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Gyalu vára 
Gyalu, a Kolozs megyei városiasodó nagyközség, a hajdani mezőváros Kolozsvártól 16 

km-re nyugatra, a Nagyvárad-Kolozsvár közötti nemzetközi műút két oldalán terül el a Gya-
lui-havasok aljában, ott, ahol a Hideg- és Meleg-Szamos egyesül, hogy aztán Kis-Szamosként 
tovább folyjék Kolozsvár felé. Éppen Gyaluban ömlik a Kis-Szamosba a (gyakran „rakoncát-
lankodó") Kapus pataka. Gyaluba négy völgyből lehet „beérkezni": a Hideg-Szamos, a Me-
leg-Szamos, a Kapus pataka és a Kis-Szamos völgyéből. Gyalut három oldalról részben erdős 
dombok övezik, keleti része pedig a Kis-Szamos völgyébe nyúlik. A település gyönyörű fek-
vése csodálatos látványt nyújt, főleg a Kolozsvár felől érkező szemlélőnek. A Gyalun és köze-
lében áthaladó fontos útvonalak mindig is kiemelték és meghatározták a település jelentősé-
gét. 

Gyalu közvetlen környékén, a község határában, az „Ördögárok" és a „Cigányok dombja" 
nevű határrészeken bronzkori települések tárgyi emlékei bizonyítják, hogy itt már a Krisztus 
előtti XVI-XIV. században emberek éltek. Sokkal később, a római uralom idején nevezetes ka-
tonai tábor és polgári település létesült itt. Az ásatások tanúsága szerint, a rómaiak előbb úgy-
nevezett „földtábort", később pedig „kőtábort" építettek maguknak. A feltárások alkalmával 
felszínre került egy, a 164-ik évből származó római katonai diploma is. Az itteni katonai tábor-
ban az „ Ala Siliana" nevű római lovasosztály (kb. 500 fő) állomásozott. A gyalui római temető 
a község Szucság (Szucsák) felé eső határrészén, a Veresmart terméketlen oldalán terült el, 
ahonnan több, latin feliratú sírkő került elő. 

Gyalu első fennmaradt okleveles említése 1246-ból, IV. Béla király idejéből származik, 
amikor a települést Go/ounak tüntették fel. 1282-ben Gylo, 1298-ban sacerdos de Gylaov (a gyalui 
pap), 1391-ben villa Gyalo (Gyalu falva), 1466-ban oppidum Gyalw (Gyalu mezőváros), 
1501-ben Castrum Ghyalw (Gyalu vára), 1584-ben Gyalu, 1642-ben oppidum Gyalu néven szere-
pel a nevezetes település a korabeli okiratokban. 

Gyalu története a XV. századtól kezdve összefonódott vára történetével. A vár mozgalmas 
élete fokozatosan előtérbe került és beárnyékolta a község (időnként mezőváros) múltját. 

Lapozzunk vissza a régmúlt századokba és próbáljuk feleleveníteni a gyalui vár, később 
várkastély történelmi és egyházi szerepének mozzanatait. 

A királyi vármegyék XII. századi felbomlása nyomán a Szamos mente falvainak jelentős ré-
sze az erdélyi katolikus püspökség birtokába jutott. Gyalu a XII. század végén vált az egyházi 
birtokok részévé. A püspökség mindent elkövetett, hogy minél jobban egybetömörítse birto-
kait. így jött létre 1299-ben a már meglehetőségen egységes gyalui uradalom. A püspökség 
birtokainak a Szamos és Nádas környékén elterülő részein eleinte (kb. 1370-1375-ig) a 
szászfenesi Leányvár töltötte be a gazdasági és fegyelmező központ szerepét. Feltételezik, 
hogy a szászfenesi Leányvár az 1437. évi bábolnai jobbágyfelkelés alkalmával pusztult el, s a 
felkelés leverése után nyomban felépült Gyaluban az új püspöki vár. Valóban, a gyalui várat 
először 1439-ben említik az oklevelek. Ennek ellenére alig hihető, hogy éppen a hatalmas és 
sok áldozatot követelő jobbágyfelkelés elfojtása után egy-két évre készült volna el az elég 
nagyméretű vár. Valószínűbbnek látszik, hogy a szászfenesi Leányvár szerepét már a XIV. 
század utolsó negyedétől fokozatosan átvette a gyalui püspöki vár, ami már a XIV. század 
második felében épülhetett. A szászfenesi Leányvár utolsó okleveles említése 1370-ből való. 
Inkább azt kell gondolnunk, hogy a Budai Nagy Antal által vezetett 1437. évi erdélyi jobbágy-
felkelés leverése után a már meglévő gyalui püspöki vár védelmi berendezéseit tökéletesítet-
ték és bővítették. Néhány évtizeddel később, 1456-ban oklevél írja, hogy: már „háza" van a 
püspöknek a gyalui várban, 1466-ban pedig egy itteni templomról is említés történik. Abban 
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az időben Gyalu már jelentős központ, mezőváros volt, ahonnan a környező egyházi birtoko-
kat igazgatták. Vásártartási joggal és vámmentességgel rendelkezett. A környező jobbágyfal-
vak közül Gyalu azáltal is kiemelkedett, hogy népes kézműves réteg és az uradalom igazgatá-
sában közreműködő püspöki hivatalnok csoport is lakott itt. 1466-ban már római katolikus 
egyházi iskolája is volt Gyalunak. 

A gyalui vár a község központjától 150-200 méterre, egy alacsony dombon, csodálatos park 
közepén terpeszkedik. A Várdomb három oldalról enyhén lejtős, nyugati része sima terület, 
melynek közelében erdő található. A vár négyzet alakú, kétszintes, négy sarokbástyás épület-
tömb, melyet a régmúlt századokban vársánc övezett és a bejárat előtt felvonóhíd volt. A vár 
udvarán ma is mély kút van. A gyalui várat a századok folyamán többször javították és át is 
alakították. A vár egyik csodálatos dísze volt Geréb László püspök (1452-1502) reneszánsz 
kőcímere, ami jelenleg a kolozsvári Történelmi Múzeumban található. Feltételezhetjük, hogy 
a XV. században más reneszánsz kőfaragványok is díszítették a gyalui várat. 

Az Erdélyi Fejedelemség megalakulása után Gyalura fontos feladat hárult: a fejedelmi ud-
vartartás szükségleteit kellett fedeznie. 1556-ban a szászsebesi országgyűlés kimondta az er-
délyi katolikus püspök birtokainak elfoglalását. Akkor szólították fel távozásra Bornemissza 
Pál (1499-1579) püspököt, aki Gyaluból Kassára menekült. 

Gyakran megfordult a gyalui várban Izabella királyné (1519-1559) és fia, János Zsigmond 
(1540-1571), aki Magyarország választott királya és 1556-1571 között Erdély első fejedelme 
volt. De elfoglalta Gyalu várát Ferdinánd király hírhedt zsoldosvezére, Giovanni Castaldo 
(1500-1562) is. Bírta a várat 1587 táján (alig másfél évig) Géczy János (meghalt 1589-ben) erdé-
lyi gubernátor (kormányzó) is. Báthori Zsigmond erdélyi fejedelem (1572-1613) 1599-ben az 
újonnan visszaállított Erdélyi Római Katolikus püspökség új püspökének, Náprágyi Deme-
ternek adományozta Gyalut, aki Gyulafehérvárról püspöki székhelyét is áthelyezte ide. De 
már 1600 októberében Mihály vajda (Mihai Viteazul) hozta feleségét és katonáit Gyalu várá-
ba. Pár hét múlva Csáky István (1570-1605) generális megostromolta és bevette Gyalut. Meg-
fordult a várban Georgio Basta albán-olasz származású császári hadvezér is, akit Bocskai Ist-
ván (1557-1606) hajdúival űzött ki Gyaluból. Bocskai István erdélyi fejedelem méltányolva 
Gyalu várának hadászati jelentőségét, végrendeletében néhány jelentős erdélyi várral együtt, 
Gyalut is a mindenkori erdélyi fejedelmekre hagyta. Báthori Gábor fejedelem azonban 
Kamuthy Farkasnak, a kiváló diplomatának adta Gyalut, zálogba. Ez a Kamuthy Farkas 
Báthori Gábornak, később pedig Bethlen Gábor fejedelemnek is tanácsosa volt. I. Rákóczi 
György fejedelem Zólyomi Dávidnak (1600-1649) juttatta Gyalut. Miután Zólyomi Dávidot 
1633-ban I. Rákóczi György hűtlenség és hatalmaskodás vádjával az országgyűléssel fej- és jó-
szágvesztésre ítéltette, s mely ítéletet életfogytiglani börtönbüntetésre módosítottak, Gyalu 
vára visszakerült az „öreg" Rákóczi tulajdonába, aki fontos javításokat és átalakításokat vé-
geztetett rajta. Szükség is volt I. Rákóczi György gondos építkezéseire, javítási és átalakítási 
munkálataira Gyalu várában, mert a nagyméretű építmény elég sok rongálódásnak és pusztí-
tásnak volt kitéve az előző évtizedek folyamán. A gondos fejedelem 1639-ben rendelkezett az 
építkezésekről. A pontos tervek kivitelezését Haller Gáborra (1614-1663), a Nyugat-Európát 
bejárt (ott végezte akadémiai tanulmányait is) kiváló építészre és politikusra bízta. Korabeli 
feljegyzésekből megtudjuk, hogy ekkor javították „a fejedelemasszony" (Lorántffy Zsuzsan-
na) emeleti és földszinti szobáit a bástya mellett. A várkápolna oldalán elkészült egy egész 
szobasor. Szó esett az őrtorony javításáról és a bástyák bejárati ajtóinak elkészítéséről is. De 
nem feledkeztek meg a „fegyverszoba", valamint a vár felvonóhídjának javításáról sem. Kita-
karították a vársáncokat is. A kőfaragók díszes ablakkereteket faragtak. A javítások és átalakí-
tások céljára Kolozsvárról több ezer téglát hoztak, melynek jelentős részét a földszinti és eme-
leti szobák boltozatának kiépítésére használták fel. Ekkor látták el új kőpadlózattal a várká-
polnát is: azt a helyiséget, „akiben a könyörgés celebráltatik". Ebből a nem teljes felsorolásból 
is kitűnik hogy I. Rákóczi György fejedelem szívén viselte gyalui várának sorsát, ő volt az, 
aki a várat védelmi célokat szolgáló és kényelmet is nyújtó várkastéllyá alakíttatta. Az „öreg" 
Rákóczi nagyon szerette Gyalut, ahol gyakran tartózkodott, vendégeket fogadott és nagy mu-
latságokat rendezett. A néphagyomány is megőrizte nevét. A gyaluiak még ma is Rákóczi-
-várnak nevezik az itteni várkastélyt, annak ellenére, hogy a későbbi századok folyamán Gya-
lu a Bánffyak birtokába került, az utolsó gazdája pedig 1944-ben Barcsai Tamás volt. 



I. Rákóczi György halála után (1648. október 11.) fia, II. Rákóczi György (uralkodott 
1648-1660) követte apját a fejedelmi trónon. Ő vette át Gyalu várát is. A nagyravágyó fejede-
lem, miután visszatért az 1657. évi szerencsétlen lengyelországi hadjáratából, gyalui várába 
tért megpihenni. Később, 1660. május 22-én innen indult seregével az Erdélybe betört tö-
rök-tatár hadak ellen, akikkel Gyalu közvetlen közelében, Szászlóna a mai Magyarlóna) és 
Szászfenes között ütközött meg. Ebben a csatában II Rákóczi György vereséget szenvedett, és 
ő maga is olyan súlyosan megsebesült, hogy pár nap múlva (1660. június 7-én) Váradon bele-
halt sebeibe. Az ellenség nagy pusztítást vitt végbe akkor Gyaluban is. 

Három évre II. Rákóczi György vesztes csatája után, 1663-ban az erdélyi rendek 25 ezer fo-
rint (más források szerint 35 ezer forint) zálogdíj ellenében a gyalui várat Bánffy Dénesnek 
(1630-1674) a dúsgazdag fó'úrnak adták. Várad eleste után (1660. augusztus 28.) Gyalu várá-
nak megnövekedett a hadászati jelentősége. Sebesvárral együtt „végvár" lett Erdély nyugati 
vége közelében. Bánffy Dénes megerősítette a várát, bástyáit fegyverekkel tömte meg. Szemé-
lyes érdeke is rákényszerítette Bánffy Dénest várainak megerősítésére, hiszen hatalmas birto-
kainak jelentős része Bihar vármegye határától majdnem Kolozsvárig terjedt. Ezzel is magya-
rázható, hogy többször keményen szembeszállt a váradi pasa hatalmaskodásaival. Bánffy Dé-
nes I. Apafi Mihály fejedelem (1632-1690) sógora volt, akinek uralkodása idején Erdély egyik 
első embere lett. 1665-ben bécsi követ, 1666-tól haláláig Kolozs vármegye főispánja, egyben 
Kolozsvár és a végvárak főkapitánya volt. Bánffy Dénes Habsburg-párti politikát folytatott, 
maga a fejedelem is gyanakvással figyelte sógora Béccsel való kapcsolatait. Bánffy Dénesnek 
sok ellensége akadt az erdélyi főrendek soraiban, akik Teleki Mihály kancellárral összefogva, 
1674. december 17-én az országgyűléssel kimondatták Bánffy Dénes felett a súlyos ítéletet: ha-
talmaskodásáért és hűtlenségéért „fő- és jószágvesztésre" ítélték. Apafi szentesítette a ke-
mény ítéletet. A fejedelemné, Bornemissza Anna által kieszközölt kegyelem már későre érke-
zett, s Bánffy Dénest 1674. december 18-án (vagy 19-én) a bethleni várban kivégezték. Özvegy 
Bánffy Dénesné Bornemissza Kata később visszakapta Gyalut, testvérének (a fejedelem-
nének) közbenjárására. Özvegy Bánffyné is, akárcsak néhai férje, gondosan vezette és kezelte 
birtokait, köztük Gyalut is. Halála után fia, Bánffy György (1660-1708) örökölte Gyalut, ő volt 
a Habsburg birodalomhoz csatolt Erdély első kormányzója (gubernátora) 1693-tól haláláig, 
1708-ig. Egy ideig II. Apafi Mihály fejedelem (1676-1713) gyámja, majd tanácsosa is volt. 

II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) szabadságharca idején Pekry Lőrinc kuruc tábornagy sere-
gével megostromolta és bevette Gyalut. Az ostrom alatt a vár erősen megrongálódott. 
1707-ben II. Rákóczi Ferenc is megfordult itt. A kuruc szabadságharc leverése után a vár ismét 
visszakerült a Bánffy-család tulajdonába. A XVIII-XIX. század folyamán békésebb évek kö-
vetkeztek a gyalui várkastély életében. A tulajdonos továbbra is a Bánffy-család maradt. 

AII . Rákóczi Ferenc vezette kuruc szabadságharc idején elszenvedett rongálódások kijaví-
tása egyre váratott magára, s közben az évek és évtizedek múlásával „az idő vasfoga" is csen-
desen és állandóan rongálta a gyalui vár építményeit. Csak 1836-ban került sor a vár nagymé-
retű javítására és főleg lakhatóvá tételére. Ekkor bontották le a második emeletet és az első 
emelet fölé új fedélzetet építettek. Betömték a már feleslegessé vált vársáncokat, felépítették 
az istállót stb. 1861-ben tűzvész pusztított a várkastély épületének farészein. Nagy kárt szen-
vedett főleg a fedélzet, az ajtók, a falépcsők, de az ablakkeretek is a pusztító lángok martalé-
kává váltak. 

1874-ben a gyalui várkastélyt és a hozzá tartozó jelentős földbirtokot akkori tulajdonosától, 
Komárominé gróf Csáki Rozáliától megvásárolta a Rosenberg-család. Az új tulajdonos még a 
XIX. század végén nagyjavításokat és kisebb átalakításokat végeztetett a várkastélyon. Mint 
helytörténeti eseményt említem meg, hogy a XIX. század végén és a XX. század elején (éppen 
abban az időben, amikor a Rosenberg-család volt a birtokos) a várkastély egyik szárnya adott 
otthont a gyalui népiskolának. 

1909-ben a Bánffy-család visszavásárolta a Rosenberg-családtól a várkastélyt és a birtokot. 
A gyalui várkastély és az 1923. évi román földreform nyomán összezsugorodott birtok utolsó 
örököse Bánffy Katinka volt, akit Barcsai Tamás vett feleségül. A II. világháború idején 
(1944-ben) a gyalui várkastély és birtok tulajdonosai elhagyták az országot, a várkastély az ál-
lam tulajdonába került, a földeket pedig az 1945. évi földreform alkalmával osztották szét. A 
II. világháború befejezése utáni rendszerváltozás nyomán kisegítő iskolát létesítettek a gyalui 
várkastélyban szellemi fogyatékos gyermekek részére. 



Tudomásunk szerint eddig két alkalommal akarták szállodává alakítani a gyalui várkas-
télyt. Az 1940-es évek elején utolsó tulajdonosaikat, a Barcsai-Bánffy házaspárt foglalkoztatta 
ae a gondolat, de „közbeszólt" a II. világháború. Az 1970-es évek legelején ismét szóba került 
a gyalui várkastély szállodává való átalakítása. Akkor Kolozsvárról mérnökök jöttek ide, ter-
veket és javaslatokat készítettek és állítottak össze, de a tervezgetések csak papíron maradtak, 
a gyakorlatban nem valósultak meg. Lehet, hogy nagyon sok pénz kellett volna az átalakítá-
sokhoz, de az is lehetséges, hogy nem került más, megfelelő épület a kisegítő iskola részére. 

Még az a szerencse, hogy a várkastélyban működő kisegítő iskolának az 1970-es évek fo-
lyamán olyan igazgatója volt, §erban Alexandru személyében, aki szenvedélyes műemlék-
pártoló és ápoló is volt. Gondoskodott a fedélszerkezet, a falépcsők, a korlátok, az ajtók stb. ja-
vításáról, ebédlőtermet és dísztermet alakított ki és az épületet kifestette. §erban Alexandru 
előzőleg Válaszúton óvta, szépítette és építgette az ottani műemlékkastélyt, amelyikben szin-
tén kisegítő iskola működik. 

A több évszázados gyalui vár (kastély) része mozgalmas és viharos része erdélyi történel-
münknek. Számtalan történelmi esemény, tragédia, visszaemlékezés, regényes elképzelés 
színhelye volt ez a nagyméretű, zömök, négy sarokbástyás, most már csak kétszintes épület-
tömb, parkjában évszázados fákkal, melyek közül nem hiányzik a néphagyomány által nyil-
vántartott Rákóczi-fája sem. De történelmünk tanúja is ez a várkastély, melynek gazdag és re-
gényes múltját ismernünk és ápolnunk kell. 

Ricci József 

Vajdahuny ad 
Vajdahunyad - „a várak királya". Legalábbis Mikszáth Kálmán szerint. Ám, azt hiszem, 

mindenki, aki megpillantja, - ahogy fenségesen trónol a Zalasd patakának partján lévő szik-
lán; - igazat ad nagy írónknak: ez valóban fejedelmi vár\ 

Ha az utazó Déváról kelet felé haladva néhány kilométer megtétele után dél felé fordul a 
Cserna völgyébe, egy rettenetes állapotú iparvidék mellett vezet az útja. S hamarosan eléri en-
nek központját, a 80 000 lakosú Vajdahunyadot (Hunedoara). Jobb, ha egyenesen áthajt a panel-
házak között és amikor már majdnem eléri a város végét, egy tábla jelzésére jobbra fordul. Né-
mi kanyargás után a családi házak közül kiérve egyszerre csak meglátja a gyönyörű épít-
ményt. 

Félelmes lovagvár vagy tündöklő várkastély? Mindkét leírás illik a nagyszerű erődítményre. 
Mai, nem túlságosan szívderítő állapotában is gyönyörű. A szó szoros értelmében tornyosul, 
hiszen az első pillantásban éppen a tornyok, a bástyák, a kó'csipkék tobzódása ragadja meg az em-
bert. Mesebeli vár! 

„Hunyad várát viszonylag későn, csak 1364-ben említi először oklevél - királyi vár-
ként. N e m tudjuk, hogy Hunyad vármegye, melynek a vár első központja és névadója 
volt, mikor alakult. Feltehetően már a 11. században állnia kellett a várnak, amely első is-
pánja nevét viselte - sok más erősséghez hasonlóan. Azt, hogy helyileg a ma látható vár-
nak mi köze Árpád-kori előzményéhez, nem tudjuk. Az a Hunyad, amely a 14. század-
ban mindvégig királyi vár, nagyon egyszerű, jellegzetes helyi építmény: a meredek szik-
lás hegy peremén körbefutó falból és a nyugati sarkon elhelyezkedő toronyból állt." 

(Csorba Csaba: Regélő váraink 113. oldal Magyar Könyvklub, Budapest 1997) 

Hát, még, amikor belépünk! Szédítő mélység fölött vezet át a patak fölött a híd, mely a ka-
puhoz visz. Átmenvén a kaputorony vaskos falai alatt mindjárt jobbra van a kaszabörtön. Mély 
üreg ez, ahol - ma - nincs semmi. Gyermekkori meséinkből azonban feldereng a csillagszemű 
juhász meséje, akit a király a kaszakútban akart elveszejteni. Lehet, hogy valaha sok, az üreg-
be belökött rab tényleg itt lelte halálát, ahogy az üreg falába erősített, kifent kaszák szétszab-
dalták a testét. A kaputoronyban balra pedig a beszédes nevű Kínzó bástyához vezet a folyosó. 

A vár udvarára lépve először az tűnik fel, hogy az nem is olyan nagy. Ennek oka, hogy 
Vajdahunyad várában szinte nincs is csupaszon álló várfal, az udvart belülről mindenüt t épü-
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