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Rapsóné várát sokan ismerik, vagy 
legalábbis hallották már a furfangos tün-
dér és a rászedett ördög mondáját. A vár 
Sóvidék és tágabb környékének kedvelt 
kirándulóhelye. A székely „ősvárak” 
egyike – véli Orbán Balázs, aki romanti-
kus történelemképének megfelelően a 
székely múlt tárgyi emlékei után kutatva 
vélt vagy valós várak láncolatával hálózta 
be a középkori Székelyföldet.

Nagy kutató elődünk szemlélete fölött 
elszállt az idő, a történelemtudomány az 
írott és nyelvészeti adatok alapján rámu-
tatott arra, hogy a székelység nem volt ős-
foglaló, hanem a 12-13. századtól települt 
meg mai hazájában. Ennek megfelelően 
volt egy időszak a kutatásban a 20. század 
hetvenes éveitől, amikor a Székelyföld 
középkori várait nem a székelységnek tu-

lajdonították, hanem a megtelepedésüket 
megelőző 11-12. századi határvédelmi 
váraknak, melyek a korai Magyar Ki-
rályság gyepűin védték az országot a ke-
leti népek betörései ellen. E várláncolatba 
illeszkedett Rapsóné vára is. Nem célom a 
fenti elmélet részletekbe menő taglalása, 
az alábbiakban Rapsóné várának bemu-
tatásával és elemzésével foglalkozom a 
történeti földrajz eszközei és a legújabb 
régészeti kutatások eredményei alapján.

Rapsóné vára az Erdélyi-medence ke-
leti peremét határoló Görgényi-havasok 
központi masszívumától, a Mezőhavastól 
délnyugatra, a hegység egyik nyugati ol-
dalnyúlványának, a Kis-Juhod vize völ-
gye fölé emelkedő Várhegy (952 m) csú-
csán fekszik. A vártetőt legkönnyebben a 
keleti oldalról lehet megközelíteni egy 
nyereg mentén, amely a Görgényi-ha-
vasok tömegéhez csatlakozik. A várhe-
gyet a többi oldalon meredek kaptatók 
övezik, nyugaton helyezkedik el az Er-
délyi-medencére tekintő, sarkantyúhely-
zetben lévő Rapsóné sziklája. A korabeli 
út feltehetően a Küküllő völgye felől, a 
vártetőtől keletre álló Kőrisdomb oldalán 
ért fel a vár keleti oldalának nyergébe; 
véleményem szerint a Juhod völgyéből, a 
Kápolna-mező felől is vezetett út a várba.

A kelet–nyugat irányú keskeny vár-
tetőt szabályos, nyugati végén lekerekített 
téglalap alakban, 115 m hosszúságban és 
41 m szélességben kiterjedő várfal övezi, 
a meredekebb részekre nem raktak falat. A 
helyben kitermelt andezittömbökből 

mészhabarcsba rakott fal szélessége 
1,8–2 m. Az 1974. évi ásatások idején 
még 1,7–1,8 magasságban álló várfalak 
mára alaposan lepusztultak.

Az erősséget középkori forrás nem 
említi, a legelső írott adat rá a 17. század-
ból való, ekkor már rég használaton kívül 
volt a „Rabsuna” néven feljegyzett vár. A 
középkori településterület határán álló 
várhoz a legközelebb fekvő falvak az 
Árpád-korban, mai ismereteink szerint, 
Sóvárad és Sófalva voltak, Parajd és 
Szováta a késő középkorban, kora újkor-
ban létrejött települések.

A vár területén először 1974-ben foly-
tattak régészeti kutatásokat (az ásatások 
vezetője egy kolozsvári régészprofesszor, 
Ferenczi István volt), melyek során vas-
kori településnyomok, illetve a vár ma lát-
ható falmaradványai kerültek felszínre. A 
feltárás során megtalálták a vár bejáratát, 
illetve fakapujának helyét az északkeleti 
sarkon, cáfolva az Orbán Balázs által fel-
tételezett délkeleti kőtorony és a vár leg-
magasabb pontján álló kút létét. A szel-
vényekből Árpád-kori kerámia, vastár-
gyak és egy középkori rézüst került elő. A 
várat, mint már fentebb utaltam rá, a kora 
Árpád-kori határvédelem egyik láncsze-
meként határozták meg az ásatók.

2009-ben újabb ásatást kezdeményez-
tünk Rapsóné várában a korábbi feltárás 
eredményeinek hitelesítése (a dokumen-
táció, illetve a leletanyag egy része ugyan-
is elkallódott), illetve a vár területének 
jobb megismerése végett.

A vár építésének, keltezésének szem-
pontjából az északi fal belső oldalán az 
egyik korábbi ásatási felület mellett nyi-
tott szelvény (1.) bizonyult a legjelentő-
sebbnek. Megfigyeléseink szerint a falat 
az andezit-málladékos altalajra lépcsősen 
bevágott padkára emelték, az alapfalat 
egyazon szélességben a felmenő fallal, át-
metszve egy barna, tömött kultúrréteget, 
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melyből Árpád-kori kerámia (legkésőbbi 
lelete jellegzetes 13. századi tölcséres fa-
zék pereme) és egy ezüsttel tausírozott, 
ún. líra alakú vascsat került elő. A szikla-
felszínen alkalmi tűzhely vörösre átégett 
felületét és fekete, faszenes égéstermékét 
bontottuk ki. Rétegtani megfigyelésünk 
alapján megállapítható, hogy az északi fal 
felépülése a vár készítésének nem a leg-
korábbi szakaszában történt, ugyanis az 
általa átvágott réteg megelőző, középkori 
élettevékenység nyomát őrizte.

A vár legmagasabb pontján nyitott 
szelvény (2.) is új információkkal szol-
gált. A 10–15 cm-es szintekben végzett 
bontás során földbe ásott régészeti objek-
tum nyomát nem figyeltük meg, viszont a 
szintekből előkerült kerámiatöredékek és 
paticsdarabok lényegi adatmorzsák a vár 
belső életének vonatkozásában. A legfel-
ső szintből viszonylag nagy mennyiségű 
Árpád-kori kerámia és paticstöredék ke-
rült elő, a leletek száma szintenként csök-
kent. Értelmezésünk szerint az intenzív 
kerámia- és főként paticstöredék (átégett 
agyagtapasztás) egyértelműen jelzi, hogy 
a felületen felszínre épült faszerkezetű, 
sártapasztásos, utólag leégett épület állt. 
Az 1. és 2. szint javarészt középkori (13-
14. század) kerámiaanyaga ennek kelte-
zését is meghatározza. A szelvény bontása 
során két nyéltüskés vaskés is napvilágot 
látott.

Az előző ásatás dokumentációja és le-
leteinek elemzése révén még egy felszíni 
épület nyomait tudtuk kikövetkeztetni a 
vár keleti részén. Az összességében kis fe-
lületen megkutatott várban minden bi-
zonnyal további épületek álltak, melyek 
feltáratlanok, illetve az évszázados erózió 
teljesen elpusztította azok maradványait.

Feltárásunk során egy építéstechnikai 
megfigyelést is tettünk a várfalak készí-
tésére vonatkozóan. A szelvényekben 
több helyen észlelt mészlencsék és mész-
kődarabok arra utalnak, hogy a mész elő-
készítését a várban végezték. A habarcs-
minták makroszkopikus elemzése egyér-
telműen cáfolja a vár forrómész-techni-
kával történt építését, ugyanis a kötő-
anyag minden esetben apró kövekkel, ka-
viccsal kevert, tehát a habarcsot előkészí-
tették, mielőtt a kövek közé öntötték vol-
na. (Ugyanez mondható el a többi közép-
kori udvarhelyszéki kővár habarcsának 
anyagáról.)

Mire következtethetünk még a feltá-
rások eredményeinek világánál Rapsóné 
vára és környezetének vonatkozásában?

A vár területén eddig folyt kis felületű 
feltárások néhány alapvető következtetést 
tesznek lehetővé. Az északi fal mellett 

nyitott szelvényben sikerült megfigyelni, 
hogy a várfal elkészültét megelőzte egy 
Árpád-kori kultúrréteg, tehát a vár ki-
épülése elhúzódó folyamat lehetett. Az 
északi és nyugati falszakaszok eltérő 
habarcsanyaga szintén azt mutatja, hogy a 
vár hosszabb idő alatt készült el. Rapsóné 
várában közvetve sikerült kimutatni több 
helyen felszínre épült, faszerkezetű, sár-
tapasztású házak meglétét, melyek lakó- 
és raktárépületek lehettek, erre utal a be-
lőlük előkerült leletanyag: agyagból ké-
szített fazekak, tálak, fémeszközök és 
állatcsontok. A kevés vadállatcsont felte-
hetően azt jelzi, hogy az itt tartózkodás 
sosem volt hosszabb idejű, és a húskész-
letek a települések háztartásainak tartalé-

kaiból származtak. A 13. század második 
felére jellemző, tölcséres peremű edény-
forma az északi várfal építését jól keltezi, 
így óvatosan megfogalmazható, hogy a 
kővár létrejöttét a tatárjárás előidézte 
sokkhelyzet váltotta ki, amelynek súlyos 
következményei voltak a Székelyföldre 
nézve is, egy várépítési hullámot idézve 
elő a székely közösség területén. 1285 
után a tatár hadakat sikerült már Mold-
vában megfékezni, 1345-ben, majd a rá 
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Rapsóné várát sokan ismerik, vagy 
legalábbis hallották már a furfangos tün-
dér és a rászedett ördög mondáját. A vár 
Sóvidék és tágabb környékének kedvelt 
kirándulóhelye. A székely „ősvárak” 
egyike – véli Orbán Balázs, aki romanti-
kus történelemképének megfelelően a 
székely múlt tárgyi emlékei után kutatva 
vélt vagy valós várak láncolatával hálózta 
be a középkori Székelyföldet.

Nagy kutató elődünk szemlélete fölött 
elszállt az idő, a történelemtudomány az 
írott és nyelvészeti adatok alapján rámu-
tatott arra, hogy a székelység nem volt ős-
foglaló, hanem a 12-13. századtól települt 
meg mai hazájában. Ennek megfelelően 
volt egy időszak a kutatásban a 20. század 
hetvenes éveitől, amikor a Székelyföld 
középkori várait nem a székelységnek tu-

lajdonították, hanem a megtelepedésüket 
megelőző 11-12. századi határvédelmi 
váraknak, melyek a korai Magyar Ki-
rályság gyepűin védték az országot a ke-
leti népek betörései ellen. E várláncolatba 
illeszkedett Rapsóné vára is. Nem célom a 
fenti elmélet részletekbe menő taglalása, 
az alábbiakban Rapsóné várának bemu-
tatásával és elemzésével foglalkozom a 
történeti földrajz eszközei és a legújabb 
régészeti kutatások eredményei alapján.

Rapsóné vára az Erdélyi-medence ke-
leti peremét határoló Görgényi-havasok 
központi masszívumától, a Mezőhavastól 
délnyugatra, a hegység egyik nyugati ol-
dalnyúlványának, a Kis-Juhod vize völ-
gye fölé emelkedő Várhegy (952 m) csú-
csán fekszik. A vártetőt legkönnyebben a 
keleti oldalról lehet megközelíteni egy 
nyereg mentén, amely a Görgényi-ha-
vasok tömegéhez csatlakozik. A várhe-
gyet a többi oldalon meredek kaptatók 
övezik, nyugaton helyezkedik el az Er-
délyi-medencére tekintő, sarkantyúhely-
zetben lévő Rapsóné sziklája. A korabeli 
út feltehetően a Küküllő völgye felől, a 
vártetőtől keletre álló Kőrisdomb oldalán 
ért fel a vár keleti oldalának nyergébe; 
véleményem szerint a Juhod völgyéből, a 
Kápolna-mező felől is vezetett út a várba.

A kelet–nyugat irányú keskeny vár-
tetőt szabályos, nyugati végén lekerekített 
téglalap alakban, 115 m hosszúságban és 
41 m szélességben kiterjedő várfal övezi, 
a meredekebb részekre nem raktak falat. A 
helyben kitermelt andezittömbökből 

mészhabarcsba rakott fal szélessége 
1,8–2 m. Az 1974. évi ásatások idején 
még 1,7–1,8 magasságban álló várfalak 
mára alaposan lepusztultak.

Az erősséget középkori forrás nem 
említi, a legelső írott adat rá a 17. század-
ból való, ekkor már rég használaton kívül 
volt a „Rabsuna” néven feljegyzett vár. A 
középkori településterület határán álló 
várhoz a legközelebb fekvő falvak az 
Árpád-korban, mai ismereteink szerint, 
Sóvárad és Sófalva voltak, Parajd és 
Szováta a késő középkorban, kora újkor-
ban létrejött települések.

A vár területén először 1974-ben foly-
tattak régészeti kutatásokat (az ásatások 
vezetője egy kolozsvári régészprofesszor, 
Ferenczi István volt), melyek során vas-
kori településnyomok, illetve a vár ma lát-
ható falmaradványai kerültek felszínre. A 
feltárás során megtalálták a vár bejáratát, 
illetve fakapujának helyét az északkeleti 
sarkon, cáfolva az Orbán Balázs által fel-
tételezett délkeleti kőtorony és a vár leg-
magasabb pontján álló kút létét. A szel-
vényekből Árpád-kori kerámia, vastár-
gyak és egy középkori rézüst került elő. A 
várat, mint már fentebb utaltam rá, a kora 
Árpád-kori határvédelem egyik láncsze-
meként határozták meg az ásatók.

2009-ben újabb ásatást kezdeményez-
tünk Rapsóné várában a korábbi feltárás 
eredményeinek hitelesítése (a dokumen-
táció, illetve a leletanyag egy része ugyan-
is elkallódott), illetve a vár területének 
jobb megismerése végett.

A vár építésének, keltezésének szem-
pontjából az északi fal belső oldalán az 
egyik korábbi ásatási felület mellett nyi-
tott szelvény (1.) bizonyult a legjelentő-
sebbnek. Megfigyeléseink szerint a falat 
az andezit-málladékos altalajra lépcsősen 
bevágott padkára emelték, az alapfalat 
egyazon szélességben a felmenő fallal, át-
metszve egy barna, tömött kultúrréteget, 
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melyből Árpád-kori kerámia (legkésőbbi 
lelete jellegzetes 13. századi tölcséres fa-
zék pereme) és egy ezüsttel tausírozott, 
ún. líra alakú vascsat került elő. A szikla-
felszínen alkalmi tűzhely vörösre átégett 
felületét és fekete, faszenes égéstermékét 
bontottuk ki. Rétegtani megfigyelésünk 
alapján megállapítható, hogy az északi fal 
felépülése a vár készítésének nem a leg-
korábbi szakaszában történt, ugyanis az 
általa átvágott réteg megelőző, középkori 
élettevékenység nyomát őrizte.

A vár legmagasabb pontján nyitott 
szelvény (2.) is új információkkal szol-
gált. A 10–15 cm-es szintekben végzett 
bontás során földbe ásott régészeti objek-
tum nyomát nem figyeltük meg, viszont a 
szintekből előkerült kerámiatöredékek és 
paticsdarabok lényegi adatmorzsák a vár 
belső életének vonatkozásában. A legfel-
ső szintből viszonylag nagy mennyiségű 
Árpád-kori kerámia és paticstöredék ke-
rült elő, a leletek száma szintenként csök-
kent. Értelmezésünk szerint az intenzív 
kerámia- és főként paticstöredék (átégett 
agyagtapasztás) egyértelműen jelzi, hogy 
a felületen felszínre épült faszerkezetű, 
sártapasztásos, utólag leégett épület állt. 
Az 1. és 2. szint javarészt középkori (13-
14. század) kerámiaanyaga ennek kelte-
zését is meghatározza. A szelvény bontása 
során két nyéltüskés vaskés is napvilágot 
látott.

Az előző ásatás dokumentációja és le-
leteinek elemzése révén még egy felszíni 
épület nyomait tudtuk kikövetkeztetni a 
vár keleti részén. Az összességében kis fe-
lületen megkutatott várban minden bi-
zonnyal további épületek álltak, melyek 
feltáratlanok, illetve az évszázados erózió 
teljesen elpusztította azok maradványait.

Feltárásunk során egy építéstechnikai 
megfigyelést is tettünk a várfalak készí-
tésére vonatkozóan. A szelvényekben 
több helyen észlelt mészlencsék és mész-
kődarabok arra utalnak, hogy a mész elő-
készítését a várban végezték. A habarcs-
minták makroszkopikus elemzése egyér-
telműen cáfolja a vár forrómész-techni-
kával történt építését, ugyanis a kötő-
anyag minden esetben apró kövekkel, ka-
viccsal kevert, tehát a habarcsot előkészí-
tették, mielőtt a kövek közé öntötték vol-
na. (Ugyanez mondható el a többi közép-
kori udvarhelyszéki kővár habarcsának 
anyagáról.)

Mire következtethetünk még a feltá-
rások eredményeinek világánál Rapsóné 
vára és környezetének vonatkozásában?

A vár területén eddig folyt kis felületű 
feltárások néhány alapvető következtetést 
tesznek lehetővé. Az északi fal mellett 

nyitott szelvényben sikerült megfigyelni, 
hogy a várfal elkészültét megelőzte egy 
Árpád-kori kultúrréteg, tehát a vár ki-
épülése elhúzódó folyamat lehetett. Az 
északi és nyugati falszakaszok eltérő 
habarcsanyaga szintén azt mutatja, hogy a 
vár hosszabb idő alatt készült el. Rapsóné 
várában közvetve sikerült kimutatni több 
helyen felszínre épült, faszerkezetű, sár-
tapasztású házak meglétét, melyek lakó- 
és raktárépületek lehettek, erre utal a be-
lőlük előkerült leletanyag: agyagból ké-
szített fazekak, tálak, fémeszközök és 
állatcsontok. A kevés vadállatcsont felte-
hetően azt jelzi, hogy az itt tartózkodás 
sosem volt hosszabb idejű, és a húskész-
letek a települések háztartásainak tartalé-

kaiból származtak. A 13. század második 
felére jellemző, tölcséres peremű edény-
forma az északi várfal építését jól keltezi, 
így óvatosan megfogalmazható, hogy a 
kővár létrejöttét a tatárjárás előidézte 
sokkhelyzet váltotta ki, amelynek súlyos 
következményei voltak a Székelyföldre 
nézve is, egy várépítési hullámot idézve 
elő a székely közösség területén. 1285 
után a tatár hadakat sikerült már Mold-
vában megfékezni, 1345-ben, majd a rá 

Rapsóné vára

A Várhegy északnyugatról

Az északi várfal feltárt részlete 
(2009)

Rapsóné vára környezetének 
régészeti emlékei (Kosza Antal)

História História

 A várban talált 
középkori rézüst (1974)

Vasból készített, 
ezüsttel tausírozott, 

ún. líra alakú csat (2009)

0

5

25

75

95

100



10

História

következő évben a székelyeknek nagy 
szerepük volt a tatárok elleni hadjáratok 
sikerében. Ezzel összhangban, ahogy a 
mongol veszély alábbhagyott, a távoli 
menedékvárak többségét (Rapsóné vára, 
Tartód vára) felhagyták. Rapsóné várát 
felépülése után fokozatos készenléti hely-
zetben tartották – a leletanyag kései da-
rabjainak megfelelően – a 14. század kö-
zepéig, majd a vészhelyzet megszűntével 
a túlságosan távol fekvő mentsvár legfel-
jebb alkalmi menedékhely lett.

A Görgényi-havasok szegélyén, az 
udvarhelyszéki és marosszéki középkori 
településterület peremén található Rapsó-
né vára a székely közösségi várépítés 
klasszikus példája. Határvár funkcióját 
topográfiai helyzete egyértelműen cá-
folja: a magas hegyek védelmében meg-
búvó vár a keletről betörő ellenséget nem 
volt mi módon figyelje, ellenőrizze vagy 
fenntartsa, ugyanis a középkori útvonalak 
elkerülték környezetét. Fosztogatás és 
zsákmányszerzés, nem pedig a terület-
szerzés volt a Kárpátok szorosain keresz-
tül támadó keleti népek célja, akik jól 
ismerve Erdély adottságait, a tartomány 
belső, gazdagabb részei felé vették út-
irányukat. Az ellenfél beözönlését fenn-

tartani már nem képes székelység másik 
fő feladata e ponton az önvédelem volt, 
emberi és anyagi javaik oltalma. Az ellen-
séget már csak nyílt csatában lehetett 
megállítani, ezt a szerepet a vajdaság ala-
kulatai, köztük a székely katonai kontin-
gens látták el.

A nehezen támadható, többnyire rej-
tett helyeken épült egyszerű gyűrűfalas – 
minden bizonnyal gyilokjáróval ellátott – 
menedékvárak használatában több ténye-
ző utal az ideiglenes jellegre (vékony kul-
túrréteg, kevés leletanyag, kőépületek és 
kutak hiánya). E várak mai székely tele-
pülésekkel való összekapcsolása önké-
nyes és általában a modern közigazgatási 
állapotokat tükrözi (Tartód vára, Rapsóné 
vára), viszont építésük idején a még osz-
tatlan széki vagy több falucsoport által 
közösen birtokolt havashoz tartoztak. An-
nak ellenére, hogy a fenti érvelés alapja 
(Tizenhétfalusi havas, Ős-Marosszéki ha-
vasok, Hatod) a késő középkori, fejede-
lemség kori helyzet leképezése, feltehető, 
hogy ez az állapot többé-kevésbé vissza-
vetíthető egészen az Árpád-korig. A szé-
kely közösségi várak építése széki szerve-
zés vagy falucsoportok közös munkája 
alapján jött létre.

Rapsóné vára a rendelkezésünkre álló 
adatok és ismeretek alapján az udvarhely-
széki és marosszéki székelység egy része 
által közösen épített és használt menedék-
várnak tartható. A vár további kutatását a 
Vártető alatti, ettől nyugatra található Ká-
polna-mezőn valaha állt középkori ká-
polna és a körülötte feltételezett faluhely, 
valamint a mezőt övező töltésszakaszok 
(Rapsóné útja, Várkapu, Juhod völgyét 
záró sánc és árkok) együttes vizsgálatával 
kell folytatni. Noha régészetileg még nem 
történt feltárás rajtuk, az már topográfiai 
elhelyezkedésük alapján is megállapítha-
tó, hogy a Kápolna-mezőn és annak kör-
nyezetében található földsáncok és kő-
töltések védelmi funkciót egy esetlegesen 
keletről támadó, a Görgényi-havasok 
masszívumán áthatoló, Rapsóné várát 
bevevő ellenféllel szemben képtelenek 
lettek volna betölteni. A Kápolna-mezőt 
övező objektumok sokkal inkább ennek 
helyi védelmét látták el, kapcsolatukat 
Rapsóné várával nem ismerjük.

Rapsóné várát a történeti források hi-
ánya a mondák titokzatos világába helye-
zi, ahonnan a régészeti kutatások szerény, 
ám kézzelfogható valósága segít a törté-
nelem színpadára emelni múltjának epi-
zódjait.

Sófalvi András
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ÖRÖKSÉGÜNK VI. évf. (2012) 2. sz.

Fondok és gyűjtemények a Román Országos Levéltár 
csíkszeredai kirendeltségének kezelésében 14.

A Székelyudvarhelyi Múzeum iratgyűjteménye (II.)

Az Örökségünk előző számában vá-
zoltam a Székelyudvarhelyi Múzeum irat-
gyűjteményének történetét, átvételi kö-
rülményeit, szerkezetét, és röviden átte-
kintettem a gyűjtemény legnagyobb szer-
kezeti egységét kitevő Céhes iratok tartal-
mát, kiemelve a legjelentősebb, legérté-
kesebb darabokat. Az ismertető második 
részében a további iratcsoportok bemuta-
tása következik.

A székelyudvarhelyi magisztrátus
 iratai

A mindössze nyolc levéltári egység-
ből álló iratcsoport jelentőségét nem ter-
jedelme, hanem hézagpótló jellege adja. 
Székelyudvarhely város történeti irattára 
meglehetősen hiányosan maradt ránk, így 
az itt található – részben a város gazdasági 
életét, részben közigazgatását és igazság-
szolgáltatási tevékenységét érintő – levél-
tári egységek különösen fontosak Szé-
kelyudvarhely 18-19. századi múltjának 
megismeréséhez. Helytörténeti szem-
pontból leginkább a városi magisztrátus 
1819–1843 között keletkezett határozati 
jegyzőkönyvei tarthatnak számot na-
gyobb érdeklődésre.

Községi protocollumok
Az iratcsoportot alkotó hét levéltári 

egységből tulajdonképpen csak három fe-
lel meg a címbeli műfaji besorolásnak, 
ezek Városfalva (1773–1851) és Orosz-
hegy (1851–1858)  községek elöljáró-
ságának határozati jegyzőkönyvei (983., 
987., 988. számú iratok), amelyek tartal-
mazzák a felsőbb közigazgatási szervek 
részéről érkezett utasításokat, körlevele-
ket, leiratokat is. Három további levéltári 
egység udvarhelyszéki közösségek vagy 
magánszemélyek különböző birtokperei-
nek írásos anyagát tartalmazza. A helytör-
ténészek haszonnal lapozgathatják a Vá-
rosfalva és  Homoródszentpéter között 
zajló határper anyagát (984. sz.), a Ká-
polnásfalu és 16 szomszédos falu határpe-
rének iratait (985. sz.), vagy bizonyos ét-
falvazoltáni, fülei és székelyszáldobosi 
személyeknek a vargyasi Daniel család 
ellen folytatott birtokperének iratait (986. 
sz.).

Az iratcsoport minden bizonnyal 
legértékesebb darabja III. (Habsburg) Ká-
roly királynak a szentegyházai és kápol-
násfalvi communitas javára 1724. május 
17-én Bécsben kibocsátott kiváltságleve-
le (982. sz.). A pergamenre írt ünnepélyes 
oklevél, melyen III. Károly és kászoni br. 
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Bornemisza János udvari kancellár kéz-
jegyét találjuk, megújítja I. (Habsburg) 
Lipót 1701-ben adott kiváltságlevelét, 
amely a maga során megerősítette „Szent-
egyházas és Kápolnás Oláhfalu” közön-
ségének  Báthory Gábortól 1609-ben, 
Bethlen Gábortól 1614-ben és I. Rákóczi 
Györgytől 1631-ben nyert privilégiumait. 

Családi iratok
A 269 levéltári egységből álló iratcso-

port legtekintélyesebb részét a szentgeri-
cei Jakab család kénosi ágának iratanyaga 
(1728–1945)  teszi ki a maga 153 iratával. 
De nem csupán a darabszám, hanem az itt 
található iratok információs értéke alap-
ján is ez tekinthető az iratcsoport legna-
gyobb érdeklődésre számot tartó részé-
nek. A család a háromszéki Árkosról szár-
mazott el a  marosszéki Szentgericére, 
ahol 1649-ben Jakab Simon – András, Mi-
hály, György és István nevű fiaival együtt 
– katonai szolgálataiért kapott II. Rákóczi 
György fejedelemtől címert és nemesle-
velet. A négy fiú 1657-ben részt vett a fe-
jedelem sikertelen lengyelországi hadjá-
ratában, ahonnan csupán György tért visz-
sza, három testvére odaveszett. Utóbb a 
család különböző (szabédi, pókai, kénosi) 
ágakra szakadt, de mindannyian e 17. szá-
zadi Jakab György leszármazottai és a 

1szentgericei előnevet használták.  A csa-
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lád legismertebb tagja Jakab Elek (1820– 
1897) akadémikus, történész-levéltáros 
volt. Lapozva a nagyobbrészt 18-19. szá-
zadi iratokból álló anyagot, számos, a 
Székelyföldön is birtokló nemesi család 
történetéhez találunk hasznos adatokat: 
több irat is vonatkozik az ábránfalvi Ug-
ron, a nagyercsei gr. Tholdalagi, a lozsádi 
br. Györffy vagy a gyulafehérvári Farkas 
családok homoródszentmártoni, máréfal-
vi és mezőgerebenesi birtokaira, ezek leg-
inkább adásvételi és haszonbérleti szerző-
dések, birtokösszeírások, kötelezvények, 
panaszlevelek, tanúvallomások, nyugták, 
hivatali levelek. 

A Szotyori család iratanyagában 
(1590–1863) főleg Székelykeresztúr kör-
nyéki családokra vonatkozó iratokat talá-
lunk (pl. az újszékelyi Lőrinczi és Buzo-
gány, az alsóboldogfalvi Ferenczi vagy a 
bözödújfalusi Kovács családok). A csalá-
di iratgyűjtemények szokásos irattípusait 
(egyezséglevelek, adásvételi és haszon-
bérleti szerződések, végrendeletek, osz-
tálylevelek, kezeslevelek) felvonultató 
anyagból külön említést érdemel a Lő-
rinczi János és Lőrinczi István özvegye, 
újszékelyi Mihályi Borbála közötti egyez-
séglevél 1654-ből (1145. sz.). Meglepő 
módon egyetlen irat sem a névadó Szo-
tyori famíliára vonatkozik, így csak felté-

2telezni lehet, hogy a szotyori Szotyori  
család Székelyudvarhelyre költözött 
egyik ágának hagyatékáról lehet szó. 

Az erdőfülei Fosztó család iratai 
(1638–1859) között bardócszéki famíliák 
különféle ügyleteit (adásvétel, zálog, köl-
csön, haszonbérlet, birtokmegosztás) 
vagy éppen peres ügyeit dokumentáló ira-
tok fordulnak elő. A Fosztó család 1540-
ben tűnik fel a forrásokban, amikor Maj-
láth István erdélyi vajda fülei Fosztó Ta-
másnak megparancsolja, hogy Daniel Pé-
ter egyik perében szálljon ki Vargyasra és 
tegyen jelentést. A családot az 1566. évi 
összeírásban Menyhért, Imre és János fü-
lei lófők képviselik, egy évtizeddel ké-
sőbb pedig arról van adat, hogy Fosztó 
Menyhértnek két jobbágyportája van a fa-

3luban.  1602-ben Giorgio Basta császári 
generális előtt három családtag is letette 
az esküt: Fosztó Imre, András és Bálint; 
1614-ben (majd 1627-ben is) mellettük 
feltűnik Fosztó Máté is. Mindannyian ló-

4főként szerepelnek az összeírásokban.  A 
16–18. században a család több széki elöl-
járót adott: a vargyasi Daniel Péter fami-
liárisi köréhez tartozó fülei Fosztó Imre 

51590-ben Bardócszék alkirálybírája volt,  

Középkori kápolna helyszíne 
a Kápolna-mezőn

A Juhod völgyét záró földsánc

A Pozner család 
 (Részlet a II. Habsburg Lipóttól 
1791-ben nyert nemeslevélből)*
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