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História

A romantikus történetírás idején Ud-
varhely város és „anyaszék” egyik meg-
határozó jelképének számított a városhoz 
közeli szikladombon található Budvár 
maradványa. A székely múlt mitikus tör-
ténelmének számos eleme szövődött a 
Budvár köré. A 19. századi történetírók 
közt szinte teljes egyetértés volt abban, 
hogy a várat Buda vezér, Attila hun király 
testvére építette. A hunok Erdélybe sza-
kadt töredékének, a székelyek főrabon-
bánjainak volt a székhelye a vár, a szé-
kelység itt tartotta gyűléseit és ünnepeit, 
itt hozott törvényeket és mutatott be 
pogány áldozatokat. Itt őrizték Árpád 
honfoglaló magyarjaival Zandirhám fő-
rabonbán ideje alatt kötött szövetség kő-
táblákra vésett szövegei mellett a szé-
kelyek ősi törvényeit is, és a Budváron 
szentesítették a székelység keresztény 
hitre térését.

A székelység hun eredetét azóta több 
oldalról is megcáfolta a tudományos tör-
ténelemkutatás, rámutatva, hogy a kö-
zépkori székelységnek mindössze fiktív 
hun tudata lehetett. Buda vezérben valós 
történelmi személy, Bleda hun nagy-
király alakja ismerhető fel, aki viszont 
aligha járhatott a későbbi Székelyföldön, 
ugyanis a hunok erdélyi jelenlétét a ré-
gészeti források is csak szórványosnak 
mutatják. A vallási és világi funkciót 
egyesítő rabonbán tisztség történelmi va-
lóságát sajnos egyetlen hiteles középkori 
forrás sem támasztja alá. Személyük és a 
Budvár köré szövődő legendás elemek 

nagy része mindössze a 18. század végén 
keletkezett fikció, melyet a romantikus 
történetírás újabb elemekkel színezett ki. 
Az 1796-ban hamisított Csíki Székely 
Krónika szerzője latba vetette minden 
képességét, hogy a székely „anyaszék” 
központjában álló Budvár köré olyan 
szereplőket és eseményeket költsön, 
amelyek jól illeszkednek mitikus székely 
történelemképének sorozatába.

Az Árpád-kori személynévből és a 
vár szó összetételéből képzett földrajzi 
név legismertebb példája a középkori 
Magyar Királyság székhelye a Duna fölé 
emelkedő dombon, viszont a helynév 
Udvarhelyszéken sem egyedülálló, Eté-
den is előfordul dűlőnévként (Bud vára). 

A történelmi színhely kitalálásához és a 
helynév székelyföldi megjelenéséhez 
feltehetően a középkori krónikások is 
hozzájárultak, pl. a székelyek hun rokon-
ságát elsőként részletesen kifejtő Kézai 
Simon.

Budvár Székelyudvarhelytől délnyu-
gatra, a Nagy-Küküllő jobb partja fölé 
emelkedő 625 m magas konglomerátum 
szikladombon található, tetejéről elraga-
dó kilátás nyílik a folyó alant kígyózó 
szalagjára és a környező vidékre. A vár 
alaprajza ovális alakú, délről és nyugat-
ról meredek sziklaoldal határolja, észak-
nyugatról–északról három sánc övezi a 
vár dombját, melyek részben a keleti 
oldalra is kiterjedtek. Északon a külső 
sánc földanyagát a 19. század végén épí-
tett golyófelfogó sánc kialakítására hasz-
nálták fel. A belső sáncba a vármagaslat 
peremén konglomerátumtömbökből he-
lyenként 2,7 m vastagságot is elérő mész-
habarcsba rakott falat emeltek. Az észak-
nyugatról induló mintegy 220 m hosszan 
ívelten haladó falnak, mely keleten eléri 
a meredek sziklaoldal peremét, a fel-
színen ma alig látható nyoma. A falak ál-
tal határolt terület kiterjedése meghalad-
ja a hektárt. A várba a korabeli út a tele-
pülés irányából, északról vezetett fel.

A vár fűvel benőtt felszínén meg-
számlálhatatlan kincskereső gödör ékte-
lenkedik, melyek nagy része éppen a le-
gendás múltnak köszönhető, ugyanis a 
19. században kincskereső társulások 
alakultak a vár kincseinek feltárására. 
Sajnos ez a vállalkozási kedv mára sem 
lanyhult, és gyakori látvány a vár fel-
színén egy-egy frissen ásott gödör.
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Budváron 1969-1970-ben folytak ré-
gészeti feltárások, melyek során a kuta-
tók munkáját rendkívül megnehezítette a 
kincskeresők addigi tevékenysége, ugya-
nis bolygatatlan rétegekre alig sikerült 
bukkanni. Ennek ellenére az előkerült le-
letanyag alapján el lehetett különíteni a 
vár vagy magaslati hely használati perió-
dusait, valamint keltezni erődítési ele-
meit, és ekkor készült el a vár első szint-
vonalas felmérése is. Az ásatást végző 
Ferenczi Géza és István az előkerült le-
letanyag alapján összesen nyolc idősza-
kot különítettek el a vár történetében a 
kései újkőkor és a középkor között 
(Erősd-Cucuteni-kultúra, Schnecken-
berg-kultúra, Wietenberg-kultúra, Halls-
tatt-kultúra A-B periódusa, La Tène-kul-
túra III. periódusa, római kor, késő nép-
vándorlás kor, Árpád-kor), melyek jól 
mutatják a hely kedvező fekvését és ki-
emelkedő fontosságát. Az erődítési ele-
mek átvágása alapján kiderült, hogy a 
hármas sáncot a dákok építették, a kőfal 
pedig Árpád-kori. A kis felületű ásatás 
nem erősítette meg az Orbán Balázs alap-
rajzán és leírásában a vár keleti oldalán 
megjelenő négyszögletes torony létét. A 
vár déli oldalán nyitott felületen földbe 
mélyített, középszelemenes, kőkemen-
cés ház maradványát tárták fel, melynek 
északkeleti sarkába mélyülő gödréből 
bronz füstölőalj került elő. A kutatás 
következményeként Budvár Udvarhely-
szék többi váraihoz hasonlóan hama-
rosan felkerült a székelyföldi Árpád-kori 
várak azon listájára, amelyek a Ferenczi 
testvérek kutatásai alapján a 11-12. szá-
zad fordulóján királyi parancsra kiépült 
kelet-erdélyi védelmi várláncolat részeit 
képezték volna.

Rövid áttekintésemnek nem célja a 
fenti elmélet részletes elemzése és cáfo-
lata, ehelyütt pusztán ennek a Budvárat 
érintő összefüggéseivel foglalkozom. A 
vár funkcióját a kutatás jelenlegi helyze-
tében, nagyobb felületek feltárásáig első-
sorban elhelyezkedése és tágabb környe-
zetének településtörténete alapján tudjuk 
megítélni. Az elmúlt évtizedek székely-
földi település-ásatásai és terepbejárásai 
alapján ma már elég biztosan kijelent-
hetjük, hogy a 11-12. század fordulóján a 
Magyar Királyság határa nagyjából elér-
te a Kárpátok vonalát, tehát a Budvár 
nem lehetett ekkor határvár. Székelyud-
varhely középkori topográfiáját ismerve 
az is megállapítható, hogy a Küküllő völ-
gyében haladó útvonal a várral átellen-

ben, a folyó bal partján haladt, tehát a 
várnak nem volt ellenőrző funkciója sem, 
legfeljebb megfigyelő szerepe. Az ásatás 
során előkerült középkori leletanyag, 
formakincsét és díszítőmotívumait te-
kintve, a 12-14. századra keltezhető, en-
nek aránybeli eloszlásai alapján a vár 
fénykora pedig a késő Árpád-korra 
tehető. A várfalak építési idejét az ásatási 
megfigyelések alapján nem lehet pon-
tosan meghatározni, a falak környeze-
tében rétegtani kontextus nélkül talált 
Árpád-kori leletek ezt nem teszik le-
hetővé. A vár belső területéről napvilágra 
került kora Árpád-kori kerámiatöre-
dékek közvetlen összefüggés híján nem 
indokolják a falak 11-12. századi kelte-

zését. Figyelembe véve, hogy a vár ma-
gaslata évszázadokon, évezredeken át-
ívelően kiemelt fontosságú megfigyelő-
hely, menedékhely, esetleg lakóhely volt, 
felvethető, hogy ilyesfajta szerepet a ko-
ra Árpád-korban az úz, besenyő táma-
dások idején kőfalak nélkül is betöltött. 
Az őskori földsáncok felhasználása elég 
valószínű, elképzelhető, hogy ezek bizo-
nyos szakaszait megújították.

Az Udvarhely közelében fekvő várat, 
szakszerűbb régészeti feltárások el-
végzéséig, az erdélyi kővár építkezések 
megjelenésének és elterjedésének isme-
retében egyelőre a 13. századra, nagy va-
lószínűséggel a tatárjárás utánra keltez-
hetjük. Budvár a visszatérő támadások 
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idején Udvarhely település és a környék-
beli falvak mentsvára volt. A tatár ve-
szély elmúltával a várat egyre ritkábban 
használták, a 14. század után már csak 
szórványos leletanyag ismert területéről, 
a legkésőbbi lelet egy 1548-as Ferdinánd 
dénár.

A „stratégiai” helyzetű szikladomb 
használata mindezzel azonban nem szűnt 
meg, a török támadások idején termé-
szetes adottságai lehetővé tettek egy má-
sik védekezési lehetőségét is. A Budvár 
délnyugati és délkeleti oldalában, két 
csoportban 21, mesterségesen ásott bar-
langkamra található, ezek száma vala-
mikor nagyobb lehetett, a viszonylag pu-
ha kőzet – amely lehetővé tette megásá-
sukat – az elmúlt évszázadok folyamán 
erőteljesen lepusztult. A délnyugati bar-
langcsoport egyes elemeit a párkányokra 
kiépített faállványzat kötötte össze, 
amint ezt felmérési megfigyeléseink ta-
núsítják. Írott forrás nem említi a barlan-
gokat, viszont a hozzájuk fűződő elbe-
szélő hagyományokban – más udvar-
helyszéki mesterséges barlangokhoz (pl. 
Máréfalva vagy Telekfalva) hasonlóan – 
a török-tatár harcok emléke maradt fenn. 
Székelyudvarhely környékén ma hét 
helyszínen találunk konglomerátum kő-
zetbe ásott barlangokat (a Budváron kí-
vül Máréfalván, Tibódban, Kadicsfal-
ván, Telekfalván, Kénosban és Muzsná-
ban). Ezeket az objektumokat több közös 
tényező kapcsolja össze, pl. egy adott 
helyszínen mindig csoportosan fordul-
nak elő, alaprajzukra a kettős vagy több-
osztatú szerkezet jellemző, a konglome-
rátum sziklafalak dél–délkeleti oldalába 
a természetes repedésvonalak, az ún. 
vetők mentén ásták őket. A közelmúltban 
végzett régészeti kutatások igazolták a 
mondai hagyományokat: míg a telekfalvi 

védbarlangok létrehozását pénzérmével 
sikerült közvetlenül 1534 utánra keltez-
ni, a máréfalvi barlangokról az derült ki, 
hogy az 1661. évi török-tatár betörések 
idején még biztosan használták őket.

Budvár íratlan története jóval pró-
zaibb, mint azt a középkori krónikák és 
főként a Csíki Székely Krónika nyomán a 
köztudatba beivódott mitikus történe-
lemkép sejteti. Természetes adottságai 
révén viszont, mint azt a felszínre került 
régészeti leletek tükrözik, évezredek óta 

kiemelt szerepet játszott a térség tör-
ténetében. Tudományos feltárásának 
folytatását alaposan megnehezíti a kincs-
keresők évszázados romboló munkája. 
Ahhoz viszont, hogy a Budvár több le-
gyen kincskeresők célpontjánál, hiteles 
történelmi kép alakuljon ki róla, és el-
nyerhesse megfelelő helyét a helyi kö-
zösség értékvilágában, nemcsak tudomá-
nyos kutatómunka szükséges...

Sófalvi András
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História

A város közigazgatási szerveitől, hivatalaitól, hatóságaitól 
ránk maradt iratanyag sorsa elválaszthatatlan az azt létrehozó 
intézmények sorsától. Hányattatásból pedig kijutott, az utóbbi 
száz évben például két nagyobb megrázkódtatás is érte Csík-
szeredát és annak intézményeit: 1916-ban és 1944-ben. 
Mindkét alkalommal idegen csapatok szállták meg a várost, 
amelyek elől szekéren, vonaton, lóháton, gyalog menekült a 
lakosság és vitte féltett értékeit. A polgárok sorsában volt 
kénytelen osztozni az irattár is, amelynek fontosabb, érté-
kesebb darabjai ezen alkalmakkor Magyarországra kerültek, 
ahol aztán nagyobb részük elpusztult vagy szétszóródott, 
kisebb részük pedig talán még lappang valahol, magánkézben 

1vagy közgyűjtemény részeként.  És akkor még nem esett em-
lítés a korábbi évszázadok török-tatár betöréseinek és szabad-
ságharcainak pusztításairól. Természetesen iratpusztulás bé-
keidőben is történhetett, leginkább az irattárolás alapvető fel-
tételeinek hiánya miatt.

Ilyen előzmények mellett érthető, hogy a ROL csíksze-
redai kirendeltségének kezelésében lévő Csíkszereda városi 
levéltár legrégebbi darabjai mindössze a 19. század derekáról 
valók, és 1945-ig meglehetősen hiányosak. A korábbi idő-
szakhoz képest, a magyar adminisztráció négy évéből több irat 
maradt, bár, hogy mekkorák lehetnek a veszteségek és a hi-
ányzó levéltárrészek, azt megbecsülni nagyon nehéz.

A több mint egy évszázadot lefedő iratanyagot a levéltár 
munkatársai két leltárba sorolták, amelyek egyben a fond két 
állagának felelnek meg: a 239-es leltár tartalmazza a Pol-
gármesteri Hivatal iratait (1859–1952), míg a 240-es számú a 
Városi Néptanács iratait (1951–1968).

A Polgármesteri Hivatal iratai közül a legrégebbi levél-
tári egység az 1859–1877-es időszakra vonatkozó regiszter, 
Csíkszereda telkeinek osztályzati kivonata, amely névsoros ki-

2mutatást tartalmaz a kor csíkszeredai földbirtokosairól.  A 19-
20. század fordulójának irataiból említést érdemelnek a jog-

3biztosító iratok: adásvételi szerződések , építkezési engedé-
lyek, tervrajzok, térképek (az utóbbiak már a két világháború 

4közötti időszakból) , kisiparosok és kereskedők működési en-
5gedélyei . A két világháború közötti időszak várostörténetéhez 

szolgáltatnak adalékot a Polgármesteri Hivatal személyze-
tének hiányosan fennmaradt bérlistái, amelyekből többé-ke-
vésbé rekonstruálható a korszak városvezetése és a hivatal 

6apparátusa.  
A magyar adminisztráció idején született iratok közül ér-

deklődésre tarthat számot a képviselőtestület 1942. évi köz-
7gyűléseinek jegyzőkönyve , továbbá azon iratcsomók, ame-

lyek Taploca és Somlyó községeknek a városhoz csatolásá-
8 9val , a régi Hargita szálló építésével , a hatóságok által kö-

10rözött személyekkel foglalkoznak , a városrendezésre, útja-
vításokra, építkezésekre, közművesítésre vonatkozó kérel-

11meket és dokumentációkat tartalmazzák , illetve a zsidó va-
12gyon kezelésére vonatkoznak.  A háború utáni közvetlen idő-

szakból leginkább a helyi magánvállalkozók, iskolák, egész-
ségügyi intézmények bérlistái, továbbá személyzeti kér-
désekre vonatkozó iratcsomók maradtak fenn. 

A fond nagyobbik részét a Városi Néptanács iratai teszik 
ki. Számos érdekes adalékot találhatunk a város háború utáni 

életére nézve. Nagy és értékes anyag vonatkozik a régi kultúr-
13 14ház (Csíki Játékszín) építésére , a városi park rendezésére , 

és számos városrendezéssel kapcsolatos kérelem, műszaki 
dokumentáció, számadás, hivatali levelezés maradt fenn (la-
kóházak építése, javítása, bontása, útjavítási és közművesítési 
munkálatok, járdák építése stb.). Mindenik évből megtaláljuk 
a Városi Néptanács Végrehajtó Bizottságának jegyzőkönyveit 
és tevékenységi beszámolóit, valamint adókönyveket és költ-
ségvetéseket, illetve számos intézmény bérlistáit. 

Az eredetileg 27,40 folyóméternyi iratot az egykori Állami 
Levéltár 1969 és 1986 között öt részletben vette át a Városi 
Néptanácstól, 1991-ben azonban – a földügyek rendezése cél-
jából – a Polgármesteri Hivatal visszaigényelte a mezőgaz-
dasági nyilvántartókat, így napjainkban a fondot 22 folyó-
méter irat alkotja. 

A Polgármesteri Hivatal iratai között, a 13-as iratcsomó-
15ban  található az a terjedelmes – 1940–1943 között, tehát a 

magyar adminisztráció idején keletkezett – levelezés, amely 
16Victor Faroga  (1896–1961), a két világháború közötti idő-

szak legmeghatározóbb csíkszeredai polgármesterének ügyé-
re vonatkozik. Az egykori városatyáról mindeddig csak mél-
tató szavak és értékelések hangzottak el, az előkerült iratok 
azonban némiképp árnyalják ezt az eleddig egyértelműen 
pozitív képet. Tizenegynéhány év leforgása alatt Farogának 

17háromszor is dolga akadt a törvénnyel , mindhárom esetben 
hűtlen kezelés és sikkasztás gyanúja merült fel ellene, azon-
ban egyik esetben sem jutott az ügy a jogerős bírói döntés sza-
kaszába. A meglévő iratanyag alapján nem lehet minden két-
séget kizáróan Faroga ártatlansága vagy bűnössége mellett 
állást foglalni, nem is célom az állásfoglalás, de jelen iratok is 
hozzátartoznak a róla alkotott – egyébként igen hiányos – 
képhez.

Részlet Éder ezredes, városi katonai parancsnok dr. Ba-
18logh Lajos ügyvédhez intézett utasításából  (1940. október 

14.): „... Csíkszereda város katonai parancsnoka, figyelemmel 
arra, hogy Faroga Viktor volt csíkszeredai ügyvéd az ország 
területéről ki van utasítva és figyelemmel arra, hogy ellene a 
vagyonfelülvizsgálati eljárás a marosvásárhelyi kir. ítélőtábla 
előtt folyamatba van téve, elrendeli, hogy nevezettnek összes 
ingó és ingatlan vagyona, mely az ő birtokában vagy családja 
birtokában találtatik, vétessék zár alá, és ezen zár alá vétellel, 
valamint annak kezelése és felügyeletével Dr. Balogh Lajos 
csíkszeredai ügyvédet bízza meg.”

Ennek megfelelően dr. Balogh 1940. október  18-án 
kiszállt a helyszínre,  intézkedett és erről jelentést is terjesztett 

19a város katonai parancsnokságához.  Eszerint Faroga ekkorra 
már megszüntette a  Szentlélek utcában lévő ügyvédi irodá-
ját, ő maga és neje, László Aranka pedig a zár alá vétel idején a 
közeli László-kertészet területén lévő emeletes házban 
tartózkodott. Dr. Balogh lefoglalta a Faroga ügyvédnél talált 
különböző peres iratok anyagait, továbbá egy betétkönyvet is. 
A bútorokat és egyéb ingóságokat a ház földszinti szobájában 
lezárta és lepecsételte. 
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Árpád-kori, földbe mélyített házból
előkerült bronz füstölőalj
(Haáz Rezső Múzeum)

A 7. számú barlang felmérése (fent)

A 19. számú beszakadt barlang (lent)

Fondok és gyűjtemények a Román Országos Levéltár
csíkszeredai kirendeltségének kezelésében 9.
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