
ra már örökre lakhatatlanná vált napsütésbe a diplomaosztás 
után. Mára nemcsak a kifestés, a nevetséges szemponttá vált 
külalak kopott-ázott le a geometriafeladatokról, de maga a 
geometria is kipereg ujjaink közül, mint a homok, és már 
beszélnek arról egy művészeti főiskolán, hogy - ugye - bi
zony szükség van rá, hiszen a belsőépítészek, formaterve
zők, meg mifene, hát persze, természetesen. És én már nem 
szeretem, ha arról beszélnek, hogy minden embernek termé
szetes joga a napi adott kalóriamennyiséghez való hozzá
jutás, mert ez általában azt szokta jelenteni, hogy nincs 
ennivaló. Tizenhét éves lányoknak sosem mondja a barátnő
jük, hogy milyen istenien néznek ki ma.

A géometria fontos, gyönyörű és felemelő. Jó dolog, 
és az életben egyszer remek mulatság, ha valaki meg tudja 
szerkeszteni egy dodekaéder hullámlemezre vetett árnyékát. 
És csonka annak az embernek a szakmai felkészültsége, aki 
nem birtokolja a tér és a rend átélésének és megértésének 
egyszeri fényes és borzongató emlékét, s nem végezte el 
azokat a lassan tudássá vaskosodó gyakorlatokat, melyek a
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A VÁRÉPÍTŐ SZÉKELYSÉG

A köztudat szerint a székely nép nem épített várakat. 
Orbán Balázs a múlt század hatvanas éveiben a Székely- 
földön több vármaradványt is feltérképezett, s a Csíki Kró
nika nyomán "székely rabonbánok" várainak tartotta őket. 
Mint utólag kiderült, ezeket a várakat nem a székelyek épí
tették. A XI. század végén, vagy a XII. század elején a ma
gyar királyság a Hargita kráterétől déli irányba húzódó, 
majd a Persányi hegygerincen folytatódó határvonalát gye- 
pűsáwal erősítette meg. Ezt a töltésvonulatot talán kez
detben is, de a XII. század elejétől már bizonyíthatóan kő
ből épült határvárakkal egészítették ki. Ebbe a védelmi 
vonalba tartozott a Székelyudvarhely melletti Budvár, a 
varsági Tartód vár, a parajdi Rabsonné vára, Firtos vára, a 
Rika-tetői Kustály vára, és még néhány más korai erősség.

E korai határvárak építőit nem ismerjük, az azonban 
bizonyos, hogy a székelyek betelepítésekor már készen 
állottak, s a betelepüléssel együtt határvédő szerepük is 
elévült.

Hasonló sorsra jutottak azok a várak is, melyek a határ 
keletre tolása után a XII. század végén és a XIII. század 
elején az Olt mentén, valamint a majdani Kézdiszéket hatá
roló havasok szegélyén épültek (a sepsibükszádi Sólyomkő

felszínen csak döféspontszerkesztésnek, metszetgörbe-raj- 
zolásnak, ellipszisérintésnek látszanak. Nem akarom, hogy 
ilyen felkészültségű emberek tervezzenek nekem kanalat 
vagy kabátot, könyvborítót, vagy mosóporos dobozt. Azt 
szeretném, ha magas műveltségű, széles felkészültségű, ko
moly és kvalitásos művészek végeznék dolgukat ebben az 
országban; olyan szellemi tartalékokkal, melyekkel felvér
tezve nem kell üresfejű és hazug elméleteket gyártaniuk, azt 
igazolandó, hogy nincs is szükség ismeretekre. Művészek - 
iparművészek - akik szeretettel és tisztelettel gondolnak 
vissza egykori tanáraikra, mestereikre, akiktől teljes és 
hiánytalan mesterséget tanulhattak, iskolájukra, ahol nem 
hibádzottak az egyensúlyok és szimmetriák, ahol számos 
lábán szilárdan állt, s nem billegett a Szakma, s a szellem 
szabadsága nem az üresen és feladattalanul szétcsorgó idő 
zavaros iszapszemében pislákoló lidércfény volt, hanem a 
nehéz és komoly munkát derekasan elvégzett, fáradt diákok 
előtt égő gyertya nyájas derengése a borosüveg mellett, s 
odakint az estében a néma szentjánosbogarak.

és Vápa vára, a torjai Bálványos, a málnási Herec vár, a 
köröspataki vár, a lemhényi vár és mások). A székelyeknek 
e vidékre való betelepülésével ezek a várak is elvesztették 
határvédelmi jelentőségüket. Közülük kettő, a Sólyomkő és 
a Bálványos két förendű székely család birtokába került, s 
így ezeket még jó ideig használták. A következő századok
ban e két váron kívül csak azok maradtak használatban, 
melyek a királyi Fehér vármegye néhány kézdiszéki foltján 
állottak.

A székelyudvarhelyi vár első formájában a XV. század 
végén épült, Báthori István vajda erőszakos beavatkozásá
nak következményeképpen. Ennek a várnak a maradványai
ra emeltette János Zsigmond az 1562. évi székely felkelés 
megtorlása után a Székely Támadt várat. Ezzel egykorú, és 
hasonló körülmények közt épült a háromszéki Várhegyen a 
Székely Bánja néven ismert vár. Az Ojtozi szorost vigyázó 
Rákóczi vár szintén fejedelmi vár volt, s feltehetően a XVII. 
században építették.

A székely közösség mindent megtett annak érdekében, 
hogy földjén vár ne épülhessen. Ez tűnik ki abból az éles 
vitából is, mely 1603-ban a dési gyűlésen folyt le, Basta 
császári helytartó előtt. Itt a székely közösség sérelemként 
adta elő, hogy a marosvásárhelyi lakosok templomuk köré 
várat építenek, holott "azt tartja az ő törvények, hogy a szé-
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kelységen vár ne legyen". Bastát módfelett meglepte a 
székelység fellépése, hiszen - véleménye szerint - az lett 
volna jó, hogyha a Szászvidékhez hasonlóan a Székely- 
földön is minden faluban vár állott volna. Az elkezdett vár 
építéséhez ragaszkodó vásárhelyi küldöttek azzal védekez- 
iek, hogy a háromszékieknek is sok "kastélyuk" van, mire a 
székelyek azt válaszolták, hogy "Móduvából gyakran félel
mek van azoknak,.., de azok csak apró kerítések,'1

Röviden úgy is mondhatnánk, hogy a Székelyfölden, a 
székelyek betelepülése után várat csak építtetni lehetett, 
erőszakkal. Épp ezért különös figyelmet érdemelnek azok 
az erősségek, melyeket a székelység maga és javai védel
mére, önszántából épített.

Ezek a székely templomerődök.
Az 1396. évi nikápolyi csatavesztést követően a török 

betörések rendszeressé váltak Erdélyben. A portyázó török 
csapatok kezdetben a Barcaságot és Nagyszeben környékét 
pusztították, a XV. század derekától azonban Erdély más 
vidékeire is eljutottak. A növekvő veszedelem hatására a 
szászok mindjárt a XV. század elejétől védett helyek kiépí
téséhez fogtak: a dombtetőkre mentsvárakat (parasztvára
kat) emeltek, templomaikat pedig védotomyos várfalakkal 
vették körül.

A székelyek kezdetben a legegyszerűbben rendezked
tek be a védelemre. A templomok későgótikus átépítésével 
párhuzamosan, a XV. század végén és a XVI. század elején 
lőréses kőtornyokat emeltek, a templom körüli temetőt pe
dig védelemre is alkalmas, 2-3 méter magas kőfalakkal vet
ték körül. Az így kialakított kerített templom  legalábbis kez
detben megfelelő védelmet biztosított a falu népe számára, 
főképp a kisebb létszámú portyázó csapatokkal szemben.

A Barcaság felé földrajzilag nyitott, s ezáltal a táma
dásoknak is inkább kiszolgáltatott háromszéki medencében 
a templomok köré gyakran 8-10 méter magas, ovális alap
rajzú, lőrésekkel és szuroköntőkkel ellátott várfalakat emel
tek (Sepsiszentgyörgy, Illyefalva, Bölön, Gidófalva, Uzon, 
Alsócsemáton, Feltorja, stb.) Ezeknek az úgynevezett első  
generációs székely templomerődöknek bejárata rendszerint 
a templomtól külön épített harangtorony alatt nyílott, mely 
egyben a vár egyetlen védőtomya volt. Kivételt képez a 
sepsiszentgyörgyi, az illyefalvi, a bölöni és az alsócsemáto- 
ni templomerőd: ezeknél a falak oldalvédelmét külön e cél
ra épített védőtornyok is biztosították. Ezek a templom- 
erősségek, melyeket az 1603. évi dési gyűlés székely részt
vevői némi kicsinyítő szándékkal "apró kerítéseknek" ne
veztek, a XVI. század közepére készen állottak.

A székely templomerődök második generációjának, a 
bástyás templomerődöknek a kiépítésében jelentős szerepet
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játszottak a XVI. századvég, és XVII. század első évtizede
inek háborús eseményei. Mihály havasalföldi vajda erdélyi 
hadviselése, Basta uralma, Székely Mózesnek a fejedelem
ségért vívott harca, majd később a brassói szászok és Bátho- 
ri Gábor közti fegyveres összecsapás sok pusztítást okozott, 
jelentős emberáldozatot követelt. Az ekkor szerzett keserű 
tapasztalatoktól sarkallva a Székelyföldén újabb templom
erődök épültek. Bethlen Gábor, majd I. Rákóczi György 
meglehetős anyagi és szellemi fellendülést biztosító uralmá
nak idejére tehető a székelyderzsi, a homoródszentmártoni, 
a nagyajtai és az árkosi templomvár kiépítése. Ugyanebben 
az időszakban egy-egy külső vár építésével erősítik meg a 
már meglévő sepsiszentgyörgyi és illyefalvi templomerőd
öt, a bölönit pedig újabb védőtomyokkal egészítik ki.

Ezeket az újabb erődítményeket néhány kivétellel a 
szabályos alaprajz és az oldalvédelmet biztosító sarokbás
tyák  jellemzik, ez utóbbiak közül nemegy az óolasz bástyák 
mintájára épült. (Nagyajta, Árkos, Illyefalva) Míg az első 
generációból származó templomerődök esetében csak felté
telezhető, hogy építőik székely mesterek voltak, a második 
generáció-bélieknél ezt szinte biztosra vehetjük, ugyanis 
igen valószínű, hogy az olaszbástyás fejedelmi építkezések
nél bizonyíthatóan résztvevő nagyszámú székely kőm űves és 
ácsmester hazatérve a helybéli templomerődök építésénél 
kamatoztatta tapasztalatait.

A Székelyföldön egy mentsvár is épült, a bágyi várhe
gyen, a XV. század hatvanas éveiben. A várat Apafi Mihály 
fejedelem utólagos jóváhagyásával hat környékbeli székely 
falu lakosai építették, és közösen használták a XVII. század 
végéig.

Várépítő volt-e tehát a székely nép? Mint látjuk, nem 
lehet egyszerűen igennel vagy nemmel válaszolni e kérdés
re. Tény, hogy minden olyan erődítmény létrehozását elle
nezte, melyek az erdélyi vajda, vagy a későbbi székelyföldi 
fejedelmek hatalmának megerősítését szolgálta, vagy annak 
lehetőségét hordozta volna. Mikor azonban megmaradása 
forgott kockán, igenis épített várakat, ha nem is oly impo
zánsakat és nem is olyan nagy számban, mint a szomszédos 
szászok.
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