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bugyogtat ki. A bal oldalom nagy vadaskert van, mellyet 
1848 előtt számos szarvas és őz népesített vala. E vadaskertet 
is elpusztíták az oláhok. A várdomb alján, a szép völgyben 
a mezőváros terűi, mellyben magyarok és oláhok laknak, s 
melly jobban és szebben van építve mint sok egyéb erdélyi 
helység. A mezővárosban négy templom van, t. i. a reformál- 
tak, katholikusok, görög-katholikusok és görög óhitűek tem
plomai. A mezőváros neve tulajdonkép Majos vagy Majos- 
hegye, de rendesen azt is KüküllŐvárnak nevezik.

Köküllővár már a 13. században a királyi várak között 
szerepelt. I. Mátyás azt és Csicsóvárt a moldvaországi fejde
lemnek adományozá. II Lajos idejében Küküllővár Küküllei 
János birtoka volt, ki az említett király történeteit írta meg. 
Utóbb Izabella királyné bírta, ki azt Martinuzzinak adományo
zá. Azután Apaffy fejdelmek bírták, s haláluk után a k. tis- 
kus foglalá le, mellytől gróf Bethlen Miklós vévé meg. Beth
len család még most is bírja a várkastélyt s a 18. század ele
jén építtette fel mostani alakjában. Jelenleg megyei tisztség 
lakik benne s 1864-ben előtornácza elégett.

Maros-Vásárhely s a székelyek.
Küküllővárt elhagyván éjszakra a Maros völgyébe fordu

lunk, hogy a székelyek fővárosát fölkeressük. Utunkba R a d 
nótii  falu esik, melly a Maros bal partján fekszik. A folyó 
jobb partján kopár dombsor nyúlik el, a bal parton hullámos 
térség van, nyugat felé alacsony hegyek kékellenek. A falu 
ugyan egy járásnak tbhelye, de alig találunk benne valami 
nevezetességet. A falutól egészen elkülönözve egy szép kastély 
áll, melly Erdély legnagyobb kastélyai közzé tartozik. Olda
lainak hossza 50 lépés, négy szögletén négy bástyatorony áll 
gúlaalakú tetővel. Kapuja fölött a Bethlen-czímer látható, egy 
vasból öntött koronás kigyó, melly a háztető csúcsán felkanya
rodik és szájában arany almát tart. Azon kastélyt I Rákóczy 
György építteté 1630 táján, és pedig Serena Ágoston velenczei
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építőmester által. Azomban Radnótiiban már azelőtt is erős 
várkastély volt.

Radnóthtól a Maros termékeny völgyén fölfelé nyugatra 
folytatjuk utunkat. Nyárádtőnél a Nyárád folyón kelünk át, 
melly igen kies völgyön átfutván a Marossal egyesül, azután 
csakhamar M a r o s - V á s á r h e l y t  érjük el.

A székelyek ama fővárosa a Maros bal oldalán részint a 
térségen, részint dombozaton terül el. A dombozat délkeletre 
emelkedik s előfokán van a vár, melly tehát a városnál maga
sabban fekszik. Délről és keletről, hol a város a hegy gyei 
összefügg, 40 lépésnyi sáncz nyúlik el, s ebből emelkedik ki 
a várat kerítő, téglából rakott, 5—6 öl magas kőfal, mellynek 
négy szögletén négy bástyatorony van. A városra néző éjszak
nyugati oldalon más bástyák is vannak.

A várba a város felől visz az út. Kapuján bemenvén az 
igen tágas várudvarra jutunk. Ennek délnyugati részét a re
formáltak főtemploma, a délkeletit a várparancsnok lakja fog
lalja el; más épületek a várfalhoz vannak ragasztva. A tem
plomnak csinos tornya van; négy szegletén meg annyi toronyka 
nyúlakodik fel. A várparancsnok laka emeletes, de egyszerű 
építmény. A főúton kívül ugyancsak a város felől gyalogút is 
vezet föl a templomba, mellyben most a város reformált lakosai 
rendesen tartják istenitiszteletöket. Mária Terézia alatt nem 
volt szabad a prot. szentegyházakat ujíttatni, akkor a szóban 
levő templom, melly eredetileg gót modorban volt építve, szinte 
összedőlt. Csak II. József alatt lehetett azt helyreállítani.

A várat a város építette a 17. század elején. Azon időben 
Básta sanyargatta Erdélyt. Mondják, hogy Marosvásárhely 
egyik polgára, Borsos Tamás, azon zavarokban Brassóba 
kényszerűit menekülni. Hazajövet indítványozá, hogy Maros- 
vásárhelyt is egy vár építtessék, melly a lakosoknak menedék
helyül szolgálhatna. A nép elfogadá Borsos indítványát s 
1602-ben egy leégett kolostor helyén el kezdé a várat építeni, 
jóllehet a székely földön nem lett volna szabad várat rakni. 
Azonban más adatak szerint Marosvásárhelyen már Zsigmond 
János fejdelem építtetett egy erősséget.

A város legszebb része a nagy piacz, mellyet csinos lakó-
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126 MAROSVASARHELY.

házak környeznek, egy kút s új sétány ékesítenek. A kút a 
katholikusok kéttornyos templomával átellenben van; hat jóniai 
oszlopon nyngvó kupola tetézi s vas rácsozat környezi. Az 
építményben zenélőgép is volt felállítva, melyet Fodor készített 
vala; de melly már elromlott.

A mi Vásárhelyt különösen nevezetessé teszi, az a T e l e 
k i - k ö n y v t á r  s a r e f o r m á l t a k  ko l l ég iuma.  Az említett 
könyvtárt gróf Teleki Sándor néhai kanczellár szerezte, s azu
tán közhasználatúi az oi’szágnak engedé át. Sz. Miklós útczá- 
ban egy nagy épületben találjuk azt. A terem, mellyben fel 
van állítva, 25 öl hosszú és 8 öl széles; igen csinosan van 
elrendezve, a falakon köröskörűi arezképek függnek, mellyek 
Mátyás királyt, Báthory Gábort s Erdélynek más fejdelmeit, 
a könyvtár alapítóját, ennek nejét és gyermekeit, Mária Teré
ziát és férjét stb. ábrázolják; továbbá nehány bronsz és gipsz 
mellszobor is van. A terem felső felét karzat futja körül, mely- 
lynek egyik oldalát szép ásványgyüjtemény foglalja el; ezt a 
kanczellár idősbik fia, gróf Teleki Domokos gyűjtötte. Az 
olvasó terem mindenkinek nyitva áll.

A könyvtár különösen a hazai történelemre vonatkozó 
könyvekben és a klasszikus irodalomban gazdag; köteteinek 
száma a 60,000-et haladja meg. Régi ritkaságai közöl említen
dők: egy ó földkép, egy képekkel ékesített bibliai kódex s 
egy írott Tacitus, melly Mátyás budai könyvtárából való.

A könyvtári épülettel átellenben azon tekintetes épület áll, 
mellyben 1848-ig a királyi táblának nevezett feljebbviteli tör
vényszék, a múlt évtized alatt pedig a cs. k. pénzügy-igazga
tóság volt. Nem messze tőle a reformáltak kollégiumának 
magas, kétemeletes, de kissé idomtalan épülete áll, mellyben 
számos szoba a tanúlók számára is van. A kollégiumnak is 
becses könyvtára van.

A sárospataki főtanodát, mint annak helyén említettük, 
több ízben háborgatták, tanárait 1671-ben is elűzték. Apafii 
az elűzött sárospataki tanárokat Gyulafej érvárba fogadta be; 
onnan 1716-ban M. Vásárhelyre tevék át a reformáltak tano
dáját. A katholikusoknak is van gymnáziumuk ottan.

M. Vásárhelynek kies és kedvező fekvése van; a Maros a
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város felett több ágra szakad s épen a külváros szélén folyik 
el. Völgyében jó bor, híres dohány s mindenféle gabna bőven 
terem. A város egészben véve kellemes benyomást tesz az 
idegenre; a külvárosokban ugyan csak kis házikókat és szűk 
utczákat találunk, de a belvárost sok szép épület díszesíti, mely- 
lyek tágas utczákban sorakoznak egymáshoz. A székelyek 
ugyan az ország keleti határait lepték vala el s eredeti köz
pontjaik Gyergyóban és Csíkban Ditro és Csik-Szereda voltak. 
De azon hegyes vidékekről lassankint az ország belsejébe ter
jeszkedtek s a termékeny völgyek mentén előnyomúlva Kézdi- 
Vásárhelyen, Udvarhelyen és Maros-Vásárhelyen telepedtek meg. 
Ez utóbbi csakhamar megelőzte a székelyek többi városait. 
Eredetileg hat faluból állott, mellyek azután egy mezővárossá 
egyesültek. Bethen Gábor 1616-ban városi jogokat adományoza 
az egyesült községnek, melly azután gyors virágzásnak indúlt. 
Jelenleg Vásárhelynek több mint 10,000 lakosa van, kik legis- 
legnagyobb részt székelyek és magyarok, de vannak köztük 
oláhok és szászok is; s a külvárosban czigányok is laknak, 
mint rendesen minden erdélyi városban.

Hajdan a székelyföld minden szabad polgára nemesi ki
váltsággal bírt s különösen mentve volt a pénzadótól. Mikor 
király trónra jutott, vagy feleséget vett, vagy első fia született, 
akkor a székelyek ökörrel adóztak. Ez adószedés ö k ö r s ü 
t é s n e k  neveztetett. A székelyek tehát illy énkor Vásárhelyre 
hajták ökreiket. A királyi adószedők minden négy vagy hat 
ökör közöl egyet választottak ki a király számára s a kivá
lasztott ökörre bélyeget sütöttek, miért is ez adószedést ökör- 
sütének nevezték. Néha az adó fejében szedett ökrök száma 
30-40,000-re rúgott. Az ökörsütés a város keleti részén, az 
úgynevezett régi baromvásár-utczában történt.

Zsigmond, V László és Mátyás királyoknak nem voltak 
fiaik, azon királyok alatt a székelyek tehát nem szolgáltatták 
be az ököradót, melly re a király első fiának születésekor köte
lezve voltak. Mikor Ulászló király alatt fia, utóbb II Lajos 
király, születésére az ököradót kívánták, a székelység 1506-ban 
megtagadá azt. Ekkor a királyi adószedők keményebb eszkö
zökhöz nyúltak, de a nép fegyverre kelt s a Budáról ellene
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128 MAROSVÁSÁRHELY.

küldött Tömöri Pált Vásárhely előtt megveré. Végre nagyobb 
haderő érkezék, melly a székelyeket legyőzé. Mikor János 
Zsigmond születék, a szélcelység ismét megtagadá az adót, de 
akkor is kénytelen volt meghunnyászkodni. S ekkor az utolsó 
ökörsütés volt.

M. Vásárhely nem egy nevezetes eseménynek színhelye volt. 
1556-ban országgyűlés vala ott, mellyen a három nemzet közös 
akarattal elhatározá, hogy I Ferdinándtól eláll, mivel igen messze 
van s Erdélyt a törökök ellen nem védelmezheti. Izabella ha
lála után 1562-ben a székelység föltámada az iíjú János Zsig
mond fejdelem ellen. Valami 40,000 ember kelt vala fegyverre 
s tábort járván minden hajdani kiváltságait követelte. Majláth 
Gábor sereggel indult a fölkelt nép ellen, de megveretvén kény
telen vala M. Vásárhelyre menekülni. Azonban Radák Lász
ló segítséget vive Majláthnak s igy szétverék a székelyeket. 
Azután a segesvári országgyűlés tartaték, melly a székelység 
kivátságait tetemesen megnyirbálta, s mellyen az elfojtott láza
dás feje, Nagy György, és társai kegyetlenül kivégeztettek.

1659-ben M. Vásárhelyen volt országgyűlés, melly a rad- 
nóthi kastélyban táborozó II Rákóczy Györgyöt, miután vetély- 
társát, Barcsait, Temesvárra kiűzte vala, visszatette fejdelmi 
székébe s Radnóthról nagy pompával a városba behozta. 1661- 
ben Ali pasa táborozott Vásárhely előtt Koronka felé s onnan 
külde Apafii Mihály ért Ebesfalvára, kit azután a rendek el is 
választottak. 1707-ben Rákóczy Ferencz igtattaték Vásárhelyen 
az erdélyi fejdelemségbe, de Rabutin császári hadvezér még 
azon évben jőve Erdélybe s véget vete Rákóczy uralkodásá
nak.

De a M. Vásárhelyen tartott országgyűlések közöl az a 
legnevezetesebb, melly 1571-ben volt, s mellyen a négyféle hit
vallás és egyház, t. i. a róm. kath., evang, prot., reformált és 
unitárius hitfclekezetek teljes kölcsönösségét és jogegyenlőségét 
tették törvénnyé. Míg a nagy míveltségével kérkedő Német
országon a vallási üldözések véres és hosszas háborúkat szül
tek; míg a civilisatio lobogóját lobogtatni akaró Francziaor- 
szágot a legkegyetlenebb polgárháborúk dúlták s Páris utczáin
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a Bertalanéj véres áldozatai párologtak; mig csaknem minden 
más európai országban a vakdüh és türelmetlenség hallatlan 
vészt és nyomort hoztak az emberiségre: addig a félre eső, 
félig barbárnak kikiáltott Erdélyben a három nemzet képvise
lői az 1554-ben Medgyesen tartott országgyűlésen azon elvet 
hirdetők: „hogy a keresztyének hite csak egy, jóllehet külön
böző egyházi szertartások divatoznak,“ s ez elvet ismételve 
megerősíték, Tordán 1557-ben, Segesváron 1563-ban és 1564- 
ben, s végre 1571-ben Vásárhelyen határozott és világos tör
vény alakjába öntötték azt. Az oláh nemzet mint ollyan tör
ténelmi okoknál fogva nem volt az országos rendek közzé föl- 
véve, de vallását senkisem bántotta; az oláhok megmaradtak 
a görög egyház kebelében, sőt a magyar fejdelmek gondoskod
tak arról, hogy saját nyelvökön bírjanak vallásos és egyházi 
könyvekkel. Hogy az oláhok vallásuk miatt 1 Lipót uralko
dása óta néha üldöztettek s gyakran némi erőhatalommal haj
tattak a görög-kath. vallás bevételére, annak bizony nem az 
erdélyi rendek az okai.

M. Vásárhely lakosai nemcsak földmiveléssel, de kereske
déssel és iparral is foglalkoznak. A város előtt Szász-Régen 
felé egy nevezetes téglavető műhely van, melly Erdélyben a 
legnagyobb és legjelesebb.

A város környékén kellemes kirándulásokat tehetünk, s 
különösen a Maros által alkotott Elbaszigeten valóban kies séta
helyet találunk.

A s z é k e l y e k  a hunoktól származtatják le magukat, s 
nemzeti hagyományuk szerint őseik Erdélyben maradtak, midőn 
Attila birodalma felbomlása után a többi hunok visszavonultak 
a mai Oroszországba. Erdély keleti erdős részeiben telepedtek 
meg, s földterületük Csík, Gyergyo, Kászon egyesült székre, 
sepsi, kézdi, orbai Háromszékre, Udvarhely székre Miklósvár és 
Bardocz fiú székekkel együtt, Marosszékre és Aranyosszékre 
oszlik. Számuk valami 360,000 lélekre rúg. A székely nem
zet alkotmányánál fogva egyenlő nemesi joggal bírt, de idő já r
tában különböző néposztályokra szakadt. A legfelső osztályt 
a p r i mő r ö k  vagyis f őné pe k ,  f ő n e m e s e k ,  nemes i  r e n 
dek  tették, kik nagyobb földbirtokosok voltak, béke idején a

í iE r^
M agyarország és E rdély III.
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