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BEVEZETÉS
Az 1562. évi székely felkelés és annak jogi-társadalmi következményei nemcsak a székely
hadszervezet radikális átalakulását eredményezték, hanem Székelyföld határainak védelmét
illetően is jelentős változásokkal jártak. Ugyanis, míg a középkorban a határvédelem elviekben minden hadköteles székely feladata volt, János Zsigmond idején a közszékelység nagy
hányadának jobbágysorba süllyesztésével és eladományozásával jelentősen megcsappant a határőrzés legfontosabb társadalmi bázisa. Ezt követően a század végéig a székelyek közvetlen
határvédő szerepére vonatkozó forrásadatok száma elenyésző, mely alighanem kapcsolatos
azzal is, hogy a tizenötéves háborúig terjedő időszakban Erdélyt és a Székelyföldet nem érték
komolyabb támadások délről és keletről, legfeljebb kisebb portyák. A 16. század második feléből, illetve a 17. század elejéről származó székelyföldi határvédelemre vonatkozó írott források áttekintése fontos lehet a tanulmány szempontjából, mivel ezek révén sokkal jobban érzékelhetők azok a változások, melyek Bethlen Gábor uralkodásának második felére egy viszonylag jól működő határvédelmi rendszert tettek lehetővé. A dolgozatban, a címnek
megfelelően alapvetően a székelyföldi határvédelem kérdésével foglalkozom, mely szervesen
illeszkedett a fejedelemség védelmi szervezetének keretébe.1

ELŐZMÉNYEK
Az 1575. december 6–10. közötti besztercei országgyűlés a határok őrzésére a székelyektől
200 lovas katona kiállítását követelte meg.2 Ez, és a későbbi országgyűlések által a 16. század második felében, válságos helyzetekben megszavazott őrseregek (ún. praesidiarius hadak)
főként Erdély északi, nyugati és déli részein láttak el ellenőrző feladatokat.3 A székelyek
soraiból megszervezett vörös darabontoknak vagy gyalogos puskásoknak (pedites pixidarii)
nem volt közvetlen határvédő szerepük, kivéve az olyan sajátos eseteket, mint a vargyasi
Trinch István és Fülpös István példája, akiket utódaikkal együtt 1591-ben Báthory Zsigmond
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A kérdés átfogó elemzése Sófalvi András: A székelység határvédelme és önvédelme a középkortól a
fejedelemség koráig. Várak és más védelmi objektumok Udvarhelyszék településtörténetében.
PhD-dolgozat. ELTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola, Régészet Doktori Program,
2012. Jelen tanulmány a Bethlen korabeli határvédelem továbbgondolt, kibővített változata.
EOE II. 570–571.
Vö. Szádeczky Kardoss Lajos: A székely nemzet története és alkotmánya. Bp. 1927. 283–284.
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az udvarhelyszéki gyalog puskások sorába emelt, kötelezettségeik közt meghagyva a havasok
szemmel tartását és sólymok keresését.4 E vonatkozásban még megemlíthetjük, hogy 1591
júniusában a fejedelem a marosszéki gyalog puskásokat, év végén pedig a csík-, gyergyó- és
kászonszéki darabontokat mentette fel az udvarhelyi vár őrzésének terhe alól, feladataik közt
előírva, hogy ellenség támadása idején kötelesek azonnal a kijelölt helyre sietni.5
A szervezett határvédelem hiánya jól megmutatkozott a tizenöt éves háborúban. A krími
tatárok Erdély felé közeledtének hírére az 1594. július elején Gyulafehérvár mellett tartott
fegyveres gyűlés elrendelte, hogy Sennyei Pongrác vezetésével a Moldvába vezető szorosok
őrzésére alakuljon Székelyföldön egy katonai tábor, azaz állandó őrsereg.6 A szorosok, átjárók ellenőrzése ekkor meglehetősen elhanyagolt lehetett, ugyanis 1599. október 17-én Mihály vajda a bodzai úton mindenféle ellenállás nélkül hatolt be Erdélybe.7 A következő év
hadieseményei folyamán a vajda erős őrséget állított a passusokba,8 1600 októberében, a
miriszlói ütközet után a bodzai átjárót viszont már Székely Mózes tartotta megszállva.9 Mint
más erdélyi források is utalnak rá a tizenötéves háború alatt, hadmozdulatok idején az átjárók
ellenőrzése és megtartása kulcsfontosságú volt.10 Ritkán, de előfordult, hogy az ellenség a jól
járható és gyakran használt útvonalak helyett a kevésbé ismert, nehezebb utakon vagy ösvényeken próbált átjutni a hegyeken. Radu Şerban havasalföldi vajda 1611 júliusában Báthory
Gábor ellen indult, és a terepet jól ismerve kikerülte a Törcsvári-szorost, hogy aztán a havasokon – feltehetően a Tömösi-szoros környékén – átkelve jelenjen meg a Barcaságban;11
ugyanekkor a fejedelem ellen támadó, majd az év őszén Moldvába szorult Forgách Zsigmond
a Máramarosi-havasok ismeretlen ösvényein próbált visszatérni Erdélybe, ám a nehéz útviszonyok és a téliesre forduló időjárás miatt csapatának jelentős részét elvesztette.12
A székelység szabadságjogainak és katonai szerepének visszaállítása a 17. század elején a határvédelem terén is éreztette hatását, amely egyes székely közösségek speciális feladatokkal való felruházását jelentette. Báthory Zsigmond 1602-ben megerősítette Bereck város régi kiváltságait,13

4 Az erdélyi fejedelmek Királyi Könyvei I. 1569–1602. 3. Báthory Zsigmond Királyi Könyvei 1582–
1602. (Erdélyi Történelmi Adatok. VII. 3.) Mutatókkal és jegyzetekkel regesztákban közzéteszi
Fejér Tamás – Rácz Etelka – Szász Anikó. (a továbbiakban: EFKK) Kolozsvár 2005. 1651. sz., 440.
5 Az oklevél tartalma Rákóczi Zsigmond 1607. augusztus 18-án kelt átiratából ismert, melyben a
fejedelem megerősítette a marosszéki darabontok jogait és kötelezettségeit. Székely Oklevéltár. I–
VIII. Szerk. Szabó Károly – Szádeczky Kardoss Lajos – Barabás Samu. (a továbbiakban: SzOkl)
Bp.–Kolozsvár 1872–1934. VI. 19–24. L. még EFKK VII. 3. 1580. sz., 421–422.; Szádeczky K. L.:
A székely nemzet i. m. 142–144., 280.
6 EOE III. 317.
7 Szádeczky Kardoss Lajos: Mihály havasalföldi vajda Erdélyben 1599–1601. Bp. 1882. 51–52.
8 Regesták Mihály vajda történetéhez 1599–1601. Közli Szádeczky Lajos. IV. közl. Történelmi Tár
7. (1884) 445–446. (a továbbiakban: TT 1884)
9 TT (1884) 641. Vö. Szádeczky K. L.: Mihály vajda i. m. 163.
10 Sófalvi A.: A székelység határvédelme i. m. 71–72.
11 Mikó Ferenc és Biró Sámuel históriája Báthori Gáborról. In: Erdélyi emlékírók Erdélyről. I–
VI. Szerk. Makkai László. (a továbbiakban EEE). Bp. é. n. [reprint kiadás: 1993–1994.] III. 137.
12 EEE III. 150. L. még Vörös Péter: Forgách Zsigmond erdélyi expedíciója 1611-ben. Hadtörténelmi Közlemények 124. (2011) 864–887.
13 E kiváltságok feltehetően a Székelyföld keleti peremére telepített, határvédelmi és kémkedési
feladatokkal („in confinibus Terre Siculorum nostrorum, versus partes Moldavie existeret quedam
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miszerint adót nem fizetnek és árumegállító joggal rendelkeznek. Ennek fejében a fejedelem
futárjait lóval és szekérrel látják el Moldvában Tatros városáig, az említett vajdaságban és
Havasalföldön kémeket tartanak, a határszéleket gondosan őrzik, és a fejedelmet mindenről
értesítik.14 Rákóczi Zsigmond idején viszály támadt a moldvaiak és a székelyek közti határok
ügyében (1606).15 1607. április 7-én a Moldvából és Havasalföldről Zágonba vezető utak,
ösvények, völgytorkolatok őrzésével, kémlelésével és azok eltorlaszolásával megbízott
zágoniak számára a fejedelem felmentést adott a hadi szemle alól.16 Báthory Gábor 1608ban Kászonszéknek kiállított kiváltságlevelében a Moldvába vezető utak (?) és ösvények őrzése fejében felmentette a széket a hadfelkelés alól;17 1613. július 20-án a fejedelem megerősítette e privilégiumukat.18 A két Oláhfalu 1609. évi kiváltságának alapja a tolvajosi országút
felügyelete – azaz egy belső útvonal ellenőrzése –, ez úgyszintén hadmentességgel járt a nevezett falvak számára.19 Az 1609. április 26.–május 5-e közti fehérvári országgyűlés 19. cikkelye a kászoniak és zágoniak mellett a dánfalvi és madarasi székelyeket más személyekkel
együtt különféle ösvények vigyázására kötelezte. A székelység egésze ezt sérelmezte, és kijelentették, hogy „az mi nézi az ösvényekre való vigyázást, arra pro ratione temporis az tiszttartó rendeljen elegedendő vigyázókat”,20 ugyanis a fenti közösségek, akárcsak a bereckiek, teljes
hadmentesség elnyerésére törekedtek. A széki tisztviselők e feladata, a határok ellenőrzését
ellátó vigyázók, gondviselők állítása a későbbi forrásokban is feltűnik – mögötte egy széki
szinten működő határvédelmi intézmény léte körvonalazódik.21
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Villa Valachalis Bereckfalva vocata… ad faciendam custodiam in illis confinibus et explorationem
in partibus Moldavie”) megbízott berecki román közösség Zsigmond királytól 1426-ban kapott
bíráskodási autonómiájáig nyúlnak vissza. SzOkl I. 120–121.
„in partibus Moldaviae et Transalpinae continuo exploratores alere, ac finibus excubias agere”.
SzO IV. 155–157. Az oklevél lényegében Báthory Zsigmond 1595. szeptember 14-én a feketehalmi táborban kiadott oklevelének átirata. Vö. Oborni Teréz: A végek őrzői – adalék a kézdiszéki
Bereck oppidum kora újkori történetéhez. In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik
évfordulójára. Szerk. Pál Judit – Sipos Gábor. Kolozsvár 2010. 211–212. A bereckiek más katonai
szolgálatot nem kellett, hogy ellássanak, az 1602. évi katonai összeírás megjegyezte, hogy „hadban
nem szoktak menni”. L. Székely oklevéltár. Új sorozat. I–VIII. Közzéteszi: Demény Lajos – Pataki
József – Tüdős S. Kinga. (a továbbiakban: SzOkl ú. s.) Bukarest–Kolozsvár–Marosvásárhely 1983–
2006. IV. 26.
Okiratok Erdély történetéhez a XVII. század elején. Közli Torma Károly. II. közl. Történelmi Tár
8. (1885) 302–304. (a továbbiakban: TT 1885) 302–304.
SzOkl VIII. 357–358.
SzOkl IV. 173–174.
„versus Moldauiam tendentium uigilÿs, et excubÿs quandam immunitatem ipsis porrexeramus”.
SzO IV. 189–190. L. még Balogh Judit: A székely társadalom Báthory Gábor korában. In: Báthory
Gábor és kora. Szerk. Papp Klára – Jeney-Tóth Annamária – Ulrich Attila. Debrecen 2009. 157.
Jakab Elek – Szádeczky Kardoss Lajos: Udvarhely vármegye története a legrégibb időtől 1849-ig. Bp.
1901. 322–323.
EOE VI. 122.
Vö. Szádeczky K. L.: A székely nemzet i. m. 287–289.
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A HATÁRVÉDELEM A BETHLEN-KORABELI FORRÁSOK TÜKRÉBEN
Bethlen Gábor 1615-ben megújítatta Bereck mezőváros régi privilégiumait, megszabva, hogy
régi szokásuk szerint kémeket tartsanak fenn, és általuk híreket szerezzenek a szomszédos
Moldvából, Havasalföldről, s azokat futárok útján továbbítsák a fejedelmi udvarba.22 Az
oklevelek és törvénycikkek mellett a korabeli levelezések számtalan határvédelmi vonatkozású információt tartalmaznak. Ilyen például a fejedelem 1618. november 11-én Daniel Mihály
háromszéki vicekapitányhoz intézett levele, melyből jól kiolvashatók a Bethlen korára és a 17.
századra jellemző határvédelmi óvintézkedések. Az oszmán csapatok Erdély keleti határainál
való elvonulása kapcsán írja a fejedelem, Daniel jól cselekedte, „hogy hírrel tart bennünket és
az havasok alá is vigyázókat szállított”, „valameddig Szkender Pasa elhalad, vigyáztatásban
legyen, hogy valami tréfa a szélföldön véletlenül ne történjék. Bennünket pediglen minden
hírek felől igen szorgalmatosan éjjel-nappal tudósítson”, és megparancsolja, hogy „mindjárást
mind lovast gyalogat felvévén, szállítsa őket az havas alatt lévő falukra, Kökösre, Bikfalvára, és
több közel lévő ottvaló falukra”.23 Egy héttel később kelt levelében a fejedelem azt írta, hogy
bár a vész elhaladt, amíg Daniel deák nem ért vissza Szkender pasától, „addig az három vagy
négyszáz gyalog az havasok alól el ne oszoljon”.24 Egy másik levélből kiderül, hogy „az vigyázás ugyan igen kivántatik, valamig az pasa Dunán innen leszen”,25 tehát az oszmán csapatok jelenlétét a szomszédos román vajdaságokban már közvetlen veszélynek tekintette az
erdélyi fejedelem.
A levelek rávilágítanak arra, hogy az időszakban a keleti határok megerősítése általában csak
ellenséges hadak közeledtével, illetve hadjáratok idején történt meg. Ezt nagyon jól tükrözi az
1619. május 5–26. közti fehérvári országgyűlés 5. cikkelyének indoklása is: „mennyi romlásával, fogyatkozásával és kárvallásával legyen hazánknak, holott az úristen sok erős havasokkal,
akadályos, ártalmas utakkal vévén környül szegény hazánkat, kik mindenütt nem csak szabadoson nyitva állanak, de még akarmely reánk igyekező ellenségnek is okot szolgáltattak, ha
egyiken nem, a másikon bátorsággal való reánk jövésre, sőt csaknem minden havasok alatt
való falukról szabados útak nyittattanak és tartatnak az két Oláh országra”.26 Az idézett
részlet egyértelműen rávilágít arra, hogy a hegyeken átvezető utak jó részét nem őrizték, rajtuk folyt a csempészés, és támadó hadak váratlan, meglepetésszerű beütése is előfordulhatott.
A törvénycikk meghagyta, hogy az engedélyezett passusokon (Zsil-völgye, Vöröstoronyi-szoros, Törcsvári-szoros, Ojtozi-szoros) kívül minden más utat a két Oláhország, azaz Moldva és
Havasalföld felé be kell vágatni, és járni rajtuk csak fő- és jószágvesztés terhe alatt lehet.27 A
törvényben rögzített rendelet betartása a megyei ispánok, székely és szász király- és főbírák,
valamint a fogarasi kapitány és udvarbíró feladata és kötelessége.28 Hogy a törvény nem csak

22 Oborni T.: A végek őrzői i. m. 212. L. még Nagy képes millenniumi hadtörténet. 1000 év a hadak
útján. Szerk. Rácz Árpád. Bp. 2000. 144.
23 TT (1885) 456.
24 TT (1885) 457.
25 Bethlen november 21-én írt levele Daniel Mihályhoz. Kiadva: A vargyasi Daniel család közpályán
és a magánéletben. Szerk. Vajda Emil. Bp. 1894. 92.
26 EOE VII. 103., 514.
27 Uo.
28 Uo.
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papíron maradt, arról egy Bethlen Gábor által Rhédey Ferenc váradi kapitánynak 1619. június 25-én írt levél tanúskodik, melyből kiderül, hogy a fejedelem a helyszínen ellenőrizte a
tiltott utak járhatatlanná tételét. Számunkra a következő részlet a legtanulságosabb: „holnap
az havasalföldi útra az Boza vize mellé indulok, melyen Kgdis járt Sorban Vajdával, azon
volnánk, hogy azt az utat úgy vesztenők ell, hogy soha lóval rajta ne járhasson, egy nagy kősziklás havas oldalt akarunk fertál melyföldigh lefaragtatni, noha Istennek hála, semmi félelmes álapotunk nincsen, sőt minden jót remélek a Portától is, de ha végeztök országostól az
utakra való gondviselést, hogy jövendőben bátorságosban lehessen az ország népe, az két olá
ország felől, immár végben viszem, ha Isten reá segít”.29 A forráshely egyértelműen rácáfol
arra a tudományos vélekedésre, miszerint a Bodza-patak szurdokvölgyét egészen az újkorig
nem használták volna,30 ugyanis kisebb portyázó csapatok számára a szűk, ám alacsony fekvésű és rövid útvonal gyors átkelési lehetőséget biztosított Moldvából Erdélybe. Az intézkedés hátterében a fejedelem készülő Habsburg-ellenes hadjárata körvonalazódik, aki nagyszabású külpolitikai terveihez hátországát biztonságban akarta hagyni.
Az 1620. április 5–20. közötti fehérvári országgyűlés (5. art.) szintén foglalkozott a problémával.31 Az év szeptemberének végén, északi hadjáratának idején írta a fejedelem Bethlen
István kormányzónak: „senki Erdélt nem invadálja ez esztendőben; és ha szintén valaki reá
indulna is, bizony uram, útját az ellenségnek úgy megállhatják, hogy meg sem büzli Erdélt,
csak ne várják ágyokban, hanem Bereczken belől, ahol én járkáltam, vessenek jó sáncokat…”.32
A levél utalása szerint háborúk és hadmozdulatok idején – a középkorban általánosan alkalmazott technikát – az utak, szorosok eltorlaszolását és bevágását továbbra is az egyik leghatékonyabb
módszernek tekintették.
1621 júliusában a Moldvában tartózkodó Sövényfalvi Dániel figyelmeztette a fejedelmet,
hogy az ojtozi utat nem lenne jó bevágatni és eltorlaszolni, mivel az hadüzenetnek számítana:
„Nyilván való közönséges ellenség előtt szokták az utakat bevágni; ne adja penig isten, hogy
ezek ellenségink legyenek”.33 Sövényfalvi utóiratában azt is hangsúlyozta, hogy „az kémek,
vigyázók el ne fogyjanak Moldovából”. Ezzel összevág az Oszmán Birodalom lengyelországi
hadjáratához Moldvába élelmiszert szállító Nagy Szabó Ferenc tudósítása, miszerint az oszmán hadak közelségének hírére „Erdélyből 200 lovas székely jött által Molduvára, hogy a
tatár felöll bizonyos hírt vigyen által az havason az országba”.34
Bethlen István Tholdalagi Mihály sepsi-, kézdi- és orbai széki kapitányhoz 1626. szeptember 25-én kelt rendelete előírta, hogy a marosszéki, udvarhelyszéki és háromszéki hadköteles székelyeket Háromszékre, a hegyek alatti táborba kell gyűjteni. A havast őrizőknek fo-

29 A közöletlen levélre Papp Sándor hívta fel a figyelmemet, hálás köszönetem érte. Az irat
Tunyogi Csapó József által készített másolata az MTA Kézirattárában maradt fenn. Magy. Irod.
Levelezés. Ívrét. 8. sz. 1–3v. Nr 4. Fol. 5–7r.
30 Vö. Pavel Binder: Date geografico-istorice referitoare la pasurile şi plaiurile transcarpatice din jud.
Covasna. Aluta 4. (1972) 272.
31 EOE VII. 118., 541.
32 EOE VII. 551.
33 Adalék „Bethlen Gábor és a Porta” czímű közleményhez. Közli Gergely Samu. I. közl. Történelmi
Tár 5. (1882) 443–444.
34 Maros-vásárhelyi Nagy Szabó Ferencz Memorialéja. In: Erdélyi Történelmi Adatok. I–III. Szerk.
Mikó Imre. Kolozsvár 1855–1858. I. 138.

679

EME
Sófalvi András
lyamatosan ott kell tartózkodni, „valameddig az szükség kévánja”, és csak élelemért mehetnek
haza. „És az fegyver mellett kapákkal, ásókkal, lapátokkal, tekenyőkkel menjenek fel, és valahol kévántatik az útaknak erősítése, ne az fáknak levágásával, hanem mentől erősebb mélyebb
ároknak, sáncznak hányásával erősítsék meg az utakat; mindenekfelett az Ojtoz útját kiváltképpen”. „Ha, penig az tatárnak Moldovában létét bizonyoson érti ő kglme, az mint feljebb is
írám, mind lovas és gyalog szolgáló rendet, és az egész földnépét fejenként személy válogatás
nélkűl minden rendeket felvévén, az hova legszükségesebbnek itili ő kglme, Kemény Boldisár
uramnak és több gondviselő uramnak tetszésekből oda gyűjtse mind Csikból és az többi
útakról is, mentől felesben lehet. – Mindazáltal több utakat is pusztán nem kell hagyni vigyázó nélkűl”. És mivel „az szoros útakban lehet legjobb módjával való resistálás az ellenség ellen”, „valameddig azért az tatárnak kűnlétét érti ő kglme, mindaddig continue igy igyekezzék
ő kglme gondot viselni”.35 A határok optimális felügyeletét, mely mindenféle utat ellenőrzés
alá vont, Bethlen Gábor harmadik északi hadjárata tette indokolttá. A rendeletből világosan
kiderül, hogy hadi állapot idején a határvédelem feladata a katonaköteles székelység egészére vonatkozott.
Az 1626. május 24.– június 17. között tartott fehérvári országgyűlés (XV. art.) a (csík)tapolcaiak orgazdaságait megszüntetendő a moldvai ösvényt leromboltatta.36 Elég nyilvánvaló,
hogy az intézkedésnek határvédelmi célzata is volt. Az 1630. január 25.– február 17. közti
fehérvári országgyűlés LXX. cikkelye ismételten a tilalmas utak és ösvények használatának
szankcióival foglalkozott.37
Az eddig taglalt intézkedésekkel összefüggésben a korabeli határvédelemnek volt egy másik alapvető pillére is. Bethlen Gábor idejében Székelyföld és Délkelet-Erdély határain a stratégiai
átjárókat várakkal erődítették. A kortárs Tatrosy György önéletírásából tudjuk, hogy „az két
olah országh feleol urunk eo lessege egjszersmind negj jo oltalmazo varakat epittete az havas
torokban az Csikhavasban, Oytozban, Dofftanban es Bozaban”.38
Vajon hogyan kell értelmeznünk Tatrosy György közlését? A polgári-katonai családból
származó (apja tüzér volt a fejedelem hadában) Tatrosy gyerekkorát Brassóban töltötte, majd
különféle erdélyi udvarokban szolgált. Az 1620-as évek második felében nagyrészt szintén a
Barcaságban működött.39 Így tudósításának hitelességében alapvetően nincsen okunk kételkedni, hisz ismeretei első kézből származnak. Lényegében hasonló információkat közölt a
kérdésre vonatkozóan a szintén kortárs Kemény János, a későbbi fejedelem is: Bethlen Gábor
„szép lövő szerszámokat öntetett, erősségeket építetett; többi közt az Oláhországok felől való
passusokat is muniálá várakkal”.40

35 EOE VIII. 357–359.
36 EOE VIII. 65., 321.
37 „az görögök sok tilalmas útakon, ösvényeken, úgy mint fogarasi, csíki, gyirgyai havasokon
járnak ki- s bekereskedésnek okáért, mely miatt félő, hogy kicsin haszonért nagyobb kára ez országnak ne következzék: végeztük, hogy ennekutánna, a mint ennekelőtte is, valakik az tilalmas útakon
és ösvényeken, havasokon találtatnak ki- s bejárni, megfogassanak és mindennémű marhái elvétessenek”. EOE IX. 104.
38 Az értékes történeti forrást Domokos Pál Péter fedezte fel és tette közzé. L. Domokos Pál Péter:
Tatrosy György önéletírása és történeti feljegyzései. Irodalomtudományi Közlemények (1957) 253.
39 Domokos P. P.: Tatrosy i. m. 238–239.
40 Kemény János: Bethlen Gáborról. In: EEE IV. 122.
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A korabeli forrásokból jól kiolvasható az 1620-as években folyó határvár-építkezések folyamata. 1620. május 28-án Mikó György és Daniel Mihály értesítik Bethlen István fejedelmi
tanácsost, hogy a rossz idő miatt a Bodzán majdnem odavesztek, de a szászokkal megerősödve vezetik a munkát, annak ellenére, hogy Mikó Ferenc a csíki hámorból vasat vonakodott
ingyen adni. Ásók, kapák és vasrudak nélkül Ojtozban sem lehet dolgozni.41 Az 1626. május
24.–június 17. közti fehérvári országgyűlésen nem nyert elfogadást a kézdivásárhelyiek,
illyefalviak, torjaiak és sepsiszentgyörgyiek azon kérelme, hogy felmentést kapjanak a határszéli erődök építésének terhe alól (XXIII. art.).42 Az 1630. évi fehérvári országgyűlés (LVII.
art.) világosan utalt rá, hogy a határ menti várakat a székelyek építették, ezért a háromszékieknek részleges vámmentességet biztosított. „Mivel az Bozán és Ojtozon való várakat Háromszék építtette: végeztük azt is, hogy valakik magok szükségekre vitetnek vagy hozatnak marhát Havasalföldébűl, vámot rajtok ne vegyenek. Az bereczki és csíki vám felől is az régi usus
observáltassék. Az Ojtozon és Bozán való várakban is az praesidium tartásra Felséged kegyelmes gondviselését ígíri…”.43

A HATÁRVÁRAK TOPOGRÁFIAI-RÉGÉSZETI HELYZETELEMZÉSE
Nézzük a továbbiakban, mit tudunk a nevezett várak építéstörténetéről az ismert térképészeti és régészeti adatok fényében. A szorosok, átjárók mentén épített erősségek földrajzi helyzetét egy vázlatos térképpel szemléltetem (1. kép).
A Gyimesi-szoros moldvai kijáratánál, a Tatros-folyó völgyét jobb oldalról lezáró hegygerinc (18. századi forrásokban: „Aldamas hegy”)44 Kőorrnak nevezett végén emelkedő várromot (2. kép) a történeti hagyomány Rákóczi-várnak nevezi. A 17. századi forrásokban (1634:
„gemes Uarán”;45 1677: „Ghemes váránál”46) megjelenő, a csíkszépvízi harmincadvám47 és
a Gyimeseken átkelő út ellenőrzését, felügyeletét betöltő határvár a 18–19. században egy
komplex erődítményrendszer része lett. Eredeti állapotáról a Gyimesi-szorost ábrázoló legkorábbi osztrák katonai térképek (1718, 1733) révén juthatunk vázlatos ismeretekhez.48 Az
1733-as felmérés (3. kép) a mai várrom helyén egy négyzetes, ez időben puskaporraktárnak

41 Beke Antal: Az Erdélyi Káptalan levéltára Gyulafehérvártt. II. közl. Történelmi Tár 18. (1895)
413–414. A Berecken belüli sáncok szükségességéről maga a fejedelem írt 1620. szeptember 29-én.
L. fentebb EOE VII. 551.
42 „országokra menő és béjáró útakra építendő erősségnek segítéséből az megnevezett városokat
falukat….ebből egyenlő tereh viselés alá submittálta”. EOE VIII. 65., 323–324.
43 EOE IX. 101.
44 Demjén Andrea: Cetatea Rákóczi de la Ghimeş-Făget (Gyimesbükk), jud. Bacău. Kézirat. 2012. 2.
45 Uo.
46 Pataki József: A csíki vashámor a XVII. század második felében. Csíkszereda 1971. 63.
47 Feltehető, hogy az 1606-ban említett csíki vámhely a gyimesi átkelő forgalmát használta ki.
„… az csíki és gyergyói havasokon három helyen is volnának afféle vámok, kik praecise az ű felsége
legitimus proventusit concernálják”, jelentették Petki János székely főkapitánynak, mely vámokat le
kell foglaltatni a fejedelem számára. Vö. TT (1885) 308. A gyimesi vám közvetett említése az 1630.
évi országgyűlés LVII. cikkelyében: EOE IX. 101.
48 Biró Gábor: A gyimesi átkelő történelméből. Gyimesbükk 2010. 10–15.
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használt toronyszerű épületet ábrázol.49 Ettől keletre a Tatros két oldalán egy-egy lerombolt,
„réginek” nevezett négyzetes, illetve ötszögű torony maradványai láthatók (A és B betűjellel,
a Rákóczi-várként ismert objektumot a C pont jelölte).50 Adekvát írott források híján a vár
korai részeinek feltárása és keltezése a régészeti kutatásoktól várható. Addig is, az erősség létesítését illetően, más közvetett adatok figyelembevételével Tatrosy értesülése hitelesnek fogadható el, azaz a vár minden bizonnyal Bethlen korában, az 1620-as években épült.51 Egy
korábban létesült és használt vár esetében a gyimesi passust az 1619. évi országgyűlés (l. fentebb) nem rendelte volna a tiltott útvonalak listájára.
Az Ojtozi-szoros Délkelet-Erdély leggyakrabban használt átkelője volt a középkorban és a
fejedelemség korában, a rajta áthaladó út mentén hozták létre a késő középkorban a berecki
vámot.52 1627-ben Bethlen Gábor harmincadszedő vámhelyet állított fel az Ojtozivárban.53
Az ojtozi várat nem említik középkori források,54 sőt az I. Ferdinánd király által 1551–
1552-ben Erdélybe küldött biztosok tevékenységéből elég egyértelműen kiderült, hogy ekkor
az Ojtozi-szorost nem védte erődítmény. A források részletesen tudósítanak a fejleményekről,
ugyanis a kiküldött biztosok és tanácsosok egyik fontos feladata a hegyszorosok védelmének
kérdése volt. 1551 júniusában Ferdinánd biztosainak adott utasítása előírta, hogy meg kell
vizsgálni, melyek a határszéli erődítmények és hegyszorosok Moldva és Havasalföld felé, melyeket kell kijavítani, mennyi ezek költsége, stb.55 1552 telén Haller Péter szebeni polgármester tudósította Castaldót, hogy a hozzáküldött Urbinói Sándor kapitányt elkalauzolta a
Moldvába és Havasalföldre vezető utak és szorosok megvizsgálására. Mint írja, leginkább két
passus van, az egyik Moldva, a másik pedig Havasalföld felé, ahol az ellenség be szokott törni,
amelyek „si praesidio mediocri intercipiantur”, az ellenséges betöréseket meggátolhatják.56
Haller értesülve arról, hogy a szultán készül Erdély ellen,57 a moldvai vajda Ojtoznál, a havasalföldi vajda pedig a bodzai (bussai) átjárón keresztül akarnak betörni, a két útvonal elzárását sürgette.58 Ferdinánd helyeselte a berecki (ojtozi) és bodzai passusok erődítéseinek tervét, és a székelyek ellenkezése dacára is szükségesnek tartotta határaikon erődítményeket

49 Biró G.: A gyimesi átkelő i. m. 14–15.
50 Uo.
51 A vár bemutatására l. még Karczag Ákos – Szabó Tibor: Erdély, Partium és a Bánság erődített helyei.
Várak, várkastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődítmények a honfoglalástól a 19. század végéig. Bp. 2012. 222–223.
52 A berecki vámhelyre vonatkozó első adat 1571-ből való. SzOkl III. 336.
53 SzOkl. IV. 232.
54 A szoros és az út használatára l. Binder Pál: A Barcaság és Háromszék kapcsolatainak történelméből. Aluta (1971) 207–208. A félreértések forrása Majláth István 1538. szeptember 16-án kelt oklevele, melyben a vajda megparancsolta Brassó városának, hogy az Ojtoz védelmére a várakba rendelt serege („cum gentes iste, que ad custodiam Oijthoz in castris constitute sunt”) számára három
hordó bort és más élelmiszereket küldjön Kézdivásárhelyre. Vö. Bordi Zsigmond Loránd: Az Ojtoziszorosi Rákóczi-vár 2004. évi régészeti kutatása. Acta Siculica (2007) 306.
55 Erdély történetére vonatkozó regesták 1551–1553-ig. Közli B. S. I–VI. közl. Történelmi Tár 14.
(1891) , 15. (1892) (a továbbiakban: TT 1891, TT 1892.) Itt: TT 1891. 432.
56 1552. február 18. TT 1891. 645.
57 1552. február 13. és 21-i levelek. TT 1891. 642., 647.
58 1552. március 4. TT 1891. 651.
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emelni.59 Castaldo Ferdinánddal tudatta, hogy bár a székelyek nem igazán hajlanak rá, gondoskodni fog arról, hogy a két passusban erődítmények létesüljenek.60 A szebeni polgármester
a királynak írt levelében szintén kiemelte, hogy az Ojtozi-szorost mint különösen fontos helyet meg kell erősíteni, és noha a székelyek az építés elhalasztását kérik, ennek elkezdését
mégis rendelje el.61 Az átjárók tervezett megerődítésére az elkövetkezendő események miatt
feltehetően nem került sor, ezt az Oszmán Birodalom széles fronton indított hadjárata, illetve
a vazallus román vajdák készülő betörése elodázta.62 A következő évben még napirenden volt
a kérdés, erre utal a Dobó István és Kendi Ferenc erdélyi vajdáknak 1553. május 18-án adott
királyi utasítás, melyben a dévai szoros és a moldvai végek védelme, illetve megerősítése szerepelt.63 Sokatmondó Haller Péter kincstartó 1552. október 21.– 1553. október 21. közötti
időszakról készített számadáskönyve Erdély bevételeiről és kiadásairól, ugyanis ebben nincsen
adat a tervezett erődítésekre vonatkozó kiadásokra.64 Bécs pedig rövidesen erdélyi pozíciójának feladására kényszerült.
Az egy évtizeddel ezelőtt folyt régészeti kutatások eredményeképpen az ojtozi Rákóczivárat viszonylag jól ismerjük: szabályos alaprajzú vár három négyzetes formájú saroktoronynyal, előretolt keleti toronnyal és egy völgyzáró fallal (4. kép). A régészeti ásatás a délnyugati
és keleti, háromszintes tornyok feltárására irányult, és a várat az alaprajzi forma és az X alakú
lőrések alapján a 15. századra keltezte.65 A 15–16. századi leletanyag hiánya, a nevezett lőréstípus 16. század eleji megjelenése és a tűzfegyverek szintén e századtól való széles körű
elterjedése, valamint az írott források negatív tanúságtétele alapján e korai keltezést viszont
nem tartom megalapozottnak. A tornyok formája, különösen a bástyaszerű északnyugati to-

59 1552. március 7. TT 1891. 652.; 1552. április 2. TT 1891. 659.; 1552. április 12. TT 1892. 144.
60 1552. április 2. TT 1891. 658.; 1552. április 10. TT 1892. 143.
61 1552. május 5. „passum quendam, in partibus Ziculorum uersus fines Moldauiae uergentem,
quem Oytos uocant… Ziculi orabant, ut ipsis pariter consulere liceret, habita iam Congregacione,
denuo legatos miserunt, rogantes, ut oppus differetur, donec Sacram Maiestatem vestram adire
possent… Missuri igitur sunt erga Eandem Maiestatem vestram suos legatos, supplicaturj, ne illic
munimentum erigatur, essent enim plures viae, per quas hostes in hanc Terram intrare possent,
neque hostibus, hoc passu occupato ingressum penitus intercipi posse… quamuis legati Siculorum
erga eandem sint uenturj, nihilominus tamen passum illum muniri facere, et opus Inchoari
mandaret. Ipsi Siculi opus illud non impedient, aut si impedire uellent, per praesidia uetrae
Maiestatis, qua in Regno sunt, compesci possunt.” SzO II. 103–104.
62 A vajdák készülő támadására l. az 1552. június 17. és 29-i okleveleket. TT 1892. 155., 158.
Báthory András vajda Szent Margit napja (július 13.) előtti vasárnapon írta Nádasdy Tamásnak:
„Moldvai vajda az elmúlt Hétfőn jött Erdélybe, az székely földin, szinte az havas alatt egy falunak
Bereczki neve, ott vagyon táborba.” Vö. Somlyai Báthory András levelei Nádasdy Tamáshoz 1549–
1559. Közli Komáromy András. Történelmi Tár 28. (1905) 110. (a továbbiakban: TT 1905.) 110.
1552. július 16-án a moldvai vajda már Kézdivásárhely környékén fosztogatott. TT 1892. 271.
63 „partim vero versus Moldaviam, partim in alio loco ubi magis opus esse fuerit visum permaneant,
secundum tamen necessitates penes eorum personas aliquem numerum ex equitibus ipsis iidem
waywodae penes se retineant”. L. TT 1905. 435.
64 L. Oborni Teréz: Erdély pénzügyei I. Ferdinánd uralma alatt 1552–1556. Bp. 2002. 196–234.
65 Bordi Zs. L.: Az Ojtozi-szorosi Rákóczi-vár i. m. 301–318.; Uő: Az Ojtozi-szorosi „Rákóczi vár”.
Várak, Kastélyok, Templomok 5. (2009: 6. sz.) 8–11.
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rony (5. kép)66 és az előretolt keleti védőmű alapján megkockáztatom, hogy az erődítmény –
bizonytalan 16. század közepi előzmények után – csak Bethlen Gábor idejében épült fel. A
végszó kimondása természetesen további kutatásokat igényel.
A Tatárhavas-hágó 1300 m fölötti gerincén emelkedő bodzai várról (6. kép) biztosan tudjuk, hogy jóval Bethlen kora előtt létesült. A határvár a Fekete-tenger felé vezető kereskedelmi útvonal mentén épült, a régészeti leletek tanúsága szerint a 14. század második felében.67
A szabálytalan négyszög alaprajzú, saroktornyos (7. kép), több periódusban épült erősség közvetlenül ellenőrizte a kereskedelmi forgalmat, 17. századi (harmincad)vámja középkori eredetű. 1358-ban Nagy Lajos király kiváltságlevele révén Brassó város kereskedői különféle kedvezményekhez jutottak az Al-Duna és a Fekete-tenger felé irányuló kereskedelemben a Bodza és a Prahova folyók között („inter Bosam et Prahom”).68 Egy késő középkori (1525)
forrásból megtudjuk, hogy Tomori István erdélyi alvajda bodolai Béldi Pál panaszára kivizsgálta, hogy a Bodzamezőn Havaselvére vezető út („via Wtas nominata”) a huszadszedő pecsétje nélkül tiltott- és álútnak számított-e.69 A vár hadi jellegű használatáról főként a fejedelemség kori források tudósítanak.70
Az 1990-es években folyt feltárások nagy vonalakban tisztázták a bodzai vár építéstörténetét, és közvetlenül kimutatták a Bethlen-korabeli építkezések nyomait, az északkeleti torony sarkánál egy 1628-ból származó feliratos kővel:
K [álnoky] I [stván]
ERDÖVIDÉKI VICE KIRALY
BIRO EPITETET AZ ERDÖVIDÉKI
E [egyház] KE [rü] LE [t] BEN AZ KÖFALBAN KÉT
REND KÖ FALAT
24 DIE IULY 162871

66 Österreichisches Staatsarchiv Kriegsarchiv Kartensammlung. I.C.VI.1–3–414. Vö. Karczag Á. –
Szabó T.: Erdély, Partium és a Bánság i. m. 355.
67 Dan Căpăţână – Eugen S. Teodor – Adrian Ioniţă – Bogdan Ciupercă – Alexandru Bădescu: Cetatea de
la Tabla Buţii (com. Ceraşu, jud. Prahova) – Campaniile Arheologice 1995–1996, 1998. Materiale
şi Cercetări Arheologice. Serie nouă 4. (2008) 157–169.; Adrian Ioniţă: Viewpoints on the Fortress
at Tabla Buţii in the Light of Archaeological Excavations. European Archaeology – online 2002.
http://www.archaeology.ro/ai_tb_eng.htm (2014. január 22.) A feltárások során nem nyert bizonyítást az a régi keletű történeti koncepció, miszerint a vár a Német Lovagrend Keresztvárával
(Cruceburg) lenne azonosítható.
68 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Hrsg. Fr. Zimmermann – C.
Werner – G. Müller. Hermannstadt 1897. 152–153. L. még Pach Zsigmond Pál: A Levantekereskedelem erdélyi útvonala I. Lajos és Zsigmond korában. Századok 109. (1975) 15.
69 SzOkl VIII. 266–269. Feltehető, hogy a Havasalföldről Erdélybe importált borkereskedelemmel kapcsolatos a vár környékét jelző román helynév, a Tabla Buţii eredete (a román butoi jelentése
hordó). Vö. Gh. I. Cantacuzino: Cetăţi medievale din Ţara Românească (sec. XIII–XVI). Bucureşti
1981. 131–137.
70 Pavel Binder: Contribuţii la localizarea Cruceburgului şi unele probleme legate de ea. Culegere de
studii şi cercetări. I. Muzeul Regional Braşov. Braşov 1967. 130–134.; Uő: Date geografico-istorice
i. m. 275–278.
71 Căpăţână, D. – Teodor, E. S. – Ioniţă, A. – Ciupercă, D. – Bădescu, A.: Cetatea de la Tabla Buţii
i. m. 7.
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A történeti forrásokkal viszonylag jó adatolt bodzai vár esete segít pontosítani Tatrosy
vonatkozó utalásának értelmezését: Bethlen Gábor idejében jelentős felújítási munkálatok
zajlottak a stratégiai fekvésű, Tatárhavas-hágón található középkori határvár területén. 1619ben a bodzai passus feltehetően a vár leromlott – és ennek megfelelően a határellenőrzésre
alkalmatlan – állapota miatt maradt ki az engedélyezett átkelőhelyek sorából (l. fentebb), de a
rákövetkező évben már elkezdődött a vár kijavítása.72
A negyedik várról, a doftánai erődítményről nem rendelkezünk térbeli-fizikai paraméterekkel, ugyanis a helyét sem ismerjük pontosan. Tatrosy György rövid utalása az egyetlen, becses
történeti adat rá. A lokalizálásban a román nyelvben földrajzi névként és helységnévként
gyakran előforduló ’doftana’73 köznév alapján a Tatros (Úz) völgyének kijárata a Bákó megyei
Dofteana előtt, a barcasági Tatrang folyóba Ó-Sáncnál ömlő Dofteana-patak torkolatának
környezete, valamint ezzel átellenben, a Kárpátok vízválasztóján túl déli irányba folyó
Doftana–Doftăniţa völgye egyaránt szóba jöhet. Tanulmányozva a fent említett három helyszín történeti-katonai felméréseit, eddig mindössze egyetlen objektumot tudunk kapcsolatba
hozni a fejedelemség kori erődítménnyel: a Doftana-patak Tatrangba való torkolásától északra 1788-ban ábrázolt „Alte Roemer Schantz”74 völgyzáró sáncát (8. kép), mely korábbi az
osztrák katonai létesítményeknél. Noha G. M. Visconti Erdélyről 1699-ben készített katonai
térképe75 nem ábrázolja ezt, a név alapján egyértelmű, hogy a völgytorkolatot valamikor a
Habsburg-berendezkedést megelőzően egy földművel zárták le, melyet Bethlen Gábor idején
feltehetően felújítottak. Természetesen nem kizárt, hogy az „ó-sánc” mindössze 17. századi,
de ezt ma már nehéz kideríteni, ugyanis 1877 körül jelentősen átépítették, illetve a 20. században a Tatrang-folyó felduzzasztásával jórészt víz alá került.

ÖSSZEFOGLALÁS
Összegezve a korabeli írott források (törvények és rendeletek, oklevelek, levelezések, történeti irodalom) tanúvallomásait és a régészeti-topográfiai kutatások vonatkozó eredményeit, elmondható, hogy Bethlen Gábor kormányzata a határvédelem terén is jelentőset alkotott,
stabilizálva a székelyföldi és délkelet-erdélyi határok védelmét. Ez a biztonsági rendszer több
pilléren nyugodott: részben a speciális, határellenőrző feladatokat ellátó privilegizált székely
közösségek fenntartásán, másrészt, hadiállapot idején a határok védelmére létrehozott alaku-

72 A várban lelt 17. századi pénzérmék éppen egy 1620-as verettel indulnak, és az írott forrásokkal összhangban jól kijelölik a felújítási munkálatok elkezdésének idejét. Vö. Căpăţână, D. – Teodor,
E. S. – Ioniţă, A. – Ciupercă, D. – Bădescu, A.: Cetatea de la Tabla Buţii i. m. 9. Bethlen Gábor korából négy pénzérme is napvilágra került, ami egyértelművé teszi, hogy a bodzai vár visszanyerte
korábbi jelentőségét.
73 A szláv eredetű degtena (magyarul kátrány) köznév származéka.
74 Österreichisches Staatsarchiv Kriegsarchiv Kartensammlung III. e. 3243. Vö. Karczag Á. – Szabó T.:
Erdély, Partium és a Bánság i. m. 366. Az objektumra Szabó Tibor hívta fel a figyelmemet, köszönet az észrevételért. Nincsenek adataink a hegyszorosokat záró római földművekre, a terminus lényegében egy megszokott formula, melyet a régi, ismeretlen korú létesítményekre gyakran alkalmaztak.
75 Giovanni Morando Visconti: Mappa della Transiluania. OSZK, Térképtár. Jelz. TM 8615.
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latok szervezetén. A forrásokban megragadható a székek szintjén megszervezett, határőrző
feladatokat betöltő intézmény léte is. A passusok használatának gyakorlati feladatait, háborús
helyzet esetén azok elsáncolását és a legfontosabb szorosok-átjárók várakkal való megerődítését és őrzését szintén a székelység végezte el. Mindezek nem jöhettek volna létre a fejedelmi
hatalom átfogó hadügyi reformpolitikája76 nélkül, mely többek közt a székely katonai potenciál korábbi számarányát és haderejét is igyekezett visszaállítani.

BORDER DEFENCE OF SZEKLERLAND
DURING THE REIGN OF GABRIEL BETHLEN

Keywords: border defence, Szeklerland, passageways, alpine camps, border castles
In this paper I have attended to summarize through the light of historical documents, topographical
and archaeological data the question of border defence of Eastern–Southeastern Transylvania (broadly
the autonomous area of Szeklerland) during the time of Gabriel Bethlen’s reign (1613–1929).
After the crisis of Szekler society in the second part of sixteenth century, which had its reflections
in the military organization and defence system, too, at the beginning of seventeenth century and especially during the reign of Gabriel Bethlen the border defence was stabilized. This particular kind of security system was based on many factors. There were some special privileged Szekler communities with
the role of border control and units formed in time of the wars with the duty of border defence. The
written documents suggest the outlining of an institution with border defence role, organised on the
level of Szekler districts. The maintenance of mountain passes and their closure by ramparts in time of
war, the fortification and control of them by castles was also done by the Szeklers. These factors, as an
integral part of the military reforms of Gabriel Bethlen’s principality, had an important aspect on the
military role of Szekler society.

76 A kérdésre legutóbb l. B. Szabó János: Bethlen Gábor, az újjászervező. A kora újkori hadügyi fejlődés Kelet-Közép-Európában: az Erdélyi Fejedelemség példája a XVII. század első felében. Hadtörténelmi Közlemények 126. (2013) 963–988.
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