
A MAROSVÉCSI VÁR

A m arosvásárhelyi régi reform átus kollégium hajdani kisdiákjai, ha 
valahogy fö lju thattak  az ottani hatalm as várbeli nagytem plom  tornyába, 
tiszta időben annak északra nyíló ablakából versenyezni szoktak a m aros- 
vécsi vár m egkeresésében.

A fürkésző tek in tetek  ilyenkor a K elem en-havasok felől kéklő mesz- 
sziségbe, északra fúródtak, s a legjobb szeműek előtt Szászrégen ködsze- 
rűen  fehérlő városfoltjai fölött egy nagy, kétcsúcsú hegy irányában, a 
kékes szürkeségből sejtelm es, apró színfoltok bontakoztak ki, és aztán 
m ind többen lá tták  vagy képzelték látn i a M arosvásárhelytől légvonal
ban több m in t 30, az országúton több m int 40 kilom éterre álló vécsi vár 
körvonalait.

A lá tvány  vagy ném elyek szám ára csak látomás azonban keveset ta r 
to tt. A távo li várkép körvonalai percek u tán  táncolni kezdtek az eről
ködő pillantások előtt, s a  távolba nézők tek in tete  sorra fárad tan  hullott 
vissza M arosvásárhely tarka háztengerére.

V alahogy így já r az is, aki a  marosvécsi vár m últjába néz. A gyér 
adatok világánál jóform án csak tö rténeti színfoltokat láthat, s fárad tan  
té r m eg a m últ messziségéből.

M aga a vár a régi Erdély legnagyobb folyóvölgyének legészakibb vi
lági történelm i és műemléke.

Oda épü lt Régentől északra 10 kilom éterre, a M aros-völgy jobb parti 
völgylépcsőjének vagy teraszának szélére, s így tornyaiból északra föl a 
havasokig, délre M arosvásárhelyig, együtt 60—70 kilom éterre nyílik  gyö
nyörű  kilátás.

Négyszögű épülettöm bjét keleten két nagyobb gúlafedelű, nyugaton 
két kisebb m anzárdtetős bástya őrzi, s egész alaprajzi elrendezése, sőt 
részben bástyaépületei is feltűnő hasonlóságot m uta tnak  a fogarasi várral.

A bástyákból inkább csak a völgy felé néző kettő m u ta tja  m agát, s a 
várépület hol felbukkan, hol elrejtőzik  az országút vándora előtt. A folyó 
bal partjáró l, a völgyből vagy a vonatról nézve azonban m esszire kim a
gaslik a M aros-parti égerfás berek  fölé a körülötte zöldülő gyüm ölcsfa- 
és erdőkoszorúból. A latta  m ég az 1880-as években, lenn  a völgyben, az 
országút m ellett, a Maros egy holt ága m inden áradáskor föl-föltám adott. 
Bennebb a vár felé gazdasági lakások, épületek állottak, s egy puszta 
szeszgyár sorvadozott. Ezt és a környékét gyakran pávák rikoltozása verte  
föl, m elyek különös előszeretettel keresték  föl a várkertbő l ezt az elha
gyott épületet.

Az országút a falu  akkori északi vége felé fordult meg a h o lt M aros
ág felé, s a kanyarodástól indu lt ki a várba vezető kocsiút is, m elyet jó
val később, a vár északi nagytornyának  kiépítésekor em eltek  a jó m űút 
színvonalára.

H árom negyed század elő tt a várnak  és környékének képe csaknem  
teljesen az volt még, am it K ővári László Erdély építészeti em lékei cím 
mel 1866Jban m egjelent kötetének 228. lapján  láthatunk; ide nyom dai té 
vedésből került, a gerendi K em ény Sám uel-féle ún. alsó kastély  képe he
lyett.
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A v ár ú tja  fönn az épület XX. század eleji nagy rendezésekor helyen
kén t virágokkal szegett sé taú ttá  alakult, s m ellette az egykori várárokban 
itt-o tt rózsafák virágoztak. A várkapuhoz vezető kőhíd két új kőorosz
lán ja  testvére  volt az e lárvu lt nagykárolyi kastély örök álom ba m erü lt 
kő-őreinek.

A földszint ablakai a várárokra  nyíltak , s az első em elet ablaksorai
val együtt nappalra  barátságosan nyito tták  ki zöld zsalupilláikat; csak 
egy-egy szoba vagy terem  aludt lecsukott szemekkel. A m ásodik em elet 
azonban befalazott ablakhelyeivel v ilágtalan óriásként m eredt a látoga
tókra, s hatalm as barna erkély tartó  kövei úgy nyúltak  ki a szürke falak
ból, m in tha  a m últ sötét kőujjai fenyegették volna velük a jövőt.

A  hídon a vár belsejébe igyekezve, csak a kétm éteres vastag falak 
m u ta tták , hogy több százados épületben járunk. A feltö ltö tt belső udvar 
egészen elvesztette régi jellegét. K örös-körül üveges folyosó környezte, s 
csupán a nyugati épületszárnynak az udvar feltöltésével pincévé süllyesz
te tt  földszintjén lévő csúcsíves ízlésű régi kő ablakkeretei figyelm eztettek, 
hogy i t t  a vár legrégibb, eredeti középkori részei előtt járunk . A várépü 
let m ai földszintjén a látogatót egy em beröltővel ezelőtt m eghitt, finom 
szobabelsők fogadták, itt-o tt családi képekkel s Melka V incének, a kiváló 
festőm űvésznek több szép tájképével és Rudolf trónörökös erdélyi m edve
vadászatai alkalm ából készített vadászképeivel. Ezeknek a vadászatoknak 
a v ár akkori gazdája rendes m eghívott részvevője volt. Az északi nagy 
új sarokbástya őrizte m egújíttató i: Kem ény Kálm án és felesége jó arc
képeit s a szép könyvtárnak főleg a XIX. század végi és XX. század eleji 
anyagát.

Ezt a hatalm as öreg b ástyá t csak a század első negyedében ép íte tték  
ú jra , M öller Istvánnak, a vajdahunyadi várkastély nagynevű restau rá to 
rán ak  terve szerint.

Azelőtt, leégése óta hosszú ideig, csak egy első em eletig érő kilátó 
teraszépítm ény á llo tt ott, s m ég előbb évtizedekig az egykor leégett sa
rokbástya m aradványai rom ladoztak. Az 1850-es években kiadott Roh- 
bock-féle erdélyi képes kö tet acélm etszetű képe a vára t ezen a részen 
csonkán m utatja . U gyanilyen még M elka Vincének az 1870-es években 
készült olajfestm ényén is, m elyen a v ár mellé dél felől ép íte tt lóidom ító- 
és istállóépületektől balra  ott látható  a reform átus tem plom  is. Ezek kö
zül az előbbiek csak a XIX. században épültek. Csupán a kívül egyszerű, 
de belü l díszes, rokokó farago tt padokkal bútorozott tem plom  készült a 
XVIII, század első felében, bú torai pedig a következő ötven év alatt. Kö
zépkori előde, m elynek P é te r nevű pap já t a pápai tized jegyzékek m ár 
1332— 37 között em lítik, a vártó l messzi, lenn a faluban állott, s m időn 
m egviselték a századok, a  pa trónus-váru rak  és úrnők  az ú ja t sa já t költ
ségükön és kényelm ükre a vár közelében ép ítte tték  föl. Egyszerű f a tom y  a 
körül régebb faragott kövek hevertek , valószínűleg a középkori tem plom  
egykor odaszállított anyagm aradékából. Szépszavú harang já t a fe lira ta  
szerin t 1578-ban Rácz János, az akkori vécsi várnagy öntette .

A vécsi vár legelső épülete azonban nem  a m ainak a helyén állott, 
hanem  annak közelében, a m ai v á r gyüm ölcsöskertjében.

Ez pedig egy halottaiból feltám asztott hajdani róm ai castrum  volt. 
Az utolsó negyedszázad erdélyi ásatásai több itteni őskori és róm ai vár
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történetébe világítottak be, különböző eredm énnyel. A fe ltá r t castrum ok 
közül a sebesvári többek között azt az értékes tudom ányos eredm ényt is 
szolgáltatta, hogy azt az E rdélybe telepedő m agyarság rom jaiból kiépí
te tte  s körülbelül az 1241—42-i nagy tatárjárásig  használta. A sebesi 
völgyben ú jraépü lt nem nagy erősség aztán áldozatul esett az országos 
m ongol-tatár pusztításnak, s úgy épü lt fel a szomorú tanulság  u tán  a lo
vashadak számára m egközelíthetetlen új kővár, a m a festői rommá lett 
Sebesvár.

A legnagyobb valószínűséggel hasonló történt Vécs esetében is; en
nek egykori váráról m ár több m in t hét századdal ezelőtt oklevél em léke
zik. Ez egyben Vécs első em lítése is.

Midőn II. Endre m agyar k irály  a felesége, G ertrud k irályné megöle- 
tésében részes Kacsics Sim ontól 1228-ban elvette erdélyi b irtokait s azok 
egy részét a besenyő eredetű  Tornaj nemzetségbeli Dénes tárnokm ester
nek, a későbbi nádornak adta, ennek az adományozásnak határjáró  levele 
M agyaró és Széplak — a mai Dedrádszéplak — között Vécs (Vecheu) vá
rá t  em líti egyik határnak. Mivel pedig az oklevél a szomszédos m agán
birtokosokat megnevezi, de a vár tulajdonosáról nem  szól, a kor viszonyai
nak ism erete alapján bizonyosnak vehető, hogy Vécs akkor még a közeli 
D édánál a havasokból kiérkezett M aros folyó völgyének a havasok felé 
a k irály i hatalm at képviselő és biztosító királyi végvára s egyszersmind 
gazdasági központja volt.

Az ilyen várakhoz valaha óriási birtokok tartoztak. A vár országvé
delmi gyepűelői és gyepűerdői napi járóföldekre nyúltak . Valószínű, hogy 
ezekből a hatalm as birtokokból csak II. Endre rossz gazdálkodása korában 
ju to ttak  egyes b irtoktestek  magánkézbe.

Nem tartha tó  kizártnak, hogy m agát Vécset még a ta tá rjá rás  korában 
Dénes nádor m egszerezhette, de az m ár egészen bizonyos, hogy a ta tá r
járás u tán  felbom lott k irály i várrendszer javait túlnyom ólag különböző 
hatalm as nemzetségek ragadták  m agukhoz vagy szerezték meg királyi 
adom ányként. Annyi az oklevelekből is biztos, hogy Vécsen s vele ezen 
az egykori havasalj i országszélen 1319-ben Dénes nádor u tán  a Tornaj 
nem zetségbeli Losonczi Tamás, Dezső és István, a Losonczi Bánffyak ősei 
osztoztak. Vécs Istvánnak ju to tt, s az osztozólevél bizonysága szerint az 
osztozók akkor a nagy erdőket, vagyis a  régi gyepűerdőket közös haszná
la tra  hagyták. Ez aztán századokig, sőt részben korunkig úgy is m aradt.

Vécs ezután m ásfél századig volt a Bánffyak kezén, m indaddig, míg 
urai 1467-ben részt nem  vettek  a M átyás király ellen ind íto tt erdélyi lá
zadásban. Ekkor ezt a b irtokukat elveszítették, s a k irály  a várat egyik 
H unyad megyei rokonának, Ongor János udvari vitéznek adta. Ez két 
év m úlva (1473) egy Nógrád m egyei előkelő főúrral, Szobi M ihállyal köl
csönös testvérü l fogadó szerz/dést kötött. így midőn az Ongorok 1507-ben 
kihaltak, Szobi Vécs b irtokába ju to tt, és abba két év m úlva be is ik tatták .

Az új birtokos Szobi M ihály hatalm as tényező volt az akkori M a
gyarországon. Óriási birtokok urakén t vezére volt annak a pártnak, mely 
a köznemesség vezéruralm át s a nem zeti és vallásos szellem hely reállítá
sát tűzte ki országos politikai célul. Törekvéseinek tám ogatója és titkára  
Werbőczi István volt. K étségtelen, hogy Werbőczi a Szobi M ihály ú tján  
ju to tt 1509 és 1518 között a vécsi vár és uradalom  birtokába, de ennek 
az ügynek íro tt emlékei ism eretlenek. A hagyom ány azonban m akacsul

189

Pál-Antal Sándor – Sebestyén Mihály (összeáll.): Maros-Torda megyei olvasókönyv 
Lelőhely: adatbank.ro; Digitális szövegtárak



állítja , hogy a m agyar feudalizm us e legnagyobb jogásza nagy m űvét a 
vécsi várban  készítette el. Annyi bizonyos, hogy m in t Vécs ura, i t t  ta r
tózkodva erősítette meg a szintén Vécs vidéki birtokai sorába tartozott 
Teke mezőváros vásárjogkiváltságait.

Szobi M ihály halála után, 1527-ben Szapolyai János k irály  az összes 
Szobi-birtokot W erbőczinek adom ányozta, az új birtokos aztán Vécset 
Kendi Ferencnek zálogosította el.

Ez a hatalm as, nagyravágyó, nyugtalan  erdélyi vezéregyéniség új 
é letet v itt az öreg várba, m elyben nagyobb javításokat és áta lak ításokat 
végeztetett. Ezeknek emlékei főleg a M aros-völgyre néző szárnyon ma is 
láthatók, s annak a vidéknek ötven kilom éteres körzetben a legrégibb re 
neszánsz ízlésű ajtókeret, boltozat- és vállkőemlékei.

A javító és átalakító  m unkálatok 1537 körül folytak. Ezeknek emlé
két őrzi m ind járt a várkapu  gótbetűs fe lira tú  táblája, ezzel a szöveggel:

A(nn)o D(omi)ni 1537. Vigilandu(m) est sem per. Math.
25 O qu(am) felix Civitas vei Castru(m ), q(uo)d
t(em)p(or)e pac(is) bellu(m) ex oogitat. Cice(ro).
M agyarul: „Az Ű r 1537. esztendejében. M indig vigyázni kell. Ó, mily 

boldog az a város vagy vár, m ely a béke idején a háborúra (előre) gondol. 
Cicero.“

Kendi Ferenc akkor az erdélyi politikai vezérek sorába tartozott. M ár 
három  évvel azelőtt, 1534-ben fő tényező volt M edgyesen a kalandor 
G ritti Alajos m egbuktatásában és m egöletésében. De nem sokára Zápolya 
János k irály  ellen fordult. E ttől elfogatása u tán  kegyelm et n y ert ugyan, 
de János k irá ly  életében többé nem  engedték vissza Erdélybe. A király  
halála u tán  (1540) azonban hazaju to tt, s m időn Izabella, az özvegy ki
rályné E rdély t á tad ta  Ferdinándnak, ez 1553 elején  Dobó Istvánnal (az 
egri hőssel) együ tt K endit nevezte ki E rdély egyik vajdájának. Ebben a 
m éltóságában 1558-ban ú jra  ép ítkezett Vécsen — am int azt a m a is ott 
álló címeres, évszámos em léktáblája m u ta tja  — , s ugyanebben az évben 
erősítette  meg a székelyek híres szokásjog-szabályait.

Midőn aztán Izabella 1556^ban Erdélybe visszatért s kilenc hónapig 
a kolozsvári óvári zárdában ta rto tta  zajos udvarát, K endi Ferenc, csa
lódva benne, titokban a török szultánnál te tt lépéseket eltávolítására. Mi
kor ez k iderült, Izabella őt a beteges Kendi A ntallal és Bebek Ferenc
cel együ tt G yulafehérvárra h ívatta , s a kalandor Balassa M enyhért rác 
zsoldosaival felkoncoltatta.

Kendi Ferenc halála u tán  Vécs ú jra  a kincstárra szállott, s csak több 
m int m ásfél évtized m úlva adom ányozták Hagymási K ristóf tanácsúm ak, 
az ország hadai főparancsnokának. Hagymási aztán 1577. m árcius 6-án itt  
is ha lt meg, s innen v itték  tem etn i két h é t m úlva a gyulafehérvári szé
kesegyházba. A v á ra t akkor özvegye, K erecsényi Jud it, a B áthoriak  ro
kona is m egkapta adom ányul, de ennek  halála u tán  egy évtizeddel Bá- 
thori Zsigmond fejedelem  Vécset odaajándékozta anyai nagybátyjának, a 
m ár akkor vezérszerepre ju to tt Bocskai Istvánnak. M ikor azonban Báthori 
Zsigmond 1599 m árciusában m ásik nagybátyja, B áthori E ndre bíboros 
javára  trón járó l lem ondott, a v á ra t és ta rtozékait Besztercével és Nagy-
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sajó uradalm ával együtt m agának kötötte ki. Ekkor egy ideig Vécsen la 
kott, innen m ent ki utóbb Lengyelországba.

Báthori Endre bíbornok-fejedelem  meggyilkolása u tán  M ihály vajda 
Vécset 1599 őszén tüzérsége főparancsnokának, Sava A rm aşnak adom á
nyozta, aki m ind járt el is foglalta, de nagyon kevés ideig b írta . Vécs még 
a m iriszlói sorsdöntő ü tközet (1600. szeptem ber 18.) előtt az erdélyi Habs- 
burg-ellenes párt kezébe kerü lt, és négy évig ott is m aradt. Ekkor Szé
kely Mózes végzetes brassai csatája és a párt színe-virágának elvesztése 
u tán  a felü lkerekedett ellenpárt te tte  reá  a kezét.

Az akkor tö rtén tekre Torda megye legrégibb jegyzőkönyvének egy 
1609-ben folyt perdarabjából lehet következtetni. Az egyik károsult asz- 
szony, aki a vécsi vár oltalm a alá vonta volt meg magát, az akkor Aba- 
fáján lakott egykori ném etpárti fóur, Brenhidai H uszár István  ellen pe
relt. Ez Budai K atalinnak — a panaszos asszonynak — Vécsre m enekí
te tt összes háziállatait és 35 sa jtjá t 1603. Szent M ihály-nap (szeptember 
29.) tá ján  elzsákm ányolta.

N éhány évvel ezután, 1612-ben Vécs vára  a W esselényi István kezébe 
kerü lt. Ö azonban m agyarországi b irtokain  élt, s tőle utóbb B ethlen G á
bor fejedelem  szerezte meg. Az ő fejedelem sége elején, 1615. június el
sején Torda megye jegyzőkönyvében nyom a m aradt annak, hogy a vécsi 
és a m agyarói (azóta elpusztult) v ár tartozékaiban m eghagyták a régi szo
kásokat. A rról azonban, hogy azok m ik voltak, semmi adat sem  m aradt. 
P á r évvel későbbről, 1624. április 17-ről ugyané jegyzőkönyv megőrizte 
M ikefalvi Bagotay Miklós, a XVII. századból eddig egyedül ism eretes 
vécsi várnagy nevét, s nyom a van  ugyanakkor a sóvágás és sókereskedés 
szabályozásának is; ez a sószabályozás bizonyosan a Görgény m elletti bá
nyákból kapott sóra vonatkozott.

B ethlen Gábor fejedelem  1629-ben a várat tartozékaival unokaöcs- 
csére, B ethlen P éterre, ez ism ét nejére hagyta, ettő l pedig halála  u tán  I. 
Rákóczi György fejedelem  birtokába került, s ott is m arad t élete végéig.

Ennek a birtoklásnak a nagy vagyongyűjtő fejedelem  élete utolsó 
évéből, 1648 m ájusából fontos em léke m arad t a vécsi váruradalom  legré
gibb urbárium ában.

A várhoz akkor hét falu  tartozo tt: Vécs, Erdőszakái, Felsőrépa, Felső- 
és Oroszidecs, Kövesd, Lövér, m indannyi egészen, s Felfalu egy része. 
Ezenkívül 1648 áprilisában a várhoz foglaltak két szászrégeni szőlőt. 
Hozzá tartozo tt sok ezer hold havas is, csakhogy ez akkor nagyon cse
kély hasznot jelentett.

A birtokösszeírás Vécsen fölsorol egy nagy gyümölcsös- és vetem é
nyeskerten  k ívül még k é t más vetem ényes- és virágoskertet, bennük gyü
mölcsfákkal, sáfrányoskerttel, szőlővel és kertészházzal. A várhoz ta rto 
zott a M arosra ép íte tt három kövű malom is. A várépület körül tapaszos, 
zsindelyes sövénypalánk-kerítés állott, benne m éhes- és szőlőskerttel, ezek 
m ellett darabontházzal, istállókkal, nyáriházzal, színekkel és szekerekkel 
s 60 szekérnyi tüzelőfával.

A belső vára t a m a is meglevő árok körítetté, s ezen á t csapóhíd 
vezetett a várépületbe. A részletező összeírásból m egtudjuk, hogy a szo
bák előtt az udvar felől három  oldalon emeletes deszkafolyosó húzódott 
végig. A szobáknak téglapadlója, az em eleteken gerendás-deszkás m eny-
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nyezete, zöldmázas kemencéi voltak. Különböző bútorok is állo ttak  ben
nük; az egyikben még fürdőkád is volt. Em lítik a vár órato rnyát is, volt 
a várban  néhány  ágyú s tüzérségi fölszerelés. Meglepő, hogy kisebb kézi
fegyverekről a jegyzékben nincs szó. Az egész vár ekkor m ár nem  erős
ség, csak a gazdaság központja. A dúsgazdag és bőséghez szokott I. R á
kóczi G yörgy módjához képest a vár ingóságleltára és élelem m el való föl
szerelése szegényesnek mondható. Ennek m agyarázatát abban ta lá lhatjuk  
meg, hogy sokszor a fösvénységig takarékos, jó gazda fejedelem  ekkor 
m ár a vára t és tartozékait oda szánta volt kiváló hívének, az 1644-i felső
m agyarországi hadjáratában  jobbkezének, K em ény Jánosnak; ezért a föl
szerelés egy részét valószínűleg elhordatta  belőle. Ezt az adományozó 
szándékát azonban csak a fia, II. Rákóczi György valósította meg, midőn 
1648. novem ber 28-án a vécsi vára t öt faluval együtt Kem ény Jánosnak 
és utódainak adományozta.

E ttől fogva Marosvécs közel három száz évig a K em ények kezén m a
radt.

M aga Kem ény János b irtoklása első tíz éve idején szívesen és sokat 
tartózkodott benne, m ajd a kétévi krím i ta tá r rabságából hazakerülve, 
1660 karácsonyán, midőn Barcsai Ákost Erdély trón járó l lem ondatta, in 
nen m ent az őt fejedelem m é választó szászrégeni országgyűlésre.

M ikor aztán 1662. január 23-án Segesvár közelében, Nagyszőlősnél 
a török ellen v ívott ütközetben elesett, az akkoriban országszerte beállo tt 
bom lásban Vécset is feldúlták és kirabolták. A Kem ények egyik, a Ko
lozsvári Á llam i Levéltárba kerü lt családi levéltára kétféle érdekes k ihall
gatási jegyzőkönyvet őrzött meg a rend felbom lásával m indig együtt járó 
kártételekről. Ezenkívül tudunk  a vár kuruc—labanc kori és az 1848-as 
szabadságharc idején tö rtén t feldúlásáról is. Ez lehet a legfőbb oka an
nak, hogy a Kolozsvárra rendre bekerü lt hatféle K em ény-levéltár, ille
tőleg részben csak levéltártöredék legalább 15 000 darab ja között Vécs- 
ről egyetlen összeírás sincs, de más ide vonatkozó anyagot is alig ta lá 
lunk.

K em ény János halála u tán  fia, Simon, rövid időre elveszítette a vá
rat, de 1663-ban ú jra  visszaszerezte, s azóta utódaiból kilenc nem zedék 
birtokolta.

Csalódnék azonban az, aki azt hinné, hogy ezzel a vécsi vár m inden 
birtokosának nevével m egism erkedett.

A XV. század végétől 1662-ig még valódi vagy névleges birtokosai 
között ta lá ljuk  rendre kisebb időközökben a B ethleni B ethlen (1502), a 
Podvinnei, utóbb Bodoni (1527), a Lázár (1528), az Á rtándi (1529), a He- 
gyesi (1577) és a Rhédei (1662) család egyes tagjait, valam int Illésházi 
K atá t is.

Csak az uralkodóknak nem  volt Vécs soha szerencsés helye. A tö r
ténelem  följegyezte, hogy m időn János Zsigmond, a választott király, 
1571 elején a m arosvásárhelyi országgyűlésről idejött, csakham ar súlyos 
beteg lett, s azután innen v itték  le m eghalni G yulafehérvárra. Báthori 
Zsigm ondnak trónvesztése és bolyongásai változatos vándord íján  Vécs 
csak rövid idejű  állomása lehetett. Bocskai István m in t fejedelem  belé 
sem ju tha to tt. I. Rákóczi György m ár halálos bágyadtsággal érkezett ide
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2.. F reskó töredékek  a tem plom ból.

3. F reskó tö redékek  a nyárádszentlászló i 
unit. tem plom ból.
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