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(I. köz le mény)

(FAR KAS Er zsé bet és FERENCZI
Sán dor em lé ké nek ke gye let tel)

(Ki vo nat)
A szer zõk Er dély ke le ti ha tár hegy sé gei
bel sõ „bé lé sé nek”, a vul ká ni ere de tû
Görgényi- és Har gi ta-hegy sé g nyu ga ti
vegzõdéseinek egyi ké re-má si ká ra (kö ze -
pes, 800-1000 m ma gas sá gú nyúl vá -
nyok), va la mint a bel sõ-kár pá ti, ala csony
Persányi-hegység bi zo nyos há gói, át já rói
vé del mé re épí tett erõs sé ge ket is mer te tik.
Ezek: a parajdi Rabsonné-vára, a szé -
kely var sá gi Tar tód-vá ra, a Firtos-vára, a
székelyudvarhelyi Budvár, a homoród -
oklándi Kustaly-vára, Rika-vára, stb.
(Utób bit a szer zõk nem ku tat ták ré gé sze -
ti ása tás sal, de több íz ben is föl ke res ték.)
Míg az el sõ há rom vi szony lag na gyon
ke vés ré gé sze ti anya got kí nált, a leg so k -
ol da lúbb, szám sze rint is leg bõ sé ge sebb
em lék anyag Kustaly-várából ke rült elõ.
A föl so rolt erõs sé gek min de ni ke vég -
ered mény ben egyet len hasz ná la ti idõ rõl
ta nús ko dik, ki vé ve a székelyudvarhelyi
Budvár. En nek a cse kély ter je del mû
fenn sík ját az újabb kõ kor tól (neo li ti kum -
tól) kezd ve több ko ron ke resz tül lak ták.
Itt em be ri te le pü lés rõl be szél he tünk a
bronz-, a ko rai- és ké sei vas- (dák-) kor -
ban (ez utób bi ban na gyon ne ve ze tes volt

a sze re pe), va la mint a nép ván dor lás ko -
rá nak több év szá za da után a ko ra kö zép -
kor el sõ szá za da i ban.
A szer zõk a nap fény re ju tott ré gé sze ti
anyag alap ján a mész ha barcs kö té sû-kõ -
fa lú erõs sé ge ket az I. (Szt.) Lász ló ma -
gyar ki rály ural ko dá sa ide jén (1077-
1095) meg is mét lõ dött ke le ti lovasnomád
(úz és kun) tá ma dá sok ki vé dé sé re épít te -
tett vé del mi rend szer ele me i nek te kin tik.
(Az anyag több év ti ze des há nyat ta tás
után je len het meg vég re. Te kin tet tel ar ra,
hogy a ta nul mány nak ép pen ezért tu do -
mány tör té ne ti szem pont ból is van do ku -
men tum ér té ke, vál to zat lan for má ban kö -
zöl jük, te hát nem esz kö zöl tünk hú zá so -
kat még pl. az olyan bõ ven idé zõ he lye -
ken sem, ame lyek nek az ilyen ter je de -
lem ben va ló ta nul mány ba ke rül tét ak ko -
ri ban el sõ sor ban a szé le sebb kö zön ség tõl
el zárt ré geb bi iro da lom, pl. OR BÁN Ba -
lázs-szö ve gek ilyen úton va ló nyil vá nos -
sá té te lé nek, szel lõz te té sé nek mind rit -
kább le he tõ sé ge in do kol ta. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..) 

EEllõõ sszzóó aa kkii aaddááss hhoozz

Most kö zölt anya gunk több mint két év ti -
ze des há nyat ta tá sá val kap cso lat ban a tör té ne ti
hû ség ked vé ért a kö vet ke zõ ket óhajt juk meg je -
gyez ni. A „TTaa nnuull mmáá nnyyookk aa rroo mmáá nnii aaii eeggyyüütttt llaa kkóó
nneemm zzee ttii sséé ggeekk ttöörr ttéé nnee ttéé bbõõll ééss tteesstt vvéé rrii eeggyyüütttt mmûû kköö --
ddéé sséé rrõõll aa rroo mmáánn nneemm zzeett tteell”” cí mû [AA mmaa ggyyaarr nneemm --
zzee ttii sséégg ttöörr ttéé nnee ttee ééss eeggyyüütttt mmûû kköö ddéé ssee aa rroo mmáánn nneemm --
zzeett tteell.. TTaa nnuull mmáá nnyyookk.. I. köt. Po li ti kai Könyv ki -
adó, Buk. 1976. Ko or di ná ló szerk. BÁ NYAI
Lász ló, szer kesz tõ bi zott ság: BO DOR And rás és
DEMÉNY La jos (fe le lõs szer kesz tõ), IMREH
Ist ván, CSUCSUJA Ist ván. A könyv szer kesz tõ je
BITAY Ödön] kö tet fe le lõs szer kesz tõ jé nek ké -
ré sé re köz vet le nül a homoródoklándi Kustaly-
vári ása tá sok má so dik idé nyé nek a be fe jez te után
ne ki fog tunk a je len al ka lom mal egész ter je del -
mé ben, vál to zat lan szö veg gel kö zöl ni óhaj tott ér -
te ke zé sünk fo gal ma zá sá nak. 1973 ta va szán ter -
jesz tet tük elõ DEMÉNY La jos nak a nyom ta tás ra
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kész anya gun kat. Ne ve zett az év õszén hírelte az
ak ko ri fel sõbb ha tal mas sá gok ta nul má nyun kat il -
le tõ, el uta sí tó vá la szát. Dõ re re mény ke dés sel azt
hit tük: anya gunk majd a „Ta nul má nyok” II. kö -
te té ben lát hat nap vi lá got. Er re ui. az I. köt.
DEMÉNY La jos ír ta Be ve ze té sé ben ol vas ha tó
uta lás. Köz ben anya gunk köz lé sé hez fû zõ dõ en
folyt a hu za vo na.

DEMÉNY L. a Sze ge den meg je le nõ
AAeettaass tör té net tu do má nyi fo lyó irat (1993, 153-
154 lap ján, a „Szé kely Ok le vél tár új so ro za ta” cí -
mû) esz me fut ta tá sá ban mu tat ja be rö vi den a
hely zet va lós ala ku lá sát. Íme a té nyek: „... 1976
ta va szán má sik kel le met len meg le pe tés ben volt
ré sze a nem ze ti sé gi Tör té ne ti Osz tály nak. Még
1974 vé gén el ké szült [...] an nak a 14 ta nul mányt
ma gá ba fog la ló ta nul mány kö tet nek a kéz ira ta,
amely nek ere de ti cí me ez volt „Ta nul má nyok a ro -
má ni ai ma gyar ság tör té ne té bõl”. Ám a ki adás ké -
sett. [...] Két évig tar tó hu za vo na ürü gye két ta nul -
mány [egyi ke FERENCZI Gé záé és FERENCZI
Ist vá né, sz.m.] volt. Mind ket tõ új és is me ret len
le le te ket fog lalt ma gá ba. Imént ne ve zett két szer -
zõ há rom ré szes ta nul má nyá nak a cí me: „A ke -
let-er dé lyi ko ra kö zép ko ri mész ha bar csos kö té sû
kõ vá rak kér dé sé hez.” [...] Min dent meg moz gat -
tak an nak ér de ké ben, hogy [...] a ta nul mányt ki -
vé tes sék a kö tet bõl. Vé ge-hos  sza nem volt a vé -
le mé nye zé sek nek. Vé gül ezek szö ve ge jó val
meg ha lad ta a [...] ta nul mány ter je del mét, és an -
nak el le né re, hogy a ko ra fe u dá lis-ko ri ré gé szet
leg jobb ro mán szak ér tõ je, Ion NESTOR, a Ro -
mán Aka dé mia le ve le zõ tag ja ked ve zõ szak vé le -
ményt ké szí tett ró la, a nem szak em be rek vé le mé -
nye ke re ke dett felül. A hi va ta lo san nem lé te zõ
cen zú ra nem en ge dé lyez te a [...] ta nul mány köz -
lé sét, sõt a hoz zá csa tolt fon tos szem lél te tõ anya -
go kat el vesz tet ték...”

A bajt csak fo koz za, hogy csu pán a
Székelyudvarhelyi Mú ze um irat tá rá ba õr zés re el -
he lye zett, saj nos csak tö re dé ke sen meg ma radt
iga zo ló anyag gal egé szít het jük ki a ta nul má -
nyunk nak most nap vi lá got lá tó, el sõ vál to za tá hoz
csa tolt szem lél te tõ anya got. Az ása tá sok ból ki ke -
rült, an nak ide jén cé du lá zott, gon do san be cso ma -
golt ré gé sze ti em lék anyag is – több ok mi att –

ment he tet le nül ös  sze ke ve re dett, ezért új ra sem
raj zol tat hat tuk. (A jegy zet vé gén, 56. jegy zet ként
tá jé koz ta tás ként kö zöl jük az ere de ti mel lék le tek
tel jes jegy zé két, szö veg ma gya rá za tuk kal együtt.
A szö veg kö zi, kiemelt áb ra uta lá sok er re vo nat -
koz nak. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)

BBee vvee zzee ttééss

Há rom ré szes ta nul má nyunk ban több év -
ti ze des ta pasz ta la ta ink ra tá masz kod va ipar ko -
dunk sze rény adott sá ga ink hoz ké pest le he tõ leg -
töb bet nyúj ta ni.

Az egy ko ri Udvarhelyszék föld jét elõt tünk
is ta po só ér de mes ku ta tók az aláb bi ak ban hely szû -
ke mi att csak nagy vo na lak ban be mu ta tan dó, sem -
mi fé le va lós mag vú ha gyo mán  nyal ren del kez ni
nem lát szó erõs sé ge ket hol õs ko ri, hol dák ere de tû -
ek nek tar tot ták, a 18. szá zad vé gén csíkszentmihá-
lyi SÁN DOR Zsig mond ha mi sí tot ta „Csí ki Szé -
kely Kró ni ka” so kak tól saj nos jóhiszemûn igaz nak
vett ál lí tá sa ér tel mé ben a székelyudvarhelyi
„Budvárát” pe dig ép pen ség gel a kép ze let szül te
„ra bon bá nok szék hely ének” vél ték...

A kö vet ke zõk ben a je len le gi Har gi ta me -
gye hegy- és víz raj zi ge rin cét al ko tó Görgényi-
hegységtõl, a Har gi tá tól, meg a Persányi-
hegység észa ki szár nyá tól, az ún. „Rika-erdeje”
víz vá lasz tó vo na lá tól ugyan csak nem mind nyu -
gat ra, még is an nak kö ze lé be esõ, alább elõ a dan -
dó ész le le te ink sze rint egy sé ges rend szer be il -
lesz ke dõ nek lát szó vá rak né há nyá val kap cso la tos
ku ta tá sa ink, föl tá rá sa ink fõbb ered mé nye i rõl szá -
mo lunk be. A len nebb ki fej ten dõk kel há nya tott
múl tunk ed dig jó részt ködborította me ze jé be ka -
szá lunk, ez azon ban nem gá tol hat né ze tünk ér tel -
mé ben ide ig le nes, vagy ahol er re al ka lom és mód
adó dik, eset leg vég le ges nek lát szó ered mé nyek
ki mon dá sá ban se. Job bá ra sok ed dig is mer te tett,
töb bé vagy ke vés bé tu do má nyos ala po kon nyug -
vó ál lí tás tól el té rõ vé le mé nyünk elõ adá sá ra vál -
lal ko zunk, a kez det tel el ke rül he tet le nül együtt -
járó ne héz sé gek kel küsz kö dünk, nem egy te kin -
tet ben ta lán té ve dünk is, még is, már ku ta tá sunk
je len le gi szint jén is hasz nos nak tart juk ed di gi
ész le le te ink, ta pasz ta la ta ink köz lé sét, tu do má -
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nyos köz vé le mény elé bo csá tá sát. A nap fény re
ke rült em lék anyag igaz mon dá sá ból fa ka dó biz -
ton ság ér zet, va la mint a szi go rú tár gyi la gos ság ra
tö rek vés ment se me rész sé gün ket.

Az el sõ köz le mény anya ga tár gya lá sá nak
rend jén észak ról dél nek ha lad va ves  szük szem -
ügy re a ta nul má nyunk ala nyát al ko tó erõs sé ge -
ket: Tar tód-, Firtos-, Bud- és Kustaly-várát. Kö -
zü lük Firtos-várát is mer jük leg ke vés bé sze mé lyes
él mé nyek re tá masz kod va. Ta nul má nyunk má so -
dik ré szé ben a „Rika-erdeje” ke le ti, va la mint kö -
zép sõ or ma in, azu tán a Kö zép sõ-Har gi ta dé li, dél -
nyu ga ti lej tõ sé gén, majd a har gi tai vul ká ni fenn -
sík, a „Láz” feltarajosodó, hegy sze rû nyu ga ti vég -
zõ dé sei kör nyé kén nyo moz ha tó, il le tõ leg to vább,
észa kabb ra, a Görgényi-hegység nyu ga ti ol dal ha -
tá ra i ra ka pasz ko dó, meg-meg sza ka dó töl tés vo nu -
lat ügyé vel fog lal ko zunk. An nak ko rát és ren del -
te té sét igyek szünk meg ál la pí ta ni több föl me rü lõ
le he tõ ség mér le ge lé sé vel. A har ma dik rész a kö -
vet kez te té se ké. Eb ben szé le sebb föld raj zi és tör -
té ne ti ke ret be ágyaz va ves  szük szem ügy re a föl te -
he tõ leg Er dély-szer te ter jesz ke dõ ben lé võ
korahûbérkori ma gyar nagy fe je de lem ség, utóbb
ki rály ság ke let-er dé lyi vé del mi rend sze ré be tar to -
zó, tõ lünk je len pil la nat ban töb bé vagy ke vés bé
is mert erõ dí té si ele me ket, és rö vi den érint jük a
mint egy há rom év szá zad nyi idõ le for gá sa alatt
ala po san vál to zó, szá mot te võn fej lõ dõ egész vé -
del mi rend szer há rom fõ erõ dí té si idõ sza kát: 1. a
ge ren da vá zas föld vá rak [Ko zár vár, Várkudu,
Sajósárvár, Besz ter ce föld vá ra, Kusma, Me leg -
föld vár (?), Dedrád-Várhegy, A Ma ros vá sár hely
kö ze li Ma lom fal va, a leg õsibb Küküllõvár, (az
Olt men ti) Halmágy, NNooiillggiiaanntt, ccaassttrruumm SSaannccttii
NNiiccoollaaii (?), Barcaföldvár (?), Bras só-Ber ta lan
sprenghegyi vá ra (?) s vé gül a fogarasi vár leg -
õsibb vál to za ta] ko rai sza ka szát; 2. az egy sze rû
alap raj zú, toronytalan, mész ha bar csos kõ fa lú vá -
rak [a besz ter cei, a leg ré gibb kö zép ko ri maros -
vécsi vár, a parajdi „Vitály-vára” (?), a makfalvi
vár, az illyésmezei „Rab son  né-vára” (?), Tar tód-,
Firtos-, a Nagy- és Kis kadács fö löt ti Kadács-,
Bud-, Kustaly-, Mihály vá ra stb.] köz bül sõ épí té si
sza ka szát, va la mint 3. az utób bi ak hoz ké pest nem
sok ban tö ké le te sí tett, ha son ló jel le gû csí ki- meg

há rom szé ki vá rak kal jel le mez he tõ utol só sza ka -
szát, nem fe led kez vén ter mé sze te sen el az
Erdélyi-Havasok (=a Dé li-Kár pá tok) észa ki ol -
dal ága in egy más után kö vet ke zõ, a szak iro da lom -
ban vi szony lag job ban is mert föld- meg kõ fa lú
vá rak kal va ló szer ves kap cso la ta ik ról se.

Elöl já ró ban szük sé ges meg je gyez nünk
még, hogy ku ta tá sa ink meg le he tõ sen kor lá to zott
vol ta mi att (mind ös  sze egy sze rû hi te le sí tõ ása tá -
sok ra ke rít het tünk sort), de kü lö nö sen egé szen
sza ba tos idõ meg ha tá ro zást le he tõ vé te võ ré gé -
sze ti anyag hi á nyá ban a ta nul má nyunk ke re té ben
be mu ta tott vá rak kel te zé se te kin te té ben szá mot -
te võ ne héz sé gek kel küsz kö dünk. Vizs gá ló dá sa -
ink je len le gi sza ka szá ban csu pán a jö ven dõ, szé -
le sebb ala pok ra fek te tett ku ta tá sok ered mé nye i -
tõl meg erõ sí tett vagy két ség be vont föl te vé sek re
szo rít koz ha tunk. Ép pen ezért len ne már a kö zel -
jö võ ben mi nél na gyobb szük ség mi nél ter je del -
me sebb és egyút tal ala po sabb ása tá sok ra, a hoz -
zá juk fû zõ dõ an  nyi ra ér de kes kér dés cso port
meg vi lá gí tá sá ra!

Vé le mé nyünk sze rint elöl já ró ban szük sé ges
rö vi den érin te nünk a vár ása tá sok mód szer ta ná nak kér -
dé sét is. En nek, ha még oly si e tõs föl vá zo lá sá val is, de
meg vi lá gít juk, mi lyen mód szer ta ni el vek re tá masz kod -
va fog tunk hoz zá e mind ed dig vagy egy ál ta lán nem,
vagy csak na gyon ke vés sé boly ga tott ügy, a ko ra kö -
zép kor ho má lyá ból „vo na kod va” elõ buk ka nó kér dé sek
egyi ké nek föl de rí té sé hez. Azu tán pe dig, leg alább is re -
mél ni sze ret nõk, meg kön  nyít het jük az ol va só hely ze tét
is, mi vel itt több, tár gya lá sunk kor eset leg bõ vebb ma -
gya rá za tot kí vá nó alap ve tõ kér dést vi lá gít ha tunk meg.
Azok tu da tá ban vi szont, azt his  szük, szak is me ret tel
nem ren del ke zõ ál ta lá nos mûveltégû ol va só is kön  -
nyeb ben ért het meg szá má ra kü lön ben el sõ pil lan tás ra
ne he zeb ben kö vet he tõ, ki bo goz ha tó le írá so kat, ál lí tá -
so kat, vagy ép pen kö vet kez te té se ket.

A csi szolt kõ kor vég sõ sza ka szá tól az i.sz. 13-
14. szá zad for du ló já ig ter je dõ majd nem négy ezer esz -
ten dõ nyi idõ szak ból szár ma zó mint egy fél ezer nyi, vagy
még több erõ dí tett te le pü lés, kez det le ges, vagy (gyé reb -
ben) ge ren da vá zas föld vár, ha barcs ta lan, egy sze rû, pu -
ha agyag- vagy ke mény mész ha barcs-kö té sû kõ vár,
erõs ség te szi ér de ke seb bé, von zób bá a tá gab ban ér tel -
me zett „Er dély” föld jét. Ja va rész ük nem csak föl ásat lan,
ha nem egye ne sen föl ku ta tat lan; ré gész lá ba még nem
ta pos ta fe lü le tü ket. Jónéhányukat mind ös  sze hír bõl is -
mer jük. A Ko lozs vá ri Tör té nel mi és Ré gé sze ti In té zet
egyik ku ta tó cso port já nak kez de mé nye zé sé re nem ré gi -
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ben meg in dult, táj egy sé gek sze rint iga zo dó er dé lyi vár-
föl lel tá ro zá si te vé keny ség biz ta tó ki bon ta ko zás el le né re
is na gyon tá vo li nak lát szik valamennyiök el mé lyül tebb
is me re té nek ide je. Pe dig min den kép pen ér de mes ala po -
sab ban fog lal koz nunk ve lük, mert bi zo nyos te kin tet ben
– szin te azt mond hat nók – ter mé szet ta ni gyûj tõ len csé -
hez ha son ló an tük rö zik egy-egy tör té nel mi kor anya gi-
szel le mi mû velt sé gé nek fej lõ dé si szint jét, tár sa dal mi-
gaz da sá gi, po li ti kai-ka to nai vi szo nya i nak, is me re te i nek
ös  szes sé gét. Ne fe led jük, rég múlt ko rok kö zös sé ge i nek,
nem zet sé ge i nek, tör zse i nek, törzs szö vet sé ge i nek, vagy
ép pen né pe i nek éle té ben a bé kés ter me lés mel lett a há -
bo rús ko dá sok nak, s még in kább a há bo rúk ra va ló fel ké -
szü lés nek se ju tott ép pen le ki csi nyel he tõ sze rep osz tály -
ré szül. Rész le tek be szük ség te len bo csát koz nunk, bõ ven
ele gen dõ az õs kö zös sé gi tár sa da lom éle té nek vég sõ sza -
ka szá ra jel lem zõ ún. „ka to nai de mok rá cia” hos  szas
elõz mé nye i re, ki bon ta ko zá sá ra és – ha zai vi szony lat ban
– meg le he tõ sen tar tós, a nép ván dor lás ko rá ban pe dig
mint egy is mét „meg ele ve ne dõ” ál la po tá ra utal nunk.

Az em lí tett vá rak, erõs sé gek tá jé ko zó dó jel le gû
ása tá sa, de még in kább na gyobb ará nyú fe lü le ti föl tá rá sa
mód szer ta ni, fõ ként pe dig mû sza ki te kin tet ben szá mos
ne héz ség be üt kö zik. Az ed dig el ért ta gad ha tat lan rész let -
ered mé nyek el le né re min den faj ta ala pos bí rá la tot ki ál ló,
a szó szo ros ér tel mé ben tu do má nyos nak ve he tõ ku ta tás -
ra Er dély sok vi hart lá tott föld jén vol ta kép pen még alig-
alig ke rült sor. A kez det-kez de tén ál ló rend sze res er dé lyi
vár ku ta tás ügyé nek an nak rend je és mód ja sze rin ti meg -
ol dá sa min de nek elõtt az ele ve ala po san meg ter ve zett és
meg szer ve zett, tel jes ség re tö rek võ te rep-be já rá sok kö -
rül te kin tõ, gon dos vég re haj tá sát, ered mé nye ik nek kor -
sze rû kö ve tel mé nyek hez iga zo dó ér té ke lé sét és köz lé sét,
majd az ezek re tá masz kod va el kez den dõ ta po ga tó dzó
ása tá sok, il le tõ leg nagyobbszabású fe lü le ti föl tá rá sok
szi go rú rend sze res ség gel va ló le ve ze té sét kö ve te li egy re
ége tõbb szük sé ges ség gel. Vég re rá kell döb ben nünk az
eb ben a vizs gá ló dá si kör ben is mu tat ko zó sa nya rú va ló -
ság ra: az er dé lyi vár ku ta tás, tisz te le tet ér dem lõ elõ de ink,
va la mint sa ját nem ze dé künk min den ki sebb-na gyobb jó -
aka rat tal mél tat ha tó igye ke ze te el le né re csu pán meg le -
põn ke vés és, rá adá sul, na gyon is szét ap ró zó dó ered -
mén  nyel di cse ked het. Ezek bõl pe dig saj nos még a vár -
faj ták ko ron ként, sõt azo kon be lül is és – né ha – táj egy -
sé gen ként is vál to zó jel leg ze tes sé ge i re se min dig kö vet -
kez tet he tünk bi zo nyos ság gal. A vár épí té si ko ro kat át fo -
gó, oly an  nyi ra várt ös  sze ge zõ mû vek nek, mód szer ta ni
ta nul má nyok nak hi ány zik min den ne mû alap ja. Hol va -
gyunk még et tõl, hi szen va ló já ban még ma gá nak a vár -
ku ta tás nak se ve tet ték meg a mód szer ta ni alap ja it, nem
mû vel ték ki az épí tés ko rá nak és sa já tos sá ga i nak meg fe -
le lõn vál to zó „fo gá sa it”, el já rá sa it (tech ni ká ját). Kény te -
le nek va gyunk be val la ni, hogy ku ta tá sa ink ezen a té ren
mind men  nyi sé gi, mind mi nõ sé gi te kin tet ben mes  sze le -
ma rad tak a le he tõ sé gek hez, va la mint a kö ve tel mé nyek -
hez ké pest.

El sõ lé pés az egész or szág rész te rü le tén el vég -
zen dõ rend sze res (gé pe sí tett) te rep já rás vol na (ez 1973-
tól in téz mé nyes ke ret ben lát szik meg in dul ni), a hegy-
és domb vi dé ken, va la mint az al föl di tá ja kon egy aránt.
Mind há rom táj faj ta ese té ben egy más tól töb bé-ke vés bé
el té rõ je len sé ge ket ész lel he tünk majd nem csak az alap -
raj zi el ren de zés, épí té si mód, szer ke zet, ha nem az erõ -
dí té sek lé te sí té sé re föl hasz nál ha tó ter mé sze ti adott sá -
gok te kin te té ben is.

Az alap raj zi el ren de zés nagy vál to za tos sá gá ról
nem csu pán azért nem ír ha tunk bõ veb ben, mert a szám -
ta lan meg ol dá si le he tõ sé get kí ná ló tér szí nen na gyon kü -
lön bö zõ ala kú, be osz tá sú vá ra kat lé te sí tet tek, de fõ leg
azért nem, mert e pil la nat ban azt se tud juk: va jon sza ba -
to san hány és mi lyen alap raj zú erõ dí tés, vár van az or -
szág rész te rü le tén. Egyik leg sür gõ sebb fel ada tunk te hát
– mint em lí tet tük – ép pen ezek szám ba vé te le: a fel szí ni
le le tek be gyûj té sé vel és leg alább alap raj zi váz la tok ké -
szí té sé vel. Mind vé gig vi lá go san kell lát nunk azon ban
en nek a mû ve let nek, mint egy az el sõ, ta po ga tóz va meg -
te en dõ lé pés nek arány lag cse kély ér té két. Ez, az el in du -
lás hoz még is föl tét le nül szük sé ges ered mény csu pán
váz lat lesz, mind ös  sze az erõ dí té sek he lyé nek, alak já -
nak meg kö ze lí tõ szabatosságú rög zí té sé re al kal mas.

Ha az ilyen kép pen számbavett, va ló ság gal
„lel tá ro zott” és nyil ván tar tott erõ dí té sek ása tá sa is le he -
tõ vé vá lik, ezt a te vé keny sé get egé szen sza ba tos, ré teg -
vo na las, mér nö ki te rep fel vé tel nek kell meg elõz nie. Ez
azért szük sé ges, mert sem az ún. sza ka szos mód szer rel
ké szült, sem a na gyobb mé ret ará nyú (ka to nai- és ka -
tasz te ri) tér kép fel vé tel nem nyújt kel lõ mér té kû és ré -
gé szek tõl is föl hasz nál ha tó ter mé sze tû ada to kat a te rep
szint vál to zá sa i val kap cso lat ban. Az ása tást meg elõ zõ
fel vé tel nyil ván nem elé ged he tik meg az erõ dí tés alak -
já nak sza ba tos áb rá zo lá sá val. Ki kell ter jesz ked nie az
erõs ség bel se jé ben, meg a vé del mi elem(ek)en kí vü li,
leg ke ve sebb 40-50 m tá vol ság ban meg fi gyel he tõ szint -
vál to zá sok fel tün te té sé re. Min den a fe lü le ten ész lel he tõ
mé lye dést vagy dom bo ro dást szin te zés sel, szint vo nal -
lal kell áb rá zol ni.

Nem ma rad hat el azu tán a tér ké pe zett te rü let
elõ ze tes föld ta ni és ter mé sze ti-föld raj zi vizs gá la ta sem.
Töb bek kö zött sok szor ve zet het emberkéz-alkottának
lát szó te rep ala ku la tok ter mé sze tes ere de te föl is me ré sé -
hez. Csu pán ezek nek a ha laszt ha tat lan elõ ze tes mû ve le -
tek nek a vé gez té vel fog ha tunk a tu laj don kép pe ni föl tá -
rás hoz. Az erõs ség épí té sé vel, jel le gé vel, hasz ná la ta tar -
tal má val, föl adá sá val vagy egy sze rû el ha gyá sá val kap -
cso la tos kér dé sek a vár ása tás jel leg ze tes sé ge i vel ös  sze -
füg gés ben al kal maz ha tó mód sze rek (vé dõ árok, -töltés,
eset le ges ge ren da vá zas – meg azu tán kõ fa las épít ke zé -
sek ré teg ta ni vi szo nya it tük rö zõ met sze tek ké szí té se, a
le le tek ásó nyo mon kén ti el kü lö ní té se és nyil ván tar tá sa, a
köz ben meg fi gyelt ré gé sze ti je len sé gek le he tõ leg szo ro -
sabb idõ rend jé nek rög zí té se, meg ál la pí tá sa, sza ba tos
met szet raj zok el ké szí té se stb.) ala pos és kö rül te kin tõ al -
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kal ma zá sá val vi lá go sod hat nak meg. Az ár ko san ké szí -
tett, ásó nyo mon ként egész hos  szuk ban mé lyü lõ, ol dalt s
alul ál lan dó an si má ra nye sett ása tá si met sze tek nek kö te -
le zõ en a boly ga tat lan ta la jig ju tá sá val, az az a ku ta tó szel -
vé nyek „üte mes le gya lu lá sá val” a vé dõ árok meg vé dõ -
töl tés épí té sé re, vagy az azt meg elõ zõ idõ re, to váb bá
szer ke ze té nek ter mé szet rajz ára nyer he tünk egé szen sza -
ba tos és jól fi gye lem mel kí sér he tõ ér té kes ada to kat.
Köz ben cö löp- és ka ró lyu kak, vas ta gabb cö lö pök be ál lí -
tá sá ra ásott, vi szony lag cse kély át mé rõ jû, a ré gi szer ke -
zet kép ze let be li vagy va ló sá gos hely re ál lí tá sát le he tõ vé
te võ se ké lyebb-mé lyebb göd rök je lent kez het nek.

Ha az el sõ já ró szint alatt a fel sõ mû ve lõ dé si ré -
teg bõl hi ány zó, (te hát) ré gibb kor ból szár ma zó le le tek
buk kan nak nap fény re, az ese ten ként az erõ dí tés te rü le -
té nek (jó val) az elõt ti la kott sá gát bi zo nyít ja, sem mi töb -
bet; az az a ko ráb bi te le pü lés né pes sé gé nek eset leg sem -
mi kö ze se volt a ké sõb bi ke le tû erõ dí tés lét re jöt té hez.

Ál ta lá ban az edény tö re dé kek a leg je len tõ seb -
bek az egyes ásó nyom ban elõ ke rü lõ ré gé sze ti anyag tö -
me gé ben. Meg mun kált vagy mun ká lat lan cson tok, kõ-
és fém esz kö zök is elõ for dul hat nak, de ezek nem min -
dig tesz nek le he tõ vé, fõ leg több szö rö sen át épí tett erõ -
dí tés bo nyo lul tabb je len sé ge i nek szét vá lasz tá sá hoz
szük sé ges, sza ba tos kor meg ha tá ro zást. Egy ér tel mûn el
kell kü lö ní te ni ui. azt a föld ré te get, ahon nan ezek a kor -
nak meg fe le lõn ele gyí tet le nül, az alan tab bi ban eset leg
ko ráb bi ak kal ke ve red ve, vé gül a még len neb bi ben ez
utób bi ak is mét ke ve re dés nél kül je len nek meg, Ha ezt
ala po san, gon dos ásás sal si ke rül el ér nünk, még oly bo -
nyo lult nak lát szó több szö ri át épí tés ese tén is egé szen
biz tos ada tok hoz jut ha tunk az erõs ség kü lön bö zõ ko -
rok ban épí tett ré sze i nek sza ba tos idõ rend jét il le tõ leg.

A ku ta tó árok füg gõ le ges met sze tei még ak kor
is meg kön  nyí tik a tá jé ko zó dást, ha az a fe lü le tek víz -
szin tes ré te gei kö zött ne héz nek, vagy csak nem le he tet -
len nek mu tat koz nék. Ezek bõl a met sze tek bõl nem csak
az erõ dí tés ke let ke zé sé nek ide je és ere de ti alak ja ál la pít -
ha tó meg, ha nem egész tör té ne te, utol só át épí té sé ig.
Ezért kell a szel vé nyek rõl a le he tõ ség hez ké pest leg hí -
vebb, a mé ret arány nak tö ké le te sen meg fe le lõ met szet -
raj zot ké szí te ni. A kü lön bö zõ szí nû, anya gú föld ré te gek
vizs gá la ta vagy ar ról gyõz meg, hogy a vár nak csu pán
egy épít ke zé si idõ sza ka volt, vagy több íz ben va ló
(át)építésérõl bi zony ko dik. Amennyi ben a ré gé sze ti je -
len sé gek az ere de ti fel szí nen õr zõd tek meg, az erõ dí tés
haj da ni szer ke ze te még ab ban az eset ben is hely re ál lít -
ha tó, ha – mint az leg gyak rab ban meg esik – ro mok ról
van szó.

En nél sok kal bo nyo lul tabb fel ada tok el vég zé -
sé re, fo ga sabb kér dé sek meg ol dá sá ra kell vál lal koz nunk
több épí té si idõ sza kú erõ dí tés ese té ben. Ez a kö rül mény
azon ban, ön ma gá ban vé ve még nem fûz he tõ ok vet le nül
más és más nép je len lét éhez. Egy-egy ré gé sze ti mû velt -
ség ke re té ben is szá mol ha tunk ös  sze om lott vagy le égett
erõs ség új ra é pí té sé vel, ki sebb-na gyobb mér vû ta ta ro zá -

sá val. Ilyen kor min den ös  sze tar to zó nak lát szó szint-
vagy ré teg cso por tot egyen ként kell meg vizs gál nunk. Az
égés ter mé ke ket tar tal ma zó ré te gek éget le nek kel vál ta -
koz nak, s en nek a föl is me rés nek az alap ján arány lag
kön  nyen meg ál la pít ha tó a szint- vagy ré teg cso por tok
össze tar to zá sa. Több szö ri át épí tés kor vi szont nem min -
den eset ben kezd tek épít kez ni az ere de ti já ró szin ten. Így
a ka ró lyukak vagy cö löp üre gek se mé lyed nek a boly ga -
tat lan ta laj ba, ha nem csak a fö löt te le võ tör me lék be. Ré -
te gen ként vizs gál va ki tûn he tik, hogy egy-egy épí té si
idõ szak más-más, már meg le võ ré te gé nek el egyen ge tett
és föl töl tött rom ja in van, és még ugyanama ré gé sze ti
mû velt sé gen be lül is így kí nál vi szony la gos idõ ren det.

A vé dõ töl tés vagy -fal szer ke ze té vel, építés -
történetével va ló meg is mer ke dé sünk után ha son ló kö rül -
te kin tés sel és mód szer rel kell meg vizs gál nunk a vár kül -
sõ ol da lán hú zó dó ár kot (ár ko kat), sõt az azon kí vül fek -
võ te rü le tet, még szem mel ki ve he tõ leg cse ké lyebb
nyom  hi á nya ese tén is. Na gyon gyér ki vé tel tõl el te kint ve
ugyan is vé dõ árok min den erõs ség mel lett szo kott len ni.
Az ár kon kí vül is nyo ma le het a töl tés vagy fal meg kö ze -
lí té sét még künnebb is aka dá lyo zó fa tor la szok nak, cö -
löp ke rí té sek nek stb. Az árok mély sé ge meg a töl tés ma -
gas sá ga kö zött több nyi re egé szen szo ros a kap cso lat,
men  nyi ség ta ni szó lás sal él ve a ket tõ rend sze rint egye nes
arány ban áll egy más sal. A töl tés tes tét al ko tó föld- vagy
kõ tö meg job bá ra az árok meg fe le lõ sza ka szá ból, gyé reb -
ben eset leg azon kí vül ásott ár kok ból hor da tott föl.

Idõ múl tá val azon ban az ere de ti kép a vé dõ -
árok egész hos  szá ban meg vál to zik. Szél hord ja, esõ víz
mos sa a töl tés föld jét, az eset le ges tûz vész után szét -
por la dó szer vet len anya got. Mind ez pe dig job bá ra az
árok ba üle pe dik, s egy re vas ta go dó ré te gé vel sok ban
meg vál toz tat ja an nak ere de ti fel szí nét. Emi att az árok
mai mély vo na lát a fel szí nen nem a kí vül eset leg pad ká -
ban vég zõ dõ, lej tõs töl tés hez vagy a füg gõ le ges fal sík -
hoz kö zel, te hát ere de ti irá nyá ban, ha nem az zal egyen -
lõ kö zû en, ám at tól már künnebb ke rül ve fi gyel het jük
meg. Mind ez az ása tá si met sze tek bõl szé pen ki de rül.

Az árok ter mé sze te sen még az erõs ség el ké -
szül té vel egyidõben kezd föl töl tõd ni. Ere de ti al já ra te -
le pü lõ isza pos le ra kó dá sok vé ko nyabb-vas ta gabb ré te -
gei be szé de sen ta nús kod nak er rõl. Több szö ri is mét lõ -
dé sük már az erõ dí tés tör té ne té nek egyes idõ sza ka it is
jel zi. A be om lott ré szek vas tag sá gá ból vi szont, több-
ke ve sebb jog gal meg kö ze lí tõ idõ tar tam ra gon dol ha -
tunk. A töl tés tes té bõl és ma gá ból a be hor dott rész bõl
ki ke rült le let anyag ugyan csak tá mo gat ja a kor meg ha tá -
ro zást. De egyéb re is kö vet kez tet he tünk be lõ lük. A tûz -
nyo mok vagy erõ sza kos sem mi sí tés rõl, vagy vé let len
okoz ta tûz vész rõl ta nús kod nak; a nyo mok hi á nya vi -
szont rö vid ide ig tar tó la kás ról vagy a vár la kók gyors
to va köl tö zé sé rõl be szél. Eb bõl a föl is me rés bõl is mét új
kér dé sek fa kad nak: kik pusz tí tot ták el az erõs sé get,
vagy ho va tûn tek az (idõ ben) el sõ vár épí tõi? Az elõb -
bi re a vál to zott kort, eset leg mû ve lõ dést ér zé kel te tõ fa -
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zék tö re dé kek fe lel het nek leg in kább; az utób bi kér dés
vi szont csu pán más, tá vo lab bi te rü le tek em lé ke i re va ló
fi gyel me zés sel, sok szor bi zony fá rad sá gos ré gé sze ti és
tör té nel mi nyo mo zás sal old ha tó meg.

A vár szer ke ze té nek ré gé sze ti vizs gá la ta min -
de nek fö lött az épí tés tör té ne tét vi lá gít hat ja meg. La kó i -
nak sor sá ról, gaz da sá gi és tár sa dal mi hely ze té rõl, be -
ren dez ke dé sé rõl csu pán bel se jé nek fi gyel mes, min den
ap ró rész let re ki ter je dõ föl tá rá sa tá jé koz tat hat. (A vár
bel se je föl ása tá sá nak mód sze re kü lön ben min den ben
egye zik a sza bad té ri te le pek föl tá rá sá é val. Az el té rés
csu pán an  nyi, hogy míg amott ke res ni kell a te le pü lés
ki ter je dé sé nek ha tá ra it, itt a vé dõ töl tés, vagy -fal ma gá -
tól ér te tõ dõ en ha tá roz za meg ezt.)

II.. AA sszzéé kkeellyy vvaarr ssáá ggii TTaarr ttóódd--vváá rraa

A Görgényi-hegység dél nyu ga ti vég zõ dé -
sé nek lej tõ in ere dõ Nagy-Küküllõ for rás vi dé kén,
Szé kely var ság (Vãrºag) köz ség kö ze pé tõl alig né -
hány ki lo mé ter re nyu gat ra fek võ Tar tód-vá ra már
a múlt szá zad má so dik fe lé tõl is me re tes a ré gé sze -
ti irodalomban1. Az ed dig még is meg ásat lan erõs -
ség Székelyudvarhelytõl lég vo nal ban kö rül be lül
30 km-re észak ra esik, a szik lás med ré ben se be sen
csör ge de zõ Tar tód-pa tak vi zé nek a szin tén még fi -
a ta lo san, gyor san foly do gá ló Nagy-Küküllõbe tor -
kol lá sa fö lött, a völ gyek tal pá hoz ké pest mint egy
90 m ma gas ra emel ke dõ, me re dek lej tõ jû, hos  szú -
ká san el nyú ló szint vo nal lal kö rül ír ha tó, feny ves
bo rí tot ta dom bo rú te tõcs kén (1-3. kép).

Ész le le te ink elõ adá sa elõtt lás suk, ho gyan vé -
le ked nek ró la ér de mes elõ de ink. OR BÁN Ba lázs rö -
vid re fo gott is mer te té sé nek egyes ki té te le i re a ma gunk
le írá sá val kap cso lat ban té re ge tünk ki, ezért egye ne sen
TÉG LÁS Gá bor meg ál la pí tá sa i nak, a vár hoz fû zött kö -
vet kez té se i nek ki vo na tos idé zé sé vel kezd jük.

Az Orosz hegy tõl 23 km-nyi re a Nagyküküllõ
és Tar tód-víz ös  sze fo lyá sá nál rej tõ zõ Tar tód vá rá hoz ve -
ze tõ, „... az orosz he gyi fenn sík nak éj sza ki 900 m ma gas
pár ká nyá ról a „Ta tá rok út ja” ne vû mes ter sé ge sen ki vá -
gott utat a Fej ér Nyikó mel lé kén fek võ Szent Lász ló köz -
ség tu laj do nát ké pe zõ feny ves ben ép pen a Hi deg-aszó
pa tak nak a Küküllõbe tor kol lá sá ig 1,5 km hos  szú ság ban
180 mé tert lejtõleg an nak ide jén 3,5 m szé le sen vág ták
volt ki. Az er dei sze ke rek ron gá lá sa i val ke ve set törödõ
nép gon dat lan sá ga tel je sen ki for gat ta ezt a tervszerûleg
le ve ze tett utat ere de ti alak já ból. [...] En nek da cá ra mes -
ter sé ges vol tát fel is mer het jük, s nyil ván ez képzé Tar tód
vá rá nak egy ko ri ki já ró ját az orosz he gyi sík ra [=a „Láz”
Orosz hegy fö löt ti ré szé re; a szer zõk meg jegy zé se (az
ezutániakban sz. m.-nek rö vi dít ve)] s on nan dél re (sza -

ba to san nyu gat ra: Székelypálfalva, Firtosváralja, Énla-
ka, a Firtos-hegy, sz. m., te hát) a Nyikó mel lé ké re. Más -
fél ki lo mé ter rel fen nebb, a Küküllõ kö ves er dei út ján ha -
lad va, a jobb par ti Kis ág tor ko la tát s az zal a Korondról
ide ve ze tõ „Ha lá szok út ja” csat la ko zá sát érint jük. Alig 1
km-rel fen nebb a jobb ról elé zu ho gó Tar tód víz hez kell
csat la koz nunk, mely is mét 1 km hos  szú ság ban ka la u -
zun kul sze gõ dik [...] odá ig, hol a hegy haj lá sá ban [...] ol -
dal út ra buk ka nunk. 

A 3 m szé les he gyi utat gon do san ki vág ták an -
nak ide jén s a me re dek fe lé esz kö zölt föld töl tés sel szé -
le sí tet ték ki. Kõaljazata nincs s az egész föld bõl és tör -
me lék bõl ké szült, de ka vi csol va volt [? sz. m.] úgy,
hogy most is, mi kor a sze kér nyo mok sok fé le kép pen
ron gál ják épebb az ös  szes er dei utak nál. 100 m-nyi re
emel ke dik a hegy nyak ra, me lyet nyu gat fe lõl [...] sán-
colat (er dé lyi szó hasz ná lat tal = árok, sz. m.) vág át [??
sz. m.], hogy a két víz kö zé éke lõ dõ 850 m hegyél tel je -
sen isolalodva van. A jobb ra for du ló út 80 mé ter nyi re
éri el a vár te rü le tet. A fe nyõ vel be nõtt ma gas la ton
csak ha mar ész re ve het jük az ellipsis alak ban meg épí tett
föld vá rat. Bel sõ te rü le tét kincs ke re sõk dúl ták fel. A
Küküllõre né zõ lép csõ ze ten, alig 12 m-rel a vá ron kí vül
két kút nak ne ve zett üreg, mely rõl me sés rész le te ket be -
szél nek a pász to rok. [...] Sze rin tem ez a két üreg a dák
vá rak nál ál ta lá ban egye bütt is lá tott kül sõ õr tor nyok
he lyét je lö li. [...] A föld vár fa la [?! sz. m.] hol leg szé le -
sebb 3m, be fe lé lej té se 1,5 m, amint EF. és GH. át met -
sze tek szem lél te tik [l. a 2. ké pet] ... Az alig 4 m el kes -
ke nyü lõ hegy nya kon [...] dél re ha la dó úton [...] 380
mé ter nyi re a ki szé le se dõ hegy nyúl vá nyon má so dik
(ne künk nem si ke rült meg ta lál nunk a TÉG LÁS em lí -
tet te el sõ erõ dít ményt, sz. m.) és sok kal na gyobb vá rat
ta lál tam. A be já ró vé del mé re 4 m szé les, 4 m hos  szú
[...] ka pu bás tya szol gált, mely nek al só üre ge (pin cé je)
most is lát ha tó. [Vé le mé nyünk sze rint egy sze rû iker
kincs ke re sõ gö dör! sz. m.] Az 1 m szé les sé gû alap fa la -
zat ból dél re 0,8 m fal ha lad még 15 m-nyi re s ott ke -
reszt fal lal zá ró dik. [Mi nem ta lál tuk en nek nyo mát. sz.
m.] Ez nyil ván a vár bel se jé ben emel ke dett épü let ma -
rad vá nya; de tel jes for má ját és mé re te it nem ve het tem
ki annyi ra fel for gat ták a kincs ke re sõk. A fal épí tõ me -
szet nem tar tal ma zott [? sz. m.], föld del és mo há val [??
sz. m.] egész pri mi tív mó don ké szül he tett. Mé re te i bõl
kö vet kez tet ve még is eme le tes le he tett [?? sz. m.].

Ma ga a kõ fal itt is ellypticus s 220 m ke rü let tel
bír. [...] Hossz át mé rõ je 76, kis át mé rõ je 22 m, s így jó -
ko ra ter je de lem mel bírt. Kör raj zá ból ítél ve leg alább 200
em bert fo gad ha tott be; míg az elõ zõ vár õr sé gét alig be -
csül het jük 50 fõ re. A ket tõs ellypsis a leg ere de tibb alak -
zat, amit Ud var hely me gye fel mu tat hat. A kõ fal itt is
föld bõl ké szült [így! sz. m.], mint az el sõ vár nál, s mé re -
tei azo no sak. Va ko lat nak [? sz. m.] nyo ma sincs s a
föld ben [! sz. m.] csak is ki sebb kõ da ra b ok ve gyül tek...

Éj szak fe lé „Tar tód ol da la” (879 m) fenn sík -
hoz ve zet a he gyi ös vény s a ve gyes lomb (!) és fe nyõ -
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vel bo rí tott ve rõ fé nyes fenn sí kon 8 km-nyi re „Tar tód
kút ja” (930 m) ne vû for rás, on nan 1 km a Nagyküküllõ
leg vég sõ mel lék for rá sá nál „Tar tód-me zõ” (1000 m)
kö vet ke zik [...] In nen las sú át me ne tek kel még 10 km
ÉK [!] Küküllõmezõ (1224 m). [...] Itt egy más tól alig 1
km tá vol ság ra ve szi ere de tét ke le ten a Nagyküküllõ és
nyu ga ton a Tar tód. A Tar tód tól nyu gat ra ér jük a
Felsõsófalváról Gyergyó alfalunak irá nyu ló ré gi utat s
az zal a Kisküküllõ mel lé két...

Ez a te le pü lés egé szen meg je le ní ti [...] azt a
rég múl tat, ami dõn a ha va sok kö zé rej tõ zött nép ség va -
la me lyik törzs fõ nö ke vagy ép pen ki rá lya Tar tód vá rá -
ból kormányozá alá ren delt je it.

... Ha a be mu ta tott vár(ak) épít ke zé si szer ke ze -
tét vizs gál gat juk, s a ha za ré szünk más vi dé ke i rõl is mert
föld vá rak kal kis sé ös  sze ha son lít juk, nem egé szen ba jos
meg ál la pí ta nunk a Bibarcfalva [így! sz. m.] Kustaly és
Tar tód vá ra épít ke zé se i ben fel öt lõ analogiákat. Mind an  -
nyi nál fi gyel met ér de mel a sza ba tos föld mun ka, a te rü -
le ti configuratio sza ba tos föl hasz ná lá sa. Mind olyan jel -
lem vo nás ok, ami nõ ket a dá kok vég sõ ön vé del mi har ca -
ik ban sze re pelt vá rak nál az Al-Du ná tól fel fe lé an  nyi he -
lyen volt sze ren csém meg fi gyel ni...” [És ak kor, „ösz  -
sze ha son lí tás” vé gett, a kel lõ kép pen nem ta nul má nyo -
zott te mes kö zi Karas-menti gerebenci vár cso por ton kí -
vül a ko rai vas ko ri temeszsadányi, újszentannai, a
paratélyi (=Baráthely, vagy in kább szászmedgyesi), va -
la mint a Nagy-Sza mos fo lyá sa men ti ége tett töl té sû ko -
ra vas ko ri óri ás vá ra kat em lí ti!]

„... Mi dõn te hát a mon dai ta lál ga tás he lyé be a
tisz ta tör té ne ti igaz sá got [?! sz. m.] pró bál juk ál lí ta ni,
vi lá gért sem ke gyet len ség vagy szé kely faj sze re te tünk
hi á nya ve zé rel eb ben, ha nem egyesegyedül a tisz ta tu -
do má nyos [?! sz. m.] vizs gá ló dás su gal la tát kö vet jük.
Avagy ke ve sebb okunk lesz-e ez után is ra jon gó sze re -
tet tel és lel ke se dés sel csün ge ni õsi vá ra in kon, ha a sok
mes ter sé ges, erõ sza kolt [?! sz. m.] re ge he lyett an nak
tu do má sá ra ju tot tunk: hogy egy, a szé kely hez vi téz ség -
ben, füg get len sé gi ér zü let ben fe let tébb ha son ló hõ si
nép faj ép pen olyan szí vós ki tar tás sal ra gasz ko dott he -
gye ink hez, mint jó ma gunk, s éle tét, vé rét ép pen olyan
kész ség gel ál doz ta bér ces kis ha zán kért, mint a mi de -
rék, jó ra va ló szé kely sé günk...”

Az „„aauuddiiaattuurr aalltteerraa ppaarrss”” el vé nek tisz te -
let ben tar tá sát szem elõtt tart va, mégha meg fi -
gye lé se ink, ada ta ink alap ján sok he lyütt két ség be
is kell von nunk TÉG LÁS Gá bor ál lí tá sa it, tér -
jünk át im már sa ját ta pasz ta la ta ink be mu ta tá sá ra.

A vá rat hor do zó hegy fo kocs ka a be ve ze -
tés ben em lí tett vul ká ni fenn sík észa ki, már a
Görgényi-hegység dé li or ma i tól nyu gat ra el te rü -
lõ ré szét al kot ja. E vi dék ere de ti leg ve gyes lomb -
hul la tó er dõ vel bo rí tott, de nyir ko sabb, hû vö sebb
ég haj la ti vi szo nyai mi att feny ves völ gyû tér szí -

né nek át la gos ma gas sá ga 950-1000 m körülre
be csül he tõ. Tar tód-vá ra te te je azon ban en nél va -
la mi vel ala cso nyab ban: 848 m-en van. Észak -
nyu ga ton a fe lü let re ki buk ka nó sótömzseirõl hí -
res Parajdi-Szovátai me den ce, nyu gat ról a Fehér-
Nyikó, dél nyu gat ról pe dig a Nagy-Küküllõ
Székelyudvarhely kör nyé ki víz raj zi me den cé je
ke re te zi a vul ká ni tör me lék bõl és ki do bott anya -
gok ból fel épü lõ fenn sík részt. Az el sõ még be lül
esik a Siklódi-kõ - Küsmödi-kõ - Firtos-hegy
büsz ke or mai al kot ta hegy ta ra jon, a má sik ket tõ
azon ban rész ben már kí vül fek szik raj ta, te hát
nyu gat ra esik tõ le. Ke let fe lõl a Görgényi-hegy -
ség dé li iker kúp ja: a csomafalvi Dél hegy (1695
m), a Som lyó (1553 m), va la mint a He gyes (1575
m) mes  sze lát szó, te kin té lyes feny ves ma gas la tai
ha tá rol ják. A tõ lük dél ke let re kez dõ dõ Har gi tá tól
(a Fer tõ tõl, 1589 m) a Sík aszó vi zén föl fe lé el ér -
he tõ, a Li bán vi szony lag ala csony há gó ja ré vén a
Gyergyói-medence dé li vég zõ dé sé be kön  nyû át -
já rást le he tõ vé te võ 990 m ma gas benyergesedés
vá laszt ja el.

Az idõ já rá si fron tok ké pé ben ér ke zõ s az
Er dé lyi-me den ce ala cso nyabb át la gos dim bes-
dom bos fel szí né hez ké pest er re a ma gas kü szöb re
föl száll ni kény te len ned ves lég tö me gek bõl ki hul -
ló csa pa dék men  nyi sé ge né ha az évi 800 mm-t is
meg ha lad ja. A kö ze li, de jó val ala cso nyabb fek -
vé sû Szováta-fürdõ évi kö ze pes hõ mér sék le te
7,9-8,2°C kö zött in ga do zik. In nen a bükk ural ko -
dó vol ta a fenn sí kon; a ned ves, hû vö sebb völ gyek
feny ve sei ki ala ku lá sá nak is ez a ma gya rá za ta2.

Amint kö zép ko ri for rá sok ból, va la mint
az er dé lyi nagy fe je de lem ség 18. szá za di, II. Jó -
zsef ural ko dá sa ide jén vég zett, rész le tes ka to nai
föl mé rés se gít sé gé vel ké szült tér kép lap ja i ról
kiderül3, Tar tód vá ra kör nyé ké nek a má so dik vi -
lág há bo rú ig a szé kely köz bir to kos ság tu laj do ná -
ban le võ õs ren ge te gei elég gé ké sõn, csu pán a 17.
szá zad má so dik fe lé tõl kezd tek el sõ sor ban orosz -
he gyi ek tõl, de más fa lu si ak tól is lé te sí tett, egy re
gya ra po dó szá mú ha va si, nyá ri szál lás sal be né -
pe sül ni (vö. az 1. tér kép váz lat tal). Ma ga Var ság
köz ség is csak a múlt szá zad vé ge óta ala kult ki.

Az eny hén dél nek lej tõ vártetõcske az
észa kabb ra emel ke dõ „Simó-mezeje”, to váb bá a
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„Nyak te te je” ne vû kö ze li, ná la te kin té lye sebb or -
mok hoz ve ze tõ sok kal ala cso nyabb, kes keny
nye reg gel kap cso ló dik a har gi tai vul ká ni fenn sík,
– az ún. „Láz” – ma ga sabb ré sze i hez.

Me re dek ol da la it feny ves bo rít ja (l. a 3.
ké pet). A te tõcs ke minden nek el le né re meg le he -
tõ sen el du got tan fek szik. A fenn sík nak a Tar tód-
vi ze vagy a Nagy-Küküllõ völ gyé re esõ pe re mé -
tõl szá mí tott né hány száz mé ter nyi re, a las san
emel ke dõ fennlapályon nyu gat ra vagy ke let re
ha lad va, ala cso nyabb vol tá nál fog va már el tû nik
a für ké szõ sze me elõl.

A Tar tód völ gyé bõl a nye reg re s azon a
vár te tõ re to vább ka pasz ko dó út nyo mai itt-ott hal -
vá nyan még most is föl is mer he tõk. A Tar tód-vá -
rá ban a múlt szá zad vé gén meg for dult TÉG LÁS
Gá bor véleményétõl4 el té rõn azon ban ez az út
nem irá nyult egye nest a vár ba, ha nem an nak erõs
ív ben fu tó észa ki „sar kát” (4. kép) meg ke rül ve
va la mi vel a ke le ti ol dal vé del mi ele mei elõtt és
egy szer smind alat tuk, ma már alig ész re ve he tõn,
egé szen el mo só dot tan ha lad dél nek. Ve ze té sé bõl
kö vet ke zõn a vár vé dõi hos  szabb sza ka szon ol da -
loz hat ták. To vább két, va ló sá gos falszorost5

(ZZwwiinnggeerr, aanntteemmuurraallee, bbaayyllee eexxttéérriieeuurr) al ko tó,
egyen lõ tá vol ság ra hú zó dó töl tés rész let kö zött fut
be a vár „védõ-gátonyának” dé li ka nya ru la tá ba.
Az út nak a fen ti ek ben le ír tak sze rin ti szán dé kos
meg nyúj tá sá val nyil ván az erõs ség be ju tást ipar -
kod tak ilyen kép pen is meg ne he zí te ni.

Ap ró lé kos szem re vé te le kor, il le tõ leg
alap raj zá nak új, sza ba to sabb föl mé ré se kor (4.
kép) de rült csak ki, hogy a TÉG LÁS Gá bor ké -
szí tet te hely szí ni váz lat (2. kép) nem hû sé ges, tá -
vol ról se fe lel meg a va ló ság nak; ti. nem iker erõ -
dít mény rõl, ha nem csu pán egyet len vár ról be -
szél he tünk. A hegy te tõcs ke meg nyúlt fel szí ne
ha tá roz ta meg erõs sé günk alap ter vét. Az ása tás
kez de te elõtt szem ügy re vett te rep ala ku la tok lát -
tán el lip szis ve tü le tû ket tõs kör töl tés re gya na -
kod hat tunk. A kül sõ kör töl tés erõ sen ívelt volt
észak nyu ga ti, meg dé li sza ka szán egy-egy lát -
szó la gos ka pu nyí lás bont ja meg az el sõ pil lan tás -
ra is te kin té lye sebb, de va ló ság ban is an nak bi zo -
nyu ló vé del mi ele met. Ezek a mai „át já rók”, ész -
re vé te lünk ér tel mé ben, a kül sõ kör töl tés anya gá -

nak le rom lá sá val, vagy ké sõb bi szán dé kos el hor -
dá sá val tá mad tak. (Az utób bit min den bi zon  nyal
erdõléskor lé te sí tet ték.) A kör töl té sek kel öve zett
te tõcs ke bo gár hát hoz ha son lít ha tó dom bo ro dá sú;
a kör töl té sek mai te tõ zõ ré szei ál ta lá ban ala cso -
nyab ban feküsznek a fel szín leg ma ga sabb dom -
bo ru la tá nál. A vár fel szí né vel kap cso la tos meg fi -
gye lé se ink ki egé szí té sé ül még va la mit el kell
mon da nunk: ha nem is tû nik min de nütt éle sen
szem be, még is csak nem min den fe lé ta pasz tal ha -
tó a kö vet ke zõ ér de kes je len ség: mind járt a kül sõ
kör töl tés tõl le fe lé kez dõ dõ, erõs dõ lé sû, ré zsû jû,
6-7 mé ter szé les sé gû lej tõ sá vot mes ter sé ge sen
egyen get ték el; ért he tõb ben szól va, a lej tõ fe lü le -
tét kö rös kö rül ipar kod tak le he tõ leg mi nél egyen -
le te seb bé, si máb bá, egyút tal me re de keb bé is ki -
ala kí ta ni, ez zel is meg ne he zít ve az el len ség föl-
és meg ka pasz ko dá si le he tõ sé ge it. A töb bé, vagy
ke vés bé jól lát ha tó sza bá lyos lej tõ ala kí tás nak
más „kéz zel fog ha tó” bi zo nyí té kát is em lít het jük:
A ne ve zett lej tõ sáv al ján 0,5-1 m szé les „pár -
kány” fut kör be, ez pe dig nyil ván a lej tõ mes ter -
sé ges le vá gá sá ból, anya gá nak le hor dá sá ból és az
em lí tett tá vol sá gon tú li fel hal mo zó dá sá ból szár -
ma zik, ha ugyan eset leg nem volt a ró mai tá bo -
rok kül sõ, füg gõ le ges fal sík ja elõtt sza bály sze rû -
en elõ for du ló pár ká nyé hoz (bbeerrmmee) ha son ló ren -
del te té se is? E kér dést azon ban csu pán ki ter jed -
tebb, ala pos ása tá sok ré vén vá la szol hat nók meg. 

Az ása tá sa ink kez de te elõtt egyes sza ka -
sza in ki sebb-na gyobb fa ra gat lan kõ töm bök bõl
emelt „kük lop szi” jellegõ fal ma rad vány ha tá sát
kel tõ, föld- és tû le vél ré teg bo rí tot ta, erõ sebb nek
mu tat ko zó kül sõ töl tés 0,7-2 m-re emel ke dik a
vár bel se jé nek köz vet le nül mel let te hú zó dó fel -
szín sáv já hoz ké pest. A fen neb bi ek ben meg je lölt
két újabb ke le tû nyí lás tól, va la mint az iga zi be já -
ra tot õri zõ töltésszorostól el te kint ve vo nu la ta
meg sza kí tat lan. Az elõb bi hez mér ten je len ték te -
le nebb, egyes ré sze in in kább az oldalos, vál tó -
ekés szán tás „ba ráz dá i hoz” fog ha tó bel sõ töl tés
vi szont hi ány zik a vár észak-észak nyu ga ti ré szé -
ben. Ka nya ru la ta alap ján ítél ve egye sül nie kel le -
ne a kül sõ töl tés sel (l. a 4. ké pet), iga zá ban azon -
ban a ket tõ ta lál ko zá sa el mo só dott, az ép pen oda -
nõtt fák mi att egy elõ re ása tás sal se tisz táz hat tuk

206



csat la ko zá suk, vagy egy más ba ol va dá suk kö rül -
mé nye it. A dél-dél ke le ti csü csök ben, „szög let -
ben”, az er dõ ki ter me lés meg in du lá sa kor tün tet -
het ték el még a nyo ma it is.

A sza bály ta lan to jás dad ve tü le tû kül sõ
kör töl tés be zár ta tér ség leg na gyobb szé les sé ge
37 m. Az elõb bi nél nyúl tabb bel sõ kör töl tés ko -
szo rúz ta ma ga sabb, de egy szer smind la po sabb
tér szín ha son ló ada tai: 45 és 18 m. Az 1962-
1963-ban na gyobb részt sû rû ve gyes er dõ bo rí tot -
ta, ép pen ezért a ku ta tást erõ sen aka dá lyo zó és
ne he zen át te kint he tõ tér szín fe lü le té nek elõ ze tes
vé gig cser ké szé se kor há rom kincs ke re sõ göd rön
kí vül sem mi kü lö nö set nem vet tünk ész re. OR -
BÁN ész le le té vel meg egye zõ en egyet len föld -
dom bo ru lat, hal mocs ka, vagy egyéb sem utalt
egy ko ri épü le tek ma rad vá nya i ra. És az ala pos
gya núnk a vár te tõ zõ ré szén ása tá sa ink ide jén
meg lé võ ki csiny tisz tá son ki bon tott I. sz. fe lü let
(l. a 4. ké pet) ap ró és sem mit mon dó fa zék tö re dé -
ke ket fel szín re ho zó mun ká la tai ide jén ke se rû sé -
günk re iga zo ló dott.

Az erõs ség haj da ni egye dü li be já ra ta a
dél ke le ti vég zõ dés kö ze lé ben nyí lott. Ehe lyütt az
ad dig meg le he tõ sen egye nes fu tá sú ke le ti „töl tés -
rész let” dél nyu gat ra ka nya ro dik, majd, a fel szín
ala ku la ta alap ján ítél ve, meg is szû nik. Et tõl a
vég zõ dés tõl 22-24 m-t vis  sza fe le mér ve, mint egy
5 mé ter rel elõt te, már a lej tõn, de még a me re de -
kebb lej tõ sáv kez de te elõtt, az elõb bi hez ké pest
kö rül be lül 2,5 m-rel mé lyebb szin ten „nõ ki a
föld bõl” a töl tés má sik kez de te (l. az. 5a. ké pet), s
az tán né mi kép pen sza bály ta lan csi ga vo nal hoz ha -
son lít ha tón kö rül fut ja a vár te tõt. A be já ra tot te hát
két ség te le nül töl tés-szo ros ként, más szó val em -
ber kéz zel lé te sí tett terepszorosként ala kí tot ták ki.

A csak nem ke let-nyu ga ti irá nyú, az az a
vár kép ze let be li hossz ten ge lyé re majd nem me rõ -
le ge sen ki je lölt I. és az erõs ség dél ke le ti ré szé ben
vá ga tott II. szá mú ku ta tó ár kunk (vö. 4., 7-9. áb -
rá val) nap vi lág ra jut tat ta ma rad vá nyok, va la mint
az ezek meg pil lan tá sa nyo mán a kül sõ „töl tés”
egész hos  szá ban vég zett tü ze tes vizs gá ló dá sunk
fo lya mán de rült ki: kez det ben föld bõl és kõ bõl
ve gye sen föl hányt nak vélt kül sõ töl té sünk vég -
ered mény ben jó mész ha barcs kö té sû kõ fa lat rej -

te get ma gá ban (4., 5a-b., 6. kép). Ez a mész ha -
barcs a le per gett szá za dok fo lya mán ugyan na -
gyobb részt ki ol dó dott, ki mo só dott a fe lü let hez
kö ze lebb le võ kö vek kö zül, an nál job ban meg õr -
zõ dött azon ban a fal tes té nek az idõ já rás vi szon -
tag sá ga i tól ki nem kez dett bel se jé ben. A fal kül -
sõ és bel sõ szí nét több nyi re fa ra gat lan, még is
meg vá lo ga tott és meg le he tõs gond dal egy más -
hoz ta lál ta tott ki sebb-na gyobb, va ló szí nû leg
hely ben ter melt tömb bõl rak ták fel. (l. 5a-b., 7.,
9. kép). Eme lé se kor a fal kül sõ meg bel sõ szí nét
al ko tó tömb sor te te mes szé les sé gû kö zét szik la -
tör me lék kel töl töt ték ki, szer ke ze te te hát a már
az ókor ból is mert „töl te lé kes” fa la ké ra, az ún.
eemmpplleekkttoonn-rendszerû fa lak ra emlékeztet6. Vas -
tag sá ga nem min de nütt azo nos: ke le ti és nyu ga ti
sza ka szán ál ta lá ban 1,6 m, a dél ke le ti ol da lon vá -
gott II. sz. ku ta tó árok ban azon ban 2 m-re szé le -
se dik, le het a falszoros okán. A fal dél ke le ti kül -
sõ vég zõ dé sét sza bá lyo san ké pez ték ki. Ása tá si
met sze te ink bõl lát ha tón rész ben lép csõ fok sze rû -
en le si mí tott, szá lá ban ál ló szik la fe lü le tek re,
rész ben töb bé-ke vés bé gon do san ásott, 40-50 cm
mély ala po zá si árok ba, rész ben pe dig – ahol a te -
tõcs ke pe rem fe lü le té nek si ma sá ga és ak ko ri ban
föl te he tõ ál lé kony sá ga meg en ged te – köz vet le -
nül a nö vény zet tõl és an nak rot ha dó-kor ha dó fél -
ben le võ szár ma zé ka i tól meg tisz tí tott víz szin tes
ta laj ra ala poz ták. Ka vics sze mek ben ugyan sze -
gény, még is jó mi nõ sé gû, ok vet le nül va la hon nan
na gyobb tá vol ság ról ide szál lí tott, fal ban ol tott
me szet hasz nál tak kötõanyagként7.

A lát szat sze rin ti kül sõ töl tés sel, iga zá -
ban szé les, zö mök, erõs nek mond ha tó kõ fal lal
szem ben a bel sõ vé del mi elem csu pán je len ték te -
len, job bá ra el mo só dó kör vo na lú, egy sze rû, kõ -
mag ta lan föld töl tés nek bi zo nyult (vö. a 7. kép 8-
11 mé te re kö zöt ti ré szé vel). No ha a két vé del mi
elem idõ ren di vi szo nyát ása tá sa ink kor nem si ke -
rült meg nyug ta tón tisztáznunk8, még se vet het jük
el egé szen a bel sõ föld töl tés va la me lyest ko ráb bi
lé te sí té sé nek va ló szí nû sé gét. A föld töl tés sel ke rí -
tett kez det le ges erõs ség le he tett az el sõ, he ve nyé -
szett vá racs ka, a kõ fal nem sok kal (?) ezt kö ve tõ
föl ra ká sá val az tán szá mot te võn meg nö vel ték be -
fo ga dó ké pes sé gét. És  sze rû sé gi in do kok alap ján
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sem igen gon dol ha tunk ar ra, hogy egy szer re
hasz nál ták vol na a gyen ge bel sõ töl tést és ná la
két sé gen kí vül ha tal ma sabb, erõ sebb kõ fa lat.
Még ke vés bé tû nik hi he tõ nek a bel sõ töl tés utó la -
gos lé te sí té se.

Ása tá sa ink kor csu pán cse kély és na gyon
sze gé nyes ré gé sze ti anyag [né hány rög tön zött
tûz hely (?) ma rad vá nya, a föl tárt fal sza ka szok
men tén hol itt – hol ott meg sza ka dó vé kony sze -
nes ré teg, a vár dé li „sar ká ból”, az erdõléskor ki -
vá gott, ma „ka pu nak” hí vott fal nyí lás tól köz vet -
le nül nyu gat ra (a 4. ké pen +-el je lölt he lyen), né -
hány vas tag fa lú ko ron golt, ége tett agyag edény
tö re dé ke] ju tott nap vi lág ra. Ese tünk ben a kor -
meg ha tá ro zást le he tõ vé te võ, va la mint a fal ala -
po zá si szint je fö lött, an nak köz vet len kö ze lé ben
elõ ke rült fa zék tö re dé kek a leg je len tõ seb bek (l. a
10. kép, 1-5. sz.; 11. sz. kép, 7-12. sz.).

Az edény tö re dé kek alap ján vé le ked ve a
bög rék, fa ze kak las sú ko ron gon ké szül het tek.
Dí szí tõ elem ként va la mi lyen csont szer szám mal
vas ta gon be mé lyí tett hul lám – (10. kép, 1, 3. sz.;
11.kép, 8., 11. sz.) és pár hu za mos vo na la kat (10.
kép, 2., 4. sz.; 11. kép, 7., 10. sz.), va la mint egy -
mást de rék szög ben met szõ, né mi kép pen a ko sár -
fo nást után zó (10. kép, 9. sz.) ékít mé nye ket al -
kal maz tak. Na gyobb edény alj-tö re dé ken fe nék -
bé lyeg zõ dom bo rú le nyo ma ta (10. kép, 5. sz., 11.
kép, 12. sz.) ve he tõ jól ki.

Mint az ed di gi ku ta tá sok ból is me re tes, a
bo nyo lul tabb mér ta ni ido mú fe nék bé lyeg zõ-le -
nyo mat (az er dé lyi ún. „szláv” jel le gû fazekaster-
mékek egye dü li dom bor mû vû „dí szí tõ” ele me)
hi ány zik a 7-8. szá za di agyagmûvességi gyárt -
má nyok körébõl9. Csak ké sõbb, a 8. szá zad vé -
gén, a 9. szá zad ele jén, te hát a tu laj don kép pe ni
hû bér kor ra va ló át me net ide jén tû nik föl. Már Er -
dély-szer te is szá mos le lõ hely rõl ke rült nap vi lág -
ra, és hoz zá ve tõ leg a 9. szá zad vé gé tõl kezd szél -
té ben-hos  szá ban el ter jed ni. Ha son ló, de a mi énk -
nél ta gad ha tat la nul fej let tebb bé lyeg zõk le nyo -
ma ta is me re tes pl. a hos  szú ide ig la kott
(Kovászna me gyei) sepsiszentgyörgy-bedeházi
te le pü lés ása tá sa kor fel szín re buk kant edény tö re -
dé kek rõl. Az in nen elõ ke rült, négy szög be zárt át -
lós vagy ren des ke resz tes bé lyeg zõs edények10

va ló já ban a 12. szá zad ban lé te sü lõ bedeházai
szál lás hely agyag mû ves ter mé kei fej lõ dé si so rá -
nak a nyi tá nyát jel zik, a te le pü lés em lék anya ga
egé szé ben azon ban to vább fej lõ dik már ki for rot -
tabb hû bér ko ri ala kok fe lé.

A szá munk ra per dön tõ Tar tód-vá ri fa zék -
tö re dé kek mel lett még egy edény szá já nak pe rem -
ré szé re kell ügyel nünk. Sa ját sá go san ta golt met -
sze té nek al ján, kí vül ré geb bi, a 10. szá zad vé gé -
re – a 11. szá zad el sõ fe lé re jel lem zõ pe rem faj -
ták köz vet len fej lõ dé sé bõl ere dõ, sem elõbb, se
ké sõbb elõ nem for du ló, kü lön ben egé szen je -
len ték te len nek tû nõ, kö rül fu tó sa ját sá gos ki csi
bor da lát ha tó (l. 10. kép. 1a-b. sz.; 11. kép 11.
sz.). Ez a vi szony lag rö vid idõ szak ra jel lem zõ
kis mé re tû sa já tos szájperemdísz va ló sá gos tteerr --
mmii nnuuss ppoosstt qquueemm-et kí nál az egész, mégha oly
sze gé nyes anyag nak, sõt ma gá nak az erõs ség nek
a kel te zé se tekintetében11. Más fe lõl vi szont ép -
pen olyan igaz az is: az ef faj ta jel le gû fa ze kas
ter mé kek a 13. szá zad negy ve nes éve i tõl kezd -
ve, hogy úgy mond juk „di vat juk múlt tá vál tak”.
Az agyagmûvességi gyárt má nyok gyur má ja, jel -
le ge, kül se je, min tá za ta et tõl kezd ve lé nye ge sen
meg vál to zott, ta lán az el sõ mon gol had já rat és a
rö vid mon gol ura lom sok te kin tet ben új hely ze -
tet te rem tõ, az ad dig ele ve nen te vé keny ke dõ
mû he lyek el pusz tu lá sa, vagy eset leg a vá sár lók
igé nye i nek át ala ku lá sa kö vet kez té ben.

A fen neb bi ek alap ján vé le ked ve a Tar -
tód-vá ri fa ze kas anyag te hát szin te tel jes bi zo -
nyos ság gal a 11. szá zad vé gé re, va la mint a kö -
vet ke zõ szá zad ra kel tez he tõ. Az elõ re bo csá tot -
tak a var sá gi Tar tód-vá ra rö vid és egyút tal cse -
kély lét szá mú õr ség re val ló hasz ná la ti ide jé nek
[ne fe led jük, két évi, ös  sze sen mint egy négy he ti
ása tá si igye ke ze tünk el le né re is mind ös  sze nyolc
(!) edény tö re dé ket si ke rült „ki bá nyász nunk”, te -
hát az anyag fö löt tébb cse kély, és amel lett sze -
gé nyes is; a vár te tõ zõ ré szén sem akad tunk tar -
tós fa-, vagy kõ épít mé nyek, sõt bár mi fé le tar tós
szál lás nyo ma i ra!], alig év ti ze dek re be csül he tõ
rö vid ke tör té ne té nek kez dõ és vég sõ idõ ha tá ra
te kin te té ben na gyon je len tõs ész le le tek.

Tar tód-vá ra elég gé el du gott, ha dá sza ti te -
kin tet ben is meg le he tõ sen je len ték te len te tõcs kén
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ma gá nyo so dik. Fa lai sza ba don emel ked tek ma -
gas ba, se tor nyai, se más na gyobb faj ta épü le tei
nem igen le het tek. Mégcsak vé dõ árok se ke rí tet te,
a kö rös-kö rül me re de ken alá bo csát ko zó szik lás ol -
dal egy sze rû en fö lös le ges sé tet te an nak ki ásá sát.

IIII.. FFiirrttooss--vváárraa

A ro vás írá sos re ke szes fes tett men  nye ze tû
uni tá ri us egy há zá ról hí res-ne ves Énlakától észak-ke let -
re büsz ke csúcs emel ke dik: a nagy vul ká ni fenn sík
egyik föltarajosodó, nyu ga ti vég zõ dé se; sze szé lyes ala -
kú szik lái mes  sze tör nek a ma gas ba, te te jén „...gyakran
fel le gek üt nek tá bort, mi dõn lenn nap su gár ban ra gyog -
nak a völ gyek és az alantibb bér cek. E ha vas, mely
min dent uralogva, több ezer láb ma gas sá gig (va ló já ban
1062, 1067 m-ig; kü lön bö zõ tér ké pen más és más faj ta
ada tok sze re pel nek) tor nyo sult [...], a szé kely köz pon ti
ha va sok nak (Har gi ta, Os to ros, Fer tõ) egyik ki szö kel lõ
elõörse. [...] E hegy, mely nek te te jén egy kor egyik leg -
ha tal ma sabb vá ra ál lott a Szé kely föld nek, hon nan nem -
ré gen a szer ze te sek [...] zso lozs mái hang zot tak le [...] a
Firtos...” Ezen az avult ízû, de ta gad ha tat la nul köl tõi
nyel ven kez di OR BÁN Ba lázs a kü lön ben népvándor-
láskori arany érem le le té rõl is neveze tes12 Firtos-hegy
be mu ta tá sát. „...Firtos a Ko rond fe let ti Kalondával van
egy be füg gés ben [er rõl a szé les, la pos víz vá lasz tó ról
majd még szó esik az ös  sze fog la ló ban, Tar tód-vá ra
hely ze té nek és föl te he tõ sze re pé nek mél ta tá sá val kap -
cso lat ban, sz. m.], il le tõ leg a ma gas Kalonda [...]
hegy nyak, mely a ha va sok kal kö ti egy be e ha tal mas
há rom csú csos bérc óri ást – foly tat ja ORBÁN13 – dél -
ke le ti csú csát gyö nyö rû er dõ ség ko ro náz za, észak-
nyu ga ti csú csa a füg gõ le ges me re de ken van le metsz -
ve, ol da la i ra ka pasz ko dott cser jék kö zül sö tét [...]
szik la szá lak emel ked nek ki. [...] A sze szé lyes kép zõ -
dé sû szik la tor nyok kö zött emel ke dik fel a hegy nek
ma ga sabb észak ke le ti [he lye seb ben észa ki] csú csa,
mely nek te tõ lap ján ál lott Firtos vá ra [l. 12-13. kép].
Firtos-hegy két csú csát: a „Péter hegyesét” és a „Ke se -
lyû te tõt” a „Föld híd” kö ti ös  sze. Itt [...] rop pant föld -
töl tés van, mely lennt 10 lé pés szé les, dé li ol da lán
mély sánc [=árok, sz. m.] vo nul el. Ki in du ló pont ja [aazz
uuddvvaarrhheellyysszzéékkii] Kõ ris pa tak nál lát szó „Tün dé rek út já -
nak” s a két Küküllõ köz ti hegyéleken el vo nu ló
„Ördögborozdá”-nak. [A mondatot mi emel tük ki].

Firtos vá rá ból még je len té keny ro mok ma rad -
tak fenn – ír ja to vább OR BÁN – [...] fa lai még több
láb14 ma gas ság ban fenn ál la nak most is, s ké pe sí te nek
ar ra, hogy e vár alak ját, nagy sá gát meg ha tá roz has sam.
A vár alak ját [az az alap raj zát, sz. m.] leg in kább [...]
nya kas kör té hez ha son lít hat nám [l. 14. kép], mely nek
szá ra dél re van for dít va, leg na gyobb hos  sza 130 [...],
leg na gyobb szé les sé ge 110 lé pés. Ott hol ös  sze kes ke -

nyül, mind két ol da lán 15 lé pés hos  szú, 10 lé pés szé les
négy szö gû bás tyák [he lye seb ben a vár fal bel sõ szí né -
hez tol dott (?) to rony sze rû épü let ma rad vá nyok (A és B,
lásd alap raj zát, sz. m.)] vol tak a fal vo na lá ból kis sé
kirúgólag el he lyez ve. Észa ki ol da lán a hegy több száz
láb ma gas ság ban falmeredeken ha nyat lik le. S itt, hol
még a zer ge se tud na ki mász ni, úgy lát szik nem is volt
fal, vagy ha volt, le om lott a sza ka do zó heg  gyel együtt.
Nyu ga ti ol da lán is a hegy száz láb nyi ra füg gõ le ge sen
van le csap va; itt azon ban volt ép pen az orom szél re fek -
te tett fal, amely itt-ott a heg  gyel együtt szin tén le om la -
do zott. Ke le ti ol da lán a hegy te tõ me ne dé kes és meg -
mász ha tó haj lás sal lej tõ sül le s ezen ter mé sze ti leg
gyen ge ol da lak meg erõ sí té sé re nagy fi gyel met for dí tot -
tak. A fa la kon kí vül lát szó lag em ber kéz ál tal le met sze -
tett vagy 15-20 láb nyi ra a hegy. [Az utób bi szö veg részt
mi emel tük ki.] E le met szés al já ban még most is kö zel
há rom öl15 szé les s igen mély sánc [=védõárok, sz. m.]
(CCCC) fut kö rül, e sán cot [=árkot, sz. m.] kí vül rõl
ma gas, szé les föld töl tés (DDDD) ka rol ja kö rül. Ez ol da -
la kon a fa lak leg épeb bek, sok helyt még öl nyi ma gas -
ság ban ál la nak, a bás tya [iga zá ban to rony (? sz. m.)] fa -
la kí vül rõl mér ve két öl nyi re. A be já rat (E) a dé li ka raj -
nak nyu gat ra haj ló ré szén volt, hol a vár fa lak hoz [...]
má sik kül sõ fal (FF) lé vén csa tol va, olyan elõváracs,
vagy kapuvéd (GG) [ha ugyan ez eset ben is nem bi zo -
nyos faj ta falszorosról len ne in kább szó?! sz. m.], mely a
vár ba va ló be ju tást meg ne he zí tet te, an  nyi val is in kább,
mert e kül sõ sánc [=árok, sz. m.] és töl tés itt is fel volt
ve zet ve, sõt [...] meg haj lí tás sal dél irány ban [...] a hegy
orom szé lé ig foly tat va, lát szó lag azért, hogy az ott fel vo -
nu ló vár út ját fe dez ze. [Az utób bi részt mi emel tük ki.]

A vár belterén az (A és B) bás tyák [tor nyok?
sz. m.] irá nyá ban [...] ima ház nak (L) lát sza nak alap fa -
lai; el gá zol ta [...] ugyan az idõ vas ke ze, de an  nyi még is
fenn ma radt, hogy mér ték [mé ret-] ará nya it és alak ját
meg ha tá roz has suk. 35 lé pés hos  szú sá gú épü let volt
[...], mely nek 7 lé pés hos  szú, 6 lé pés szé les szen té lye
fél kör íves apsissal bír ván, azt kell fel ten nünk, hogy az
a XIII. szá zad vé gén épült ro mán [=félköríves, sz. m.]
íz lé sû temp lom volt, egy há za egy ré gen itt ál lott ko los -
tor nak, me lyet a múlt [te hát a 18., sz. m.] szá zad ele jén
ide te le pí tett mi no ri ták nem épí tet tek, ha nem a már
meg le võt ki iga zít va csak hasz no sí tot ták. [...] A ká pol -
ná tól észak ra mély göd rök, épü let ro mok kal tölt üre gek
(MM) van nak, hol hi he tõ leg mint a várt ér leg ma ga sabb
és leg szebb pont ján, a pa rancs nok vagy vár tu laj do nos
la ka (? sz. m.) vagy a bel sõ Ballium zöm to rony áll ha -
tott [?; a bbaalllliiuumm kü lön ben, Du CANGE kö zép ko ri-la -
tin szó tá ra sze rint (GGllooss ssaarriiuumm mmeeddiiaaee eett iinnffiimmaaee
LLaattiinniittaattiiss, I. köt., Niort, 1883, 539) erõ dít mény faj ta,
„ta lán 1. cö lö pök kel ke rí tett erõ dí tett hely; 2. fa lak kal
öve zett (erõ dít mény-kö ze pi) ud var”, sz. m.].

A ka pun kí vül [...] má sik kis ká pol na (P) ál lott,
mely nek hos  sza alig 10 lé pés, fa lai még most is 5-6 láb
ma gas ság ban fenn ál la nak. Ez is fél kör apsisú s így a
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bel sõ ima ház zal egy ko rú nak lát szik. [...] A vár alatt [...]
nagy ke rek üreg van, olyan mint egy fel ha gyott mész kat -
lan, ezt tart ják a vár kút já nak. [...] Az e kö rü li szán tó kat
Játtszóhelynek hív ják, mert itt tarták – a ha gyo mány sze -
rint – a vár be li ek had gya kor la ta i kat, fegy ver já té ka i kat.

Firtosról is, mint õs vá ra ink nagy ré szé rõl,
szin tén sem mi tör té ne ti ada tunk, épí té si ko ra a mythos
re ge vi lá gá ba vész el [a részt mi emel tük ki]...”

OR BÁN szé pen foly do gá ló le írá sá nál mi
se ecse tel het tük vol na éke seb ben, tö mö reb ben
szól va Firtos vá rá nak egy év szá za da – nyil ván –
még sok kal szem be öt lõbb jel leg ze tes sé ge it.

A te res Firtos-fennsík észa ki te tõ ré szén
magányoskodó vár ról azon ban, kü lö nö sen a
MACREA Mihailtól, va la mint a HOREDT
Kurttól ve ze tett két ku ta tó cso port idõ ben egy mást
nem sok kal kö ve tõ fu tó la gos, tá jé ko zó dó jel le gû
vizs gá ló dá sai és ásatásai16 óta va la mics ké vel
még is csak töb bet ír ha tunk. No ha ezek nek a ku ta -
tá sok nak me rõ ben más volt a be val lott fel ada ta:
ne ve ze te sen a 7. szá za di bi zán ci (avar) arany
érem le let he lyét igye kez tek ha son lít ha tat la nul bõ -
vebb tu dás anyag, fej let tebb ása tá si mód sze rek bir -
to ká ban szem ügy re ven ni, a kér dé se ket tá vol ról se
meg vi lá gí tó, sõt ta lán szö ve vé nye seb bé te võ
egyet len szel vény el ké szít te té se bi zo nyos mér té -
kig még is csak gya ra pí tot ta a vár ral kap cso la tos
ed di gi, szin te fá jón sze gé nyes  is me re te in ket. A 95
m hos  szabb és 70 m-es ki sebb ten ge lyû, to jás dad
alap raj zú erõs sé get mész ha barc  csal ra kott, 2 m
vas tag sá gú fal ke rí ti (l. a 15. ké pet). A szó ban fu -
kar ko dó elõ ze tes ása tá si je len tés ben saj nos ár va
szó sem esik a fal ter mé sze té rõl, jel leg ze tes sé ge i -
rõl, sem a fal hoz be lül rõl csat la ko zó, hoz zá tol dott -
nak lát szó kõ épü let (torony?, OR BÁN Ba lázs
„bás tyá ja”) mi ne mû sé gé rõl: va jon egy ide jû-e, a
ko los tor ral kap cso la tos ké sõb bi hoz zá tol dás-e, pe -
dig en nek meg ál la pí tá sa elég gé je len tõs kér dés
len ne a vár ke lte zé sét le he tõ vé te võ, je len leg is -
mert cse kély szá mú töb bi té nye zõ mel lett. [A to -
rony (?) bel sõ mé re tei 4,5 x 3,3 m.] A szik lát bo rí -
tó ter mõ ta laj ál ta lá ban meg le he tõ sen vé kony, se -
hol se ha lad ja meg az 1 m-t. A ku ta tó árok ké szít te -
té se kor (l. 16a. ké pet) csu pán ké sei, a né hány tíz-,
vagy ép pen száz évig itt ál lott kolostor17 szer ze te -
se i nek éle té hez kap cso ló dó 18. szá za di agyag -
edény- meg kály ha csem pe tö re dé kek ju tot tak nap -

vi lág ra, a vár gya nít ha tó ko ra kö zép ko ri hasz ná la -
ti ide jé vel egy ko rú anyag azon ban egy ál ta lán nem.
Pe dig az erõs ség nek jó val meg kel lett elõz nie a
ko los tor ala pí tá sát. Az alább is mer te ten dõ ér ve ken
kí vül az is tá mo gat ja ezt a vé le mé nyün ket, hogy
egyet len ok le ve les, vagy hi telt ér dem lõ más faj ta
tör té nel mi adat sem is me re tes Firtos-vára ko ra kö -
zép ko ri tör té ne te te kin te té ben.

A HOREDT Kurttól és mun ka tár sa i tól a
vár te tõ ke le ti ol da la al ján nagy já ból dél-észa ki
irány ban hú zó dó mé lye dés ben (meg sza kí tás sal)
hú za tott ku ta tó árok át vág ta a (bel sõ) vé dõ ár kot
és a (kül sõ) vé dõ töl tést (15, 16a. kép). Itt se buk -
kan tak leg cse ké lyebb nyom ra ve ze tõ anyag ra.
Mint hogy az Énlakáról a Firtos fenn sík já ra
egyet len kön  nyebb fel já rót: a leg ma ga sabb ré -
szek, a „Ke se lyû-te tõ” meg a „Péterhegyese” kö -
zöt ti benyergesedést, az ún. „Föld hi dat” kb. 145
m hossz ban biz to sí tó vé dõ töl tés és vé dõ árok mé -
re te és jel le ge egye zik a vár ke le ti ol da lán hú zó -
dó ha son ne mû ele mek kel (l. 15., va la mint a 16b.
ké pet), HOREDT Kurt – min den bi zon  nyal jo go -
san – ezt is a vár hoz tar to zó, elõ re tolt vé del mi lé -
te sít mény nek te kin ti.

A vár bel se jé ben le võ, a kincs ke re sõk tõl
rész ben meg ron gált, rész ben tel je sen ki sze dett,
0,5-0,6 m vas tag alap fa lú ká pol nát il le tõ leg [(ha -
jó já nak szé les sé ge 6,6 m, hos  sza 9,25, a fél kör -
íves zá ró dá sú szen tély su ga ra 3,40 m)
VÃTÃªIANU Vir gil vé le ke dé se alapján18] le -
het sé ges nek tart ja fél kör íves jel le gét és még a 13.
szá zad ból va ló szár ma zá sát, de nem ve ti el egé -
szen a ko los tor ral kap cso la tos 18. szá za di épít te -
té sét se. Tel je sen ez utób bi kor lé te sít mé nyé nek
tart ja azon ban a vár be já ra tá hoz kö ze li 3,8 m
hos  szú, 3,4 m szé les, szin tén fél kör íves zá ró dá sú
ká pol nács kát (vö. 14. kép P; 15. kép, a föl ve ze tõ
vá rút ka nya ru la ta kö ze lé ben, at tól mind járt bal ra).

Õszin tén be kell val la nunk, Firtos-vára (a
Firtos név ere de te is is me ret len egy elõ re, csak bá -
tor ta la nul kér dez zük: va jon nem a ffiirr ttaatt ige tö vé -
hez kap cso ló dik-e va la mi kép pen?) hasz ná la ti ide -
jét te kint ve csu pán rend kí vül sze gé nyes ada tok
ál la nak ren del ke zé sünk re, no ha a két idé zett, na -
gyon szûk sza vú ása tá si je len tés min den ál lí tá sát,
majd nem min den sza vát hû sé ge sen át vet tük. Ez
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édes ke vés ko rá nak, sze re pé nek, je len tõ sé gé nek
meg kí ván ha tó mér té kû meg vi lá gí tá sá hoz. To váb -
bi rend sze res, ala pos, még hoz zá rö vi de sen le bo -
nyo lí tan dó ása tá sok ra len ne szük ség. Ad dig a
tartódvári hely zet tel szem ben sok kal bi zony ta la -
nabb ta la jon ta po ga tó zunk, és csak óva tos fenn -
tar tás sal érint het jük a kér dést. Még is még eb ben
az „ín sé ges” hely zet ben is van egy-két, ta lán az
el in du lást meg kön  nyí tõ, ap ró ész re vé tel: 1. OR -
BÁN éles szem re val ló meg fi gye lé se sze rint:
„...Keleti és dé li ol da lán a hegy csúcs me ne dé kes
és meg mász ha tó haj lás sal lej tõ sül le, s ezen ter -
mé sze ti leg gyen ge ol da lak meg erõ sí té sé re nagy
fi gyel met for dí tot tak. A fa la kon kí vül lát szó lag
em ber kéz tõl le met sze tett vagy 15-20 láb nyi ra a
hegy...” Nos, Tar tód-vá ra fal vo nu la ta elõtt azo nos
a hely zet. 2. Firtos-vára kör fa lá nak szé les sé ge az
egyet len met szet ben  2 m. Ha son ló mé re tet je -
gyez het tünk föl Tar tód-vá ra fa lá nak bi zo nyos
sza ka sza in is. (A na gyon si e tõs le írás mi att azon -
ban nem de rül ki: va jon ez eset ben is emplekton-
rendszerû kõ fal lal ál lunk-e szem ben vagy sem?)
3. Ta lán meg hök ken tést kelt, de ta nú ság ként em -
lít jük a vár ral egy ko rú ré gé sze ti anyag tel jes hi á -
nyát is. Nem árt fi gyel mez tet nünk ar ra: Tar tód-
vá ra ese té ben egé szen ha son ló a hely zet. Négy he -
ti ása tás ered mé nye ként (írd és mondd) mind ösz  -
sze nyolc (8) edény tö re dék ke rült nap vi lág ra,
már pe dig ki sebb ará nya i nál fog va Tar tód-vá ra jó -
val na gyobb ré szé ben ha tol tunk le a haj da ni já ró -
szin tig, mint tet ték azt MACREA Mihailék meg
HOREDT Kurték a két szer na gyobb Firtos-vára
fel szí nén. 4. Firtos-vára kö ze lé bõl, ál lí tó lag Kõ -
ris pa tak fe lé in dul ki az újab ban nem ta nul má nyo -
zott „Tün dé rek út ja” ne vû töl tés vo nu lat.

El kell is mer nünk: az imént föl so ra koz ta -
tott ér vek még nem bi zo nyí tó ér té kû ek, de min -
den eset re fö löt tébb gya nú sak, és erõl te tés nél kül
is összefûzödni  lát sza nak. Sen kit se té ves  szen
meg (az ez al ka lom mal va ló ban to rony-sze rû
épít mény nek mutatkozó19, de a kö zép ko ri vár -
épí té szet ben  meg le he tõ sen szo kat lan meg ol dá sú)
fal hoz „ra gasz tott” bel sõ épü let. Az a még elég gé
ma ga san ál ló fal rész let hez tol dott ké sõb bi, a ko -
los tor ral kap cso la tos épít ke zés ered mé nye is le -
het. (Csak úgy mel lé ke sen meg je gyez ve OR BÁN

Ba lázs is, KÕ VÁ RI Lász ló is és má sok is be szél -
nek  ugyan a ko los tor ról, an nak tör té ne té rõl is
meg em lé kez nek szû keb ben vagy bõ veb ben, de a
ko los tor épü le té rõl vagy leg alább is ma rad vá nya i -
ról az ég vi lá gon sen ki ár va szót nem szólt!)

Ma rad még a ká pol na kér dé se. Amen  nyi -
ben an nak va ló ban be bi zo nyo sod nék köz vet le nül
az el sõ, vagy má so dik mon gol dú lás utá ni emel te -
té se, pusz ta lé té vel is tteerr mmii nnuuss aannttee qquueemm-et (ha -
tár idõ szak elõt ti kel te zés re al kal mas in dí té kot)
kí nál a vár fa la i nak föl ra ká sát il le tõ leg, mert egé -
szen szo kat lan (bár elv ben, el is mer jük, még se
tel je sen ta gad ha tó) je len ség len ne hasz ná lat ban
le võ ká pol na kö ré vá rat, rá adá sul ilyen ter je del -
mû erõs sé get épít tet ni. Ez utób bi, me rõ ben fur -
csa föl te vé sé vel meg kel le ne elé ged nünk a vár
12. szá zad vé gi, 14. szá zad ele ji föld ra ka tá sa ál lí -
tá sá val. En nek az erõ sza kolt föl té te le zés nek vi -
szont ha tá ro zot tan el lent mond egy részt a vár nak
a je len le gi ma rad vá nyok ból kö vet kez tet he tõ kez -
det le ges jel le ge (nincs zöm tor nya, vi szony lag
nagy fe lü le té hez ké pest be osz tat lan, a ká pol nán
kí vül nin cse nek la kó épü le tei stb. stb., egy szó val
hi á nyol ja a 13. szá zad dal kez dõ dõ vár épí té szet
leg cse ké lyebb ele me it is), más részt, s ez na gyon
föl tû nõ: la kott, hasz nált, kar ban tar tott vár ként
so ha egyet len ok mány vagy ok le vél sem em lí ti,
vé gül, leg jobb tu do má suk sze rint en nek a vi dék -
nek egyet len tal pa lat nyi he lye se volt me gyei te -
rü let, mint pl. a há rom szé ki Bálványosvár tar to -
má nya, ha nem az udvarhelyszéki szé ke lyek be te -
le pü lé se, gya nít ha tón ke vés sel az el sõ mon gol dú -
lás ránkzúdulása elõtt- óta min dig (ilyen, vagy
olyan köz igaz ga tá si szer ve ze tû, de) szé kely te rü -
let, már pe dig a 13-14. szá za di s ké sõb bi szé kely
tár sa dal mi szer ve zet ter mé sze té vel és jo ga i val
ös  sze fér he tet len lett vol na ide s más ho va is ki rá -
lyi, vagy ép pen fõ úri ma gán vá rat épí te ni. Ké sei
ra ka tá sá nak föl té te le zé sé vel kap cso lat ban még
min dig el kép zel he tõ utol só le he tõ ség: a szin tén
udvarhelyszéki bágyi vár hoz ha son ló ren del te té sû
pa raszt vár lehetett20, de e te kin tet ben se ren del ke -
zünk a leg je len ték te le nebb út mu ta tás sal, in dí ték kal.

A le he tõ sé gek föl vil lan tá sa és ki me rü lé -
se után, a fenn ál ló ne héz sé gek el le né re is ál lást
kell fog lal nunk. Né ze tünk sze rint, a fen nebb
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meg tár gyalt in do kok alap ján Firtos-vára leg va ló -
szí nûb ben még is a ko ra kö zép kor ban, ne ve ze te -
sen a mon gol dú lás elõt ti két év szá zad bi zo nyos
sza ka szá ban él het te a ma ga tör té nel mi sze re pét,
egy for rá sa it, is me ret anya gát te kint ve egy elõ re
na gyon kö dös kor szak ban. In kább és  sze rû sé gi
meg gon do lá sok ra, mint sem a gon dos ré gé sze ti
meg fi gye lé sek re, va la mint kéz zel fog ha tó anyag -
ra tá masz ko dó föl te vé sün ket re mél he tõ leg már a
kö zel jö võ ben vég zen dõ föl tá rá sok ered mé nyei
meg is dönt he tik ugyan, de meg is erõ sít he tik.
Firtos-vára hasz ná la ti ide jé nek kér dé sét ad dig
ter mé sze te sen nem zár hat juk le.

IIIIII.. AA sszzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyyii BBuuddvváárr

„Budvár” Székelyudvarhely ha tá rán, a
vá ros tól gya lo go san fél órá nyi tá vol ság ra, a
Nagy-Küküllõ jobb part ján, (föld tör té ne ti) pan -
nó ni ai ko rú dur va konglomerátból ál ló ma gas
szik la dél re nyú ló fo kán fek szik (17a-b. kép).

Dél re for dult ke rek ded „bü tü je” egé szen ko -
pár: „csu por ido mú” ki haj lá sú szik la fa la ég fe lé tör, dél -
re né zõ ol da lá ban szé dí tõ ma gas ság ban üre gek táton-
ganak, a szik la ré te ge zett sé ge mi att 
„...néhol oly sza bály sze rû el ren de zés sel, mint ha a hegy
[...] lõ ré ses bás tyák kal el lá tott rop pant erõs ség hal ma za
vagy a meg fejt he tet len múlt tit ka in [...] õr kö dõ moz du -
lat lan [...] óri á si sphynx len ne; év ez re dek vi har jai ol da -
lán sö tét lõ, szin te meg kö ze lít he tet len szik la üre gek [...]
a hegy sze me ként bá mul nak a min den ség re, mint ha az
idõ las sú fo lyá sát kém lel nék. A nép hi te sze rint azok az
éj ho mály ban le be gõ bá jos tün dé rek föld be li út já nak
em ber elõl el zárt nyilásai. Te rej té lyes szik la hegy, te –
kér de zi nem cse kély szó no ki as ság gal az ed dig is idé -
zett OR BÁN Balázs21 –, ki a szé kely nem zet tit kos
múlt já nak, hõ si es mythosi ko rá nak vagy köz pon ti he -
lye, hol a nem zet kõ vér tek re írt õs tör vé nye it és tör té -
nel mét nem tõk kel õriz te ti a nép, [...] oh rej té lyes, me -
sés sziklahalom, mi ért vagy oly hall ga tag, mi ért nem
tu dod fel fej te ni a múlt nak elõt ted le zaj lott tit ka it...”

A 625 m t. sz. f. ma gas sá gú Budvár he gye
(te hát) dé len és nyu ga ton na gyon me re dek, csak -
nem füg gõ le ges, meg kö ze lít he tet len ol da lú, csak
észak fe lé kap cso ló dik a te tõ szint jé hez mér ten va -
la mi vel ala cso nyabb, elég gé kes keny nyak kal a
ná la te kin té lye sebb, ma ga sabb, ma is er dõs
„Kuvaszó-hegyhez”. Tõ le nyu gat ra fek võ, szin tén
ma ga sabb „Csicser” te te jét (17a. kép) a Budvártól
a nap vi lá got alig lá tó, szûk és mély, szik lás völ -

gyecs ké ben le fe lé tör te tõ Nedrõ-pataka, va la mint
az Ördögkút-pataka egye sü lé sé bõl ke let ke zõ
Budvár-pataka sza ka dé kos ol da lú völ gye vá laszt ja
el. Ez utób bi ban ma is járt ös vény ve zet föl a kö ze -
li Hodgya, Farcád, Sükõ és Bé ta fa lu irá nyá ban.

A mos tan ság ka szá ló ként hasz nált, 175-
180 m hos  szú, 60 m szé les, ma gá nyos töl gyek kel
ár nyé ko sabb fenn sík nyu ga ti meg dé li ol da la ve -
szé lye sen me re dek. Eze ken az ol da la kon fal vagy
más faj ta, em ber kéz al kot ta erõ dí té si elem
seholse lát szik. A bo gár hát sze rû en föl dom bo ro -
dó, in kább nyu gat fe lé lej tõ te tõ észa ki és ke le ti
pe re mén azon ban még OR BÁN ott-jár ta kor is
lát ha tók vol tak 

„2-3 láb ma gas ság ban, itt-ott el han tol va a vá -
lo ga tott la pos kö vek bõl for ró més  szel bont ha tat lan szi -
lár dul épült alap fa lak. [Lásd a 18. ké pet: OR BÁN alap -
raj zát, AAAA.] E fal vo nal kö ze pe tá ján [...] négy szög
bás tya [mai, tu do má nyo sabb szó hasz ná lat tal to rony, B]
ál lott, mely bõl [...] 4-5 láb ma gas fal da rab még most is
fennáll22 [...]. Lát szó lag a fal vo na lá ba esõ zöm tor nya
volt a vár nak...” 

Észa kon, a Székelyudvarhely fe lé esõ
me re dek tõl a Hodgya fe lé esõ me re de kig négy
vé dõ töl tés meg a köz tük le võ há rom vé dõ árok
fél kör ben ölel te át és véd te a vár egész te rü le tét.
A kül sõ töl tés meg árok ere de ti hos  szát ma már
le he tet len meg ál la pí ta ni, mi vel az el sõ vi lág há -
bo rú elõtt az ud var he lyi 62. kö zös gya log ez red
egy ré sze al kot ta hely õr ség szá má ra emelt ha tal -
mas go lyó fo gó-töl tés ké szí té se kor a domb há ta
mö gül is ki ter mel ték a föl det, sza bály ta lan göd -
rök maradtak23. Az épeb ben meg õr zött I. (kül sõ)
vé dõ árok hos  sza (l. 19. kép, tér kép váz lat) a
Hodgya fe lé esõ szik lás ol dal kez de té tõl a vár ba
föl vo nu ló s egyút tal az Ud var hely fe lé esõ pe re -
men föl já ró er dei útig 105 m, al ján mért szé les sé -
ge 2 m. A II. (az az a bel sõ) vé dõ árok hos  sza a
hodgyai sze gély tõl a fel já ró útig 83-85 m. 

OR BÁN sze rint is „...legbámulatosabb és va ló -
di cyclopsi mû az észa ki ol da lon le võ ket tõs sánc [=árok,
sz. m.]. Ez ol dal lé vén ter mé sze ti leg leg gyen gébb s az
em lí tett hegy nya kon át meg kö ze lít he tõ, [...] e pont meg -
erõ sí té sé re volt a fõ fi gye lem for dít va. E sán cok 4-5 öl
szé le sek, s bel sõ mart juk, mely nek or mán fal fu tott el,
[fõ ként a bel sõ nél, sz. m.] 5 öl ma gas. E sánc [=védõárok,
sz. m.] vo na lán túl [ne fe led jük: OR BÁN még a go lyó fo -
gó-domb épí té se elõtt járt ott, te hát még az ere de ti fel színt
lát ta!] a hegy még ezen egye dül meg kö ze lít he tõ ol da lon
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is me re de ken ha nyat lik le mint egy 50 láb ma gas sá gig [bi -
zo nyá ra a vár fenn sík já hoz mért 50 láb be nyergesedést
ért ezen, sz. m.] s csak en nek al já ból in dul ki a vár he gyet
a Kuvaszóval egy be kö tõ [...] hegy nyak.

E sze rint Budvár a lõ fegy ve rek elõt ti kor ban
rop pant erõs, csak nem be ve he tet len vár le he tett. A be já -
rat [18. kép, D] va ló szí nû leg e sáncolatok [=árkok, sz.
m.] nyu ga ti vé gé nél volt24, hol e sán cok most be van -
nak föl del ve, de ahol fel te he tõ leg va la mely to rony er õd -
tõl [? sz. m.] vár fa lon át ha la dó út rész [az 1972. évi
újabb mé lyí té se kor en nek az ég vi lá gon sem mi nyo ma
nem mu tat ko zott, sz. m.] fe dett fel vo nó híd nak [?? OR -
BÁN ön ké nye sen jó val ké sõb ben hasz ná la tos erõ dí té si
meg ol dá so kat ve tít vis  sza tá vo lab bi múlt ba, ilyes mi nek
ui. a fel szí ni alak za tok alap ján ítél ve rend kí vül cse kély,
vagy ép pen sem mi a va ló szí nû sé ge, sz. m.] kel lett len ni.

A vár beltere [na gyobb részt, sz. m.] nyu gat ra
lej tõs ülõ; itt a ta laj tö mör szik la lé vén sem mi épü let -
nyom nem mu tat ko zik, de a fekmentes ke le ti ol da lon, a
le írt fa lak [he lye seb ben csu pán bi zo nyos, ma még meg
nem ál la pí tott pon tig fu tó fal, sz. m.] kö ze lé ben mély
göd rök nek (EEEE) sza bály sze rû vo na la lát szik. Va la mi
30 gö dör van ott sor ban el he lyez ve, ami ar ra mu tat,
hogy ezek nem kincs ke re sõk áso ga tá sai [de, mint a leg -
észa kib ba va ló be ásá suk kor (l. 19. kép, I. sz. fe lü le tet)
ki de rült: bi zony ép pen azok, sz. m.], ha nem va la mely
épü let sor szét rom bolt alap fa lai. [...] A beltért más ré -
sze in kincs ke re sõk tõl ka part mély göd rök bo rít ják,
mert a nép ha gyo mány [? sz. m.] azt tart ja, hogy Bu da
ve zér ott arany, ezüst, vas hár mas ko por só ban van rop -
pant kincs hal ma zá val el te met ve, s ezt ke re sik a kincs-
só vár gók. Egész tár su la tok ala kul tak még az újabb
idõk ben is, s he te kig túrkálták ered mény te le nül a föl -
det.

E ro mok út mu ta tá sa sze rint itt ál lott
Budvára25, me lyet Bu da ve zér még At ti la bi ro dal má -
nak föl bom lá sa elõtt épí tett volt26, s mely hez tör té nel -
münk mythosi ko rá ból oly sok ti tok sze rût köt a nép hit.
E vár At ti la hun ja i tól el sza kadt és ide a ha va sok kö zé
vo nult szé ke lyek fõ-ra bon bán ja i nak is székhelye27, po -
li ti kai éle tük és val lá si ke gye le tük köz pont ja: itt a vár
alatt gyûlt egy be a szé kely nép ál doz ni, tör vényt hoz ni,
a hon dol gai fe lett ta nács koz ni, ju tal maz ni és bün tet ni.
It ten, e vár ban szé kelt hõs Zandir hám28, it ten tar tat tak a
szé ke lyek nek õsi tör vé nyei s az Ár pád dal kö tött szö vet -
ség nek kõ vér tek re vé sett sza bá lyai. És e vár, az õs in téz -
mé nyek nek e szik la fész ke volt a ke resz tény hit gyõ zel -
mé nek is ta nú ja, itt mon da tott ki az õs val lást hát tér be
szo rí tó új hit ér vé nye. Budvára, az en  nyi em lé kek ál tal
szen te sí tett õs vár, At ti la bi ro dal má nak ezen kõepopeá-
ja a szé kely nem zet õs tör té nel mé nek ezen em lék épü le te
[...] 1241-ig fenn ál lott, ek kor azon ban a mon go lok vad
csor dái rá csap ván ha zánk ra, azt min den irány ban fel -
dúl ták. SÁN DOR Ist ván [a Csí ki Szé kely Kró ni kát ha -
mi sí tó SÁN DOR Zsig mond egyik ki ta lált „õse”, sz. m.]
több vesz tett csa ta után 300 vá lo ga tott s min dig mel let te

le võ har co sá val meg kí sér té Budvár alatt fel tar tóz tat ni a
dú ló ta tá ro kat, de a rop pant se reg tõl körülözöneltetvén,
a hõ si es küz de lem ben mind el hul lot tak har co sai, s õ
ma ga is el es vén el met szett fe jét a Küküllõbe dob ták. A
gyõ zel mes ta tá rok Lász lót, a szé ke lyek gróf ját Boud vá -
rá ból el ker get ve, azt lerombolták29...

... De ami lyen nagy sze rû ké pet tár föl a múlt -
ból a kép ze let kar ján já ró em lé ke zet [a részt mi emel tük
ki; az ügy ilyen sze rû meg fo gal ma zá sá ból mint ha úgy
tûn nék: adott pil la nat ban OR BÁN ta lán még se bí zott
an  nyi ra va kon a Csí ki Szé kely Kró ni ka min den ál lí tá -
sá nak hi te les sé gé ben?!], ép oly bá jos, amit a je len mu -
tat a kö rös kö rül pil lan tó szem nek. E hely rõl min den
irány ban a leg nagy sze rûbb ki lá tás tû nik fel s kö rül a
he gyek s ha va sok lán co la ta, a lá ba ik nál el te rü lõ hely sé -
gek kel, amily meg le põ épp oly bá jo ló pa no rá ma vál to -
za tos ké pe it nyit ja meg a szem lé lõ elõtt.

Egy kö rül mény azon ban mél tán gon dol ko dó -
ba ej tett – fû zi to vább sza vát OR BÁN –. A szé kely õs-
vá rak [ez té ve dés, a szé ke lyek nem tûr tek föld jü kön vá -
ra kat, sz. m.] vizs gá ló dá sá ból vont ta pasz ta lá sa im azon
meg gyõ zõ dés re vit tek, hogy e vá rak rend sze re sen úgy
épül tek, hogy min de ni ké bõl a szom széd vá rak ra le hes -
sen lát ni, jel zés és hír adás és vé tel vé gett. E rend szert a
köz pon ti fek vé sû [? sz. m.] és ren del te té sû Budvárnál is
föl kel lett vol na ta lál nom: azon ban Budvár he gyét még
ma ga sabb he gyek kör nyez vén, sem a Zeta, sem a
Kadácsi, sem a ga lamb fal vi [nem tud ni: OR BÁN Ba -
lázs tu laj don kép pen me lyik re is gon dol; a kisgalamb-
falvi om lá si vagy a galat-teteji ugyan va ló ban nem lát -
ha tó in nen, ám a nagygalambfalvi-várfelei már an nál
in kább; sz. m.] és bágyi szom széd vá rak nem lát-
szanak30. Kel lett te hát, hogy va la me lyik szom széd he -
gyen Budvárának [...] elõváracsa le gyen, mely ezen
egy be köt te tést esz kö zöl je. [...] E vá racs ép pen a
Csicser te tõ csú csán van (l. 17a. kép, bal ol dalt); dél- és
nyu gat ról a ter mé szet [...] észa kon és ke le ten egy, még
most is 4 öl mély s 6 öl szé les sánc [=árok, sz. m.] vé di.
Hos  sza 70 lé pés, szé les sé ge 15 lépés...”31.

Hos  sza dal mas sá ga és lát szó la gos fö lös le ges -
sé ge el le né re is min den kép pen szük sé ges nek tar tot tuk
OR BÁN Ba lázs Budvárát is mer te tõ szö ve gét csak nem
egé szé ben idéz ni, mert nagy elõ dünk nek a köl tött Csí ki
Szé kely Kró ni ká ra tá masz ko dó tet sze tõs, a ha mi san ér -
tel me zett ha za fi as ság ból ere dõ hi ú ság nak hí zel gõ, a
köz tu dat ba az orbáni mû saj tó alól ki ke rül te óta mély
gyö ke re ket eresz tõ el be szé lé sé tõl el té rõ, sõt az zal nem
egy te kin tet ben szem be for du ló föl fo gást fej tünk ki.
Igaz, nem mi tör jük meg elõ ször a Budvárhoz fû zõ dõ, a
szá raz, ri deg ada tok fé nyé ben bi zony me sés nek mond -
ha tó hi e del met. Meg tet te azt már a múlt szá zad utol só
éve i ben az ügy lé nye gé re töb bé-ke vés bé he lye sen ta -
pin tó TÉG LÁS Gá bor is. 1969-1970. évi ása tá sunk
ered mé nye i nek nagy vo na lak ban va ló is mer te té se elõtt
hadd idéz zük az õ, lát szó lag „han gu lat ron tó” vég sõ kö -
vet kez te té se it. 
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„... Mind ezek bõl [már mint a tõ le ko ráb ban ki -
fej tet tek bõl, sz. m.] szin te ön ként ki de rül, hogy a
Budvárhoz fû zõ dõ szép mon dák kal kap cso la tos hún-
székely kor sza kot jó val meg elõ zõ idõk al ko tá sát bír juk
Udvarhelymegye eme so kat em le ge tett szik la vá rá ban.
A fa ze kas ké szít mé nyek tech ni ká ja, a [...] kõ- és réz -
esz kö zök alak be li jel le ge – az apolloniai [sza ba to san
dyrrhachiumi, sz. m.] drach má tól el te kint ve is – mind a
ró ma i ak fog la lá sát meg elõ zõ idõ re mu tat nak. A szé ke -
lyek, ha tör té nel mi leg iga zol ha tó an a hon fog la lás elõtt
va ló ság gal sze re pel tek vol na is e pon ton, ké szen, il le tõ -
leg a har ci pusz tu lás nyo ma i val örö kít het ték át
Budvárát, szin túgy, mint a Székely-Udvarhely alap já ul
szol gált ró mai castrumot. Hisz Ud var hely ne ve is a ró -
mai vár rom ok, a ré gi ek ud va rá nak kö szön he tõ [?. sz.
m.] [...] Két sé gen kí vül a ké sõb bi za va ros szá za dok ban
is sok szor sze re pel he tett, s a szé kely ség hõ si vé del mé -
nek hat ha tós se gí tõ je le he tett a Budvár. Ilyen idõk re
utal I. HABS BURG Fer di nánd [né met-ró mai csá szár és
ma gyar ki rály, sz. m.] kör mö ci ve re tû ezüst dé nár ja is
1548-ból. Ám ra gasz kod junk az õsi ség föl eme lõ és
nagy tet tek re lel ke sí tõ ha gyo má nya i hoz; de a tör té ne ti
igaz ság ere je a hit nél és traditióknál is na gyobb, s an -
nak ér vényt sze rez ni tu do má nyos hi te lünk ér de ké ben is
mu laszt ha tat lan kötelesség”32...

TÉG LÁS Gá bor e min den kép pen fi gyel met
ér dem lõ, meg szív le len dõ és meg is fo ga dott fel hí vá sa
idé zé sé vel kezd jük a sa ját ása tá si ész le le tek rõl, ered -
mé nyek rõl szó ló, pil la nat nyi lag csak a leg je len tõ sebb
té nyek re szo rít ko zó be szá mo lón kat.

1969-1970. évi föl tá ró te vé keny sé günk fo -
lya mán a le he tõ sé gek hez mér ten igye kez tünk mi -
nél több szel vényt ké szí te ni s mi nél több fe lü le tet
ki bon ta ni (19. kép), egy részt a vé del mi ele mek jel -
le gé nek, szer ke ze té nek, ko rá nak meg ál la pí tá sá ra,
más részt a kb. 1,25 ha-nyi ter je del mû vár bel se je
ré teg vi szo nya i nak, la kás kö rül mé nye i nek föl de rí té -
sé re. A vár-bel sõ na gyon boly ga tott vol ta mi att saj -
ná la tunk ra egyet len ása tá si he lyen se si ke rült tel jes
ke reszt met szet ük ben, tör té ne ti egy más utá ni sá guk -
ban, za var ta lan sá guk ban ta nul má nyoz ni az - elõ re -
bo csát hat juk – vál to zó ko ro kon ke resz tül, meg sza -
kí tá sok kal ugyan, de hos  szú ide ig la kott vár te tõ ré -
teg vi szo nya it. Csak nem ös  szes met sze tünk bõl és
fe lü le ti föl tá rá sunk ból ke vert ré gé sze ti em lék anyag
(el sõ sor ban fa ze kas ter mé kek tö re dé kei) ke rült
nap vi lág ra; a kö vet ke zõ ré gé sze ti ko rok, il le tõ leg
mû velt sé gek ma rad vá nyit tart hat juk nyil ván: 1. A
fes tett és fes tet len anya gá val, agyag ból ké szült ál -
lat szob rocs ká i val, agyag ka na la i val, pat tin tott
tûzkõ-dárda-hegyeivel a sort meg nyi tó, újabb-

kõkor-végi erõsd-cucuteni-jellegû te le pü lés ma -
rad vá nya it. 2. A fej lõ dés nek vég sõ sza ka szá ba tar -
to zó len cse dí szes és tûz delt-bö kö dött dí szû (LLiinn --
sseenn kkee rraammiikk) edé nye i rõl ne ve ze tes Kolozskorpád I.
ré te gé vel nagy já ból egye zõ anya got nyúj tó
Coþofeni-mûveltség em lé ke it. 3. A négy ka ré jú, há -
rom szö ges és tört csi ga vo na las (meanderes) há ló -
sze rû min tás, to váb bá fé sû sze rû esz köz zel egyen -
kö zû so rok ban ha la dó, be bö kö dött pont so rok kal
dí szí tett tá lak és egyéb faj ta edé nyek tö re dé ke i rõl
föl is mer he tõ, az egyik nagy er dé lyi ma gyar ré gé -
szünk: KO VÁCS Ist ván föl tár ta kolozskopárdi te -
lep II. ré te ge anya gá val egy be fog ha tó Wietenberg-
mûveltség fej lett sza ka szá hoz tar to zó ma rad vá nyo -
kat. 4. A ko rai vas kor el sõ két sza ka szá ba (H A-B-
be) utal ha tó csa tor nás-bor dás ékí té sû, kí vül fé nye -
zett, fe ke te, be lül szür kés-bar na („gávai”-jellegû)
edény tö re dé ke ket. 5. A dák anya gi mû velt ség vi -
rág zá si ko rá ba tar to zó, na gyon gaz dag és vál to za -
tos ala kú, dí szû, sza bad kéz zel ké szí tett meg ko -
ron golt fa ze kas ter mé ke ket az i.e.I.-i.sz.I. szá zad -
ból (en nek a ma rad vá nyai kö zé tar to zik a JA KAB
és TÉG LÁS em lí tet te dyrrachiumi drach ma, va la -
mint a gáz bu bo ré kos ba zalt kõ sze rû ség bõl fa ra gott
sa ját sá gos, erõ sen kú pos ké zi õr lõ kõ). 6. A ró mai
ura lom idõ sza kát a na gyon kis szá mú edény- és
tetõfedõcserép tö re dék jel zi. 7. A nép ván dor lás kor
gyor san per gõ ese mé nyek ben bõ vel ke dõ, vál to za -
tos ko rát mind ös  sze né hány szór vá nyos, 8-9. szá -
za di, „szláv”-jel le gû nek ítél he tõ, hul lám vo na las
dí szû, ke vés sé fej lett száj pe re mû, rossz gyur má jú
és gyen gén ki ége tett fa zék tö re dék kép vi se li (ha a
Csí ki Szé kely Kró ni ka ál lí tá sa ér tel mé ben va ló ban
Budvár lett vol na a „hún-ivadék” szé ke lyek tár-
sadalmi-politikai-vallási köz pont ja, a ma gya rok
hon fog la lá sá ig va ló ban itt szé kel tek vol na a „ra -
bon bá nok”, en nek a te tõ nek dús kál nia kel le ne az i.
sz. 5-10. szá za di anyag ban, már pe dig ez, leg jobb
szán dé kunk s aka ra tunk el le né re sincs így). 8. A
hû bé ri ség kez de té nek ko rát, a 11. szá zad má so dik
fe lét s a 12., va la mint 13. szá za dot már is mét
arány lag na gyobb szá mú, las sú ko ron gon ala kí tott,
rész ben egy sze rû fe nék bé lyeg zõs edénymûvességi
ter mék tö re dé ke iga zol ja (l. 20-21. kép; 22. kép, 1.,
3. sz., 2., 4. sz.; 23. kép, 1., 3., 8. sz., 2., 7. sz). En -
nél fi a ta labb anyag nem buk kant elõ, a 13. szá zad -
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dal te hát le zárt nak te kint he tõ a vár hos  szabb idõ -
szak ok ban va ló hasz ná la ta.

Ha ma gán a vár te tõn min den igye ke ze -
tünk el le né re se tud tunk a ré teg ta ni vi szo nyo kat
ere de ti egy más utá ni sá guk ban szem lél te tõ met -
sze tet ké szí te ni, az erõs ség leg bel sõ vé del mi ele -
mé nek át vá gá sa kor, fõ ként a bel sõ töl tés át met -
szé se kor még is si ke rült egy ér tel mû hely ze tet
meg fi gyel nünk. A 2,7 m szé les, mész ha barcs kö -
té sû kõ fa lat a dákkori vé dõ töl tés íve sen haj ló
hossz ten gely ét kö ve tõ ala po zá si árok ba rak ták (l.
24. kép). A fal nak (vö. 25. kép) az ása tás meg -
kez dé se elõt ti fel szín hez ké pest kb. 1,2 m mély -
ség ben le võ al só szint je alatt le fe lé még 1,3 m
mély sé gig foly ta tó dó dön gölt tes tû töl tés föld jé -
ben, a ne ve zett fal szint alatt 66 cm-re le võ sár ga
föld sáv ban jel leg ze tes dák csé sze fü le ke rült elõ;
a töl tés leg al ján pe dig, az óko ri já ró szin ten dák
edény tö re dé ke ket ma gá ba zá ró, agyag ból ta pasz -
tott, si ká rolt fe lü le tû tûz hely re buk kan tunk. Az
elõb bi ek ben egy sze rû sít ve vá zolt je len sé ge ket
csak két fé le kép pen ma gya ráz hat juk: a. az idõk
fo lya mán fal lal „ko szo rú zott” vé dõ töl tés dákko-
ri, de a dák épí tõk rö vi debb-hos  szabb ide ig va ló
ot ta ni tar tóz ko dá suk után hány ták föl, vagy b. a
dák vár meg szûn te utá ni idõ szak ban, jó val, vagy
ke vés sel a kõ fal épí té se elõtt ké szült. Az alig 15-
18 km-rel nyu ga tabb ra fek võ nagygalambfalvi
vá ri dák erõ dí tett te le pü lés vé del mi ele mei is me -
re té ben a budvári vé dõ ár kok és töl té sek dákkori
ere de tét tart juk va ló szí nûbb nek. A kõ fal épí tõi
már ké szen ta lál ták, föl is hasz nál ták eze ket, s a
bel sõ föld töl tés te tõ zõ ré szé be te le pí tet ték a ma -
guk erõ sebb fa lát. A dél rõl, az az be lül rõl szá mí -
tott II. vé dõ töl tés tes té ben is, az I. és II. töl tés kö -
zöt ti vé dõ árok nak az U be tû al só ré szé hez ha son -
lón, fél hen ge re sen kép zett al ján is csak dák
edény tö re dé kek ke rül tek elõ.

Kér dés: mi kor rak ták a szé les, for ró
mésszel kö tött, szi lárd fa lat? A dák kor ban, az i.e.
I.-i sz. I. szá zad ban nem va ló szí nû, mert a
Szászsebesi-havasok dák vá ra i ban ugyan egyes
eset ben fa lak kö té sé re is hasz nál tak meszet33, en -
nek a kö tõ anyag nak az al kal ma zá sa azon ban nem
volt szé les kö rû, s fõ ként nem a ha la dás élén já ró,
pezs gõ éle tû szék hely tõl mes  sze esõ vi dé ken (hi -

szen pl. a zetelaki Zete-vára épí té se kor is egy sze -
rû agyag gal kö töt ték ös  sze a kö ve ket!?) A job bá -
ra hömpöly-, vagy ter més kõ bõl for ró més  szel ra -
kott, ná lunk szo ká sos ró mai fal, az ún. ooppuuss iinncceerr--
ttuumm va la me lyest ugyan ha son lít fa lunk szer ke ze -
té hez és kül se jé hez, ám de azt ál ta lá ban ho mok -
ban jó val gaz da gabb més  szel szok ták volt ké szí -
te ni; a sze gé nyes és hit vány 8-9. szá za di nyo mok
vi szont egy ál ta lán nem jo go sí ta nak föl  vá runk
ek ko ri kel te zé sé hez, kü lön ben is a ne ve zett szá za -
dok ban még nyu ga ton is szo kat lan a ha son ne mû
vár fal. A kö tõ anyag ter mé sze te, mi lyen sé ge,
mész ben va ló gaz dag sá ga mi att egye dü li le he tõ -
ség ként ma rad idõ ben a tar tód-vá ri fal lal va ló
azo no sí tá sa. A szem be öt lõ kü lönb ség nem is a tu -
laj don kép pe ni kö tõ anyag ban, ha nem a föl hasz -
nált kõ anyag jel le gé ben mu tat ko zik. Tar tód-vá ra
fa lá nak né mi leg „ren de zet tebb”, sza bá lyo sabb
kül sõt biz to sít a vul ká ni tör me lék bõl hely ben ki -
ter melt, ki sebb-na gyobb vá lo ga tott, de fa ra gat lan,
sza bály ta lan kõ lap ok ból va ló épít ke zés, míg
Budvár ese té ben szin tén hely ben ter melt, de az it -
te ni pan nó ni ai ko rú dur va kong lo me rá tum ból ki -
fe sze ge tett (kár pá ti-ho mok kõ) hömpölykövekbõl,
vagy szög le te sebb kong lo me rá tum-töm böcs kék -
bõl rak ták föl a kõ fa lat (25. kép). (Ta lán ez zel ma -
gya ráz ha tó a „bi zony ta la nab bul” egy má son ál ló
kö vek bõl emelt fal szé le sebb vol ta, 2,70 m-es
vas tag sá ga?!) A mész ha barcs ös  sze té te le, jel le ge
alap ján a dákkori töl tés be „ül te tett” kõ fal kel te zé -
se te kin te té ben te hát meg kö ze lí ti a tar tód-vá rit.
Ez a vé le mé nyünk csak meg erõ sö dik a 11. szá zad
má so dik fe lé bõl, va la mint a 12. szá zad ból ere dõ
fa ze kas termékeknek a gon do lat me ne tünk be, ér -
ve lé sünk be va ló be vo ná sá val. A kõ fa las vár te hát
nem le het ko ráb bi a 11. szá zad nál, mert ar ra néz -
ve sem mi bi zo nyí ték kal se ren del ke zünk, de ké -
sõb bi se, mert vi szont a 13. szá za dot kö ve tõ tar tós
ottlakás nyo mai is tel jes ség gel is me ret le nek.
Ezek sze rint a Csí ki Szé kely Kró ni ka ko holt és
saj nos köz tu dat tá vált ál lí tá sá val szem ben Budvár
tör té ne té nek kõ fa las sza ka szát 11-13. szá za di nak
je löl het jük meg. A dön tõ bi zony sá got azon ban a
fal – kü lön ben nagy erõ fe szí tést kö ve te lõ – át vá -
gá sa kí nál ta fel. An nak ide jén min den eset re szép -
szá mú mun ka erõt kel lett fölhasználniok az épí tõ -
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anyag ki ter me lé sé hez, ide szál lí tá sá hoz, a ha -
barcs ké szí tés hez, fal ra kás hoz, hi szen a csak nem 1
m ma gas, 2,7 m szé les fal csonk 1 m szé les át vá -
gá sá ból jó két sze kér nyi  anya got szed tünk ki;
leg alább 2 m-es ma gas sá gú fal ese tén te hát, az
ala pot is be le szá mít va, fo lyó mé te ren ként leg ke -
ve sebb 8 m3 épít ke zé si anya got kel lett fölhasznál-
niok, ez pe dig 100 m hos  szú, alap pal ös  sze sen 3
m ma gas nak ké szült fal ese tén, sze rény szá mí tás -
sal is 800 m3-nyi épí tõ anyag ra rúg, már pe dig a fal
ere de ti leg en nél min den bi zon  nyal hos  szabb és
ma ga sabb is volt! A lát ha tó gon dos ság gal, na -
gyon egyen le te sen, víz szin te sen ki ásott ala po zá si
árok szint jén dák (meg ró mai-gya nús) hul lám vo -
na las dí szû, ki tû nõ gyur má jú, vö rös re ége tett
edény tö re dé kek mel lett, tõ lük erõ sen el ütõ jel le gû
11-12. szá za di, ko ra Ár pád-ko ri fa ze kak tö re dé -
ke i re buk kan tunk. Ez utób bi ak vi szont nem hagy -
nak két sé get a fal emel te té si ko ra te kin te té ben.

A vár te tõ eb ben az idõ ben azon ban nem
csu pán ter je del mes meg erõ sí tett õr hely, de te le -
pü lés ként is föl hasz nált la kott te rü let volt. A
kincs ke re sõ göd rök tõl ke vés sé za vart, lej tõ nek
in du ló dé li te tõ ré szen kez dett 3. sz. föl tá rá sunk
egé szen vá rat la nul sze le men ge ren dás, két ere szû,
kis sé föld be mé lyí tett la kás ma rad vá nya it hoz ta
nap vi lág ra (18. kép III. sz. ása tá si fe lü let, 26.
kép)34. A la kás bel se je bi zo nyos szint fö lött idõ -
vel ke vert erõsdi, bronz ko ri, dák és ko ra kö zép -
ko ri ré gé sze ti anya got tar tal ma zó pu ha, mor zsa -
lé kos fe ke te föld del töl tõ dött meg. A la kás dé li
fe lé ben ki bon tás ra ke rü lõ, na gyobb hömpöly -
kövekkel kö rül ra kott, al ján ki sebb mé re tû ka vi -
csok kal ki kö ve zett, tek nõ sze rû tûz he lyet ki töl tõ
anyag ban azon ban csak is 11-13. szá za di edény -
tö re dé ke ket, ne ve ze te sen több ki egé szít he tõ,
„bé ka só” (=kvarc-) szem csék kel so vá nyí tott, dur -
va anya gú, fe nék bé lye ges edény tö re dé ke it szed -
tük föl. A la ká son kí vül, de köz vet le nül mel let te,
az észak ke le ti sa rok ban, (lát szó lag la ká son kí vül
má sutt is meg fi gyelt) nagy já ból kör víz szin tes
met szé sû, 92 cm mély, bi zo nyos kor kü lönb ség rõl
árul ko dó ket tõs gö dör szá ja kör vo na la zó dott (28.
kép). Száj nyí lá sa szint jé nél nem sok kal mé lyeb -
ben, né mi leg a szkütha ál do zó üs tök alak já ra em -
lé kez te tõ, Mold va ha tár szé li le let tel kap cso lat ban

12. szá zad ra te he tõ, fel sõ ré szén há rom szög le tû
nyí lá sok kal át tört, tal pas bronz „edény ke”: min -
den bi zon  nyal füs tö lõ buk kant elõ35 (l. a 2. kép
5. sz-t, to váb bá a 23. kép 4. sz-t). Eh hez ké pest va -
la mi vel ala cso nyabb szint tõl kezd ve a göd röt al já ig
(ol tott?) mész tö meg töl töt te ki.

Egy elõ re en  nyit óhaj tot tunk Budvárával
kap cso lat ban kö zöl ni.

IIVV.. AA hhoommoorrooddookklláánnddii KKuussttaallyy--vváárraa

A most be mu ta tan dó erõs ség föl fe de zé -
sé nek ér de me két ség te le nül az OR BÁN Ba lá -
zsé36. Lás suk, mit ír a múlt szá zad má so dik fe lé -
nek e nagy szé kely „ezer mes ter”-tu dó s a vár ról.

„... A Persányi-hegység észa ki szár nyá nak
kö ze pe tá ján ma gas ló [681 m-es tu laj don kép pe ni, sz.
m.] Rika-tetõ észa ki lán co la tá nak leg ma ga sabb csú -
csa – a Homoród oklánd-Var gyas kö zöt ti [egy ko ri, sz.
m.] or szág út ról is lát szó He ve der-he gye se. Ezen há -
tul van a Lapias-tetõ, me lyet a dél nek [sza ba to sab ban
dél ke let nek, sz. m.] fo lyó Ha tár pa tak és a be öm lõ
Gyepûbükk-patakának mély sza ka dá sos for rás fe jei
ka rol nak kö rül. Ezen [hoz zá ve tõ leg, sz. m.] 3000 láb -
nyi [sza ba to san 763 m, sz. m.] ma gas önál ló hegy -
csúcs nak te tõ or mát ko ro náz ta Kustaly-vára37, mely -
nek még most is je len té keny rom ja it fél té ke nyen fe -
dik a csak nem át ha tol ha tat lan sû rû sé gû er dõk. [...]

Mi e ro mok nál leg elõbb fel öt lik, az [...] négy -
szög ido mú, 20 lé pés ol dal hos  szal bí ró kö zép zöm to rony
(centraldonjon), mely nek két öl szé les sé gû [? sz. m.], for -
ró més  szel épült fa lai an  nyi ra szi lár dak, hogy több szá zad
vi har ja i val s az ele mek du la ko dá sá val szem ben még most
is fenn ál la nak. Hogy pe dig ezen donjon ere de ti leg na -
gyon ma gas le he tett, azt fa la i nak szo kat lan vas tag sá ga
[?? sz. m.] mel lett azon ha tal mas om la dék tö meg is mu tat -
ja, mely ezen zöm to rony kö rül fel hal mo zó dott.

Ezen kö zép erõd oly mér vû volt – vé le ke dik
OR BÁN a va ló ság tól kis sé el tá vo lod va –, hogy az zal
nagy sze rû ség ben csak a há rom szé ki Bál vá nyos don-
jonja áll ja ki a ver senyt, ön ma gá ban is kön  nyen véd he -
tõ ha tal mas erõd, mely nek védképességét az azt kö rül -
öle lõ véd fa lak is fo koz ták. [Ása tá sa ink kor OR BÁN eb -
be li né ze te nem iga zo ló dott, ne ves elõ dünk hi he tõ leg a
bel sõ om la dék hal maz szé les sé ge és ma gas sá ga alap ján
ala kí tot ta ki a va ló ság nak meg nem fe le lõ vé le mé nyét.]
E [va ló já ban te hát meg nem le võ, sz. m.] kör fa lak a
donjont utánzólag négy szög idom ban ölel ték kö rül a
nem nagy ter je del mû balliumot, úgy azon ban, hogy
szög le tei kö rít ve [mai szó hasz ná lat tal le ke re kí tet tek,
nem sar ko sak, ha nem ív ben haj lók, sz. m.] vol tak, és
azon sza bály ta lan ság gal, hogy a ke le ti ol dal fal [föl tá -
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rá sa i nak rend jén mind ös  sze ez iga zo ló dott, sz. m.] egé -
szen a zöm to rony kö ze lé ben vo nult el.

Hogy pe dig ezen 250 lé pés ke rü let tel bírt kõ fa -
lak a zöm to ron  nyal össz hang za to san rend kí vü li vas tag -
sá gú ak vol tak, azt há rom öl nél szé le sebb gátonyukból
ítél het ni meg. Hogy rég óta rom ba dõl tek, azt a vo na lán
fel nõtt óri ás tölgy fák je lö lik, me lyek több szá za dos te -
nyé sze tük kel e vár nak mint egy idõ mé rõ je ként áll nak ott.

A véd fa la kat kö rös-kö rül szé les mély sánc
[árok, sz. m.] öve zi. Be já ra ta az észak ke le ti szög le ten
volt, egy ha tal mas ka pu bás tya alatt [saj nos en nek sincs
sem mi nyo ma a fel szí nen, se ása tá si fe lü le tünk ben, sz.
m.; l. 30. ké pet], mely nek egy ko ri lételére az ott le võ
nagy romhalomból [? sz. m.] kö vet kez tet he tünk. Az
ezen be já rat hoz ve ze tett mély út [OR BÁN a vá rat öve -
zõ vé dõ árok ke le ti ré sze észak nak irá nyu ló meg -
hosszab bí tá sát vél te mély út nak! sz. m.] a Gye pû bükk
ol da lán jó da ra big kö vet he tõ. En  nyi ma rad vány van
ezen vár ból, me lyet az em ber oly szi lár dan, oly tö mö -
ren épí tett, mint ha örök idõk re szán ta vol na...”

„...Akármekkora tisz te let tel vi sel te tem is OR -
BÁN Ba lázs ér de mei és pá rat lan lel ke se dé se iránt –
mond ja a nagy szé kely ku ta tó után né hány év ti zed múl -
va ott járt TÉG LÁS Gábor38 – saj ná lat tal constatálom,
hogy mé re te i vel az ál ta lam szor go san át vizs gált rom -
hal maz sem mi ben se egye zik. [...] Ös  sze-vis  sza jár tuk a
kincs ásók pusz tí tá sá tól tel je sen fel for ga tott ro mo kat,
de sem zöm to rony, sem a kö rí tõ vas tag fa la za tot nem
constatálhattuk.

A Lapjashoz dél fe lõl el ve ze tõ er dei út ból bal -
ra ki csa pó mély úton alig 50 mé ter nyi re ér ke zünk a ha -
tal mas sán co lás sal [=árkolással, sz. m.] el zárt vár te rü le -
té hez. A mel lé kelt alap rajz ról is kivehetõleg [l. a 29. ké -
pet] négy szög re ala pí tott föld- vagy sánc- [=árokkal, sz.
m.] ke rí tett vá rat bár me lyik ol da lán kí vül rõl 3 m mély, 1
m szé les és 6 m ki ma gas ló sánc [?? =árok, il let ve töl tés,
a meg ál la pí tás két ér tel mû, sz. m.] fog ta kö rül. (Lásd A-
B szel vényt.). Éj szak-ke le ti sar kán a hegy nya kat 44 m
hos  szú ság ban, 5 m mély sánc cal [=árokkal, sz. m.] vág -
ták el, mely [...] me re dek és le fe lé jár ha tat lan [? sz. m.]
árok ban vég zõ dik. An nak ide jén ezt az ár kot pa lánk mû -
vel zár hat ták el még is [? sz. m.]. Úgy a kö rí tõ sán cok,
mint [...] a hegy nyak el zá rá sá ra ké szült sánc [=árok, sz.
m.] fel sõ szé les sé ge 7 m. A sánc ki vá gá sa ál tal  ha tal -
ma san isolálódott [=elszigetelõ dött] bel te rü le tet, mint
em lí tõk, a kincs ásók tel je sen fel for gat ták. De sem az
üre ge sí té sek ben, sem [...] egy [...] oklándi em ber sze -
ren csét len vál lal ko zá sá ból fel szín re ke rült tör me lék hal -
maz ban vas tag més  szel ra kott fal ma rad vá nyok nem mu -
tat koz nak [ab ban nem is igen mu tat koz hat tak! sz. m.],
sõt ha tá ro zot tan me rem ál lí ta ni – foly tat ja im már ne ki -
buz dul va TÉG LÁS –,  hogy a vár épí tés nek ezen ál ta lam
erdélyszerte [?! sz. m.] szám ta lan is mert és lá tott [? sz.
m.] rend sze re sze rint azt hasz ta lan ke res nõk itt [?? sz.
m.]. Ma ga a mély sánc [=árok, sz. m.], an nak gon dos ki -
szé le sí té se illustrálja, hogy az ere de ti leg pa lánk kal vagy

fa bo ro nák kal el kü lö ní tett vár te rü let leg fõbb biz ton sá gát
és vé del mét a sáncolatban ke res te és ta lál ta [? sz. m.].
De nem is volt sok be épí te ni va ló te rü let ott, hisz, amint
lát hat juk a szé les ség csak 10, a hos  szú ság 13 m [va ló já -
ban kb. 30 x 44 m!], va gyis az egész bel te rü let 130 m2-
et tesz [iga zá ban kb. 1320m2! sz. m.]. Ilyen for mán a vé -
del mi arc vo nal a vár fok ok [?? sz. m.] ös  sze sí té sé vel 46
m-t [tu laj don kép pen kb. 145-148 m-t, sz. m.] ad ki, va -
gyis a leg vég sõ szük ség ese té ben se szá mít ha tunk ide a
szo ká sos 0,7 m arc él fel té te le zé sé vel 60 fõ nél több õr sé -
get. És ez a 60 sze mély, amint em lí tõk, csak is vég sõ
szük ség ide jé ben szo rong ha tott a vár te rü le ten, mert ren -
des vi szo nyok közt fel sze re lés sel, élel mi és más kész let -
tel en  nyit se fo gad ha tott vol na be, s ilyen kor a vár õr ség -
nek kí vül vagy ál lan dó la kó he lyén kelle ta nyáz nia. A
vár sánc [=árok, sz. m.] szé les sé ge kí vül 29, hos  sza pe -
dig 35 m [??]. Lé pés sel ma gá tól érthetõleg még ke vés bé
mér het nénk 250 lé pést...

... Kustaly vá ra ké pez te OR BÁN sze rint a
kap cso la tot a Rikán [a Persányi-hegység észa ki szár -
nyát ér ti ezen! sz. m.] kí vül és be lül esõ vá rak [??], így
a leg kö ze leb bi Hagy más vá rá val, me lyet én ró mai cas-
trumnak mi nõ sí tet tem [TÉGLÁSnak – ása tá si ered mé -
nye ink alap ján – ez eset ben iga za van, de nem castrum-
ról, ha nem burgusról, ki sebb erõ dít mény rõl kell be szél -
ni, sz. m.], a Zobor vagy Merke vá rá val hol [TÉG LÁS
ész re vé te le ez eset ben is he lyes] a kirugó [!] mész kõ -
tus kó kat né zi vár nak a népphantasia, Ál mos vá rá hoz,
[...] Zeta vá ra fe lé a Nagy-Küküllõnek Zetelakon [! sz.
m.] felül esõ völgy sza ka szán Firtos, Tar tód, Rabsonné
vá rá val, me lyek ál lí tó lag mind a Ka kas-ba ráz da vo na -
lán es nek, úgy, hogy OR BÁN sze rint a Ka kas-ba ráz da
irá nyí tó juk is le he tett.

Most, mi dõn az Udvarhelymegye éj sza ki és
ke le ti ha tár vi dék ét át sze lõ Ka kas-ba ráz da, Ör dög árok,
Rabsonné út ja stb. el ne ve zé sû töl té sek és sán cok
[=árkok, sz. m.] irá nyát, hely raj zi fek vé sét al kal mam
volt tü ze te sen megismerni39, saj ná lat tal kény te len va -
gyok e tet sze tõs köz hi e de lem tart ha tat lan sá gát nyiltan
han goz tat va, rá mu tat ni már itt nagy vo ná sok ban a meg -
ne ve zett vá rak kal [TÉGLÁSnak itt, ORBÁNnal szem -
ben, csak kis rész ben, az erõs sé gek egy-kettejét te kint -
ve van iga za! sz.m.] kö ve telt kap cso lat topo graphiai le -
he tet len sé gé re. Mind járt a leg kö ze leb bi Ál mos- [he lye -
sen Al más- sz. m.] vár ról lesz sze ren csém bi zo nyí ta ni,
hogy a két Homo ród kö zén épül vén, a Nagy-Homoród
[!] és Var gyas víz vá lasz tó já hoz [mai föld raj zi fo gal ma -
ink sze rint a Kis-Homoród meg az utób bi víz vá lasz tó -
já ról van szó, sz.m.] sze gõ dõ Ka kas-ba ráz dá val leg ki -
sebb ne xus ban sem állhatott40 s Kustály [TÉG LÁS hol
Kustalynak, hol Kustálynak, hol meg ép pen
Kustélynak ír ja! sz. m.] vá rá tól még csak nem is lát -
szik. A Mérketetõ [ál ta lá ban Merke vagy Mirke alak -
ban ej tik, sz. m.] ugyan a Ka kas-ba ráz dát Homorod-
Karácsonyfalva fe lett meg kö ze lí ti, de ott vár nak hí re-
po ra sem volt, s a Ka kas-ba ráz da is szü ne tel azon az
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egész vo na lon. Zetevára a Nagy-Küküllõvel egye sü lõ
Deság pa tak köz ti trachyt [he lye seb ben andezit-brec-
cia, sz. m.] szik la te tõn szin tén más ne mû al ko tás, ami -
nõt OR BÁN Ba lázs is nem egy he lyen [? sz. m.] kény -
te len vala constatálni. Zetevára csú csa azon ban nem is
nyújt ja a le írt át te kin tést Ál mos és Kustélyvára fe lé.
Firtos-vára a Kakasbarázda vo na lá tól 20 km-rel dé -
lebb re [he lye seb ben nyu gat-észak nyu gat ra, sz. m.] és
kí vül esõ Fir tos hegyen41 már ez ok ból sem tar toz hat -
nék ide; de már MÜLLER Fri gyes, sõt OR BÁN is be -
lát ták an nak más ere de tét [? sz. m.]. Rabsonné és
Tartódvára egy más sal szom szé do sak ugyan [már nagy
ará nyok ban, jegy zi meg ma ga TÉG LÁS], de tel je sen ki
van a láttani kap cso lat köz tük zár va [a más kor oly sza -
ba don csa pon gó kép ze le tû TÉG LÁS NAK most nem
fut ja egy vagy két köz tes, fa-szer ke ze tû õr- és jel zõ-to -
rony föl te vé sé re, sz. m.], sõt mint [...] lát tuk, Tartód -
vára egy ál ta lán nem lát ha tó egyik vár ból se. Mind ezt
rö vi den érin te ni kí ván tam már e he lyen, mert a geo-
graphiai fek vés sel is me ret len ol va só igen kön  nyen az
én sza va hi he tõ sé ge met te he ti kü lön ben kér dé ses sé...

Egyéb ként Kustályvár ne vét a kas tély tól [??
sz. m.] nyer het te és sem mi jo got nem for mál hat ek kor a
Custoshoz, akár az OR BÁN ál tal fel té te le zett Kustély
õsi név hez.

Hely ze té nél fog va igen nagy sze rep re jut ha tott
a ma ga ide jé ben a rikai át já rók ha di biz ton sá gá nak
fenn tar tá sá ban. [...] Kustalyvártól dél  re és észak ra ve -
zet nek ugyan is át egy fe lõl Vargyasról Homoród-
Karácsonyfalvához a Hagy más-vár nál, túl fe lõl (dél)
Felsõ-Rákosról Oklánd, Homoród-Újfalu és Zsom bor
fe lé azon er dei útak, me lye ket jó idõ ben ma is hasz nál a
nép, s amely nek el len õr zé sét a Ka kas-ba ráz dá nak ép -
pen ezen utak hoz sza bott rész le te i vel an nak ide jén ma -
guk az épí tõ ró ma i ak [? sz. m.] is mel lõz he tet len nek ta -
lál ták...” TÉG LÁS mind ezt el mond ja, hogy né hány ol -
dal lal alább ez utób bi mon dat ból le szûrt sa ját ál lí tá sát
meg má sít sa. Vég sõ kö vet kez te té se ér tel mé ben ui.: „...
A kustalyi vár a [Traianus osz lop ba, sz. m.] 40 [!] táb -
lán szem lél he tõ tég lány ala kú [dák! sz. m.] épít mény
vala a ró mai min tá ra épült...42”.

Má sik ta nul má nyá ban is mét ek ként nyi lat ko -
zik: A Ka kas-ba ráz da „...ismét le írt vallumrészletérõl
dél fe lé [az az nyu gat ra! sz. m.] [...] Kustély vá ra igény -
li [...] az archeologus ér dek lõ dé sét. [...] Sem ró ma i nak
nem tart ha tom, sem OR BÁN Ba lázs ide vo nat ko zó né -
ze te sze rint a „Szé kely ség” vár rend sze ré be nem ik tat -
ha tom be. A töb bi hasonszerû vá rak kal együtt óhajt ván
[...] mind ezek rõl szól ni, e he lyen csak an  nyit em lí tek
fel, hogy ró mai elõt ti nek tartom43...” [A kör nyék föld -
raj zi vi szo nya it va la men  nyi re is me rõ és a ré gé szet ben
is bár va la men  nyi re já ra tos ol va só TÉG LÁS Gá bor jó
ele me ket is tar tal ma zó, de pon tat lan sá gok tól, sõt ha mis
ál lí tá sok tól se men tes le írá sá ból te hát csak na gyon
meg szûr ve és több ször is el len õriz ve ve he ti át a va ló -
ság nak meg fe le lõ, iga zán helyt ál ló ada to kat].

Az elõt tünk Kustaly-várában ku ta tók vé -
le mé nyé nek a be mu ta tá sa után hadd is mer tes sük
1971-1973. évi ása tá sa ink fõbb ered mé nye it.

Kustaly vára44 épít te tõi egé szen szo kat -
la nul vá lasz tot ták meg az erõs ség he lyét. A vá rat
hor do zó ma gas lat ui. nem kü lön ál ló, ne he zen tá -
mad ha tó, el szi ge telt hegy te tõ, ha nem a
Székelyudvarhelyt Baróttal ös  sze kö tõ je len le gi
me gyei út45 Homoródoklánd-Vargyas kö zöt ti
sza ka szá tól dél re emel ke dõ te kin té lyes, er dõs
He ve der-he gye sét (803) az at tól nagy já ban ke let -
re ma ga so dó Gye pû bük ké vel (794 m) foly ta tó,
alig ész re ve he tõ, eny hén hul lá mos fe lü le tû hegy -
nye reg. A nye reg dél re és dél nyu gat ra las sú esés -
sel, eny he lej tõ vel bo csát ko zik a Rika-patakához
észak ról csör ge de zõ Csihányos-vizének ár ka fö -
lé. Csu pán a Gyepûpataka fe lé te kin tõ, észa ki ol -
da la me re dek. Va ló szí nû leg ép pen e sa já tos hely -
zet mi att vált szük sé ges sé a vá rat kö rös-kö rül ke -
rí tõ, nagy já ban 2,5-3 m szé les ma is elég gé mély
vé dõ árok ki ásá sa. Mint az alap rajz (l. 30. ké pet)
el ké szí té se kor ki de rült, a vár nem négy ze tes ve -
tü le tû, mi ként TÉG LÁS Gá bor vél te és áb rá zol ta
(29. kép), s ahogy ko ráb bi te rep ku ta tá sa ink kor
ma gunk is vél tük (meg té vesz tett a szin te át ha tol -
ha tat la nul sû rû bok ros), ha nem nagy já ból to jás -
dad alap raj zú. Kül sõ árok pe re mek kö zött mért
hos  szú sá ga 48,szélessége 40-42 m-re be csül he tõ;
fél mé ter rel ma ga sabb szin ten le võ, a szá mos
kincs ke re sõ gö dör mi att he pe hu pás fe lü le tû, a
kõ fa lú bel sõ erõs ség rom ja it rej te ge tõ tér szín
hos  sza 32, szé les sé ge 24 m kö rül van. A vi szony -
lag épebb fenn tar tá sú észak nyu ga ti, a csak nem
tel jes egé szé ben ki sze dett dél nyu ga ti meg dél ke -
le ti bel sõ sa rok kal kap cso la tos mé ré se ink re tá -
masz kod va a ki csi kõ erõd bel vi lá gá nak hos  sza
10,40, szé les sé ge 7,50 m-re te he tõ. Alig va la mi -
vel a haj da ni já ró szint be mé lyí tett, 5-6 cm vas tag
mész ha barcs „ágy ba” fa ra gat lan, de vá lo ga tott
kõ töm bök bõl ra kott for ró-mész kö té sû fa lá nak
kez de ti vas tag sá ga 1,6 m. A bel sõ szí né hez utó -
lag tol dott 80 cm vas tag, egé szen ha son ló kép pen
emelt „fal bé lés sel” azon ban ke re ken 2,4 m-re
szé le se dik. A ke le ti ol da lon, a III. sz. ku ta tó árok -
ban a bel sõ erõs ség fa lá tól kb. 2 m-re ke let re,
nagy já ból az egy ko ri fe lü let be 1 m-re vá gott ala -
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po zá si ár kú, 1 m szé les sé gû to váb bi (má so dik)
kül sõ fal ki ter melt ma rad vá nya it, sza ba to sab ban
ala po zá si ár kát met szet tük át (l. 33. ké pet, nagy -
já ban 9-10 m kö zött). Je len le gi is me re te ink alap -
ján nem tud juk: va jon ez a kül sõ kõ fal min den ol -
da lon meg volt-e, vagy csu pán ke let fe lõl csök -
ken tet te el len sé ges csa pa tok tá ma dá si len dü le té -
nek ha tá sos sá gát. Ám bár V. sz. ku ta tó ár kunk
észak nyu ga ti, II. sz. ása tá si szel vé nyünk ke le ti
vé gé ben ilyes mi nek nem akad tunk nyo má ra, e
te kin tet ben te hát nem vá la szol ha tunk meg nyug -
ta tón, még is ké tel ke dünk kö rös kö rül hú zód tá ban.
E vé le mé nyün ket lát szik erõ sí te ni a Kustaly-vár-
ral kap cso la tos má sik je len tõs meg fi gye lé sünk.
Esze rint az egész erõs ség vé dõ ár ká nak ke le ti sza -
ka sza a meg kí vánt mér ték nél jó val (mint egy 32
m-rel!) észa kabb ra vég zõ dik, a fo ko zó dó lej tõ
kez de té tõl le fe lé ha lad va. A va ló ság ban, a TÉG -
LÁS raj zán föl tün te tett tö rés sel szem ben, nyíl -
egye ne sen fut. Ez a na gyon ér de kes és – ed di gi ta -
pasz ta la ta ink alap ján – szo kat lan nak tû nõ meg ol -
dás is, nyil ván, a fõ ként ke let rõl vár ha tó tá ma dá -
sok si ke re sebb el há rí tá sá nak igye ke ze tét su gall ja.

Ala cso nyan szál ló fel hõs, kö dös idõ tõl
el te kint ve, észak fe lõl ide lát szik a Szé kely ud var -
helytõl köz vet le nül dél ke let re te kin té lyes ma gas -
sá gig emel ke dõ Szar ka kõ (889 m) te te je (az az
egyet len, föl te he tõ jel zõ-hely köz be ik ta tá sá val a
Budvár is), va la mint Firtosvára is. Dél fe lé vi -
szont az Olt bal part ján Al só rá kos fö lé ma ga so dó
(a kustalyiéval azo nos ko rú és jel le gû ré gé sze ti
anyag gal di csek võ, ki ku tat lan alsó-rákosi Mi -
hályvárával46) bi zo nyá ra lá tó-kap cso lat ban le võ
he gyek leg te kin té lye sebb jei: a „Deasupra dosu-
lui”, va la mint a „Jáhorostetõ” sej tett õr he lye biz -
to sít hat ta a jel zõ há ló zat za var ta lan mû kö dé sét.
Kustaly vá ra te hát – akár köz vet ve, akár köz vet -
le nül – lá tó-ös  sze köt te tés ben ál lott az em lí tett
erõs sé gek kel. A kö ze lé ben le võ, a kör nyé ken
leg ma ga sabb „He ve der-he gye sé rõl” pe dig még
sok kal tá gabb lá tó ha tárt fog ni be...

A ha dá sza ti te kin tet ben lát szó lag je len -
ték te len, sõt bát ran ki mond hat juk: hát rá nyos
hely re te le pí tett, a min den ne ve ze tes ség nél kü li
hegy nya kat le zá ró vár ke let fe lé for du ló vé del mi
ren del te té sé nek – a ke le ti ol da lon ész lelt „ki kü lö -

ní tett” kes keny kõ fa lon és vé dõ ár ka ke le ti sza ka -
szá nak más kép pen meg ma gya ráz ha tat lan szá -
mot te võ meg hos  szab bí tá sán kí vül – a vár ba va ló
egyet len be ju tá si le he tõ ség el ren de zé se is bi zo -
nyí té ka. Az erõs ség „fennlapályocskájának”
észa ki pe re mé nél 3,5-4 m-rel alább hú zó dó, ép -
pen a vár észa ki ol da la elõtt kis sé benyergesedõ,
köz vet len utat a nyu ga ti ol dal észa ki har ma dá tól
az egész észa ki ol dal hos  szá ban „tûz alatt” tart -
hat ták, más szó val oldalozhatták47, azon kí vül a
tör té ne te sen er rõl fe lõl a vár ba nyo mul ni igyek võ
el len sé get le is „nyom hat ták” a kes keny út ról az
észa ki ol dal meredekjére... Az it te ni hely zet te hát
szem mel lát ha tó lag na gyon ha son lít Tar tód-, va -
la mint Budvár ese té re. Az út a vé dõ árok észa ki
sza ka szá nak ke le ti vé ge és a meg nyúj tott ke le ti
vé dõ árok még ma is te kin té lyes mé lye dé se kö -
zött ha gyott kes keny „föld szo ro son” ért föl rö -
vid, de hir te len kap ta tó val az erõs ség észak ke le ti
sarkába48 (30. kép). Az OR BÁN le írá sa sze rint a
be já ra tot vé del me zõ „ha tal mas ka pu bás tyá nak”
azon ban hí re-nyo ma sincs, ása tá sunk kez de te
elõtt a tér szín ép pen itt, ezen az ol da lon volt leg -
ke vés bé za vart, itt a leg la po sabb. En nek az el -
dön té sé re kez dett I. sz. fe lü le tünk is ta ga dó vá -
laszt ered mé nye zett. A vár bel te rü le tén hú zott és
(egy eset ben) vé del mi ele me it át sze lõ 1971. évi
I-II. sz. ku ta tó ár kunk (l. 30-32. ké pet), nem kü -
lön ben a fönnebb em lí tett I. sz. fe lü let ré gé sze ti -
leg med dõ nek bi zo nyult. A 25-30 cm-nyi vas tag
mai ter mõ ré teg alatt boly ga tat lan nak lát szó sár -
gás-bar na agyag mu tat ko zott, a haj da ni élet leg -
ki sebb ma rad vá nya, je le nél kül. En nek el le né re
ké sõbb, a vár hasz ná la ta ko ra be li ter mõ ta laj el -
éré se és át vá gá sa után ju tot tunk el az iga zi boly -
ga tat lan ta la jig: a fel sõ vel majd min den te kin tet -
ben egye zõ ki vá ló mi nõ sé gû agya gig. Csu pán I.
sz. fe lü le tünk nyu ga ti har ma dá ban, a ré gi ter mõ -
ta laj ra te le pe det ten ta lál tunk rö vid fu tás után
meg szû nõ, egye net len vas tag sá gú, át lag ban 5-6
cm-es, nyelv sze rû mész ha barcs ré te get. Ren del te -
té sét nem ál la pít hat tuk meg, egy elõ re sej te ni sem
igen sejt jük; ta lán fal ala po zá sá nak szán ták? Az
elõb bi e ket  ös  sze fog lal va: a vár észa ki és nyu ga ti
pe re mé vel pár hu za mo san fu tó 12-14 m szé les
sáv ban hasz ta la nul kí sér le tez get tünk. Nem ész -
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lel het tük a TÉG LÁS TÓL töb bé-ke vés bé alap ta -
la nul föl tett „pa lánk vagy fa bo ro nák” nyo ma it se.
Is mé tel jük: a rész ben hor dott, egy ne mû bar nás -
sár ga agyag ma ka csul hall ga tott, már pe dig eb ben
na gyon szé pen ki kel lett vol na raj zo lód nia bár -
mi lyen haj da ni fa-szer ke ze tes vé del mi-épít mény
nyo ma i nak. A vár fe lü le té nek eb ben (az észa ki)
ré szé ben – TÉG LÁS meg fi gye lé sé vel egye zõn –
nem „constatálhattuk a kö rí tõ vas tag fa la za tot”.
Köz vet ve en nek a rész nek a le let te len sé gé re utal
a kincs ke re sõ göd rök e te rü le ten va ló hi á nya is!

A vár bel se jé ben emelt for ró kö té sû mész,
ki csi ter je del mû kõ épít ményt il le tõ leg vi szont in -
kább OR BÁN Ba lázs ál lí tá sa fe lel meg az igaz -
ság nak. TÉG LÁS Gá bor ta ga dá sá val szem ben itt
– mint más vo nat ko zás ban már em lí tet tük – va ló -
ban négy szög le tes alap raj zú épü let volt, még ha
nem is ve het jük kö zép-zöm to rony nak („central
donjonnak”) a szó OR BÁN hasz nál ta ér tel mé ben.

1971-ben az erõs ség ke le ti ol da lán kez -
dett ku ta tó árok ban (l. 33. ké pet), kül sõ, meg bon -
tott fa lat al kot ni lát szó gyer mek fej nagy sá gú
vagy még na gyobb kõ töm bök buk kan tak nap -
fény re. Mé lyebb re ha to ló ké sõb bi ása tá sunk kor
ezek nem mind ra kott fal nak, ha nem na gyobb -
részt a ke le ti fal rész let rom lá sa fo lya mán az elõt -
te hú zó dó árok rész fe lé le zu hant és le gu rult kö -
vek hal ma zá nak bi zo nyul tak (34. 1-2. kép)49,
még ha az árok bon tá sa kez de tén oly szo ro san,
szi lár dan ál lók nak tûn tek is. A vá lo ga tott, de fa -
ra gat lan töm bök nek a vé dõ árok nyu ga ti lej tõ jén
va ló el he lyez ke dé se, to váb bá ma guk nak a kö -
vek nek a vis  sza kö vet kez tet he tõ esé si szö ge alap -
ján ítél ve az erõs ség szá za do kon ke resz tül min -
den kül sõ em be ri ha tás tól men te sen pusz tult,
rom lott. Ha ez a kõ hal maz csu pán rész ben, még -
hoz zá csak al ján (lásd 33. kép10 m tá ján) bi zo -
nyult fal nak, a va ló sá gos bel sõ fa lat az árok kal
el len té tes ol da lon, nyil ván ben nebb kel lett ke res -
nünk. A ke le ti ol da lon, be lül lá bon ál ló, ra kott
fal rész let re azon ban – saj nos – már nem akad -
tunk. (He lye a 33. áb rán, nagy já ban a 13-15 m
kö zöt ti sza ka szon vi lá go san lát ha tó.) 1902-ben, a
Homoródoklánd-Vargyas kö zött nem a Rika-
patak völ gyé ben, de a Hagy más-te tõn ke resz tül
ve ze ten dõ új út épí té se kor az ala po zá si árok al já -

ig ki bá nyász ták a kõ anya got, kí mé let len kap zsi -
ság tól ve ze tett, elég gé nem kár hoz tat ha tó „gaz -
da sá gos ság ra” tö rek vés kö vet kez té ben, a tu do -
mány mér he tet len ká rá ra. A mész ha bar csos tör -
me lék kel ki töl tõ dött, de egyéb ként ré gé sze ti
anyag ban na gyon szû köl kö dõ ala po zá si árok mé -
re tei, irá nya se gít sé gé vel még is leg alább fo gal -
mat al kot hat tunk a ki sze dett ke le ti fal rész né hány
ada tá ról. A mun ka kö zös ség tag jai kö zött ki ala -
kult, ter mé keny nek bi zo nyult vi ta ered mé nye -
ként, a „ciher” ki ir tá sa után job ban szem ügy re
ve he tõ fel szín ala pos meg fi gye lé se kor a kincs ke -
re sõ göd rök tõl za vart vol ta mi att ugyan ne he zen,
de va ló ban kör vo na la zód ni kez dõ, nagy já ban
sza bá lyos, négy ze tes nek tû nõ te rep ala ku lat
észak nyu ga ti sar kán kezd tünk (az V. sz.) ki sebb
kutatóárokba50. Itt nem csak a fal leg al só szint jé -
nek ma rad vá nyai buk kan tak a vas tag tör me lék, a
bon tá si ré teg alól nap vi lág ra, de ta nul má nyoz hat -
tuk an nak jel le gét és szer ke ze tét is. Ez út tal ha tá -
ro zot tan ki vi lág lik a job ban már Tar tód-vá ra, ke -
vés bé szem be öt lõn Budvár ese té ben is meg fi -
gyelt je len ség: ne ve ze te sen a kül sõ fal kül sõ és
bel sõ szí nét ki sebb-na gyobb mér ték ben fa ra gott -
nak, he lye seb ben ta lán ki na gyolt nak lát szó fal -
ban ol tott, ki tû nõ mi nõ sé gû més  szel kö tött kõ -
töm böcs kék bõl rakták51, a két szín kö zét pe dig
ál ta lá ban ököl nyi nagy sá gú fo lya mi ka vics kö zé
ön tött mész ha barc  csal töl töt ték és kö töt ték meg.
A „töl te lé kes” fal it ten mért ere de ti szé les sé ge
1,6 m; egye zik a Tar tód-vá ra fa lá nak egyes sza -
ka szán ész lelt vas tag ság gal. A kõ fal ere de ti hely -
ze tük ben föl fe de zett el sõ biz tos ma rad vá nya it kí -
ná ló ku ta tó árok ban ta pasz tal tak ér tel mé ben a
bel sõ fal színt 80 cm-rel ben nebb új ra épí tet ték
(?), ez út tal még ke vés bé sza bá lyo san ki na gyolt
kö vek bõl. A kö vek kö zét a fal szí né ig ki érõ
mész ha barcs töl ti ki, e sza bály ta lan fu tá sú mész -
ha barcs-csí kok fe lü le tét pe dig – jól lát ha tón – el -
egyen get ték, le si mí tot ták. Ez utób bi fal-béletnek
a kér dé se még nem elég gé vi lá gos. Há rom fal-
maradványtól52 meg ha tá ro zott irá nyú: há rom,
fa las (az észa ki meg dé li) ol dal, va la mint a – saj -
nos – „ki ter melt”, de ala po zá si ár ka ten ge lyé nél
fog va biz to san ki kö vet kez tet he tõ ke le ti ol dal
alap ján ítél ve vég ered mény ben te hát OR BÁN
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Ba lázs nak kell iga zat ad nunk: va ló ban négy szög -
le tes, arány lag kis ter je del mû kõerõdöcske, sa ját,
má so dik ér tel me zé sét idéz ve: bbaalllliiuumm ál lott it ten.
A ke le ti ol dal ki vé te lé vel dé len, nyu ga ton és
észa kon a fal tól a vé dõ áro kig pe dig, te hát szin te
kö rös-kö rül a már em lí tett 12-14 m szé les sza bad
tér ség ma radt, nyu ga ton és észa kon min den eset re
szé le seb ben (l. 30. ké pet). En nek a ma gya rá za ta
újabb, na gyobb sza bá sú ása tá sok elvégeztéig
egy elõ re két sé ges, ha csak nem gon do lunk a vá -
racs ka lé te sí té sé vel kap cso la tos terv „me net köz -
ben” va ló meg vál toz ta tá sá ra, le szû kí té sé re vagy
a  vé dõ árok ke le ti sza ka szá nak met sze té ben föl -
tû nõ, tel je sen ki elé gí tõn egy elõ re nem ma gya ráz -
ha tó, de szin tén e gon do lat kör be tor kol la ni lát szó
je len sé gek re va ló te kin tet tel idõ ben egy mást
gyor san kö ve tõ két épí té si sza kasz ra. A fen nebb
érin tett s egyéb rész le te ket il le tõ leg Kustaly-vára
ese té ben min den eset re még ma radt jónéhány
meg fej tet len kérdés53.

A négy szög le tes alap raj zú, töl te lé kes-
mész ha bar csos kõ fal ke rí tet te ki csi erõs ség bel se -
jé nek ré teg vi szo nyai a kincs ke re sõk tõl ke vés bé
föl tur kált ré szen, a II. sz. ku ta tó árok bel sõ fe lé ben
a kö vet ke zõk (l. 33. ké pet): le fe lé szá mít va a fal
„ki ter me lé se kor” ala kult, hel  lyel-köz zel vál to zó
vas tag sá gú, de át lag 20-22 cm-es mész ha barcs-
tör me lé kes „bon tá si” ré teg kö ve ti a 10-12 cm vas -
tag je len le gi kö ves te le vény ta lajt. Az is mé telt
boly ga tá sok mi att egy más mel lé he lye zett len csés-
szõ nyeg hez ha son lít ha tó, ál ta lá ban por ha nyó föl -
dû, szer ves anya gok ban bõ vel ke dõ mû ve lõ dé si ré -
teg fek szik ez alatt. Azu tán pe dig már a boly ga tat -
lan nak lát szó, min den eset re mé lyen le fe lé med dõ -
nek mu tat ko zó, le me ze sen fel sza ka dó, fé nyes fe -
lü le tek kel el vá ló bar nás-sár ga agyag je lent ke zik.

A Tar tód-, Firtos- és Budvárral kap cso lat -
ban ta pasz tal tak kal szem ben Kustaly-várának a
bel se je, de csak is a kõ fal ke re tez te te rü let va ló -
ság gal „ont ja” a meg le he tõ sen vál to za tos ré gé sze -
ti anya got. Az edény tö re dé kek so rá ban em lít het -
jük pl. a vár kõ épü let ének bel se jé bõl nap fény re
buk kant, 8-10 fa zék hoz tar to zó, rész ben ös  sze ra -
gaszt ha tó, rész ben ki is egé szít he tõ, be kar colt
hul lám vo na las, pár hu za mo san víz szin tes, rész ben
bö kö dött, vagy kö röm be nyo má sos, egy sze rû fe -

nék bé lyeg zõs, na gyobb részt dur va gyur má jú em -
lé ke ket (l. 36-40. kép anya gát). Kü lön föl kell
hív nunk a fi gyel met a meg mun kált csont holmikra
(pl. nyeletört csont ka nál ra, 41. kép 9. sz., 42. kép
14. sz.) és vi szony lag na gyobb szá mú agancs rész -
re (l. 41-42. kép), azu tán az egy ko ri hos  szabb it te -
ni tar tóz ko dás fo lya mán szer te szét do bált, arány -
lag na gyon sok fé le há zi- és vad ál lat- (szar vas-,
disz nó-, juh-, szár nyas-, ki csi rág csá ló-) csont ra,
to váb bá há rom ló-met szõ fog ra, va la mint ala -
csony ter me tû ló (ta lán csi kó?) pa tá já ra is! Egyet -
len fém esz kö zünk nyél be ver he tõ vas szú ró szer -
szám- vagy fegy ver-fé le ség le he tett. Az V. sz. ku -
ta tó árok nak a kõ fal lal ke rí tett tér ség bel sõ ré szé -
bõl nap vi lág ra ke rült sok ki sebb-na gyobb szén da -
rab ja, vö rös re égett kö ve eset leg a vár bel se jé ben
egy kor ál ló bo ro na ház csú fos vé gét jelzi?...

Jog gal kér dez he ti bár ki: OR BÁN meg lá -
tá sa he lyes sé gé nek „iga zo ló dá sa” ta pasz tal tán
mi ért ke rül get jük még is óva to san a zöm to rony
szó hasz ná la tát? Egy sze rû en azért, mert cse kély
alap ter je del me el le né re se tart hat juk zöm to rony -
nak. A to rony fo gal ma min den kép pen eme le tes
épü le tet té te lez föl, már pe dig Kustaly-vára ese té -
ben az V. sz. ku ta tó ár kunk ban elõ buk kant, 1,6 m
szé les fal rész let se kély ala po zá si ár ka s an nak,
rá adá sul, nem az anya kõ zet be, de vi szony lag
cse ké lyebb tar tó szi lárd sá gú agyag ba ásá sa ele ve
óva tos ság ra int. Más részt az OR BÁN TÓL lá tott,
még két öl nyi nek (=kb. 4 m-nek) ítélt fal ma gas -
ság is kér dé ses. Az tán meg ha va ló sá gos ként is
fo gad juk el ezt az ada tot, ak kor se kell mind járt
to rony ra gon dol nunk, mert az OR BÁN kö zöl te
alap raj zi ér té kek: (egy lé pést 75 cm-nek  vé ve)
„20 lé pés ol dal hos  szú ság” 15 m-t tesz ki (5-tel
több, mint amen  nyit TÉG LÁS az egész vár szé -
les sé gé nek s 2-vel több, mint amen  nyit egész
hos  szú sá gá nak vett!) te rü le te te hát 225 m2 54. Az
OR BÁN TÓL ös  sze ha son lí tá si alap ként em lí tett
há rom szé ki Bál vá nyos-vár va ló ban ha tal mas öreg -
tor nya, az alap nál meg le võ ki szé le se dést is be le -
szá mít va az ott 1942-1943-ban ása tó FERENCZI
Sán dor föl mé ré se sze rint meg kö ze lí tõ leg 
10,5 x 10,2 m (a ki szé le se dõ ala po zást le von va
8,85 x 8,90 m) = 107,10 m2, te hát még fe lé nél is
ki sebb! Mind ezek nek a meg gon do lá sok nak az
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alap ján itt arány lag egé szen ki csi, fa te tõ szer ke -
ze tû, zsin dely fe dé sû, tel je sen fe dett vagy (a na -
gyobb ró mai csa lá di há zak fe det len bel sõ ud va -
rocs ká já hoz, az atriumhoz ha son ló, fél szer sze rû),
kö zép sõ ud va ros meg ol dá sú, fal hoz ta pasz tott,
ál lat- (ló-) szál lá sul is al kal mas, szín-sze rû épü let
áll ha tott (l. 43. ké pet). A min den ol dal ról be fe lé, a
köz pon ti te recs ke fe lé lej tõ zsin dely- vagy desz ka -
fe dél-te tõ szer ke ze tû meg ol dás ra val ló biz tos ada -
ta ink egy elõ re hi á nyoz nak ugyan, de még is in -
kább er re, nem pe dig a szó szo ros ér tel mé ben vett
öreg to rony ra gya na kod ha tunk. A vég sõ szót ter -
mé sze te sen na gyon sze ren csés, ked ve zõ ki me ne -
te lû és na gyon ap ró lé kos gond dal  ve ze tett ása tás,
fõ ként bon tó ké ses föl szí ni föl tá rás ad ja majd meg.

A fen neb bi ek ben is mer te tett töb bi vár ral
el len tét ben a ta gad ha tat la nul bõ sé ge sebb ré gé sze -
ti anyag gal büsz kél ke dõ Kustaly-vára a széke-
lyudvarhelyi Budvárától el te kint ve vár bok runk
egyik hos  szabb ide ig, tar tó san la kott õr he lye volt.
A fel túrt vol ta el le né re is biz to san csu pán egyet -
len mû ve lõ dé si ré teg bõl szár ma zó em lék anyag
egy ön te tû, egy ér tel mû: fõ ként a jel leg ze tes fa zék -
tö re dé kek re tá masz kod va a 11. szá zad má so dik
fe lé be, va la mint a 12. szá zad ba kel tez he tõ. Hasz -
ná la ti ide je te hát az elõb bi vá rak tól több te kin tet -
ben va ló el ütõ vol ta el le né re is azo nos, vagy csak -
nem azo nos! A ló fo gak és pa ta nem vé let len sze rû
elõ ke rü lé sé re ala poz va eset leg va la mi lyen lo vas
õr ség it te ni szál lá so lá sát te het jük föl55.

RRöö vvii ddíí ttééss jjeeggyy zzéékk

ACMI - Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, secþia
pentru Transilvania – Cluj, 1926-1938

AÉ - Archaeologiai Ér te sí tõ. A Ma gyar Ré gé sze ti és Mû vé szet -
tör té ne ti Tár su lat tu do má nyos fo lyó ira ta, Bu da pest, 1868

AMN Acta Mvsei Napocensis – Cluj, 1964

Apvlvm - Apvlvm, Acta Mvsei Apvlensis – Alba Iulia, 1939

ArchHung - Archaeologia Hungarica – Bu da pest, 1926

ArchKözl - Archaeologiai Köz le mé nyek a ha zai mû em lé kek
is me re té nek elõ moz dí tá sá ra – Bu da pest, 1859-1899

BMI - Buletinul Monumentelor Istorice – Bucureºti, 1908

Da cia - Da cia. Revue d’archéologie et d’histoire ancienne
(N.S.) Bucarest, 1957

Danvbivs - Danvbivs, Istorie. Muzeul de istorie Galaþi – Galaþi, 1967

EM - Er dé lyi Mú ze um. Az Er dé lyi Múzeum-Egyesület böl cse -
let-, nyelv és tör té net tu do má nyi szak osz tá lyá nak ki ad vá nya –
Ko lozs vár, 1883-1945

KVSL Korrespondenzblatt des Vereins für siebenbürgische
Landeskunde – Hermannstadt, 1877-1932.

Materiale - Materiale ºi cercetãri arheologice – Bucureºti,
1954-1970

SA - Societate de ºtiinþe istorice din Republica Socialistã
România. Studii ºi articole de istorie – Bucureºti 1959

SCIV - Studii ºi cercetãri de istorie veche – Bucureºti, 1950

SV - Siebenbürgische Vierteljahrsschrift – Hermannstadt,
1932-1944

Szé kely ség. A Szé kely föl det és né pét is mer te tõ ha vi fo lyó irat –
Székelyudvarhely, 1931-1944

SzO - Szé kely Ok le vél tár. I. köt., Ko lozs vár, 1872, VIII. köt.,
Bu da pest, 1934
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eeddiilliizziiaa rroommaannaa ccoonn ppaarrttiiccoollaarree rriigguuaarrddoo aa RRoo mmaa ee LLaazziioo, I. köt., Ro ma,
1957, 367-368, 377, stb.; De VOGÜÉ, Melchior; NEUFVILLE, Jean,,
GGlloossssaaiirree ddee tteerr mmeess tteecchhnniiqquueess à ll’’uussaaggee ddeess lleecctteeuurrss ddee „„llaa nnuuiitt ddeess
tteemmppss””, h. é. n., 38. „...L’appareil irrégulier, «ooppuuss iinncceerrttuumm ou
aannttiiqquuuumm» variante de l’emplecton grec. C’est un mur, gros mur ou sim-
ple revètement, fa it de boètés empilées sans ordre...” Újab ban Dob ru dzsá -
ban, né hány, a 10. szá zad el sõ fe lé bõl szár ma zó, sza ba to sab ban Szimeon
bol gár cár ural ko dá sa ide jén épült vár (pl. Pãcuiul lui Soare, Szilisztra)
ese té ben tár tak föl falszoros ki kép zé sû be já ra tot és emplekton-rendszerû
fa la kat. (Vö. COUSEV, Alexandre, CCoonnttrriibbuuttiioonn à ll’’hhiissttooiirree ddeess ffoorrtteerr--
eesssseess mmeeddiiéévvaalleess ssuurr llee BBaass--DDaannuubbee,, IIVV,, SSiilliissttrraa eett HHaarrssoovvoo, „Izvestija na
Varnenskoto arheologièesko Družestvo – Bul le tin du Musée National à
Varna”, V (XX), 1969, 137 kk.; DIACONU, Petre, CCeettaatteeaa bbiizzaannttiinnãã ddiinn
iinnssuullaa PPããccuuiiuull lluuii SSooaarree, BMI, XL, 1, 1971, 5-6; FLORESCU, Radu;
CIOBANU, Radu, PPrroobblleemmaa ssttããppâânniirriiii bbiizzaannttiinnee îînn nnoorrdduull DDoobbrrooggeeii îînn
sseecc.. IIXX--XXII.., „Pontica”, 5, 1972, 390. P. DIACONU és D. VÂLCEANU a
Pãcuiul lui Soare-i erõ dít mény rõl írott, újabb ke le tû mo nog rá fi á já ban vi -
szont már a kö vet ke zõ ket ál lít ja: az „... a 10. szá zad má so dik fe lé ben, sza -
ba to sab ban Dob ru dzsa Joánnész TZIMISZKÉSZ csa pa ta it ura ló ide jé ben,
971 és 976 kö zött épült. A vár te hát bi zán ci erõs ség...” L. PPããccuuiiuull lluuii
SSooaarree.. CCeettaatteeaa bbiizzaannttiinnãã, I. köt., „Biblioteca de arheologie”, XVIII, sz.,
Bucureºti, 1972, 23.

7. A leg kö ze leb bi mész kõ-elõ for du lás, az adott va ló szí nû tör té nel mi
hely ze tet is te kin tet be vé ve, az alább be mu ta tan dó Kustaly-várától
észak ra is me re tes, egész a Vargyas homoródalmási szur do ká nak kör nyé -
ké ig. Vö. MMoonnooggrraaffiiaa ggeeooggrraaffiiccãã aa RReeppuubblliicciiii PPooppuullaarree RRoommâânnee. I.
GGeeooggrraaffiiaa ffiizziiccãã. Anexe, (Bucureºti), 1960, VI. mel lék let tel (harta geo-
logicã). L. to váb bá: Republica Socialistã România. Comitetul de stat al
geologiei, Institutul geologic. Harta geologicã: Scara 1:200.000. Ro má -
nia Socialista Köz tár sa ság 1:200.000 mé ret ará nyú föld ta ni tér ké pe L - 35
- XIV jel ze tû, 20. sz., székelyudvarhelyi tér kép lap ja ada ta it, va la mint a
ma gya rá zó szö veg 22-23. 1-án ös  sze fog lal ta it (szerk.: IANOVICI, V.;
RÃDULESCU, D.; SÃNDULESCU, M.; VASILESCU, Al.; POPESCU,
A.; MUREªAN, M.; ARGHIR-DRÃGULESCU, Adela; BAN-
DRABUR, T.; a szö veg szer zõi: VASILESCU, Al.; MUREªAN, M.;
POPESCU, Ileana; SÃN DULESCU, Jana; POPESCU, A.; BAN-
DRABUR T., Bucureºti, 1968

8. A csat la ko zá si he lye ken ál ló fák mi att nem vág hat tunk szel vényt, élõ
fá kat pe dig nem dönt het tünk ki.

9. L. töb bek kö zött: MIJATEV, Krsto, SSllaavvjjaannsskkaa kkee rraa mmii kkaa vv BBllggaarriijjaa ii
nneeiinnoottoo zznnaaèèeenniiaa zzaa ssllaavvjjaannsskkaattaa aarrcchheeoollooggiijjaa nnaa BBaallkkaannaa.. LLaa ccéérraammiiqquuee
ssllaavvee eenn BBuullggaarriiee eett ssoonn iimmppoorrttaannccee ppoouurr ll’’aarrcchhééoollooggiiee ssllaavvee ddeess BBaallkkaannss,
Sofija, 1948, 5, 73; EISNER, Jan, RRuukkoovvììtt’’ sslloovvaannsskkéé aarrcchheeoollooggiiee..
PPooèèaattkkyy SSlloovvaannùù aa jjeejjiicchh kkuullttuurryy, Praha, 1966, 174-205. Vö. még: Ro má -
ni á val kap cso lat ban: HOREDT, K., ªªaannttiieerruull MMoorreeººttii, SCIV, IV, 1-2,
1953, 288; uõ., ªªaannttiieerruull aarrhheeoollooggiicc MMoorreeººttii, SCIV, V, 1-2, 1954, 199-
220; COMªA, M., CCuu pprriivviirree llaa sseemmnniiffiiccaaþþiiaa mmããrrcciilloorr ddee oollaarrii ddiinn eeppooccaa
ffeeuuddaallãã, SCIV, XII, 2, 1961, 295-305 (az ott fel so rolt bõ iro da lom mal);
DÃNILÃ, ªtefan, UUrrmmee ddee aaººeezzããrrii ddiinn eeppooccaa vveecchhee ººii ffeeuuddaallãã ttiimmppuurriiee llaa
BBiissttrriiþþaa, „Probleme de muzeografie, Sfatul popular al regiunii Cluj,
Comitetul pentru culturã ºi artã”, Cluj, 1956, 50-51, III. t. 4. kép; FLO-
RESCU, Grigore; FLORESCU, Radu; DIACONU, Petre, CCaappiiddaavvaa..
MMoonnooggrraaffiiee aarrhheeoollooggiiccãã, I., „Biblioteca de arheologie”, II., (Bucureºti),
1958, 215-226; RÃDULESCU, Adrian; HARÞUCHI, Nicolae, CCiimmiittiirruull
ffeeuuddaall--ttiimmppuurriiee ddee llaa CCaasstteelluu,, CCoonnssttaannþþaa, 1967, 91-94, XXII-XXX. t;
TEODORU, Gh. Dan, CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa ccuunnooaaººtteerreeaa ccuullttuurriiii DDrriidduu ppee tteerriittoo--
rriiuull MMoollddoovveeii, SCIV, 19, 2, 1968, 248, 7. kép, 266-267; ANGHEL,
Gheorghe, NNooii ddeessccooppeerriirrii aarrhheeoollooggiiccee îînn lleeggããttuurrãã ccuu aaººeezzaarreeaa ffeeuuddaallãã
ttiimmppuurriiee ddee llaa AAllbbaa IIuulliiaa, „Apulum”, VII, 1, 1968, 476, 478; ARICESCU,
Andrei, NNooii ddaattee ddeesspprree cceettaatteeaa ddee llaa HHîîrrººoovvaa, „Pontica”, IV, 1971, 360-
362, 9-11. kép; COMAN, Ghenuþã, MMããrrttuurriiii aarrhheeoollooggiiccee pprriivviinndd ccrreeººttiinn--
iissmmuull îînn MMoollddoovvaa, „Danubivs”, V, 1971, 76-78, 83, 3-4. kép stb.; Ma gya -

ror szág gal kap cso lat ban pe dig, töb bek kö zött, l. BA LOGH Al bin, AAzz eesszz --
tteerr ggoo mmii mmúú zzee uumm bbéé llyyee ggeess aaggyyaagg eeddéé nnyyee ii rrõõll,, AÉ, XLI, 1927, 209-217,
109-114. kép (há rom edény bé lyeg zõ je csak nem azo nos a tar tód-vá ri bé -
lye gé vel!); HÖLLRIGL Jó zsef, ÁÁrr ppáádd kkoo rrii kkeerráámmiikkáánnkk. I. FFee nnéékk bbéé llyyee ggeess
eeddéé nnyyeekk,, AÉ, XLIV, 1930, 142-169; NOVÁKI, Gy., AArrcchhääoollooggiisscchhee
DDeennkkmmäälleerr ddeerr EEiisseennvveerrhhüüttttuunngg iinn NNoorrddoossttuunnggaarrnn aauuss ddeemm XX--XXIIII..
JJaahhrrhhuunnddeerrtt, „Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae”,
XXI, 3-4, 1969, LXXXIV, t., 4, 11, sz., LXXXV. t., 14. sz., LXXXVII. t.
18-19. sz. stb. Né mi leg ko sár fo nást ész be jut ta tó dí szí tõ min ták fi gyel he -
tõk meg a 9-10. szá za di Dridu-mûveltség egyes edé nye in is. L. töb bek kö -
zött: BARNEª, Ion, CCeerraammiiccaa ddiinn ccaarriieerrãã ddee ccrreettãã ddee llaa BBaa ssaa rraa bbii,, SCIV,
XIII, 2, 1962, 354, 3. kép, 8. sz., 356, 5. kép, 3. sz.; ZAHARIA, Eugenia,
SSããppããttuurriillee ddee llaa DDrriidduu.. CCoonnttrriibbuuþþiiee llaa aarrhheeoollooggiiaa ººii iissttoorriiaa ppeerriiooaaddeeii ddee
ffoorrmmaarree aa ppooppoorruulluuii rroommâânn. „Biblioteca de arheologie”, XII. sz.
Bucureºti, 1967, (90-93. XXVI II-XXIX. t. fe nék bé lye gek), VI. t. 3. sz.
VII. t. 2. sz., XI. t., 4., 7. sz., XII. t. 2. sz., XIII. t., 5. sz., XIV. t. 6. sz.,
XVIII. t. 6., 9. sz., XIX. t. 4. sz. stb. Az igaz ság ked vé ért azon ban föl tét le -
nül meg kell je gyez nünk, hogy Tar tód-, Bud- és Kustaly-vára ta nul má -
nyunk ban be mu ta tott agyagmûvességi ter mé ke i nek meg le põ ha son má sai
ke rül tek elõ (a Beszterce-Naszód me gyei) Sajósárvár ge ren da vá zas föld -
vá rá val kap cso la tos ása tá sok ban, eze ket vi szont M. RUSU és ªt.
DÃNILÃ a 9-11. szá zad ra kel te zi! Vö. CCeettaatteeaa ffeeuuddaallãã ttiimmppuurriiee ddee llaa
ªªiirriiooaarraa, „File de istorie. Culegere de studii, articole ºi comunicãri”, II.
köt., Bistriþa, 1972, 50-51, 56, 1-2. t.

10. L. HOREDT, Kurt, CCeerraammiiccaa ssllaavvãã ddiinn TTrraannssiillvvaanniiaa, SCIV, II, 2,
1951, 203, 204, 210, VI. t., 5-7., 10. sz.; uõ., AAººeezzaarreeaa ddee llaa SSff.. GGhheeoorrgghhee--
BBeeddeehhaazzaa, Materiale, II. 1956, 21, 30, 16. kép 8. sz. HORWATH, Walter
a fe ke te hal mi vár ról írott ta nul má nyá ban (DDiiee SScchhwwaarrzzbbeerrgg bbeeii ZZeeiiddeenn,
KVSL, 48, 1925, 73-74) a mi enk hez sok te kin tet ben kö zel ál ló, de va la mi -
vel fej let tebb nek ítél he tõ ot ta ni, dur va gyur má jú, szem csés, de jól ége tett,
sö tét szí nû edény tö re dé kek rõl szá mol be. TEUTSCH, Julius vé le mé nye
sze rint ezek mind a hû bé ri kor szak kez de té rõl szár maz nak, és pe dig a te u -
ton lo vag rend rö vid éle tû er dé lyi sze rep lé sé nek fény ko rá ból, te hát biz to -
san a 13. szá zad má so dik és har ma dik év ti ze dé bõl (1211-1225 kö zöt ti
évek bõl)!

11. Vö. HOREDT, Kurt, SCIV, II, 2, 1951, 211, XIII. t., 17-18. sz. 

12. Vö. FERENCZI Sán dor, FFiirrttoossvváárr aarraannyy éérreemm llee llee ttee,, „Szé kely ség”,
IV, 7-8, 1934, 1-16; uõ., DDeerr ffiirrttoosscchheerr FFuunndd bbyyzzaannttiinniisscchheerr GGoollddmmüünnzzeenn,
SV, 62, 1939, 59-78 (az érem le le tet em lí tõ ko ráb bi iro da lom mal), to váb -
bá: FETTICH Nán dor, (MA RO SI Ar nold), DDuunnaappeenntteelleeii aavvaarr ssíírr llee llee tteekk,,
ArchHung, XVIII, köt., Bu da pest, 1936, 92, 83, l. még a 35. ké pet;
LÁSZ LÓ Gyu la, AA hhoonn ffoogg llaa llóó mmaa ggyyaa rrookk mmûû vvéé sszzee ttee EErr ddééllyy bbeenn,, Ko lozs -
vár, 1943, 56 és XV. t., 1-2. sz.; HOREDT, Kurt, CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa iissttoorriiaa
TTrraannssiillvvaanniieeii îînn sseeccoolleellee IIVV--XXII IIII.. AAvvaarriiii îînn TTrraannssiillvvaanniiaa cí mû fe je ze te,
„Biblioteca istoricã”, VII. sz., (Bucureºti), 1958, 95, 105-106, 75, 13. kép,
6-7. sz. COMAN, Ghenuþã e tár gya kat, nem tud juk: elég gé meg ala po zot -
tan-e, bi zán ci ere de tû, vagy határsra ké szült ke resz tény-jel le gû em lé kek -
nek vé li. („Danvbivs”, V, 1971.) Az an nak ide jén a Sep si szent györ gyi
Szé kely Nem ze ti Mú ze um ba ke rült, eset leg a szé kely ere det kér dés ku ta tá -
sá ban is szám ba jö he tõ, le lõ hely ük nél fog va is je len tõs em lé kek saj nos
meg sem mi sül tek a má so dik  vi lág há bo rú for ga ta gá ban.

13. II.. mm.., 126-127, 129. Vö. ROSKA Már ton, ii.. mm.., 79, 3. sz. na gyon sze -
gé nyes ada ta i val is.

14. Egy láb = 0,316 m (31,6 cm)

15. Egy öl = 1,896 m

16. MACREA, M.; BUZDUGAN, L.; FERENCZI, G.; HOREDT, K.;
POPESCU, I.; RUSSU, I. I.; SZÉ KELY, Z.; VASIU, N., WINKLER, J..,,
RRaa ppoorrtt pprreelliimmiinnaarr aassuupprraa ssããppããttuurriilloorr aarrhheeoollooggiiccee ddee llaa SSff.. GGhheeoorrgghhee ––
BBrreeþþccuu, SCIV, II, 1, 1951, 303-304. 1.; HOREDT, Kurt; SZÉ KELY, Zol -
tán; MOL NÁR, ªtefan, SSããppããttuurriillee ddee llaa PPoorruummbbeenniiii MMiiccii ((rr.. OOddoorrhheeii)),
Materiale, VIII, 1962, 636-641

17. KÕ VÁ RI Lász ló (Er dély ééppíí ttéé sszzee ttii eemm lléé kkeeii,, Ko lozs vár, 1866, 45-46)
sze rint is Firtosváráról „...hallgat az írás. Az újabb idõ ben Maria Theresia
alatt a je zsu i ták nak lát ják aján dé koz va s õk bír ták 1773-ig. Ezen szer zet
el tö röl te té sé vel a [...] ferenciek ki sebb szer ze te bir to ká ba ju tott, kik csak -
nem ráúntak a felhõkbeli szom széd ság ra: a vá rat fel hagy ták, föl dét egyes
szé ke lyek nek el ad ták; s le jöt tek lak ni az Árcsóra, a Firtos al já ba. [...] S
így a vár rom má lõn...” L. még: ROSKA Már ton, ii.. mm.., 79, 3. sz. A bé csi
Kriegsarchiv-ban (Ha di le vél tár ban) õr zött, a 18. szá zad má so dik fe lé ben,
II. Jó zsef csá szár ural ko dá sa ide jén, 1769-ben ké szült el sõ er dé lyi ka to nai
tér kép elõ ze tes mun ká la ta i val kap cso lat ban ös  sze ál lí tott ki egé szí tõ-ma -
gya rá zó szö veg ko los tor ról szó ló ré sze it ki vo na to san, de a ré gi he lyes írás -
hoz ra gasz kod va alább ad juk. Utol só mon da tá nak ál lí tá sa egy ben be szé -
des bi zo nyí té ka a firtos-hegyi bel sõ (vár be li) ká pol na ré gi sé gé nek. Eb bõl
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kö vet ke zõ en a ká pol na épí té sét se te het jük a 18. szá zad ra. Íme a né met
szö veg: „...AAnnhhaanngg zzuu ddeerr KKrriieeggss CChhaarrttee ddeess GGrrooßß FFüürrsstteenntthhuumm
SSiieebbeennbbüürrggeenn. 158, No. 6. FFiirrttooss VVaarráállllyyaa [...] und von den zum Orth
gehörigen Kloster Firtos starke 1/3 Stund [...] Auf beiden seithen des
Orths Varalija entspringen gegen den Kloster Firtos zweij quällen. [...]
Nach den Kloster Firtos kann man mit leichten fuhrwerk gelangen, seijnd
überhaupt steinight. [...] Das Minoriten Kloster lieget hier auf den Berg
Firtos, so der höchsten Berg in diester gegen herumb ist. [...] Es soll eins
wahlen ein altes Schloß auf selben gestanden seijn, wovon man der-
mahlen nach alte Rudera von den Mauer und graben sichet, dermahlen
haben die P. P.  Minoritas eine kleine Ridanae (Ridanoe?, a szó vé ge ki be -
tûz he tet len), mit einer kleinen gemauerten Kirche darauf...”

18. Vö. IIssttoorriiaa aarrtteeii ffeeuuddaallee îînn ÞÞããrriillee RRoommâânnee, I. köt., Bucureºti, 1959, 16.

19. OR BÁN Ba lázs a vá rak bel se jé ben ása tás nél kül meg fi gyelt sa já tos
dom bo ru la to kat majd min dig „to rony nak”, még több nek: „öreg to rony -
nak” vél te, mégha ilyen egy ál ta lán nem is volt tör té ne te sen hasz ná la tos az
il le tõ vár épí té se ko rá ban. Ez a hely zet pl. a haj da ni aranyosszéki Mész kõ
ha tá rá ban fek võ „Bá ba-vá ra”, a csíkcsicsói „Csicsóvára”, a csíkrákosi
„Po gány vár” stb. ese té ben. Vö. FERENCZI, Al., CCeettããþþii aannttiiccee îînn jjuuddeeþþuull
CCiiuucc. AAnnttiikkee BBuurrggeenn iimm KKoommiittaattee CCiiuucc, ACMI, IV, 1932-1938, 270, 285,
302, 303; FERENCZI, ªt., CCoonnttrriibbuuþþiiii llaa pprroobblleemmaa lliimmeessuulluuii ddee vveesstt aall
DDaacciieeii.. BBeeiittrrääggee zzuurr FFrraaggee ddeess WWeesstt--LLiimmeess vvoonn DDaazziieenn, II/1. rész, AMN,
IX, 1972, 397.

20. KE LE MEN La jos, AA bbáággyyii vváárr, „Szé kely ség”, X, 3-5, 1940, 33-36. L.
to váb bá: VÃTÃªIANU, V., ii.. mm.., 14-17; VELESCU, Oliver, CCeettããþþii
þþããrrããnneeººttii ddiinn TTrraannssiillvvaanniiaa, Bucureºti, 1964; B. NAGY Mar git, VVáá rraakk,, kkaass --
ttéé llyyookk,, uudd vvaarr hháá zzaakk aahhooggyy aa rréé ggii eekk lláátt ttáákk,, XXVVIIII--XXVVII IIII.. sszzáá zzaa ddii eerr ddéé llyyii ööss  --
sszzee íírráá ssookk ééss lleell ttáá rraakk,, Bu ka rest, 1973, 20-21, 355.

21. A vár ral kap cso lat ban a kö vet ke zõ je len tõ sebb iro da lom ra utal ha tunk:
KÕ VÁ RI Lász ló, ii.. mm.., 38; OR BÁN Ba lázs, ii.. mm.., 60, 62; JA KAB Elek,
BBuuddvváárrii ééss BBuuddvváárr kköörr nnyyéé kkii llee llee tteekk,, AÉ, XIV, 1894, 210-212; TÉG LÁS
Gá bor, KKiikk ééppíí tteett ttéékk aa sszzéékkeellyyuuddvvaarrhheellyyii BBuuddvváárraatt, AÉ, XVII, 1897, 108-
115; PÂRVAN, Vasile, GGeettiiccaa. OO pprroottooiissttoorriiee aa DDaacciieeii, Bucureºti, 1926,
301, 302, 473, 676, 755; ROSKA Már ton, ii.. mm., 270-271, 188. sz; FER-
ENCZI Gé za, FERENCZI Ist ván, CCeettaatteeaa ddaacciiccãã ddee llaa OOddoorrhheeiiuull
SSeeccuuiieesscc,, DDiiee ddaakkiisscchhee BBuurrgg vvoonn OOddoorrhheeiiuull SSeeccuuiieesscc, „Crisia. Culegere
de materiale ºi studii”, Oradea, 1972, 59-63.

22. JA KAB Elek (AÉ, XIV, 1894, 210-211) ál lí tá sa sze rint az OR BÁN
kö zöl te raj zon föl tün te tett, „kis fal da rab já ban” 1868-ban még fönn ál lott
„kis szög let erõd” 1893 szep tem be ré ben „már el volt tûn ve, a kö ze li me re -
de ken le gu rult, s csak „tör me lé kei mu tat ták, hol rom bol ta tott szét”. JA -
KAB meg sze ret te vol na ál la pí ta ni: „ hol és ho gyan kap cso ló dott a vár -
hoz, mi lyen volt an nak az alak ja, négy szö gû-e vagy félköralakú?” Az en -
ge dély el nye ré se után meg ej tett tá jé ko zó dó-ása tás kor az „erõd” két ol da -
lát egé szen, ket tõt fé lig tár tak föl, de a ki tû zött fel ada tot csak rész ben ér te
el: „lát tuk, hogy az erõd alap já nak egész zö me [!] me rõ kõ: õr ház vagy
lak rész csak a föld szí nen fe jül volt rá épít he tõ, ami azon ban ma már meg
nem ha tá roz ha tó. [Ez utób bi részt mi emel tük ki.] Az alap pa tak kõ bõl s a
vi dé ken ho nos gömb kõ bõl, for ró mész be ön tött ve gyes tör me lék kel oly
szi lár dan volt rak va, hogy nagy erõ fe szí tés sel le he tett raj ta s kör ül te dol -
goz ni. [...] Az erõd nek a vár hoz kap cso ló dá sát s an nak alak ja mi vol tát
meg ha tá roz nunk nem si ke rült: de a fal ro mok topographiai irá nyá ból s a
fél kör alalkú védsáncok [=védõárkok; sz. m.] és sánc hal mok
[=védõtöltések; sz. m.] fek vé sé bõl kö vet kez tet he tõ a fõ vár fal nak is fél -
kör alak ja...” [A mon dat dõlt be tû vel sze dett el sõ ál lí tá sát mi emel tük ki.]
OR BÁN ez út tal alig ha nem té ve dett, a há rom szé ki Bál vá nyos-vá ra ese té -
ben is meg fi gyel he tõ be já ra ti, vas ta gabb, szé le sebb fal rész le tet néz het te
„szög let erõd nek”. Az, JA KAB men te ge tõ zõ ál lí tá sa el le né re se „gu rul ha -
tott le a me re de ken”, mert tör té ne te sen elõt te s nem sok kal alat ta vo nul föl
a vár ba a min den bi zon  nyal ak kor is hasz nál ha tó, ke let-ol da li er dei út. Ha
egyál ta lá ban le het sé ges lesz, a jö võ ben min den eset re még ok vet le nül
tisz táz nunk kell ezt a je len tõs kér dést is!

23. JA KAB Elek köz lé se ér tel mé ben (AÉ, XIV, 1894, 211) a „...munka al -
kal má val a vál lal ko zó BA RA BÁS Do mo kos [...] a mun ká sok sza bad gaz -
dál ko dá sá ból né hány ér de kes le le tet meg szer zett”, s ké ré sé re és
SZÁNTHÓ Ákos pénz ügy igaz ga tá si ír nok „ön oda adó köz ben já rás ára a
Monographia cél já ra fel hasz ná lás és a le vél tá ri ré gé sze ti Mú ze um meg ala -
pí tá sa vé gett ha za fi as kész ség gel át en ged te”. JA KAB (a 212. la pon) azu tán
föl is so rol ja a nagyobbrészben õs ko ri ere de tû tár gya kat. Ér de kes meg em -
lí te nünk egy, a kül sõ vé dõ töl tés alatt, a fe lü let tõl szá mí tott 2 m mély ség ben
ta lál ta 17 éves (Ja kab hely te len szó hasz ná la tá val él ve) „nõ hul lát” kék
üveg be té tes kez det le ges agaggyöngyökbõl ké szült nyak ék kel és õs ko ri
ma lom kõ vel, to váb bá „Dyrrhachium vá ros autonom drach má ját...” (!)

24. OR BÁN Ba lázs nyil ván a ma nyu gat ról föl ve ze tõ, az utób bi évek ben
azon ban ke vés sé hasz nált sze kér utat né zi – sze rin tünk té ve sen – a vár haj -

da ni út já nak. A tõ le lá tott, a ke le ti fal sza kasz dé li vég zõ dé se tá ján fe küd he -
tett ál lí tó la gos to rony el he lye zé se ön ma gá ban vé ve is el le ne mond en nek a
né zet nek. A haj da ni fel já ró út ép pen a ke le ti ol da lon ve zet he tett föl, na -
gyobb sza ka szon ha lad ha tott a ke le ti fal rész elõtt, bár en nek szem mel lát -
ha tó ma rad vá nya it nagy részt meg sem mi sí tet te az ott leg újab ban ké szí tett,
az em le ge tett erõ dí té si ele mek ke le ti szár nyá nak ép sé gét meg bon tó föld út.

25. Ez zel kap cso lat ban je gyez zük meg, hogy a Firtos-hegytõl s Énlakától
5 km-nyi re nyu gat-észak nyu gat ra fek võ Etéd ha tá rá ban, at tól is mét a jel -
zett irány ban, Küsmõd és Szolokma hely ség kö ze lé be esõ, azo nos ne vû,
dél rõl és észak ról me re dek, ro gyá sos és su va dá sos ol da lak kal kö rül fo gott,
né mi leg el szi ge telt, er dõs (547 m) ma gas la ton sem mi né ven ne ve zen dõ
ré gé sze ti ma rad ványt nem si ke rült ta lál nunk.

26. OR BÁN itt jóhiszemûn a nyil ván va ló an ha mi sít vány, még hoz zá,
mint azt szak sze rûn ki mu tat ták (vö. SZÁDECZKY La jos: AA CCssíí kkii SSzzéé --
kkeellyy KKrróó nnii kkaa,, Bu da pest, 1905; uõ., MMééggeeggyysszzeerr aa CCssíí kkii SSzzéé kkeellyy KKrróó nnii kkáá --
rróóll,, Bu da pest, 1911; PA TA KI Jó zsef, LLee ggeenn ddaa ééss vvaa llóó ssáágg.. AA ccssíí kkii sszzéé kkeellyy
kkrróó nnii kkáá rróóll,, „Ko runk”, XXIX, 4, 1970, 506-510) gyen ge ha mi sít vány kró -
ni ka KILYÉN Mi hály fé le ki adá sá nak 227. lap ján ál lí tot tak ra hi vat ko zik.
A ha mi sí tás anya gi, jo gi ér de kek su gall ta ter mé sze tét, a tör té nel mi va ló -
ság tól a szer zõ tu dat lan sá ga kö vet kez té ben mes  sze ru gasz ko dó ré szei ko -
holt vol tát SZÁDECZKY an nak ide jén na gyon vi lá go san és meg gyõ zõn
bi zo nyí tot ta be. Ta nul má nya i ra va ló uta lá sunk föl ment az is mét lés kö te le -
zett sé ge alól. Csak fáj lal ni le het, hogy OR BÁN a Csí ki Szé kely Kró ni ka
„ada ta it” jóhiszemõen, a leg cse ké lyebb gya nú nél kül vet te át, tet te ma gá -
é vá s így na gyon szé les kör ben és nem ze dé kek rend jén át óri á si ha tást kel -
tõ mû vé vel szán dék ta la nul hoz zá já rult a té ves ada tok nak, ha mis tör té nel -
mi té nyek nek, fo lya ma tok nak a szé kely ség köz tu da tá ba va ló ül te té sé hez
és ala pos be gyö ke re zõ dé sé hez, oly an  nyi ra, hogy en nek a ha mis be ál lí tás -
nak az alap ján erõs két ke dés sel fo gad nak, vagy az ügy leg cse ké lyebb
mér le ge lé se nél kül el vet nek az az óta fel fe de zett té nye ken, tör té nel mi-ré -
gé sze ti ada to kon ala pu ló min den újabb, meg bíz ha tó ered ményt.

27. SZÁDECZKY hi telt ér dem lõ meg ál la pí tá sa sze rint a „mes ter sé ge sen
elõ ál lí tott” szó csíkszentkirályi SÁN DOR Zsig mond el mé jé ben fo gant
meg: a „rab bi” meg a „bán” szó ös  sze vo ná sá ból.

28. Ugyan úgy ko holt név – nem vé let le nül ép pen a – Sán dor csa lád – és
sze mély név Zandirra tor zí tott, meg a tö rö kül ural ko dót je len tõ khán,
khagán szó ugyan csak tor zí tott alak já ból.

29 OR BÁN eh hez, a Csí ki Szé kely Kró ni ká ból a leg ki sebb fenn tar tás nél -
kül át vett, va ló ban meg in dí tó, de a va ló ság hoz „sem mi kö ze” tör té net hez
a kö vet ke zõ ket lát ja szük sé ges nek hoz zá fûz ni (ii.. mm., 62, 7. jegyz.):
„...Tud(ományos) Gyûj(temény), II. köt. 1835, 8, és Fel sõ-Ma gyar or szá gi
Mi ner va, 1828, VI. fü zet, 1742. a kö vet ke zõ la po kon. SZA BÓ Kár oly a
(csí ki) szé kely kró ni ká ról írt je les ér te ke zé sé ben azt mond ja, hogy ezen
ese mény [bár csak en nél len ne ez a sa nya rú hely zet! sz. m.] elõ adá sá nál a
kor szak ban té ve dés van, s Budvárát – mi vel ot tan Lász ló is sze re pel –
nem mon go lok, ha nem Szt. Lász ló ide jé ben ho nunk ba be ütött kúnok dúl -
ták fel, s ezek ej tet ték el SÁN DOR Ist vánt is. Azon ban a kúnok ily gyõz -
tes had já ra tá ról tör té net író ink nem em lé kez vén [ez zel kap cso lat ban ta nul -
má nyunk ös  sze fog la lá sá ban uta lunk majd né hány, kü lön ben jól is mert
adat ra, sz. m.] még is va ló szí nûbb nek tet szik az, hogy Budvárát is az egész
ha zát el bo rí tott mon gol já rás dúl ta fel; mit az e vég ze tes na pok ban meg -
sza lasz tott Lász ló fel em lí té se sem cá fol meg, mert az le he tett Lász ló ne vû
szé kely ispány is és nem Szent Lász ló...”

30 Ez eset ben OR BÁN, kel lõ ada tok hí ján, ön ké nye sen egé szen kü lön bö -
zõ ko rú vá ra kat kap csol ös  sze. Zeta- (szo ká sos szó hasz ná lat tal Zete-) vá -
ra ter mé szet tõl vé dett réz ko ri te le pü lés és agyag gal kö tött kõ fal lal ke rí tett
dák vár, hasz ná la ti ide jét te kint ve sem mi kö ze a szé ke lyek hez (vö. C.
DAICOVICIU, NNee uuee MMiitttteeiilluunnggeenn aauuss DDaazziieenn,, „Da cia”, VII-VI II, 1937-
1940, 319; ROSKA Már ton, Rep., 310, 17. sz.; SZÉ KELY Zol tán,
ZZeetteevváárraa.. JJee lleenn ttééss aa SSzzéé kkeellyy NNeemm zzee ttii MMúú zzee uumm 11994466.. éévvii áássaa ttáá ssáá rróóll,, Sep -
si szent györgy, 1949); Kadács vá rá ban vég zett fu tó ku ta tás alap ján ítél ve
az na gyon va ló szí nû leg ko ra kö zép ko ri ha tár vár volt, no ha ása tói er re
egy ál ta lán nem gon dol nak (l. HOREDT, Kurt; SZÉ KELY, Zol tán; MOL -
NÁR, ªtefan, Materiale, VIII, 1962, 635-636); a kisgalambfalvi – „galat-
teteji” vá rat a kolozskorpádi õs ko ri te le pü lés II. ré te ge mû velt sé gé nek (az
ún. Wietenberg-mûveltség) hor do zói, azu tán a ró mai kor ban, il le tõ leg kü -
lön, a 3-4. szá zad ban és vé gül a 6-7. szá zad ban lak ták, ez utób bi idõ szak -
ban a ge pi dák nak volt itt je len tõ sebb, jól meg erõ sí tett nem zet sé gi, vagy
in kább tör zsi szék he lye (vö. a fen nebb idé zett iro da lom mal); a bágyi
parasztmenedékvár épí té sét vi szont I. APA FI Mi hály er dé lyi fe je de lem
en ge dé lyez te (vö. KE LE MEN La jos, „Szé kely ség”, X, 1940, 33-36). Az
OR BÁN ös  sze fog ta vá rak kal kap cso la tos rö vid rész le te zé sünk bõl mind -
járt nyil ván va ló vá vá lik: azok la kói még „láttani” ös  sze köt te tés ese tén se
ér te sít get het ték vol na egy mást.
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31. 1955. évi te rep ku ta tá sunk kor nem si ke rült a leg cse ké lyebb erõ dí té si
nyo mot se föl fe dez ni raj ta. A meg le he tõ sen si ma fe lü le tû hegy te tõn meg -
fi gyel he tõ töl tés sze rû alak za tok rész ben ter mé sze tes úton ke let kez tek,
rész ben kincs ke re sõk ku ta tó göd rei. Egyi kü ket se te kint het jük iga zi erõ dí -
té si elem nek. Ott egyéb ként sem mi, de sem mi ré gi ség re val ló ma rad ványt
nem lel tünk. L. FERENCZI Gé za, FERENCZI Ist ván, RRéé ggéé sszzeett--hheellyy rraajj zzii
kkuu ttaa ttáá ssookk aa NNaaggyy--KKüükküüllllõõ vvööll ggyyéé nneekk ffeell ssõõ rréé sszzéé bbeenn 11995555--11995566--bbaann,
„Studia Universitatum «Victor Babeº» et «Bo lyai»”, Tomus III, 1958, nr.
8, Series IV, Fasciculus 2, Historia, 23. Ha va ló ban volt Budvárnak ki kü -
lö ní tett jel zõ tor nya, azt csak is ma ga san a Nagy-Küküllõ szint je fö lé emel -
ke dõ, a ki es Ud var he lyi-me den ce dél ke le ti ol da la fö lött õr kö dõ Szar ka kö -
vön (889 m) ke res het jük. In nen ui. egyen lõ kép pen lát szik mind a Firtos-
hegy, mind az alább tár gya lan dó Kustaly-várát hor do zó „Gyepûbükke”
ma gas la ta. A Szar ka kõ mes  sze fe hér lõ fes tõi szik lái kö ze lé ben, tõ le kis sé
dél nyu gat ra, va la mint az or mon elõ re ha lad va ke let re két, gömb sze let-ido -
mú mes ter sé ges te rep tárgy öt lik szem be. (Ezek re HEGEDÜS Gyu la nyu -
gal ma zott székelyudvarhelyi ta ní tó kép zõ-in té ze ti ta nár hív ta fel fi gyel -
mün ket és ve ze tett is el a hely szí né re. Szivességét ehe lyütt is há lá san kö -
szön jük.) A Cohors I Vbiorvm Székelyudvarhelyen föl té te le zett tá bor-vá -
rá val (castrumával) kap cso la tos, Da cia tar to mány ke le ti li mes-sza ka szá ba
il lesz ke dõ õr tor nyok ma rad vá nyai is le het nek, de nem vet het jük el leg -
alább egyi kük Budvárhoz tar to zá sá nak gon do la tát se. Jel le gü ket, ko ru kat,
ren del te té sü ket min den eset re csak is ré gé sze ti ása tás sal vi lá gít hat juk meg.

32. AÉ, XVII, 1897, 115

33. Vö. DAICOVICIU C., CCeettaatteeaa ddaacciiccãã ddee llaa PPiiaattrraa RRooººiiee.. MMoonnooggrraaffiiee
aarrhheeoollooggiiccãã, (Bucureºti), 1954, 62-63; uõ., ªªaannttiieerruull aarrhheeoollooggiicc GGrrããddiiººtteeaa
MMuunncceelluulluuii, SCIV, V, 1-2, 1954, 135, 141-142. L. ez zel szem ben ko ráb -
bi, me re ven el uta sí tó, ta ga dó ál lás fog la lá sát is, pl.: GGrraanniiþþaa ddee eesstt aa DDaacciieeii
ººii ttrriibbuurriillee lliibbeerree ddee llaa hhoottaarreellee ddee rrããssããrriitt aallee DDaacciieeii, SCIV, I, 1, 1950, 116.

34. A la kó ház leg kö ze leb bi má sai Ma gyar or szág kü lön bö zõ vi dé ke in fa lu -
ása tá sok ré vén vál tak is me re te sek ké. Ez zel kap cso lat ban uta lunk MÉ RI Ist -
ván rend kí vül el mé lyült, ala pos ku ta tá si ered mé nye i re és azok ma gas szin tû
ös  sze ge zé sé re. [Vö. töb bek kö zött: ÁÁrr ppáádd--kkoo rrii nnéé ppii ééppíítt kkee zzéé ssüünnkk ffeell ttáárrtt
eemm lléé kkeeii OOrrooss hháá zzaa hhaa ttáá rráá bbaann,, „Ré gé sze ti Fü ze tek”, II. sor. 12. sz., Bu da pest,
1964, kü lö nö sen a 3. sz. jegy zet ben föl so rolt, gaz dag, szá munk ra jó részt el -
ér he tet len iro da lom mal (50. l.). MÉ RI ese tünk ben is iga zo ló dó he lyes meg -
lá tá sa sze rint „... Nem csak fal vak ban, ha nem meg erõ sí tett köz pon ti he lye -
ken is szá mol nunk kell föld há zak kal [ezt a részt mi emel tük ki]. Va ló szí nû -
leg ilye nek ma rad vá nyai kezd tek ki bon ta koz ni 1962-ben az Esz ter gom-vár -
he gyi ása tá son, az Ár pád-ko ri pa lo ta épí té sét meg elõ zõ ko rú ré te ge zõ dés -
bõl. [...] Ko rai föld há zak ma rad vá nyai ke rül tek elõ a zalavári vár te rü le tén
is. (51., 10 jegyz.) [...] Ed dig meg is mert Ár pád-ko ri föld há za ink nagy részt
al föl di te rü le tek rõl va lók. A to váb bi fel tá rá sok fo lya mán szá mí ta nunk kell
itt is, de fõ ként a dom bos- és hegy vi dé ken el ütõ épí tõ anya gú és szer ke ze tû
há zak ra. [...] Fo nyód-Bé la te le pen a har min cas évek ben fel tárt [...] fa szer ke -
ze tû há zak ta nú sá ga sze rint az Ár pád-kor ban ná lunk is vol tak fa há zak. Ezt
erõ sí ti meg a XIII. szá zad vé gé rõl szár ma zó né hány írott ada tunk. [...] A la -
ká sok vál to za ta it to vább bõ ví ti a XII. szá zad el sõ fe lé ben [...] át uta zó Ot tó
freisingi püs pök le írá sa, amely a ma gya rok nád-, fa- és kõ há za i ról, to váb bá
sá to ra i ról szól...” (52-53, 14. jegyz.) Ta nul má nyunk más jel le ge a fõ ként
hely szû ke mi att ez al ka lom mal nem fog lal koz ha tunk rész le te seb ben sem a
bögözi, sem a székelyudvarhely-budvári 11-13. szá za di la kó há zak kér dé sé -
vel, nem is sze ret nénk itt az Er dély bõl im már több hely rõl is tu dott ha son -
ne mû épít mé nyek szö ve vé nyes, szer te ága zó kér dé sé be be le ga ba lyod ni.
Elõ ze tes ként csu pán an  nyit jegy zünk meg, hogy a sza bály ta lan négy szög le -
tes ala pú székelyudvarhely-budvári la kó ház an nak ide jén töb bé-ke vés bé fe -
le zõ vo nal ban ki mért hossz ten gely ének két vé gén ta lált ágas fa-nyo mok a
sze le me nes egy ko rú al föl di há zak te tõ szer ke ze té re ha son lí tó meg ol dást jut -
tat nak eszünk be (vö. MÉ RI Ist ván, ii.. mm., 3-4. kép, II. t., 1-2. sz.), a kö zölt
alap rajz ok alap ján ítél ve me rõ ben el tér nek a kö zel egy ko rú, vagy ép pen
egy ko rú Dridu-mûveltség la kó há za i tól (vö. ZAHARIA, Eugenia, ii.. mm., 19-
54, 5., 6., 8., 10-12., 14., 16-18., 20-23., 25., 27-28. kép pel). E föld be mé lyí -
tett la ká sok úgy szól ván egyi ké ben se buk kan tak ágas fák nyo ma i ra, leg -
alább is a raj zok ból ez nem tû nik ki.

35. 10-11. szá zad ra kel te zett, töb bé-ke vés bé ha son ló tár sát Mold vá ból,
Coºna-Floreni kör nyé ké rõl is mer jük. Vö. TE O DOR,  Dan Gh., EElleemmeennttee
bbiizzaannttiinnee îînn MMoollddoovvaa îînn sseeccoolleellee VVII--XXII, SCIV, 21, 1, 1970, 114, 124, 161.
jegyz.; COMAN, Ghenuþã, „Danvbivs”, V, 1971, 81, 8. kép.

36. II.. mm.., I. köt. 232-233.

37. OR BÁN ez zel kap cso la tos meg jegy zé se sze rint: „a Kustaly ne vet so -
kan Custosból szár maz tat ják, va ló szí nûbb azon ban, hogy va la me lyik õs -
név nek meg örö kí té se.” No ha bi zo nyo sat egy elõ re még nem mond ha tunk,
föl sze ret nõk hív ni a nyel vé szek fi gyel mét a len gyel bõl is me re tes KKuusszzttaall
(olv. Kustály) név re. Nem vet het jük el egé szen e hely név eset le ges szláv

ere de tét. E né ze tün ket a „Rika” (=szláv rrjjeekkaa, ‘pa tak’), va la mint más, ha -
son ló szár ma zá sú kör nyék be li hely ne vek tá mo gat ni lát sza nak.

38. EM, XII, V, 1895, 244-247.

39. TÉG LÁS Gá bor 1894 nya rán vég zett ún. „li mes-ku ta tá sa i nak” ered -
mé nyi vel és kü lön bö zõ vo nat ko zá sa i val kap cso lat ban a kö vet ke zõ iro dal -
mat idéz het jük: AA llii mmeess DDaacciiccuuss kkee llee ttii rréé sszzee,, „Aka dé mi ai Ér te sí tõ”, VI.
1895, 413-422; AA llii mmeess DDaacciiccuuss kkéétt KKüükküüllllõõ ééss OOlltt kköö zzöött ttii rréésszz llee ttee
UUddvvaarrhheellyymmeeggyyee éésszzaa kkii hheeggyy sséé ggee ii bbeenn OOrroossffaalluuttóóll (így!) AAll ssóó rráá kkoo ssiigg,,
ArchKözl, XIX, 1895, 5-54; AA rróó mmaa ii aakk vvéégg vváá rraaii aa HHaarr ggii ttaa hheeggyy sséégg aall jjáánn
ééss aa kkee llee ttii hhaa ttáárr vvéé ddee lleemm ccééll jjaa ééss rreenndd sszzee rree,, EM, XIII, 1896, 384-389,
416-427; AA kkéétt KKüükküüllllõõ vvööllggyy ffee jjéé nnééll lláátt hhaa ttóó rróó mmaaii vvéégg vváá rraakk ééss hhaa ttáárr ttööll --
ttéé sseekk vvii sszzoo nnyyaa DDaa cciiaa kkaa ttoo nnaaii ééss ttaarr ttoo mmáá nnyyii sszzéékk hhee llyyee ii hheezz,, „A
Hunyadmegyei Tör té nel mi- és Ré gé sze ti Tár su lat Év köny ve”, IX, 1897,
53-59; DDaa cciiaa kkee llee ttii hhaa ttáárr vvoo nnaa llaa ééss aann nnaakk vvéé ddeell mmii rreenndd sszzee rree aa MMaa rrooss ffeell ssõõ
vvööll ggyyéé ttõõll aazz OOlltt rráákkooss--hhéévviizzii sszzoo rroo ssáá iigg,, EM, XVII, 1900, 261-269, 313-
324; AA HHaarr ggii ttaa aall jjii ttööll ttééss vvoo nnaa llaakk eerree ddee ttéé rree vvoo nnaatt kkoo zzóó nnéépp hhaa ggyyoo mmáánnyy ookk,,
„Ethnographia”, XVI, 1905, 38-40.

40. Nem is áll ha tott, mert 1970. évi te rep szem lénk ta pasz ta la tai alap ján
ítél ve Al más-vá ra bronz ko ri ere de tû, ha nem csa ló dunk Wietenberg-jel-
legû erõ dí tett te le pü lés nek lát szik. [Vö. még TÉG LÁS Gá bor (EM, XII,
1895, 312-314) ész le le te i vel.] A dákkori Zetevárával egye tem ben, lát szó -
la gos il lesz ke dé se el le né re sincs, nem is le het, kap cso la ta a töb bi vel. OR -
BÁN csu pán e ket tõ meg a jó val ké sõb bi bágyi vár be vo ná sa te kin te té ben
té ve dett, Firtos-, Tar tód-, Rabsonné-vára mind a tá gab ban ér tel me zett
Kakasbarázda vo na lá ra esik: az va ló ban le he tett „irá nyí tó juk”!

41. TÉG LÁS Gá bor itt is mét na gyon té ved, mert a tá gab ban ér tel me zett
Kakasbarázda egyik sza ka sza, az „Ör dög út ja” [„... ezt a ne vet egy nyu gat ról
ke let re ha la dó más fél ki lo mé ter hos  szú sá gú föld sánc (iga zá ban észak fe lõl
vé dõ árok-töl tés, sz. m.) vi se li Székelyudvarhelytõl ke let re [he lye sen észak-
észak ke let re, sz. m.] a Nagyküküllõ jobbparti ma gas la ta in Szent ki rály köz -
ség Nyír ne vû gyér cser jés he gyi le ge lõ jé tõl a Zetelakához tar to zó Szõ lõ há -
ton (Szel lõ há ton, sz. m.) át a Nagyküküllõig (sza ba to san a Zeteváralja, az az
a ré gibb Zsig mond-te lep alat ti Küküllõ-híd fö lött emel ke dõ fo lyó pad pe re -
mé be si mul be, sz. m.; vö. az õ cik ké vel, „Ethnographia”, XVI, 1905, 39)”]
nyu ga ti vég zõ dé se lég vo nal ban csu pán mint egy 20 km-re esik Firtosvárától.
Az egye ne sen affelé irá nyu ló, a fen nebb már em le ge tett orosz he gyi „Lá zon”
fu tó ré szét 1968. évi orosz hegy-mák vá ri ása tá sunk so rán két he lyütt is át -
met szet tük, min den kü lö nö sebb ered mény nél kül.

42. EM, XII, VI, 1895, 319.

43. ArchKözl, XIX, 1895, 28.

44. A név je len té se és ere de te egy elõ re meg fej tet len; át vet tük ugyan az
OR BÁN hasz nál ta írá sos ala kot, de ta lán he lye sebb vol na Kustajt ír ni?

45. OR BÁN ide jé ben a me gyei út nem az ún. Olá-patak meg a Hagy más-
pa tak völ gyé ben ka pasz ko dott ki Hagy más-vá rá hoz, il le tõ leg eresz ke dett
le Vargyashoz, ha nem a Gaszló-patak völ gyén kí gyó zott föl az ún. Rika-
tetõre és on nan a Rika-pataka ki es, szé les, er dõs völ gyé ben, Rika-vára he -
gyét jobb ról hagy va ka nyar gott Fel sõ rá kos (meg Vargyas) irá nyá ba. Az
elõb bi, vad re gé nye sebb he lye ken (pl. a Hagy más kõ mész kõ szik lá ja alatt)
ve ze tõ utat – mint má sutt említénk – csu pán szá za dunk ele jén rak ták,
Kustaly-vára ma rad vá nya i nak nagy ve sze del mé re.

46. A na gyon ér té kes ré gé sze ti anyag IMREH Bar na alsórákosi re for má -
tus lel kész gyûj te mé nyé nek al kot ja ékes sé gét. Szí ves meg mu ta tá sát ehe -
lyütt is na gyon há lá san kö szön jük.

47. OR BÁN Ba lázs a ke le ti árok meghosszabítását tekinté „mély út nak”,
föl fo gá sa azon ban el fo gad ha tat lan. A vár észa ki vé del mi ele me in ke resz -
tül nyi tott I. szá mú met sze tünk kel a tõ lünk út nak tar tott te rep ala ku la tot is
át vág tuk. Kö ve zés nek ugyan sem mi ne mû nyo mát se fi gyel het tük meg,
még is meg ma ra dunk a te rep ala ku lat ter mé sze té nek meg fi gye lé se nyo mán
ki ala kult vé le mé nyünk nél.

48. Ez út tal is a var sá gi Tar tód-, azu tán Firtos-vára meg a székelyudvarhe-
lyi Budvár ese té ben meg fi gyelt, kü lön ben már az õs kor ban is sok he lyütt
föl hasz nált vé del mi el vet al kal maz ták.

49. E te kin tet ben te hát he lyes bí te nünk kell a „Ko runk ban” (XXXI, 2,
1972, 312) kö zölt ál lí tá sun kat.

50. Itt tart juk szük sé ges nek név sze rint is meg em lí te ni az 1972-1973. évi
Kustaly-vári ása tás leg ki vá lóbb tag ja i ként: BA LÁZS Já nost, BE NE DEK
Im rét, BENKÕ Ele ket, EGYED Pé tert, ELE KES Er zsé be tet, JÓ NÁS Ju -
di tot, LAJ TAI Jó zse fet és LÁSZ LÓ Já nost. Fá rad sá got nem saj ná ló, oda -
adó, lel kes mun ká ju kért fo gad ják ez út tal is há lás kö szö ne tün ket.

51. Fo ga lom-al kot ha tás vé gett az aláb bi mé re te ket ad juk: 1: m. 40, sz. 23,
h. 42 cm; 2: m. 32, sz. 27, h. 60 cm.
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52. Kustaly-vára fa la épí té sé hez négy faj ta kõ anya got hasz nál tak: 1. bi zo -
nyá ra a köz vet len kö zel ben ma ga so dó He ve der-he gye sé rõl, vagy, ke vés -
bé va ló szí nû leg, a Rika-pataka nap sü töt te szé les völ gyé nek a sze líd dé li
lej tõi fö lé jócs kán ki emel ke dõ Fe hér kút-te te je (754 m) kör nyé kén meg fi -
gyelt, a har gi tai „Láz” egyik leg dé lebb re fek võ, folt sze rû ma rad vá nyá tól,
né hány ki lo mé ter rõl idá ig szál lí tott vul ká ni kõ töm bö ket; 2. ki sebb mér -
ték ben az in nen alig 3 km-nyi re fek võ „Hagy más-kõ bõl” szár ma zó, tri -
ász- és ju ra-mész töm bö ket; 3. A hely be li volhyniai-besszarábiai ko rú üle -
dé kek: dur va-ho mok kö vek te kin té lye sebb hömpölyköveit és 4. szá munk -
ra is me ret len hely rõl szár ma zó, eset leg még is ez utób bi ak kal azo nos ere -
de tû kris tá lyos pa la hömpölyköveket.

53. Né ze tünk sze rint kis mé re te i re és ugyan ak kor ve lük for dí tott arány ban
na gyon is je len tõs vol tá ra va ló te kin tet tel Kustaly-vára meg ér de mel né a
na gyobb ös  sze get kí vá nó, de egyéb ha son ne mû ma rad vá nyok hoz mér ten
még is arány lag kis költ ség gel va ló tel jes föl tá rást, és az zal kar ölt ve, mû -
em lék sze rû rend be té tel ét, ál la gá nak szak sze rû meg óvá sát! A kö rül mé -
nyek meg en ged te le he tõ sé gek ke re te in be lül min ta sze rû mun ka te le pet le -
het ne lé te sí te ni itt.

54. Biz tos ada tok hi á nyá ban eh hez leg in kább há rom kül sõ és bel sõ sar kot
kel lett vol na ki bon ta nunk (akár hen ger sze let ido mú, akár szög le tes sar -
kok ról le gyen szó), újabb ása tá sok elvégeztéig nem szól ha tunk ér dem ben
a kér dés hez, va ló szí nû ség-szá mí tás nak pe dig je len eset ben nincs sok ér -
tel me.

55. Itt tart juk szük sé ges nek meg em lí te ni, hogy a „Rika er de jé ben”, ne ve -
ze te sen a ha son ne vû pa tak jobb part ján emel ke dõ Boldi-hegytõl (684 m)
nyu gat ra, a Rika- (=Persányi) hegy ség észa ki ge rin ce fe lé esõ beny-
ergesedésen is van egy Kustalynál na gyobb mé re tû, még ál ló fa lú, négy -
szög le tes alap raj zú erõ dít mény, az ún. Rikavára, amen  nyi re fu tó la gos
szem re vé te le zé sünk kor meg ítél het tük: a kustalyihoz sok ban ha son ló
anyag gal. Et tõl azon ban (Kovászna me gye te rü le té re es vén) nem szó lunk
most bõ veb ben, te rü le ti te kin tet ben il le ték te le nek va gyunk rá. KÕ VÁ RI
Lász ló (ii.. mm. 48.) vargyasi „Hollofernes-váraként” em lé ke zik meg ró la,
mind ös  sze két mon dat ban.

56. Az ere de ti szem lél te tõ anyag áb ra jegy zé ke és ma gya rá zó szö ve ge
(kur zi vá lat la nul uta lás a most kö zölt áb rák ra):

1. kép A var sá gi „Tar tód-vá rá nak” és kör nyé ké nek TÉG LÁS Gá bor raj -
zol ta tér kép váz la ta (EM, XII, 1895, 316-317, 9. rajz).
2. kép „Tar tód-vár” alap raj za és vé del mi ele me i nek kép ze let be li met sze -
tei TÉG LÁS Gá bor (EM, XII, 1895, 316-317, 8. kép) után.
3. kép „Tar tód-vá rá nak” feny ves bo rí tot ta hegy or ra a Tar tód-vi ze (bal ról)
meg a Nagy-Küküllõ ös  sze fo lyá sá nál. (FERENCZI Gé za fény kép fel vé te -
le.)
4. kép A var sá gi „Tar tód-vár” alap raj za. (FERENCZI Gé za 1964. évi fel -
vé te le.)
5a. kép „Tar tód-vár” fa la. A falszorost al ko tó kül sõ fal rész let nek a II. sz.
ku ta tó árok T-ala kú vég zõ dé sé vel ki ta kart bel sõ szí ne, az erdõléskor vá -
gott mai dél ke le ti be já rat tól néz ve. (FERENCZI Gé za fény kép fel vé te le.)
5b. kép Ki bon tott fal rész let bel sõ szí ne „Tar tód-vá ra” ke let-észak ke le ti
ol da lán, az I. sz. ku ta tó árok T-ala kú meg hos  szab bí tá sá ban. (FERENCZI
Gé za fény kép fel vé te le.)
6. kép Ki bon tott fal rész let raj za „Tar tód-vá ra” dél nyu ga ti ré szén ásott III.
sz. fe lü le té ben; kül sõ szín.
7. kép „Tar tód-vá ra”; az I. sz. ku ta tó árok ke le ti ré szé nek met szet raj za.
8. kép „Tar tód-vá ra”; az I. sz. ku ta tó árok nyu ga ti-kö zép sõ sza ka szá nak
met szet raj za.
9. kép „Tar tód-vá ra”; az I. sz. ku ta tó árok nyu ga ti-vég sõ rész le té nek met -
szet raj za.
10. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las dí szû meg fe -
nék bé lye ges, dur va gyur má jú edény tö re dé kek a szé kely var sá gi Tar tód-
vá rá ból.
11. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las, bö kö dött meg
kö röm be nyo má sos dí szû,  fe nék bé lye ges, dur va gyur má jú edény tö re dé -
kek a homoródoklándi „Kustaly-várából” (1-6. sz.), va la mint a var sá gi
„Tar tód-vá rá ból” (7-12. sz., 1/2-del ki seb bít ve).
12. kép Az 1067 m ma gas Firtos-hegy tömb je dél nyu gat ról, Énlaka fe lõl.
(FERENCZI Gé za fény kép fel vé te le.)
13. kép „Firtos-hegy” fenn sík já nak hely szín raj za HOREDT Kurt
(Materiale, VIII, 1962, 638, 7. kép) nyo mán.
14. kép „Firtos-vára” alap raj za OR BÁN Ba lázs (i. m., 127) sze rint.
15. kép „Firtos-vára” alap raj za HOREDT Kurt (Materiale, VIII, 1962,
639, 8. kép) után.
16. kép „Firtos-vára” vé dõ ár ká nak és -töltésének (a), va la mint az ún.
„Föld híd” ár ká nak és töl té sé nek (b) met szet raj za HOREDT Kurt
(Materiale, VIII, 1962, 639, 9. kép) után.

17a. kép A székelyudvarhelyi „Budvár” jel leg ze tes „bü tü je” dél rõl (jobb -
ol dalt), ve le szem ben (bal ol dalt) a „Csicser” ma gas la ta. (FERENCZI Gé -
za fény kép fel vé te le.)
17b. kép A „Budvár” szik la ponk ja kö zel rõl, dél ke let rõl néz ve. (FER-
ENCZI Gé za fény kép fel vé te le.)
18. kép A székelyudvarhelyi „Budvár” alap raj za OR BÁN Ba lázs (i. m.
61) után.
19. kép A székelyudvarhelyi „Budvár” alap raj za. (LÕRINCZ Jó zsef me -
zõ gaz da sá gi mér nök meg FERENCZI Gé za 1971. évi fel vé te le.) (2. áb ra)
20. kép Fe nék bé lye ges meg hul lám vo na las dí szû, dur va gyurmájû na -
gyobb edé nyek tö re dé kei a székelyudvarhelyi „Budvár” dé li vég zõ dé sé -
hez kö zel fel tárt, kis sé föld be mé lyí tett la kó ház ból.
21. kép A 19. ké pen be mu ta tott na gyobb edé nyek tö re dé ke i nek raj za (1/2-
del ki seb bít ve).
22. kép 11-12. szá za di be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las,
bö kö dött dí szû, dur va anya gú edény tö re dé kek (1., 3. sz.) meg 13. szá za di,
va la mint fi no mabb gyur má jú fa zék tö re dé kek (2., 4. sz.); 12. szá za di
bronz tömjénzõ a székelyudvarhelyi „Budvárról”.
23. kép 11-12. szá za di dur vább (1., 3., 8. sz.) és 13. szá za di fi no mabb (2.,
7. sz.) anya gú edény tö re dé kek; 12. szá za di bronz töm jé ne zõ, to váb bá vas-
kés pen gék (5-6. sz.) a székelyudvarhelyi „Budvárról”, (rész ben az elõ zõ
ké pen adott tár gyak raj zai 1/2-del ki seb bít ve).
24. kép A székelyudvarhelyi „Budvár” leg bel sõ erõ dí té si ele mén ke resz -
tül vá gott (II. sz.) ku ta tó árok met szet raj za. (3. áb ra)
25. kép A székelyudvarhelyi „Budvár” 11-13. szá za di mész ha barcs-kö té -
sû kõ fa la ré zsú tos-fe lül né zet bõl, alat ta a dák ko ri föld töl tés sö tét szí nû tö -
me ge. (FERENCZI Gé za fény kép fel vé te le.)
26. kép A székelyudvarhelyi „Budvár” dél rõl-be lül rõl szá mí tott II. vé dõ -
töl tés ének (a II. sz. ku ta tó árok kal ta nul má nyoz ha tott) met sze te.
27. kép A székelyudvarhelyi „Budvár”-tetõ dé li vég zõ dé sé nek kö ze lé ben
föl tárt, kis sé föld be mé lyí tett, két ere szû la kó ház alap raj za. (5. áb ra)
28. kép A székelyudvarhelyi „Budvár”-tetõ dé li vég zõ dé sé nél föl tárt, kis -
sé föld be mé lyí tett la kó ház mel lett ki bon tott ket tõs gö dör met szet raj za.
29. kép A homoródoklándi „Kustaly-vár” alap raj za TÉG LÁS Gá bor (EM,
XII, 1895, 245, 4. rajz) sze rint.
30. kép A homoródoklándi „Kustaly-vár” alap raj za. (FERENCZI Gé za
1971-1972. évi föl vé te le.) (8. áb ra)
31. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” észa ki vé dõ ele mé nek (az I. sz.
ku ta tó árok kal ta nul má nyoz ha tott) met sze te.
32a. kép Ki lá tás a homoródoklándi „Kustaly-várából” észak ra, a
Persányi-hegység észa ki szár nya or ma i ra. Elõ tér ben a „Gyepû-pataka”
völ gyecs ké jé nek fe je; a kép kö ze pe tá ján le võ tisz tá son az „Olá-patak”,
va la mint a „Hagy más-pa tak” völ gye kö zöt ti ala csony há gót haj dan vé del -
me zõ (ró mai ko ri) „Hagy más-vá ra” föld erõ dít mé nye fek szik.
32b. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” észa ki ol da lá nak vé del mi ele -
mei nyu gat ról néz ve. Jól ki tû nik a vé dõ árok meg a vár pe re mé nek te te -
mes szint kü lönb sé ge.
32c. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” észa ki vé del mi ele me i nek
vizs gá la tá ra ásott I. sz. ku ta tó árok föl tá rás köz ben. (Va la mennyi FE -
RENCZI Ist ván fény kép fel vé te le.)
33. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” ke le ti vé del mi ele me it át vá gó
III. sz. ku ta tó árok met szet raj za.
34. 1-2. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” vé dõ ele me it át sze lõ III.
sz. ku ta tó árok ban je lent ke zõ, fal om la dék ból szár ma zó kõ hal maz nyu gat -
ról (fe lül né zet bõl) és ke let rõl, a ku ta tó árok vé gé bõl te kint ve. A hal maz
elõtt a vár vé dõ ár ká nak mé lye dé se. (FERENCZI Gé za fény kép fel vé te le.)
35. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” V. sz. ku ta tó ár ká nak met szet -
raj za a kõ fal ala po zá si ma rad vá nya i val. (10. áb ra)
36. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las, bö kö dött meg
kö röm be nyo má sos dí szû, fe nék bé lye ges, dur va gyur má jú edény tö re dé kek
a homorodoklándi „Kustaly-vára” kõ épü let ének bel se jé bõl.
37. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las, bö kö dött meg
kö röm be nyo má sos dí szû, dur va anya gú fa zék tö re dé kek a homoródoklán-
di „Kustaly-vára” kõ épü let ének bel se jé bõl.
38. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las, bö kö dött és
kö röm be nyo má sos ékû, fe nék bé lye ges, dur va gyur má jú edény tö re dé kek a
homoródoklándi „Kustaly-vára” kõ épü let ének bel se jé bõl (rész ben a 36-
37. sz. kép tár gya i nak raj zos is mét lé se, 1/2-del ki seb bít ve).
39. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las, bö kö dött meg
kö röm be nyo má sos dí szû, dur va anya gú edény tö re dé kek a homoródoklán-
di „Kustaly-vára” kõ épü let ének bel se jé bõl (rész ben a 36-37. kép egyes
tár gya i nak raj zos is mét lé se, 1/2-del ki seb bít ve).
40. kép Be mé lyí tett hul lám vo na las, egyen lõ kö zû-vo na las, bö kö dött meg
kö röm be nyo má sos dí szû, fe nék bé lye ges, dur va gyur má jú edény tö re dé kek
a homoródoklándi „Kustaly-vára” kõ épü let ének bel se jé bõl (rész ben a 36-
37. kép egyes tár gya i nak raj zos is mét lé se, 2/3-dal ki seb bít ve).
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41. kép Na gyobb részt agancs ból ké szült, egy elõ re is me ret len ren del te té sû
tár gyak (zab la-ol dal ta gok?) a homoródoklándi „Kustaly-vára” kõ épü let -
ének bel se jé bõl.
42. kép Na gyobb részt agancs ból ké szült meg csontholmik a homoródok-
lándi „Kustaly-vára” kõ épü let ének bel se jé bõl (1/2-del ki seb bít ve).
43a. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” bel sõ kõerõdítményec-
skéjének 1973. évi ása tá sunk kor a já ró szin tig ki ta ka rí tott észak nyu ga ti,
bel sõ sar ka az észa ki meg nyu ga ti fal lá bon ál ló rész le té vel.
43b-c. kép A homoródoklándi „Kustaly-vára” ki ta ka rí tott észak nyu ga ti
sar ká nak nyu ga ti fal rész le te, a kõ töm bök kö zöt ti, le si mí tott fe lü le tû, jó
mi nõ sé gû mész ha barc  csal.

DDeesspprree cceettããþþiillee ddee ppiiaattrrãã ccuu
zziiddããrriiee îînneeccaattãã îînn mmoorrttaarr ddiinn eessttuull
TTrraannssiillvvaanniieeii ddiinn eevvuull mmeeddiiuu ttiimm--
ppuurriiuu
(Comunicatul nr. I.)

(Rezumat)
Autorii prezintã unele fortificaþii ridicate

în promontorii de 800-1000 m înãlþime de la
poalele vestice ale munþilor Gurghiu ºi Harghita,
respectiv din zona unor trecãtori din munþii
Perºani, din judeþul Harghita: cetãþile „Rabsonné”
(Praid), „Tar tód” (Vãrºag), „Firtos” (Corund),
„Bud” (Odorheiu Secuiesc), „Kustaly” (Ocland),
respectiv „Rika” (în vecinãtatea ultimei, dar pe
teritoriul judeþului Covasna, necercetatã arheo-
logic de cãtre autori tocmai din aceastã cauzã).
Primele trei oferã destul de puþin material arheo-
logic, materialul cel mai bogat provine din cetatea
„Kustaly”. Fortificaþiile cer cetate au fost folosite
numai în evul mediu, excepþie fãcând cetatea
„Bud”, teritoriul cãreia a fost locuit atât în
neolitic, cât ºi în epoca bronzului, Hallstatt, La
Téne, epoca migraþiilor, evul mediu timpuriu. Pe
baza materialului arheologic autorii considerã
cetãþile elemente ale sistemului defensiv de
graniþã ale Regatului Ungariei, construit în timpul
domniei regelui Sf. Ladislau (Szent Lász ló, 1077-
1095), împotriva atacurilor nomade din rãsãrit
(uzi, cumani). (Comunicatul apare dupã mai
multe decenii de calvar. Îl publicãm în for ma sa
iniþialã din considerente de istorie a ºtiinþei, mate-
rialul având valoare documentarã inclusiv din
acest punct de vedere. Nota red.)

TThhee QQuueessttiioonn ooff tthhee LLiimmee--mmoorrttaarr
TTrruussss SSttoonnee--wwaallll FFoorrttrreesssseess iinn
tthhee MMiiddddllee AAggee iinn EEaasstteerrnn
TTrraannssyyllvvaanniiaa
(Abstract)

The authors carried on research work
concerning the fortresses built in the Eastern
frontier mountains of Transylvania,  in the vol-
canic Görgény Mountains, in some Wes tern
medium sized foothills of Har gi ta Mountains and
the mountain passes in the Lower Persány
Mountains. These are as it follows: the fortress of
Rabsonné, not far from Parajd, the Tar tód
fortress near Szé kely var ság, then Firtos, the
stronghold of Székelyudvarhely, Budvár close to
Székelyudvarhely, Kustaly and Rika fortresses in
vecinity of Homoródoklánd etc. (The lat est was
not excavated only visited many times.) While
the first three of them testify very few materials,
Kustaly fortress contained different and numer-
ous historical relics. Most of the enumerated
strongholds were inhabited during only one peri-
od, whereas the fortress of Budvár and its not
very large plateau were inhabited from the lat est
neoliticum during several periods. In this case we
can speak about a settlement which was inhabit-
ed during the Bronze, the Early and Late Iron
(Da ci an) Age (the late one had a remarcable role)
and after the centuries of the Great Migration
also in the first centuries of the Early Middle
Ages. On the basis of the historical relics which
came out the authors consider these fortresses of
lime-mortar truss stone-wall as some pieces of a
system of defence against the repeated offensives
of the Eastern nations of horsemen (Uz and
Cumanic) during the reign of King Ladislas I. of
Hun ga ry (1077-1095). (Transl. by Uzonka FER-
ENCZI)
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228 1. áb ra A tárgyalt terület átnézeti térképe (DÉNES István)



2293. áb ra Székelyudvarhely – „Budvár” (1969. VII. 11.). A 2. sz. ku ta tó árok nyu ga ti fe lé nek a met szet raj za. 

2. áb ra A székelyudvarhelyi „Budvár” alap raj za

JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: 1. mai ter mõ ta laj, 2. mészhabarcstörmelékes om la dék ré teg, 3. a ko ra kö zép ko ri kõ fal épí té se -
kor kép zõ dött, erõ sen me szes föld tö meg, 4. sö té tebb és vi lá go sabb sá vok ból ál ló, fõ kép pen bar na er dei ta laj ból
kép zõ dött töl te lék föld, 5. a me szes ré teg alat ti bar nás szür ke csík, a fal épí té se kor já ró szint, 6. vi lá gos sár gás -
bar na töl te lék föld, 7. az õs ko ri erõ dí té si elem (föld töl tés) tes te anya gá nak eme lé se kor hasz nált tü ze lõ hely len -
csés ma rad vá nya, 8. a dák ko ri, 1. sz. vé del mi elem (föld töl tés) kü lön bö zõ szín ár nya la tú föld tö me ge, 9. gyen -
gébb tü ze lõ nyo mok, 10. sár gás, boly ga tat lan ta laj, 11. fa ra gat lan kõ töm bök bõl, kö zé pen kõ tör me lék bõl mész -
ha barc  csal kö tött, 11-12. szá za di „töl te lé kes” kõ fal, 12. om lás ból szár ma zó, fa ra gat lan, ki sebb-na gyobb kõ -
töm bök, il let ve mész ha barcs rö gök kel ve gyes „tör me lék anyag”, zöm mel a mai te le vény ben, rész ben a kõ fal
eme lé se kor kép zõ dött, erõ sen me szes ta laj ban, va la mint el szór tan he ve rõ, ki sebb na gyobb kõ töm bök.

JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: 1. ku ta tó árok, 2. ása tá si fe lü let, 3. dák ko ri föld vé dõ töl tés, 4. a dák föld töl tés be mé lyí tett ala -
po zá si ár kú, 11-12. szá za di kõ fal
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4. áb ra 3. sz. ku ta tó árok (a dák ko ri, 1. sz. vé dõ árok meg a 2. sz. vé dõ töl tés nyu ga ti ol da lá nak a met szet raj za (1969. VII. 11.) 

5. áb ra Székelyudvarhely – „Budvár”. 11-12. szá za di kuny hó alap raj za

JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt: 1. mai ter mõ ta laj, 2. dur va ho mok kõ bõl ki ter melt és töl tés re föl hasz nált anyag, 3. fa ra gat lan kõ -
töm bök, 4. bar na er dei ta laj, dur va ho mok kõ-szik la



2317. áb ra Székelyudvarhely – „Budvár”. Az 1. sz. fe lü let dél kör rel azo nos irá nyú ol da lá nak a met szet raj za

6. áb ra Székelyudvarhely – „Budvár”. Az 1. sz. fe lü let alap raj za

JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: 1. mai ter mõ ta laj, 2. ve gyes ré gé sze ti anya gú mû ve lõ dé si ré teg, 3. bar na er dei ta laj, 4. sár ga, ka -
vi csos föld



232 8. áb ra A homoródoklándi „Kustaly-várának” az alap raj za (1972. VII. 2.)



2339. áb ra Homoródoklándi „Kustaly-vára”. (1972. VII. 19.). Az 1972. évi 1. sz. ku ta tó árok met szet raj za
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10. áb ra Homoródoklánd „Kustaly-vára”. Az 1972. évi 2. (V.) sz. ku ta tó árok met szet raj za 

11. áb ra Homoródoklánd „Kustaly-vára”. A-B fel szí ni met szet és  C-D fel szí ni met szet (1973.VII.13.)

JJeell mmaa ggyyaa rráá zzaatt:: 1. kõ tömb, 2. mész ha barc  csal ke vert, ki sebb ka vi cso kat tar tal ma zó ré teg, 3. ka vi csos mai ter -
mõ ta laj, 4. boly ga tat lan sár ga agyag


