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kapu helyét, a nyugati bástya oldalfalát, 
benne egy lőrést (?) hoztak napvilágra, 
hitelesítve Orbán Balázs felmérését. 
2009-ben a vár bejárata előtt nyitott 
szelvényben sikerült feltárni a kapuszer-
kezet néhány eredeti elemét. 2,25 m re-
latív mélységben felszínre került a vár 
eredeti küszöbköve, előtte habarcsos já-
rószinttel. Feltehetően erre a szintre tá-
maszkodott a várárkon átívelő felvon-
ható híd. A küszöböt képező fal iránya 
egy síkba esik a félkör alakú torony 
nyugati oldalában eredeti helyzetében 
lévő rögzítő kő vonalával, melynek se-
gítségével a felvonható kaput vertikáli-
san működtették. A küszöbkő vonalának 
függőleges meghosszabbítása a nyugati 
bástya keleti oldalának falszövetén is 
kirajzolja az egykori kapuszerkezet le-
nyomatát. A külső kapu eredetileg tehát 
egy függőlegesen felvonható szerkezet 
volt, egyik rögzítő köve a félkör alakú 
torony nyugati oldalán 3 m relatív ma-
gasságban, in situ helyzetben áll ma is. A 
boltozott kapubejárat legkisebb széles-
sége 1,60 m, eredeti magassága nem is-
mert.

A bejárat melletti nyugati, szabály-
talan rombusz formájú Bánffy-bástya az 
ó-olaszbástyás rendszerű hadiépítészet 
eredménye. Az 1620. évi leltár adatai 
szerint a bástya három szintjét fafödém 
választotta el egymástól, koszorúfáinak 
számbavétele pedig közvetve mutatja, 
hogy fedett volt. A jelentősen átalakított 
bástya északkeleti oldalának udvar-
szintjén ma egy nagyméretű ágyúlőrés 

nyílása ismerhető fel. Az északi sarkon 
álló Telegdy-bástya előzménye négy-
szögű volt, akárcsak a Bánffy-bástya 
(„kettei négy szegre mutat”), és koráb-
ban is ez volt a legnagyobb a vár véd-
művei közül. Az 1620. évi leltár a 
korábbi bástya külső kerületét 36 ölben 
(1 öl = 1,896 m) adja meg, előtte kö-
penyfallal („köz kőfal”), tehát a déli és 
keleti tornyokhoz hasonlóan itt is fal-
szoros húzódott. Az ágyútornyok építé-
sével párhuzamosan vagy ezt követően 
kezdték el a Bánffy- és Telegdy-bástyák 
emelését. Míg az utóbbi elég egyér-
telműen Telegdy Mihály várkapitány-
sága (1567–1570) alatt épülhetett, addig 
az előző Bánffy Pál (1564–1567) várka-
pitány vagy Bánffy Farkas nevéhez köt-
hető, utóbbi 1583-ig töltötte be a tiszt-
séget.

A vár történetének fordulópontja Mi-
hály vajda rövid erdélyi uralma, mely-
nek következménye 1599 őszén a vár-
hegyi és udvarhelyi várak lerombolása 
lett, a Székelytámadt várat a csíkiak 
égették fel. Több korabeli tanúvallomás 
is megőrizte a pusztító eseményt. A ro-
mokban heverő udvarhelyi vár történe-
tében változás 1621-ben következett be, 
ekkor Kornis Ferenc, Udvarhelyszék ki-
rálybírája kapta meg zálogba a fejede-
lemtől. Előtte, 1620 januárjában a várról 
leltár készült, mely a fejedelemség kori 
külső vár leírásának legfontosabb for-
rása (adatait a fentiekben gyakran idéz-
tem). Egy 1623. évi forrásból megtud-
juk, hogy Kornis Ferenc a várat „régi 
romlott és elpusztult állapotjából res-
tauráltatta”, ez lényegében az északi 
bástya újraépítését és a vár belső épü-
leteinek részleges átépítését jelenthette. 
Az új Telegdy-bástya új-olasz rend-

szerben épült, formája hegyesszög, 
melyet a kurtinák felőli oldalakon két 
félkör alakú füllel láttak el. A nyugati fül 
mellett ma egy nagyméretű, befalazott 
ágyúlőrés látható, a XIX. században mó-
dosított északkeleti várfal – Visconti és 
Orbán Balázs ábrázolásának megfele-
lően – egy ugyanilyen lőrést takar a dél-
keleti oldalon.

1629-ben és 1630-ban újabb inven-
táriumok készültek. Ezekből kiderül, 
hogy a vár hadászatilag meglehetősen 
hiányosan volt felszerelve, pl. nincsen 
említés ágyúkról, viszont nem szabad 
figyelmen kívül hagynunk, hogy az 
utóbbi leltárakban alig esik szó a tor-
nyokról és a bástyákról. 1620-ban a bel-
ső vár „város piaca felől való oldalában” 
volt a fegyvertár, később a kapu fölötti 
épületterekből írnak össze fegyvereket. 
Az 1630. évi leltár szerint a félkör alakú 
toronyban puskaport tároltak.

A leltárak és más XVII. századi for-
rások röviden utalnak a vár körüli vizes-
árokra, a vár palánkjára, illetve a vár 
hídjára, kapuszerkezetére. Egy 1644. 
évi összeírás részletesen megőrizte az 
udvarhelyi vár birtokait, a szolgálatára 
rendelt jobbágyokkal és különféle ha-
szonvételekkel. Ismeretlen körülmé-
nyek folytán I. Rákóczi György idejé-
ben a várat tűz érte. 1661 októberében a 
török bosszúhadjárat áldozata lett az 
udvarhelyi vár is, Evlia Cselebi török 
krónikás leírása szerint: „mikor ezért mi 
a várhoz érkeztünk, azt elpusztulva 
találtuk”.

Az inventáriumok részletesen leírják 
az ún. belső vár épületelemeit, a kolos-
torból átalakított palota traktusait – 
ezek térbeliségükben ma már nem ta-
nulmányozhatók, ugyanis az iskolaé-
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pítést megelőzően a földfelszínig visz-
szabontották őket. Azonban a leltárak, 
Orbán Balázs leírása, valamint a XIX. 
század második felében készült fény-
képek révén viszonylag plasztikus képet 
alkothatunk róluk. Részletes elemzé-
sükre ehelyütt nincsen terünk, hiszen a 
tanulmány elsősorban a vár erődítési 
elemeit volt hivatott bemutatni.

A Kornisok halálával, a XVII. század 
második harmadától az udvarhelyi vár 
gyakran cserélt gazdát, Kékedy Zsig-
mond, majd a Kemény, Bornemissza 
családok, Szentpáli János, illetve a 
fejedelem tulajdonában találjuk. Erdély 
Habsburg kézre kerülésével szerepe újra 
felértékelődött, így volt ez pl. 1690-ben, 
Thököly csapatainak udvarhelyi átvo-
nulásakor. A század végén több forrás 
utal a várban teljesítendő szolgálatokra, 
illetve a szükséges építkezésekre. 1697-
ben a székelység „az vár építésére való 
erőltetése miatt” emelt panaszt a Guber-
niumnál. Egy 1699. szeptember 1-jén 
kelt irat az udvarhelyi várban szükséges 
javításokat sorolja fel, eszerint pl. a hi-
dat teljesen ki kell javítani. Az ágyú-
tornyos, olaszbástyás, vizesárokkal öve-
zett várat G. M. Visconti olasz hadimér-
nök 1699. évi felmérése még használa-
tának idején ábrázolja.

Az udvarhelyi várnak utoljára a Rá-
kóczi szabadságharc idején volt katonai 
funkciója, ez alatt hol labanc, hol kuruc 
kézen volt, míg 1706-ban Pekry Lőrinc 
le nem romboltatta. Azóta a neve: Cson-
kavár...

Sófalvi András

A bejárat küszöbe és a kapuszerkezet
rögzítő eleme felülnézetben
A szerző felvétele

Fénykép 1860-ból, a vár délről

G. M. Visconti 1699. évi felmérése
az udvarhelyi várról

(Sebestyén György nyomán)

Nemrég a Marosvásárhelyen tevékenykedő nyugalmazott levéltáros-tör-
ténész, Pál-Antal Sándor XVIII. század eleji székelyföldi összeírások kiadására 
vállalkozott. Az elindított sorozat második kötete, mely az Udvarhelyszék 1700– 

1 1722 között címet viseli, tartalmazza Udvarhelyszék adófizetőinek 1722-ben 
készült összeírását. 

A Székelyudvarhely mezővárosra vonatkozó adatok egy részét összesítve, a 
következőket kaptuk:

Az összeírók feljegyezték a kézműiparosokat is, az adó kiszámításához 
gyűjtve adatokat. 

A fazakas céh alapítói 1572-ben mind Fazakas családnevet viseltek. 1720-
ban három gombkötőmester dolgozott a városban, mindhármuk neve Gombkötő 
volt. Más mesterségek, melyek családnevekként is felbukkantak az össze-
írásban, a következők voltak: Borbély (3), Csiszár (2), Darabont, Fazakas (2), 
Halász, Kovács (8), Köteles, Lakatos, Sendelyes, Szabó (5), Szakács, Szap-
panos, Szőcs, Takács, Varga. A városbíró (judex) Csiszár Márton csizmadia-
mester volt.

Székelyudvarhelyi polgárok 1722-ben

A székelyudvarhelyi adófizető lakosság 
rendekbe sorolása:  

Családfők 
száma 

Armalisták (Armalistae) 16 
Római katolikus egyház kivételezettjei 
(Exempti ecclesii romano catholicorum) 

6 

Református egyház kivételezettjei 
(Exempti ecclesii reformatorum)  

6 

Szabadosok (Libertini) 62 
Szabadosok özvegyei (Viduae libertinorum) 15 
Kiváltságos polgárok (Cives privilegiati)  13 
Kiváltságos polgárok özvegyei 
(Viduae privilegiatorum)  

2 

Kiváltságosokhoz tartozó zsellérek 
(Inquilini ad privilegiatos partinentes)  

4 

Kóborló (Vagi) 1 
Udvari szolgák rendje (Ordinis satellitii) 12 
Özvegyeik (Viduae ordinis satellitorum)  1 
Zsellérek (Inquilini) 5 

 

Kézműves mesterségek 
Magyar megnevezés Latin Összeírt 

családok 
száma 

tímár, varga cerdo 28 
csizmadia coturnarius 28 
szűcs pellio 11 
fazakas figulus 5 
szabó sartor 4 
kovács faber ferrarius 4 
kötélverő restio 3 
gombkötő nodarius 3 
kardcsiszár machaeropus 2 
kardhüvelygyártó vaginarius 2 
üstgyártó ahenarius 1 
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Adófizető családok telkei és mezőgazdasági eszközei  
Megművelt földterület 532 cubulus2 
Ökör 104 
Tehén 113 
Ló 75 
Egész telek 37 
½ telek  35 
1/3 telek  1 
¼ telek 5 
Telkek száma összesen 84 

 

Kézműves mesterségek 
Magyar megnevezés Latin Összeírt 

családok 
száma 

kereskedő mercator 1 
mészáros laneo 1 
borbély tonsor 1 
sebész chirurgus 1 
takács textor 1 
Összesen mester:  92 
Figyelembe véve, hogy mindenik mester inast és legényt 
is tarthatott, hogy a családtagok is dolgoztak a 
műhelyben, vagy a vásározásban segítettek, a 
kézművesiparban foglalkoztatottak számított legkisebb 
összlétszáma:  

350–400 

 
Az összeírás évében az iparosok 79%-a céhszervezethez tartozott. A faza-

kasok 1572-ben, a szűcsök 1579-ben, a tímárok és vargák 1585-ben alapítottak 
céhet, a csizmadiák a szabókkal szakmai alapon szervezett vegyes céhet 1606-
ban alapítottak, a mészárosok pedig 1630-ban. Érdekes megjegyezni, hogy 
1722-ben Balás Ferenc a várbirtok kertésze volt. 

Az udvarhelyi adófizető családfők nem mezőgazdasági jellegű jövedelmei a 
következő felbontásban jellemezhetők:

A. kereskedelemből származó jövedelem = 470 forint
B. bor- és sörkocsmároltatásból = 102 forint
C. kézműiparból származó jövedelem = 2925 forint

Udvarhelyszék kézműipari tevékenységből származó teljes bevétele 3271 ma-
gyar forint volt, melyből 2925 volt a székelyudvarhelyi kézművesek bevétele, 
akik a szék iparűzésből származó bevételének 89,42%-át termelték.

Viszont az alábbi táblázat adatai azt bizonyítják, hogy a kézművesek nem 
hagytak fel a mezőgazdasági termeléssel sem. A családok többsége rendelkezett 
földdel a város határában, volt tehene, ökre, lova és kisállatai:

Zepeczaner Jenő

1. Székely székek a 18. században. II. Udvarhelyszék 1700–1722 között. Be-
vezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Pál-Antal Sándor. Maros-
vásárhely, 2009. 260–484. 
2. Cubulus (köböl): szemes termény mérésére szolgáló régi mértékegység. Egy 
erdélyi köböl = 2 véka = 64 pint. Egyköblös föld = földterület, melybe egy köböl 
vetőmagot lehet vetni. 
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A Revendikált havasoktól a 
Magánjavakig

A „Csíki Magánjavak” néven ismert 
vagyonközösség történetének kezdetei a 
XVII-XVIII. századba nyúlnak vissza, 
és szorosan összekapcsolódnak a szé-
kelység katonáskodó életvitelével. A 
hármas tagoltságú székely társadalom 
(primorok/főnépek, lófők és gyalogok) 
évszázadokon keresztül biztosította az 
Erdélyi Fejedelemség, illetve azt meg-
előzően a Magyar Királyság katonai ál-
lományának jelentékeny részét, a II. Rá-
kóczi Ferenc-féle kuruc szabadsághar-
cot (1703–1711) követően azonban a 
császári államvezetés lemondott a meg-
bízhatatlannak tekintett székelyek kato-
nai szolgálatáról, ugyanakkor korábbi 
adómentességüket is megvonta. Amikor 
1762-ben Mária Terézia királynő meg-
bízásából megkezdődött a határőrezre-
dek felállítása, Csík és Háromszék lófő- 
és gyalogrendű családjai kettős tehervi-
selésre kényszerültek, a vármegyei ne-
mességgel hasonló státusban lévő pri-
morok azonban mentesültek mind az 
adófizetés, mind a határőrzés feladata 
alól. A határőri felfegyverzés családok 
szerint történt: minden lófő rendű család 
egy huszár határőrt és minden gyalog-
rendű család egy gyalog határőrt kellett 
saját költségén felszereljen és tartson – 
ők alkották a Csíkszereda és Kézdivásár-
hely székhelyű I. és II. székely gyalogez-
redet, illetve a Sepsiszentgyörgy köz-
pontú székely huszárezredet. Ezekben az 
években nemcsak a Székelyföldön ala-
kultak határőrezredek, hanem Erdély ke-
leti és déli határai mentén is – ekkor jött 
létre az I. (orláti) román határőrezred a 
Brassótól Hátszegig húzódó határsávban 
és a II. (naszódi) román ezred a radnai 
völgyben. 

A katonáskodás, különösen, hogy a 
korai évtizedekben semmiféle adóked-
vezménnyel sem párosult, komoly 
anyagi megterhelést jelentett, hiszen a 

katonacsaládok a ruházatot, a huszárok 
pedig a lovat is maguk kellett biztosít-
sák, az állam csupán a hadi felszerelést: a 
kardot, puskát, pisztolyt, tölténytáskát és 
csákót adta. E terhek enyhítésére voltak 
hivatva utóbb az ún. „havasi javak”. 

Történt ugyanis, hogy 1769-ben egy 
erdélyi–török vegyes bizottság rendezte 

1
az évszázados határvitát,  és a Nagyfeje-
delemséghez visszakerültek a korábban 
moldvai és havasalföldi kézre került ha-
tár menti erdők, „melynek a Székelyföld-
del érintkező része 60–90 négyszögmfdet 
tehetett (a fennmaradó, ennél is terjedel-
mesebb rész a Barczaságra, Fogaras vi-
dékére és Hunyad vármegyére esett), 
mely havasrész ez időtől fogva vissza-
kebelezett (revendikált) havasnak nevez-
tetett; s Bukovinától kezdődve, a határ-
szélen hol keskenyebb, hol szélesebb sza-
lagban lenyúlt Csíkban egészen Ká-
szonszék déli határáig, onnan pedig, Há-
romszéket Oláhország felől határolva, 

2egészen a bodzai szorosig” . A Revendi-
3kált havasokként elhíresült 70 737 hold  

erdőbirtokot II. József császár 1783. má-
jus 27-i rendeletével „egyedül csak a ha-
tárőr katonaság javára és előmenete-

4lére” engedte át  – így a következő évben 
a csíkszéki területeket az I. székely gya-
logezred, a háromszéki havasokat a II. 
gyalogezred birtokba is vette, a javakat 
pedig a határőrcsaládok nevében ha-
szonbérbe adta, és a befolyó jövedelmet 
évente a családoknak kiosztotta. Néhány 
évi ilyetén működés után a határőrség az 
osztalékok kifizetését beszüntette, és a 
jövedelemből egy egységes Ruházati 
alapot hozott létre azzal a céllal, hogy 
enyhítse azokat a terheket, amelyeket a 
határőrök egyenruhájának biztosítása je-

5 lentett. Általában az évi jövedelem egy-
negyedét fordították a leginkább rászo-
ruló családok ruházati kiadásainak tá-
mogatására, a többit tőkésítették.

Ugyanekkor a két román határőr-
ezred is hasonló körülmények között 

részesült közösségi vagyonban: a dél-er-
délyi román ezred 253 142 hold erdővel, 
a naszódi román ezred pedig 463 327 

6
hold birtokkal rendelkezett  – az előbbi 
3,5-ször, az utóbbi pedig 6,5-ször volt 
nagyobb, mint a székelyek vagyon-
komplexuma.

A Ruházati alap mellett volt a székely 
határőrségnek egy másik alapja is, amely 
azonban csak a huszárezredet illette, az 
ún. Lóbeszerzési alap, amely 1804-ben 
létesült, és a huszárcsaládok évenkénti 

7
befizetéseiből gyarapodott.  Ezen alapba 
azok a huszárcsaládok tartoztak befi-
zetni az éves lótartás költségének meg-
felelő összeget, amelyek szolgálatképes 
férfi vagy alkalmas hátasló hiányában 
éppen mentesek voltak a tényleges szol-
gálat alól. Az így befolyt összegekből fe-
dezte a család a lóvásárlás költségeit ak-
kor, amikor újból szolgálatképessé vált.

A javak elvesztése és visszaszerzése
A székely határőrcsaládok 1849-ig 

használták háborítatlanul a két alapot, 
ekkor azonban br. Ludwig von Wohlge-
muth altábornagy, Erdély teljhatalmú 
katonai és polgári kormányzója a szé-
kely ezredek összes ingó és ingatlan va-
gyonát (ekkorra már 70 096 hold havasi 
birtokot, illetve a Ruházati és Lóbeszer-
zési alapokat) a kincstár javára lefoglal-
ta, majd az erdélyi határőrezredeket fel-
oszlató 1851. január 22-i császári rende-
let nyomán megtörtént a vagyon pontos 

8számbavétele és felleltározása is.  A ja-
vak elkobzásának indoka a székely ezre-
dek 1848-1849. évi magatartása volt, 
Bécs ugyanis katonai esküszegésnek te-
kintette azok szabadságharc alatti ma-
gatartását. Nyilvánvaló, hogy a székely 
határőrvagyon tekintetében a császária-
kat a bosszú vezérelte, hiszen a dél-er-
délyi és naszódi román ezredek (ame-
lyek a polgárháborúban a magyarok el-
len harcoltak) jóval jelentékenyebb va-
gyonát nemhogy lefoglalták volna, de az 
ottani határőrcsaládok tulajdonjogát 
ekkor az állam kifejezetten megerősí-
tette. 

Az első arra vonatkozó kezdeménye-
zés, hogy a lefoglalt határőrvagyon kö-
zösségi célt szolgáljon, Haynald Lajos 
erdélyi római katolikus püspök részéről 
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