
Castrum, 6. (2007) 63–80.

sófalvi andrás

A székelyudvArhelyi CsonkAvár

Az 1562-es székely felkelést követően épült „Székelytámad” várat a későbbiekben 
egyszerűen udvarhelyi várként emlegetik a történelmi források, majd 18. század eleji 
lerombolása után kezdik „csonka” várként nevezni. A vár a középkori város északi szélén 
épült, a Nagy-Küküllő bal oldali árterének peremére. Udvarhelynek a középkorban volt 
egy korábbi erődítménye is a várostól nyugatra fekvő szikladombon, egy őskori földvár 
helyén, a Budvár.

Kutatási helyzetkép, a vár előzményei

A romjaiban ma is impozáns Csonkavár előzményeiről mindössze sejtésekre hagyat-
kozunk, és a különböző feltételezéseket az eddigi régészeti kutatások alig tudták pozi-
tív eredményekkel alátámasztani. A vár meglévő elemeit – a négy sarokbástyát/tornyot 
és a kerítőfalakat leszámítva – 1889–1890-ben elbontották, felépítve helyén az Állami 
Főreáliskolát1 (1b. ábra). A bástyákat és a tornyokat részben visszabontották és feltöltöt-
ték, helyenként a falköpenyt is jelentősen átalakították, új bejáratot hoztak létre, meg-
szüntetve a délnyugati vizesárkot és a mögötte lévő falszorost. Időközben a várfalakhoz 
kívülről lakóházak épültek a délkeleti és északnyugati oldalon. A fenti körülményeknek 
tulajdoníthatóan kutatást alig lehetett folytatni a vár területén, viszont a 20. század vé-
gére nemcsak a vár és környezete került egyre rosszabb állapotba, hanem az iskola (ma: 
Eötvös József Mezőgazdasági Iskolaközpont) műemléképülete is felújításra vár. A vár és 
körzetének állagmegóvására és részleges felújítására több tervezett született, de a gya-
korlatban napjainkig egyik sem valósult meg.

A várban 1981–1985 között folytak régészeti kutatások a nyugati bástyában és a keleti 
toronyban, illetve ezek környezetében, a vár egykori bejárata helyén, valamint a bel-
ső udvarban. A kutatásokat nehezítette a bástyák/tornyok több méteres újkori feltöltése 
és az iskolaépület jelenléte. A régészeti ásatások eredményeiről mindössze kétoldalas 
beszámoló jelent meg a közelmúltban.2 2002-ben újabb régészeti ásatás folyt a keleti to-
ronyban,3 sajnos ezt sem követte az egyre romosabb állapotba kerülő épületrész állag-
megóvása és helyreállítása.

A városi Haáz Rezső Múzeum gyűjteményében található régészeti leletanyag meg-
erősíti az ásatási naplóknak (néhány jelentésen és nehezen értelmezhető metszeten, fény-
képen kívül más dokumentáció nem áll rendelkezésünkre a 80-as évek ásatásairól) azo-
kat a lényegi megjegyzéseit, hogy ezek főleg újkori feltöltéseket érintettek, bolygatatlan 
rétegeket alig. A különféle őskori, római kori, kevés Árpád-kori, késő középkori lelet-

1 Vofkori GyörGy: Székelyudvarhely. Várostörténet képekben. Kolozsvár, 1995. 80.
2 ferenczi Géza: Lapok Erdély múltjából. Székelyudvarhely, 2002. 60–61. Az ásatások vezetője és irányí-

tója Ferenczi István kolozsvári régész volt.
3 Cetatea Odorheiu Secuiesc. Bastionul sud-est. Sondaje arheologice, 2002. A feltárást a brassói SC 
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anyag arra utal, hogy a vár és környezete fontos szerepet játszott az elmúlt évezredek, 
évszázadok településtörténetében.

A fontos, vitás kérdéseket az ásatási megfigyelések és az előkerült leletek továbbra is 
nyitva hagyták. Ilyen pl. az udvarhelyi római castrum helyének meghatározása. Dacia 
keleti határvédelmi rendszerét ismerve nem lehet kétséges, hogy az énlaki és szentpáli 
castrumok között lennie kellett egy másik katonai tábornak is, amely a stratégiailag fon-
tos Nagy-Küküllő völgyét ellenőrizte. Mindennek ellenére a mai napig nem tudjuk ennek 
pontosan a helyét, bár a legelfogadottabb magyarázat a Csonkavár területe. A város kü-
lönféle pontjairól előkerült gazdag római kori leletanyag közvetve megerősíti a katonai 
tábor és egy polgári település létét, az egykori Barompiac (a vártól keletre található kb. 
200–250 m-re) helyén állt római fürdő4 pedig azt sugallja, hogy a tábornak is valahol 
ehelyütt kellett lennie. A vár és környezetének sűrű beépítettsége játszhatott közre nagy-
részt abban, hogy a castrum falai ne kerüljenek napvilágra. Paulovics István a Kornis u.  
5. szám alatti telken, részben a várfal alá vájt pincében római jellegű falrészletet vélt 
felfedezni („forrón öntött habarcsba rakott kőréteg”5). Nem hagyható figyelmen kívül 
az a tény, hogy nemcsak a ráépítkezés és feltöltés takarhatja a római falakat, hanem a 
Székelytámad vár hatalmas vizesárkainak ásásakor6 is jelentős mértékben elpusztulhat-

4 A mai Kórház lakónegyeddel szemben található helyen álló egykori Barompiac területén először Goos 
Károly segesvári tanár kutatott 1874-ben a helyszínen folyó területrendezési munkálatok során, majd 
1894-ben Téglás Gábor végzett itt régészeti feltárást. A fürdő feltárásakor kerültek elő azok a bélyeges 
téglák, amelyek a Cohors I Ubiorum gyalogos katonai egység jelenlétére utalnak. TéGlás Gábor: A szé-
kely-udvarhelyi római castrum és annak katonai fürdője. Erdélyi Múzeum, 14. (1897) 257–268. L. még: 
sziláGyi János: A dáciai erődrendszer helyőrségei és a katonai téglabélyegek. Dissertationes Pannonica, 
Ser. II. 21. (1946) 17. Téglás Gábor a Csonkavár alaprajzában az egykori castrum formai jegyeit vélte 
felismerni. TéGlás 1897. 260. Meglátása véleményem szerint nem helytálló, a Csonkavár ma is látható 
alaprajzi elemei az 1562-es építkezés eredményei.

5 PauloVics isTVán: Dacia keleti határvonala és az ún. „dák”-ezüstkincsek kérdése. Kolozsvár, 1944. 50.
6 A vártól északnyugatra fekvő 18. századi ferences kolostorban, az egykori „Várkert” területén végzett 

2006. márciusi ásatásunk során egy vastag, késő középkori feltöltési réteget találtunk és dokumentáltunk, 
amely bizonyára a várárok megásása során kihordott földtömeggel hozható kapcsolatba. 

1a-b. Orbán Balázs alaprajza és a mai alaprajz (Vofkori 1995. 78.)
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tak azok. Ezt alátámaszthatja a vár mérete is, amely 105×120 m alapterületen fekszik. 
Ha a közeli Énlaka castrumának – amelynél az udvarhelyi sem lehetett kisebb – 142×146 
m-es paramétereit7 vesszük figyelembe, ezek alapján részben vagy teljes egészében a vár-
árok helyére tehetjük a római falakat. Van még egy megfigyelés, amely közvetve szintén 
megerősíti a castrum ide helyezésére vonatkozó feltételezést: a középkorban folyamato-
san további fontos objektumok épülnek a helyszínen. A vár helye nem egy különösebb 
jelentőségű kiemelkedés, környezetében további ugyanilyen alkalmas felületek voltak, s 
hogy mégis ide építkeztek a középkorban, alátámasztani látszik a sejtést, hogy a közép-
kori objektumok is korábbi előzményekre épültek.

Szintén vitatott, de a város és a terület korai története szempontjából igen izgalmas 
kérdés a feltételezett kora Árpád-kori királyi kúria léte és helye, amely a királyi udvari 
birtokszervezetnek egy kelet-erdélyi központja lehetett.8 Egyöntetűen elfogadott a város 
nevének egy királyi udvarhelyből való származása, amelyről mindössze ennyit tudunk 
közvetett módon, az írott források hallgatnak róla, az eddigiekben pedig nem sikerült 
olyan épületmaradványt azonosítani a város területén, amely kapcsolatba hozható lenne 
az udvarházzal. A lokalizálást megkísérlő kutatók általában szintén a vár területére helye-
zik az udvarház helyét.9 A vár területéről előkerült kevés kora Árpád-kori leletanyagnak 
e szempontból nincsen jelentősége, ugyanis a vár környezetében több helyen is találtak 
már korai leleteket. Mérvadóbb a Küküllő túlparti korai vásáros hely, Szombatfalva léte, 
de természetesen ez sem visz közelebb a lokalizáláshoz. Sokkal fontosabb az a tény, hogy 
a vár helyén állt legkorábbi – maradványaiban ismert – épület, a domonkos vagy ferences 
kolostor számára egy korábbi királyi birtokban lévő terület és/vagy épület meghatározó 
tényező lehetett, és még a királyi alapítás ténye is megkockáztatható. A kérdés többrétű 
és további kutatást igényel, ez esetben felvetődnek a székelység megtelepedésének egy-
ház- és birtokjogi összetevői is.

A román kutatás még mindig előszeretettel hivatkozik egy olyan 14. század eleji ok-
levélre, amelyben az udvarhelyi vár vonatkozásában románok is megjelennek. Az 1301-
es keltezésű oklevélről régóta tudjuk, hogy hamisítvány, melynek megalkotásában gróf 
Kemény Józsefnek kézenfekvő volt a királyi udvarhely helyére egy várat képzeletben 
felépíteni Castrum Vduord néven.10

Tanulmányomnak nem célja részletes elemzést adni a vár területén állt középkori ko-
lostorépületről, mely átalakított formában egészen a 19. század második feléig fennállt.11 
Az épületegyüttes egykori kolostor volta a 17. századi leltár-leírásokban is jól megra-
gadható (az 1620-as és 1630-as leltárak Klastroma az egykori templom lehetett, körben 

 7 V. ö.: Repertoriul arheologic al judeţului Harghita. Red. Valeriu caVruc. Seria Monografii Arheologice, 
II. Sfântu Gheorghe, 2000. 65.

 8 A környékbeli Solymos, Daróc helynevek, és esetleg Lövéte a királyi birtokszervezetben élő kora Árpád-
kori szolgálónépek létére utalnak. A Küküllő vármegyei (Vámos)Udvarhelyen szintén egy királyi kúria 
léte sejthető. V. ö.: Györffy GyörGy: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. III. Budapest, 
1987. 539.

 9 Pl. legutóbb Benkő Elek is. L.: Benkő elek – Demeter István – székely AttIlA: Középkori mezőváros a 
Székelyföldön. Erdélyi Tudományos Füzetek, 223. Kolozsvár, 1997. 15.

10 Székely Oklevéltár. I-VIII. Szerk. BArABás sAmu – szABó károly – száDeczky kArDoss lAjos. Kolozs-
vár–Budapest, 1872–1934. (a továbbiakban SzO). I. 29–31. L.: mályusz elemér: Gróf Kemény József 
oklevélhamisítványai. Levéltári Közlemények, 59. (1988/2) 197–216. Az oklevél okozta bonyodalmakról 
és vitákról l.: HermAnn Gusztáv mIHály: „Villa nostra olachalis”. (Egy hamis oklevél utóéletéről). In: A 
többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi románság történetéből. Csíkszereda, 1999. 7–24.

11 A kolostorépület átalakított képéről több, a 19. század második felében készült fényképábrázolás fennma-
radt. V. ö.: Vofkori 1995. 76–80.
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a három folyosó a kolostorke-
rengő, melynek nyitott oszlo-
pos szerkezete még állt 1620-
ban),12 Giovanni Mo rando 
Visconti 1699-es felmérése13 
pedig tökéletesen ábrázolja 
azt (2. ábra). Elbontása előtti 
állapotát Orbán Balázs leírá-
sából ismerjük meg részlete-
sen, aki a Székelytámad vár 
belső épületeivé átalakított 
épületcsoportot fordított U 
alakban ábrázolja (1a. ábra), 
ennek délkeleti szárnyát az 
egykori kolostortemplom tet-
te ki. Az ábrázolásból és le-
írásból egy támpilléres, hajó- 
és egyenes záródású szentély 
együtteséből álló templom 
képe bontakozik ki, melyet 
délről és nyugatról (fél)kör-
íves lezáródású ablakok törtek 
át. A templom egykori bejára-
ta már nem állt a 19. század 

második felében, viszont a szentély déli oldalán látható ablakot Orbán Balázs, mint egy 
gazdagon díszített román kori emléket emelte ki („nagy körives ablak... mely oldaloszlo-
paival s virágfüzérrel dusan tagozolt bélletével határozottan a román styl szebb alakitásai 
közé tartozik”14). Az átmeneti stílusúként leírt épület véleményem szerint eredendően is 
kolostortemplomnak épülhetett, hisz – bár nem maradt fenn – egykori ábrázolásokból 
és más történeti forrásokból tudjuk, hogy Udvarhely középkori plébániatemploma a mai 
Szent Miklós templom helyén állt a középkorban is. Az 1981-es ásatás során a zárt isko-
laudvarban, az egykori kolostortemplom környezetében a II. felületen feltárásra került két 
alapfal részlete, körülötte temetkezésekkel (ebből 14 dokumentált: az udvar szintjétől 1,00-
1,60 m mélységben előkerült, többnyire bolygatott sírok; kéztartásukra általában a meden-
cére helyezett kéz a jellemző; egy részük koporsós temetkezés volt), freskótöredékekkel 
és faragott kövekkel.15 Az 5×10 m-es ásatási felületen két egymással párhuzamos, 120-130 
cm távolságban lévő délnyugat-északkelet irányú fal rajzolódik ki, az északi derékszög-
ben megtörik (5. ábra: A. és B. falak).16 Visconti ábrázolása nyomán megkockáztatható, 
hogy a templom szentélyének északnyugati falára, illetve a kolostornégyszög délkeleti 
falrészletére bukkantak az ásatók. A feltárás során viszont nem találták meg a fényképáb-

12 vAss mIklós: Az udvarhelyi vár történetéhez. Történelmi Tár, 7. (1906) 316., SzO VI. 119.
13 Közzététele: sebesTyén GyörGy: Cetatea Odorheiu Secuiesc. Architectura, 1984. 2.
14 orbán balázs: A Székelyföld leírása, történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. I. 

Pest, 1868. 59. Idézi DávID lászló: A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Bukarest, 1981. 313.
15 1981. évi ásatási napló, összesítető fénykép és rajz, sírleírások. Haáz Rezső Múzeum. Az ásatás után húsz 

évvel megjelent kis közlemény furcsa módon a templom körüli temető sírjait 18. századi pestisjárvány 
temetkezéseiként tünteti fel. L.: ferenczi 2002. 61.

16 1981. felszínrajz, II. felület. Lépték 1:25. Haáz Rezső Múzeum.

2. A vár északnyugatról Visconti 1699-es felmérésén 
(Sebestyén 1984.)
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rázolásokon és Orbán Balázs felmérésén látható saroktámpilléreket, a déli fal pedig elég 
hevenyészett módon, feltöltésre volt alapozva, így az aligha lehetett a szentély fala.

A történetírásban nincsen még konszenzus abban, hogy Udvarhelyen legkésőbb a 
13–14. század fordulójától létező kolostor domonkos avagy ferences kolostor volt (a köze-
li segesvári domonkos kolostorra vonatkozó első adat 1280-ból való17). Nem tudunk sem-
mit arról, hogy az alapítás kihez köthető, elképzelhető – mint fentebb utaltam rá –, hogy 
a királyi udvarház területére kap bebocsátást az egyik koldulórend. A legkorábbi írott 
forrás a kolostorról 1497-ből való, amikor a domonkos rend pesti tartományi gyűlésén az 
udvarhelyi rendházról tesznek említést.18 A 18. századi történetírók az egykori kolostor 
ferences voltáról beszélnek,19 feltehetőleg azon az alapon, hogy 1604-ben a Székelytámad 
vár kiépítése után a ferencesek „ősi jogon” követelik vissza a kolostort.20 A ferencesek  
végleges megtelepedése Udvarhelyen végül is csak a 18. század elején sikerül, ekkor épül 
fel ma is álló barokk templomuk.21

17 DávID 1981. 314.
18 Veszely károly: Erdélyi egyháztörténelmi adatok. I. Kolozsvár, 1860. 392–393., v. ö.: DávID 1981. 314.
19 Benkő józsef: Milcovia, sive antiqui Episcopatus Milkoviensis. I. 1781. 499., lakaTos isTVán: 

Székelyudvarhely legrégibb leírása (1702). Latinból fordította Jaklovszky Dénes. Erdélyi ritkaságok, 6. 
Kolozsvár, 1942. 12.

20 Ekkor Kornis Boldizsár várkapitány védelme alatt 6 csíksomlyói szerzetes telepedett meg a várban. L.: 
boros forTunáT: Az erdélyi ferencrendiek. Kolozsvár, 1927. 68., v. ö.: DávID 1981. 314.

21 Az erdélyi kolostorokról a közelmúltban megjelent „lexikon” (Dicţionarul mănăstirilor din Transilvania, 
Banat, Crişana şi Maramureş. Coord.: a. a. rusu. Cluj-Napoca, 2000. 186–187.) több olyan adatot is kö-
zöl az udvarhelyi középkori ferences kolostorról, amelynek hitele meglehetősen kétséges. Benkő József 
1273-as, a ferences kolostorra utaló alapítási adatát más forrás nem támasztja alá. V. ö.: Transsilvania 
specialis. Erdély földje és népe. I-II. Fordította, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi szABó 
GyörGy. Kolozsvár, 1999. 37. Az udvarhelyi ferences kolostorra vonatkozó, a fenti munkában idézett 
további adatok (1390, 1523, 1531) mind olyan újkori historikus források, amelyeket középkori írott forrás 
vagy más adat egyelőre nem támaszt alá.

3. Fénykép 1860-ból, a vár délről
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A 15. század végi udvarhelyi vár

Ecsedi Báthori István erdélyi vajda és székely ispán és a székelység viharos viszonya 
az 1490-es évek elején csak rövid előképe annak a 16. század utolsó negyedét és a 17. 
század elejét át- meg átszövő, zavaros és ellentmondásokkal teli helyzetnek, amely a szé-
kelység és a Báthori család másik ága, az erdélyi fejedelmeket adó somlyóiak kapcsolatát 
végigkísérte. Báthori István udvarhelyi várépítése és ennek során elkövetett jogsértései a 
középkori székely történelem egyik sarokpontját jelentik, és olyan félreértések forrásává 
váltak, mint pl. az a közhely, hogy a székelység nem épített várakat.

Az első adat – amely összefüggésbe hozható a várépítkezéssel – Báthori István 1492. 
szeptember 3-án, Medgyesen kelt oklevele. A vajda megparancsolja a szebeni tanácsnak, 
hogy korábbi rendelkezése szerint azonnal küldjön neki 2 ágyút (Hophniczas) 32 kőgolyó-
val, 1 taraczkot (Tharazk) 20 kőgolyóval, 16 szakállast (Zakalos), 2 mázsa lőport, 2 ácsot 
és 2 pattantyúst.22 A következő hetekben Báthorit Székelyföldön találjuk, Udvarhelyen 
és Segesváron ad ki oklevelet Sepsiszentgyörgy város jogairól23, és minden bizonnyal 
közvetve irányítja a már korábban elkezdett udvarhelyi várépítkezést. December 3-án 
Udvarhelyen adta ki a vajda azt az oklevelet, amelyben kéri a szebeni tanácsot, hogy 

22 SzO III. 117.
23 Szept. 23-án és okt. 7-én kelt oklevelekről van szó. L.: SzO III. 117–120., 121–122., ill. uo. I. 269–270.

4. Rohbock-féle ábrázolás 1854-ből, a vár északról
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Szeben város ácsait, akiket az udvarhelyi vár építése után hazaküld, szolgálatukért fizes-
sék meg.24 Előtte egy nappal kelt Nagysolymoson a székelyeknek a szászokhoz intézett 
felszólító levele, amelyben arra kérik őket, hogy a sárdi mezőn tett egyezség értelmében, 
az ország nemeseivel együtt folyamodjanak a királyhoz a vajda elnyomása ellen; közlik, 
hogy ők lovasaikkal és gyalogjaikkal együtt felkeltek, és akik nem csatlakoznak hoz-
zájuk, annak jószágait meg fogják szállni.25 A fentiek ismeretében – mint Szabó Károly 
meggyőzően kimutatta26 – az év végére tehető annak az oklevélnek a kelte, amelyben a 
hét szék székelysége II. Ulászló királyhoz fordul az ellenük Báthori István erdélyi vajda 
és székely ispán által elkövetett kegyetlenkedések és jogsértések ügyében.27 Az oklevél 
részletesen felsorolja azokat a sérelmeket, amelyek az udvarhelyi vár építésének kapcsán 
a székelységet érték: különféle javak beszolgáltatására és munkaszolgálatra kötelezik az 
udvarhelyszéki székelységet, erőszakkal véve el ingóságaikat, lerombolva házaikat. Hogy 
a székelység egésze mégis szembefordul Báthorival, ennek legfőbb oka éppen a várépítés 
tényében rejlik, mert mint hangsúlyozzák, a székelység körében soha nem hallott dolog, 
hogy másvalaki várat építessen („in medio nostri Castellum erexit”). Az oklevélnek ez 
a passzusa vezetett annak a toposznak a kialakulásához, miszerint a székelység ne lett 
volna várépítő nép. Ezzel szemben pusztán arról van szó, hogy a székelység nem tűrte el 
valamely külső hatalom (ez esetben a vajda) várépítését a Székelyföldön, mivel ez nem 

24 SzO III. 123.
25 SzO III. 122–123.
26 szABó károly: Báthori István erdélyi vajda és székely ispán bukása 1493-ban. Századok, 23. (1889) 701–

709. Az oklevélben többször felbukkan a tél és a hideg időjárás említése, feltehetőleg nem a megelőző 
télre vonatkozóan.

27 SzO I. 272–280.

5. Ásatási alaprajz, II. felület, 1981 (Haáz Rezső Múzeum)
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fért össze a terület és a székelység jogi természetével, akárcsak a többi jogsértés, amely a 
székelységet érte a várépítkezés kapcsán.28 A székelység panaszának hatására II. Ulászló 
1493. január 19-én elveszi a vajdaságot Báthori Istvántól és Losonczi Lászlóra, valamint 
Drágfi Bertalanra ruházza át.29

Báthori István tettének hátterében általában a székely főemberek és tehetős lófők ha-
talmának megfékezését szokták látni.30 Valóban, a sérelmezett levélírók egy helyen ma-
gukat pociores Siculorumnak (székely előkelőknek) nevezik. Ez alapján szokás Báthori 
tettében Mátyás király székely-politikájának folytatását látni, aki védelmébe vette a köz-
székelységet a főemberekkel szemben az 1466. évi zabolai gyűlésen hozott végzésekkel, 
illetve 1473-ban a székelység hadi rendekbe való összeírásával igyekezett a középréteg 
lesüllyedését megakadályozni.31 A kérdés mai megítélése árnyaltabb, ugyanis az oklevél 

28 L. részletesen: sófAlvI AnDrás: Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység középkori történelméből. 
Székelyudvarhely, 2005. 126–140.

29 SzO III. 124.
30 L.: mAkkAI lászló: Erdély a középkori magyar királyságban. In: Erdély története. I. Főszerk. Köpeczi 

Béla. Budapest, 1986. 363.
31 Jakó Zsigmond szerint Báthori a királyi jobbágyok közé sorolta a közszabadok legszegényebb tagjait, és 

udvarhelyi várhoz rendelve őket ezzel kiváltotta a főemberek elégedetlenségét. jAkó zsIGmonD: A székely 
társadalom útja a XIV–XVI. században. In: Székely felkelés, 1595–1596. Szerk. Benkő Samu – Demény 
Lajos – Vekov Károly. Bukarest, 1979. 19–22. L. még: AlBert DávID: A székelyudvarhelyi vár. Székely-
udvarhely, 1991. 7.

6a. A keleti ágyútorony felmérése, a pinceszint alaprajza
Atelier M SRL, Sepsiszentgyörgy (Haáz Rezső Múzeum)
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egészéből világosan kiderül, hogy a vajda erőszakos fellépése és tette a székely társada-
lom egészét érintette.32

Az udvarhelyi várépítkezés ténye mögött egy olyan székelyföldi váruradalom lét-
rehozásának terve körvonalazódik, amely a székely ispán vármegyei területeken fekvő 
honor-birtokaival (pl. Görgény vára) szemben az ispán hatalmát közvetlenül erősítette 
volna a székelység fölött.33 Hasonló jellegű építkezésre valamivel korábban – feltehetően 
szintén az 1479-től erdélyi vajda és székely ispán Báthori István kezdeményezésére34 – 
Vásárhelyen is sor került, bár ekkor még nem történtek az udvarhelyihez hasonló jogsér-
tések és kihágások. A két építkezés között abban is hasonlóság van, hogy mindkét esetben 
egy kolostor megerősítéséről, esetleges várrá való átalakításáról van szó. Nem kétséges, 
hogy a vajda mindkét esetben a török elleni védekezést is szem előtt tartotta, viszont a 
történtek további célok felé mutatnak. Kérdéses mindkét esetben a vajdai hatalom és az 
egyházi jog, kolostori élet összeférhetősége – feltehetőleg csak külső erődítési munkála-
tokra került sor, nem birtok-kisajátításra. Ezt nemcsak az a tény látszik alátámasztani, 
hogy 1497-ben Udvarhelyen továbbra is kolostor működik, hanem az is, hogy a középkori 
kolostorépület még nagyrészt változatlan formában állt a 17. század elején is.

32 V. ö.: eGyeD ákos: A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1918-ig. Csíkszereda, 2006. 67.
33 V. ö.: Benkő – Demeter – székely 1997. 16.
34 Erre utal egy vár alatti birtok körülhatárolásának alkalmával említett Wararokya 1487-ben. SzO V. 29.

6b. A keleti ágyútorony felmérése, a földszint alaprajza
Atelier M SRL, Sepsiszentgyörgy (Haáz Rezső Múzeum)
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A vár az idézett oklevelekben a korabeli szóhasználatnak megfelelően hol castellum, 
hol castrum néven fordul elő.35 A régészeti kutatások a keleti toronyba beépítve egy ko-
rábbi, ívelten húzódó falmaradványt (6b. és 10. ábra) hoztak felszínre (a torony északi 
oldalának „sarkantyútagját” erre építették rá),36 amely a Székelytámad vár előtti épít-
kezések közül jellege és megmaradása alapján leginkább a Báthori-féle várépítkezéshez 
köthető. A kutatások jelenlegi szintjén más építészeti elemet nem tudunk kapcsolatba 
hozni a korai, 15. század végi várral.37 Feltehető, hogy a vár szabályos formája – mely a 
korábbi kolostornégyszöghöz igazodik – már ekkor kialakult.

A Székelytámad(t) vár

Az Udvarhelyen épített Székelytámad, illetve a háromszéki Lécfalva–Székelybánja 
várak beszédes emlékei az 1562-es székely felkelést megtorló intézkedések sorozatának: 

35 Az egyik oklevél mindkét terminust használja egy időben. V. ö.: SzO III. 123.
36 ferenczi 2002. 61. A későbbi ágyútorony járószintjéhez képest +25 cm-ről induló fal alapozása kb. 1 

m, felmenő része 1,40 m magasságig volt megfogható (abszolút érték: +2,70 m), vastagságát nem sike-
rült meghatározni, ugyanis belső falsíkját nem lehetett megfigyelni a ráépült torony miatt. V. ö.: Cetatea 
Odorheiu Secuiesc 9. Pl. 7. A felmérések alapján az ívelten húzódó fal 10,5 m hosszúságban követhe-
tő a torony északkeleti oldalánál (legnagyobb kiugrása 55 cm) majd befordul a torony keleti sarka alá. 
Amennyiben a feltárt, megmaradt részlet alapján egy kör alakú saroktoronyra következtethetünk, annak 
kiszerkesztett átmérője több mint 20 m volt. Feltehető, hogy az objektum a félbemaradt Báthori-féle épít-
kezés egyik eleme volt.

37 Nem megalapozott Winkler Gusztáv építészeti periodizációja, mely a két udvarhelyi ágyútornyot a 15. 
század végére keltezi. V. ö.: Winkler GuszTáV: Reneszánsz erődépítészet Magyarországon mérnöki szem-
mel. Budapest, 2004. 136–137. Az európai példák, az ágyútornyok kialakulása és építésének általános 
elterjedése alapján elemző és keltező szerző nem veszi figyelembe a magyar sajátosságokat, éspedig azt, 
hogy Magyarországon ezek a hadászati újítások jelentős fáziskéséssel jelentek meg, és az ágyútornyok 
csak a 16. század közepére terjednek el. Erdély keleti felében pedig alaptalan a 15. század végén egy ilyen 
típusú, komplex ágyútoronnyal (l. alább) számolni, ugyanis az országrész nyugatabbi vagy központi ré-
szen nem találunk rá egyáltalán példát sem ekkoriban. V. ö.: kovács AnDrás: Késő reneszánsz építészet 
Erdélyben. Budapest–Kolozsvár, 2006. 47–50. Ugyanakkor érdekes módon Kovács András a Hajdú- és 
Fóris-„bástyákról” megjegyzi, hogy valószínűleg a Báthori-féle építkezésekhez kapcsolhatók. Uo. 54.

6c. A keleti ágyútorony felmérése, észak-déli metszet
Atelier M SRL, Sepsiszentgyörgy (Haáz Rezső Múzeum)
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a fejedelmi hatalom helyi bástyái, ahonnan könnyen elejét lehetett venni bármilyen újabb 
székely megmozdulásnak. A felkelést hol múlt, hol jelen időben idéző várat38 a század 
utolsó harmadától egyszerűen csak udvarhelyi várként39 emlegetik a források. Az írott 
adatok keveset árulnak el a 16. század második felének építkezéseiről,40 de többnyire 
ismerjük a vár kapitányait,41 illetve a vár birtokait. A vár ellátására vártartományt ala-
kítanak ki, birtokokat, nemegyszer teljes falvakat rendelve ennek szolgálatára. János 
Zsigmond 1571. február 7-én kelt oklevelében a közeli Gyárosfalva helységét, melyet bir-
tokosaitól más székelyföldi jószágokért elcserélt, Udvarhely városába kebelezi, kivéve 
némely szántóföldeket, melyeket már előbb az udvarhelyi várhoz csatolt.42 1577. február 
25-én Báthori Kristóf a városhoz kapcsolja Szentimre falut, mely ekkor a várhoz tartozott 
(„possessionem Zent Imreh vocatam ad arcem nostram Udwarhelly pertinentem”).43 a 
későbbiekben egy 1644-es urbárium részletezi a vártartomány összes járandóságait és 
birtokait a szolgálatára rendelt jobbágycsaládokkal együtt.44

38 1562: Zekelthamad. SzO III. 321.; 1567: Zekeltamatt. SzO II. 213–215. 
39 1571: wdwarhelij war. SzO III. 341.
40 Az 1571. évi oklevél alapján – amely leírja, hogy az udvarhelyi közszékelyek évi három hét munkát vál-

lalnak a várépítkezésnél – tudjuk meg, hogy az építkezések még nem fejeződtek be. L. az előző jegyzet 
hivatkozását.

41 A vár fennállásának első negyedszázada idején Pekri Gábor (1562), Bánffy Losonczi Pál (1566, 1571), 
Telegdi Mihály (1567–1570), Nagy Ferenc (1572), Bánffy Farkas (1583), Bodoni Balázs (1585) várkapi-
tányokról tudunk az írott forrásokból. Akárcsak a Bánffy- és Telegdi-bástyáknak, feltehetőleg a másik két 
toronynak is valamely várkapitány vagy várnagy volt a névadója.

42 SzO II. 314–315.
43 SzO IV. 54–55.
44 1644: Székely Oklevéltár. Új sorozat. VII. Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi Demény lAjos. Ko-

lozs vár, 2004. 90–104. L. még: alberT 1991. 24–26. Az urbáriumban főleg Kis- és Nagy-Küküllő menti 
marosszéki, illetve udvarhelyszéki települések jobbágyait találjuk.

7. A keleti ágyútorony keletről
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1591–1595 között Mindszenti Benedek várkapitánysága alatt jezsuiták tevékenyked-
tek a várban, tehát katonai funkciója mellett egyházi szerepet is betöltött még. Mint már 
fentebb is utaltam rá, 1604-ben Kornis Boldizsár várkapitány védelme alatt csíksomlyói 
ferencesek telepedtek meg a várban.45

1599-ben a székelyek csatlakoznak Mihály vajdához, aki megígéri régi szabadságjo-
gaik visszaállítását. A székelyek lerombolják sérelmeik legfőbb jelképeit, az udvarhelyi és 
háromszéki várakat. Újjáépítésüket az 1600-as lécfalvi országgyűlés rendeli el.46 Azonban 
ez csak 1621 után vesz nagyobb lendületet Kornis Ferenc királybírósága idején, aki zálog-
ba kapja a várat az építkezések költségeinek fejében.47 1624-ben Bethlen Gábor megen-
gedi az udvarhelyi katolikusoknak, hogy a várbeli templomban misézzenek, amennyiben 
újjáépítik azt, de mint a további évek eseményeiből kiderül, ez már nem valósult meg.48 
Nem célom a vár történetének további részletes bemutatása, csupán azoknak az adatoknak 
az elemzése, amelyek a vár építéstörténetére vonatkozóan hasznos információkat tartal-
maznak, mint pl. az 1620., 1629. és 1630. évi várleltárak.49 A 17. század első felében a vár 
elnyeri végső formáját, ezt követően már nem érik komolyabb átalakítások. A Rákóczi-

45 L. a 20. jegyzetet.
46 Erdélyi Országgyűlési Emlékek. Szerk. szIláGyI sánDor. Budapest, 1878. IV. 556.
47 SzO IV. 211–212.
48 1630–1633 között fejedelmi bizottság rendeli el Udvarhely főterén egy új templom építését, amely a refor-

mátusoké lesz, régi templomukat pedig visszakapják a katolikusok. V. ö.: DávID 1981. 315., 317.
49 Vass 1906. 314–317., SzO VI. 90–105., 116–122.

8. Lőrésrendszer a keleti torony keleti ágyúállásában
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szabadságharc idején Pekry Lőrinc kuruc kapitány elrendeli a vár leromboltatását, mely 
csak részben valósult meg, ezt követően kapta a vár a „csonka” jelzőt.

A vár mai képéből kiindulva, Orbán Balázs és Visconti felmérései (1-2. ábra) alap-
ján rekonstruálható a vár 17. század közepi erődítési rendszere. A szabálytalan négyszög 
alaprajzú (105×120 m) várfalak sarkait ágyútornyok, illetve bástyák védték. Az északi, 
Telegdy-bástya háromszög alakú, egykori formájában mindkét oldalán fülekkel ellátott 
bástya volt, a nyugati, Bánffy-bástya trapéz alakú, mellette délről nyílt a vár bejárata kettős 
kapuval, ezt a bástya és egy félkör alakú tömör torony fogta közre. A külső kapu előtt híd 
vezetett át a vizesárkon, majd felvonóhídon lehetett bejutni a várba.50 A déli, poligonális 
Fóris-„bástya” jellegében hasonló volt a vár legépebben fennmaradt keleti, háromszintes 
ágyútornyához (Hajdú-„bástya”). A 17. századi leltárak, majd Visconti és Orbán Balázs 
alaprajzai a nyugati bástya és a déli torony között olyan kettős falat (falszorost) említenek, 
ill. tüntetnek fel, mely kazamatarendszert foglalt magába. Az 1620-as leltár boltozatos 
kazamatát ír le.51 A várfalakat és a bástyákat mély vizesárok vette körül. 

A vár sarokvédőművei nem csupán alaprajzukban, de részben felmenő falaikban is 
őrzik eredeti állapotukat. (vö. 1a. ábra). A vár ma is látható elemei közül a legkorábbiak a 
keleti és déli tornyok lehetnek. Bár az utóbbi megmaradt részei a föld alatt lappanganak, 
kétségtelen, hogy ez a Hajdú-„bástya” párja volt. Az 1620-as leltár mindkettőt nyolc-
szögűnek írja, a déli tornyot valamivel kisebbnek.52 A napjainkra egyre romosabbá vált 
keleti ágyútorony (7. ábra) a második szinttől szabálytalan nyolcszög alakú, legnagyobb 
átmérője 17,60 m, vastagsága 3,40-3,90 m között mozog, magassága 12,50 m. A három-
szintes torony emeleteit gerendafödémek tartották, a várbelső felé néző részén valószí-
nűleg nem volt kőfal. A torony korabeli járószintjét a mai iskolaudvar szintjétől 5,50 m 
mélységben érték el az ásatások folyamán. A torony pinceszintjén három nagyméretű, 
falba mélyített ágyúállás található, ezeket a falakba mélyen besüllyesztették, teherkiváltó 
árkádívekkel zárva le. A középső, keleti ágyúállásból hármas lőrésrendszer (8. ábra), 
míg a két szélsőből (északi és déli) kettős lőrések nyílnak. Az árkádívek alól több mint 
négy méter hosszú (az északi oldalon 4,40 m) lőrésfolyosó (az északi oldalon szélessége 
110 cm, magassága 120 cm, kifelé haladva enyhén szélesedik és emelkedik) vezetett a 
szabadba egy falszoroson, illetve 1 m vastag külső falon keresztül, amely nemcsak a tor-
nyot, hanem az egész várat keretezte a keleti és déli tornyok környezetében. A falszoros 
eredetileg a pinceszint magasságában állt (a torony pinceszintjének sarkain nincsenek 
kváderkövek), de később a külső falat feltehetőleg megmagasították.

Az földszinten a hármas lőrések mellett egyszerű lőrések (9. ábra) találhatók a torony 
hét oldalán. A legfelső, emeleti szint lőrései nem tanulmányozhatók a leszakadás veszélye 
miatt, de feltehetően a földszintihez hasonló elosztásúak voltak ezek is. Az 1620. évi leltár 
a tornyok tetőszerkezetének koszorúgerendáit is számba veszi,53 tehát ezek fedve voltak.

Az említett 1982–1985. és 2002. évi ásatások éppen a tárgyalt ágyútorony kutatására 
irányultak. Az újkori feltöltés, az omlásveszély és a torony külső oldalának beépítettsége 
miatt csak részlegesen érték el kitűzött céljukat. A feltörő talajvíz miatt pl. nem sike-
rült elérni a falak alapozásának alját, és számos esetben az omlásveszély késztetett egy 
munkafázis felfüggesztésére. Míg a Ferenczi testvérek a torony építésében több perió-
dust feltételeztek (már a 80-as években feltárva a torony északkeleti falába beépült ívelt 

50 L. az 1629. és 1630. évi leltárakat. SzO VI. 90–91., 117.
51 Vass 1906. 316.
52 A Fóris-„bástya” kerületének 23, a Hajdú-„bástyának” pedig 26 ölt adva meg. L.: Vass 1906. 314–315., 317.
53 L. az előző jegyzet.
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falszakaszt – vö. 10. ábra),54 addig a 2002-es ásatások az ágyútorony egységes építését 
állapították meg55 (ezt az építészeti felmérések is megerősítették56). A régészeti leletek – 
nagy részük másodlagos helyzetből került elő – nem eredményeztek abszolút keltezést, 
viszont a feltárások számos olyan részletet hoztak felszínre, amely elősegítette az épí-
tészeti elemzéseket. Kiderült például, hogy a tornyot övező falat enyhén befelé döntve 
legalább 1 m mélységben az altalajba vágták bele, majd töltötték fel fokozatosan földdel 
a falszorost, amelynek külső falsíkja a várárok megásásával került felszínre. Az északi 
ágyúállás és lőrésfolyosó kitakarítása során megfigyelhető volt ennek egységes építése. 
Annak ellenére viszont, hogy a torony úgy szerkezetileg, mint rétegviszonyait tekintve 
egységes építészeti koncepciót sejtet, nem zárható ki a torony többszakaszos építése.57

Orbán Balázs alaprajzát nézve viszont megállapítható, hogy történtek változtatások a 
keleti (és déli) ágyútornyok környezetében is, ugyanis a nála megjelenő – a külső torony-
falak meghosszabbításaként folytatódó – kurtinák nem képeznek szerves védelmi egysé-
get, koncepciót a tornyokkal, tehát mindenképpen átalakították őket. Feltehető, hogy az 
1599-es rombolásnak lett áldozata a belső fal, melyet már nem építenek teljesen újjá, és a 

54 Ásatási naplók, jelentések. Haáz Rezső Múzeum. 
55 Sondaje arheologice… i. m.
56 A székelyudvarhelyi „Csonkavár” épületkutatása. Építészeti tanulmány. A sepsiszentgyörgyi Atelier M 

SRL megbízásából készítette fekete mártA építész. 2002.
57 Erre lektorom, Feld István hívta fel a figyelmemet. Szeretném ezúton is megköszönni a tanulmányhoz 

fűzött kritikai észrevételeit és hasznos tanácsait.

9. Az ágyútorony belső részlete
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külső falat erősítik a továbbiakban. Orbán felmérése után a várfalak további átépítéseken 
mentek át, például az északkeleti fal nyomvonala ekkor módosult olyképpen, hogy az 
északi fülesbástya keleti sarkához épült hozzá. Egy 1860-ban készült képeslap ábrázolása 
megengedi annak feltételezését, hogy a tornyok külső falát és a hozzájuk kapcsolódó vár-
falakat tovább magasították (3. ábra). A fénykép másik nagy tanúsága, hogy az udvarszint 
már ekkor ugyanilyen magas lehetett és nem az iskolaépítést megelőző planírozások so-
rán magasították meg. Ezt támasztja alá, hogy a belső udvaron végzett feltárás során 1-1,6 
m mélységben kerültek elő a középkori temetkezések, egy döngölt agyag járószintet pe-
dig 60 cm relatív mélységben figyeltek meg.58 A középkori udvarszint a torony földszinti 
részének padlószintjével nagyjából azonos magasságban lehetett, ugyanis a gerendafész-
kek 4,5 m magasságban helyezkednek el a torony járószintjétől mérve. Az ágyútorony 
mai, több mint 5 m-es mélységét a terület morfológiája magyarázza: ahhoz, hogy a vár 
legmélyebb (nyugati bástya) és legmagasabb pontjához (keleti torony) egyaránt eljusson 
a víz, illetve kb. egyenletesen töltse fel a várárkokat, ilyen fokú kiegyenlítést kellett vé-
gezni. A tornyon kívül nem folyt mélységi feltárás, de elég egyértelmű, hogy a víz szintje 
jóval mélyebben volt, és a torony pinceszintje kevésbé „süllyedt” a földbe, mint napja-
inkban.59 Ma is jól látható, hogy a torony pinceszintje teljesen a mai Eötvös József utca, 
az egykori védőárok túloldali partjának szintje alatt volt,60 ugyanis keleti és déli irányban 
elég egyértelműen emelkedik/emelkedett a terep (a mai Tábor negyed, Református te-
mető irányába). Feltehetően ez magyarázza a torony (tornyok) elhelyezkedését – délről 
és keletről volt a legkönnyebben támadható a vár – és speciálisan megépített tüzérségi 
szerkezetét is, amelyet az ágyúfedezékek, a falszoros és a külső fal, valamint a többágú 
lőrések tettek erőssé és hatékonnyá. Nemcsak a fenti elemek, hanem az X alakú lőrések 
(vö. 9. ábra) is meglehetősen egyedi kiképzést adtak az ágyútoronynak, melynek udvar 
felőli nyitott belsejébe feltehetően falépcsőkön lehetett le-, illetve feljutni. Ennek része 
lehetett a bejárat felőli oldalon 2002-ben feltárt nagyméretű cölöpmaradvány.

Egy Orbán Balázs által készített fényképen látható a legtöbb a déli ágyútoronyból 
– sarkain kirakva kváderkövekkel –, előtte pedig az ezt védő külső falból (a mai fal-
szerkezet a külső fal kiegészítése során készülhetett, melyet az iskolaudvar szintje fölé 
magasítottak kb. 60 cm-rel).61 Orbán Balázs felmérése alapján feltehető, hogy nemcsak 
a déli ágyútorony és a nyugati bástya között volt egy belső, vastag fal – melynek lőréses 

58 1981-es ásatási napló. Haáz Rezső Múzeum.
59 Szintezővel ellenőriztük, illetve próbáltuk rekonstruálni az egykori vízszintet. Mint kiderült, a Tó utca 

(déli és keleti tornyok közti egykori árok) mai szintje 2,30 m-rel magasabban van a nyugati bástya kvá-
derköves sarkától (az egykori vízmaximumtól), tehát legalább ennyivel alacsonyabb volt a keleti oldalon 
is a víz szintje. Így érthetővé vált a keleti torony mélyre „süllyesztése”, és a vár belső járószintjéhez 
képest viszonylag nagy mélysége. Az is kiderült, hogy a torony belső járószintje 50 cm-rel mélyebben 
van ma, mint a Tó utca szintje, tehát ez utóbbi nagyon feltöltődött. A várárkokat a Küküllőből töltötték 
fel. Ahhoz, hogy kiküszöböljék a terület és a Küküllő közti jelentős szintkülönbséget–mint Visconti áb-
rázolása jól mutatja–a folyó egyik távolabbi, magasabb pontjáról vezették el a vizet a vár északi sarkáig. 
A várárok vízszintjének állását egy visszafolyó árokkal szabályozták a Varga-patak magasabb pontja felé 
(egy maximumszinten túl egyszerűen átfolyt a patakmederbe a víztöbblet). A várárok feltöltését, illetve 
leengedését nyilvánvalóan zsiliprendszerrel oldották meg. Visconti ábrázolásán az is jól látható, hogy az 
északnyugati várárok jóval kisebb, sekélyebb volt, mint a többi, a terepi adottságoknak megfelelően. A 
mérésekben nyújtott segítségéért Nyárádi Zsoltnak tartozom köszönettel. 

60 A Vár utca szintje a keleti ágyútorony vonalában ma 50 cm-rel alacsonyabb, mint az iskolaudvar szintje. 
Meglátásom szerint mindkettő egyenletes mértékben töltődhetett fel kb. fél métert a korabeli járószintek-
hez képest.

61 A fényképfelvétel eredetije: Vofkori 1995. 79., felső kép. A felvétel jóval részletgazdagabb és hitelesebb, 
mint az ez alapján készített rajz. V. ö.: orbán 1868. i. 56.
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(?) fala még magasan állt a 19. század második harmadában (vö. 3. ábra) – hanem a vár 
összes oldalán. A vár korabeli bejáratát az 1982-es ásatás során kutatták, és mint a nap-
lóleírásokból kivehető, sikerült is azonosítani az Orbán Balázs által E betűvel megjelölt 
kettős kaput, melyet a nyugati bástya és egy kör alakú tömör kaputorony zárt közre (11. 
ábra). A trapéz alakú nyugati bástya délnyugati oldala 23 m, az északnyugati 15 m, ezt 
az iskolaépítését megelőzően visszabontották az udvar szintjére. Az alaprajz és a lefelé 
kiszélesedő lábazat egyértelműen olaszbástyás megoldás, a viszonylag kisméretű bástya 
a Székelytámad vár első építési periódusában készült védművei közé tartozik, és felte-
hetőleg az ágyútornyokkal egy időszakban épült. A bástya belsejében és környezetében 
folyt 1981–1982-es ásatások nem szolgáltattak korhatározó régészeti anyagot.62 A bástya 

62 A nyugati bástyában nyitott 6×10 m-es, I. felületen 1981-ben kutattak 3 m mélységben, amely során végig 
az újkori feltöltést érintették csupán. Az ásatási napló a szelvény mai iskolabejárat felőli oldalán falma-
radványt említ. 1982-ben az egykori kapubejárat helyén kitűzött III. felület feltárása során az újkorban 
elfalazott kapu helyét, a nyugati bástya oldalfalát, benne egy lőrést tártak fel, hitelesítve Orbán Balázs 
felmérését (E helység). 1981. és 1982. évi ásatási naplók, fotók, rajzok. Haáz Rezső Múzeum.

10. Az ágyútoronyba beépített, ívelt falszakasz
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északnyugati oldalán a várfal kiomlott szakaszán az elmúlt években egy nagyméretű 
téglákból rakott árkádív tűnt elő az udvar magasságában, melyet a mai fal teljesen eltakar. 
Funkciójára egyelőre nincsen magyarázatunk.

A részletezett védelmi elemek keltezése az építészeti formák, valamint az írott forrá-
sok alapján lehetséges. Az ágyútornyok vonatkozásában a sokszögű alaprajz, a speciális 
ágyúállások, X alakú lőrések, az ágyútornyok udvar felé nyitott szerkezete stb. irányadó. 
Az ágyútornyok Magyarországon a 16. század első felében jelentek meg, és a század 
közepére váltak általánossá (például Kőszeg, Bozók, Galambóc, Somoskő, Szécsény, 
Sümeg, Fülek, Salgó).63 Erdélynek leginkább a déli részére jellemzőek, a török támadá-
soknak kitett szász vidékeken – kezdetben négyszögű vagy kerek alaprajzúak, majd sok-
szögűek (Segesvár, Brassó, Fogaras, Szeben).64 Az udvarhelyi vár keleti (és déli) tornyai 
speciális megoldásúak, míg a két felső szint egyértelműen egy sokszögű ágyútorony ké-
pét mutatja, addig az alsó pinceszint, fedezékbe épített ágyúállásaival, földdel feltöltött 
falszorosával egy bástya jellemzőit hordozza magán. Keltezésükben az írott források is 
segítségünkre vannak, ugyanis az 1620. évi leltárban szereplő védelmi művek (tornyok, 
bástyák) elég egyértelműen az 1599-es lerombolás előtti időszakra vezethetők vissza. Így 
a vár ágyútornyai, a nyugati bástya, a kettős fal és kazamatarendszer a 16. század utolsó 
négy évtizedében épültek meg.

az északi bástya a legnagyobb a vár védelmi elemei közül (homlokzati falai kb. 30 
méteresek), és ma is 9 m magasan áll. A hegyesszögben kinyúló bástyát két félkör alakú 
füllel látták el a kurtinák felőli oldalakon. A nyugati fül mellett ma is látható egy nagy-
méretű, befalazott lőrés, az időközben módosított északkeleti fal feltehetőleg egy másik 
ugyanilyen lőrést takar a keleti oldalon. A bástya nyugati oldalán két darab homokkő-
ből készített kőtábla van elhelyezve, amelyek mára lekopott felületén a történeti hagyo-
mány szerint János Zsigmond erdélyi fejedelem címere volt látható. A bástyát az 1620-as 
években elkezdett újjáépítés során készíthették (ennek ugyanakkor némileg ellentmond 
a címer). Előzménye feltehetőleg a székelyek 1599-es várrombolásának lett az áldozata. 
Átépítése előtt is a legnagyobb méretű bástya vagy torony volt.65

A vár belső épületeiből, az átalakított középkori kolostorépületből mára nem maradt 
semmi, azokat az iskola építésekor elbontották. Nemcsak Orbán Balázs fentebb részlete-
zett leírása, hanem a 19. század közepén készült fényképfelvételek is világosan ábrázolják 
az átalakított kolostortemplomot. A kolostornégyszög további, az új funkciónak átalakított 
épületszárnyai, pl. a Palota – amely sarkain kváderkövekkel kirakott emeletes épülettömb 
volt – romos állapotban látható a fényképeken,66 mely Orbán Balázs leírása szerint rene-
szánsz stílusban volt átalakítva („szögletei szép faragott kővel vannak kirakva, a felső eme-
let ablakai szép – renaissance styl modorában – tetőpárkányzattal s szögletrózsákkal ékitett 
kőrámázatba foglalvák s körívvel záródó kettős nyilatukkal igen diszesen veszik ki magokat. 
A felső emelet közfalán kőrives nyilatú levél-ornamentika ékitette ajtó pompálkodik”67).  

63 L.: Gerő lászló: Magyarországi várépítészet. Vázlat a magyarországi várépítés fejezeteiről. Budapest, 
1955. 317–330.

64 anGhel, GheorGhe: Középkori várak Erdélyben. Bukarest. 1973. 88–95.
65 Az 1620-as leltár az északi „bástya” kerületét 36 ölben határozza meg, míg a nyugati bástya kerülete-

ként 30 ölt ad meg. L.: Vass 1906. 315. Fekete Márta az 1620. évi leltár méretadatai alapján hipotetikus 
rekonstrukciót készített a vár korabeli formájáról és védelmi elemeiről. L.: Építészeti tanulmány, 2002. 
Elképzelhető, hogy a leltárban leírt északi torony is a Báthori-féle építkezések idején készült, korábbi 
semmiképpen nem lehet.

66 Pl. a vár első, 1854. évi Rohbock-féle ábrázolásán: 4. ábra. L.: Vofkori 1995. 76–77.
67 orbán 1868. 59.
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A belső várról részletesen tudósít az 1620. évi leltár (belső kapu, különféle funkciójú „há-
zak”, vagyis épülettraktusok, kút, istálló, pincék stb.), körbejárva azt. Ennek alapján mutat-
ta ki Sebestyén György, hogy Orbán Balázs megállapításával ellentétben a belső vár nem 
fordított U alakú, hanem, Visconti ábrázolásának megfelelően zárt, négyszögletes épület-
tömb volt.68 A 19. század közepe után készült fényképfelvételek alapján arra gondolhatunk, 
hogy a 18. század folyamán bonthatták el és/vagy alakították át a délnyugati szárnyat, így 
Orbán Balázs idején már valóban nem állt az (az I. katonai felmérésen egy viszonylag se-
matikus, négy szárnyat megjelenítő épületcsoport látható a várfalak mögött69).

Összefoglalásom a székelyudvarhelyi Csonkavár leírására és bemutatására, vala-
mint építéstörténetének felvázolására irányult. Mint láthattuk, a vár előzményeiről na-
gyon keveset tudunk, a középkori kolostorról és várról csak újabb régészeti kutatásoktól 
várhatunk meghatározó eredményeket. Az ágyútornyokkal és olaszbástyákkal erődített 
16–17. századi vár építéstörténete csak nagy vonalakban ismert, és számos részletkérdése 
megoldásra vár. A keleti ágyútorony ugyanakkor az erdélyi fejedelemségkori hadművé-
szet jelentős emléke, speciálisan megépített szerkezete pedig elég sajátos. A vár ágyútor-
nyainak behatóbb kutatása, más védőműveivel együtt a jövő feladata. Nagyobb felületű, 
szisztematikus régészeti ásatások kiemelkedő eredményeket hozhatnak a Székelytámad 
vár előzményeit illetően, Székelyföld középkori kolostor- és várépítészetére vonatkozó-
an, érintve a királyi udvarhelyek, valamint a székely várépítészet problémás kérdéseit is. 

68 sebesTyén 1984/2. 29–32.
69 I. katonai felmérés. Erdély. Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Térképtár, Budapest. Jelz.: B 

IXa 1123. 178. térképlap.

11. A nyugati bástya és a „kaputorony”


