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kott; az örökséget az anyám életéig bé-
27kességesen bírta.”

Mezei Istvánné Benke [Ilona]: 
„Azért híttam törvényhez az It. [Bencze 
Jánost, homoródszentmártonit] kegyel-
metek eleibe ez jelen való 1618. esz-
tendőben, őszi Szentkereszt nap tájat, 
hogy ezen 1618. esztendőben, süket 
hétfő nap tájat az néhai vitézlő Ud-
varhely városi, udvarhelyszéki Székely 
István uramnak őkelmének halálának 
idején ment az I. Székely István uram 
házához (mely Udvarhely városában, 
Udvarhelyszékben, egy felől az nemes 
Kosa Péter uram feleségének, Luca asz-
szonynak háza, öröksége, más felől a 
Botos utca és az közönséges piac szom-
szédságában vagyon), és az háznak, 
pincének kolcsait kezéhez vévén, azon 
háznak pincéjében Gyulafejerváratt 
[Gyulafehérváron], ugyan Fejér [Fehér] 
vármegyében lakó nemes Csáki Boldi-
zsárné Anna asszonyom leányának, 
Zsuzska asszonynak volt néminemű 
egyet-más marhákkal, ruhákkal megra-
kott ládája, mely ládát az I. az Székely 
István inasával, Körmődi Miklóssal, há-
czokival [hátszegivel], Hunyad várme-

28gyeivel megnyittatott […]” „Ezalatt, 
az én megesküvésemnek utána afféle 
marhákban hoza én kezemhez, az si-
ménfalvi, udvarhelyszéki vitézlő Székely 
Mózes uram jobbágyának, Udvarhely-
székben, Udvarhely városában levő há-
zába, ki a megholt Székely Istvánról 
szállott rá, kit vicinitásával megírtam, 
lakó jobbágyának, Német Györgynek 
felesége, Kata asszony avégre, hogy vi-
seljek gondot azokra, adjam a tisztnek, 
Orbán István uramnak, őkegyelme adja 
Kornis Ferenc uramnak, hogy adassa 

29Csáki Boldizsárné kezéhez.”

Német György, Udvarhely városá-
ban lakó, Székely Mózes uram jobbá-
gya: „Mikor Székely István uram meg-
hala, felöltöztetők és mindeneket va-
lamik az házban valának a pincébe alá 
takarítánk Szász Péterrel és az inassal. 
Annak utána én az pincére lakatot veték 
és megizeném Kornis Ferenc uramnak, 
hogy megholt Székely István uram. 
Reggel virradva Bencze János és Hor-
vát János jövének oda, mondá Bencze 
János, hogy uram engemet azért külde 
ide, hogy mindenekhez hozzá lássunk, 
hogy a háznál valami tékozlás ne essék. 
Az pince kolcsát éntőlem elvevé, őnála 
állott, az mikor a pincébe be kellett 
mennem valamiért, ő bocsátott be. Az 

háznak kolcsai is nála állottak. Egykor 
az pincébe kelleték mennem, Mezei Ist-
vánné és az inas utánam jövének az pin-
cébe, kérének engemet, hogy engedjem 
meg, hadd nyissák meg az Zsuzska lá-
dáját. Én azt mondtam, hogy nem en-
gedem, mert Bencze János gondvise-
lése alatt vadnak mindenek a háznál. Én 
kiindulék, Bencze Jánost az grádicson 

30találám elől, ő is bemene a pincébe.”

Mihály János

1. Román Nemzeti Levéltár Kolozs Me-
gyei Hivatala, Kolozsár. Udvarhelyszék 
Levéltára. F 16. Törvénykezési jegyző-
könyvek. II/6. 215.; 2. Uo. II/6. 216.; 3. 
Uo. II/6. 216v.; 4. Uo. II/6. 204, 204v.; 5. 
Uo. II/6. 328.; 6. Uo. II/7. 41.; 7. Uo. II/7. 
86.; 8. Uo. II/4. 59.; 9. Uo.; 10. Uo. II/4. 
61.; 11. Uo.; 12. Uo.II/4. 62.; 13. Uo. II/6. 
212.; 14. Uo. II/6. 321.; 15. Uo.; 16. Uo. 
II/6. 321v, 322.; 17. Uo. II/6. 322v.; 18. 
Uo. II/6. 323.; 19. Uo. II/6. 329v.; 20. Uo. 
II/6. 331.; 21. Uo.; 22. Uo. II/6. 365.; 23. 
Uo. II/7. 156.; 24. Uo. II/7. 164v.; 25. Uo. 
II/7. 343.; 26. Uo. II/7. 18.; 27. Uo. II/7. 
252.; 28. Uo. II/7. 318.; 29. Uo. II/7. 345.; 
30. Uo. II/7. 347.

Galambfalva középkori várát ma 
legfeljebb a helybéliek ismerik. A 
több tekintetben egyedülálló jellem-
zőkkel rendelkező erősséget azért is 
érdemes bemutatnunk az érdeklődők-
nek, mert, bár sajátos helyet foglal el 
az udvarhelyszéki középkori várak 
sorában, a szakirodalom keveset fog-
lalkozott vele.

Mindenekelőtt pontosítással tarto-
zunk, ugyanis a középkori Galambfal-
va területén három olyan 'vár' névvel 
jelölt történelmi emléket is találunk, 
melyek a régészeti feltárások során 
különféle korszakok létesítményei-
nek bizonyultak: a kisgalambfalvi Ga-
lath vára (bronzkori földvár gót–ge-
pida újrafelhasználással), a nagyga-
lambfalvi Várfele (bronzkori–vaskori 
magaslati telep szórványos gót le-
letekkel) és a Vártető (vaskori földvár 
középkori megújítással). Minket most 
az utóbbi érdekel, hisz egyedül ez 
esetben beszélhetünk középkori vár-
ról. A Nagy-Küküllőbe északról tor-
kolló Vágás-patak mély, szurdokszerű 
völgyében felfelé haladva, a mai mű-
úttól mintegy 1,5 km-re, a patak bal 
partja fölé emelkedő 560 m magas 
Vártetőn találhatók a nevezett erősség 
maradványai. Az északkelet–délnyu-
gat irányban elnyúló dombvonulatot, 
melyet délkeletről egy harántvölgy 
zár le, többszörös sánc- és árokrend-
szer övezi.

A földvár területén az 1950-es és 
60-as években folytak régészeti ku-
tatások, melyek során megállapítást 
nyert, hogy a földvár sáncait a késő 
vaskorban emelték. A jelentős meny-
nyiségben előkerült dák leletek között 
néhány középkori kerámiatöredék és 
fémeszköz is felismerhető volt, ennek 
alapján kiderült, hogy a várat a közép-
korban is használták.

A földvár egyes árkainak újraásása 
és a sáncok felhányása (pl. a földvárat 
keletről határoló sáncot a két oldalán 
lévő árkok kimélyítésével felmagasí-

tották) arra utal, hogy az őskori föld-
vár a középkorban is megőrizte erő-
dítési jellegét. Az erősséget a klasz-
szikus középkori váraktól a kőfalak hi-
ánya különbözteti meg, így bizonyos 
értelemben a természetes védelmi for-
mák és a kőfalú várak közti átme-
netnek tekinthető. E forma – noha ud-
varhelyszéki viszonylatban társtalan – 
nem egyedülálló Erdélyben, őskori 
földvárak középkori használatát, sán-
caik megújítását számos esetben ki-
mutatták az archeológiai kutatások. Itt 
mindössze egy példát emelnék ki, a 
szebenszéki Hőhalom (Vurpód) ese-
tét, ahol okleveles forrás szerint 1296-
ot követően a szászok várat építettek; 
a Radeburg-gal azonosított vár a ré-
gészeti feltárások során földvárnak bi-
zonyult.

A tárgyi leletanyag tanúsága sze-
rint a galambfalvi vár a 13-14. szá-
zadban volt használatban. Különösen 
figyelemreméltó az aránytalanul gaz-
dag fémanyag: nyílcsúcsok, kések, 
sarkantyú, melyek úgyszintén kieme-
lik a galambfalvi várat az udvarhely-
széki várak sorából (melyek esetében 
a kerámialeletek egyöntetű túlsúlya 
jellemző, csupán egy-két esetben spe-

A nagygalambfalvi vár

A galambfalvi vár helyszíne 
légi felvételen 
(fotó: Sófalvi András)

A középkori vár magja, 
a délnyugati magaslat 
(fotó: Sófalvi András)

Forrásközelben: Történelmi kútfôk, dokumentumok elsô közlésben
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ciális fémtárggyal). A földvár keleti 
részét határoló sánc és árkok közelé-
ben napvilágra került négy középkori 
temetkezés (egyik felnőttnek a ko-
ponyacsontjába fúródott számszeríj 
nyílheggyel) csak növelik a galamb-
falvi vár egyedi aspektusait.

A galambfalvi várról sajnos nem 
rendelkezünk írott forrásokkal, így 
funkciójának kérdésére nincsen egy-
értelmű válasz. A Vágás-patak félre-

eső völgyében elrejtett menedékhely 
kialakításában a szokványostól eltérő 
tárgyi hagyaték (pl. sarkantyú) székely 
előkelők vagy lófők közreműködését 
sejteti, és feltehető, hogy az 1456-ban 
V. László királytól címeradományt 
nyert Galambfalvi család ősei újíttat-
ták meg az őskori sáncvár földműveit. 
Kőfalak, illetve belső kőépület híján 
viszont legalább egy fatoronnyal kell 
számolnunk a vár területén, különben 
nehezen beszélhetünk egy előkelő 
család refúgiumáról. A torony helyét a 

földvár délnyugati részén emelkedő 
szabályos, csonka kúp alakú magasla-
ton kereshetjük, a középkori leletek 
szóródása és a dombocska elkülönülő 
megerődítése ugyanis arra utal, hogy 
ez volt a késő Árpád-korban létesült 
vár magja. A földvár területén feltárt 
középkori, keletelt temetkezéseknek a 
kor egyházi szokásának megfelelően 
felszentelt földben, templom körül 
lett volna a helyük (hasonló esetet a 
nagyekemezői Burgberg várából is-
merünk Erdélyből). A sírok elrende-
ződéséből úgy tűnik, hogy nem egy-
szerre, viszont röviddel egymás után 
kerültek elhantolásra, tehát a háttér-
ben egy nem mindennapi esemény hú-
zódhat meg (hatalmaskodás, háború). 

A középkori Udvarhelyszék várai-
nak többségéről (Rapsóné vára, Tar-
tód vára, Firtosvár, Budvár) az elmúlt 
évek régészeti kutatásai kimutatták, 

A magyar jellem általános megha-
tározására már igen sokan, igen sok-
szor vállalkoztak. Voltak akik sorokat, 
oldalakat, esszéket, tanulmányokat, 
sőt könyveket írtak e témában – ma-
gyarok és idegenek, utazók, irodalmá-

1rok, tudósok egyaránt.  Bátran kije-
lenthetjük, hogy mindannyian csak 
megközelítették, csak körülírták a fel-
vetetteket. Hiszen egy nép jellemét 
csak pontos ismeretek birtokában, a 
történeti összefüggéseket átlátva, az 
egymással és szomszédaikkal fenntar-
tott viszonyaikat elemezve, nemze-
dékről nemzedékre történő változása-
iban értelmezhetjük. Annál nehezebb 
lehet egy-egy szóban vagy akár tő-
mondatban megtenni ezt, akár az 
egyes ismérvekre lebontva is. Hát 
még nemzetközi összehasonlítás-
ban?!

Most mégis egy ilyen, XVIII. szá-
2zadi imagológiai  kísérletet mutatunk 

be olvasóinknak. 
Miksa László kadét (1767–18??), 

kinek személyiségét, érdeklődési kö-
rét egy hosszabb lélegzetű írásban 

3mutattuk be egy pár évvel ezelőtt,  
írásgyűjteménye hatodik kötetének 
végére egy Európa rövid bemutatása 
(Laconicum Europae spectaculum 
Anno 1709) című táblázatot (2. sz. 
kép, részlet) is illesztett, melyet több 
mint valószínű, hogy az abban a kor-
ban közkedvelt és közkézen forgó, 
nemzeteket összehasonlító írások, ké-

pi ábrázolások alapján szerkeszthetett 
meg, ha nem egy az egyben vette át azt 
valakitől. Az tény, hogy a XVIII. szá-
zadban a népeket párhuzamba állító 
különböző kisebb-nagyobb összeál-
lításoknak többféle változata (egysze-
rű kézírásos vagy nyomtatott táblázat, 
illusztrált fehér-fekete vagy színezett 
metszet) is ismert volt. Ezek közül 
említésre méltó a XVIII. század első 
harmadából, Stájerországból szárma-
zó, népeket öltözékükben megjelenítő 

4„néptáblázat” (Völkertafel , 1. számú 
kép), melynek mintájául az augsburgi 
Friedrich Leopold 1718–1726 között 

5készített metszete szolgálhatott,  il-
letve az egész Európában elterjedt és 
gyakran másolt, szintén augsburgi 
rézmetsző és műkereskedő, Martin 
Engelbrecht (1684–1756) kiadásában 
1736/1737-ben megjelentetett, igen 
színvonalas és művészi kivitelezésű, 
allegorikus, rokokó metszetsorozat 
képei. 

Az ifj. Paul Decker (1677–1713) 
és Johann Wolfgang Baumgartner 
(1712–1761) által tervezett és rajzolt, 
Andreas Hoffer (1704–1780), Philip 
Andreas Kilian (1714–1759), Chris-
tian Friedrich Lottes (1701–1740) és 
Johann Georg Pinz (1697–1767) által 
rézbe vésett gyönyörű metszetek kis 
kartusaiban/medalionjaiban a Miksa 
László táblázatában is előforduló jel-
lemzőket fedezhetjük fel. Az interne-

6 ten több helyen is elérhető metszetal-

bumban, melynek címe: Laconicum 
Europae Speculum Quo IX. Illius 
Praecipuae Nationes Et Populi, Abs-
que Omni Praeiudicio, Ludibrio Et 
Opprobrio, Saltem Curiositatis Et 
Oblectationis Gratia, Certis Charac-
teribus Et Symbolis Discernuntur, Ob 
Oculos Positum. Cura et sumptibus 
Martini Engelbrecht chalcographi et 
eiusdem artis negotiatoris. Augustae 

7Vindelicorum.  (3. sz. kép), tíz európai 
nációra vonatkozó kép található 
(moszkovita [orosz], batavus [német-
alföldi], polonus (4. sz. kép), hunga-
rus, suecus [svéd], anglus, germanus, 
italus, gallus [francia], hispanus). 

Az album főcíme kissé eltér a Mik-
sa által megfogalmazottól, de értel-
mében végül is ugyanaz.

8„Európa kis tükré”-ben , amint az 
a címből is kiderül, a szerzők kíván-
csiságtól és élvezettől vezérelve, min-
den előítélet, megvetés és gyalázat 
nélkül a nációkra és népekre utaló leg-
biztosabb jellemzőket és jelképeket 
különböztették meg. A népek allego-
rikus ábrázolásában minden esetben 
az uralkodó személye áll a központ-
ban az őt kiszolgáló világi és kleri-
kális nemesi réteggel körülvéve. A ké-
pek mellékinformációi, az alig jelzett, 
az elő- vagy háttérből felvillantott 
tárgyi vagy figurális szimbólumok ad-
ják meg az illető népre utaló általános 
elvi keretet: az itáliaiaknál a pápaság, 
az egyetemes kereszténység, a Szent 
Péter bazilika, a római jog és a római 
kultúrát idéző Pegazus; a németalföl-
dieknél, angoloknál hajóflottájuk, 
gyarmatbirodalmi gazdagságukra 
utaló színesbőrűek, délszaki növé-

Laconicum Europae spectaculum 
Anno 1709
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hogy a tatárjárás után épült közösségi 
menedékvárak voltak, melyek létesí-
tésében fontos szerepük lehetett a szé-
kely tisztségviselőknek, az igazgatási 
és katonai teendőket ellátó lófőknek 
és főembereknek. Ebbe a sorba nagy 
vonalakban beilleszthető a sajátos for-
mai jegyekkel rendelkező galambfal-
vi vár is, melynek létesítésében a Ga-
lambfalvi család őseinek közreműkö-
dése sejthető. A nagyméretű őskori 
földvár részben megújított sáncai közt 
vészhelyzet esetén azonban nyilván 
menedékre lelt a környék közszé-
kelysége is.

Sófalvi András

A földvár szintvonalas felmérése 
az erődítési elemekkel 

(Benkő Elek, Ferenczi Géza és 
Ferenczi István nyomán)

Elméleti rekonstrukció 
a vár központi részéről 

(Gyöngyössy János 
munkája)

Középkori fémleletek a várból 
(rajz: Demeter István)
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