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1. Tulajdonképpen az 1974. évi 20. tör-
vény, vagy az Államtanács 1971. évi 472. 
számú módosított rendelete a Nemzeti 
Levéltári Alapról.
2. Az abásfalvi Csoma család nemes-
levelét Jakab Ferenc homoródszentmár-
toni tanítótól vette át a levéltár 1976-ban. 
– A csíkszeredai Levéltár fondjainak 
törzskönyve (A Román Országos Levéltár 
Hargita Megyei Hivatala, a továbbiakban: 
ROLHMH).
3. A tusnád-szeretszegi Darvas család 
javára kiállított és bizonyos alcsíki birto-
kok fölötti tulajdonjogát megerősítő ok-
levél ugyancsak 1976-ban került a levél-
tárba Ladó Lajos csíkszentsimoni tanár 
révén. – Uo.
4. A galgóci Szőke család címeres nemes-
levelét 1978-ban vette át a levéltár Szőke 
Antal tusnádi lakostól. – Uo.
5. A recsenyédi Fekete család lófősítő le-
vele 1980-ban került a levéltárba Fekete 
Gábor homoródszentmártoni lakos által. 
– Uo.
6. A csíkszentkirályi Léstyán család cí-
meres nemeslevelét Pataky Béla székely-
udvarhelyi lakostól kapta a levéltár 1981-
ben. – Uo.
7. A csíki vashámornál dolgozó székelyek 
1591. évi lófősítő levelének hiteles máso-
lata Máté Gizella marosvásárhelyi lakos 
adományaként került a gyűjteménybe 
1984-ben. – Uo.
8. Az 1614. évi lustra egyszerű másolata 
Kozán Piroska csíkszeredai lakos adomá-
nya 1987-ből. – Uo.
9. A Tóth (alias Szilassy) család címeres 
nemeslevelét Tóth György bögözi lakos-
tól vásárolta a levéltár 1983-ban.
10. A tusnádi (beszédmezői) fürdőtársulat 
jegyzőkönyveit Liviu Moldovan maros-

vásárhelyi levéltárostól vásárolta a levél-
tár 1984-ben.
11. Csupor Péter székely tizedes ado-
mánylevelét Ébner Jenő marosfői lakostól 
vásárolta a levéltár 1985-ben. Vélhetően 
azonos dr. Ébner Jenő (1907–1989) tra-
gikus sorsú római katolikus pappal, laza-
rista szerzetessel, aki 1953-tól kényszer-
lakhelyen élt Marosfőn.
12. A Kis család nemeslevelét Kis Károly 
gyergyóalfalvi lakostól kobozták el 1977-
ben.
13. Literatus János lófősítő levelét Csata 
Károly gyergyóalfalvi lakostól kobozták 
el 1977-ben.
14. 1981-ben két, 1985-ben pedig egy 
oklevél került elkobzásra és levéltári elhe-
lyezésre: a homoródszentmártoni Kováts 
család armálisa és a székelyudvarhelyi 
Lakatos család lófősítő levele, illetve az 
etédi Hodgyai család címeres nemesle-
vele.
15. Mihály Péter deák, kotormányi István 
Mihály fia, az 1680-as években nagyká-
szoni iskolamester volt. 1709-ben Csík-
szentimrén tűnik fel, egy jegyzőkönyv 
hitelesítésénél. – Szőcs János: Csíkszéki 
iskolamesterek, kántorok, tanítók (1571– 
1800) II. rész. – http://www.sulinet.hu/ 
oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/201
0/ro/csiki_2009_regeszet/pages/016_Szo
cs_Janos.htm
16. A négy jegyzőkönyvből három teljes, 
egy töredék. Az iratcsomó Vígh Károly 
(1912–1990) történész, műfordító ado-
mányaként került a levéltárba.
17. Kászoni Zsigmond tanulmányairól 
egyáltalán nincsenek adatok, papi pályá-
járól is csak annyit tud a szakirodalom, 
hogy 1690-ben csíkszenttamási plébános 
volt. – Ferenczi Sándor: A gyulafehérvári 
(erdélyi) főegyházmegye történeti papi 
névtára. Szent István Társulat–Verbum, 
Budapest–Kolozsvár, 2009. 293.

18. Talán azonos azzal a Jánosi Mihály 
(más források szerint Mátyás vagy Máté) 
csíki származású plébánossal, aki kolozs-
vári és nagyszombati tanulmányait köve-
tően Csíkszentgyörgy, majd Csíkszent-
király, 1716–1718 között pedig Nagybol-
dogasszony egyházközség plébánosa 
volt. – Ferenczi Sándor: I. m. 282.; Szőcs 
János: I. m.
19. Szebeni János 1690-ben a csík-
szentgyörgyi egyházközség orgonistája, 
utóbb ugyanott iskolamester volt. – Szőcs 
János: I. m.
20. Bálint deákról egyéb adat nem áll 
rendelkezésre, minthogy a felszarvazott 
férj rokona volt.
21. Csíkszentimrei László (Literati, 
Deák) Tamás alcsíki alkirálybíróságára 
vonatkozóan 1690-ből, 1699-ből és 1701-
1702-ből is vannak adatok. – ROLHMH, 
F 27 Csíkszék levéltára – Iratok, I/27, 53.; 
Endes Miklós: Csík-, Gyergyó- és Ká-
szon-székek (Csík megye) földjének és né-
pének története 1918-ig. Budapest, 1994 
(reprint). 133.; Székely oklevéltár VII. kö-
tet (1696–1750). Szerk.: Szádeczky 
Lajos. Kolozsvár, 1898. 38.
22. Balázs Margit, mielőtt csíkszentimrei 
László Tamás felesége lett, csíkszent-
királyi Bors János házastársa volt. – 
Endes Miklós: I. m. 170.
23. Gyak = rég. dug.
24. Mony = rég. here.
25. Gerdey Demeter 1543-ban Fogaras 
várának várnagya („castellano castri 
Fogaras”) volt. – Entz Géza: Erdély építé-
szete a 14–16. században. Az Erdélyi Mú-
zeum Egyesület kiadása. Kolozsvár, 
1996. 349.
26. A felsorolt alcsíki és kászoni családok-
ra vonatkozó iratok a gyűjtemény 43., 
102., 104., 113–162. számú darabjai.
27. A gyergyói vonatkozású jogszolgálta-
tási iratok a gyűjtemény 36–41., 54., 
57–64., 84–88., 90–93., 101. számú 
darabjai.
28. A nagysolymosi birtokos családokra 
vonatkozó iratok a gyűjtemény 65–81. 
számú darabjai.
29. Szenterzsébeti Szakács Péter (vél-
hetően teljes) önéletírása is a csíkszeredai 
Levéltárban található. – ROLHMH, F 591 
Székely birtokos családok iratgyűjte-
ménye. A bikafalvi Szakács család iratai, 
17–21. sz. (A gyűjtemény jelenleg még 
rendezés alatt áll, de a közeljövőben 
kutatható lesz.)
30. Közölve: Bicsok Zoltán: „Írattak 
Beszédmezőn.” Adalékok a tusnádi für-
dőélet kezdeteinek történetéhez (1845– 
1852). In: Areopolisz. Történelmi és 
társadalomtudományi tanulmányok XI. 
Hargita Megyei Hagyományőrzési For-
rásközpont – Areopolisz Egyesület. Szé-
kelyudvarhely, 2011. 88–127.

A Nagy-Küküllő völgyéből a Ho-
moród mentére igyekvő utazó figyel-
mét a vízválasztón egy szembetűnő, 
jellegzetes természetes képződmény 
ragadja meg: a bágyi hegy, melynek 
formája leginkább egy kétpúpú, fekvő 
tevére hasonlít. A hegy nyugati, maga-
sabbik csúcsán (856 m), a vártetőn a 
bágyi vár maradványai találhatók.

A bágyi vár sok szempontból egye-
di az udvarhelyszéki és székelyföldi 
várak sorában. Történetéről mitikus 
képet rajzolt Jánosfalvi Sándor István 
és az ő adatait felhasználó Orbán Ba-
lázs, mit sem tudva a vár fejedelem-
ségkori történetéről. Az erősséget a 
Csíki Székely Krónika nyomán hosszú 
időn keresztül „ősi” székely várnak 
tartották, kitalált személyekkel és ese-
ményekkel tarkítva történetét. Kele-
men Lajos forráskutatásai azonban rá-
világítottak arra, hogy a várat a 17. szá-
zadban a török betörések hatására épí-
tették a környék falvainak lakói.

A várra utaló legelső hiteles törté-
nelmi forrás Apafi Mihály 1663. június 
5-én Radnóton kiadott oklevele. A fe-
jedelem a várhegy körül található 
Bágy, Ége, Dálya, Lókod, Patakfalva 
és Recsenyéd nemes székelyeinek ké-
résére megengedte, hogy háborúba vo-
nulás alkalmával hat, általuk kivá-
lasztott hadra képes személyt a vár őr-
zésére otthon hagyjanak. A rendelke-
zés arra is utal, hogy már jórészt befe-

jeződött a vár építése, melyet – Ke-
lemen Lajos szerint – az 1658. és 1661. 
évi török-tatár betörések súlyos meg-
próbáltatásainak következtében emel-
hettek a falvak. Az adatok ismeretében 
kézenfekvő volt a feltételezés, hogy a 
vár hat tornyát egy-egy falu emelte. A 
mentsvár létrehozását és fejedelmi jó-
váhagyását illetően az előkép a közeli 
Homoródszentmárton templomvára 
lehetett, amelyet szintén hat település 
épített a 17. század első felében. A bá-
gyi várat utoljára 1690-ben használták 
védelmi céllal, Thököly Imre csapa-
tainak Homoród menti átvonulásakor. 
A következő században romos állapot-
ba kerülő erősséget a 19. század elején 
az Ugronok hordatták el Ábránfalvára, 
udvarházat építve köveiből.

A helyszínen is megforduló Orbán 
Balázs korában a romok alapján még 
rekonstruálható volt a vár, melyről a 
nagy székely utazó alaprajzot készí-
tett. Mai ismereteink alapján felmérése 
szerkezetében (négy saroktornyos bel-
ső vár, külső vár) pontos, és eddig úgy 
tűnt, hogy részleteiben is hiteles (hen-
geres belső saroktornyok).

A bágyi vár mai felszíne kiválóan 
tanulmányozható, ugyanis a hegyen 
fás növényzet alig fordul elő, a kong-
lomerátum kőzetről erőteljesen leko-
pott termőtalajt mindössze gyér fű bo-
rítja. A nagy kiterjedésű, lapos vártető 
nyugati részére emelt erősség a terepi 
viszonyokhoz igazodva épült. Szerke-
zete alapvetően két részre osztható, 
belső és külső várra. A magterületét ké-
pező belső vár szabálytalan négyszö-
gű, kissé trapezoid alaprajzú, sarkain 
egy-egy védőtoronnyal. A felszíni te-
repidomok alapján úgy tűnik, hogy a 
déli és északi falakat nem bontották el 
teljesen a 19. században, viszont a ke-
letit és a nyugatit mélyen kitermelték, 
amint azt falkiszedési árkaik mutatják. 
Az átlósan elhelyezkedő saroktornyok 
közül legmarkánsabban a délnyugati 
maradványai láthatók a felszínen. A 
kb. 8x8 m kiterjedésű omladékhalmaz 
alapján ítélve, a torony formája – Or-
bán Balázs ábrázolásával ellentétben – 
négyzetes volt. Formájukat legjobban 
a délkeleti és északnyugati tornyok 
őrizték meg, és mindkettőről nagy 
valószínűséggel állítható, hogy négy-
szög alaprajzúak voltak, méretük 

nagyjából megegyezett a délnyuga-
tiéval. Az északkeleti torony a leg-
rosszabb állapotú, formája és kiter-
jedése csak nagy vonalakban hatá-
rozható meg. A belső vár nyugati ré-
szének felületét nagyméretű kincs-
kereső gödör ékteleníti, melyet fel-
tehetően egy lakó- vagy gazdasági cél-
ra használt épület maradványaiba 
ástak. Az épületnégyszög kapujának, 
bejáratának pontos helyét nem is-
merjük.

Az ún. külső vár egyértelműen a 
belső vár védelmének hatékonyabbá 
tételét szolgálta. A várba a várhegytől 
nyugatra húzódó nyereg irányából le-
hetett feljutni, ide építettek egy négy-
szög alaprajzú kaputornyot, melyet 
feltehetőleg fal (ma itt csupán egy árok 
látható, kétoldalt alacsony, sáncszerű 
kiemelkedéssel) kötött össze a belső 
vár délnyugati tornyával. A kaputo-
rony északi oldaláról induló külső fal a 
felszíni terepidomok és Orbán Balázs 
ábrázolása alapján nem csatlakozott 
közvetlenül a belső várhoz, hanem en-
nek északi fala mellett haladt el. A 
kettős fal építését a terepviszonyok 
magyarázzák, a vár az északi oldalról 
könnyen támadható volt. A falszoros-
ban vezetett az út a külső vár keleti ré-
szébe, itt a fal nyomai ma mindössze 
egy tereplépcső formájában azonosít-
hatók. A vártető keleti, lapos oldaláról 
könnyen sebezhető volt a belső vár, 
melynek fedezésére előretolt védőmű-
vet, egy ötszögű tornyot építettek. A 
vár többi tornyait méreteiben jelentő-

A bágyi vár

Rákóczi Zsigmond fejedelem kézjegye 
1607-ből (176. sz.)

Orbán Balázs alaprajza 
a bágyi várról

A bágyi vár 2005. évi felmérése 
(Sófalvi András – Bagi István – 

Serfőző Antal munkája)
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sen meghaladó sokszögű védőmű 
(észak–dél irányban mért szélessége 
13 m) nagy valószínűséggel egy ágyú-
torony lehetett. Az Orbán Balázs által 
megjelenített várároknak a déli olda-
lon nincsen nyoma, a meredek oldalon 
ez fölösleges is lett volna. A külső vár 
falait máshol mindössze egy tereplép-
cső sejteti, így egyértelmű falvonulat 
hiányában számolni kell azzal a le-
hetőséggel is, hogy a külső falak he-
lyett egyszerű palánk állt, kívül árok-
kal.

A bágyi vár építési körülményei 
több vonatkozásban hasonlítanak a 
szentmártoni templomváréhoz, for-
mailag viszont a belső vár leginkább a 
székelyderzsi templomot övező sza-
bályos alaprajzú, négy saroktornyos 
várral rokonítható, mely az 1620-as 
években épült. A nagyrészt eredeti ál-
lapotában fennmaradt derzsi templom-
váron mindössze annyi változtatás tör-
tént az elmúlt évszázadokban, hogy a 
18. század végén elbontották a védő-
folyosót, hogy helyükre fedett színe-
ket építhessenek. Ugyanekkor Derzs-
ben a saroktornyok gúla alakú tetőket 
kaptak az eredeti szuroköntős orom-
falú félnyeregtetők helyett. E torony-
típus számos analógiája fellelhető a 
Homoród mentén (Homoróddaróc, 
Homoródbene, Homoród és Homo-
ródszentmárton templomvárai). Rész-
letkiképzésük és méreteik hasonlóak 
és általában kétféle alaprajzi megol-
dással épültek. Többségük négyzetes 
és a sarkokon átlósan elhelyezett, de 
van néhány ötszögű, oldalozható bás-
tyaként épített is. A bágyi vártól és a 
derzsi templomvártól annyiban külön-
böznek, hogy korábbi, ovális vagy 
sokszögű várfalakat erősítettek ilyen 
tornyokkal, míg Bágy és Derzs eseté-
ben a várfalak és a tornyok azonos idő-
ben épültek. Szászföldön a fentieken 
kívül még a miklóstelki és a hégeni 
templomvárak mutatnak hasonló el-
rendezést. 

Gyöngyössy János rekonstrukció-
jának számos eleme analógiákon alap-
szik, az alaprajzi részleteket régészeti 

feltárás tudná tisztázni. Egy 1983-ban 
végzett szondázó ásatás semmi érdem-
legeset nem állapított meg e tekintet-
ben, ugyanis mindössze egy hosszú 
kutatóárokkal vágták át nyugat–kelet 
irányban a várat. A másodkézből is-
mert megfigyelésekből (Hargita me-
gye régészeti repertóriuma) megtud-
juk, hogy a 17. századi vár egy bronz-
kori – vaskori földvár (?) helyén épült. 
Ennek kapcsán megjegyzem, hogy a 
felszínen ma látható terepidomok tel-
jesen illeszkednek a fejedelemségkori 
vár képébe és megalapozatlan őskori 
sáncokkal számolni a vártetőn.

A bágyi vár építéstörténetét illetően 
érdemes néhány történelmi tényezőt 
újragondolnunk. Ismereteink szerint 
1658-ban a Rikán átkelt török-tatár 
had a Nagy-Homoród mentén csak 
Homoródszentpálig jutott fel. Kétség-
telen, 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 vá-
lasztásának (1661. január 1.) követ-
kezménye rövidesen Székelyföld tel-
jes felprédálása lett. A Homoród men-
tén a török-tatár hadak feldúlták a leg-
jobban erődített templomot, a közeli 
szentmártoni templomvárat is. A bágyi 
várat először említő és az építésére 
utaló 1663. évi oklevél alapján elég 

egyértelműnek tűnt annak megálla-
pítása, hogy a vár a fenti események 
közvetlen hatására épült. A fejedelmi 
jóváhagyás szerint az erősséget „ennek 
előtte való időkben kezdvén építeni ... 
melyet már jobb részént véghez is vit-
tek volna”. A vár alaprajzi szerkeze-
tének és formai részleteinek elemzése 
alapján viszont úgy gondolom, hogy a 
bágyi vár építése egy hosszabb fo-
lyamat eredménye, melynek kiváltó 
oka számos más, 16-17. századi török 
betörés is lehetett (pl. a szentmártoni 
templomot feldúló 1613. évi portya).

Udvarhelyszéken leginkább éppen 
a Homoród mentét és a szék déli részét 
érték a török betörések már a 15. szá-
zad első harmadától (a legkorábbi köz-
vetlen adat 1432-ből való). A legtöbb 
templomot az átlagosnál magasabb 
védőfallal kerítették a késő középkor-
ban, néhány esetben többszintes, vé-
delmi jellegű – harangtoronyként is 
szolgáló – kaputoronnyal erődítve 
azokat (Karácsonfalva, Oklánd, Ho-
moródszentmárton, Homoródszent-
pál). A legújabb dendrokronológiai ku-
tatások szerint a derzsi templom vé-
delmi emelete az 1490-es években 
épült, melyhez egy külső védőöv is 
tartozott. Régészeti adatokból tudjuk, 
hogy a Bágyhoz közeli Telekfalván a 
16. század közepéig egy speciálisan 
kialakított mesterséges barlangrend-
szert építettek védelmi céllal. A bágyi 
vár építésének kezdete viszont nem 
lehet korábbi 1613-nál, ugyanis az 
egyik építő falu, Lókod, ekkor még a 

szentmártoni templomvár építésénél 
működött közre leányegyházként (írott 
adatokból kiderül viszont, hogy az 
1620-as években a szentmártoni erő-
dítési munkálatok jórészt az anyaegy-
házra maradtak, a filiák ellenszegülése 
miatt).

A bágyi vár építése Orbán Balázs 
alaprajza, a mai terepidomok és a légi 
felvételek segítségével megrajzolt fel-
mérés alapján két periódusra osztható: 
először a szabályos alaprajzú, sarok-
tornyos belső vár készülhetett el, me-
lyet később követett annak hatéko-
nyabb megerősítése egy kaputorony-
nyal és egy előretolt védőművel el-
látott külső várral. Noha tudjuk, hogy 
az építő falvak szerény anyagi hátterű, 
átlagos vagy annál kisebb méretű ud-
varhelyszéki falvak voltak, közös gaz-
dasági potenciállal képesek voltak kor-
szerű védelmi technikát alkalmazni.

Természetes adottságainak köszön-
hetően a bágyi hegy kiválóan alkalmas 
az erődítésre. Pontosabban nem ismert 
őskori előzmények után, a fejedelem-
ség korában székely közösségi ments-
vár építésének adott helyet. A kisszá-
mú történeti forrás, a felszíni maradvá-
nyok, illetve analógiák felhasználásá-
val alkotott képünk hitelesítése régé-
szeti kutatások feladata lesz a jövőben.

Sófalvi András

Légi felvétel a bágyi várról (fent). 
A vár délnyugati tornyának 
maradványai (középen).
A vár északnyugati tornyának 
maradványai a háttérben 
a külső várral (lent).
(Sófalvi András felvételei)

Részlet a székelyderzsi várfalról 
és északi védőtornyáról. 
(Sófalvi András felvétele)

Rekonstrukciós rajz 
a bágyi várról. 

(Gyöngyössy János munkája)
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sen meghaladó sokszögű védőmű 
(észak–dél irányban mért szélessége 
13 m) nagy valószínűséggel egy ágyú-
torony lehetett. Az Orbán Balázs által 
megjelenített várároknak a déli olda-
lon nincsen nyoma, a meredek oldalon 
ez fölösleges is lett volna. A külső vár 
falait máshol mindössze egy tereplép-
cső sejteti, így egyértelmű falvonulat 
hiányában számolni kell azzal a le-
hetőséggel is, hogy a külső falak he-
lyett egyszerű palánk állt, kívül árok-
kal.

A bágyi vár építési körülményei 
több vonatkozásban hasonlítanak a 
szentmártoni templomváréhoz, for-
mailag viszont a belső vár leginkább a 
székelyderzsi templomot övező sza-
bályos alaprajzú, négy saroktornyos 
várral rokonítható, mely az 1620-as 
években épült. A nagyrészt eredeti ál-
lapotában fennmaradt derzsi templom-
váron mindössze annyi változtatás tör-
tént az elmúlt évszázadokban, hogy a 
18. század végén elbontották a védő-
folyosót, hogy helyükre fedett színe-
ket építhessenek. Ugyanekkor Derzs-
ben a saroktornyok gúla alakú tetőket 
kaptak az eredeti szuroköntős orom-
falú félnyeregtetők helyett. E torony-
típus számos analógiája fellelhető a 
Homoród mentén (Homoróddaróc, 
Homoródbene, Homoród és Homo-
ródszentmárton templomvárai). Rész-
letkiképzésük és méreteik hasonlóak 
és általában kétféle alaprajzi megol-
dással épültek. Többségük négyzetes 
és a sarkokon átlósan elhelyezett, de 
van néhány ötszögű, oldalozható bás-
tyaként épített is. A bágyi vártól és a 
derzsi templomvártól annyiban külön-
böznek, hogy korábbi, ovális vagy 
sokszögű várfalakat erősítettek ilyen 
tornyokkal, míg Bágy és Derzs eseté-
ben a várfalak és a tornyok azonos idő-
ben épültek. Szászföldön a fentieken 
kívül még a miklóstelki és a hégeni 
templomvárak mutatnak hasonló el-
rendezést. 

Gyöngyössy János rekonstrukció-
jának számos eleme analógiákon alap-
szik, az alaprajzi részleteket régészeti 

feltárás tudná tisztázni. Egy 1983-ban 
végzett szondázó ásatás semmi érdem-
legeset nem állapított meg e tekintet-
ben, ugyanis mindössze egy hosszú 
kutatóárokkal vágták át nyugat–kelet 
irányban a várat. A másodkézből is-
mert megfigyelésekből (Hargita me-
gye régészeti repertóriuma) megtud-
juk, hogy a 17. századi vár egy bronz-
kori – vaskori földvár (?) helyén épült. 
Ennek kapcsán megjegyzem, hogy a 
felszínen ma látható terepidomok tel-
jesen illeszkednek a fejedelemségkori 
vár képébe és megalapozatlan őskori 
sáncokkal számolni a vártetőn.

A bágyi vár építéstörténetét illetően 
érdemes néhány történelmi tényezőt 
újragondolnunk. Ismereteink szerint 
1658-ban a Rikán átkelt török-tatár 
had a Nagy-Homoród mentén csak 
Homoródszentpálig jutott fel. Kétség-
telen, 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 vá-
lasztásának (1661. január 1.) követ-
kezménye rövidesen Székelyföld tel-
jes felprédálása lett. A Homoród men-
tén a török-tatár hadak feldúlták a leg-
jobban erődített templomot, a közeli 
szentmártoni templomvárat is. A bágyi 
várat először említő és az építésére 
utaló 1663. évi oklevél alapján elég 

egyértelműnek tűnt annak megálla-
pítása, hogy a vár a fenti események 
közvetlen hatására épült. A fejedelmi 
jóváhagyás szerint az erősséget „ennek 
előtte való időkben kezdvén építeni ... 
melyet már jobb részént véghez is vit-
tek volna”. A vár alaprajzi szerkeze-
tének és formai részleteinek elemzése 
alapján viszont úgy gondolom, hogy a 
bágyi vár építése egy hosszabb fo-
lyamat eredménye, melynek kiváltó 
oka számos más, 16-17. századi török 
betörés is lehetett (pl. a szentmártoni 
templomot feldúló 1613. évi portya).

Udvarhelyszéken leginkább éppen 
a Homoród mentét és a szék déli részét 
érték a török betörések már a 15. szá-
zad első harmadától (a legkorábbi köz-
vetlen adat 1432-ből való). A legtöbb 
templomot az átlagosnál magasabb 
védőfallal kerítették a késő középkor-
ban, néhány esetben többszintes, vé-
delmi jellegű – harangtoronyként is 
szolgáló – kaputoronnyal erődítve 
azokat (Karácsonfalva, Oklánd, Ho-
moródszentmárton, Homoródszent-
pál). A legújabb dendrokronológiai ku-
tatások szerint a derzsi templom vé-
delmi emelete az 1490-es években 
épült, melyhez egy külső védőöv is 
tartozott. Régészeti adatokból tudjuk, 
hogy a Bágyhoz közeli Telekfalván a 
16. század közepéig egy speciálisan 
kialakított mesterséges barlangrend-
szert építettek védelmi céllal. A bágyi 
vár építésének kezdete viszont nem 
lehet korábbi 1613-nál, ugyanis az 
egyik építő falu, Lókod, ekkor még a 

szentmártoni templomvár építésénél 
működött közre leányegyházként (írott 
adatokból kiderül viszont, hogy az 
1620-as években a szentmártoni erő-
dítési munkálatok jórészt az anyaegy-
házra maradtak, a filiák ellenszegülése 
miatt).

A bágyi vár építése Orbán Balázs 
alaprajza, a mai terepidomok és a légi 
felvételek segítségével megrajzolt fel-
mérés alapján két periódusra osztható: 
először a szabályos alaprajzú, sarok-
tornyos belső vár készülhetett el, me-
lyet később követett annak hatéko-
nyabb megerősítése egy kaputorony-
nyal és egy előretolt védőművel el-
látott külső várral. Noha tudjuk, hogy 
az építő falvak szerény anyagi hátterű, 
átlagos vagy annál kisebb méretű ud-
varhelyszéki falvak voltak, közös gaz-
dasági potenciállal képesek voltak kor-
szerű védelmi technikát alkalmazni.

Természetes adottságainak köszön-
hetően a bágyi hegy kiválóan alkalmas 
az erődítésre. Pontosabban nem ismert 
őskori előzmények után, a fejedelem-
ség korában székely közösségi ments-
vár építésének adott helyet. A kisszá-
mú történeti forrás, a felszíni maradvá-
nyok, illetve analógiák felhasználásá-
val alkotott képünk hitelesítése régé-
szeti kutatások feladata lesz a jövőben.

Sófalvi András

Légi felvétel a bágyi várról (fent). 
A vár délnyugati tornyának 
maradványai (középen).
A vár északnyugati tornyának 
maradványai a háttérben 
a külső várral (lent).
(Sófalvi András felvételei)

Részlet a székelyderzsi várfalról 
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