oklánd – Kustaly vára, a vár területe délről (S. A.) 
84. kép. Oklánd – Kustaly vára, a vár árka nyugaton (S. A.) 
85. kép. Kustaly vára légifelvételen, 2010 (S. A.) 
86. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1, 3: 1971-1973. ásatás; 2: 2007. ásatás – külső 
építési szint (S. A.) 
87. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1: 2007. ásatás – külső építési szint; 2: 2007. ásatás 
– váron kívüli szemétréteg; 3-5: 1971-1973. ásatás (S. A.) 
88. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori, 14. századi kerámia. 1-4, 7-10: 1971-1973. ásatás; 5-6: 1971-
1973., 2007. ásatás (S. A.) 
89. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1: 2007. ásatás – meddőhányó; 2: 1971-1973. ásatás, 
2007. ásatás – meddőhányó; 3: 1971-1973. ásatás, 2007. ásatás – külső építési szint; 4, 7-8: 1971-1973. 
ásatás; 5: 1971-1973. ásatás – váron kívüli szemétréteg; 6: 2007. ásatás – 2. objektum (S. A.) 
90. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1: 1971-1973. ásatás, 2007. ásatás – meddőhányó; 2: 
1971-1973. ásatás; 3: 1971-1973. ásatás, 2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg; 4-5: 2007. ásatás – 
váron kívüli szemétréteg (S. A.) 
91. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1-7: 1971-1973. ásatás; 8: 1971-1973. ásatás, 2007. 
ásatás – váron kívüli szemétréteg; 9: 2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg (S. A.) 
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92. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1-5: 1971-1973. ásatás (S. A.) 
93. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1-2, 4-9: 1971-1973. ásatás; 3: 2007. ásatás – váron 
kívüli szemétréteg (S. A.) 
94. kép. Oklánd – Kustaly vára: 13-14. századi kerámia. 1-6, 8: 1971-1973. ásatás; 7, 9: 2007. ásatás – 
váron kívüli szemétréteg (S. A.) 
95. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1-4, 7-8: 1971-1973. ásatás; 5-6: 2007. ásatás – vár 
belső pusztulási rétege (S. A.) 
96. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1-2., 4-7: 1971-1973. ásatás; 3: 2007. ásatás – váron 
kívüli szemétréteg (S. A.) 
97. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1-2, 6-9: 1971-1973- ásatás; 3-4: 1971-1973. ásatás, 
2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg; 5: 2007. ásatás – meddőhányó (S. A.) 
98. kép. Oklánd – Kustaly vára: csonteszközök. 1-3, 7, 10, 12: 2007. ásatás; 4-6, 8-9, 11, 13: 1971-1973. 
ásatás (S. A.) 
99. kép. Parajd – Rapsóné vára a III. katonai felmérésen 
100. kép. Rapsóné vára légifelvételen, 2010 (S. A.) 
101. kép. Parajd – Rapsóné várának terepmodellje, 2006 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
102. a-c. kép. Rapsóné várának metszetei (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
103. kép. Parajd – Rapsóné várának felmérése, 2006/2009 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István – Conus 
Kft) 
104. kép. Parajd – Rapsóné várának felmérése – 1974 (Ferenczi István – Ferenczi Géza, Haáz Rezső 
Múzeum) 
105. kép. Parajd – Kápolna-mező, a kápolnahely felmérése, 2009 (S. A. – Conus Kft). 
106. kép. Parajd – Kápolna-mező, az elpusztult kápolna helye (S. A.) 
107. kép. Parajd – Rapsóné vára, a várhegy északnyugatról (S. A.) 
108. kép. Parajd – Rapsóné vára, északi falrészlet (S. A.) 
109. kép. Parajd – Rapsóné vára, a keleti fal vonulata (S. A.) 
110. kép. Parajd – Rapsóné vára, a nyugati fal maradványai (S. A.) 
111. kép. Rapsóné várából előkerült rézüst, 1974 (S. A.) 
112. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 1. szelvény (S. A.) 
113. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 2. szelvény/3. szint (S. A.) 
114. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 2. szelvény, 1. szintből előkerült leletek (S. A.) 
115. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 3. szelvény (S. A.) 
116. kép. Parajd – Rapsóné vára, 1974. évi ásatás, II. számú kutatóárok, paticstöredék (S. A.) 
117. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 1. szelvény, keleti metszet (S. A.) 
118. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 1. szelvény, nyugati metszet (S. A. – Dávid Endre) 
119. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 3. szelvény, nyugati metszet és felszínrajz (S. A. – 
Nyárádi Zsolt) 
120. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 2. szelvény, északi metszet (S. A.) 
121. a-b. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, útátvágás metszetei (S. A.) 
122. kép. Parajd – Rapsóné vára: Árpád-kori kerámia. 1-4: 2009/1. szelvény: az északi fal építését 
megelőző rétegből; 5-7: 2009/1. szelvény; 8-9: 1974/rézüst belsejéből (S. A.) 
123. kép. Parajd – Rapsóné vára: 13-14. századi kerámia. 1-7: 2009/1. szelvény rétegeiből (S. A.) 
124. kép. Parajd – Rapsóné vára: Árpád-kori, 14-15. századi kerámia. 1-7: 2009/2. szelvény, 1. szint; 8: 
2009/2. szelvény, 3. szint (S. A.) 
125. kép. Parajd – Rapsóné vára: Árpád-kori kerámia. 1-7: 2009/2. szelvény, 2. szint 
126. kép. Parajd – Rapsóné vára. Árpád-kori kerámia. 1, 3-4: 2009/3. szelvény, 1. szint; 2, 5: 1974/II. 
kutatóárok; 6: 1974/1b. felület; 7-9: 2009/2. szelvény, 3. szint (S. A.) 
127. kép. Parajd – Rapsóné vára: Árpád-kori kerámia. 1, 4, 6, 8: 1974/1. felület; 2-3, 5, 7: 1974/1b. felület 
(S. A.) 
128. kép. Parajd – Rapsóné vára: Árpád-kori kerámia. 1, 5: 1974. ásatás; 2, 3-4, 6-7: 1974/1b. felület (S. 
A.) 
129. kép. Parajd – Rapsóné vára: Árpád-kori kerámia. 1: 1974/IV. kutatóárok; 2-3, 6-8: 1974/1b. felület; 
4: 2005. terepbejárás; 5: 1974/déli, fal nélküli rész (S. A.) 
130. kép. Székelyudvarhely – Budvár a III. katonai felmérésen 
131. kép. A Budvár légifelvételen délről, 2010 (S. A.) 
132. kép. A Budvár légifelvételen északnyugatról, 2010 (S. A.) 
133. kép. Székelyudvarhely – Budvár, a középső őskori sánc keletről (S. A.) 
134. kép. Székelyudvarhely – Budvár, falmaradvány a keleti oldalon (S. A.) 
135. kép. Székelyudvarhely – Budvár, bronz füstölőalj, 1969-1970 (S. A.) 
136. kép. A Budvár terepmodellje, 2008-2009 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
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137. a-b. kép. A Budvár metszetei, 2008-2009 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
138. kép. Székelyudvarhely – Budvár felmérése, 2008-2009 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
139. kép. Székelyudvarhely – Budvár felmérése, 1969-1970 (Ferenczi – Ferenczi 1997. 229.) 
140. kép. Székelyudvarhely – Budvár, II. számú kutatóárok, nyugati metszet, 1969-1970. ásatás (Ferenczi 
– Ferenczi 1997. 229.; átrajzolta: S. A.) 
141. kép. Székelyudvarhely – Budvár, III. számú kutatóárok, nyugati metszet, 1969. ásatás (Ferenczi – 
Ferenczi 1997. 230.; átrajzolta: S. A.) 
142. kép. Székelyudvarhely – Budvár: Árpád-kori kerámia, 1969-1970. ásatás. 1: I. számú kutatóárok; 2: 
III. számú felület, földbemélyített ház betöltéséből (S. A.) 
143. kép. Székelyudvarhely – Budvár: Árpád-kori kerámia, 1969-1970. ásatás. 1, 3-4: I. számú 
kutatóárok; 2, 5: II. számú kutatóárok; 8: III. számú felület, földbemélyített ház környezetéből (S. A.) 
144. kép. Székelyudvarhely – Budvár: Árpád-kori kerámia, 1969-1970. ásatás. 1-2, 5, 7-8: III. számú 
felület, földbemélyített ház betöltéséből; 3: I. számú kutatóárok; 4: II. számú kutatóárok (S. A.) 
145. kép. Székelyudvarhely – Budvár: 13-14. századi kerámia, 1969-1970. ásatás. 1: II. számú 
kutatóárok; 2: III. számú felület, földbemélyített ház tűzhelyéről; 3: III. számú felület, földbemélyített ház 
betöltéséből; 4-5: I. számú kutatóárok; 6: III. számú felület, 
földbemélyített ház környezetéből (S. A.) 
146. kép. Székelyudvarhely településszerkezete a Csonkavárral a III. katonai felmérésen 
147. a-b. kép. A Csonkavár 19. századi és mai alaprajza (Vofkori 1995. 78.) 
148. kép. Székelyudvarhely – Csonkavár, 1983. évi geodéziai felmérés (Szalai Dénes) 
149. kép. G. M. Visconti felmérése az udvarhelyi várról, 1699 (Sebestyén 1984. 30.) 
150. kép. A Rohbock-féle rézmetszet az udvarhelyi várról északnyugatról – 1854 (Vofkori 1995. 77.) 
151. kép. A Csonkavár első fényképi ábrázolása 1860-ból, a vár délről (Vofkori 1995. 77.) 
152. kép. Részlet a Csonkavár belső épületeiről és a déli várfalról, Orbán Balázs felvétele (Vofkori 1995. 
80.) 
153. kép. Székelyudvarhely – Mezőgazdasági Iskola, az iskolaudvarban végzett feltárás alaprajza, 1981, 
II. felület (Haáz Rezső Múzeum) 
154. kép. Székelyudvarhely – Mezőgazdasági Iskola, a domonkos kolostor-templom északnyugati oldalán 
feltárt temetkezések, 1981, II. felület (Zepeczaner Jenő, Haáz Rezső Múzeum) 
155. kép. Székelyudvarhely – Mezőgazdasági Iskola, a vár kapubejáratának belső oldala, 1982, III. felület 
(Zepeczaner Jenő, Haáz Rezső Múzeum) 
156. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a keleti ágyútorony keletről (S. A.) 
157. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a keleti ágyútorony alatti ívelt falszakasz északkeleten 
(S. A.) 
158. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a keleti ágyútorony délkeletről (S. A.) 
159. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, keleti ágyútorony, az I. és II. szint ágyúkamrája és 
lőrései (S. A.) 
160. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, keleti torony, falszoros és a korábbi fal, fölötte az 
ágyútorony sarkantyútagjával (1982. évi ásatás, VI. felület, Zepeczaner Jenő) 
161. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, keleti ágyútorony, az I. szint középső ágyúkamrája (S. 
A.) 
162. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, keleti ágyútorony, észak-dél irányú metszet (Atelier M, 
Fekete Márta 2002.) 
163. a-b. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, keleti ágyútorony, I. és II. szintjének alaprajza 
(Atelier M, Fekete Márta 2002.) 
164. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a vár bejáratának helye és a félkör alakú torony (S. A.) 
165. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a kapuszerkezet elemei (S. A.) 
166. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a 2009. évi feltárás alaprajza (S. A. – Nyárádi Zsolt) 
167. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a bejárat feltárásának metszete, 2009 (S. A. – Nyárádi 
Zsolt) 
168. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a bejárat előtti szelvény keleti metszete, 2009 (S. A. – 
Nyárádi Zsolt) 
169. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a bejárat előtti szelvény déli metszete, 2009 (S. A. – 
Nyárádi Zsolt) 
170. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a nyugati bástya északkeleti oldalának átalakított 
ágyúlőrése (S. A.) 
171. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, teherkiváltó árkádív az északnyugati várfalban (Balázs 
Attila) 
172. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, az északi bástya nyugatról (S. A.) 
173. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, az északi bástya északkeleti füle (S. A.) 
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174. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, északi bástya, délnyugati lőrés (S. A.) 
175. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a vár nyugatról, légifelvétel, 2011 (S. A.) 
176. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a vár északkeletről, légifelvétel, 2011 (S. A.) 
177. kép. Az udvarhelyi vár fantáziaképe Haáz Rezső vízfestményén (Haáz Rezső Múzeum) 
178. kép. A Székelytámadt vár rekonstrukciós rajza (Gyöngyössy János munkája) 
179. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár: középkori – kora újkori kerámia. 1-3: 1981-1985. 
ásatás, kontextus nélkül; 4: 2009. ásatás, a várbejárat járószintjéből; 5-7, 9-11: 2009. ásatás, a várárok 
feltöltéséből; 8: 2009. ásatás, a félkör alakú torony előtti támfal habarcsából (S. A. – Nyárádi Zsolt) 
180. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár: 1-4: 2009. ásatás, gótikus és reneszánsz faragott kövek 
a bejárat előtti újkori feltöltésből (S. A.) 
181. kép. Székelyvarság – Tartód vára a III. katonai felmérésen 
182. kép. Székelyvarság – Tartód vára felmérése, 1965 (Ferenczi – Ferenczi 1971. 1141.) 
183. kép. Székelyvarság – Tartód vára felmérése, 2007 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
184. kép. Székelyvarság – Tartód vára terepmodellje, 2007 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
185. a-c. kép. Metszetek Tartód váráról (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
186. kép. Székelyvarság – Tartód vára légifelvételen, 2011 (S. A.) 
187. kép. Székelyvarság – Tartód vára, keleti fal (S. A.) 
187. a. kép. Székelyvarság – Tartód vára, keleti fal, 1965 (Haáz Rezső Múzeum) 
188. kép. Székelyvarság – Tartód vára, délkeleti fal (S. A.) 
188. a. kép. Székelyvarság – Tartód vára, délkeleti fal, 1965 (Haáz Rezső Múzeum) 
189. kép. Székelyvarság – Tartód vára, I. számú kutatóárok keleti része, déli metszet, 1965 (átrajzolta: S. 
A.) 
190. kép. Székelyvarság – Tartód vára, I. számú kutatóárok nyugati része, északi metszet, 1965 
(átrajzolta: S. A.) 
191. kép. Székelyvarság – Tartód vára: Árpád-kori kerámia. 1: felszíni gyűjtés, 1990-es évek; 2-5: 1964-
1965. ásatás (S. A.) 
192. kép. Szentdemeter – Balási kastély az I. katonai felmérésen (158. térképszelvény) 
193. kép. Szentdemeter – Balási kastély a II. katonai felmérésen 
194. kép. Szentdemeter – Balási kastély a III. katonai felmérésen 
195. kép. Szentdemeter – metszet a 19. századi kastélyról (Orbán I. 1868. 156.) 
196. kép. Szentdemeter – a Balási kastély helye légifelvételen, 2011 (S. A.) 
197. kép. Szentdemeter – az elbontott Balási kastély helyszíne délnyugatról (S. A.) 
198. kép. Az Ördögbarázda a Hargita oldalán Téglás Gábor térképén (Téglás 1895a. 17.) 
199. kép. Az Ördögbarázda a Tolvajos-tetői országút mellett (Téglás 1895a. 19.) 
200. kép. A Csere-tetői sáncok Lattyák Gábor térképvázlatán (Lattyák 1917. 224.) 
201. kép. A székelyföldi töltésvonulatok Roediger Lajos 1933-ban készített térképén (Székely Nemzeti 
Múzeum) 
202. kép. Székelyföldi töltésvonulatok (Dénes I. 2000. 222.) 
203. kép. Hosszúsáncok domborzati térképen a Görgényi-, Hargita- és Persányi-hegység térségében 
(Kosza Antal) 
204. kép. Az Óriások árka a Bekecsen, 2010 (Kosza Antal – S. A.) 
205. kép. Az Óriások árka a Bekecsen (Dénes I. 2007. 271.) 
206. kép. Az Óriások árka légifelvételen, 2010 (S. A.) 
207. kép. Az Óriások árkának részlete keletről, keleti szakasz (S. A.) 
208. kép. Az Óriások árkának részlete keletről, nyugati szakasz (S. A.) 
209. kép. Az Óriások árka a 20. század elején nyugatról fényképezve (Lattyák Sándor) 
210. kép. A Csere-tetői 2. sánc a 20. század elején északkeletről fényképezve (Lattyák Sándor) 
211. kép. A Tündérek útja a Görgényi-havasokon, 2010 (Kosza Antal – S. A.) 
212. kép. A Tündérek útja (Dénes I. 2007. 272.) 
213. kép. A Tündérek útja a 20. század elején északnyugatról fényképezve (Lattyák Sándor) 
214. kép. A Tündérek útjának részlete délkeletről fényképezve, 2010 (S. A.) 
215. kép. A Csere-tetői és Kápolna-mezei sáncok, a középkori kápolnahellyel és Rapsóné várával, 2009-
2010 (Kosza Antal – S. A.) 
216. kép. A Csere-tetői és Kápolna-mezei sáncok (Dénes I. 2007. 273.) 
217. kép. A Csere-tetői 1. sánc légifelvételen, 2010 (S. A.) 
218. kép. A Juhod-völgyét záró sánc légifelvételen, 2010 (S. A.) 
219. kép. A Juhod völgyét záró földsánc a 20. század elején délkeletről fényképezve (Lattyák 1917. 221.) 
220. kép. A Csere-tetői 2. sánc részlete északkeletről (S. A.) 
221. kép. A Rapsóné vára alatti kőtöltés részlete északnyugatról (S. A.) 
222. kép. A Juhod völgyét záró sánc és árkok felmérése, 2009 (S. A. – Conus Kft) 
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223. kép. Az Ördög útja a Görgényi-Hargita-fennsíkon, 2009-2010 (Kosza Antal – S. A.) 
224. kép. Az Ördög útja a Zetelaki-lázon (Dénes I. 2007. 276.) 
225. kép. Az Ördög útja a Homoródi-lázon (Dénes I. 2007. 277.) 
226. kép. Az Ördög útja a Kápolnásfalusi-lázon (Dénes I. 2007. 278.) 
227. kép. Az Ördög útja a Szőlőháton légifelvételen, 2010 (S. A.) 
228. kép. Az Ördög útja a Zetelaki-lázon légifelvételen, 2010 (S. A.) 
229. kép. Az Ördög útjának részlete a Zetelaki-lázon délkeletről fényképezve (S. A.) 
230. kép. Az Ördögbarázda részlete a Mogyorósi-oldalon délről fényképezve (S. A.) 
231. kép. Az Ördögbarázda a Lövétei-lázon légifelvételen, 2010 (S. A.) 
232. kép. Az Ördögbarázda a Hargitától a Vargyas-patakig, 2010 (Kosza Antal – S. A.) 
233. a-c. kép. Az Ördögbarázda (Dénes I. 2007. 279-281.) 
234. kép. Az Ördögbarázda a Lövétei-lázon, 2010 (Kosza Antal – S. A.) 
235. kép. A Kakasbarázda a Vargyas-szoros és a Hagymás-kő között, 2009-2010 (Kosza Antal – S. A.) 
236. kép. A Kakasbarázda a Hagymás-kő és a Nádas-patak között, 2009-2010 (Kosza Antal – S. A.) 
237. kép. A Kakasbarázda a Nádas-patak és az Olt között, 2009-2010 (Kosza Antal – S. A.) 
238. kép. A Kakasbarázda/Ördögárok az Olttól délre, 2009-2010 (Kosza Antal – S. A.) 
239. a-c. kép. A Kakasbarázda a Vargyas-szorostól a Kárhágóig (Dénes I. 2000. 224-225.; Dénes I. 2007. 
282.) 
240. a-b. kép. A Kakasbarázda/Ördögárok az Olttól délre (Dénes I. 2003. 105-106.) 
241. kép. Kakasbarázda – Csúzlik, 2005. évi ásatás, felszín- és metszetrajz (S. A.) 
242. kép. Kakasbarázda – Csúzlik, 2005. évi ásatás, a sánc szerkezete (S. A.) 
243. kép. Késő népvándorláskori és középkori kerámia. 1-2: Vargyas/Csúzlik – Kakasbarázda; 3: Rika – 
Kakasbarázda; 4-7: Homoródalmás – Tatársánc (S. A.) 
244. kép. A Kakasbarázda a Godra-fennsíkon légifelvételen, 2010 (S. A.) 
245. kép. A Kakasbarázda a Szilas-pusztán légifelvételen, 2010 (S. A.) 
246. kép. A Kakasbarázda részlete a Godra-fennsíkon északról fényképezve (S. A.) 
247. kép. A Kakasbarázda részlete a Hagymás-kő mellett délről fényképezve (S. A.) 
248. kép. A Kakasbarázda részlete a Csúzlik-puszta mellett északról fényképezve (S. A.) 
249. kép. A Kakasbarázda részlete a Kárhágón délről fényképezve (S. A.) 
250. kép. A Kakasbarázda részlete a Malomkő-tetőnél délről fényképezve (S. A.) 
251. kép. A Kakasbarázda legdélibb szakasza a Nagy-patak völgyében északról fényképezve (S. A.) 
252. kép. Az Országhatár töltése a Szigetbükke-pusztán légifelvételen, 2010 (S. A.) 
253. kép. A Kakasbarázda/Ördögárok a Malomkő-tető mellett légifelvételen, 2010 (S. A.) 
254. kép. A Kustaly 1. töltés sánca és árka északról fényképezve (S. A.) 
255. kép. A Kustaly 2. töltés sánca és árka délnyugatról fényképezve (S. A.) 
256. kép. A Kustaly 3. töltés sánca és árka északról fényképezve (S. A.) 
257. kép. Kustaly várának környezetében található töltések (Dénes I. 2000. 231.) 
258. kép. Kustaly vára környezetében található töltések a profilrajzok helyével, 2010-2011 (Kosza Antal 
– S. A.) 
259. kép. A Kustaly 1. töltés sáncának és árkának profiljai (Botha Zoltán – S. A.) 
260. kép. A Kustaly 2. töltés sáncának és árkának/árkainak profiljai (Botha Zoltán – S. A.) 
261. kép. A Kustaly 3. töltés sáncának és árkának profiljai (Botha Zoltán – S. A.) 
262. kép. Kustaly 2. töltés sáncszerkezetének felszínrajza, 2010. évi ásatás (S. A. – Nyárádi Zsolt) 
263. kép. Kustaly 2. töltés sáncának és árkának metszet- és felszínrajza, 2010. évi ásatás (S. A.– Nyárádi 
Zsolt – K. Péter) 
264. kép. A Kustaly 2. töltés sáncának szerkezete, 2010. évi ásatás (S. A.) 
265. kép. A Kustaly 2. töltés árka, 2010. évi ásatás (S. A.) 
266. kép. A Kakasbarázda szerkezete a Lencsés-dombnál, 2009. évi szonda (S. A.) 
267. kép. A Kakasbarázda szerkezete a Rika-patak völgyében, 2009. évi szonda (S. A.) 
268. kép. A Kustaly 2. töltésen végzett ásatás felmérése, 2010 (Conus Kft) 
269. kép. Az Országhatár töltésen végzett ásatás felmérése, 1-3. szelvény, 2010 (Conus Kft) 
270. kép. Az Országhatár töltésen végzett ásatás felmérése, 4-5. szelvény, 2010 (Conus Kft) 
271. kép. Az Országhatár töltésen nyitott szondák metszetei, 2010 (S. A. – Botha Zoltán) 
272. kép. Az Országhatár töltésen nyitott szelvények és szondák, valamint a profilrajzok helyzete, 2010 
(Kosza Antal – Conus Kft.) 
273. kép. Az Országhatár töltésének profilrajzai, 2010 (Botha Zoltán – S. A.) 
274. kép. Az Országhatár árka és sánca (A-B) északról fényképezve (S. A.) 
275. kép. Az Országhatár árka és sánca (E-F) északról fényképezve (S. A.) 
276. kép. Az Országhatár sánca (I-J) délnyugatról fényképezve (S. A.) 
277. kép. Az Országhatár sáncának metszete északról (1. szelvény, 2010) (S. A.) 
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278. kép. Az Országhatár árkának és sáncának metszete nyugatról (4-5. szelvény, 2010) (S. A.) 
279. kép. Az Országhatár sánca alatti eredeti talajfelszín keletről (4. szelvény, 2010) (S. A.) 
280. kép. Országhatár – 2010. évi ásatás, 1-3. szelvények metszetei (S. A.) 
281. kép. Országhatár – 2010. évi ásatás, 4-5. szelvények metszetei (S. A.) 
282. kép. Oklánd – Országhatár, 2010. ásatás. 1: tetőcserép és állatcsontok az 5. szondából; 2: paticsrögök 
a 4. szondából, 1. szint; 3: téglatöredékek és pipa a 9. szondából (S. A.) 
283. kép. Az Országhatár töltése (Dénes I. 2000. 230.) 
284. kép. Töltések a Rika-patak – Nádas-patak közti gerincen (Dénes I. 2000. 229.) 
285. kép. Töltések a rikai toronyvárak környezetében (Dénes I. 2000. 228.) 
286. kép. Sánc és árok a rikai nyugati torony nyugati oldalán délről fényképezve (S. A.) 
287. kép. Sánc és árok a rikai keleti torony keleti oldalán északról fényképezve (S. A.) 
288. kép. Sánc és árok az Írott-kő mellett délről fényképezve (S. A.) 
289. kép. Sánc és árok a Kövesdomb mellett keletről fényképezve (S. A.) 
290. kép. Töltésprofilok a Görgényi-Hargita-fennsíkon, méretarány nélkül (Dénes I. 2007. 283.) 
291. kép. Töltésprofilok a Hargita és Vargyas-szoros között, méretarány nélkül (Dénes I. 2007. 284.) 
292. kép. Töltésprofilok a Görgényi-, Hargita- és Persányi-hegység térségében (Dénes I. 2003. 107.) 
293. kép. Sáncátvágások a székelyföldi töltések különféle szakaszain (Dénes I. 2000. 232.) 
294. kép. Sáncátvágások a székelyföldi töltések különféle szakaszain (Dénes I. 2003. 108.) 
295. kép. Töltésvonulat a Magyar- és Oláhzsákod közti hegygerincen, 2010 (Kosza Antal – S. A.) 
296. kép. Magyar- és Oláhzsákod közti hegygerinc délről fényképezve (S. A.) 
297. kép. Magyar- és Oláhzsákod közti töltés részlete délkeletről fényképezve (S. A.) 
298. kép. Homoródkeményfalva – Hollókő a III. katonai felmérésen 
299. kép. A Hollókő alatti sziklaeresz keletről fényképezve (S. A.) 
300. kép. A Hollókő alatti sziklaeresz alaprajzi felmérése, 2010 (S. A. – Zólya Levente) 
301. kép. A Hollókő alatti sziklaeresz metszetei (S. A. – Zólya Levente) 
302. kép. Kénos – Veresmart a III. katonai felmérésen 
303. kép. A Veresmart délről fényképezve (S. A.) 
304. kép. A Veresmart barlangjainak felmérése, 2007 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
305. kép. Máréfalva – Kőlik a III. katonai felmérésen 
306. kép. A Kőlik barlangjainak térbeli elhelyezkedése (S. A. – Conus kft.) 
307. kép. A Kőlik 1-3. barlangjainak felmérése, 1998 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
308. kép. A Kőlik 4-7. barlangjainak felmérése, 2008 (S. A. – Zólya Levente) 
309. kép. Kőlik – a 6. barlang leszakadt maradványai délről fényképezve (S. A.) 
310. kép. Kőlik – az 5. barlang leszakadt maradványai délről fényképezve (S. A.) 
311. kép. A Kőlik délről, 1-2. barlang (S. A.) 
312. kép. A Kőlik 1. barlangja belülről (S. A.) 
313. kép. A Kőlik 2. barlangjában feltárt tárolóverem, 2008 (S. A.) 
314. kép. A Kőlik 2. barlangjának eredeti padlószintje, a bejárat sarokköveivel – 2008 (S. A.) 
315. kép. Kőlik, a 2. barlang feltárásának alaprajza, 2008 (S. A.) 
316. kép. Kőlik, a 2. barlang feltárásának keleti metszete, 2008 (S. A.) 
317. kép. Máréfalva – Kőlik: 16-17. századi kerámialeletek, 2. barlang, 2008. ásatás. 1: a járószint fölötti 
omladékból; 2-5: a barlang keleti oldalába ásott gödörből (S. A.) 
318. kép. Máréfalva – Kőlik: fém- és üvegleletek, 2. barlang, 2008. ásatás. 1: barlang járószintjéből; 2-5: 
a barlang keleti oldalába ásott veremből (S. A.) 
319. kép. Muzsna – Likoldala a III. katonai felmérésen 
320. kép. A Likoldala délről (S. A.) 
321. kép. A Likoldala barlangjainak felmérése, 1998 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
322. kép. Likoldal – az 1. barlang délről fényképezve (S. A.) 
323. kép. Likoldal – a 2. barlang délről fényképezve (S. A.) 
324. kép. Veresmart – a 2. barlang délkeletről fényképezve (S. A.) 
325. kép. Veresmart – az 1. barlang délről fényképezve (S. A.) 
326. kép. A Budvár Orbán Balázs fényképfelvételén a Jézus Szíve kápolnától (Orbán 1868. I. 61.) 
327. kép. Székelyudvarhely – Budvár, a nyugati barlangcsoport délkeletről (S. A.) 
328. kép. Budvár – a keleti barlangcsoport délkeletről (S. A.) 
329. kép. A budvári barlangok elhelyezkedése (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
330. kép. Budvár – nyugati barlangcsoport, 1. barlang felmérése, 2008 (S. A. – Serfőző Antal – Zólya 
Levente) 
331. kép. Budvár – nyugati barlangcsoport, 2. barlang felmérése, 2008 (S. A. – Serfőző Antal – Zólya 
Levente) 
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332. kép. Budvár – nyugati barlangcsoport, 5. barlang felmérése, 2008 (S. A. – Serfőző Antal – Zólya 
Levente) 
333. kép. Budvár – nyugati barlangcsoport, 7. barlang felmérése, 2008 (S. A. – Serfőző Antal – Zólya 
Levente) 
334. kép. Budvár – keleti barlangcsoport, 10-11. barlang felmérése – 2008 (Botha Zoltán – S. A. – Zólya 
Levente) 
335. kép. Budvár – keleti barlangcsoport, 12-13. barlang felmérése – 2008 (Botha Zoltán – S. A. – Zólya 
Levente) 
336. kép. Budvár – keleti barlangcsoport, 17-18. barlang felmérése, 2008 (Botha Zoltán – S. A. – Zólya 
Levente) 
337. kép. Budvár – keleti barlangcsoport, 19. barlang felmérése, 2008 (Botha Zoltán – S. A. – Zólya 
Levente) 
338. kép. Budvár – nyugati barlangcsoport, 4. barlang (S. A.) 
339. kép. Budvár – nyugati barlangcsoport, 7. barlang (S. A.) 
340. kép. Budvár – keleti barlangcsoport, 12. barlang (S. A.) 
341. kép. Budvár – keleti barlangcsoport, 19. barlang (S. A.) 
342. kép. Budvár – nyugati barlangcsoport, 5. barlang (S. A.) 
343. kép. Székelyudvarhely/Kadicsfalva – Rez a III. katonai felmérésen 
344. kép. A Rez barlangjai keletről (S. A.) 
345. kép. A Rez barlangjainak felmérése, 2007-2008 (S. A. – Serfőző Antal – Zólya Levente) 
346. kép. A Rez barlangjainak elhelyezkedése (S. A. – Serfőző Antal) 
347. kép. Rez – a 4. barlang belülről (S. A.) 
348. kép. Rez – az 1-3. barlang maradványai (S. A.) 
349. kép. Telekfalva – Őrhegy a III. katonai felmérésen 
350. kép. Az Őrhegy barlangjai tavasszal délről (S. A.) 
351. kép. A telekfalvi barlangok Orbán Balázs felmérésén (Orbán 1868. I. 176.) 
352. kép. A telekfalvi barlangok 1942-ben (készítette: Szőke Ferenc) 
353. kép. A telekfalvi barlangok elhelyezkedése (Conus Kft – S. A.) 
354. kép. A telekfalvi barlangok felmérése, 1998 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
355. kép. A telekfalvi 2. barlang hosszmetszetei, 1998 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
356. kép. A telekfalvi 2. barlang keresztmetszetei, 1998 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
357. kép. A telekfalvi 1. és 3. barlang metszetei, 1998 (S. A. – Serfőző Antal – Bagi István) 
358. kép. Telekfalva – Őrhegy, 2. barlang, 2007. évi ásatás összesítő alaprajza (S. A.) 
359. kép. Telekfalva – Őrhegy, 2. barlang, 2007. évi ásatás keleti metszete (S. A.) 
360. kép. Telekfalva – Őrhegy: 16-17. századi kerámia, 2007. ásatás. 1: 2/4. barlang, II. járószint; 2: 2/3. 
barlang, II. járószint; 3, 6-7: 2. barlang előtere, II. járószint; 4-5: 2. barlang, omladékréteg (S. A.) 
361. kép. Telekfalva – Őrhegy: fém- és csontleletek, 2007. ásatás. 1, 3, 7: 2/4. barlang, II. járószint; 2, 5: 
2/3. barlang, II. járószint; 4: 2. barlang előtere, II. járószint; 6: 2/4. barlang (S. A.) 
362. kép. Telekfalva – a 2. barlang feltárása az eredeti járószinttel, 2008 (S. A.) 
363. kép. Telekfalva – 2. barlang, a feljárat szerkezeti eleme, 2008 (S. A.) 
364. kép. Telekfalva – 2. barlang, eszköznyomok a barangfalon (S. A.) 
365. kép. Telekfalva – 1. barlang (S. A.) 
366. kép. Telekfalva – 3. barlang (S. A.) 
367. kép. Tibód – Szirt-oldal a III. katonai felmérésen (S. A.) 
368. kép. A Szirt-oldal délkeletről (S. A.) 
369. kép. A Szirt-oldal barlangjainak felmérése – 2008 (S. A. – Zólya Levente) 
370. kép. Szirt-oldal – 2. barlang (S. A.) 
371. kép. Szirt-oldal – elpusztult barlangok (S. A.) 
372. kép. Homoródalmás – Vermek helyszíne (S. A.) 
372. a. kép. Homoródalmás – elpusztult tatárpince (verem) metszete, 2010 (S. A.) 
373. kép. Homoródjánosfalva – a tatárpincék helyszíne (S. A.) 
374. kép. Nyárádszentsimon, beszakadt tatárpince maradványa, 2010 (S.A.) 
375. kép. Homoródalmás – a tatárpincék helyszíne a III. katonai felmérésen 
376. kép. Homoródjánosfalva – a tatárpincék helyszíne a III. katonai felmérésen 
377. kép. A Vargyas-szoros a III. katonai felmérésen 
378. kép. A homoródalmási/Orbán Balázs barlang első térképe Fekete István nyomán (Orbán Balázs 
1868. I. 89.) 
379. kép. A Vargyas-szoros térképe a főbb régészeti lelőhelyekkel (Dénes I. 2002.) 
380. kép. A Vargyas-patak szurdoka légifelvételen, 2010 (S. A.) 
381. kép. A Vargyas-szoros déli szélén található kősánc (S. A.) 
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382. kép. A Vargyas-szoros régészeti lelőhelyei (S. A. – Conus Kft.) 
383. kép. A Lócsűr barlang egykor erődített szájnyílása (S. A.) 
384. kép. Kőfal maradványa az Orbán Balázs barlang bejáratánál (S. A.) 
385. kép. Kőfal maradványa a Tatárlik déli szájnyílásánál (S. A.) 
386. kép. Az Orbán Balázs barlang (Dénes István – Sztáncsuj Sándor József nyomán) 
387. kép. A Tatárlik barlang felmérése (Dénes István) 
388. kép. A Lócsűr barlang vázlatos rajza (Dénes István) 
389. kép. Az Orbán Balázs barlang védőfalának maradványai – 2011. évi felmérés (Botha Zoltán – S. A.) 
390. kép. A Tatárlik védőfalának maradványai – 2011. évi felmérés (Botha Zoltán – S. A.) 
391. kép. Homoródalmás – Vargyas-szoros: késő népvándorláskori és Árpád-kori kerámia, Dénes István 
gyűjteménye. 1: 36., ún. „kőfalas” barlang; 2: 27. barlang (Cseppköves-bg.); 3: 5. barlang (Kápolna-bg.); 
4: 81. barlang (Fehéroszlop-bg.); 5-6: 
13. barlang (Tatárlik); 7: 11. barlang; 8: 24. barlang („Hotel Spelaeus”) (S. A.) 
392. kép. Homoródalmás – Vargyas-szoros: Árpád-kori kerámia. 1-7, 9: Dénes István gyűjteménye; 8: 
Maros Megyei Múzeum gyűjteménye. 1, 3: 20. barlang (Gábor-bg.); 2: 5. barlang (Kápolna-bg.); 4: 27. 
barlang (Cseppköves-bg.); 5: 36., ún. „kőfalas” barlang; 6: 14. barlang (Orbán Balázs-bg.); 7: 81. barlang 
(Fehéroszlop-bg.); 8: 8. barlang (Lócsűr); 9: 33. barlang (Székelybetyár-bg.) (S. A.) 
393. kép. Homoródalmás – Vargyas-szoros: Árpád-kori – 14. századi kerámia, III. Béla kori dénár, Dénes 
István gyűjteménye. 1: 5. barlang (Kápolna-bg.); 2, 7: 36., ún. „kőfalas” barlang; 3: 27. barlang 
(Cseppköves-bg.); 4, 6: 20. barlang (Gábor-bg.); 5: 57. barlang (Alagút-bg.); 8: 81. barlang (Fehéroszlop-
bg.) (S. A.) 
394. kép. Homoródalmás – Vargyas-szoros: 14-15. századi kerámia. 1-2, 5-7: Dénes István gyűjteménye; 
3-4: Maros Megyei Múzeum gyűjteménye. 1: 6. barlang; 2: 84. barlang (Ősember-bg.); 3-4: 8. barlang 
(Lócsűr); 5-6: 40. barlang (Abri-bg.); 7: 57. barlang (Alagút-bg.) (S. A.) 
395. kép. Homoródalmás – Vargyas-szoros: 14-15. századi kerámia, csontfésű, Dénes István 
gyűjteménye. 1-2: 20. barlang (Gábor-bg.); 3: 14. barlang (Orbán Balázs bg.); 4: Homoródkeményfalva – 
Hollókő, felszíni gyűjtés; 5: 13. barlang (Tatárlik); 6: 33. barlang (Székelybetyár-bg.) (S. A.) 
396. kép. Homoródalmás – Vargyas-szoros: 15-17. századi kerámia, Dénes István gyűjteménye. 1-2: 36., 
ún. „kőfalas” barlang; 3, 5, 7: 13. barlang (Tatárlik); 4: 33. barlang (Székelybetyár-bg.); 6, 8: 14. barlang 
(Orbán Balázs-bg.) (S. A.) 
397. kép. Homoródalmás – Tatárkápolna és környezetének geodéziai felmérése, 2008 (S. A. – Conus Kft) 
398. kép. A Tatárkápolna és a Tatársánc a Kőmezőn légifelvételen, 2010 (S. A.) 
399. kép. A Tatársánc és a Pipások dombja a Vargyas-szoros fölött légifelvételen, 2010 (S. A.) 
400. kép. A Tatárkápolna nyugati homlokzata 1978-ban (Dénes István) 
401. kép. A Tatárkápolna nyugati homlokzata 2008-ban (S. A.) 
402. kép. A Tatárkápolna felmérése – 2008 (S. A. – Kosza Antal) 
403. kép. Tatárkápolna – a 2. szelvényben feltárt sírok összesítő rajza, 2008. évi ásatás 
404. kép. A Tatárkápolna felmérése – 1943 (KÖH. Tervtár, K – 481.) 
405. kép. Tatárkápolna – 1. szelvény, összesítő alaprajz, 2008. évi ásatás (S. A.) 
406. kép. Tatárkápolna – 1. szelvény déli metszet, 2008. évi ásatás (S. A.) 
407. kép. Tatárkápolna – 1. szelvény keleti metszet, 2008. évi ásatás (S. A.) 
408. kép. Tatárkápolna – 2. szelvény nyugati metszet, 2008. évi ásatás (S. A.) 
409. kép. Tatárkápolna – 1. szelvény, 2008. évi ásatás (S. A.) 
410. kép. Tatárkápolna – 2. szelvény, 2008. évi ásatás (S. A.) 
411. kép. Homoródalmás – Tatárkápolna: faragott kövek. 1, 3: mészkőből faragott kváderek; 2: 
mészkőből faragott gyámkő töredéke; 4: mészkőből faragott nyíláskeret; 5: mészkőből faragott diadalív-
vállkő; 6-7: andezit megmunkált kövek (S. A.) 
412. kép. Homoródalmás – Tatárkápolna: Árpád-kori kerámia, 2008. feltárás. 1, 4: 1. szelvény, 
kincskereső gödör; 3, 6: 1. szelvény, kváderköves omladék; 2, 5, 7, 9: 2. szelvény, szórvány 
(meddőhányó); 8, 10: 2. szelvény, szürkésbarna, enyhén kevert  
humusz (R-3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves humuszréteg (építési szint, R-4) (S. A.) 
413. kép. Homoródalmás – Tatárkápolna: Árpád-kori kerámia, 2008. feltárás, 2, 2’. szelvény. 1: 
szürkésbarna, enyhén kevert, kavicsos humusz (R-5); 2-3, 7: R-5/barna, tömött, mészkavicsos, enyhén 
faszenes, paticsfoltos humusz (települési réteg, R-6); 4-5: szürkésbarna, enyhén kevert humusz (R-
3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves humusz (építési szint, R-4); 6: R-6 (S. A.) 
414. kép. Homoródalmás – Tatárkápolna: 13-15. századi kerámia, 2008. feltárás, 2, 2’. szelvény. 1, 4-5, 7, 
9-10: szürkésbarna, enyhén kevert humusz (R-3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves humusz (építési 
szint, R-4); 2: szürkésbarna, enyhén kevert, kavicsos humusz (R-5)/barna, tömött, mészkavicsos, enyhén 
faszenes, paticsfoltos humusz (települési réteg, R-6); 3, 6, 8: R-4/szürkésbarna, habarcsrögös, építési 
törmelékes réteg (R-10) (S. A.) (S. A.) 
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415. kép. Homoródalmás – Kőmező, 3. szelvény, 2008. évi ásatás (S. A.) 
416. kép. Homoródalmás – Kőmező, 4. szelvény, 2008. évi ásatás (S. A.) 
417. kép. Homoródalmás – Kőmező, 5. szelvény, 2008. évi ásatás (S. A.) 
418. kép. Homoródalmás – Kőmező, 6. szelvény, 2008. évi ásatás (S. A.) 
419. kép. Homoródalmás – Kőmező, fennhagyott kút maradványa (S. A.) 
420. kép. Homoródalmás – Kőmező, négyzetes objektum (mészégető boksa ?) maradványa (S. A.) 
421. kép. Homoródalmás – a Kőmezőn feltárt szelvények metszetei, 2008 (S. A.) 
422. kép. A Homoródalmás – Tatársánc átvágásának metszete (Dénes István hagyatéka) 
423. kép. Homoródalmás – Kőmező: Árpád-kori kerámia, 2008. feltárás. 1-3, 5-6, 8, 10: 3. szelvény, 
barnásszürke humuszos réteg (R-2); 4, 9, 12: 4. szelvény, barnásszürke humuszos réteg (R-2); 7, 11: 6. 
szelvény, barnásszürke humuszos réteg (R-2) (S. A.) 
424. kép. A Tatársánc nyugatról (S. A.) 
425. kép. A Tatársánc és a Pipások dombja délkeletről (S. A.) 
426. kép. Homoródalmás – Kőmező környezete: késő népvándorláskori és Árpád-kori kerámia. 1-4, 7: 
Pipások dombja, Csíki Székely Múzeum gyűjteménye; 5-6: Pionírok ösvénye, 2008. évi terepbejárás (S. 
A.) 
427. kép. Homoródalmás – Kőmező és környezete: 12-14. századi kerámia. 1-4, 6: Pipások dombja, Csíki 
Székely Múzeum gyűjteménye; 5, 7: Kőmező, Dénes István gyűjteménye (S. A.) 
428. kép. Agyagfalva – református templom légifelvételen, 2011 (S. A.) 
429. kép. Agyagfalva – református templom, a kaputorony délnyugatról (S. A.) 
430. kép. Agyagfalva – református templom, a kaputorony I. szintjének délkeleti lőrése (S. A.) 
431. kép. Agyagfalva – református templom, a kaputorony és a kerítőfal részlete keletről  
(S. A.) 
432. kép. Agyagfalva – református templom, a kaputorony alaprajza (Dávid 1981. 51.) 
433. kép. Agyagfalva – református templom, a kaputorony I. szintjének északnyugati lőrése (S. A. – 
Zólya Levente) 
434. kép. Bordos – római katolikus templom, csúcsíves ablak a torony nyugati oldalán (Dávid 1981. 74.) 
435. kép. Bordos – római katolikus templom, a torony I. és II. szintjének lőrése és csúcsíves ablaka az 
északi oldalon (S. A.) 
436. kép. Bardóc – református templom, különálló torony (S. A.) 
437. kép. Bordos – római katolikus templom tornya (S. A.) 
438. kép. Bordos – római katolikus templom, a torony I. szintjének északi lőrése (S. A.) 
439. kép. Bordos – római katolikus templom, a torony II. szintjének nyugati lőrése (S. A.) 
440. kép. Bögöz – református templom légifelvételen, 2011 (S. A.) 
441. kép. Bögöz – református templom, freskók a hajó és a torony falán (S. A.) 
442. kép. Bögöz – református templom, 1. szelvény, a hajó és toronyfal alapozása és lábazata, 2009. évi 
ásatás (S. A.) 
443. kép. Bögöz – református templom, torony, X alakú szerkezet (S. A.) 
444. kép. Bögöz – református templom alaprajza (Dávid 1981. 75.) 
445. kép. Bögöz – református templom, 1. szelvény, a hajó és toronyfal alapozása és lábazata, 2009. évi 
ásatás (S. A.) 
446. kép. Bögöz – református templom, 1. szelvény, déli metszet, 2009. évi ásatás (S. A.) 
447. kép. Énlaka – unitárius templom, a torony és cinteremfal délnyugatról (S. A.) 
448. kép. Énlaka – unitárius templom, toló gerendával zárható nyugati ajtó (S. A.) 
449. kép. Erdőfüle – református templom, átalakított középkori torony (S. A.) 
450. kép. Erdőfüle – református templom, torony, I. szint északi lőrése (Botha Zoltán – S. A.) 
451. kép. Erdőfüle – református templom, torony, II. szint keleti lőrése (Botha Zoltán – S. A.) 
452. kép. Erdőfüle – református templom, a torony alaprajza (Dávid 1981. 105.) 
453. kép. Erdőfüle – református templom, a torony I. szinti alaprajza (Botha Zoltán – S. A.) 
454. kép. Erdőfüle – református templom, torony I-II. szint, déli és keleti lőrések (Botha Zoltán – S. A.) 
455. kép. Farcád – református templom, torony északi melléktere, I-II. szint, lőrésablak és lőrések (S. A.) 
456. kép. Farcád – református templom alaprajza (Dávid 1981. 108.) 
457. kép. Farcád – református templom, a torony déli oldala (S. A.) 
458. kép. Farcád – református templom, a torony déli melléktere (S. A.) 
459. kép. Farcád – református templom, a torony északi melléktere (S. A.) 
460. kép. Felsőboldogfalva – a református templom tornya délnyugatról (S. A.) 
461. kép. Felsőboldogfalva – református templom, toronybejárat (S. A.) 
462. kép. Felsőboldogfalva – református templom légifelvételen, 2011 (S. A.) 
463. kép. Felsőboldogfalva – református templom, fülke a torony II. szintjének keleti oldalán (Botár 
István) 
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464. kép. Felsőboldogfalva – református templom, torony, I. szint nyugati lőrése (S. A.) 
465. kép. Felsőboldogfalva – református templom, torony, II. szint déli lőrése (S. A.) 
466. kép. Homoródjánosfalva – unitárius templom, a cinteremfal északon (S. A.) 
467. kép. Felsőboldogfalva – református templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 (S. A. – Zólya 
Levente) 
468. kép. Felsőboldogfalva – református templom, a torony I. szinti felmérése, 2010 (S. A. – Zólya 
Levente) 
469. kép. Felsőboldogfalva – református templom, a torony dél-északi metszete, 2010 (S. A. – Zólya 
Levente) 
470. kép. Felsőboldogfalva – a református templom alaprajza (Dávid 1981. 116.) 
471. kép. Homoródjánosfalva – az unitárius templom alaprajza, méretarány nélkül (Fabini 2002. I. 171.) 
472. kép. Homoródszentmárton – az unitárius templom alaprajza (Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 
129.) 
473. kép. Homoródszentmárton Honterus Erdély térképén (Szathmáry 1987. 81.) 
474. kép. Homoródszentmárton Zsámboky János 1566. évi térképén (Szathmáry 1987. 155.) 
475. kép. Homoródszentmárton a Cosmographia Erdély 1588. évi térképén (Szathmáry 1987. 90.) 
476. kép. A homoródszentmártoni templomvár Orbán Balázs felvételén (Orbán 1868. I. 161.) 
477. kép. A homoródszentmártoni templomvár elvi rekonstrukciója (Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 
33.) 
478. kép. A homoródszentmártoni templomvár az 1980-as években (Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 
129.) 
479. kép. A homoródszentmártoni templomvár légifelvételen, 2011 (S. A.) 
480. kép. A homoródszentmártoni templomvár tömegvázlata (Geoservice Kft.) 
481. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a kaputorony délkeletről (S. A.) 
482. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a kaputorony alatti átjáró (S. A.) 
483. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a kaputorony eredeti bejárata (S. A.) 
484. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a kaputorony másodlagosan kialakított bejárata (S. 
A.) 
485. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a kaputorony nyugati oldala (S. A.) 
486. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a kaputorony falába épített lépcső (Nyárádi Zsolt) 
487. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a kaputorony metszete (Gyöngyössy – Kerny – 
Sarudi 1995. 131.) 
488. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a kaputorony eredeti boltozatának lenyomata 
(Nyárádi Zsolt) 
489. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a kaputorony alaprajzi felmérése, 2011 (S. A. – 
Zólya Levente) 
490. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a kaputorony I. szinti alaprajza, 2011 (S. A. – Zólya 
Levente) 
491. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a kaputorony kelet-nyugati metszete, 2011 (S. A. – 
Zólya Levente) 
492. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, kaputorony, I. szint, északi lőrés (S. A.) 
493. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, kaputorony, I. szint, keleti lőrés (S. A.) 
494. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, kaputorony, II. szint, nyugati lőrés (S. A.) 
495. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, kaputorony, II. szint, déli lőrés (S. A.) 
496. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, védőfal, keleti szakasz belülről (S. A.) 
497. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a délkeleti védőtorony helyének falazatváltása (S. 
A.) 
498. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, bejárat a védőfal délkeleti szakaszán (S. A.) 
499. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a délkeleti védőtorony helye (S. A.) 
500. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, falazatváltás a déli falszakasz belső oldalán (S. A.) 
501. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, falelválás a déli falszakaszon belülről (S. A.) 
502. kép. Homoródszentmárton – falelválás a védőfal északnyugati oldalán kívülről (S. A.) 
503. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, falelválás a védőfal északi oldalán kívülről (S. A.) 
504. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a déli védőtorony helye (S. A.) 
505. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a délnyugati védőtorony helye (S. A.) 
506. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a délnyugati falszakasz belülről (S. A.) 
507. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a délnyugati falszakasz kívülről (S. A.) 
508. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, gerendafészkek a nyugati falszakaszon (S. A.) 
509. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, védőtorony a nyugati oldalon (S. A.) 
510. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal az északi oldalon belülről (S. A.) 
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511. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal az északi oldalon kívülről (S. A.) 
512. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 1. számú lőrésének rajza (S. A.) 
513. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 1. számú lőrése kívülről (S. A.) 
514. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 2. számú lőrése belülről (S. A.) 
515. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 2. számú lőrésének rajza (S. A.) 
516. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 3. számú lőrése belülről (S. A.) 
517. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 3. számú lőrésének rajza (S. A.) 
518. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 4. számú lőrése belülről (S. A.) 
519. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 4. számú lőrése kívülről (S. A.) 
520. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 4. számú lőrésének rajza (S. A.) 
521. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 5. számú lőrése belülről (S. A.) 
522. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 5. számú lőrésének rajza (S. A.) 
523. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 10. számú lőrése belülről (S. A.) 
524. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 10. számú lőrésének rajza (S. A.) 
525. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 6. számú lőrése belülről (S. A.) 
526. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 6. számú lőrésének rajza (S. A.) 
527. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 7. számú lőrése belülről (S. A.) 
528. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 7. számú lőrése kívülről (S. A.) 
529. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 7. számú lőrésének rajza (S. A.) 
530. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 8. számú lőrésének rajza (S. A.) 
531. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 8. számú lőrése kívülről (S. A.) 
532. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 8. számú lőrése belülről (S. A.) 
533. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 9. számú lőrésének rajza (S. A.) 
534. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 9. számú lőrése belülről (S. A.) 
535. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a védőfal 9. számú lőrése kívülről (S. A.) 
536. kép. A homoródszentmártoni templomvár helyszínén végzett geofizikai kutatás felületei, 2010 
(Geoservice Kft.) 
537. a-c. kép. A homoródszentmártoni templomvár geofizikai kutatása, 2010 (Geoservice Kft) 
538. kép. A homoródszentmártoni templomvár geodéziai felmérése a 2011. évi ásatási felületekkel és 
építéstörténeti részletekkel (Geoservice Kft – S. A.) 
539. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 1. szelvény, nyugati metszet, 2011 (S. A. – Bálint 
Zsombor – Zólya Levente) 
540. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 1. szelvény, A-B metszet, 2011 (S. A. – Zólya 
Levente) 
541. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 1. szelvény felszínrajza, 2011 (S. A.– Bálint 
Zsombor – Zólya Levente) 
(az 539., 541. képek leírása közös) 
542. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 1. szelvény, toronyalapozás és a 17. századi védőfal, 
2011 (S. A.) 
543. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 1. szelvény, belső épület déli fala és omladéka, 2011 
(S. A.) 
544. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 1. szelvény, belső épület déli fala, 2011 (S. A.) 
545. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 1. szelvény, torony I. fázisa, 2011 (S. A.) 
546. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 1. szelvény, oszlophely a tornyot megelőző 
rétegben, 2011 (S. A.) 
547. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, a délkeleti torony felszínrajza, 2011 (S. 
A.– Bálint Zsombor – Opra Imre) 
548. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, délnyugati metszet, 2011 (S. A.) 
549. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, toronybelépő alapozása, 2011 (S. A. – 
Botha Zoltán – Nyárádi Zsolt – Zólya Levente) 
550. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, délkeleti metszet, 2011 (S. A. – Opra 
Imre) 
551. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, északkeleti metszet, 2011 (S. A. – 
Nyárádi zsolt – Opra Imre) 
(az 550-551. képek metszeteinek leírása közös) 
552. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, égett, lezuhant padló, 2011 (S. A.) 
553. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, a padló részlete, 2011 (S. A.) 
554. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, a délkeleti torony feltárása, 2011 (S. A.) 
555. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, a délkeleti torony bejárata, 2011 (S. A.) 
556. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény metszete, 2011 (S. A.) 
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557. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, a tornyot megelőző külső járószin, 2011 
(S. A.) 
558. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, toronybelépő alapozása, 2011 (S. A.) 
559. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, a védőtorony részlete, 2011 (S. A.) 
560. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, a védőtorony falazatváltása, 2011 (S. 
A.) 
561. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, a délkeleti védőtorony, 2011 (S. A.) 
562. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, a védőtorony és a védőfal, 2011 (S. A.) 
563. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, a délkeleti védőtorony, 2011 (S. A.) 
564. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, a védőtorony és a köpenyfal részlete, 
2011 (S. A.) 
565. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, a középkori cinteremfal és a köpenyfal, 
2011 (S. A.) 
566. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, a védőtorony délnyugati 
falmaradványa, 2011 (S. A.) 
567. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 4. szelvény, a várfalon létrehozott bejárat nyílása és 
küszöbe, 2011 (S. A.) 
568. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 4. szelvény, a toronybejárat járószintje, 2011 (S. A.) 
569. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 4. szelvény, 18. századi járószint, 2011 (S. A.) 
570. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 4. szelvény, leégett faépület, 2011 (S. A.) 
571. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 4. szelvény, leégett faépület, 2011 (S. A.) 
572. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 4. szelvény, a középkori cinteremfal építési szintje, 
2011 (S. A.) 
573. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 4. szelvény, középkori és 17. századi periódusok, 
2011 (S. A.) 
574. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 4. szelvény, 17. századi épület és előzményei, 2011 
(S. A.) 
575. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 4. szelvény, középkori temetkezések, 2011 (S. A.) 
576. a-b. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 4. szelvény, nyugati és északi metszet, 2011 (S. 
A. – Zólya Levente) 
577. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 4. szelvény, metszet a szelvény középvonalában, 
2011 (S. A.) 
578. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 4. szelvény, faépület maradványai, 2011 (S. A.) 
579. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 3. szelvény, kőépület omladéka, 2011 (S. A.) 
580. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 3. szelvény, kőépület és omladéka, 2011 (S. A.) 
581. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 3. szelvény, pince alapozása, 2011 (S. A.) 
582. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 3. szelvény, sírfoltok a kőépület alatt, 2011 (S. A.) 
583. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a 3. szelvény, középkori temetkezések, 2011 (S. A.) 
584. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 3. szelvény, északi metszet, 2011 (S. A.) 
585. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 3. szelvény, a védőfal alapozása, 2011 (S. A.) 
586. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 3. szelvény, a védőfal alapozása, 2011 (S. A.) 
587. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 3. szelvény, összesítő alaprajz, 2011 (S. A. – Botha 
Zoltán) 
588. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 3. szelvény, nyugati metszet, 2011 (S. A.) 
589. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 3. szelvény, északi metszet, 2011 (S. A.) 
(az 588-589. képek metszeteinek leírása közös) 
590. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény, összesítő felszínrajz, 2011 (S. A.) 
591. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény, északi metszet, 2011 (S. A.) 
592. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény, déli metszet, 2011 (S. A.) 
593. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény, keleti metszet, 2011 (S. A.) 
(az 591-593. képek metszeteinek leírása közös) 
594. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény, a keleti védőtorony omladéka, 2011 (S. 
A.) 
595. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény, temetőkerítés árka, 2011 (S. A.) 
596. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény, sírok a temetőárok mellett – 2011 (S. 
A.) 
597. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény, a köpenyfal és a keleti védőtorony 
alapozása, 2011 (S. A.) 
598. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény, falperiódusok, 2011 (S. A.) 
599. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény, a keleti védőtorony szintjei, 2011 (S.A.) 
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600. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 6. szelvény, temetkezés a kaputorony és a védőfal 
alatt, 2011 (S. A.) 
601. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 6. szelvény, a kaputorony és a védőfal 
(falköpenyezés ?) kapcsolata, 2011 (S. A.) 
602. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 6. szelvény, felszínrajz, 2011 (S. A. – Zólya 
Levente) 
603. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 6. szelvény, északi és keleti metszet, 2011 (S. A. – 
Zólya Levente) 
604. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a délkeleti védőtorony és a védőfal belső oldalának 
feltárása, 2011 (Botha Zoltán) 
605. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a délkeleti és keleti védőtornyok feltárása, 2011 
(Botha Zoltán) 
606. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, az ásatási szelvények összesítő térképe (Geoservice 
Kft. – S. A.) 
607. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom: 15-17. századi kerámia, 2011. évi ásatás. 1: 1. 
szelvény, a 17. századi védőfal alapozása alól; 2: 4. szelvény, a középkori cinteremfal melletti 
feltöltődésből; 3, 5: 2. szelvény, a délkeleti védőtorony építését megelőző feltöltésből; 4, 8: 2. szelvény, a 
délkeleti védőtorony használata idején képződött feltöltődésből; 6: 4. szelvény, a cinteremfal 
visszabontásának habarcsos rétegéből; 7: 3. szelvény, 3. sír betöltése (S. A.) 
608. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom: 16-17. századi kerámia, kályhaszemek és 
kályhacsempék, 2011. évi ásatás. 1: 4. szelvény, középkori sírok  
földjéből; 2, 4: 2. szelvény, a délkeleti védőtorony használata idején képződött feltöltődésből; 3: 4. 
szelvény, a középkori cinteremfal építését követő feltöltődési  
rétegből; 5, 8: 4. szelvény, a cinteremfal bontását megelőző feltöltődésből; 6-7: 4. szelvény, faépület 
padlójából; 9: 3. szelvény, kőépület betöltődéséből; 10: 5. szelvény, a keleti védőtorony omladéka alól (S. 
A.) 
609. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom: 17-19. századi kerámia, tetőcserepek, 2011. évi 
ásatás. 1-2: 4. szelvény, faépület pusztulási rétege; 3:  
2. szelvény, a délkeleti védőtorony bontását megelőző rétegből; 4-5: 3. szelvény, kőépület omladéka; 6: 1. 
szelvény, kőépület omladéka; 7-8: 5. szelvény, a keleti védőtorony omladékából; 9: 4. szelvény, a védőfal 
melletti újkori feltöltésből (S. A.) 
610. kép. Homoródszentmárton - unitárius templom: Vastárgyak, üveg- és csontleletek, pénzérmék, 16-
18. század, 2011. évi ásatás. 1, 3-5, 8-9: 2. szelvény, a délkeleti védőtorony használatának ideje alatt 
képződőtt feltöltődésből; 2: 1. szelvény, vasszög, a kaputorony melletti oszlophely betöltéséből; 6: 5. 
szelvény, a 17. századi járószint alól; 7: 3. szelvény, kőépület omladékából; 10: 2. szelvény, a délkeleti 
védőtorony omladékából; 11: 2. szelvény, a délkeleti védőtorony belső járószintjéből; 12: 6. szelvény, 
kevert, faszenes, habarcsos, tetőcserepes rétegből (S. A.) 
611. kép. Homoródszentpál – az unitárius templom tornya délnyugatról (S. A.) 
612. kép. Homoródszentpál – unitárius templom, torony I. szintje, északi lőrés (S. A.) 
613. kép. Homoródszentpál – unitárius templom, torony II. szintje, déli lőrés (S. A.) 
614. kép. Homoródszentpál – unitárius templom, torony III. szintje, északi lőrés (S. A.) 
615. kép. Homoródszentpál – unitárius templom, a torony dél-észak irányú metszete, 2010 (S. A. – Zólya 
Levente) 
616. kép. Homoródszentpál – unitárius templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 (S. A. – Zólya 
Levente) 
617. kép. Homoródszentpál – unitárius templom, a torony II. szinti alaprajza, 2010 (S. A. – Zólya 
Levente) 
618. kép. Homoródszentpál – unitárius templom, a torony földszinti és emeleti alaprajza (Dávid 1981. 
169.) 
619. kép. Homoródszentpéter – unitárius templom, a kaputorony alaprajzi felmérése (Dávid 1981. 171.) 
620. kép. Homoródszentpéter – unitárius templom, a kaputorony III. szintje, északi és déli lőrések, 2010 
(S. A. – Zólya Levente) 
621. a-b. kép. Homoródszentpéter – unitárius templom, a kaputorony III. szintje, északi és déli lőrések , 
2010 (S. A.) 
622. kép. Homoródszentpéter – unitárius templom, a kaputorony III. szintje, elfalazott nyílás a keleti 
oldalon, 2010 (S. A.) 
623. kép. Homoródszentpéter – unitárius templom, a kaputorony délnyugatról (S. A.) 
624. kép. Homoródújfalu – az unitárius templom cinteremfala (S. A.) 
625. kép. Karácsonfalva – unitárius templom légifelvételről, 2011 (S. A.) 
626. kép. Karácsonfalva – unitárius templom délről (S. A.) 
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627. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, a toronybejárat ajtókerete (S. A.) 
628. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 (S. A. – Zólya Levente) 
629. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, a torony II. szinti felmérése, 2010 (S. A. – Zólya Levente) 
630. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, a torony dél-észak irányú metszete, 2010 (S. A. – Zólya 
Levente) 
631. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, torony I. szint, nyugati lőrés (S. A.) 
632. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, torony II. szint, északi lőrés (S. A.) 
633. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, torony III. szint, déli lőrés (S. A.) 
634. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, torony IV. szint, elfalazott északi lőrés (S. A.) 
635. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, torony III. szint, ferde lőrés az északkeleti oldalon (S. A.) 
636. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, torony III. szint, ferde lőrés az északkeleti oldalon kívülről 
(S. A.) 
637. kép. Karácsonfalva – unitárius templom alaprajzi felmérése (Dávid 1981. 150.) 
638. kép. Máréfalva – Botos-dűlő, a kaputorony északnyugati metszete, 2007 (S. A. – Botha Zoltán) 
639. kép. Máréfalva – Botos-dűlő, a kaputorony összesítő alaprajza, 2007 (S. A.) 
640. kép. Máréfalva – Botos-dűlő, a kaputorony délről, 2007 (S. A. – Botha Zoltán) 
641. kép. Nagybacon – református templom, a gótikus torony délnyugatról (S. A.) 
642. kép. Nagybacon – református templom, a torony I. szintje, déli átalakított lőrés (S. A.) 
643. kép. Nagybacon – református templom, torony I. szintje, nyugati átalakított lőrés, 2010 (S. A.) 
644. kép. Nagybacon – református templom, a gótikus torony vízvetős támpillére (S. A.) 
645. kép. Nagybacon – a református templom 1575-ös harangja (S. A.) 
646. kép. Erkélyes toronysisak a nagygalambfalvi templomon, rekonstrukciós rajz (Gyöngyössy – Kerny 
– Sarudi 1995. 30.) 
647. kép. Nagybacon – a református templom alaprajza (Dávid 1981. 204.) 
648. kép. Nagygalambfalva – a református templom alaprajza (Dávid 1981. 209.) 
649. kép. Nagygalambfalva – a református templom légifelvételről, 2011 (S. A.) 
650. kép. Nagygalambfalva – református templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 (Botha Zoltán – S. 
A.) 
651. kép. Nagygalambfalva – református templom, a torony I. szinti alaprajza, 2010 (Botha Zoltán – S. 
A.) 
652. kép. Nagygalambfalva – református templom, a torony dél-észak irányú metszete, 2010 (Botha 
Zoltán – S. A.) 
653. kép. Nagygalambfalva – a református templom tornya délről (S. A.) 
654. kép. Nagygalambfalva – református templom, toronyalj (S. A.) 
655. kép. Nagygalambfalva – a református templom kerítőfala és tornya nyugatról (S. A.) 
656. kép. Nagygalambfalva – református templom, sekrestye (S. A.) 
657. kép. Nagygalambfalva – református templom, a torony II. szintje, déli lőrés (S. A.) 
658. kép. Nagygalambfalva – református templom, a torony II. szintje, elfalazott nyugati lőrés (S. A.) 
659. kép. Nagygalambfalva – református templom, a torony III. szintje, déli csúcsíves ablak (S. A.) 
660. kép. Nagysolymos – református templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 (S. A. – Zólya Levente) 
661. kép. Nagysolymos – református templom, a torony I. szinti alaprajza, 2010 (S. A. – Zólya Levente) 
662. kép. Nagysolymos – református templom, a torony dél-észak irányú metszete, 2010 (S. A. – Zólya 
Levente) 
663. kép. Nagysolymos – református templom, a torony I. szintje, északi lőrés (S. A.) 
664. kép. Nagysolymos – református templom, a torony II. szintje, déli lőrés (S. A.) 
665. kép. Nagysolymos – református templom, a torony III. szintje, északi lőrés (S. A.) 
666. kép. Nagysolymos – református templom, a torony IV. szintje, déli lőrés (S. A.) 
667. kép. Nagysolymos – református templom, a torony északnyugatról (S. A.) 
668. kép. Nagysolymos – a református templom alaprajza (Dávid 1981. 225.) 
669. kép. Oklánd – a 17. századi templom rekonstrukciós rajza (Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 30.) 
670. kép. Oklánd – az unitárius templom alaprajza (Dávid 1981. 228.) 
671. kép. Oklánd – unitárius templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 (Botha Zoltán – S. A.) 
672. kép. Oklánd – unitárius templom, a torony I. szinti alaprajza, 2010 (Botha Zoltán – S. A.) 
673. kép. Oklánd – unitárius templom, a torony nyugat-kelet irányú metszete, 2010 (Botha Zoltán – S. A.) 
674. kép. Oklánd – unitárius templom, a torony északnyugatról (S. A.) 
675. kép. Oklánd – unitárius templom, a cinteremfal részlete (S. A.) 
676. kép. Oklánd – unitárius templom, torony I. szintje, keleti lőrés (S. A.) 
677. kép. Oklánd – unitárius templom, torony II. szintje, keleti lőrés (S. A.) 
678. kép. Oklánd – unitárius templom, torony I. szintje, toronybejárat (S. A.) 
679. kép. Olasztelek – a református templom tornya északról (S. A.) 
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680. kép. Olasztelek – református templom, a cinteremfal déli részlete (S. A.) 
681. kép. Siménfalva – unitárius templom, a toronyfalba épített lépcső (S. A.) 
682. kép. Siménfalva – az unitárius templom tornya délnyugatról (S. A.) 
683. kép. Székelydálya – a református templom alaprajza (Dávid 1981. 259.) 
684. kép. Székelydálya – református templom, cinteremfal déli részlete (S. A.) 
685. kép. Rava – református templom tornya délről (S. A.) 
686. kép. Rava – református templom, erkélyes toronysisak tartószerkezetének gerendacsonkja a torony 
felső szintjén (S. A.) 
687. kép. Rava – református templom, a torony III. szintje, déli lőrés (S. A.) 
688. kép. Rava – református templom, a torony II. szintje, déli lőrés (S. A.) 
689. kép. Rava – református templom, a torony I. szintje, déli lőrés (S. A.) 
690. kép. Rava – református templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 (S. A. – Ráduly Zoltán) 
691. kép. Rava – református templom, torony I. szinti alaprajza, 2010 (S. A. – Ráduly Zoltán) 
692. kép. Rava – a református templom alaprajza (Dávid 1981. 241.) 
693. kép. Rava – református templom, a torony dél-észak irányú metszete, 2010 (S. A. – Ráduly Zoltán) 
694. kép. Rugonfalva – református templom légifelvételről, 2011 (S. A.) 
695. kép. Rugonfalva – református templom alaprajza (Benkő E. 1992. 133.) 
696. kép. Rugonfalva – református templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 (S. A. – Zólya Levente) 
697. kép. Rugonfalva – református templom, a torony I. szintjének alaprajza, 2010 (S. A. – Zólya 
Levente) 
698. kép. Rugonfalva – református templom, a torony dél-észak irányú metszete, 2010 (S. A. – Zólya 
Levente) 
699. kép. Rugonfalva – református templom, a torony nyugatról (S. A.) 
700. kép. Rugonfalva – református templom, a cinteremfal részlete nyugaton (S. A.) 
701. kép. Rugonfalva – református templom, elfalazott bejárat a védőfalon északon (S. A.) 
702. kép. Rugonfalva – református templom, bejárat a védőfalon keleten (S. A.) 
703. kép. Rugonfalva – református templom, torony, eredeti toronybejárat az I. szint északi oldalán (S. 
A.) 
704. kép. Rugonfalva – református templom, a torony II. szintje, kötőgerenda (S. A.) 
705. kép. Rugonfalva – református templom, a torony II. szintje, déli és nyugati lőrés (S. A.) 
706. kép. Rugonfalva – református templom, a torony I. szintje, nyugati lőrés (S. A.) 
707. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a templomerőd Orbán Balázs felvételén (Orbán 1868. I. 
180.) 
708. kép. Székelyderzs – a templomerőd 17. századi képének rekonstrukciója (Gyöngyössy – Kerny – 
Sarudi 1995. 184.) 
709. kép. Székelyderzs – az unitárius templom légifelvételről, 2011 (S. A.) 
710. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony délkeletről (S. A.) 
711. kép. Székelyderzs – a kaputorony metszete (Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 188.) 
712. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony alaprajzi felmérése, 2011 (S. A. – Zólya 
Levente) 
713. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony I. szinti alaprajza, 2011 (S. A. – Zólya 
Levente) 
714. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony észak-dél irányú metszete, 2011 (S. A. – Zólya 
Levente) 
715. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony bejárata (S. A.) 
716. kép. Székelyderzs – unitárius templom, szuroköntő a toronyaljban (S. A.) 
717. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony emeleti bejárata (S. A.) 
718. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony boltozatának lenyomata a III. szint északi 
oldalán, a lőrés fölött (S. A.) 
719. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony I. szintje, déli lőrés (S. A.) 
720. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony II. szintje, északi lőrés (S. A.) 
721. kép. Székelyderzs – a templomerőd a délkeleti védőfallal (S. A.) 
722. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a délnyugati védőfal (S. A.) 
723. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a nyugati védőtorony (S. A.) 
724. kép. Székelyderzs – unitárius templom, az északnyugati védőfal (S. A.) 
725. kép. Székelyderzs – unitárius templom, az északi védőtorony (S. A.) 
726. kép. Székelyderzs – unitárius templom, az északkeleti védőfal (S. A.) 
727. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a keleti védőtorony (S. A.) 
728. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a gyilokjáró helye a délkeleti falon (S. A.) 
729. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a gyilokjáró helye az északnyugati falon (S. A.) 
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730. kép. Székelyderzs – unitárius templom, déli védőtorony, földszint, déli lőrés (S. A.) 
731. kép. Székelyderzs – unitárius templom, déli védőtorony, földszint, a déli lőrés rajza, 2010 (S. A.) 
732. kép. Székelyderzs – unitárius templom, északi védőtorony, II. szint, az északnyugati oldal lőrései (S. 
A.) 
733. kép. Székelyderzs – unitárius templom, északi védőtorony, II. szint, az északnyugati oldal lőréseinek 
rajza, 2010 (S. A.) 
734. kép. Székelyderzs – unitárius templom, nyugati védőtorony, II. szint, a délnyugati oldal lőrései (S. 
A.) 
735. kép. Székelyderzs – unitárius templom, nyugati védőtorony, II. szint, a délnyugati oldal lőréseinek 
rajzai, 2010 (S. A.) 
736. kép. Székelyderzs – unitárius templom, lappancsos lőrés a délkeleti védőfalon (S. A.) 
737. kép. Székelyderzs – unitárius templom, elfalazott bejárat az északnyugati védőfalon (S. A.) 
738. kép. Székelyderzs – unitárius templom, szuroköntő az északnyugati védőfalon (S. A.) 
739. kép. Székelyderzs – unitárius templom, szuroköntő az északkeleti védőfalon (S. A.) 
740. kép. Székelyderzs – a templomerőd 17. századi védőfalának rekonstrukciója (Gyöngyössy – Kerny – 
Sarudi 1995. 50.) 
741. kép. Lőréstípusok a székelyföldi templomvárakon (Gyöngyössy – Kerny – Sarudi 1995. 48.) 
742. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a védelmi emeletre vezető csigalépcső (Dávid 1981. 270.) 
743. kép. Székelyderzs – unitárius templom, védelmi emelet a templomhajó déli oldalán (S. A.) 
744. kép. Székelyderzs – unitárius templom, védelmi emelet a szentélyen (S. A.) 
745. kép. Székelyderzs – unitárius templom, védelmi emelet a templomhajó északi oldalán (S. A.) 
746. kép. Székelyderzs – unitárius templom, lőrések a templomhajó nyugati oromfalán (S. A.) 
747. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a védelmi emeletre vezető csigalépcső (S. A.) 
748. kép. Székelyderzs – unitárius templom, fedélszék a védelmi emelettel (S. A.) 
749. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a védelmi emelet lőrésekkel (S. A.) 
750. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a védelmi emelet in situ elemei a szentélyben (S. A.) 
751. kép. Székelyderzs – unitárius templom geodéziai felmérése a 2008. évi ásatási szelvényekkel (Conus 
Kft.) 
752. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 1. szelvény, felszínrajz, 2008. évi ásatás (S. A.) 
753. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 1. szelvény, metszet, 2008. évi ásatás (S. A.) 
754. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 1. szelvény, a korai védőfal részlete a kaputorony mellett – 
2008. évi ásatás (S. A.) 
755. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 4. szelvény, felszínrajz, 2008. évi ásatás (S. A.) 
756. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 4. szelvény, metszet, 2008. évi ásatás (S. A.) 
757. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 4. szelvény, a korai védőfal részlete az északi oldalon, 2008. 
évi ásatás (S. A.) 
758. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 2008. évi ásatás, kerámia. 1, 3-4: 1. szelvény, a torony 
építési szintje alól; 2: 6. szelvény, másodlagos helyzetből; 5: 4. szelvény, a védőfal építési szintje alól (S. 
A.) 
759. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 2008. évi ásatás, kerámia. 1-2: 1. szelvény, a védőfal melletti 
(építés utáni) másodlagos feltöltésből; 3-4: 2. szelvény; 5: 4. szelvény, a védőfal bontási rétegéből (S. A.) 
760. kép. Székelymuzsna – református templom, a középkori templom és kaputorony (S. A.) 
761. kép. Székelymuzsna – református templom, a visszabontott cinteremfal részlete északkeleten (S. A.) 
762. kép. Székelymuzsna – református templom, sekrestye (S. A.) 
763. kép. Székelymuzsna – a református templom alaprajza (Dávid 1981. 289.) 
764. kép. Székelyudvarhely – a középkori plébániatemplom Haas J. I. ábrázolásán (Dávid 1981. 316.) 
765. kép. Székelyszáldobos – a református templom és harangtornya (S. A.) 
766. kép. Szentlélek – a római katolikus templom légifelvételről, 2011 (S. A.) 
767. kép. Szentlélek – a római katolikus templom, a cinteremfal és védőárok délen (S. A.) 
768. kép. Szentlélek – római katolikus templom, az 1. lőrés kívülről (S. A.) 
769. kép. Szentlélek – római katolikus templom, az 1. lőrés belülről (S. A.) 
770. kép. Szentlélek – római katolikus templom, a 2. lőrés belülről (S. A.) 
771. kép. Szentlélek – római katolikus templom, az 1. lőrés rajza (S. A.) 
772. kép. Szentlélek – római katolikus templom, a 2. lőrés rajza (S. A.) 
773. kép. Szentlélek – római katolikus templom, a 4. lőrés kívülről (S. A.) 
774. kép. Szentlélek – római katolikus templom, a 3. lőrés rajza (S. A.) 
775. kép. Szentlélek – római katolikus templom, a 4. lőrés rajza (S. A.) 
776. kép. Szentlélek – római katolikus templom alaprajza (Dávid 1981. 338.) 
777. kép. Vargyas – az elbontott középkori templom ásatási összesítő rajza (Bartók 1995. 180.) 
 



DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 

 
 
 
 
 

A SZÉKELYSÉG HATÁRVÉDELME ÉS ÖNVÉDELME  
A KÖZÉPKORTÓL A FEJEDELEMSÉG KORÁIG.  

VÁRAK ÉS MÁS VÉDELMI OBJEKTUMOK 
UDVARHELYSZÉK TELEPÜLÉSTÖRTÉNETÉBEN 

 
 

II. kötet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÓFALVI ANDRÁS 

 
 

2012 





Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Kar 

 

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ 
 

Sófalvi András 
 

A székelység határvédelme és önvédelme a középkortól a 
fejedelemség koráig. Várak és más védelmi objektumok 

Udvarhelyszék településtörténetében 
 

 
 

Történelemtudományi Doktori Iskola 
Dr. Székely Gábor DSc., egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetõje 
 

Régészeti Doktori Program 
Dr. Borhy László DSc., egyetemi tanár, a Doktori Program vezetõje 

 

A bizottság tagjai és tudományos fokozatuk: 
 
A bizottság elnöke: Dr. Draskóczy István DSc., egyetemi tanár 
 
Hivatalosan felkért bírálók: Dr. Feld István CSc., egyetemi docens 
            Dr. Benkõ Elek DSc. 
 

A bizottság titkára: Dr. Mészáros Orsolya PhD. 
 

A bizottság további tagjai:   Dr. Takács Miklós CSc. 
            Dr. Miklós Zsuzsa CSc. 
              Dr. Mordovin Maxim PhD. 
 

Témavezetõ: Dr. Laszlovszky József CSc. 
 

Budapest, 2012 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILLUSZTRÁCIÓK 





1
. 
ké

p
. 
U

d
va

rh
e
ly

sz
é
k 

te
rm

é
sz

e
tf
ö
ld

ra
jz

i v
is

zo
n
ya

i



2
. ké

p
. U

d
va

rh
e
lyszé

k Á
rp

á
d
-ko

ri te
le

p
ü
lé

stö
rté

n
e
té

n
e
k a

d
a
ta

i



3
. 
ké

p
. 
V

é
d
e
lm

i j
e
lle

g
ű
 o

b
je

kt
u
m

o
k 

U
d
va

rh
e
ly

sz
é
ke

n
 a

 k
é
ső

 k
ö
zé

p
ko

rb
a
n
 é

s 
a
 f
e
je

d
e
le

m
sé

g
 k

o
rá

b
a
n



4
. ké

p
. U

d
va

rh
e
lyszé

k te
le

p
ü
lé

se
i  1

5
6
7
-b

e
n



5. kép. A Görgényi-fennsíkon haladó Só-útja a középkori nyílhegy előkerülési helyével 

6. kép. A régi rikai országút az I. katonai felmérésen
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9. kép. A „11-12. századi székelyföldi várrendszer“ elemei 



10. kép. Bágy, a vár és környezete a III. katonai felmérésen

11. kép. Légifelvétel a bágyi várról, 2010
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13. kép. Bágy, a Vártető terepmodellje

14. a-b. kép. Metszetek a bágyi várról
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Bágyi vár: Ny-K irányú metszet
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Bágyi vár: É-D irányú metszet
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15. kép. Bágy  Vár, északi fal –

17. kép. Bágy   Vár,  délnyugati torony – 18. kép. Bágy  Vár, az északnyugati torony és a külső vár –

16. kép. Bágy  Vár, déli fal –

19. kép. Orbán Balázs alaprajza a bágyi várról 20. kép. Gyöngyössy János elméleti rekonstrukciója a 
bágyi várról



21. kép. A bágyi vár elméleti rekonstrukciója külső fallal

22. kép. A bágyi vár elméleti rekonstrukciója palánkkal



23. kép. A Firtos az I. katonai felmérésen 

24. kép. A Firtos a III. katonai felmérésen



25. kép. A Firtos-hegy topográfiája, 2006

26. kép. A Firtos-hegy terepmodellje, 2006



27. kép. Firtos  a Vártető terepmodellje, 2006 –

28. a-b. kép. Firtos – Vártető, metszetek
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Firtosvár: É-D irányú metszet
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Firtosvár: Ny-K irányú metszet
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30. kép. A Firtos-hegy északról 

31. kép. Firtos – Vártető légifelvételen, 2010 



32. kép. Firtosváralja – Firtosvár, keleti fal 33. kép. Firtosváralja – Firtosvár,  árok a vár keleti oldalán

34. kép. Firtosváralja – Firtosvár, keleti fal

35. kép. Firtosváralja – Firtosvár, kápolna (1976/1978)

36. kép. Firtosváralja – Firtosvár felmérése, 1959

37. kép. Firtosváralja – Firtosvár, a várbeli kápolna alaprajza

38. kép. Firtosváralja – Firtosvár, keleti fal (1976/1978)



39. kép. Firtos-hegy – a Földhíd légifelvételen, 2011

40. kép. Firtos-hegy – a Földhíd felmérése, 2006

41. a-b. kép. Firtos-hegy – a Földhíd metszetei, 2006

41. c. kép. Firtos-hegy – a várárok és a Földhíd metszete, 1959

a b

Firtos-hegy –  Földhíd, 1 metszet
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Firtos-hegy – Földhíd, 2 metszet
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42. kép. Firtosváralja – Firtosvár: 14-17. századi kerámia, illetve kályhaszemek, 1976. ásatás. 1-4, 6, 8: a keleti fal mellől; 
5, 7: északi peremásatás



43. kép. Firtosváralja – Firtosvár: 16-17. századi kerámia, 1976. ásatás. 1-7: a keleti fal mellől



44. kép. Firtosváralja – Firtosvár: 16-17. századi kerámia, 1976. ásatás. 1-7: a keleti fal mellől 



45. kép. Firtosváralja – Firtosvár: 16-17. századi kerámia, 1976. ásatás. 1-9: a keleti fal mellől 

1



46. kép. Firtosváralja – Firtosvár: 16-17. századi kályhacsempék, 1976. évi ásatás. 1-6: a keleti fal mellől 



47. kép. Firtosváralja – Firtosvár: 17-18. századi kályhacsempék, 1976. ásatás. 1-5: a keleti fal mellől



48. kép. Homoródszentpál – Kornis kastély az I. katonai felmérésen 

49. kép. Homoródszentpál – Kornis kastély a III. katonai felmérésen



50. kép. Homoródszentpál – a Kornis kastély helyszínének aktuális képe

51. kép. Homoródszentpál – a Kornis kastély Orbán Balázs felvételén



52. kép. Magyarzsákod – Váruta-hegyese a III. katonai felmérésen

53. kép. Magyarzsákod – Váruta-hegyese nyugatról



54. kép. Magyarzsákod – Váruta-hegyese légifelvételen, 2011 

55. kép. Nagygalambfalva – Vár, légifelvétel, 2010



56. kép. Nagygalambfalva – Vár és környezete a III. katonai felmérésen

57. kép. Nagygalambfalva – Vár, délnyugati magaslat



58. kép. Nagygalambfalva – Vár felmérése, zölddel jelölve a középkori leletek előfordulási helye

59. kép. Nagygalambfalva – Vár, a 2-5. számú középkori sírok helyzete



60. kép. Nagygalambfalva – Vár, ásatási metszetrajz (1966, II. számú kutatóárok északi metszete, keleti szakasz az 1.  számú sír helyzetével)

61. kép. Nagygalambfalva – Vár, ásatási metszetrajz (1966, III. számú kutatóárok, keleti metszet)

62. kép. Nagygalambfalva – Vár, ásatási metszetrajz (1967, VI. számú kutatóárok, északi metszet)
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63. kép. Nagygalambfalva – Vár: 13-15. századi kerámia, 1966-1967. ásatás. 1, 4-5: X. számú felület; 2: I. számú kutatóárok;
3: III. számú védőárok



64. kép. Nagygalambfalva – Vár: 13-14. századi kerámia, 1966-1967. ásatás. 1: V. számú kutatóárok; 2: I. számú felület;
4: X. számú felület 



65. kép. Vastárgyak  kések, nyílhegyek, sarkantyú, vaspánt: 13-14. század. 1-7, 11: Nagygalambfalva – Vár; 8: Gyergyóalfalu – 
Fogadóhely/Só-út; 9: Székelyudvarhely – Budvár; 10: Homoródalmás – Kőmező 

–



66. kép. Vastárgyak – kések, nyílhegyek, lándzsa, kampó, csatok: 12-14. század. 1-2: Firtosváralja – Firtosvár; 3-5: Oklánd – Kustaly vára; 
6-9, 11: Parajd – Rapsóné vára; 10: Homoródszentpál



67. kép. Kardok, nyílhegyek, sarkantyú: 14-15. század. 1: Rika-erdő; 2: Lövéte; 3: Lengyelfalva – Iskola; 4: Máréfalva – Botos-dűlő; 
5: Kisgalambfalva – Galath-vár



69. kép. Határviszonyok a Rika-erdőben az I. katonai felmérés idején 

68. kép. A Rika-erdő útviszonyai a keresztgerinceken haladó utakkal, a rikai és kustalyi toronyvárakkal 



70. kép. Oklánd, Kustaly várának környezete

71. kép. Oklánd, Kustaly várának terepmodellje, 2007-2008 



72. kép. Oklánd, Kustaly várának felmérése, 2007-2008 

73. a-b. kép. Metszetek Kustaly váráról
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74. kép. Oklánd – Kustaly vára, 1971-1973. évi ásatási metszet (északi árok nyugati metszete)

75. kép. Oklánd – Kustaly vára, 1971-1973. évi ásatási metszet (keleti árok déli metszete)





76. kép. Oklánd – Kustaly vára, 1971-1972. évi felmérés 



7
6
3
,0

6
7
6
3
,4

7

7
6
3
,4

9

7
6
3
,4

7

7
6
3
,5

8

1
9
0
2
-b

e
n
 kite

rm
e
lt fa

lsza
ka

sz

1
. o

b
j.

2
. o

b
j.

b
e
ls

ő
 já

ró
szin

t m
a
ra

d
vá

n
ya

b
a
rn

a
, la

za
, fa

sze
n
e
s, h

a
b
a
rcsrö

g
ö
s sze

m
é
tré

te
g

o
szlo

p
h
e
ly

o
szlo

p
h
e
ly

vízi g
ö
rg

e
te

g
kö

ve
kb

ő
l h

o
m

o
ko

s,
m

e
sze

s h
a
b
a
rcsb

a
 ra

ko
tt fa

l (F
-2

)

kism
é
re

tű
 kö

ve
kb

ő
l

m
e
sze

s a
g
ya

g
g
a
l ke

ve
rt fa

ltö
lte

lé
k

 h
o
m

o
ko

s, e
n
yh

é
n

h
a
s
íto

tt, m
e
g
m

u
n
k
á
lt k

ö
v
e
k
b

ő
l d

u
rv

a
 k

a
v
ic

s
o
s
,

      m
é
s
z
rö

g
ö
s
 h

a
b
a
rc

s
b
a
 ra

k
o
tt fa

l (F
-1

)

  k
is

m
é
re

tű
 k

ö
v
e
k
b
ő
l m

é
s
z
rö

g
ö
s
,

d
u
rv

a
 k

a
v
ic

s
o
s
 a

g
y
a
g
g
a
l k

e
v
e
rt fa

ltö
lte

lé
k

fa
lsík

kid
ő
lt fa

lsík

7
6
3
,3

2

7
6
3
,5

7

7
6
3
,4

4

7
6
3
,6

2

7
6
3
,9

6

7
6
3
,6

2

7
6
3
,5

9

7
6
3
,4

8

7
6
3
,3

8
7
6
3
,4

9

7
6
3
,6

1

7
6
3
,8

7

7
6
4
,0

5

7
6
3
,9

6
7
6
3
,8

9

7
6
3
,7

3

7
6
3
,5

1

7
6
3
,7

1

7
6
3
,4

9
7
6
3
,5

5

7
6
3
,5

2

7
6
3
,5

7
6
3
,4

3

7
6
3
,4

6

7
6
4
,0

2

7
6
4
,0

1

7
6
4
,7

6

7
6
4
,2

5

7
6
3
,9

6

7
6

4
,0

5

7
6
3
,8

1

7
6
3
,7

7

7
6
4
,2

7

7
6
4
,0

6

7
6
3
,7

9

7
6
4
,2

7
6
4
,11

7
6
3
,9

7

7
6
3
,9

6

7
6
3
,8

6

7
6
4
,2

2

7
6
3
,9

7
6
4
,0

9
7
6
3
,9

N

7
7
. ké

p
. O

klá
n
d
 –

 K
u
sta

ly vá
ra

, 2
0
0
7
. é

vi á
sa

tá
s ö

ssze
sítő

 a
la

p
ra

jza



7
8
. 
a
-b

. 
k
é
p
.O

kl
á
n
d
 –

 K
u
st

a
ly

 v
á
ra

, 
2
0
0
7
. 
é
vi

 á
sa

tá
s,

 k
e
le

ti 
é

s 
d
é
li 

m
e
ts

ze
t

a

b

kő
k
ő

0
1

m

F
-1

fa
ls

ík
ja

F
-2

fa
ltö

lte
lé

k
fa

ls
ík

h
a
b
a
rc

sk
ifo

ly
á
s

1 2

3

1

4

6
8

8

9

É

D

7
6
4
,2

4
 m

1 2 3 4 5

fe
ke

te
, 
kö

ve
s,

 f
a
g
yö

ke
re

s 
h
u
m

u
sz

ré
te

g

sz
ü
rk

e
, 
kö

ve
s,

 la
za

 f
a
lk

is
ze

d
é
s 

(1
9
0
2
)

á
lló

 f
a
 g

yö
ké

rz
e
te

5

sö
té

ts
zü

rk
e
, 
la

za
, 
e
n
yh

é
n
 h

a
b
a
rc

so
s 

te
rm

é
sz

e
te

s 
fe

ltö
lt
ő
d
é
s

b
a
rn

á
sz

ü
rk

e
, 
kö

ve
s,

 f
a
sz

e
n
e
s,

 p
a
tic

sf
o
lto

s 
ré

te
g

7

1
0

6 7 8 9 1
0

vö
rö

se
sb

a
rn

a
, 
la

za
, 
h
a
m

u
s,

 e
n
yh

é
n
 f
a
sz

e
n
e
s,

 p
a
tic

so
s 

ré
te

g

sz
ü
rk

e
, 
la

za
, 
kö

ve
s,

 f
a
g
yö

ke
re

s 
g
ö
d
ö
r 

(f
a
g
yö

ké
r 

?
)

v
ilá

g
o
s
b
a
rn

a
, 
tö

m
ö
tt
, 
 k

ö
v
e
s
, 
e
n
y
h
é
n
 f
a
s
z
e
n
e
s
 a

g
y
a
g

sz
ü
rk

é
sb

a
rn

a
, 
tö

m
ö
tt
, 
fa

sz
e
n
e
s,

 h
a
b
a
rc

sr
ö
g
ö
s 

ré
te

g

sá
rg

á
ss

zü
rk

e
, 
tö

m
ö
tt
, 
e
n
yh

é
n
 k

e
ve

rt
, 
fa

sz
e
n
e
s,

 k
e
vé

s 
le

le
ta

n
ya

g
o
t 
ta

rt
a
lm

a
z
ó
 r

é
te

g

0
1

m

kő

vi
lá

g
o
sb

a
rn

a
, 
h
a
b
a
rc

sr
ö
g
ö
s,

 t
ö
m

ö
tt
 a

g
ya

g

  
  
  
kö

ze
p
e
s 

m
é
re

tű
 (

1
0
-1

5
 c

m
) 

kö
ve

kb
ő
l,

ka
vi

cs
b
ó
l, 

b
a
rn

a
 f
ö
ld

d
e
l k

e
ve

rt
, 
d
ö
n
g
ö
lt 

fa
la

la
p
o
zá

s

k
ő

b
a
rn

a
, 
la

za
, 
fa

sz
e
n
e
s,

 h
a
b
a
rc

sr
ö
g
ö
s 

sz
e
m

é
tr

é
te

g

kő

1

2

sz
ü
rk

é
sb

a
rn

a
, 
kö

ve
s,

 h
a
b
a
rc

so
s 

ré
te

g

2
. 
O

b
j.

1
0

3

b
a
rn

a
, 
fa

s
z
e
n
e
s
, 
h
a
b
a
rc

s
o
s
 b

e
tö

lté
s
ű
 o

s
z
lo

p
h
e
ly

2

K

N
y

1

5

sz
ü
rk

e
, 
tö

m
ö
tt
, 
e
n
yh

é
n

  
  
fa

sz
e
n
e
s 

já
ró

sz
in

t

7

6

8 1
0

4

sz
ü
rk

é
sb

a
rn

a
, 
fa

sz
e
n
e
s,

 h
a
b
a
rc

sr
ö
g
ö
s 

ré
te

g

b
a
rn

a
, 
kö

ve
s,

 h
a
b
a
rc

sr
ö
g
ö
s 

b
e
á
sá

s 
(f

a
lk

is
ze

d
é
s 

- 
1
9
0
2
)

vi
lá

g
o
sb

a
rn

a
, 
tö

m
ö
tt
, 
kö

ve
s,

 e
n
yh

é
n
 f
a
sz

e
n
e
s,

 h
a
b
a
rc

so
s 

ré
te

g

sz
ü
rk

e
, 
kö

ve
s 

ki
d
o
b
á
lt 

fö
ld

 (
1
9
7
1
-1

9
7
3
)

sz
ü
rk

é
sb

a
rn

a
, 
g
yö

ke
re

s,
 p

o
rh

a
n
yó

s 
h
u
m

u
sz

6543
7 8 9 1
0

9

b
a
rn

a
, 
a
p
ró

kö
ve

s,
 t
ö
rm

e
lé

ke
s 

ré
te

g

sá
rg

á
sb

a
rn

a
 h

a
b
a
rc

sr
é
te

g  
  
  
 k

is
m

é
re

tű
 k

ö
ve

kb
ő
l m

é
sz

rö
g
ö
s
,

  
  
  
d
u
rv

a
 k

a
vi

cs
o
s 

a
g
ya

g
g
a
l k

e
v
e
rt

 f
a
ltö

lte
lé

k

  
  
  
  
k
is

m
é
re

tű
 (

7
-8

 c
m

) 
k
ö
v
e
k
b
ő
l

  
h
o
m

o
k
k
a
l, 

fö
ld

d
e
l k

e
v
e
rt

 f
a
la

la
p
o
z
á
s

7
6
3
,7

6
 m

kő
ki

sm
é
re

tű
 k

ö
ve

kb
ő
l, 

h
o
m

o
ko

s,
 e

n
yh

é
n

m
e
sz

e
s 

a
g
ya

g
g
a
l k

e
ve

rt
 f
a
ltö

lte
lé

k



79. kép. Oklánd – Kustaly vára, 2007. évi ásatás, az északnyugati sarok a kettős falszerkezettel

80. kép. Oklánd – Kustaly vára, 2007. évi ásatás, a toronyvár bejárata

81-82. kép. Oklánd – Kustaly vára, 1971-1973. évi ásatás, I. számú kutatóárok (az árok átvágása keleten) 



85. kép. Kustaly vára légifelvételen, 2010

83. kép. Oklánd – Kustaly vára, a vár területe délről 

84. kép. Oklánd – Kustaly vára, a vár árka nyugaton 
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87. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1: 2007. ásatás – külső építési szint; 2: 2007. ásatás  váron kívüli szemétréteg; 
3-5: 1971-1973. ásatás

–



88. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori, 14. századi kerámia. 1-4, 7-10: 1971-1973. ásatás; 5-6: 1971-1973., 2007. ásatás



89. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1: 2007. ásatás – meddőhányó; 2: 1971-1973. ásatás, 2007. ásatás – meddőhányó;
3: 1971-1973. ásatás, 2007. ásatás – külső építési szint; 4, 7-8: 1971-1973. ásatás; 5: 1971-1973. ásatás – váron kívüli szemétréteg; 
6: 2007. ásatás – 2. objektum



90. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1: 1971-1973. ásatás, 2007. ásatás – meddőhányó; 2: 1971-1973. ásatás; 
3: 1971-1973. ásatás, 2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg; 4-5: 2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg



91. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1-7: 1971-1973. ásatás; 8: 1971-1973. ásatás, 2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg; 
9: 2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg



92. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1-5: 1971-1973. ásatás



93. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1-2, 4-9: 1971-1973. ásatás; 3: 2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg



94. kép. Oklánd – Kustaly vára: 13-14. századi kerámia. 1-6, 8: 1971-1973. ásatás; 7, 9: 2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg



95. kép. Oklánd – Kustaly vára . 1-4, 7-8: 1971-1973. ásatás; 5-6: 2007. ásatás – a vár belső pusztulási rétege: Árpád-kori kerámia



96. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1-2, 4-7: 1971-1973. ásatás; 3: 2007. ásatás – váron kívüli szemétréteg



97. kép. Oklánd – Kustaly vára: Árpád-kori kerámia. 1-2, 6-9: 1971-1973. ásatás; 3-4: 1971-1973. ásatás, 2007. ásatás – váron kívüli 
szemétréteg; 5: 2007. ásatás – meddőhányó



98. kép. Oklánd – Kustaly vára: csonteszközök. 1-3, 7, 10, 12: 2007. ásatás; 4-6, 8-9, 11, 13: 1971-1973. ásatás



99. kép. Parajd – Rapsóné vára a III. katonai felmérésen

100. kép. Rapsóné vára légifelvételen, 2010 



101. kép. Parajd – Rapsóné vára, terepmodell (2006)  
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Rapsóné vára: E-F metszet

934

936

938

940

942

944

946

948

950

0 5 10 15 20 25 30

metszet menti távolság (m)

mBf

102. a-c. kép. Rapsóné várának metszetei 
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104. kép. Parajd – Rapsóné vára, 1974. évi felmérés 

105. kép. Parajd – Kápolna-mező, a kápolnahely felmérése (2009) 

106. kép. Parajd – Kápolna-mező, az elpusztult kápolna helye 



107. kép. Parajd – Rapsóné vára, a várhegy északnyugatról 

108. kép. Parajd – Rapsóné vára, északi falrészlet 

109. kép. Parajd – Rapsóné vára, a keleti fal vonulata 

110. kép. Parajd – Rapsóné vára, a nyugati fal maradványai 111. kép. Rapsóné várából előkerült rézüst, 1974 



112. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 1. szelvény 

113. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 2. szelvény/3. szint 114. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 
2. szelvény, 1. szintből előkerült leletek 

115. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 3. szelvény 116. kép. Parajd – Rapsóné vára, 1974. évi ásatás, 
II. számú kutatóárok, paticstöredék 



117. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 1. szelvény, keleti metszet 

118. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 1. szelvény, nyugati metszet

119. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 3. szelvény, nyugati metszet és felszínrajz
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120. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, 2. szelvény, északi metszet

121. a-b. kép. Parajd – Rapsóné vára, 2009. évi ásatás, útátvágás metszetei 
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122. kép. Parajd – Rapsóné vára: Árpád-kori kerámia. 1-4: 2009/1. szelvény: az északi fal építését megelőző rétegből; 
5-7: 2009/1. szelvény; 8-9: 1974/rézüst belsejéből



123. kép. Parajd – Rapsóné vára: 13-14. századi kerámia. 1-7: 2009/1. szelvény rétegeiből



124. kép. Parajd – Rapsóné vára: Árpád-kori, 14-15. századi kerámia. 1-7: 2009/2. szelvény, 1. szint; 8: 2009/2. szelvény, 3. szint



125. kép. Parajd – Rapsóné vára: Árpád-kori kerámia. 1-7: 2009/2. szelvény, 2. szint



126. kép. Parajd – Rapsóné vára. Árpád-kori kerámia. 1, 3-4: 2009/3. szelvény, 1. szint; 2, 5: 1974/II. kutatóárok; 6: 1974/1b. felület;
 7-9: 2009/2. szelvény, 3. szint



127. kép. Parajd – Rapsóné vára: Árpád-kori kerámia. 1, 4, 6, 8: 1974/1. felület; 2-3, 5, 7: 1974/1b. felület



128. kép. Parajd – Rapsóné vára: Árpád-kori kerámia. 1, 5: 1974. ásatás; 2, 3-4, 6-7: 1974/1b. felület



129. kép. Parajd – Rapsóné vára: Árpád-kori kerámia. 1: 1974/IV. kutatóárok; 2-3, 6-8: 1974/1b. felület; 4: 2005. terepbejárás; 
5: 1974/déli, fal nélküli rész



130. kép. Székelyudvarhely – Budvár a III. katonai felmérésen

131. kép. A Budvár légifelvételen délről, 2010 



132. kép. A Budvár légifelvételen északnyugatról, 2010 

133. kép. Székelyudvarhely – Budvár, a középső őskori sánc keletről 

134. kép. Székelyudvarhely – Budvár,  falmaradvány a keleti oldalon 

135. kép. Székelyudvarhely – Budvár, 
bronz füstölőalj, 1969-1970 
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136. kép. A Budvár terepmodellje, 2008-2009 

137. a-b. kép. A Budvár metszetei 

b
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139. kép. Székelyudvarhely – Budvár felmérése, 1969-1970

140. kép. Székelyudvarhely – Budvár,  II. számú kutatóárok, nyugati metszet, 1969-1970. ásatás 

141. kép. Székelyudvarhely – Budvár,  III. számú kutatóárok, nyugati metszet, 1969. ásatás 
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143. kép. Székelyudvarhely – Budvár: Árpád-kori kerámia, 1969-1970. ásatás. 1, 3-4: I. számú kutatóárok; 2, 5: II. számú kutatóárok; 
6-7: kontextus nélkül; 8: III. számú felület, földbemélyített ház környezetéből



144. kép. Székelyudvarhely – Budvár: Árpád-kori kerámia, 1969-1970. ásatás. 1-2, 5, 7-8: III. számú felület, földbemélyített ház betöltéséből; 
3: I. számú kutatóárok; 4: II. számú kutatóárok; 6: kontextus nélkül



145. kép. Székelyudvarhely – Budvár: 13-14. századi kerámia, 1969-1970. ásatás. 1: II. számú kutatóárok; 2: III. számú felület, földbemé-
lyített ház tűzhelyéről; 3: III. számú felület, földbemélyített ház betöltéséből; 4-5: I. számú kutatóárok; 6: III. számú felület, földbemélyített 
ház környezetéből; 7-8: kontextus nélkül



146. kép. Székelyudvarhely városszerkezete a Csonkavárral a III. katonai felmérésen

147. a-b. kép. A Csonkavár 19. századi és mai alaprajza 



148. kép. Székelyudvarhely – Csonkavár, 1983. évi geodéziai felmérés



149. kép. G. M. Visconti felmérése az udvarhelyi várról, 1699 

150. kép. Rohbock-féle rézmetszet az udvarhelyi várról északnyugatról, 1854 



151. kép. A Csonkavár első fényképi ábrázolása 1860-ból, a vár délről 

152. kép. Részlet a Csonkavár belső épületeiről és a déli várfalról, Orbán Balázs felvétele 



153. kép. Székelyudvarhely – Mezőgazdasági Iskola, 
az iskolaudvarban végzett feltárás alaprajza, II. felület 1981, 

154. kép.  
a domonkos kolostor-templom északnyugati oldalán feltárt temetkezések, 1981, II. felület

Székelyudvarhely – Mezőgazdasági Iskola,

155. kép. 
a vár kapubejáratának belső oldala, 1982, III. felület

Székelyudvarhely – Mezőgazdasági Iskola,
 



156. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,
 a keleti ágyútorony keletről 

157. kép. 
a keleti ágyútorony alatti ívelt falszakasz északkeleten 

Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,

158. kép.  
a keleti ágyútorony délkeletről 

Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, 159. kép. 
keleti ágyútorony, az I. és II. szint ágyúkamrája és lőrései 

Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,

161. kép. 
keleti ágyútorony, az I. szint középső ágyúkamrája 

Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,160. kép. 
keleti ágyútorony, falszoros és a korábbi fal 

Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,
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a

b

163. a-b. kép.  keleti ágyútorony I. és II. szintjének alaprajza Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,



164. kép.  a vár bejáratának helye és a félkör alakú torony Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,

165. kép.  a kapuszerkezet elemei Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,

166. kép.  a 2009. évi feltárás alaprajzaSzékelyudvarhely – Székelytámadt vár,
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167. kép.  a bejárat feltárásának metszete, 2009Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,

168. kép.  a bejárat előtti szelvény keleti metszete, 2009Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,

169. kép.  a bejárat előtti szelvény déli metszete, 2009Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,
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170. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt 
vár, a nyugati bástya északkeleti oldalának 
átalakított ágyúlőrése 

171. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,
teherkiváltó árkádív az északnyugati várfalban 

172. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, az északi bástya nyugatról 

173. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,
az északi bástya északkeleti füle 

174. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár,
északi bástya, délnyugati lőrés 



175. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a vár nyugatról, légifelvétel, 2011 

176. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár, a vár északkeletről, légifelvétel, 2011 



177. kép. Az udvarhelyi vár fantáziaképe Haáz Rezső vízfestményén 

178. kép. A Székelytámadt vár rekonstrukciós rajza (Gyöngyössy János munkája)



179. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár: középkori – kora újkori kerámia. 1-3: 1981-1985. ásatás, kontextus nélkül; 4: 2009. ásatás, 
a várbejárat járószintjéből; 5-7, 9-11: 2009. ásatás, a várárok feltöltéséből; 8: 2009. ásatás, a félkör alakú torony előtti támfal habarcsából



180. kép. Székelyudvarhely – Székelytámadt vár: 1-4: 2009. ásatás,  gótikus és reneszánsz faragott kövek a bejárat előtti újkori feltöltésből
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181. kép. Székelyvarság – Tartód vára a III. katonai felmérésen

182. kép. Székelyvarság – Tartód vára, 1965. évi felmérés



183. kép. Székelyvarság – Tartód vára, 2007. évi felmérés 



Tartód vára: K-Ny irányú metszet, északi oldal
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Tartód vára: K-Ny irányú metszet, déli oldal
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184. kép. Székelyvarság – Tartód vára, terepmodell (2007) 

a

b c

185. a-c. kép. Metszetek Tartód váráról 

Tartód vára: É-D irányú metszet
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186. kép. Székelyvarság –  Tartód vára légifelvételen, 2011 

187. kép. Székelyvarság – Tartód vára, keleti fal 

188. kép. Székelyvarság – Tartód vára, délkeleti fal 

187. a. kép. Székelyvarság – Tartód vára, keleti fal, 1965

188. a. kép. Székelyvarság – Tartód vára, délkeleti fal, 1965
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190. kép. Székelyvarság – Tartód vára, 1965. évi ásatás, I. számú kutatóárok nyugati része, északi metszet

189. kép. Székelyvarság – Tartód vára, 1965. évi ásatás, I. számú kutatóárok keleti része, déli metszet

0
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K

Ny

?





191. kép. Székelyvarság – Tartód vára: Árpád-kori kerámia. 1: felszíni gyűjtés, 1990-es évek; 2-5: 1964-1965. ásatás



192. kép. Szentdemeter – Balási kastély az I. katonai felmérésen 

193. kép. Szentdemeter – Balási kastély a II. katonai felmérésen 

194. kép. Szentdemeter – Balási kastély a III. katonai felmérésen



195. kép. Szentdemeter, metszet a 19. századi kastélyról 

196. kép. Szentdemeter, a Balási kastély helyszíne légifelvételen, 2011 

197. kép. Szentdemeter, az elbontott Balási kastély helyszíne délnyugatról 



198. kép. Az Ördögbarázda a Hargita oldalán Téglás Gábor térképén 

199. kép. Az Ördögbarázda a Tolvajos-tetői országút mellett 

200. kép. A Csere-tetői sáncok Lattyák Gábor térképvázlatán 



201. kép. A székelyföldi töltésvonulatok Roediger Lajos 1933-ban készített térképén 



202. kép. Székelyföldi töltésvonulatok (Dénes István nyomán)



203. kép. Hosszúsáncok domborzati térképen a Görgényi-, Hargita- és Persányi-hegység térségében 



204. kép. Az Óriások árka a Bekecsen, 2010

205. kép. Az Óriások árka a Bekecsen (Dénes István nyomán)



206. kép. Az Óriások árka légifelvételen, 2010 

207. kép. Az Óriások árkának részlete keletről, keleti szakasz 208. kép. Az Óriások árkának részlete keletről, nyugati szakasz 

209. kép. Az Óriások árka  a 20. század elején nyugatról 210. kép. A Csere-tetői 2. sánc északkeletről 
a 20. század elején 



213. kép. A Tündérek útja északnyugatról a 20. század elején 

211. kép. A Tündérek útja a Görgényi-havasokon, 2010 

214. kép. A Tündérek útjának részlete délkeletről, 2010 212. kép. A Tündérek útja  (Dénes István nyomán)



216. kép. A Csere-tetői és Kápolna-mezei sáncok (Dénes István nyomán)

215. kép. A Csere-tetői és Kápolna-mezei sáncok az elpusztult kápolnahellyel és Rapsóné várával, 2009-2010 



217. kép. A Csere-tetői 1. sánc légifelvételen, 2010 

218. kép. A Juhod-völgyét záró sánc légifelvételen, 2010 

219. kép. A Juhod völgyét záró földsánc a 20. század elején délkeletről 



220. kép. A Csere-tetői 2. sánc részlete északkeletről 

221. kép. A Rapsóné vára alatti kőtöltés részlete északnyugatról 

222. kép. A Juhod völgyét záró sánc és árkok felmérése, 2009 

f ö l d ú t

Juhod-vize



223. kép. Az Ördög útja a Görgényi-Hargita-fennsíkon, 2009-2010 

224. kép. Az Ördög útja a Zetelaki-lázon (Dénes István nyomán)



225. kép. Az Ördög útja a Homoródi-lázon  (Dénes István nyomán)

226. kép. Az Ördög útja a Kápolnásfalusi-lázon  (Dénes István nyomán)



227. kép. Az Ördög útja a Szőlőháton légifelvételen, 2010 

228. kép. Az Ördög útja a Zetelaki-lázon légifelvételen, 2010 



229. kép. Az Ördög útjának részlete a Zetelaki-lázon keletről 

230. kép. Az Ördögbarázda részlete a Mogyorósi-oldalon 

231. kép. Az Ördögbarázda a Lövétei-lázon légifelvételen, 2010 



232. kép. Az Ördögbarázda a Hargitától a Vargyas-patakig, 2010 
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234. kép. Az Ördögbarázda a Lövétei-lázon, 2010 



235. kép. A Kakasbarázda a Vargyas-szoros és a Hagymás-kő között, 2009-2010 



236. kép. A Kakasbarázda a Hagymás-kő és a Nádas-patak között, 2009-2010 



237. kép. A Kakasbarázda a Nádas-patak és az Olt között, 2009-2010 



238. kép. A Kakasbarázda/Ördögárok az Olttól délre, 2009-2010
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241. kép. Kakasbarázda – Csúzlik, 2005. évi ásatás, felszín- és metszetrajz 

242. kép. Kakasbarázda – Csúzlik, 2005. évi ásatás, a sánc szerkezete 



243. kép. Késő népvándorlás kori és középkori kerámia. 1-2: Vargyas/Csúzlik – Kakasbarázda; 3: Rika – Kakasbarázda;
4-7: Homoródalmás – Tatársánc



244. kép. A Kakasbarázda a Godra-fennsíkon légifelvételen, 2010 

245. kép. A Kakasbarázda a Szilas-pusztán légifelvételen, 2010 



246. kép. A Kakasbarázda részlete a Godra-fennsíkon északról 

247. kép. A Kakasbarázda részlete a Hagymás-kő mellett délről 

248. kép. A Kakasbarázda részlete a Csúzlik-puszta mellett északról 



249. kép. A Kakasbarázda részlete a Kárhágón délről 

250. kép. A Kakasbarázda részlete a Malomkő-tetőnél délről fényképezve 

251. kép. A Kakasbarázda legdélibb szakasza a Nagy-patak völgyében északról 



252. kép. Az Országhatár töltése a Szigetbükke-pusztán légifelvételen, 2010 

253. kép. A Kakasbarázda/Ördögárok a Malomkő-tető mellett légifelvételen, 2010



254. kép. A Kustaly 1. töltés  sánca és árka északról 

255. kép. A Kustaly 2. töltés sánca és árka délnyugatról 

256. kép. A Kustaly 3. töltés sánca és árka északról



257. kép. Kustaly várának környezetében található töltések  (Dénes István nyomán)

258. kép. Kustaly vára környezetében található töltések a profilrajzok helyeivel, 2010-2011 
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264. kép. A Kakasbarázda szerkezete 
a Lencsés-dombnál, 2009. évi szonda 

265. kép. A Kakasbarázda szerkezete a Rika-patak völgyében, 2009. évi szonda 

262. kép. A Kustaly 2. sáncának szerkezete, 2010. évi ásatás 

263. kép. A Kustaly 2. árka, 2010. évi ásatás 
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266. kép. Kustaly 2. sáncszerkezetének felszínrajza, 2010. évi ásatás 

267. kép. Kustaly 2. sáncának és árkának metszete, 2010. évi ásatás 
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268. kép. A Kustaly 2. töltésen végzett ásatás felmérése, 2010 

269. kép. Az Országhatár töltésen végzett ásatás felmérése, 1-3. szelvény, 2010 
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270. kép. Az Országhatár töltésen végzett ásatás felmérése, 4-5. szelvény, 2010 
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271. kép. Az Országhatár töltésen nyitott szondák metszetei, 2010



272. kép. Az Országhatár töltésen nyitott szelvények és szondák, valamint a profilrajzok helyzete, 2010 
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274. kép. Az Országhatár árka és sánca (A-B) északról 

275. kép. Az Országhatár árka és sánca (E-F) északról 

276. kép. Az Országhatár sánca (I-J) délnyugatról 



277. kép. Az Országhatár sáncának metszete északról (1. szelvény, 2010) 

278. kép. Az Országhatár árkának és sáncának 
metszete nyugatról (4-5. szelvény, 2010)

279. kép. Az Országhatár sánca alatti eredeti talajfelszín keletről 
(4. szelvény, 2010)
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282. kép. Oklánd – Országhatár, 2010. ásatás. 1: tetőcserép és állatcsontok az 5. szondából; 2: paticsrögök a 4. szondából, 1. szint; 
3: téglatöredékek és pipa a 9. szondából
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292. kép. Töltésprofilok a Görgényi-, Hargita- és Persányi-hegység térségében  (Dénes István nyomán)



294. kép. Sáncátvágások a székelyföldi töltések különféle szakaszain  (Dénes István nyomán)

293. kép. Sáncátvágások a székelyföldi töltések különféle szakaszain  (Dénes István nyomán)



295. kép. Töltésvonulat a Magyar- és Oláhzsákod közti hegygerincen, 2010 

296. kép. Magyar- és Oláhzsákod közti 
hegygerinc délről 

297. kép. Magyar- és Oláhzsákod 
közti töltés részlete délkeletről 



298. kép. Homoródkeményfalva – Hollókő a III. katonai felmérésen

299. kép. A Hollókő alatti sziklaeresz keletről 
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vető

300. kép. A Hollókő alatti sziklaeresz alaprajzi felmérése, 2010 

301. kép. A Hollókő alatti sziklaeresz metszetei 
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302. kép. Kénos – Veresmart a III. katonai felmérésen

303. kép. A Veresmart délről 



304. kép. A Veresmart barlangjainak felmérése, 2007 
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305. kép. Máréfalva – Kőlik a III. katonai felmérésen

306. kép. A Kőlik barlangjainak térbeli elhelyezkedése 
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308. kép. A Kőlik 4-7. barlangjainak felmérése, 2008 

310. kép. Kőlik, az 5. barlang maradványai délről 

309. kép. Kőlik, a 6. barlang maradványai délről 
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311. kép. A Kőlik délről (1-2. barlang)

312. kép. A Kőlik 1. barlangja belülről

313. kép. A Kőlik 2. barlangjában feltárt tárolóverem, 2008 

314. kép. A Kőlik 2. barlangjának eredeti padlószintje, 
a bejárat sarokköveivel 
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315. kép. Kőlik, a 2. barlang feltárásának alaprajza, 2008 
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316. kép. Kőlik, a 2. barlang feltárásának keleti metszete, 2008 



317. kép. Máréfalva – Kőlik: 16-17. századi kerámialeletek, 2. barlang, 2008. ásatás. 1: a járószint fölötti omladékból; 
2-5: a barlang keleti oldalába ásott gödörből



ből318. kép. Máréfalva – Kőlik: fém- és üvegleletek, 2. barlang, 2008. ásatás. 1: barlang járószintjéből; 2-5: a barlang keleti oldalába ásott verem



319. kép. Muzsna – Likoldala a III. katonai felmérésen

320. kép. A Likoldala délről 
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321. kép. A Likoldala barlangjainak felmérése, 1998
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326. kép. A Budvár Orbán Balázs fényképfelvételén, előtérben a Jézus Szíve kápolna 

327. kép. Székelyudvarhely  Budvár, a nyugati barlangcsoport délkeletről  –



328. kép. Budvár, a keleti barlangcsoport délkeletről 

329. kép. A budvári barlangok elhelyezkedése 
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keleti csoport
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330. kép. Budvár – nyugati barlangcsoport, 1. barlang felmérése, 2008 

331. kép. Budvár – nyugati barlangcsoport, 2. barlang felmérése, 2008 



332. kép. Budvár – nyugati barlangcsoport, 5. barlang felmérése, 2008  
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335. kép. Budvár – keleti barlangcsoport, a 12-13. barlang felmérése, 2008 
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338. kép. Budvár – nyugati barlangcsoport, a 4. barlang 339. kép. Budvár – nyugati barlangcsoport, a 7. barlang 

340. kép. Budvár – keleti barlangcsoport, a 12. barlang 341. kép. Budvár – keleti barlangcsoport, a 19. barlang 

342. kép. Budvár – nyugati barlangcsoport, az 5. barlang 



343. kép. Székelyudvarhely/Kadicsfalva – Rez a III. katonai felmérésen

344. kép. A Rez barlangjai keletről



345. kép. A Rez barlangjainak felmérése, 2007-2008 
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346. kép. A Rez barlangjainak elhelyezkedése 

348. kép. Rez, az 1-3. barlang maradványai 

347. kép. Rez, a 4. barlang belülről 
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É

É



349. kép. Telekfalva – Őrhegy a III. katonai felmérésen

350. kép. Az Őrhegy barlangjai tavasszal déli irányból



351. kép. Az telekfalvi barlangok Orbán Balázs felmérésén 

352. kép. A telekfalvi barlangok 1942-ben 

É

353. kép. A telekfalvi barlangok elhelyezkedése 
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360. kép. Telekfalva – Őrhegy: 16-17. századi kerámia, 2007. ásatás. 1: 2/4. barlang, II. járószint; 2: 2/3. barlang, II. járószint; 
3, 6-7: 2. barlang előtere, II. járószint; 4-5: 2. barlang, omladékréteg



361. kép. Telekfalva – Őrhegy: fém- és csontleletek, 2007. ásatás. 1, 3, 7: 2/4. barlang, II. járószint; 2, 5: 2/3. barlang, II. járószint; 
4: 2. barlang előtere, II. járószint; 6: 2/4. barlang



362. kép. Telekfalva, a 2. barlang feltárása az eredeti járószinttel, 2008 

363. kép. Telekfalva, a 2. barlang, a feljárat szerkezeti eleme, 2008 364. kép. Telekfalva, 2. barlang, eszköznyomok a barlangfalon 

365. kép. Telekfalva, az 1. barlang 366. kép. Telekfalva, a 3. barlang 



367. kép. Tibód – Szirt-oldal a III. katonai felmérésen 

368. kép. A Szirt-oldal délkeletről 



369. kép. A Szirt-oldal barlangjainak felmérése, 2008 

É
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D É



370. kép. Szirt-oldal, a 2. barlang 371. kép. Szirt-oldal, elpusztult barlangok 

372. kép. Homoródalmás – Vermek helyszíne, 2010 372. a. kép. Homoródalmás, elpusztult tatárpince 
(verem) metszete, 2010 

373. kép. Homoródjánosfalva, a tatárpincék helyszíne 374. kép. Nyárádszentsimon,
beszakadt tatárpince maradványa, 2010



375. kép. Homoródalmás, a tatárpincék helyszíne a III. katonai felmérésen

376. kép. Homoródjánosfalva, a tatárpincék helyszíne a III. katonai felmérésen



377. kép. A Vargyas-szoros a III. katonai felmérésen

378. kép. A homoródalmási/Orbán Balázs barlang első térképe Fekete István nyomán 



379. kép. A Vargyas-szoros térképe a főbb régészeti lelőhelyekkel  (Dénes István nyomán)



380. kép. A Vargyas-patak szurdokvölgye légifelvételen, 2010 

381. kép. A Vargyas-szoros déli szélén található kősánc 
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382. kép. A Vargyas-szoros régészeti lelőhelyei

VARGYAS-PATAK

A

VARGYAS-PATAK

KÖZÉPKORBAN (IS) HASZNÁLT BARLANGOK





383. kép. A Lócsűr-barlang egykor erődített szájnyílása 

384. kép. Kőfal maradványa az Orbán Balázs-barlang bejáratánál 385. kép. Kőfal maradványa a Tatárlik déli szájnyílásánál 
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I.          F. Podek, 1913
II.         J. Teutsch, 1932
III.        M. Mottle, 1942-1943
IV.        J. Emődi, 1964
V.         I. Ferenczi, 1969
VI.        H. Kessler, 1941
VII.       I. Dénes, 1978
VIII.      I. Dénes, 1985
IX.        I. Dénes, 1990
X.         J. Emődi, 1991
XI.        I. Dénes, 1996
XII.       I. Dénes, 2001-2002
XIII.      I. Dénes, 2003
XIV.      I. Dénes, 2004

II.

II.

I.
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XI.

XII.
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III.

III.
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0 50 m

N

Ásatások:

elfalazott bejárat

1.     Bejárat
2.     Előcsarnok
3.     Meleg terem
4.     Rejtett terem
5.     Ősember-tanyák
6.     Ablak
7.     Vetők terme
8.     Nagy diaklázis
9.     Átbújó
10.   54-es barlang
11.   Szuszékok
12.   Elágazás
13.   Benkő József járat
14.   Nagyterem
15.   Kápolna
16.   Márványterem
17.   Guanós járat
18.   Új bejárat
19.   Függőkő
20.   Sztalagmit sorompó
21.   Földalatti tábor
22.   Fekete István terem
23.   Kürtős járat
24.   Medvetemető
25.   Csontos kürtő
26.   Kutyalika
27.   Gyilkos kürtő
28.   Drágakövek terme
29.   Jordán-kút
30.   Torony
31.   Pokol
32.   Karzat      

                                

1

386. kép. Az Orbán Balázs-barlang (Dénes István – Sztáncsuj Sándor József nyomán)

387. kép. A Tatárlik barlang felmérése (Dénes István nyomán) 388. kép. A Lócsűr-barlang vázlatos rajza (Dénes István nyomán)



389. kép. Az Orbán Balázs barlang védőfalának maradványai, 2011. évi felmérés 

390. kép. A Tatárlik védőfalának maradványai, 2011. évi felmérés 
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391. kép. Homoródalmás – Vargyas-szoros: késő népvándorlás kori és Árpád-kori kerámia, Dénes István gyűjteménye. 1: 36., ún. “kőfalas”
barlang; 2: 27. barlang (Cseppköves-bg.); 3: 5. barlang (Kápolna-bg.); 4: 81. barlang (Fehéroszlop-bg.); 5-6: 13. barlang (Tatárlik); 
7: 11. barlang; 8: 24. barlang (“Hotel Spelaeus”)



392. kép. Homoródalmás – Vargyas-szoros: Árpád-kori kerámia. 1-7, 9: Dénes István gyűjteménye; 8: Maros Megyei Múzeum gyűjteménye. 
1, 3: 20. barlang (Gábor-bg.); 2: 5. barlang (Kápolna-bg.); 4: 27. barlang (Cseppköves-bg.); 5: 36., ún. “kőfalas” barlang; 6: 14. barlang 
(Orbán Balázs-bg.); 7: 81. barlang (Fehéroszlop-bg.); 8: 8. barlang (Lócsűr); 9: 33. barlang (Székelybetyár-bg.)



393. kép. Homoródalmás – Vargyas-szoros: Árpád-kori – 14. századi kerámia, III. Béla kori denár, Dénes István gyűjteménye. 
1: 5. barlang (Kápolna-bg.); 2, 7: 36., ún. „kőfalas” barlang; 3: 27. barlang (Cseppköves-bg.); 4, 6: 20. barlang (Gábor-bg.); 5: 57. barlang 
(Alagút-bg.); 8: 81. barlang (Fehéroszlop-bg.)



394. kép. Homoródalmás – Vargyas-szoros: 14-15. századi kerámia, 1-2, 5-7: Dénes István gyűjteménye; 3-4: Maros Megyei Múzeum 
gyűjteménye. 1: 6. barlang; 2: 84. barlang (Ősember-bg.); 3-4: 8. barlang (Lócsűr); 5-6: 40. barlang (Abri-bg.); 7: 57. barlang (Alagút-bg.)



395. kép. Homoródalmás – Vargyas-szoros: 14-15. századi kerámia, csontfésű, Dénes István gyűjteménye. 1-2: 20. barlang (Gábor-bg.); 
3: 14. barlang (Orbán Balázs bg.); 5: 13. barlang (Tatárlik); 6: 33. barlang (Székelybetyár-bg.); 4: Homoródkeményfalva – Hollókő, felszíni gyűjtés



396. kép. Homoródalmás –  Vargyas-szoros: 15-17. századi kerámia, Dénes István gyűjteménye. 1-2: 36., ún. „kőfalas” barlang; 3, 5, 
7: 13. barlang (Tatárlik); 4: 33. barlang (Székelybetyár-bg.); 6, 8: 14. barlang (Orbán Balázs-bg.)



741

4
. 
sz

e
lv

é
n
y

6
. 
sz

e
lv

é
n
y

T A T Á R SÁ N C

74
1

7
4
5

745

7
4
6

751

756

5
. 
sz

e
lv

é
n
y

7
4
1

748.846

1. szelvény

2
. 
sz

e
lv

é
n
y

3
. 
sz

e
lv

é
n
y

'90-es években nyitott szelvény

5 16

4

3

2

7

9

10
11

812

7
5
1 7

5
6

7
6
1

T A T Á R K Á P O L N A
7
4
6

75
1

397. kép. Homoródalmás –  Tatárkápolna és környezetének geodéziai felmérése, 2008 



398. kép. A Tatárkápolna és a Tatársánc a Kőmezőn légifelvételen, 2010 

399. kép. A Tatársánc és a Pipások dombja a Vargyas-szoros fölött légifelvételen, 2010 



400. kép. A Tatárkápolna nyugati homlokzata 1978-ban 

401. kép. A Tatárkápolna nyugati homlokzata 2008-ban 



402. kép. A Tatárkápolna felmérése, 2008 
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N

2. szelvény

403. kép. Tatárkápolna – a 2. szelvényben feltárt 
sírok összesítő rajza, 2008. évi ásatás

404. kép. A Tatárkápolna felmérése, 1943 



405. kép. Tatárkápolna – 1. szelvény összesítő alaprajz, 2008. évi ásatás

406. kép. Tatárkápolna – 1. szelvény déli metszet, 2008. évi ásatás
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746,76

746,78

746,83

746,37

748,86

746,97
747,01 747,47

0 1m

746,7

746,72

746,78
746,82

S-4

S-1

30-as évek szelvénye

világosbarna agyag

vörösesbarna, mészkavicsos agyag

kincskereső gödör

diadalív
félköríves szentélyfal

barna mész-
kavicsos altalaj

N



407. kép. Tatárkápolna – 1. szelvény keleti metszet, 2008. évi ásatás

408. kép. Tatárkápolna – 2. szelvény nyugati metszet, 2008. évi ásatás

S-4

1

2

3

4

5

6

7

DÉ

748,30 m

félköríves
szentélyfal

1

2

3

4

5

6

7

kevert humusz nagy kövekkel (90-es évek ásatása)

világosbarna, tömött, mészkavicsos agyag

szürke, laza, mészkavicsos humusz

barna, nagy köves, faszenes, mészkavicsos betöltés
(kincskereső gödör)

szürke, faszenes, égett réteg

szürkésbarna, mészkavicsos, habarcsos réteg (sírföld)

sötétbarna humusz, világos- és vörösesbarna agyaggal kevert

0 1m

ÉD

747,37 m

alapozási árok
habarcságy

sírfolt gödrének vonala

1 2

3 4

10
6

7

8

9

11

12

136

10

S-3/A S-3/B
1

2

3

4

6

7

gyeptakaró

világosszürke, köves, habarcsrögös, természetes pusztulási réteg

szürkésbarna, enyhén kevert, kavicsos, faszenes humusz

barna, mészkavicsos, habarcsos, köves humuszréteg (építési szint)

vörösesbarna, tömött, agyagos altalaj

8

9

10

szürke, laza humusz nagy kövekkel

barnásszürke, enyhén kevert, habarcsos, köves humusz

szürkésbarna, habarcsrögös, építési törmelékes réteg (építési szint)

sötétbarna, tömött, enyhén habarcsos, agyagos humusz

világos-, illetve sötétbarna agyagos lencsékből álló sírbetöltés 

barna, apróköves, habarcsrögös betöltés

11

12

13

hajó déli fala

alapfal

0 1m

barna, tömött, mészkavicsos, enyhén faszenes, paticsfoltos humusz

világosbarna agyaglencse



409. kép. Tatárkápolna – 1. szelvény, 2008. évi ásatás 

410. kép. Tatárkápolna – 2. szelvény, 2008. évi ásatás 



0 25 cm

1

2

3

4

5

6

7

411. kép. Homoródalmás – Tatárkápolna: faragott kövek. 1, 3: mészkőből faragott kváderek; 2: mészkőből faragott gyámkő töredéke; 
4: mészkőből faragott nyíláskeret; 5: mészkőből faragott diadalív-vállkő; 6-7: andezit megmunkált kövek



412. kép. Homoródalmás – Tatárkápolna: Árpád-kori kerámia, 2008. feltárás. 1, 4: 1. szelvény, kincskereső gödör; 3, 6: 1. szelvény, 
kváderköves omladék; 2, 5, 7, 9: 2. szelvény, szórvány (meddőhányó); 8, 10: 2. szelvény, szürkésbarna, enyhén kevert humusz 
(R-3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves humuszréteg (építési szint, R-4)



413. kép. Homoródalmás – Tatárkápolna: Árpád-kori kerámia, 2008. feltárás, 2, 2'. szelvény. 1: szürkésbarna, enyhén kevert, kavicsos 
humusz (R-5); 2-3, 7: R-5/barna, tömött, mészkavicsos, enyhén faszenes, paticsfoltos humusz (települési réteg, R-6); 4-5: szürkésbarna, 
enyhén kevert humusz (R-3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves humusz (építési szint, R-4); 6: R-6



414. kép. Homoródalmás – Tatárkápolna: 13-15. századi kerámia, 2008. feltárás, 2, 2'. szelvény. 1, 4-5, 7, 9-10: szürkésbarna, enyhén 
kevert humusz (R-3)/barna, mészkavicsos, habarcsos, köves humusz (építési szint, R-4); 2: szürkésbarna, enyhén kevert, kavicsos humusz 
(R-5)/barna, tömött, mészkavicsos, enyhén faszenes, paticsfoltos humusz (települési réteg, R-6); 3, 6, 8: R-4/szürkésbarna, habarcsrögös, 
építési törmelékes réteg (R-10)



415. kép. Homoródalmás – Kőmező, 3. szelvény, 2008. évi ásatás 416. kép. Homoródalmás – Kőmező, 4. szelvény, 2008. évi ásatás 

417. kép. Homoródalmás – Kőmező, 5. szelvény, 2008. évi ásatás 418. kép. Homoródalmás – Kőmező, 6. szelvény, 2008. évi ásatás 

419. kép. Homoródalmás – Kőmező, fennhagyott kút maradványa 420. kép. Homoródalmás – Kőmező, négyzetes objektum 
(mészégető boksa ?) maradványa 



421. kép. Homoródalmás – a Kőmezőn feltárt szelvények metszetei, 2008

422. kép. A Homoródalmás – Tatársánc átvágásának metszete (Dénes István nyomán)

0 1m

É

É

É

É D

D

D

D

3. szelvény

4. szelvény

5. szelvény

6. szelvény

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

2

1

3

gyeptakaró

barnásszürke, porhanyós humusz

vörösesbarna, tömött agyag

mészköves sziklafelszín (4)

745,51 m

745,03 m

744,95 m

742,55 m



423. kép. Homoródalmás – Kőmező: Árpád-kori kerámia, 2008. feltárás. 1-3, 5-6, 8, 10: 3. szelvény, barnásszürke humuszos réteg (R-2);
4, 9, 12: 4. szelvény, barnásszürke humuszos réteg (R-2); 7, 11: 6. szelvény, barnásszürke humuszos réteg (R-2)



424. kép. A Tatársánc nyugatról 

425. kép. A Tatársánc és a Pipások dombja délkeletről 



426. kép. Homoródalmás – Kőmező környezete: késő népvándorláskori és Árpád-kori kerámia. 1-4, 7: Pipások dombja, Csíki Székely 
Múzeum gyűjteménye; 5-6: Pionírok ösvénye, 2008. évi terepbejárás



427. kép. Homoródalmás – Kőmező és környezete: 12-14. századi kerámia. 1-4, 6: Pipások dombja, Csíki Székely Múzeum gyűjteménye; 
5, 7: Kőmező, Dénes István gyűjteménye



428. kép. Agyagfalva – a református templom légifelvételen, 2011 

429. kép. Agyagfalva – református templom, 
a kaputorony délnyugatról 

430. kép. Agyagfalva – református templom, 
a kaputorony I. szintjének délkeleti lőrése 

431. kép. Agyagfalva – református templom, 
a kaputorony és a kerítőfal részlete keletről 



0 1m

N

0 1m

432. kép. Agyagfalva – református templom, a kaputorony alaprajza 433. kép. Agyagfalva – református templom, 
a kaputorony I. szintjének északnyugati lőrése 

434. kép. Bordos – római katolikus templom, 
csúcsíves ablak a torony nyugati oldalán 

435. kép. Bordos – római katolikus templom, a torony 
I. és II. szintjének lőrése és csúcsíves ablaka az északi oldalon 



436. kép. Bardóc – református templom, különálló torony 

437. kép. Bordos – a római katolikus templom tornya 

438. kép. Bordos – római katolikus templom, 
a torony I. szintjének északi lőrése 

439. kép. Bordos – római katolikus templom, 
a torony II. szintjének nyugati lőrése 



440. kép. Bögöz – a református templom légifelvételen, 2011 

441. kép. Bögöz – református templom, freskók a hajó és a torony falazatán

442. kép. Bögöz – református templom, 1. szelvény, a hajó és
a toronyfal alapozása és lábazata, 2009. évi ásatás 

443. kép. Bögöz – református templom, torony, X alakú szerkezet 



-1,92 -1,89

-1,9

-1,27-1,23

-3,22

-2,92

-3,04

0 1m

sárga homokkőből kiképzett
    román kori lábazat

alapfal kiugrása

N

román kori hajófal

0 1m

NyK

alapfal

felmenő falszakasz

- 1,11 m

újkori támpillér

1

2

3 4

5

6

S-7 S-5
koporsódeszkák

1

2

3

4

5

6

lábazati párkány

szürke, vakolatdarabos, tetőcserepes újkori feltöltés

szürke, laza, enyhén köves, habarcsrögös sírföld

szürke, laza, enyhén köves, habarcsrögös sírföld

barna, tömött, pigmentes föld (sírbetöltés)

szürkésbarna, tömött, enyhén habarcsos, apróköves sírföld

barna, tömött, agyagos geológiai humuszréteg

444. kép. Bögöz – a református templom alaprajza (Dávid László nyomán) 

445. kép. Bögöz – református templom, 1. szelvény, a hajó és toronyfal alapozása és lábazata, 2009. évi ásatás 

T O R O N Y

H A J Ó F A L

446. kép. Bögöz – református templom, 1. szelvény, déli metszet, 2009. évi ásatás 



447. kép. Énlaka – unitárius templom, a torony és cinteremfal délnyugatról 448. kép. Énlaka – unitárius templom, 
a tológerendával zárható nyugati ajtó 

449. kép. Erdőfüle – református templom, átalakított torony 

450. kép. Erdőfüle – református templom, 
torony, I. szint északi lőrése 

451. kép. Erdőfüle – református templom, 
torony, II. szint keleti lőrése 



0 1m

N

0 1m 0 1m

452. kép. Erdőfüle – református templom, a torony alaprajza
(Dávid László nyomán) 

453. kép. Erdőfüle – református templom, 
a torony I. szinti alaprajza 

454. kép. Erdőfüle – református templom, torony I-II. szint, 
déli és keleti lőrések 

455. kép. Farcád – református templom, torony északi melléktere, 
I-II. szint, lőrésablak és lőrések 

456. kép. Farcád – a református templom alaprajza 



457. kép. Farcád – református templom, a torony déli oldala 

458. kép. Farcád – református templom, 
a torony déli melléktere 

459. kép. Farcád – református templom, 
a torony északi melléktere 

460. kép. Felsőboldogfalva – a református templom tornya délnyugatról 
461. kép. Felsőboldogfalva – református templom, 
toronybejárat 



462. kép. Felsőboldogfalva – a református templom légifelvételen, 2011

464-465. kép. Felsőboldogfalva – 
református templom, torony, I-II. 
szint nyugati és déli lőrése 

466. kép. Homoródjánosfalva – unitárius templom, a cinteremfal északon 

463. kép. Felsőboldogfalva – református templom, 
fülke a torony II. szintjének keleti oldalán 



0 1m

N

N

467. kép. Felsőboldogfalva – református templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 

468. kép. Felsőboldogfalva – református templom, a torony I. szintjének alaprajza, 2010 

0 1m

másodlagos
  elfalazás



469. kép. Felsőboldogfalva – református templom, a torony dél-észak irányú metszete, 2010 

lépcsős kiugrás a Ny-i falon:
       eredeti gerendaszint

eredeti gerendaszint helye

középkori falmagasság

gerendafészek

átrakott gerendaszint

átrakott gerendaszint

ÉD

0 1m

1-2. minta

3. minta

4-5. minta

17-18. minta



470. kép. Felsőboldogfalva – a református templom alaprajza 

471. kép. Homoródjánosfalva – az unitárius templom alaprajza 

472. kép. Homoródszentmárton – az unitárius templom alaprajza 



473. kép. Homoródszentmárton Honterus Erdély térképén 

474. kép. Homoródszentmárton Zsámboky János 1566. évi térképén 



475. kép. Homoródszentmárton a Cosmographia Erdély 1588. évi térképén 

476. kép. A homoródszentmártoni templomvár Orbán Balázs felvételén 



477. kép. A homoródszentmártoni templomvár elvi rekonstrukciója (Gyöngyössy János nyomán) 

478. kép. A homoródszentmártoni templomvár az 1980-as években 



479. kép. A homoródszentmártoni templomvár légifelvételen, 2011 

480. kép. A homoródszentmártoni templomvár tömegvázlata



481. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a kaputorony délkeletről 

482. kép. Homoródszentmárton – 
a kaputorony alatti átjáró 

unitárius templom,

483. kép. Homoródszentmárton –  
a kaputorony eredeti bejárata 

unitárius templom, 484. kép. Homoródszentmárton – 
a kaputorony másodlagosan kialakított bejárata 

unitárius templom,



488. kép. Homoródszentmárton – 
a kaputorony eredeti boltozatának lenyomata 

unitárius templom,

486. kép. Homoródszentmárton – 
a kaputorony falába épített lépcső 

unitárius templom,

485. kép. Homoródszentmárton –  
a kaputorony nyugati oldala

unitárius templom,

487. kép. Homoródszentmárton – 
a kaputorony metszete (Gyöngyössy János nyomán) 

unitárius templom,



a védőfal külső síkja

0 1m

N

0 1m

építési állványzat 
  gerendafészkei

N

489. kép. Homoródszentmárton –  a kaputorony alaprajzi felmérése, 2011 unitárius templom,

490. kép. Homoródszentmárton –  a kaputorony I. szinti alaprajza, 2011 unitárius templom,

védőfal



1. minta

2-3. minta

4. minta

5. minta

kőfalazat 
  teteje

NyK

gerendafészeképítési szint váltás

gerendafészek

elfalazás

gerendafészek

lábazati szint

másodlagos boltozat

elbontott boltozat

feltöltés

építési állványzat 
   gerendafészke

építési állványzat 
   gerendafészke

építési állványzat 
   gerendafészke

építési állványzat 
   gerendafészke

építési állványzat 
   gerendafészke

eredeti
bejárat

ajtónyílás

gerendafészek

1. szint

2. szint

0 1m

szemöldökfa
7. minta

491. kép. Homoródszentmárton –  a kaputorony kelet-nyugati metszete, 2011 unitárius templom,



492. kép. Homoródszentmárton –  kaputorony, 
I. szint, északi lőrés 

unitárius templom, 493. kép. Homoródszentmárton – kaputorony, 
I. szint, keleti lőrés 

unitárius templom, 

494. kép. Homoródszentmárton – kaputorony, 
II. szint, nyugati lőrés 

unitárius templom, 495. kép. Homoródszentmárton –  kaputorony, 
II. szint, déli lőrés 

unitárius templom,
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500. kép. Homoródszentmárton –  falazatváltás 
a déli falszakasz belső oldalán

unitárius templom, 501. kép. Homoródszentmárton –  falelválás 
a déli falszakaszon belülről 

unitárius templom,

502. kép. Homoródszentmárton –  falelválás 
a védőfal északnyugati oldalán kívülről

unitárius templom, 503. kép. Homoródszentmárton –  falelválás 
a védőfal északi oldalán kívülről 

unitárius templom,
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külső nézet

keresztmetszet

0 1m

0 1m

belső nézet

a lőrés szöge a kerítőfalban

N

0 1m

keresztmetszet

alaprajz

belső nézet

N

513. kép. Homoródszentmárton – 
a védőfal 1. számú lőrése kívülről 

unitárius templom,

512. kép. Homoródszentmárton – 
a védőfal 1. számú lőrésének rajza 

unitárius templom,

514. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 2. számú lőrése belülről 

unitárius templom,
515. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 2. számú lőrésének rajza 

unitárius templom,

516. kép. Homoródszentmárton – 
a védőfal 3. számú lőrése belülről 

unitárius templom,

517. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 3. számú lőrésének rajza 

unitárius templom,



0 1m

alaprajz

keresztmetszet

belső nézet

N

0 1m

keresztmetszet

belső nézetalaprajz

N

518. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 4. számú lőrése belülről 

unitárius templom,

519. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 4. számú lőrése kívülről 

unitárius templom,

520. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 4. számú lőrésének rajza 

unitárius templom,

521. kép. Homoródszentmárton – 
a védőfal 5. számú lőrése belülről 

unitárius templom,

522. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 5. számú lőrésének rajza

unitárius templom,



0 1m

keresztmetszet

belső nézet

alaprajz

N

keresztmetszet

alaprajz

belső nézet

0 1m

N

keresztmetszet

alaprajz

belső nézet

0 1m

N

524. kép. Homoródszentmárton – 
 a védőfal 10. számú lőrése belülről 

unitárius 
templom,523. kép. Homoródszentmárton –  

a védőfal 10. számú lőrésének rajza 
unitárius templom,

525. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 6. számú lőrése belülről 

unitárius templom,

526. kép. Homoródszentmárton – 
a védőfal 6. számú lőrésének rajza 

unitárius templom,

527. kép. Homoródszentmárton – a védőfal 7. számú lőrése belülről 

528. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 7. számú lőrése kívülről 

unitárius templom,

529. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 7. számú lőrésének rajza 

unitárius templom,



N

0 1m

keresztmetszet

alaprajz

belső nézet

N

0 1m

keresztmetszet

alaprajz

belső nézet

530. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 8. számú lőrésének rajza 

unitárius templom,

531. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 8. számú lőrése kívülről 

unitárius templom,

532. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 8. számú lőrése belülről 

unitárius templom,

533. kép. Homoródszentmárton – a védőfal 9. számú lőrésének rajza 

534. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 9. számú lőrése belülről 

unitárius templom,

535. kép. Homoródszentmárton –  
a védőfal 9. számú lőrése kívülről 

unitárius templom,



file
 001

file
 002

file
 003

file
 014

kim
ara

dt n
ove

nyz
et m

iatt
file

 015

file
 016

file
 017

file
 018

file
 019

file
 020

kim
ara

dt b
etonsir

ok m
iatt

fil
e
 0

2
1

fil
e
 0

2
2

file 023

file 024

file 039file 038file 037

fil
e
 0

4
0

file 049

fil
e
 0

4
1

fil
e
 0

4
2

fil
e
 0

4
3

fil
e
 0

4
4

fil
e
 0

4
8

file 050

file 051

0
.0

m

2
.0

m

4
.0

m

file 053

file
 054

file
 052

sövény

Je
le

n
le

g
i T

e
m

p
lo

m

5
2

5
7

4
0

529940

5
2

5
7

4
0

530020

5
2

5
6

8
0

530020

5
2

5
6

8
0

529940

N

fü
ve

s 
te

rü
le

t

fü
ve

s 
te

rü
le

t

fü
ve

s,
 b

o
kr

o
s 

te
rü

le
t

fü
ve

s,
 b

o
kr

o
s 

te
rü

le
t

G
E

S
cr

a
=

 1
:2

5
0

N
iv

: 
M

A
R

E
A

 N
E

A
G

R
A

S
is

te
m

.:
S

T
E

R
E

O
 7

0

C
I

E
R

E
V

S

E
va

n
g
é
lik

u
s
 t
e
m

p
lo

m

D
a

ta
: 

2
0

1
0

. 
0

4
. 

0
5

.

V
e

ri
fi
va

t:
K

ö
rm

e
n

d
y 

E
.

M
a

su
ra

t:
Z

si
g

m
o

n
d

 I
.

5
3
7
3
0
5
 S

U
S

E
N

I 
n
r.
 8

5
. 
ju

d
. 
H

A
R

G
H

IT
A

G
E

O
D

E
Z

I 
G

E
O

F
IZ

IC
A

G
eo

fiz
ik

ai
 m

ér
és

ek
, h

el
ys

zí
nr

aj
z

H
o
m

o
ro

d
s
ze

n
tm

á
rt

o
n

5
0
5

.7
0

5
0
5

.4
2

5
0
5
.7

5

5
0

5
.5

9

5
0

5
.1

1

5
0

5
.4

4

5
3
6
. 
ké

p
. 
A

 h
o
m

o
ró

d
sz

e
n
tm

á
rt

o
n
i t

e
m

p
lo

m
vá

r 
h
e
ly

sz
ín

é
n
 v

é
g
ze

tt
 g

e
o
fiz

ik
a
i k

u
ta

tá
s 

h
e
ly

sz
ín

e
i 
–
 2

0
1
0
 



2. helyszín

-150 cm

3. helyszín

-160 cm

1. helyszín

-50 cm -100 cm

537. a-c. kép. A homoródszentmártoni templomvár geofizikai kutatása, 2010 
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538. kép. A homoródszentmártoni templomvár geodéziai felmérése a 2011. évi ásatási felületekkel és építéstörténeti részletekkel (Geoservice Kft. – Sófalvi András) 
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542. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 1. szelvény, 
toronyalapozás és a 17. századi védõfal, 2011 

543. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 1. szelvény, 
belsõ épület déli fala és omladéka, 2011 

544. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 
1. szelvény, belsõ épület déli fala, 2011 

545. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 1. szelvény, 
a kaputorony I. fázisa, 2011 

546. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 1. szelvény, 
oszlophely a tornyot megelõzõ rétegben, 2011 
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0 1m

DÉK

szabályos oldalukkal befelé forgatott
andezitekbõl fehéresszürke, durva
kavicsos habarcsba rakott toronyfal

1

2

3

4

5

6

szürke, apróköves humuszréteg

világosszürke, köves, durva kavicsos habarcsú omladékréteg

barna, apróköves, kavicsos, habarcsrögös réteg

sötétbarna, közepesen tömött, téglatörmelékes feltöltés

szürkésbarna, tömött, apróköves tiszta humusz

barna, apróköves szubhumusz

1

2

3

2

4

5

6

Ny

kisebb méretû andezitekbõl, 
kevés konglomerátumból szürke, 
erõsen durva kavicsú habarcsba 

rakott fal

505,33 m

1

2

3

4

5
6

7

3

4

5

6

2a

DK

7

szürke, apró köves, enyhén habarcsos omladék

ÉNy

barna, agyagfoltos, köves, laza beásás (sír?)

kisebb méretû andezitekbõl, 
kevés konglomerátumból szürke, 
erõsen durva kavicsú habarcsba 
rakott falköpenyezés (17. század)

17. századi védõfal

505,2 m

0 1m

0 1m

N

tanúfal
vöröses, átégett, agyagos,

letaposott járószint

közepes és kisméretû kövekbõl
bedobált alapozás

toronybejárat

kavicsos, tömött, erõsen faszenes, 
téglatörmelékes, kavicsos, agyagos réteg

tégla

kerámia

504,54

504,58

504,64

504,68

504,72

504,56

504,6

504,64 504,6

504,59
504,64

504,47

504,55

504,52

504,5

504,49

504,52

barna, tömött, erõsen faszenes, 
téglatörmelékes/paticsfoltos feltöltés

világosbarna, tömött, agyagos, aprókavicsos, 
enyhén habarcsos járószint (érme)

549. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, toronybelépõ alapozása, 2011 

550. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, délkeleti metszet, 2011 

551. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 2. szelvény, északkeleti metszet, 2011 
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2a
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5

7

S-5S-6/7

szórványcsontokS-11

S-13

szabályos oldalukkal kifelé forgatott
andezitekbõl, kevés üledékes kõzetbõl

világosszürke, apró kavicsos, mészrögös 
habarcsba rakott fal

alapfal

felmenõ fal

505,66 m

0 1m

Ny

K

1

2a

2

3
4

5

6

6a

7

S-1

8

9

bolygatott föld (sír)

téglatörmelék

nagyobb és kisebb méretû andezitekbõl
szabályos oldalukkal kifelé forgatott

világosszürke, apró kavicsos, 
kevés apró kõvel kevert, 

mészrögös habarcsba rakott fal

felmenõ falszakasz

alapfal

1

2

2a

3

4

szürke, laza, köves humusz

nagyköves omladék durva kavicsú habarccsal, földdel keverten

szürke, köves téglás, enyhén habarcsos feltöltés

barna, laza, habarcsszemcsés, aprókavicsos, földes réteg

fekete, laza, faszenes föld

5

6

6a

7

világosszürke, tömött agyagpadló, kevés habarcsszemcsével

szürkésbarna, tömött, enyhén kevert föld

világosszürke, habarcsos betöltés (=kerítõfal habarcsa)

8

9

barna, tömött, agyagos, apró köves, enyhén habarcsos sírbetöltés

szürke, laza, apró habarcsrögös réteg

barnásszürke, tömött, enyhén kevert, téglatörmelékes humusz

506,23 m

588. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 3. szelvény, nyugati metszet, 2011 

589. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 3. szelvény, északi metszet, 2011
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0 1m

K

Ny19. századi 
visszafalazás síkja

eredeti falsík

andezitekbõl, kevés 
konglomerátumból világosszürke,
durva kavicsos habarcsba
rakott 17. századi védõfal

fal megcsúszása

nagy kövekbõl
fehéresszürke, apró

kavicsos, enyhén 
téglaporos mészhabarcsba

rakott falköpenyezés

1

2

3

67
8

9

10

2. objektum: sötétszürke, tömött, enyén 
agyagos, faszenes, kerámiapigmentes betöltés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

szürke, köves humuszréteg

világosszürke, alul nagy köves, felül apró köves, 
habarcsos omladék (torony omladéka)

barna, tömött, habarcspigmentes, agyagos réteg

világosbarna, kavicsos, homokos réteg

világosbarna agyag

szürke, apró habarcsrögökkel kevert réteg (torony építési szintje)

barnásszürke, tömött, enyhén kevert humusz

világosszürke, aprókavicsos habarcsréteg (cinteremfal építési szintje)

sötétbarna, tömött szubhumusz

világosbarna, agyagos betöltésû alapozási árok

505,71 m

0 1m

Ny

K

kisméretû gömbkövekbõl
kiképzett újkori faljavítás 

(17. századi védõfal)

falköpenyezés
(17. századi védõfal)

világosbarna, köves,
habarcsos, agyagos

újkori sírbetöltés

22

23

24

25

26

27

28

29

világosszürke, apró kavicsos habarcsú réteg (falköpenyezés)

barna, tömött, agyagos járószint

barna, tömött, enyhén habarcsos réteg

sötétbarna, tömött, tiszta réteg

világosszürke, aprókavicsos habarcsréteg (cinteremfal építési szintje)

barna, tömött szubhumusz

barnásszürke, laza, enyhén habarcsos betöltés (alapozási árok)

barna, tömött, agyagos betöltés (alapozási árok)

2. objektum: sötétszürke, tömött, enyén 
agyagos, faszenes, kerámiapigmentes betöltés

1

2

11

12

22

24

23

25
26

27

28

29

505,15 m

591. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény, északi metszet, 2011 

592. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény, déli metszet, 2011 
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598. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény,
falperiódusok, 2011 

599. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 5. szelvény, 
a keleti védõtorony bejárata és szintjei, 2011  

600. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 6. szelvény, 
temetkezés a kaputorony és a védõfal alatt, 2011 

601. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 6. szelvény, 
a kaputorony és a védõfal (falköpenyezés ?) kapcsolata, 2011 



0 1 m

D

ÉKNy

kváder

nagy kõ

apróköves 
alapozás

andezitekbõl és konglomerátumból 
sárgásszürke, aprókavicsos, enyhén
téglaporos, mészrögös habarcsba rakott
védõfal (17. század)

nagyméretû andezitekbõl, kevés 
konglomerátumból, világosszürke, 
aprókavicsos, enyhén téglaporos, 
mészrögös habarcsba rakott köpenyfal

1

2

1

2

4
5

6

3

4

5
6

76

7
8

8

9

fagyökér 
bolygatása

9 10

11

13

12

10

7

9

11

12

1

2

3

4

5

humusz

köves, habarcsos, földes omladék

sötétszürke, apróköves humusz

szürkésbarna, laza, kavicsos, enyhén habarcsos feltöltés

vörösre átégett agyagos, kavicsos réteg

6

7

8

9

10

11

12

13

barna, kavicsos, enyhén kevert feltöltés

szürke, kavicsos, habarcsos feltöltés

habarcsrögös járószint (17. századi fal)

szürkésbarna, tömött, enyhén faszenes, habarcsrögös feltöltés

szürke, intenzív faszenes, tetõcseréptöredékes, habarcsrögös járószint/planírozás (érme)

barna, tömött, köves, téglatörmelékes réteg

sötétszürke humuszréteg

sötétbarna, apróköves, téglatörmelékes betöltés (árok ?)

505,41 m

S-19

0 1 m

árok (?)

fehéresszürke, homokos, apró kavicsos,
téglatörmelékes habarcskifolyás 

(építési szint)

17. századi védõfal

falköpenyezés

T  O  R O  N  Y

P  I  L  L  É R

T  E  S  T

torony I. fázisának falazata 
gömb- és törtkövekbõl

állatcsont

szórvány
gyerekkoponya
töredékei

504,76

504,25

504,16

503,66

504,23

504,12

504,21

503,74

503,24 503,74

504,01

504,38

504,32

503,78 504,21

504,18

504,14

504,25

503,3

503,31

503,5

503,5

503,5

503,47 503,51

503,55

N

602. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 6. szelvény, felszínrajz, 2011 

603. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, 6. szelvény, északi és keleti metszet, 2011 



604. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a délkeleti védõtorony és a védõfal belsõ oldalának feltárása, 2011 

605. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, a délkeleti és keleti védõtornyok feltárása, 2011 



606. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom, az ásatási szelvények összesítõ térképe, 2011



607. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom: 15-17. századi kerámia, 2011. évi ásatás. 1: 1. szelvény, a 17. századi védõfal 
alapozása alól; 2: 4. szelvény, a középkori cinteremfal melletti feltöltõdésbõl; 3, 5: 2. szelvény, a délkeleti védõtorony építését megelõzõ 
feltöltésbõl; 4, 8: 2. szelvény, a délkeleti védõtorony használata idején képzõdött feltöltõdésbõl; 

 7: 3. szelvény, 3. sír betöltése
6: 4. szelvény, a cinteremfal vissza-

bontásának habarcsos rétegébõl;



608. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom: 16-17. századi kerámia, kályhaszemek és kályhacsempék, 2011. évi ásatás. 
1: 4. szelvény, középkori sírok földjébõl; 2, 4: 2. szelvény, a délkeleti védõtorony használata idején képzõdött feltöltõdésbõl; 3: 
4. szelvény, a középkori cinteremfal építését követõ feltöltõdési rétegbõl; 5, 8: 4. szelvény, a cinteremfal bontását megelõzõ feltöltõdésbõl; 
6-7: 4. szelvény, faépület padlójából; 9: 3. szelvény, kõépület betöltõdésébõl; 10: 5. szelvény, a keleti védõtorony omladéka alól



609. kép. Homoródszentmárton – unitárius templom: 17-19. századi kerámia, tetõcserepek, 2011. évi ásatás. 1-2: 4. szelvény, faépület 
pusztulási rétege; 3: 2. szelvény, a délkeleti védõtorony bontását megelõzõ rétegbõl; 4-5: 3. szelvény, kõépület omladéka; 6: 1. szelvény, 
kõépület omladéka; 7-8: 5. szelvény, a keleti védõtorony omladékából; 9: 4. szelvény, a védõfal melletti újkori feltöltésbõl



610. kép. Homoródszentmárton  unitárius templom: Vastárgyak, üveg- és csontleletek, pénzérmék, 16-18. század, 2011. évi ásatás. 1, 3-5, 8-9: 
2. szelvény, a délkeleti védõtorony használatának ideje alatt képzõdõtt feltöltõdésbõl; 2: 1. szelvény, vasszög, a kaputorony melletti oszlophely 
betöltésébõl; 6: 5. szelvény, a 17. századi járószint alól; 7: 3. szelvény, kõépület omladékából; 10: 2. szelvény, a délkeleti védõtorony omladékából; 
11: 2. szelvény, a délkeleti védõtorony belsõ járószintjébõl; 12: 6. szelvény, kevert, faszenes, habarcsos, tetõcserepes rétegbõl

–



611. kép. Homoródszentpál – az unitárius templom tornya délnyugatról 

612. kép. Homoródszentpál – unitárius templom, 
torony I. szintje, északi lõrés 

613. kép. Homoródszentpál – unitárius templom, 
a torony II. szintje, déli lõrés 

614. kép. Homoródszentpál – unitárius templom,
a torony III. szintje, északi lõrés 



középkori szint magassága

1. szint

3. minta

1-2. minta

2. szint

4. minta

5. minta

3. szint

6. minta

7. minta

falba
épített
lépcsõ

építési állványzat
 gerendafészke

befalazott
   lõrés

befalazott
   lõrés

befalazott
   lõrés

befalazott
   lõrés

befalazott
   lõrés

befalazott
   lõrés

építési állványzat
gerendafészke

D É

0 1m

615. kép. Homoródszentpál – unitárius templom, a torony dél-észak irányú metszete, 2010 



0 1m

N

0 1m

 építési állványzat
   gerendafészkei

építési állványzat
 gerendafészkei

elfalazott lõrés

elfalazott lõrés

N

616. kép. Homoródszentpál – unitárius templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 

617. kép. Homoródszentpál – unitárius templom, a torony II. szinti alaprajza, 2010 



0 1m

618. kép. Homoródszentpál – unitárius templom, 
a torony földszinti és emeleti alaprajza 
(Dávid László nyomán) 

619. kép. Homoródszentpéter – unitárius templom, 
a kaputorony alaprajzi felmérése (Dávid László nyomán) 

620. kép. Homoródszentpéter – unitárius templom, a kaputorony 
III. szintje, északi és déli lõrések, 2010 

621. a-b. kép. Homoródszentpéter – unitárius templom, 
a kaputorony III. szintje, északi és déli lõrések, 2010 

622. kép. Homoródszentpéter – unitárius templom, a kaputorony
III. szintje, elfalazott nyílás a keleti oldalon, 2010 

b

a



623. kép. Homoródszentpéter – unitárius templom, 
a kaputorony délnyugatról 

624. kép. Homoródújfalu – az unitárius templom cinteremfala 

625. kép. Karácsonfalva – az unitárius templom légifelvételrõl, 2011 

626. kép. Karácsonfalva – az unitárius templom délrõl 
627. kép. Karácsonfalva – unitárius 
templom, a toronybejárat ajtókerete 



0 1m

1496

 újkori
portikus

N

0 1m

építési állványzat
 gerendafészkei

N

628. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 

629. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, a torony II. szinti felmérése, 2010 



1. minta

1. szint

2. minta

2. szint

3. minta

3. szint

4. minta

4. szint

építési állványzat
  gerendafészke

építési állványzat
  gerendafészke

építési állványzat
  gerendafészke

építési állványzat
  gerendafészke

építési állványzat
  gerendafészke

építési állványzat
  gerendafészke

ferde lõrés
 (K-i oldal)

elfalazott
 lõrés (?)

elfalazott
  lõrés

építési állványzat
   gerendafészke

középkori falmagasság

építési állványzat
  gerendafészke

elfalazott
     lõrés

ÉD

  boltozat
indulása (?)

0 1m 630. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, a torony dél-észak irányú metszete, 2010 



631. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, 
torony I. szint, nyugati lõrés 

632. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, 
torony II. szint, északi lõrés

633. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, 
torony III. szint, déli lõrés 

634. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, 
torony IV. szint, elfalazott északi lõrés 



637. kép. Karácsonfalva – az unitárius templom alaprajzi felmérése (Dávid László nyomán)

635. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, torony 
III. szint, ferde lõrés az északkeleti oldalon 

636. kép. Karácsonfalva – unitárius templom, torony III. szint, 
ferde lõrés az északkeleti oldalon kívülrõl 

638. kép. Máréfalva – Botos-dûlõ, a kaputorony északnyugati metszete, 2007 



639. kép. Máréfalva – Botos-dûlõ, a kaputorony összesítõ alaprajza, 2007 

640. kép. Máréfalva – Botos-dûlõ, a kaputorony délrõl, 2007 



0 1m

641. kép. Nagybacon – református templom, a gótikus torony délnyugatról 

642. kép. Nagybacon – református templom, 
a torony I. szintje, déli átalakított lõrés 

643. kép. Nagybacon – református templom, 
a torony I. szintje, nyugati átalakított lõrés, 2010 

644. kép. Nagybacon – református templom, 
a gótikus torony vízvetõs támpillére 

645. kép. Nagybacon – református templom, 1575-ös harang 



647. kép. Nagybacon – a református templom 
alaprajza (Dávid László nyomán) 

648. kép. Nagygalambfalva – a református templom alaprajza (Dávid László nyomán) 

646. kép. Erkélyes toronysisak a nagygalambfalvi templomon, 
rekonstrukciós rajz (Gyöngyössy János nyomán) 

649. kép. Nagygalambfalva – a református templom légifelvételrõl, 2011



ajtó rögzítése

0 1m

N

másodlagos
  pillérek

hajó sarokerõsítése
hajó sarokerõsítése

0 1m

N

650. kép. Nagygalambfalva – református templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 

651. kép. Nagygalambfalva – református templom, a torony III. szinti alaprajza, 2010 



1-2. minta

3, 5. minta

6-8. minta

1. szint

2. szint

3. szint

boltozat vonala (?)

kicserélt gerenda (?)

 elfalazott
lõrésablak

eredeti kõfal magassága

filegória
gerendafészke

gerendafészek

ÉD

0 1m

652. kép. Nagygalambfalva – református templom, a torony dél-észak irányú metszete, 2010 



653. kép. Nagygalambfalva – a református templom tornya délrõl 

655. kép. Nagygalambfalva – a református templom kerítõfala és tornya nyugatról 

654. kép. Nagygalambfalva – református templom, toronyalj 

656. kép. Nagygalambfalva – református 
templom, sekrestye 

657. kép. Nagygalambfalva –
református templom, a torony II. szintje, 
déli lõrés 

658. kép. Nagygalambfalva –
református templom, a torony II. szintje, 
elfalazott nyugati lõrés 

659. kép. Nagygalambfalva – 
református templom, a torony III. szintje, 
déli csúcsíves ablak 



660. kép. Nagysolymos – református templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 

661. kép. Nagysolymos – református templom, a torony I. szinti alaprajza, 2010 

középkori toronybejárat

 középkori hajó
nyugati bejárata

 19. századi
templomhajó

0 1m

N

N



19. századi karzatátjáró

lõrés aljának vonala
építési állványzat
  gerendafészke

   tégla
kiegészítés

építési állványzat
  gerendafészke

építési állványzat
  gerendafészke

gerendafészekgerendafészek

építési állványzat
 gerendacsonkja

építési állványzat
 gerendacsonkja

gerendafészek

építési állványzat
 gerendacsonkja

építési állványzat
 gerendacsonkja

építési állványzat
 gerendacsonkja

építési állványzat
 gerendacsonkja

kõfalazat teteje

0 1m

ÉD

1-2. minta

3-5. minta

1. szint

2. szint

3. szint

4. szint

662. kép. Nagysolymos – református templom, a torony dél-észak irányú metszete, 2010 



663. kép. Nagysolymos – református templom, 
a torony I. szintje, északi lõrés 

664. kép. Nagysolymos – református templom, 
a torony II. szintje, déli lõrés 

665. kép. Nagysolymos – református templom, 
a torony III. szintje, északi lõrés 

666. kép. Nagysolymos – református templom,
a torony IV. szintje, déli lõrés 



667. kép. Nagysolymos – református templom, a torony északnyugatról 

668. kép. Nagysolymos – a református templom 
tornyának alap- és metszetrajza (Dávid László nyomán) 

670. kép. Oklánd – az unitárius templom alaprajza 
(Dávid László nyomán)

669. kép. Oklánd – a 17. századi templom rekonstrukciós rajza 
(Gyöngyössy János)



671. kép. Oklánd – unitárius templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 

672. kép. Oklánd – unitárius templom, a torony I. szinti alaprajza, 2010 

védõfal

elfalazott bejárat

újkori templom fala

0 1m

N

       külsõ,
emeleti bejárat
  (gyilokjáró?)

építési állványzat
 gerendafészkei

0 1m

N



Ny K

1-2. minta

1. szint

3. minta

4. minta

5. minta

2. szint

3. szint

4. szint

5. minta

építési állványzat
gerendafészke

építési állványzat
   gerendafészke

építési állványzat
   gerendafészke

építési állványzat
   gerendafészke

építési állványzat
gerendacsonkjaépítési állványzat

gerendacsonkja

elfalazott
   lõrés

lõrésszûkítés

lõrésszûkítés

0 1m

673. kép. Oklánd – unitárius templom, a torony nyugat-kelet irányú metszete, 2010 



674. kép. Oklánd – unitárius templom, a torony északnyugatról 

675. kép. Oklánd – unitárius templom, a cinteremfal részlete 

676. kép. Oklánd – unitárius templom, 
a torony I. szintje, keleti lõrés 

677. kép. Oklánd – unitárius templom, 
a torony II. szintje, keleti lõrés 

678. kép. Oklánd – unitárius templom, a torony I. szintje, toronybejárat 



679. kép. Olasztelek – a református templom tornya északról 

680. kép. Olasztelek – református templom, a cinteremfal déli részlete

683. kép. Székelydálya – a református templom alaprajza 
(Dávid László nyomán)

684. kép. Székelydálya – református templom, a cinteremfal részlete délen 

682. kép. Siménfalva – az unitárius templom tornya délnyugatról 

681. kép. Siménfalva – unitárius templom, a toronyfalba épített lépcsõ 



685. kép. Rava – a református templom tornya délrõl 

686. kép. Rava – református templom, erkélyes toronysisak tartószerkezetének 
gerendacsonkja a torony legfelsõ szintjén 

689. kép. Rava – református templom, 
a torony I. szintje, déli lõrés 

688. kép. Rava – református templom, 
a torony II. szintje, déli lõrés 

687. kép. Rava – református templom, 
a torony III. szintje, déli lõrés 



0 1m

újkori portikus

N

0 1m

építési állványzat
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690. kép. Rava – református templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 

691. kép. Rava – református templom, a torony I. szinti alaprajza, 2010 

692. kép. Rava – a református templom alaprajza (Dávid László nyomán)
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693. kép. Rava – református templom, a torony dél-észak irányú metszete, 2010 



694. kép. Rugonfalva – a református templom légifelvételrõl, 2011 

695. kép. Rugonfalva – a református templom alaprajza (Benkõ Elek nyomán) 
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696. kép. Rugonfalva – református templom, a torony alaprajzi felmérése, 2010 

697. kép. Rugonfalva – református templom, a torony I. szintjének alaprajza, 2010 
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698. kép. Rugonfalva – református templom, a torony dél-észak irányú metszete, 2010 



699. kép. Rugonfalva – református templom, a torony nyugatról 

700. kép. Rugonfalva – a református templom, a cinteremfal részlete nyugaton 

701. kép. Rugonfalva – református templom, 
elfalazott bejárat a védõfalon északon 

702. kép. Rugonfalva – református templom, bejárat a védõfalon keleten 



703. kép. Rugonfalva – református templom, torony, eredeti 
toronybejárat az I. szint északi oldalán 

704. kép. Rugonfalva – református templom, 
a torony II. szintje, kötõgerenda 

705. kép. Rugonfalva – református templom, a torony II. szintje, 
déli és nyugati lõrés 

706. kép. Rugonfalva – református templom, 
a torony I. szintje, nyugati lõrés 



707. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a templomerõd Orbán Balázs felvételén 

708. kép. Székelyderzs – a templomerõd 17. századi képének rekonstrukciója (Gyöngyössy János)



709. kép. Székelyderzs – az unitárius templom légifelvételrõl, 2011 

710. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony délkeletrõl 

711. kép. Székelyderzs – a kaputorony 
metszete (Gyöngyössy János)
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712. kép. Székelyderzs – unitárius templom,  a kaputorony alaprajzi felmérése, 2011 

713. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony I. szinti alaprajza, 2011 
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714. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony észak-dél irányú metszete, 2011 



715. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony bejárata 716. kép. Székelyderzs – unitárius templom, szuroköntõ a toronyaljban 

718. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a kaputorony 
boltozatának lenyomata a III. szint északi oldalán, a lõrés fölött

717. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 
a kaputorony emeleti bejárata 



719. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 
a kaputorony I. szintje, déli lõrés 

720. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 
a kaputorony II. szintje, északi lõrés 

721. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a templom védelmi emelete és a délkeleti védõfal 
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730. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 
déli védõtorony, földszint, déli lõrés 

731. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 
déli védõtorony, földszint, a déli lõrés rajza 

732. kép. Székelyderzs – unitárius templom, északi védõtorony, 
II. szint, az északnyugati oldal lõrései 

733. kép. Székelyderzs – unitárius templom, északi védõtorony,
II. szint, az északnyugati oldal lõréseinek rajza, 2010 

734. kép. Székelyderzs – unitárius templom, nyugati védõtorony, II. szint, 
a délnyugati oldal lõrései 

735. kép. Székelyderzs – unitárius templom, nyugati védõtorony, 
II. szint, a délnyugati oldal lõréseinek rajzai, 2010



736. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 
lappancsos lõrés a délkeleti védõfalon 

737. kép. Székelyderzs – unitárius templom, elfalazott bejárat 
az északnyugati védõfalon 

738. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 
szuroköntõ az északnyugati védõfalon 

739. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 
szuroköntõ az északkeleti védõfalon 



740. kép. Székelyderzs – a templomerõd 17. századi védõfalának rekonstrukciója 
(Gyöngyössy János)

741. kép. Lõréstípusok a székelyföldi templomvárakon 
(Gyöngyössy János)

742. kép. Székelyderzs – unitárius templom, a védelmi emeletre 
vezetõ csigalépcsõ (Dávid László nyomán) 
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751. kép. Székelyderzs, az unitárius templom alaprajzának geodéziai felmérése a 2008. évi ásatási szelvényekkel 
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753. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 1. szelvény, metszet, 2008. évi ásatás 

752. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 1. szelvény, felszínrajz, 2008. évi ásatás 

754. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 1. szelvény, 
a korai védõfal részlete a kaputorony mellett, 2008. évi ásatás 
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755. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 4. szelvény, felszínrajz, 2008. évi ásatás 

756. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 4. szelvény, metszet, 2008. évi ásatás 

757. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 4. szelvény,
a korai védõfal részlete az északi oldalon, 2008. évi ásatás 



758. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 2008. évi ásatás, kerámia. 1, 3-4: 1. szelvény, a torony építési szintje alól; 2: 6. szelvény, 
másodlagos helyzetbõl; 5: 4. szelvény, a védõfal építési szintje alól



759. kép. Székelyderzs – unitárius templom, 2008. évi ásatás, kerámia. 1-2: 1. szelvény, a védõfal melletti (építés utáni) másodlagos 
feltöltésbõl; 3-4: 2. szelvény; 5: 4. szelvény, a védõfal bontási rétegébõl



760. kép. Székelymuzsna – református templom, 
a középkori templom és kaputorony 

761. kép. Székelymuzsna – református templom, 
a visszabontott cinteremfal részlete északkeleten 

762. kép. Székelymuzsna – református templom, sekrestye 

763. kép. Székelymuzsna – a református templom alaprajza
(Dávid László nyomán) 

764. kép. Székelyudvarhely – a középkori plébániatemplom 
Haas J. I. ábrázolásán (Dávid László nyomán) 

765. kép. Székelyszáldobos – a református templom és harangtornya 



766. kép. Szentlélek – a római katolikus templom légifelvételrõl, 2011 

767. kép. Szentlélek – a római katolikus templom, a cinteremfal és védõárok délen 



0 1m

0 1m

0 1m

0 1m

768. kép. Szentlélek – római katolikus 
templom, az 1. lõrés kívülrõl 

769. kép. Szentlélek – római katolikus 
templom, az 1. lõrés belülrõl 

771. kép. Szentlélek – római katolikus templom, az 1. lõrés rajza

770. kép. Szentlélek – római katolikus 
templom, a 2. lõrés belülrõl 

772. kép. Szentlélek – római katolikus templom, a 2. lõrés rajza 

773. kép. Szentlélek – római katolikus 
templom, a 4. lõrés kívülrõl 

774. kép. Szentlélek – római katolikus templom, a 3. lõrés rajza 

775. kép. Szentlélek – római katolikus templom, a 4. lõrés rajza 



776. kép. Szentlélek – római katolikus templom  (Dávid László nyomán)

777. kép. Vargyas – az elbontott középkori templom ásatási összesítõ rajza 
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