
Az erdélyi Várfalva 
és unitárius temploma 

Erdélynek számtalan csodáját ismertem meg, de ha — jól bevált ókori szokás szerint — 
csak hétről volna szabad beszélnem, Várfalva akkor is ezek közé tartozna. Vasúti és közút i 
forgalomtól is elszigetelve, némán tekint le az Aranyos völgyére, melynek bejáratát idestova 
ezredév óta vigyázza. Dr. Roska Márton történész szavaival élve: „földrajzi fekvése olyan, 
hogy a természet egyenesen igen fontos védelmi pontnak jelölte ki. Aki úr volt a Várhegyen, 
az uralkodott az Aranyos síkja felett, s az ő tudta és beleegyezése nélkül az Aranyos-kapun 
se ki, se be nem járhatott senki". Láttak a várfalviak törököt portyázni , tatárt megfutamodni 
és elmondhatjuk, hogy jószerint nem volt Erdélyben lázadás, forradalom vagy háború , 
amely ne vonultatott volna fel csapatokat a büszke Várhegy alatt. 

Az ide látogató a Csegezi patakon láthat ma is működő vízimalmot, magában a faluban 
pedig sátoros vagy bolthajtásos kéményeket, sütőkemencét, mestergerendát; egy ház falán 
felirat hirdeti, hogy itt már a XVI. században is laktak. Hosszasabban csak Dáró Jósika 
Aladár udvarházánál időzünk. A ma már gazdátlanul álló épületben valamikor pedig nagy 
élet folyt, különösképp 1913 körül, amikor a kertben végzett parkosítási munkálatok során a 
tulajdonos öccse három Árpád-kor i sírra bukkant . Szavait idézve: „E három sír kibontása 
után, nehogy a további kutatások rendjén tudqmányos értékeket tegyünk tönkre, az esetet 
bejelentettük az Erdélyi Nemzet i Múzeum Érem- és Régiségtárának, melyek megbízásából 
dr. Roska Márton adjunktus úr szállott ki a további ásatások foganatosítására." 

A dr. Roska Márton által vezetett ásatások során összesen 57 sírra bukkantak, Tordavár 
várnépének korai temetőjére. A sírokban talált tárgyak (ruhanyakat díszítő kéttagú csigák, 
öntöt t ruhadíszek és pitykék, ezüst és bronz mentegombok, huzalból sodrott nyakperecek, 
lemezes és állatfejes karperecek) jellegzetes X. századi magyar viseletről tanúskodnak, de 
találtak nyílhegyeket és I. István, Péter, Sámuel, I. András és I. László korabeli pénzeket is. 
A templom melletti temető már minden bizonnyal az 1092-es szabolcsi zsinat határozataként 
jött 'étre, amely a lakosságot az újonnan épült templomok köré kényszeríti temetkezni. 
Egyes sírokból Kálmán és II. Béla pénzei kerültek elő. 

Ha tovább lapozgatjuk Várfalva meg nem írt történelemkönyvét, megtudjuk, hogy 
Aranyosszékhez, a legkisebb székely székhez tar tozott , amely a kézdi székelyek egy 
csoportjának kirajzásából keletkezett. Híven szolgáltak IV. Lászlónak, hősi tetteik közül is 
kiemelkedik az 1285-ös győzelmük Torockó vára alatt a tatárok ellen. A szék 29 helységének 
előjogait egy 1289-es kiváltságlevél ismeri el, melynek értelmében szabad paraszti státusban 
gazdálkodhatnak a közös széki bir tokon, a katonai terhek vállalása mellett. A helység első 
írásos említése az 1075-ös garamszentbenedeki alapítólevélben található, ekkor még Torda-
vár néven, 1332-től pedig már Várfalva néven ismeretes. Egy 1394. évi oklevél bizonyít ja, 
hogy tulajdonképpen ez volt az első Torda, több mint 10 km-re a mai Torda városától. Áz 
1333—1335-ös pápai t izedjegyzékben már anyaegyházzal rendelkezőként szerepel, ekkor 
Mihály, várfalvi pap 48 dénárt fizet be. 

A XVII—XVIII . századi Várfalva legfontosabb közéleti eseményei: 1618-ban Bethlen 
Gábor fejedelem két országos hetivásárra ad jogot; 1742-ben és 1746-ban széki közgyűlést 
tartanak, 1750-ben lustra, 1726-ban és 1788-ban unitárius zsinat volt itt. 
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Várfalva lakosainak megélhetését mindenkor az Aranyos termékeny völgye tette lehetővé, 
de a földművelés mellett már a XVI. század közepétől adataink vannak kőfaragókról, a múlt 
század elején aranymosók hallatnak magukról, fazekassággal pedig az első világháborúig 
foglalkoztak. Társadalma sokáig megőrizte a székely jelleget: 1750-ben 12, 1848-ban csak 
négy jobbágycsaládot tartanak számon. Társadalmi kötöttségek nélkül a felemelkedésre is 
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nagyobb lehetőség adódot t , így magyarázható, hogy innen került ki három püspök , öt széki 
főbíró és egy erdélyi alvajda. 

A dokumentumokban megőrzött adatok mellett szájhagyomány, szóbeszéd is őriz 
legendás történeteket a várról, ezeket a történész Kővári László is említésre méltónak 
tartotta Erdély régiségei című munkájában, mely 1852-ben Pesten látott napvilágot. „Ez vár 
alatt régi aranymosás nyomai látszanak. A szájhagyomány azt tartja, hogy e várban Trajanus 
egy aranymosatót tett, ki idővel az aranypor beadását megtagadta, s ezért fegyverrel 
hányatott ki belőle. A vár későbbi korából a rege azt beszéli, nogy e vár egykor két leány 
birtokába került, kiknek egyike a gazdaságot vezette, a más pedig csatákra jár." Minden 
bizonnyal ez utóbbi mot ívumot dolgozta fel az erdélyi legendák szerelmese, Jókai Mór is az 
Istenhegyi székely leány című írásában. 

Körsétánk során végre a templomhoz érünk. Kétségkívül ez Várfalva legnagyobb 
büszkesége. A fontos kereskedelmi utak szabdalta Aranyosszék állandóan ki volt téve a 
történelem viharának, ezt templomai is megsínylették. Ez alól sajnos Várfalva sem volt 
kivétel, nemcsak maga a templomépület, de 1944-ben a levéltár és a kegyszerek egy része is 
elpusztult. A mindmáig fennmaradt építészeti elemei közül legrégebbi egy vakolattal 
borított román stílusú Tkapu, de különösebb figyelmet érdemel a ritkaságszámba menő 
alaprajza, a paplak viharvert XVIII. századi fakapuja és egy régi harang, Bethlen Gábor 
korabeli hadizsákmány. A templom falát számos felirat díszíti, az egyenetlen, fekete betűk 
orvosságként hatnak a világító fehér vakolattól elvakított szemünkre. Legrégebbi ezek közül 
az alábbi emléktábla: „ H O C OPVS R E N O V A T V M EST Ao/ D. 1613 29. MAY 
P A R O C H O EXI/ S T E N T E I O H A N E N E M A I U N N I T A R I / R E G N A N T E P R I N C I P E 
G A B R I E L E B A T O R I A V T O R E P E T R O L A P I C I D A R A K O S I E N S I " . Eddigi ismere-
teink szerint ez a világon a legrégebbi felirat, amely az unitárius vallást említi. Az unitarizmus 
1569-ben a tordai országgyűlésen vétetett be mint Erdély negyedik törvényes vallása. 

A templomépületről az első írásos adatunk 1742. január 14-i keltezésű, egy vizsgálati 
jegyzőkönyvből való: „Az templomból s az torony alól az sok gaz kitisztíttassék. Az 
tornyon az az nagy üresség bécsináltassék, hogy havat, esőt az szél be ne csapja a 
mennyezetre" . Tödd mindent tudunk meg a monográfiaíró Orbán Balázs közvetítésével: 
„Várfalva unitárius temploma . . . gót stílusú, sajátos méretarányokkal: hosszú és keskeny. 
Hogy a szentély eredetileg boltozva volt, azt a külső oldaltámok mellett a falaknak alul 
kiterhelő megvastagodása jelöli. E boltozat azonban leomlott, s most cifra födém helyettesíti, 
melyet 1672-ben Varfalvi Fodor Jakab csináltatott". Az 1908-as általános restaurálás során 
azonban felmerült e régi, festett kazettás mennyezet stukatúrává való átalakításának 
lehetősége, és hiába szorgalmazta Pákei Lajos építész a régi megtartását, a hívek a lebontás 
mellett szavaztak. A kazetták elpusztultak, de szerencsére Kelemen Lajos megőrzöt t róluk 
egy fényképet . 
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1655-ben magas, lőrésekkel ellátott védőfallal veszik körül a templomot, de ez nem tudja 
megvédeni Ali pasa 1661-es portyázásai elől, és az épület elpusztul. 1672-ben állítják helyre, 
és a már említett Fodor Jakab befedeti. 

A következő forrás Bíró Lajos lelkész füzetecskéje, melyben röviden ismerteti a templom 
történetét. Innen tud juk meg, hogy 1783-ban, Tök István papsága idején az egyházközség 
költségén a templomot és a tornyot is felújítják, 1809-ben Ferenczy Mihály papsága alatt 
újból zsindelyezik, 1859-ben pedig, Kökösi O r b ó k Ferenc papsága alatt a torony bádogborí-
tást kap. 

A toronyban az első világháborúig két harang volt, a régebbiről szintén Orbán Balázs 
tollából tudunk meg egy s mást: „A toronyban egy igen érdekes harang van a következő 
felirattal; O REX G L O R I E V E N I C U M PACE A M E N . MAGR H R O N T U S V O N 
B R U N T H A T M I C H G. M A C H T 1515. — amit állítólag Brünnből hoztak Bethlen Gábor 
hadjárata idején, zsákmányként" . A másik harangot, amelyet valószínű, hogy 1743-ban 
Schönfeldt Jakab harangöntő készített, ágyúgolyókká olvasztotta a nagy világégés, de 1926 
óta ismét két harang kong a toronyban. A bejárat melletti, kőből faragott, feliratos, 1742-ből 
való pad sem mindennapi látvány. 

A templom szakszerű értékelésére az 1930-as években került sor, Kelemen Lajos és 
Debreczeni László munkája Nagy Domonkos lejegyzésében maradt ránk: „A templom 
méretei: belvilága 31 m hosszú, 6,5 m széles; külvilága 32,9 m és 8,2 m; falvastagsága 1,1 m, a 
toronynál 1,4 m; a to rony magassága 36 m". Szintén ők állapítják meg, hogy a templomot 
három részletben építették; a najó középső részét a XII . század végén vagy a XIII. század 
elején, a szentélyt valószínűleg a XV. században, és végül a hajó nyugati részéhez épült 
bővítés 1783-ból való. A torony 1783—1788 között épült, amiKoris szerződést kötnek a 
templom javítására és a torony építésére Farkas Ferenc Kőművessel, Erős János és Gergely 
György ácsokkal. Daia Marian kutatásai azt mutatják, hogy az északi falon, kb. 30 réteg 
vakolat alatt f reskó található, de ennek feltárása egyelőre még várat magára. Az eltűnt 
kegyszerek közül csak a legértékesebbeket soroljuk fel: pikkelydíszes ezüstpohár 1559-ből; 
kehely, felirata: „Várfalvi Cosa Matias deák 1598."; pohár D. P. betűkkel (Orbán Balázs 
szerint Dimény Pál) a XVII. századból stb. 

Ennyit árul el ma a várfalvi templom magáról. Egy-két pohár bor után már a templom 
körül elrejtett kincsekről is hallani, de mi tudjuk, hogy ennél nagyobb kincseket hordoznak 
a várfalviak magukban, és nem is kell mélyre ásni értük. 

Demeter Vadnár János 
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