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KUsTALY várA

Kustaly vára a Keleti-Kárpátok részét képező Persányi-hegység északi részén, a 
Rika-erdőben, a Kis-Homoród és a Vargyas-patak közti vízválasztó gerinc egyik nyer-
gében fekszik (1. kép). A Heveder-hegyese és a Gyepűbükke között, 763 m tengerszint 
feletti magasságban álló vár környezete a középkorban nagyrészt Udvarhelyszék területe 
volt, ma Hargita megye része, közigazgatásilag Oklándhoz tartozik. A vár viszonylag 
távol fekszik az ismert középkori településektől, Oklánd és Homoródújfalu 4–5, míg 
Vargyas 6–7 km-re találhatók tőle. Nem messze a vártól délre haladt el a középkorban 
az Udvarhelyszéket Erdővidékkel összekötő rikai országút, míg a mai, a vártól északra 
haladó 20. század elején épült útnak római és feltehetően középkori előzményei vannak.

A várat oklevél vagy más írott forrás nem említi, először Orbán Balázs közölt leírást 
róla. A falmaradványok alapján megállapítása szerint egy négyzetes, 20 lépés oldalhosz-
szúságú „zömtorony (centraldonjon)” képezte a vár magját, melynek mészhabarccsal 
kötött falai két öl (kb. 4 m) szélességűek és ölnyi magasak voltak.1 A vár erőteljesen 
lepusztult állapotban lehetett, és – az Orbán által terepidomok alapján meghatározott – 
külső védőfala, mint a későbbi kutatásokból kiderült, nem is létezett soha.  Téglás Gábor 
néhány évtizeddel később végzett terepkutatásai alapján egyenesen cáfolta kővár meg-
létét, és dák földvárnak határozta meg azt.2 Az Oklándot Vargyassal összekötő országút 
1902-es építése végzetesnek bizonyult a várra nézve, ugyanis kőanyagának nagy részét 
kitermelték és területét szétdúlták. Olyannyira, hogy az 1971–1973-ban végzett régészeti 
ásatások idején már a falak egykori helyének és kiterjedésének meghatározása is komoly 
problémát okozott.

A Ferenczi István vezetésével végzett régészeti kutatás során több kutatóárkot és fe-
lületet nyitottak és elkészült a vár első szintvonalas felmérése is (2. kép). A vár ovális 
alaprajzú (legnagyobb átmérői 45 m, illetve 35 m, amely alig több mint 0,1 ha hasz-
nos felületet jelent) területét 4–5 m széles, 2–3 m mély védőárok keríti, mely a meredek 
északi oldalon tovább folytatódik 40 m hosszúságban. A vár bejárata északkeleten volt, 
jó oldalozási lehetőséggel. Többnyire sikerült meghatározni az árkon belül épült kővár 
kiterjedését és egy 12 × 15 m-es külvilágú épület alapjait lehetett kikövetkeztetni. A 
szinte teljesen megsemmisült keleti faltól keletre egy másik 1 m szélességű fal marad-
ványait figyelték meg. Az árokkal kerített kővárat ballium vagy „kőerődöcske” névvel 
illették és megállapították, hogy nem azonos egy vár öregtornyával. A régészeti feltárás 

1 Orbán balázs: Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. I. Pest, 
1868. 233–234. (a továbbiakban Orbán 1868). Kustaly várát, más székelyföldi várakhoz hasonlóan, Orbán 
Balázs „székely ősvárnak” határozta meg.

2 Téglás gábOr: Dák várak Udvarhelymegye keleti és éjszaki hegyvidékén. Erdélyi Múzeum, 12. (1895) 
244–247.
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eredményeiről beszámoló kézirat csak negyedszázaddal később jelent meg3, sajnos ekkor 
már leletközlés nélkül. Időközben Kustaly vára is bekerült a kelet-erdélyi kővárak körül 
kirobbant vita forgatagába4, amelynek rendszeralkotási (vagy ezt cáfoló) szemléletében 
a fő kérdés az volt, hogy épülhettek-e királyi kővárak Székelyföldön a 11–12. század 
fordulóján vagy sem. A vita jellege talán jóval józanabb és tudományosabb alapot kapott 
volna a kustalyi leletanyag közlése esetén, ugyanis a székelyföldi várak egyik legkarak-
teresebb leletcsoportja került elő innen. A kétségtelenül korai jellegeket mutató régészeti 

3 Ferenczi géza – Ferenczi isTván: A kora középkori kelet-erdélyi mészhabarcskötésű várak kérdéséhez I. 
Acta, 1997. I. 216–222. (a továbbiakban Ferenczi – Ferenczi 1997), illetve Ferenczi géza: Lapok Erdély 
múltjából. Székelyudvarhely, 2002. 52–55.

4 Összefoglalóan: sóFalvi andrás: Székelyföld középkori várai és a keleti határvédelem. Castrum, 3. 
(2006/1) 5–9.

1. Kustalyvár földrajzi helyzete és mai környezete
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2. A vár 1971-73. évi kutatási felmérése (Ferenczi – Ferenczi 1997)
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anyag alapján az ásatáson 1972-ben részt vett Benkő Elek egy 11–12. századi földvárat 
feltételezett a kővár előzményeként.5

A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum gyűjteményében található leletanyag lát-
tán a közelmúltban érett meg bennem az a felismerés, hogy Kustaly vára az egyik legfon-
tosabb láncszeme lehet a kelet-erdélyi várkutatásnak és az ehhez fűződő régészeti-törté-
neti elméletek, prekoncepciók felülvizsgálatának.

5 Benkő elek: Kelet-Erdély „korai” kővárai. In: Várak a 13. században. A magyar várépítés fénykora. 
Castrum Bene 1989. Szerk. Horváth László. Gyöngyös, 1990. 72. (a továbbiakban Benkő 1990).

3. A vár 2007-2008-as felmérése (Serfőző Antal – Sófalvi András)
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2007 tavaszán kezdtük el – az Orbán Balázs idején még hatalmas tölgyessel borított –,  
ma fiatal bükkössel fedett vár műszeres, geodéziai felmérését6 (3. kép). A korábbi, egy-
szerűbb eszközökkel készített felmérés összességében többnyire helytállónak bizonyult, 
viszont kisebb részletek terén több ponton módosításra szorult (pl. az V. számú kutató-
árok a valóságban szinte merőleges az 1973/1. felületre, ellentétben a korábbi felmérés-
sel). A terepmodellezésben zavaróan ható korábbi ásatási meddőhányók adta felszíni 
egyenetlenségeket az azonosított szelvények széleinek és sarokpontjainak valós szint-
adatai révén próbáltuk kiszűrni, valamelyest rekonstruálva az 1970-es évek elején folyt 
ásatás előtti terepfelszínt. A két felmérés adatai jól kiegészítik egymást és együttesen 
használandók. Modelleztük a vár tágabb környezetét is, de a vártól északkeletre fekvő 
területet a sűrű bozót miatt nehezen és viszonylagos hibaforrásokkal tudtuk csak mérni. 
Ezt követően előzetes tervek alapján július–augusztus fordulóján tíz napos hitelesítő 
régészeti ásatásba kezdtünk.7

A 2007. évi ásatás eredményei

Ásatási felületünket a kővár feltételezett északnyugati sarkánál tűztük ki, a korábbi 
ásatás 1973/1. felülete és V. számú kutatóárka környezetében. Az avar és a vékony, gyö-
keres humuszréteg eltávolítása után hamarosan előbukkant a már 1973-ban megtalált 
nyugati fal belső síkja. A korábbi ásatási felületek kitisztítása során nagy mennyiségű 
– feltehetően a szelvények széléről utólag visszagurult – követ találtunk az akkor elért 
talajszinten, közte kevés Árpád-kori kerámiával és állatcsonttal.

A felszínre bukkant falrészletek és a korábbi felületek bővítése alapján egy 6 × 6,5 m 
kiterjedésű szelvény megnyitása mellett döntöttünk. A szabványosnál nagyobb szelvény 
kitűzését részben a korábban már feltárt felületek kiesése, másrészt a várfalak és kör-
nyezetük összefüggéseinek nagyobb felszínen való feltárása és megismerése indokolta, 
ugyanis egy másik szelvény nyitásáról már kezdetben le kellett mondanunk. A feltárási 
munkát jelentősen megnehezítette az erdős környezet, valamint az a tény, hogy a 20. 
század elején folytatott kőkitermelés alaposan megbolygatta a rétegeket. Szelvényünk 
déli-délnyugati részén hosszas munkával távolítottuk el az 1970-es évek ásatása idején 
feltöltött korábbi kőkitermelő/kincskereső gödör anyagát.

Kutatásunk során a szelvény teljes hosszában feltártunk egy 1,50–1,70 m széles, külső 
és belső falsíkjain hasított, megmunkált (zömében homokkő anyagú) kövekből kiképzett, 
durva kavicsos, mészrögös habarcsba rakott falazatot (4-5. kép), melynek belső magját 
enyhén meszes agyaggal kevert kavicsból és kisméretű kövekből álló faltöltelék képezte 
(F-1). A korabeli, belső járószinthez képest átlagosan 0,50–0,65 m magasságban megma-
radt nyugati fallal szervesen egybeépült, derékszögben forduló északi falat szelvényünk 
szélében értük el. Így csupán belső falsíkját tudtuk kibontani, ennek magassága helyen-
ként elérte az 1,25 m-t is,  felületét a kövek közti mélyedések elegyengetésére sárgásbarna 
színű vakolattal fedték. Ehhez a falhoz belülről másodlagosan épült hozzá egy 0,70–0,90 m  
széles fal(köpeny), melynek anyaga és technikája az F-1 falazatához meglehetősen ha-
sonló. Falsíkját nagyméretű görgetegkövekből képezték ki, erős kötésű, homokos,  

6 A felmérést az OTKA K-48577 pályázata finanszírozta, vezető kutató: Benkő Elek.
7 Az ásatáson segítettek: Botha Zoltán, Demjén Andrea, Dénes Melánia, Nyárádi Zsolt, Zólya Levente és 

Zólya László. Kitartó munkájukért köszönet mindannyiuknak!
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4. A 2007-ben nyitott szelvény összesítő felszínrajza (abszolút szintadatokkal)
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meszes habarccsal, mögéje kisméretű kövekkel kevert homokos, enyhén meszes agyag-
ból álló faltölteléket szórtak be (F-2). A falköpenynek mindössze a legalsó kősora maradt 
meg 30–40 cm magasságban, a keleti metszetben jól látható volt kiszedése. A derék-
szögben megtörő falsarok által határolt belső térben csak foltokban sikerült a korabeli 
járószintet megfigyelni, ugyanis az 1973. ásatás során ennek maradványait eltávolították. 
Így mindössze két kisméretű gödröt (cölöplyukak ?) tártunk fel, betöltésükben Árpád-
kori kerámiával. A szelvény keleti metszete alapján (6. kép 1.) viszont egyértelműen el-
különíthető volt egy korábbi (az F-1 falhoz tartozó) sárgásszürke, tömött, enyhén kevert, 
faszenes, kevés leletanyagot tartalmazó letaposott kultúrréteg/járószint, melyre ráfed az 
F-2 fal habarcskifolyása, és ezt követik az intenzívebb leletanyagot nyújtó, a vár további 
életére és pusztulására utaló kevert rétegsorok. Megfigyeléseink alapján úgy tűnik, hogy 
a két fal építése gyorsan követte időben egymást.

A szelvény déli részében a nyugati fal(ak) felmenő részének 1,5 m-es szakaszát az 
1902. évi kőkitermelés során kiszedték, így fél méter szélességben átvághattuk alapo-
zását. Metszete megerősítette azt a meglátásunkat, hogy a falak nem egyszerre épültek, 
ugyanis külön alapozási árkot ástak ezeknek. Az F-1 alapozási árka fordított trapéz ala-
kú volt és 50–60 cm mélyedt a korabeli felszín alá, ebbe kisméretű köveket dobáltak, 
szürkésbarna, homokos földdel keverve (6. kép 2.); az alapozási árok betöltésében kevés 
állatcsontot, alján faszenet találtunk. Az F-2 fal teknős aljú alapozási gödrét sekélyebbre 
(kb. 30 cm) ásták, és az előbbinél nagyobb méretű kövekből barna földdel keverve le-
döngölték. Az F-2 alapozási árka metszett egy korábbi, szürke, tömött, enyhén faszenes 

5. A 2007-ben nyitott szelvény délről
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járószintet, melyet szürkésbarna, faszenes, habarcsrögös réteg fed, a II. építési periódusra 
és használatra utalva.

A kutatásra kiválasztott felület azért is bizonyult szerencsésnek, mert nemcsak a leg-
épebb falszakaszokat, hanem a délnyugati oldalon a kővár bejáratát, kapujának helyét 
is sikerült megtalálnunk (7. kép). A szelvény déli harmadában, a fal 40–50 cm magas, 
egyenletesen kiképzett felületén kibontott faszenes, letaposott járószint, a fölötte talált 
gerendamaradványok, illetve egy kiképzett falsík (a bejárat nyílásának északi falkávája) 
jelezték ennek helyét. A bejárati szakaszon mindkét fal szerkezetébe nagyobb méretű kö-
veket raktak a töltelék közé. Az utolsó napon a várfal tövében kibontott két nagyméretű, 
egymástól 2,5 m távolságban lévő, 35–50 cm mély, 20 cm átmérőjű oszlophely (barna, fa-
szenes, habarcsos betöltéssel) felveti egy olyan fakapunak a létét, melyet a fal külső síkja 
előtt helyeztek el. A falon kívül, a bejárat előtt mintegy fél méter szélességben feltárt vas-
tag, köves alapozású habarcsréteg szintén a bejárattal (lépcső?) lehet összefüggésben.

A falakon kívül enyhén lejtő felületen kibontott barna, laza, faszenes, a bejárat kö-
zelében 10–15 cm vastagságot is meghaladó, nagy mennyiségű állatcsontot és kerámiát 
tartalmazó réteg a várból kidobált szemét felhalmozódása során keletkezett, amely egy 
alkalommal ki is gyúlt (vagy felgyújtották). A szemétréteg alatt, a várfal tövében több 
mint 1 m szélességben feltártuk a fal (F-1) építésének habarcsos kifolyását, benne né-
hány kerámiatöredékkel és állatcsonttal. A falakon kívüli rétegsorokban a vár egyidejű, 
folyamatos használata volt megfigyelhető, a kőfalak építését mindössze egyfajta terep-
rendezés előzte meg. Metszeteink alapján a vár utóéletére vonatkozó megfigyelések is 

7. A vár bejárata
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adódtak. Jól látható volt, hogy a várbeli élet megszűnésével, a vár fennhagyásával a falak 
mellett vastag, természetes jellegű talajrétegek képződtek, melyekbe a falakból kihulló 
habarcs- vagy vakolatrögök keveredtek. A nagyobb lencsékben megfigyelt világosbarna, 
faszénnel, habarcsröggel enyhén kevert agyagos képződmények az eső által kimosott 
faltöltelék anyagából származnak. Az így meggyengült falak egy idő után ledőltek, amit 
nemcsak a rétegsorok tükröznek jól, hanem a bejárat előtt felszínben kibontott, nagymé-
retű kövekből álló kb. 1 × 1 m-es kiterjedésű faltömb is, mely egy darabban zuhanhatott 
le, a bejárat leszakadása után.

A megfigyelések értékelése és a vár keltezése

Ásatásunk eredményei egyértelművé teszik egy alapjaiban kőből épült vár – a továb-
biakban toronyvár8 – meglétét, melynek északnyugati sarkát tártuk fel. Megfigyeléseink 
szerint a vár építése előtt a falak által határolt területen a felületet egyenletesre képezték 
ki, eltávolítva a korabeli humuszréteget. Az alapozási árok alján megfigyelt faszéndarab-
kák a vár építése előtti tereprendezés, erdőégetés reliktumai lehetnek. Rétegtani meg-
figyeléseink alapján kijelenthetjük, hogy a kővárnak az általunk kutatott felületen nem 
volt előzménye, és jelen ismereteink szintjén a várárok megásása is a falakkal egy időre 
tehető. Úgy tűnik, hogy az F-1 fal létrehozását követően elég hamar megépült a belső, 
F-2 fal is. Létrejötte csak részben magyarázható építés közbeni tervváltoztatással vagy 
statikai tényezőkkel, ugyanis az által, hogy belül emeltek egy újabb falat, jelentős felület 
kiesett a használható térből. Elég megalapozottnak tűnik az a feltevésünk, hogy a belső 
fal egy fából készült emeletet vagy gyilokjárót tartott, ezt látszik alátámasztani sekélyebb 
alapozási árka is. Ennek bizonyítása csak nagyobb felület megkutatásával lehetséges. 
Az emeletes toronyvár nyugati, földszinti oldalán nyílt a bejárat, melyet részben szintén 
fából képeztek ki.

A napvilágra került leletanyag (főleg kerámiatöredékek, állatcsontok, csonteszközök, 
vasnyílhegy, kevés égett tapasztás) mennyiségét illetően átlagon felülinek mondható (1069 
kerámiatöredék, amely felülmúlja a többi udvarhelyszéki vár középkori leletanyagának 
összesített darabszámát), ha a megkutatott felület nagyságát tartjuk szem előtt (130 m2). 
A tekintélyes mennyiségű háztartási hulladék azt bizonyítja, hogy a várban évtizedeken 
keresztül intenzív élet zajlott (becsült minimális edényszám: 72). Sajnos a leletanyag jel-
lege kevéssé visz közelebb a vár funkciójának meghatározásához, viszont az állatcsont-
anyag elemzése hasznos adatokkal szolgálhat a várbeli élet minőségét illetően.

A kerámiaanyagot szinte teljes mértékben a különféle típusú fazekak képviselik. A 
szürke, barna és vörös árnyalatú edények lassú korongon készültek, amit szemléletesen 
bizonyítanak az edényaljakon látható fenékbélyegek is, amelyek több mint kétharma-
duknál megtalálhatóak. Soványításra az esetek többségében apró kavicsot, az edények 
egyötödénél csillámos homokot vagy kevés kaviccsal kevert homokot használtak ada-
lékanyagként (11. kép). A fazekak 7–8%-át palaszerű, soványítatlan agyagból készítet-
ték, ezek falvastagsága a legnagyobb, és profilkiképzésük is arra utal, hogy a legkoráb-
bi darabok közé tartoznak. Égetésük általában jó minőségű, gyakoriak a másodlagos 

8 A vártípusra, a mai Magyarország területéről ismert néhány példával l. még: Feld isTván: Középkori 
váraink kutatásáról. Műemlékvédelem, 35. (1991/4) 208–211. Köszönettel tartozom Feld Istvánnak a dol-
gozatomhoz fűzött kritikai észrevételeiért és a témához fűződő hasznos útbaigazításaiért.
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égésnyomokat mutató fazéktöredékek. Az edények külső felületét, főleg a peremeket a 
korongozás során jól eldolgozták, igényesen kiképezték. A fazekak általában díszítettek, 
a különféle típusú és elrendezésű bekarcolt vonaldíszek közt jelentős számban megta-
lálható a hullámvonalköteg (15%), és feltűnően sok a vállán körömbecsípéssel díszített 
edény (43%). Nagyon gyakori a sűrűn bekarcolt vízszintes vonaldísz, viszont szinte tel-
jesen hiányzik az ún. fogaskerékminta. Formailag az Árpád-korra általánosan jellem-
ző edényeket találjuk meg: jelentős az enyhén kiöblösödő, esetenként zömök formájú, 
kihajló, lekerekített vagy levágott, rövid peremű edények számaránya (20%), a fazekak 
nagy többségét a magasabb, erőteljesen kihasasodó, legnagyobb átmérőjüket felső har-
madukban elérő darabok képezik, kihajló, levágott peremkiképzéssel (ebbe a csoportba 
tartozik az összes kiegészíthető fazék). Egyedi darab a bográcsokra jellemző peremmel 
kiképzett, egyenes aljú fazék (10. kép 2.). A harmadik csoportba számarányukat illetően 
a legkevesebb töredék tartozik: karcsúbb edényformák, magas, tölcsérszerűen kihajló, 
illetve tagolt peremmel (17%).

Az edények legközelebbi párhuzamai formailag és díszítésüket tekintve a még em-
lítendő, közeli rikai vár ásatásán kerültek elő. Székelyföldi környezetben az elmúlt év-
tizedek ásatásainak és terepbejárásainak Árpád-kori leletanyagában (Keresztúrszék, 
Háromszék, Csíki-medence)9 szintén találunk analógiákat. A kelet-erdélyi térségben 
főleg a szászugrai10 és a karácsonykői11 fa-földvárak ásatásain kerültek felszínre jó pár-
huzamok. A kustalyi leletanyag arányaiban a korabeli erdélyi várak (Doboka, Kolozs-
monostor, Gyulafehérvár, Várfalva, Orlát, Sajósárvár, Malomfalva)12 leleteihez áll a 
legközelebb, melyek fénykorukat a 12. században élték. Jól kidolgozott helyi kerámia-
tipológia híján egyelőre óvatosan alkalmaznám a fenti lelőhelyek – általában szintén 
bizonytalanul keltezett – leletanyagát Kustaly keresztdatálására. Úgy gondolom, hogy 
a meglehetősen korainak tűnő hullámvonal-köteges díszítés, pl. még nem kellő érv ar-
ra, hogy a 11. századra keltezzük a várat. A toronyvár belsejében elkülönített korai (I.) 
kultúrrétegből/járószintből sajnos elég jellegtelen Árpád-kori kerámiatöredékek kerültek 
napvilágra, kis mennyiségben. A falakon belül megfigyelt két építési/használati perió-
dust a várfalakon kívül nem lehetett rétegtanilag elkülöníteni. A vár külső, habarcsos 
építési szintjén fekvő hullámvonal-köteges edénytöredék és jellegzetes perem (10. kép 1., 
12. kép 4.) a vár építésének korát véleményünk szerint a 12. századra, annak is inkább az 

 9 Benkő elek: A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája. Varia Archaeologica Hungarica, V. 
Budapest, 1992. 25–35. tábla; székely zOlTán: Kora középkori települések a Székelyföldön. Veszprémi 
Történelmi Tár, 1990. 3–19.; bOTár isTván: Árpád-kori kerámialeletek a Csíki Székely Múzeum gyűjte-
ményében. Acta, 1999. Székely Nemzeti Múzeum – Csíki Székely Múzeum. Sepsiszentgyörgy, 2000. I. 
247–272. (a továbbiakban bOTár 1999).

10 PoPa, Radu – Ştefănescu, Radu: Şantierul arheologic Ungra. Jud. Braşov. Materiale şi Cercetări 
Arheologice, 14. (1980) 496–503.

11 scOrpian, cOnsTanTin: L’ensemble archéologique féodal de Bîtca Doamnei. Dacia N.S. 9. (1965) 331–454.
12 Az erdélyi földvárak ásatási eredményeiről egyetlen esetben sem jelent meg monografikus feldolgozás. 

Előzetes közlemények: Pascu, Ştefan – Rusu, MiRcea et alii: Cetatea Dăbîca. Acta Musei Napocensis, 
5. (1968) 153–202.; iaMBoR, PetRu – Matei, Ştefan: Incinta fortificată de la Cluj-Mănăştur. Acta Musei 
Napo censis, 16. (1979) 599–620.; berciu, iOn: Descoperiri din epoca feudală timpurie în raionul Alba 
iulia. Mate riale şi Cercetări Arheologice, 4. (1957) 343–357.; HOredT, kurT: Şantierul „Aşezări sla-
ve în Regiunile Mureş şi Cluj”. Studii şi Cercetări de Istorie Veche, 3. (1952) 311–348.; nägler, TH.: 
Cetăţile feudale de la Orlat şi continuitatea românilor din sud-estul Transilvaniei. Studii şi Comunicări, 
20. (1977) 27–39.; Rusu, MiRcea – dănilă, Ştefan: Cetatea feudală timpurie de la Şirioara. File de 
Istorie, 2. Bistriţa, 1972. 42–66.; HOredT, kurT: Şantierul arheologic Moreşti.  Materiale şi Cercetări 
Arheologice, 4. (1957) 176–186. Összefoglalóan: iaMBoR, PetRu: Aşezări fortificate din Transilvania 
(sec. IX-XIII). Cluj-Napoca, 2005.
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első felére teszik. A vár bejárata előtti szemétrétegből előkerülő nagy mennyiségű, tipo-
lógiailag a 12. századra–13. század első felére keltezhető fazekak a vár életében kerültek 
kidobásra és töredékeik folyamatosan halmozódtak fel.13

A vár fennállásának időtartamát, pontosabb építését és pusztulását a jövőbeni kuta-
tások – melyekben a természettudományos vizsgálatoknak fontos szerep kell, hogy jus-
son – tovább finomíthatják, de az már most világosan látható, hogy a kerámiaanyagban 
nagyon kis számarányban vannak képviselve a tatárjárás utáni edényformák és díszítő-
elemek (14. kép 4-7.).14

Kustalyvár helye a korabeli emlékanyagban

A kustalyi ásatásnak rendkívüli jelentősége van, mivel a napvilágra került maradvá-
nyok és leletek révén az erősség több szempontból is sajátos helyet foglal el az erdélyi 
várak sorában. Az új eredmények lehetővé teszik, hogy a vitás kérdésekben állást foglal-
junk, illetve alternatív válaszokat fogalmazzunk meg az erődítmény építése és szerepkö-
re kérdésében.

Leletanyagának ismeretében nem lehet vitás, hogy Erdély egyik legkorábbi kővá-
ra állt a Rika-erdő vízválasztóján. Határvárról már aligha beszélhetünk a 12. század-
ban, ugyanis régészeti ismereteink tanúsága szerint ekkortól a Csíki-, Háromszéki- és 
Barcasági-medencék benépesülése meglehetősen előrehaladt.15 Évtizednyi pontosságú 
keltezés nélkül is látható, hogy Kustalyvár ásatási eredményei szétfeszítik azt a törté-
neti axiómát, miszerint a keleti országrészben nem épülhettek kővárak a tatárjárás előtti 
időszakban. Írott források hiányában ebben a kérdésben a megalapozott, jól dokumentált 
régészeti kutatás hivatott csak érdemi választ adni. Eredményeink több szempontból nem 
illenek az általánosan elfogadott történeti interpretációkba, épp ezért adataink közlése 
elsőrendű, noha számos kérdést egyelőre csak feltevések szintjén tudunk megválaszolni.

Kustaly16 vára ugyanakkor nem társtalan a térségben. Párhuzama, szinte közeli roko-
na alig 5–6 km-re áll tőle délkeletre a Rika- és a Nádas-patakok közti Boldi-hegy (684 m)  
magaslatán (8. kép). Felsőrákos (a település a középkorban Fehér vármegye része volt, ma 
Kovászna megyéhez tartozik) eme pontján valójában két toronyépület állt a középkorban 
egymástól 400–500 méterre, egy nyugati és egy keleti toronyvár.17 A 8,5 × 8,5–10 m  
alapterületű, mára teljesen elpusztult keleti torony régészeti kutatása a közelmúltban  

13 Az 1971–1973. és a 2007. évi ásatások leletanyagából sok kerámiatöredék összetartozónak bizonyult a 
restaurálás során.

14 A leletek teljes közlésére e dolgozatban nem volt elegendő hely, viszont igyekeztem úgy összeválogatni a 
táblák anyagát, hogy a közölt darabok megfelelően reprezentálják az anyagot.

15 A kérdésre vonatkozóan a legújabb eredmények és összefoglalások: bOTár 1999; ioniţă, adRian: Date noi 
privind colonizarea germană în Ţara Bîrsei şi graniţa de Est a regatului maghiar în cea de a doua jumătate 
a secolului al XII-lea. Revista Istorică, 5. (1994) 273–281.; rácz TibOr ákOs: Háromszék első magyar 
telepesei és a határvédelem. Erdélyi Múzeum, 65. (2003/1-2) 1–15.

16 A Kustaly név etimológiájára még nem született meggyőző magyarázat, származtatták latinból (custos, 
m. őr) és szlávból egyaránt. Vö. Ferenczi – Ferenczi 1997. 225.

17 A tornyok elnevezését illetően  bizonyos zavar uralkodik a szakirodalomban. Orbán Balázs világosan 
leírja, hogy a hegy legmagasabb pontján álló várromot (a keleti toronyról van szó) a csúcs formája után a 
nép egyszerűen „hegyestetői” várnak hívja: Orbán 1868. 230. A hun monda helyi gyökereit keresve a nagy 
székely a Kővári Lászlótól Huszt várának nevezett romból életre hívta Attila várát Rika (Réka királynő) 
erdejében, megalapozva ezzel a kettős elnevezést. A 20. századra a Hegyes-tetőn álló vár már Réka várként 
tűnik fel a szakirodalomban: székely zOlTán: Contribuţii la problema fortificaţiilor şi formelor de locuire 
din sud-estul Transilvaniei. Aluta, 8–9. (1976–1977) 63. (a továbbiakban székely 1976–1977).
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9. A rikai nyugati torony alaprajza (dénes i. 2000)
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zajlott, az épületet szegényes leletanyaga alapján a 12. századra keltezte az ásató régész.18 
A magas (1,60–2,10 m) felszíni falakkal álló nyugati torony alapterülete 16 × 10 m,  
2,4 m vastagságú, andezit tömbökből mészhabarcsba rakott töltelékes falait közvetlenül 
az alapkőzetre rakták és felületét bevakolták. A lekerekített sarkú építmény bejárata a 
nyugati oldalon, a járószint fölött 1,3 méterrel volt. Utólag kívülről a keleti és a déli falat 
ezek középső szakaszáig 0,80–1,10 m vastagságú falköpennyel egészítették ki (9. kép).19 
Az ásatások során gazdag leletanyag került felszínre, főként kerámia, illetve csont- és 
vastárgyak (nyílhegyek, kések); ezek alapján a 12. századra keltezték a vár építését.  
A tornyok környezetében keleten és nyugaton földsáncok húzódnak, a nyugati torony 
mellett feltárásra került egy többszörösen megújított útfelület is.20

Kustaly és a leírt objektumok nagyfokú hasonlóságot mutatnak. A rikai nyugati to-
rony és Kustaly várának helyzete (hegygerinc nyerge) is teljesen megegyezik. Építési 
technikájuk, formai elemeik szintén azonosak. A környezeti adottságokhoz szokatlanul 
viszonyuló, lejtőkön befutó árkok és sáncok megléte is közös vonás. A felszínre került 
kerámiaanyagban formailag szinte megegyező edénytípusokat találunk, díszítőelemeik 
is nagyfokú hasonlóságot mutatnak, így pl. mindkét várban nagyon gyakoriak a köröm-
becsípéses edények. A rikai leletanyag valamelyest gazdagabb, főként fémtárgyakban, 
de ezek keltezése viszont nincsen összhangban a szerzők azon meglátásával, miszerint a 
rikai vár a 13. század elejére megszűnt létezni. A vár felhagyásának idejét a teljes kerá-
miaanyag közlése reálisabban jelezné, ahogy ezt Kustaly várának esete is mutatja.

Kővár és/vagy a fenti vártípus a 12. századi Erdélyben nagyon ritka. A kelet-erdélyi 
(székelyföldi) ún. „korai várak” keltezése az eddigi kutatások jellegéből adódóan (kis fe-
lületű ásatások az építéstörténeti részletek elemzése nélkül, kidolgozatlan kerámiatipoló-
gia stb.) nem tisztázott és mint erről már szó esett, az 1990-es évek elején heves viták tár-
gyát képezte.21 A részletek bemutatása nélkül, pusztán a kerámiaanyag formai és díszíté-
si elemeit tekintve, jelen ismereteink alapján mindenesetre ki lehet emelni néhány olyan 
várat, amelyek leletei közt találunk a tatárjárás elé keltezhető darabokat (így Parajd –  

18 BoRdi ZsigMond lóRánd: Fortificaţiile medievale timpurii din pădurea Rika. Turnul estic. Acta Siculica, 
2007. 287–300. A keleti torony korai keltezését a kevés és nehezen keltezhető leletanyag mellett sokkal 
inkább a nyugati toronnyal való, alább még tárgyalandó szoros összetartozása támogatja.

19 A Dénes István által felfedezett toronyvár kutatására: BoRdi ZsigMond lóRánd – dénes istván: Régészeti 
kutatások a Rika-erdő kora középkori erődrendszerében. Acta, 1998. I. 175–188.; BoRdi ZsigMond 
lóránd – dénes isTván: A Rika-erdei kora középkori erődítmények 1999. évi régészeti kutatása. Acta, 
1999. I. 229–240.; BoRdi ZsigMond lóRánd: A Rika-erdei koraközépkori erődítményrendszer (Felsőrákos, 
Barót város, Kovászna megye). In: Új régészeti leletek Délkelet-Erdélyben. Szerk. Bordi Zsigmond Lóránd. 
Kiállításkatalógus. Sepsiszentgyörgy, 2003. 30–32.; dénes isTván: Koraközépkori várak a székelyföldi 
Erdővidéken. In: Kelet-Magyarországi és erdélyi kora Árpád-kori védelmi rendszerről készült térkép. Az 
1999. szept. 20-án tartott tudományos tanácskozás előadásaiból összeállította Laár Tibor. Budapest, 2000. 
24–32. (a továbbiakban dénes I. 2000). A fenti közleményekben nincsen konszenzus a tornyok elnevezését 
illetően – Dénes István Orbán Balázs alapján a keleti toronyra használja az Attila vára elnevezést, Bordi 
ugyanezt Réka vagy Rika várának hívja –, és más-más adatokat találunk ezek paramétereit illetően is. Az 
alaprajzon csak a délkeleti oldalon látható, vagy inkább sejthető az említett köpenyfal. Emellett helytelen 
volt a Boldi-hegyen álló várakra kisajátítani a „rikai” terminust, hisz ebbe Kustaly vára is beletartozik, 
én viszont a további keveredés megelőzése végett Kustaly vára és a rikai várak (keleti és nyugati torony) 
fogalompárt használom, a Rika-erdőben álló toronyvárak alatt általában mind a három objektumot értve.

20 Kapcsolódó leletanyag híján szellemes ötletnél nem több az a meglátás, ami szerint a rikai nyugati torony 
római eredetű, melyet a középkorban megköpenyeztek:  rusu, a. a.: Castelarea carpatică. Fortificaţii şi 
cetăţi din Transilvania şi teritoriile învecinate (sec. XIII–XIV.). Cluj-Napoca, 2005. 78. (a továbbiakban 
rusu 2005).

21 Benkő e. 1990.; Ferenczi isTván: Megjegyzések egy véleménynyilvánítással kapcsolatban, amely Kelet-
Erdély kora középkori várait taglalja. Műemlékvédelem, 35. (1991/4) 220–226.; dénes JózseF: vita a szé-
kelyföldi várakról. Hazanéző, 7. (1996/1) 14–15. L. még 4. jegyzet.



20 Sófalvi András

Rapsóné vára, Székelyudvarhely 
– Budvár, Tusnádfürdő – Várte-
tő). Ezek elemzése azonban most 
nem lehet feladatom, értelmezé-
sük csak beható, jól dokumen-
tált ásatások eredményei alapján 
végezhető el. E tanulmányban 
nem kívánok foglalkozni az er-
délyi kővár-építkezés kezdeteivel 
(Ó-Tordavár, Dobokavár) és az 
ennek „eredete” kapcsán felme-
rülő vitás kérdésekkel (pl. bizán-
ci hatás) sem. A következőkben 
megpróbálom áttekinteni azokat 
az emlékeket, amelyek esetében 
felmerülhet a „korai” keltezés 
és az, hogy analógiái lehetnek 
Kustaly várának. Itt hangsú-
lyoznom kell, hogy az ásatási 
dokumentáció hiánya vagy az 
építéstörténeti periodizáció, met-
szetrajzok és a leletek közöletlen 
volta bizonyos esetekben csak 
feltevések szintjén enged meg 
egy tipológiai és kronológiai be-
sorolást.

Toronyvárra, tehát olyan vár-
típusra, amely egy védelmi- és 

lakófunkciót egyaránt betöltő, külső védelmi vonallal (sánc, árok) ellátott toronyépületből 
áll, kevés példát találunk Erdélyben és környékén a tatárjárás előtti időszakból. Nem any-
nyira típusát, mint keltezését tekintve hozható fel analógiaként az a Szászvároson feltárt 
négyszögű toronyépület, amely építésének első fázisában – közelebbről nem ismert mó-
don – egy földsáncból és árokból álló védelmi egység része volt, egy rotundával együtt. A 
torony és a rotunda építését a földsánc előző fázisa palánkjának (szerkezetéből egy 11. szá-
zadi rombikus nyílcsúcs került elő) pusztulása utáni időszakra, feltételesen a 12. század 
elejére helyezték.22 Hozzáteszem, a palánk leégése pusztán post quem keltezi a tornyot, 
ennek más korhatározó (ante quem) elemeit nem közölték. További példaként említendő  
a szörénységi Illyéd területén („Obliţa”) álló 11 × 11 m alapterületű lakótorony, mellette 
kápolnával, melyet pénzérmék kelteznek a 12. század második felére.23 Szászvároshoz 
hasonló környezetben, mocsaras helyen épült Küküllővár első kővára (nincsen közvetlen 
kapcsolata az ispáni földvárral), mely 9–10 m-es oldalhosszúságú, 2,5 m vastag falú, kőből 
és téglából épített toronyépület volt, sánccal és kívül vizesárokkal övezve. Az 1969-ben 

22 pinTer, zenO-karl: Rotonda de la Orăştie. In: In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civilizaţiei 
româneşti în context European. Coord. Istrate, Daniela Marcu – Istrate, Anghel – Gaiu, Corneliu. Cluj-
Napoca, 2003. 270.; ţiPlic, ioan MaRian: Organizarea defensivă a Transilvaniei în evul mediu (secolele 
XI–XIV). Bucureşti, 2006. 228., 250. (a továbbiakban ţiPlic 2006).

23 ţeicu, d.: Arheologia satului medieval din Banat. Reşiţa, 1996. 77–82. Idézi: rusu 2005. 521–522. 

10. Válogatott kerámialeletek Kustaly várából  
(1971-1973, 2007)
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elkezdett ásatások eredményei közöletlenek maradtak, így pusztán az ásató rövid leírására 
és keltezésére hagyatkozhatunk, aki a 13. század első felére keltezte az itteni toronyvárat.24 
A fentebb már ismertetett bizonytalansági tényezők és a kutatások hiányosságai miatt 
további analógiáink még bizonytalanabbak. Segesvár mellett, Fehéregyháza határában 
felszínre került egy kő alapozású, 6–7 m oldalhosszúságú fa lakótorony maradványa, mel-
lette kápolnával, a kettő körül árokkal és sánccal, melynek építését a 13. század második 
felére keltezték.25 A kutatásban nincsen egyetértés abban, hogy az 1231-ben Johannes 
Latinus fiait birtokaikban megerősítő oklevél villa Albe ecclesie faluja melyik település-
sel azonosítható a Küküllő menti és a Kőhalomhoz közeli Szászfehéregyháza közül.26 
Szászfehéregyháza esetében27 viszont nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy a 13. 
századi torony egy Kálmán király korától induló kisméretű plébániatemplom mellé épült. 

A székelyföldi várak közül a torjai Bálványosvár, a kézdialmási Álmos vára28 és a 
felsőcsernátoni Ika vára29 lakótornyai esetében felvethető a 13. század első felére való 
keltezés. A két utóbbinál egyelőre csak azt tudjuk, hogy a tornyok építése megelőzte a 
kerítőfalakét, Bálványosvár leleteinek feldolgozása és közzététele30 viszont kiváló kezde-
ményezés abba az irányba, hogy a hipotézisek helyett tényszerű adatokra épüljön a várak 
keltezése és építéstörténete.31

Erdővidék földrajzi helyzete, szomszédsága a Barcasági-medencével megkerülhe-
tetlenné teszi a Német Lovagrend délkelet-erdélyi jelenlétének és várépítési tevékeny-
ségének rövid tárgyalását. A lovagoknak 1211-ben adományozott Barca földje északon 
az Olt mentén (meta huius terre... procedit usque ad indagines castri Noilgiant, et inde 
progreditur usque indagines Nicolai, ubi aqua defluit que vocatur Alt)32 lényegében a 
Rika-erdővel volt határos, ahol a kutatásunk tárgyát képező várak álltak. A kezdetben 

24 angHel, gHeOrgHe: Fortificaţii medievale de piatră din secolele XIII–XIV. Cluj-Napoca, 1986. 92–94.
25 A falutól délre található Sár-patak völgytorkolatának jobboldali magaslatán („Cetăţeaua”, 400 m) álló 

objektumról van szó. Vö. balTag, gH.: Sighişoara înainte de Sighişoara. Bucureşti, 2000. 216–223.
26 Györffy György a birtokok topográfiája alapján (Sárpatak, Hamuspatak, Apold és villa Latina, ez utóbbi 

a mai Dombossal azonosítható) egyértelműen az első változat mellett áll ki:  györFFy györgy: az árpád-
kori Magyarország történeti földrajza. II. Budapest, 1987. 196. (a továbbiakban györFFy 1987). Újabban 
már nem ilyen egyértelmű a kutatás állásfoglalása, az Erdélyi Okmánytár összeállítói mindkét azonosí-
tást lehetségesnek tartják: Erdélyi Okmánytár. I. (1023–1301). Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel 
regesztákban közzéteszi Jakó ZsigMond. Budapest, 1997. 174. (a továbbiakban Erdélyi Okmánytár I).

27 Régészeti kutatása: duMitRache, M.: Evoluţia cetăţii ţărăneşti  de la Viscri, jud. Braşov, în lumina 
cercetărilor arheologice şi de arhitectură. Cercetări Arheologice, 4. (1981) 253–285. A. Rusu szerint a 
fenti birtokadomány Szászfehéregyházára vonatkozik, ahol a mai templomerődítés legkorábbi magját 
egy kápolna és egy lakótorony képezte: rusu 2005. 542.

28 székely zOlTán: Ásatások a lemhényi (Kovászna megye) és a csíkrákosi (Hargita megye) várban. Acta 
Hargitensia, 1. (1980) 39–43.

29 székely 1976–1977. 62.
30 rácz TibOr ákOs: Középkori leletek Bálványosvárról (Băile Balvanyoş) és Torjáról (Turia, Románia). 

Archaeologiai Értesítő, 131. (2006) 115–143. A közzétett rádlidíszes, illetve bekarcolt hullámvonalas 
edénytöredékek felvetik a vár legelső építési periódusának a 13. század első felére való keltezését.

31 További tipológiai példák Erdélyből: Breáza: kör alakú, belül hexagonális lakótorony, mely feltehetően 
megelőzte a külső kerítőfal építését; Doboka: a kővár belső területén épült szabálytalan négyszög alaprajzú 
lakótorony; Sajómagyarós: feltételezett fatorony körülötte árokkal és sánccal; Kelnek: nagyméretű tégla-
lap alaprajzú lakótorony mellette kápolnával és kerítőfallal, illetve védőárokkal; Szászdálya: sáncokkal 
és árokkal övezett, kúpszerűen kiemelkedő magaslat, közepén feltételezett kőtoronnyal; Szibiel: Salgó 
várának masszív kör alakú tornya, kerítőfallal és árkokkal övezve; Szászorbó: négyzetes alaprajzú lakóto-
rony, kő kerítőfal, feltételezett kápolna; Partium: Sólyomkőpestes: Sólyomkő vára közelében álló négyszög 
alaprajzú lakótorony, körülötte árokkal és sánccal; Máramaros: Váncsfalva: kőtorony sánccal és árokkal 
erősítve. A példák mögött szász gerébek, illetve magyar birtokos nemesek építményei húzódnak meg.

32 Erdélyi Okmánytár I. 134. A kutatásban elfogadott tény Noilgiant várának a szászugrai földvárral való 
azonosítása, az erdővidéki Miklósvár névadó objektumát viszont még nem sikerült pontosan lokalizálni.
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favárak építésére engedélyt kapott lovagrend hamarosan öt vagy hat kővárat emelt Erdély 
délkeleti sarkában és a havasokon túl (Kunországban).33 Nem utolsósorban a régészeti 
ásatások hiányával vagy hiányosságával magyarázható az a tény, hogy a lovagok által 
épített várak tárgyi valóságáról ma alig tudunk valamit. A forrásokban név szerint em-
lített, de kétes lokalizálású Keresztváron kívül mindössze Barcaföldvárat (Marienburg) 
lehet biztosan a lovagrend várai közé sorolni. A kutatásban emellett a leggyakrabban 
Feketehalom, Barcarozsnyó, Höltövény és Brassó Cenk-hegyi vára merül fel, de előfordul 
Szászhermány és Prázsmár erődtemplomainak ma még ismeretlen előzményeivel, vára-
ival való azonosítás is.34 Az 1990-es években újrakezdett földvári ásatások eredményei 
alapján egyesek a feltárt északi és nyugati falrészleteket a lovagok 13. század eleji vár-
építéséhez kötik,35 mások a masszív keleti torony alapjait is a lovagrendi várral hozzák 
összefüggésbe.36 Időrendi okok miatt nem valószínű, hogy a toronyvárak kelet-délkelet-
erdélyi megjelenése és elterjedése a Német Lovagrenddel lenne kapcsolatba hozható, 
annál fontosabb viszont témánk szempontjából a lovagok aktív jelenléte és potenciális 
veszélyt jelentő szerepe a régióban.37 Véleményem szerint egyébként tagadhatatlan a szé-
kelyföldi kővár-építkezésre kifejtett hatásuk, bár egyes kutatók teljesen mellőzik vagy 
egyenesen cáfolják ennek lehetőségét és valószínűségét.

Az Olt rákosi szorosának környéke a középkorban egészen az 1876-os közigazgatási 
átszervezésig (Felső)Fehér vármegye része volt. Az enklávéhoz az Olttól északra csak 
Alsó- és Felsőrákos38 és feltehetőleg az elpusztult Kormospatak település (Cormosbach)39 
tartozott. A székelység megtelepedése előtt Erdővidék egy része minden bizonnyal Fehér 
vármegye részét képezte, amelynek területéből az Olttól északra a 13–14. századra már 
csak a leírt rész és Szék földje maradt vármegyei sziget, a többit a székelyek szállták meg. 
Mint arra a középkori források utalnak, a székelyek nem tekintették megváltoztathatatlan-
nak a szék- és megyehatárokat, és – egy részleteiben egyelőre kellően nem ismert folya-
mat során – több megyei birtokot is bekebeleztek. Úgy gondolom, hogy Kustaly várának 
környéke is legalább a tatárjárásig vármegyei hovatartozású volt, és ezt követően került 
Udvarhelyszék joghatóságához.40 Ezt éppen a vár jellege, a rikai tornyokkal való hasonló-
sága látszik alátámasztani. De a formai párhuzamok és a feltétezett megegyező birtokjog 
(magánföldesúri vár) mellett más közös szálak is összekötik Kustalyt és a rikai várakat.

A várak közelében haladt a középkorban a Háromszéki-medencét és a Barcaságot az 
Erdélyi-medencével összekötő egyik legfontosabb útvonal. Mint tudjuk, az Olt rákosi 
szorosa nem volt járható a középkorban és a Bogáti-erdőn áthaladó mai nemzetközi útnak 

33 Erdélyi Okmánytár I. 154–155. és a következő oldalak regesztái.
34 A kérdésről legutóbb ţiPlic 2006. 121–131., részletes irodalommal.
35 ioniţă, a. – căPăţână, d. – BoRoffka, n. – BoRoffka, R. – ionescu a.: Feldioara–Marienburg. Contribuţii 

arheologice la istoria Ţării Bârsei. Archäologische Beiträge zur Geschichte des Burzenlandes. Bucureşti, 
2004. 59–60. Idézi: ţiPlic 2006. 126.

36 laszlOvszky JózseF – sOós zOlTán: Historical Monuments of the Teutonic Order in Transylvania. In: The 
Crusades and the Military Orders. Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity. Ed. Hunyadi 
Zsolt – Laszlovszky József. Budapest, 2001. 329–330.

37 V. ö. pósán lászló: A Német Lovagrend államalakítási kísérletei Kelet-Európában. Történelmi Szemle, 
32. (1990) 150.

38 icZkovits eMMa: Az erdélyi Fehér megye a középkorban. Budapest, 1939. 86–88.
39 A település, illetve Miklós papja egy 1235-ös oklevélből ismert. L. Erdélyi Okmánytár I. 181.
40 Kustaly vára Küküllő megyei terület lehetett, ugyanis Udvarhelyszék nagyjából Küküllő megyei terüle-

ten jött létre. A megye déli és keleti szegélye viszont túlnyúlt a későbbi Udvarhelyszék határain, okleveles 
említés szerint 1377-ben Rákos küküllei terület volt (györFFy 1987. 200.), 1349-ben pedig az Olt menti 
Zsombor és Gerebencs szintén (uO. 204.). Az említett településeket később (Felső)Fehér vármegye tarto-
zékaiként írják.
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sincsen középkori előzménye. A Persányi-hegység északi részén két-három útvonalon le-
hetett átjutni ez Erdélyi-medencébe Kőhalomszék, illetve Udvarhelyszék felé. A Barcaság 
felől Földvár, illetve (Szász)Magyarós érintésével az Apáczai-erdőn át haladt az egyik út, 
amely Alsórákoson alól érte el az Oltot és, mint a közeli Mirkvásár szász neve (Streitfort, 
m. hadrév) is mutatja, ott kelt át rajta.41 A település „vásár” tagú neve – bár az okleve-
lek erre már nem utalnak – az út egykori jelentőségének reliktuma lehet. Háromszéket 
érintve a legegyszerűbb útvonal a Rika-erdőn át vezetett Udvarhelyszékre. Az I. katonai 
felmérés értelmében (Land Strasse von Udvarhelly nach Cronstadt)42 ez viszont kétszeri 
átkelést igényelt az Olton. Az út Felsőrákos határában a Rika-patak völgyén kapaszkodott 
fel a vízválasztóra, a Persányi-hegység északi részének legalacsonyabb átjárójára, majd 
a Gázló-patak mentén ért be Udvarhelyszékre Homoródújfalu/Oklánd közelében. Itt tor-
kolt bele az ettől az útvonaltól északabbra haladó, Erdővidékről Vargyason keresztül me-
nő út, melynek római előzményei lehettek, ennek közvetett bizonyítéka a hagymás-tetői 
római burgus.43 Feltűnő, hogy váraink a két utóbb leírt út közelében találhatók, mintegy 
„ellenőrizhették” őket, a Boldi-hegyi várak a Rika-völgyi utat, míg a rejtettebb helyze-
tű Kustalyvár az északibb mellékutat. Az Árpád-korra visszamenőleg nem ismerjük az 
említett utak pontos nyomvonalát, viszont feltételezhetjük, hogy ezek jelentős mértékben 
nem változtak. A kutatásban helyenként felbukkanó gerincutakkal ez esetben is számol-
nunk kell, hisz a rikai nyugati torony mellett több rétegben megújított útszakasz marad-
ványát tárták fel, pusztán az a kérdés, hogy ezek az utak fő vonalát jelentették-e?

A felsorakoztatott adatok és ismeretek függvényében megkísérelhető a kustalyi és 
rikai várak rendeltetésének meghatározása. Az írott források hiánya és a terület korai 
település- és birtoklástörténetének homályos volta viszont nemcsak egyetlen megoldását 
teszi lehetővé a többismeretlenes egyenletnek. Ezért ismereteink és lehetőségeink jelen-
legi szintjén egy többvonalú interpretációt fogalmazunk meg.

1. Jellegét, formáját és helyzetét tekintve a kustalyi toronyvár leginkább magánföl-
desúri várnak tekinthető. A központi, emeletes lakótorony és az ezt kerítő mély árok 
egyaránt betöltötte a lakóhely szerepét és szükség esetén katonai szempontból is meg-
felelő védelmet biztosított. Hogy kinek a birtokát képezte, azt írott adatok híján való-
színűleg sosem fogjuk megtudni, mert mire a terület az írott forrásokban feltűnik, az 
már Udvarhelyszék joghatóságában áll. A Boldi-hegy környezete továbbra is vármegyei 
hovatartozású, de a 14. századra teljesen megszűnik az élet az itteni toronyvárakban is. 
Ugyanakkor a Rika földrajzi névben elképzelhető, hogy egy Árpád-kori személy,44 a bir-
tokos neve maradt fenn. A földesúri birtok(ok), falvak meghatározása sem könnyű fel-
adat – a Vargyas közelében, illetve a Rika nyugati részén található Kustaly-tető (751 m 
és 713 m) földrajzi nevek szintén az egykori birtoktest helynévi lenyomatai lehetnek45 –,  
a Kormos-patak torkolata környékére tehető, elpusztult település és Rákos tűnik ebből 

41 binder pál: Havaselve vajdaság megalakulásának dél-erdélyi előzményei és következményei (13–14. szá-
zad). Századok, 129. (1995) 1123–1124.

42 I. katonai felmérés. Erdély. 1769–1773. Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára, Budapest. Jelz.: 
B IX a 1123. Lépték: 1:28.800, 210. térképszelvény.

43 Kutatása: Ferenczi géza – Ferenczi isTván: Săpăturile arheologice în burgul roman de la Ocland (jud. 
Harghita). Acta Musei Napocensis, 19. (1982) 279–285.

44 Árpád-kori személynévi előfordulására (1211: Rica) l. FeHérTói kaTalin: Árpád-kori személynévtár 
(1000–1301). Budapest, 2004. 675.

45 L. a II. világháború idején, 1941–1943 között Észak-Erdélyről készült katonai felmérés 5475 Ny térkép-
lapját. Hadtörténeti Intézet és Múzeum Térképtára, Budapest. Jelz.: B XV a 39. Lépték: 1: 50.000.
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a szempontból a legkézenfekvőbbnek. De más, olyan falvak is szóba jöhetnek, amelyek 
később székely tulajdonba kerültek, Kustaly vára esetében pl. Oklánd.

2. Elemzett váraink létrehozásában és fenntartásában a katonai, védelmi szempontok 
is meghatározóak voltak. Kustaly várának árka, a rikai tornyokat keletről és nyugatról 
együttesen védő sáncok (ez a tényező a két torony egy koncepciónak való alárendelésre 
utal) egyértelműen védelmi céllal készültek és a várakat óvták egy adandó támadás ese-
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tén. Kustaly vára és a rikai nyugati torony hegynyeregben való elhelyezkedése némileg 
csorbítja ezek stratégiai jelentőségét, ugyanis így a környékre való rálátás csak részleges 
volt. A fentebb már ismertetett okok mellett ezen helyzetük miatt sem lehettek határ-
várak. Védelmi jellegüket egy regionális tényező viszont nagymértékben növelhette. A 
Német Lovagrend jelenléte a Barcaságban a 13. század elején az erdővidéki székely-
ség és a vármegyei birtokosok biztonságát is veszélyeztette. Mint említettem, ok-oko-
zati viszonyt erőltetett lenne feltételezni a lovagok megjelenése és a várak építése kö-
zött, ugyanis a régészeti leletanyag a várak 12. századi építésére utal, védelmi szerepük  
13. század eleji felértékelődése viszont elég valószínű. Nem zárható ki, hogy a lova-
gok azon kiváltsága, mely szerint Akana nevű helyen szabadon sót bányászhattak46 a 
Homoród menti sólelőhelyekre vonatkozik (Oklánd német eredetű neve, ’Hochland’ korai 
német ajkú telepeseket vagy kereskedőket feltételez).47. A székelyek és a románok földjén 
vámmentesen közlekedő lovagok ez esetben a Kis-Homoród mentét Mirkvásárnál érték 
el az Apáczai-erdőn keresztül vezető, fentebb leírt úton. Amennyiben fenti meglátásaim 
helyesek, úgy ezek még fokozottabb mértékben igazolnák a Rika-erdőben épült várak 
védelmi jelentőségét.

3. A harmadik tényező, amit figyelembe kell vennünk váraink szerepének meghatá-
rozásánál, gazdasági jellegű. A toronyvárak fontos, országos útvonalak közelében va-
ló elhelyezkedése felveti a gazdasági ellenőrzés, azaz a vámszedőhelyek lehetőségét is. 
Kustaly és a rikai tornyok viszonylag intenzív régészeti leletanyaga állandó jelenlétre, 
huzamosabb ott tartózkodásra utal. Az említett funkció viszont szigorúan csak akkor 
érvényesülhetett, ha egy vár közvetlenül az adott út mellett helyezkedett el (mint pl. a 
későbbi Törcsvár vagy az Ojtozi-szorosban épült Rákóczi-vár). Esetünkben úgy tűnik, 
hogy a Rika-erdőn átkelő főutak csak részben érintették a hegygerincet (Kustaly), vagy 
elkerülték azt (rikai tornyok), utóbbinál a Hegyes-tetőre keletről való felkapaszkodás 
gyakorlati szempontból teljesen értelmetlen lett volna.48

Egyelőre pusztán feltevés, hogy a tatárjárás volt az a tényező, amely átalakította 
Kustaly és a rikai várak, valamint környezetük település- és birtokviszonyait. A rikai 

46 Erdélyi Okmánytár I. 154–155.
47 sóFalvi andrás: Sóvidék a középkorban. Fejezetek a székelység középkori történelméből. Székelyudvar-

hely, 2005. 171.
48 A gazdasági ellenőrzés (pl. sócsempészés kontrollja) szerepét sokkal inkább betölthette volna az a 

hosszanti töltésvonulat, az ún. Kakasbarázda, amely többnyire a Rika főgerincén halad. A Persányi-
hegységen észak-dél irányban húzódó földsánc(ok)ból és ár(k)okból álló objektumnak a kutatás általában 
katonai szerepet tulajdonít: Ferenczi géza – Ferenczi isTván. Székelyföldi gyepűk. Megoldóban a rikai 
töltésvonulat rejtélye. Korunk, 31. (1972/2) 305–312. Felmérésüket Dénes István végezte el: dénes isTván: 
Székelyföldi töltésvonulatok 1. Acta, 2000. I. 215–236.; dénes isTván: Székelyföldi töltésvonulatok 2. 
Acta, 2003. I. 99–110. 2006-ban a Kakasbarázda vargyasi szakaszán Dénes Istvánnal egy 3 × 3 m-es 
szelvény régészeti kutatása során jól megfigyelhettük a sánc gerendaszerkezetét, innen és a sánc közeli 
részéből mintákat vettünk radiokarbon (C-14) és dendrokronológiai vizsgálatokra. Az előzőt a debrece-
ni Atommagkutató Intézet végezte el, az utóbbiak abszolút keltezése még nem történt meg, ugyanis az 
évgyűrűsorozat egyelőre ún. lebegő kronológiát eredményezett. A radiokarbon elemzés a sánc szerke-
zetének építésénél felhasznált fák korát a 7–9. századra keltezte, rámutatva arra, hogy Kustaly vára és a 
Boldi-hegy közt a Rika-patakon átvágó, tehát a két várat elválasztó sánc egy másik korszak szüleménye, 
és feltehetően egy más koncepció jegyében készült. Hogy a Kakasbarázdát az Árpád-korban hasznosí-
tották-e valamilyen céllal, az további vizsgálat tárgya, ezt remélhetőleg újabb, jelenleg elemzés alatt lévő 
minták fogják megválaszolni. Meglátásom szerint a sánc- és árokrendszer védelmi funkciót nehezen tölt-
hetett be, alkalmas volt viszont az áruforgalom kijelölt pontokon áthaladó ellenőrzésére. A C-14 mérést 
Sándorné Mogyorósi Magdolna és Sudár Sándorné Dr. Svingor Éva végezte, nekik és Benkő Eleknek az 
elemzések költségeinek fedezéséért (úgyszintén a fentiekben megjelölt OTKA-pályázat keretén belül) itt 
mondok köszönetet. A dendrokronológiai elemzést Botár István jóvoltából Gryneus András végezte el, 
köszönet segítségükért. 
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14. Válogatott kerámialeletek Kustaly várából (1971–1973, 2007)
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nyugati torony tűzvész által pusztult el, ez az esemény a tatárjárás során is bekövetkezhe-
tett; a közzétett leletanyag nem zárja ki, sőt valószínűsíti ezt a feltevést. A kustalyi ásatá-
son is találtunk égési nyomokat és a korábbi kutatások is utalnak hasonló jelenségekre49. 
A vár életében ekkor bekövetkezett törést mindenesetre jól reprezentálja a leletanyag, 
mely a 13. század második felétől szinte szórványossá válik. A várakat a 14. században 
végleg fennhagyják, így „fejlődésük” elakad, nem építik át a külső védelmi vonalat kő-
fallá, mint a fentebb idézett, továbbélő toronyvárak esetében (Küküllővár: külső kőfal 
építése, Ika vára: a két lakótorony külső kerítőfallal való egybekapcsolása). Az Olt rákosi 
szorosa fölötti hegycsúcsokon a 13. század második felében két olyan hegyi vár épül 
(Alsórákos – Tepő, Alsórákos – Mihály vára), amelyek már egyértelműen a tatárjárás 
utáni várak védelmi felfogását tükrözik.50 Építőik úgyszintén ismeretlenek, az 1377-től 
adatolt Rákos középkori birtokosairól csak szűkszavú írott forrásaink vannak.51

A környék birtokviszonyainak átalakulását a településpusztásodás és a székelység 
terjeszkedése döntő mértékben meghatározhatta. Váraink utolsó életjelét feltehetően az 
a nyugati típusú kard jelzi, melyet 1935-ben találtak a Rika-erdőben.52 Az egyenes pen-
géjű, kétélű, középen sekély, keskeny vércsatornával ellátott, törött végű kard 1,08 m 
hosszú, markolatvasa alatt 4,5 cm széles, súlya 1,15 kg. Végein kúposan kiszélesedő kör 
keresztmetszetű markolatvasa egyenes, kerek markolatgombja két csonkakúp alakú rész-
ből tevődik össze.53 Figyelemreméltó, hogy a 13–14. századra keltezhető kardtípus szinte 
közeli párhuzama került elő Bardócon a Kormos-patak medréből, tehát a kutatott várak 
szomszédságából. Talán az sem véletlen, hogy a Rika-erdő északi részén, a Merke-tető 
alatti Godra-fennsíkon, Vargyas és Homoródkarácsonyfalva közti határban egy másik, a 
14. század második felére keltezhető kardot találtak.54 A kardok viszonylag sűrű előfor-
dulása a Rika térségében igencsak elgondolkodtató, ugyanis ismereteink szerint a köny-
nyűfegyverzetű székelység körében nem ez a fegyvernem volt használatos. 

A Rika-erdei toronyvárak sajátos és több szempontból egyedi emlékcsoportját al-
kotják Délkelet-Erdély Árpád-kori történetének. Váraink létrehozását leletanyaguk vé-
leményem szerint egyértelműen a 12. századra keltezi, régészeti kutatásuk révén a régió 
korabeli, e tekintetben még alig ismert fejezetébe nyertünk bepillantást. Noha még sok 
a felmerülő kérdés, a Rika-erdőben található toronyvárak jelentősége túlnő a helyi ke-
reteken és más megvilágításba helyezi az erdélyi kővárépítkezés kezdeteit. Úgy tűnik, 
több tudományos prekoncepció felülvizsgálatra szorul, így az a szemlélet is, amely a 
kővárépítkezés elterjedését lineárisan, egy központból, vagy nyugatról kelet felé haladva 

49 Ferenczi – Ferenczi 1997. 221.
50 Tepő várára ld. dénes istván – BoRdi ZsigMond lóRánd: Az alsórákosi Tepő vára. Acta, 1997. I. 235–244. 

(a továbbiakban bOrdi – dénes 1997). A kis felületű ásatás idején felszínre került jellegzetes, bekarcolt 
vonal, illetve hullámvonal díszítésű tölcséres peremű fazekak, illetve egy csillagtarajos sarkantyú a vár 
használati idejét a 13–14. századra teszik. Mihály várában Dénes István kutatása során hasonló, tölcséres 
peremű fazéktöredékek kerültek napvilágra. A közöletlen leletanyag tanulmányozásáért Dénes Ildikónak 
tartozom köszönettel. Tepő váráról írt tanulmányukban (bOrdi – dénes 1997. 235–236.) a szerzők utal-
nak arra, hogy korábbi kutatások nyomán Székely Zoltán egy rombikus nyílhegyet tett közzé (székely 
1976–1977. 64. 16.3. ábra), melyet hol Tepő, hol Mihály várából eredőnek jelölt meg. Ezek tudatában, a 
nyílhegy véleményem szerint csak hitelesítő ásatás révén használható fel bármelyik vár keltezésére.

51 A vargyasi Danielek az írott források szerint 1417-től folyamatosan birtokosok Rákoson, amely birtok-
lásnak Árpád-kori előzménye egyelőre csak feltételezhető. Azt tudjuk, hogy 1377-ben Rákos fele része 
Teremi Ponya fia Mihályé volt. györFFy 1987. 200.

52 A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum tulajdona, lelt. sz. 1850.
53 nagy isTván: Restaurált és tisztított fegyverek. Kiállításkatalógus. Csíkszereda, 2007. 2.
54 BoRdi ZsigMond lóRánd: Középkori kardok a Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményében. Acta Siculica, 

2008. 243. 5. tábla, 245. 10. tábla.



30 Sófalvi András

látja. Véleményem szerint nem állja meg a helyét az a közhely sem, amely szerint a 13. 
század előtt nem voltak meg a technikai ismeretek a kővárépítkezéshez, ennek ellen-
példái legegyszerűbb falusi templomaink, ugyanakkor egy komplex fa-földvár építése 
legalább olyan technikai-gazdasági-társadalmi kihívás volt akár egy egyszerűbb kőváré.

Régészeti kutatásunk egy része az ún. „kisvár” fogalommal jelöli a tatárjárás után 
széleskörűen elterjedő klasszikus nemesi várak feltételezett előzményeit, vagyis a 12. 
századtól datálható, különféle, sánccal és/vagy árokkal övezett, fából és kőből épült to-
ronyépítményeket. A Magyar Királyság területének keleti részéről eddig kevéssé ismert, 
lakó- és védelmi funkciót egyaránt betöltő toronyvárak legkorábbi példái kerültek feltá-
rásra a Rikában, melyek sok tekintetben új kontextusba helyezik a térség korabeli törté-
netéről alkotott képünket.


