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Kővár krónikája

Valamikor réges-régen három tenger mosta szép hazánk
határait. Liliomos nagy királyunk, Anjou Lajos egyik kezében
karddal, másikban a kereszttel és kulturával hódítgatta a
balkáni népeket; diadallal verte le bosszuló karjával elvakult
talián véreit. Idehaza áldott kezével hű embereinek címert,
rangot, jószágot adományozott.
Keletmagyarországot ez időben az erdélyi vajdák kormányozták. Kicsiny darab országunk dédelgetett földje volt
királyainknak. Innen kapták a sok aranyat, ezüstöt, drága
vadbőröket, s az életnek még drágább sót. Jutott a hadakozó
királynak a szászok adóján, a székelyek ökör (bélyeg) sütésén1
kivül vitéz harcos is, ha kellett. A bevándorolt viachok- (oláhok)
közül nem egy volt ott a Frangepánok, Brebiriek, Csákok, Prinyiek, Garák, Újlakiak között a csatatéren együtt harcolván
a szent ügyért a kereszténység védelméért a megmozdult
törökök, tatárok ellen.
1367-ben egyik jeles vlach ivadék Dragomir Oláh Miklós
volt Erdély vajdája. Hűséges embere Nagy Lajos, magyar királynak. Az alattvalói hűséget bőkezűen jutalmazta a magyar uralkodó. A ranghoz módot is nyújtott a királyi kegy. Tehette, mert
akkor sok volt még az adományozható királyi birtok és uradalom. Ez a Dragomir hű sáfárja lehetett a szent koronának, mert
királyi uradalmat adott ajándékba fiainak Bálknak, Drághnak
•és Jánosnak a korona látható feje, a magyar király."'
Ott a hol a Lápos vize szeszélyesen kanyarog ma is
Remete és Berkeszpataka mellett, ez utóbbi község határában
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Ökörsütés adóját a király fia születésekor szolgáltatták.
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(ma. Szatmármegyében) a Verfu Corníciuluinak nevezett kiemelkedő sziklás hegy tetején állott Kővár vára, vagy mint
akkor irták Castrum Kewar a hozzá tartozó mintegy harminc
községből állott uradalommal. Ezt a gazdag uradalmat kapták adományul Dragomir vajda fiai. 1378-ban is Balk meg
Drág máramarosi főispánoké. 1391-ben Zsigmond király megerősíti őket ez adományban sőt a Kewwar-hoz tartozott „erdődi kerületet", — melyet Lajos király még megtartott koronajószágnak — hozzácsatolják. 1405-ben harmincnégy falú tartozott hozzá. 1424-ben megosztoznak a testvérek az uradalmon, de a vár közös birtok maradt. A testvérek utódai közül
közösen birták Drágh fiai, a Drághfiakkal, a velők rokon
Béltekyek. 1470-ben a Béltekyek hütlenségi pörben elvesztették jogaikat s a vár az uradalommal együtt, mint zászlósúri
kerület, baronatus a Drághfiak birtokába jutott s az is maradt a XVI. század közepéig, a mikor az utolsó Drághfy,.
Gáspár deficiált, utód nélkül halt el. Ebből a Drághfy nemzetségből származott János az országbíró, ki Brodarics István
krónikája szerint sarkantyú nélkül 1000 vasba öltözött lovassal vitte az ország zászlóját a mohácsi szomorú emlékezetű
csatába. Ott pusztult el ő is nehéz páncélos társaival együtt
nyomorultul s a büszke zászló, mely eddig csak futó pogányt
látott diadalmas csatákban, meghajolva porba hullott a könnyű
lovas ázsiai rokon nép előtt, mint a magyar előidőkben Konrád és Ottó német vasasai, kiket három embernek kellett
lóra ültetni.
A szerencsés' fekvésű vár, — mely Erdélyt Magyarországgal összekötő egyik fontos útvonalon őrködött — ezután
ismét korona jószág lett.
A sziklára épült erősség három részből állott, mint középkori váraink legtöbbje. A felső rész főúri lakás volt. A középső
részében börtönök, az alsó rész piac, vásárhely úgynevezett
tojásudvar volt, hova az uradalomhoz tartozó nép tized terményeit hordotta, s hol néha igazságos törvényt láttak felette.
A vár körül beláthatatlan erdős halmok sorakoznak. A Lápos
vize itt teszi meg utolsó vargabetűjét, s nyílegyenesen vág
neki északnak, mintha sietne megnyugodni csendesebb folyás-
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sal a végtelennek látszó nagy magyar alföld puha homokjába.
Tiszta csillogó vízében aranyszemcséket görgetnek a habok.
Magukkal hozzák forrásából, hol a föld mélyében szorgalmas
bányászok kopácsolják a gazdag érceket az erős sziklákból.
Kővár történetében is megkezdődik az ellenkírályok
korszaka. Hol a János királyé, hol a Ferdinándé, majd a
Miksáé. 1565-ben Schwendi Lázár, János Zsigmondtól veszi
el. A választott koronázatlan király, de már süveges erdélyi

fejedelem nem nyugszik, mig ez apai örökséget vissza nem
foglalja. A fontos várak közül ez az első, amit ostrommal
vesz be. Tizenhárom napig döngetik falait, míg végre egyik
éjjel Somogyi Mihály és Dézsi János észreveszik, hogy a várban mély csend van. Megjelentik az ostromló vezérnek Bebek
Györgynek, ki a lőtt résen bevonul s meglepik az alvó német
őrséget. Viczmándy Tamás Schwendi által kinevezett ¿gyik
várkapitány elesik, a másik, Zólyomi Péter fogságba kerül.
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Sorsa ezután is csak az a mi Erdélyé, zaklatott, hányatott. János Zsigmond 1571-ben meghalt. Az utolsó nemzeti,
már csak választott király koporsóját levitték a gyulafehérvári templom fejedelmi sírboltjába.
A megalakult
erdélyi fejedelemségben következik a
.Báthoriak kora. Tizenhat esztendőt teljes nyugalomban tölt
• el Kővár vára is. Néha-néha lát fejedelmi vendéget, kit a
gazdag vadállomány csalogat oda. 1586-tól azonban Báthory
Zsigmond vérrel, fegyverzajjal teli uralkodása alatt nem remélt fejedelmi vendéget fogad, ki oda előbb önkéntes, — később a fejedelmi árnyékférj parancsára — erőszakos száműzetésbe vonul vissza a világ zajától. A „Kővári remete"
Maria Kristierna II. Ferdinánd császár és király tisztaéletü és
széplelkü nővére menekül ide állhatatlan fejedelmi ura elől,
ki meg ő érte s ő tőle bujdosott ki Erdélyből s hagyta zsákmányul a szerencsétlen kis országot töröknek, oláhnak, németnek prédául.

II.
Báthory Zsigmond fejedelmi hitvesét Steirmark-ból,
Grazból hozta közénk a politikai érdek. Az erdélyi fejedelem
vitézi tettei reményt ébresztettek Rudolf császár és királyban,
de legfőképen az udvar erdélyi politikáját vezető Carillo Alfonz jezsuita atyában, hogy a pogány törököt vissza lehet
.szorítani a Balkánra.
Vezér volt Báthory Zsigmond személyében. A kereszténység védelméért lelkesedő jezsuita atya azt hitte, hugy a
magyarságot össze lehet hozni magyar vezér alatt a török
ellen a hit és haza védelmében, miként sikerült az Capistranonak s a nagy Hunyadi Jánosnak másfélszázaddal előbb.
Mária Kristiernát feláldozta a diplomácia a szent ügyért,
..sikertelenül. Minden jóakarat meghiúsult a geniális, de gerinctelen Báthory Zsigmond miatt. Az ifjú nő a hatalmas nagyszabású emberben árnyék férjre talált.
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Három
hónapi kinos együttlakás után menekültek ,
egymástól. Kriestierna a szent ügyért fejedelmi urának még;
mint „nővére" is hozott volna áldozatot, de Zsigmond meghasonulva önmagával menekült a szép ifjú nő elől. Szaladt
Rudolfhoz. Tűzbe, vérbe fullasztotta beteg lelkét. A szerencsétlen nő visszavonult a fehérvári fényes udvartól, hol megérkezésekor keleti pompa, hazájuk egén derűsebb napokat
reménylő melegszívű országnagyok fogadták, mint utikisérői.
Csáky István, Bocskay István, ki plátói szemekkel gyönyörködött bájos úrnőjében. Zsigmond követeként maga választotta ki Mária főhercegnő leányai közül ezt a legszebb, legüdébb rózsaszálat.
;
Ez a rózsa nem nyílott ki a véráztatta bőtermésű erdélyi:
talajban, holott az lett volna rendeltetése, önkényt hagyta..'
oda a pompázó fejedelmi udvarkertet s elhúzódott a vad.,
virágok közé, erdők sünijébe, komor hangtalan falak közé
hogy elveszítse lassankint eleven színét, ifjú asszonykodása.
hiányzó édes-derüs napjait. Keresve se találhatott volna
sebzett lelkének alkalmasabb pihenő helyet, mint a magányos Kővár többnyire üres úri lakásait.
A mi a búsongó fejedelemi nőnek tragikumot, a rideg
Kővárnak krónikájában bájos mesét jelentettek azok a hónapok, melyeket Kristierna falai közt töltött. Egyetlen vágya,
volt szabadulni Erdélyből. Sürün jöttek-mentek a levelek Kő- •
várból Grácba, onnan Prágába. A természet szépségei, a gyönyörű vöröses-sárga hosszú erdélyi ősz, az erdők kellős közepében álló vár környékezték a szomorú fejedelemnőt. A
tisztán csillogó s a várhegy alatt nagyot kanyarodó Láposészak-nyugat felé táncoltatta habjait, oda, honnan Kristierna
a szabadulást várta. 1595-ben először önakaratából, 1597-ben
és 98-ban Báthory Zsigmond fejedelmi kívánságára vonult
vissza Kővárba. Itt töltötte a szép őszt s a rideg telet. Kérésére édesanyja érte küldte az önként vállalkozó Thúrn Zsigmond görzi grófot, ki majd alkalmas időben vissza vigye a.
jó öreg Provinzenstadtba testvérei közé. A szabadulás órája.,
még. nem jött el. A kővári zajtalan életbe Thurn gróf vitt
kevés vidámságot, de csak vadászat alakjában. Lehullott a.
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hó, fehér lett a nemrég színes őszi táj. A zúzmarás fák közül
néha-néha kidugta kaján ábrázatát a prédát leső hiúz. A
vastag hóréteg mélyre takarta a mohát s a földön tovább
haldokló faleveleket, a szelid vadak táplálékát. A szép fehér
karcsú zergék közel merészkedtek a szomszédos dombokon
a várhoz nem is sejtve, hogy szelid társuknak a bánatos
fejedelmi nőnek mennyi örömet szereznek megjelenésükkel.
A beláthatatlan hófehér vidéken csak a még sebesen folyó

.4 vár látképe 1869-ben.

Lápos vize verte vissza a gyenge déli verőfényben a tiszta ég
kékes csillogását. Gyönyörű s találó panoráma a remete nőnek.
Időközben Báthory Zsigmond odaadta fejedelmi székét
Oppeln és Ratibor nyomorult hercegségéért. Erdély Rudolfnak esküdött hűséget azzal a feltétellel, hogy Báthory Zsigmond hitvese legyen kormányzó fejedelemnője. 1598. április
12-én szomorú kíséretet látott bevonulni a várba a fejedelmi
nő. A daliás Jósika Istvánt a kegyvesztett kancellárt hozták
oda, nehéz vasban, Fehérvárról. Innen vethetett még egy búcsú
pillantást a jobb sorsra érdemes tanácsúr Erdély hegyei közé.
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A kibontakozó természet millió virágjának illata még egy
pillanatra felüdítette a rab lelkét s talán megnyugodva hajthatta fejét pár hónappal később hóhér bárdja alá Szatmár
várában. Alig telt el négy nap, fényes küldöttség vonult a
•várba. A szorongó, tépelődő s a nemrég látott jelenet hatása
alatt álló fejedelmi hitves remegve látta belépni a várkapun
Erdély ügyeit mozgató vezérférfiakat. A férfias, szép szakállú,
•domború magas homlokú Istvánfi, a történetíró . vezette, Keresztúri kővári kapitány, Csáki István és Géczi Péterből álló
küldöttséget. Velők jöttek vissza a hazai jóbarátok, Thurn
gróf és Carillo atya. Diadalmenetben, a nemesség és nép szeretetétől környezve vonult be Gyulafehérvárra Kristierna.
Kővár romantikájának végét jelentette ez az esemény,
mely 1598 április 16-án történt. A vár remetéje négy hónapig
Erdély uralkodó fejedelemnője lett. Akkor jött a híre, hogy
Miksa főherceg érkezik átvenni férfikezére, császári bátyja
nevében az országot. Báthory Zsigmondné végre mehetett
volna vissza anyjához. Nem igy történt. A fejedelemnő útjában Kolozsvárt pihenvén, visszaakart menni több napra Kővárba elbúcsúzni már száradó könnyei tanujától. Miksa helyett
.azonban váratlanúl Kolozsvárt termett Zsigmond, kibékült
nejével s e napok Kolozsvár fejedelmi történetét gazdagították.
A piaci templom ott látta térdelni a hálaadó imát rebegő
tisztalelkű hitvest. A főpiac, melyen tanácsur fejek gördültek
le pár évvel előbb, harsogott Zsigmond szónoklatától s a nép
.a sokszor cserbenhagyott Erdély ismét ujongott a véréből való
fejedelemnek. Nem sokáig tartott az öröm. A gyöngéd napok
elmultak. Zsigmond ismét megbomlott. Hitvesét újból Kővárba
zavarta. Onnan már csak Báthory Endre, a bíbornok fejedelem
engedhette hazájába visszatérni 1599 májusában.
Kővár kapui megnyíltak; utoljára bocsátották ki szelid
lakójukat, ki életét nagyobb szent célokra nem áldozhatván,
1621-ben mint a tiroli halli zárda fejedelemnője halt meg,
szép emléket hagyván késő századokon át a nép ajkán Erdélyben, a „német királynéról."
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III.
Kővár további története ismét csak Erdély politikai,
eseményeivel függ össze. Mihály vajda, Székely Mózes és
Básta szomorú korszakában ez utóbbi kezére kerül, míg a
szabadság zászlaját hordozó Bocskay István Erdély felé haladó
útjában 1605-ben megostromolja. Seregében több nagybányai
fogoly polgár is volt. Hozzátartozóik Bocskayt Kővárnál érték
utói s kérlelték bocsássa őket szabadon. Váltságul tűzték ki,,
hogy a foglyok a várat kezére fogják játszani, mert a felsővárban lévő 150 magyar között nagybányaiak is voltak. A.
terv sikerült, mert a magyar őrség az alsó várbeli 32 embernyi német zsoldost lefegyverezte. A magyar őrség ezután,
önként és szívesen hódolt Bocskaynak.
1607-ben országgyűlési határozattal úgynevezett fiskáliskorona jószág lett a hozátartozó uradalommal együtt s jövedelmét többnyire a fejedelemasszonyok élvezték.
1613-ban Dóczi András a szatmári várparancsnok II. Mátyásnak szerzi meg könnyű szerrel. Ugyanis a meggyilkolt
Báthory Gábor fejedelem özvegye, ki e végvárba húzódott,,
szívesen kezére játszotta a bécsi király emberének Bethlen
Gábor ellenében, ki Kővárat csak az 1615-ki egyezség alkalmával kapja vissza II. Mátyástól.
Egyébként fekvése miatt alkalmas volt politikai foglyok,
elzárására. így került ide Zólyomi Dávid is, ki különben,
Bethlen Gábor halála után I. Rákóczy György kezére dolgozott,
kényszerűségből, s azután mégsem férhetett bőrében. Testőrséget
tartott maga mellett s fennen hirdette, hogy ő tette meg az öreg.
Rákóczit fejedelemmé, holott maga lett volna arra érdemesRákóczi végre is megunta a „nyügöiődést" s törvényes uton
1633. augusztus 21-én nótáztatván Marosvásárhelyt elfogatta,,
honnan előbb Fogarasba s onnan Kővárba e biztosabb helyre
záratta. Itt halt meg 18 évi fogság után 1651-ben.
1638-ban a rajongó szombatosok kerültek pörbe s elitéltetvén vezető emberük Péchy Simon és famíliájának többtagja jutott ide börtönbe, míg a jobb idők s körülmények ismét,
kiszabadították őket szigorú reverzalisok ellenében.
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II. Rákóczy György, Bar csai Akos és Kemény ¿János
idejében fontos végvár. A szerencsétlen Kozmatelkén meggyilkolt Barcsait tervezték ide szállítani Görgényből. Az
1662-i vasvári békében Székelyhíd és Nagy-Károlv várával
együtt Kővár is az átadandó várak között szerepel. Apafi
Mihály 28 éves fejedelemsége megszabja sorsát, mely mai
napig is élő erdélyi mágnás családunk a Telekiek nevéhez,
és történetéhez kapcsolódik. Az előbb bujdosó magyar, majd
az ifjú Rákóczy és Kemény János követjárója Teleki Mihály
amnestiát kapott Apafi őt Kővár főkapitányává teszi. Gyakran
tartózkodik itt a nagyhatalmú kancellár s nem egyszer látja
vendégül fejedelmi urát Apafit is.
Igen értékes emlék Kővár történetében az a hadi edictum
Kővár vára részére, melyet Teleki Mihály mint élete végéig
Kővár főkapitánya adott ki 1665-ben.1

Nyertek fejedelmi szankciót e rendelkezések, nem tudj u k ? A várra vonatkozó irodalomban nem találjuk nyomát.
Tekintve azonban Teleki óriási tekintélyét és befolyását, el
kell hinnünk, hogy az edictum csakugyan kötelező volt a várőrség és lakóira nézve. Teleki maga megerősíti e feltevésünket az edictum bevezetőjében:
„Edictum militare in arce Kővár, 1665. die 1. martii.
Mivel a mi kglmes Urunk Ő Naga, midőn a római császár Ő
Felsége itt • lévő prassidiumának kimenetelek felől egészen
bizonyossá tétetett volna, mind maga súlyos betegsége, mind
tanács ur hiveinek mlgs udvarába menetelek, mint az idevaló
edictum adást halasztotta volt az uraknak összegyűlésére,
melyet is, hogy Ő Naga eddig el nem küldött, tulajdoníthatni
Ő Naga ujabb betegségének. Mivel azért mind Ő Naga súlyos
betegségét értvén, mind pedig, hogy a helyben levő minden
rendbeli fogyatkozásukat magam Ő Nagának s az uraknak
alázatosan referálhassam, szándékom az Isten velem lévén
legtovább a jövő csütörtökön megindulok Ő Naga udvarlására.
1

Eredetif ogalmazványa a Teleki nemzetség marosvásárhelyi levél-

tárában maradt fenn s onnan közölte Koncz József a Hadtörténeti Közlemények 1891 évf. 428-432 lapjain.
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Hogy azért ez hely rendetlenül ne maradjon a nékem a mi
kgls urunktól adatott authoritásom és tisztem szerint kelletett
bizonyos edictumokat kiadnom, melyeknek ereje iegyen csak
addig mig a mi kgls urunk méltóságos subscriptiója alatt
való edictumok elérkeznek."
Az edictum összesen 12 pontból áll. Az első pontban
a vicekapitány és porkolábokat figyelmezteti kötelességükre
és a vár fontosságára. A 2. pont a vallásos Teleki Mihályt
mutatja be nekünk, ki a káromkodás ellen — jó magát is
beleértve — szigorú büntetéseket szab és gondoskodik a
vasárnapi istentiszteletek szigorú betartásáról. Kortörténeti
szempontból érdemes lesz a krónikában ezt a részt szószerint
közölni:
„2. Mivel igen eláradott az isten ellen való káromkodás.
Egyébaránt is az isteni szolgálatban is igen restek az emberek, úgy hogy csak néhányszori praedikatióra és könyörgésre
is van némelykor, hogy senki fel nem megyen. Valaki azért
vasárnap a praedikatíot elmulasztja, mivel egyaránt is a
praedikátor vasárnap és pénteken tartozik praedikatiot tenni,
ha fizetett szolga az nap kenyérbeli premondáját elveszesse,
ha ugyan contumacia ductus azt sok izben négyszer-ötször
megpróbálná: a férfi megpálcáztassék, ha asszonyemberek
közül való lészen, az hid alá tétessék és ott megöntöztessék;
valaki ezeknek a rút szitkoknak nemével, ördögattával,
ördögteremtettével szitkozodik, indifferenter akárki legyen: kővel
verettessék agyon. A ki penig ördögleikével
s egyéb afféle
szokatlan szitkokkal szitkozódik, német és darabont, szolgarend: megpálczáztassék. Ha magam találnám mondani totiesquoties egy forintot adjak: ha vicekapitány uram, 30 pénzt
adjon; ha porkoláb uraim közül valamelyik 20 pénzt s az
ilyen jövedelmek forditassanak az ekklesia szükségére."
A 3-ik pont a vár tisztjeinek és őrségének kötelességeit
szabja meg a nappali és éjjeli őrszolgálatban. Innen tudjuk,
hogy az ébresztő napfelköltekor történt s dobolással, a
takarodó estéli harangozással napnyugtakor. Ez időben Butsi
nevü volt a vicekapitány, alatta állott a felső és alsó várban
egy-egy porkoláb, kik a felesszámú gyalog magyaroknak tize-
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•desekkel s a német gyalogoknak kápláraik utján parancsoltak. Az ébresztőről pld. a vallásos Teleki így intézkedik:
„2. Reggel mikor a nap fel kezd. jöni, a toronyban
•dobot ütvén, mindenik várban levő porkoláb uraim, tizedesek,
káplárok, magyar és német gyalogok, kiki fegyverével a maga
kapujára menjen és mindenik kapun rendre, a régi jó szokás
.szerint könyörögve
és Jézust
kiáltva
a kapukat felnyissák."
A 4-ik pont halállal büntetni parancsolja azt, ki elöljárója
ellen émel kezet s kézlevágással, a ki várbeli lakóra fegyvert
ragad.
Az 5-ik pont szigorúan meghagyja, hogy bántódás esetén
elégtételt senki ne vegyen, hanem a feljebb valóknak jelentse,
kik kötelesek azt igazságosan elintézni.
A 6-ik pont a tűzre való vigyázásról intézkedik.
A 7-ik szerint takarodó harangozás után a várban járkálni tilos az őrségen kívül mindenkinek.
A 8-ik pont a vaklármát okozókat halállal bünteti.
A 9-ik pont rendelkezik arról, hogy a várból hírt
kivinni nem szabad. Ki éjjel megkísérli meghal érte, ki nappal, megveretik.
A 10-ik pont ismét a tűzre nem vigyázókat sújtja szigorú büntetéssel.
A 11-ik. pont a tömlöctartókra vonatkozik s ha rab
szabadul el az érte felelősöket fogsággal s pénzzel bünteti.
A 12-ik az utolsó pont végül meghagyja az alsó várbeli porkolábnak, hogy a bástya sarkánál lévő pincére takarodó után
lakatot tegyen.
Ez a rendtartás Telekit óvatos körültekintő főkapitánynak mutatja, s élénken bizonyítja, hogy e vár az akkori zavaros időkben jól el volt látva őrséggel és hogy tömlöceiben
foglyok voltak, kiknek őrizetére szigorúan vigyáztak.
1669. julius 21-én országgyűlési határozattal Teleki irja
össze a kővárvidéki nemességet és puskásokat a várban.
1682—1691. közötti időben Dobokamegyéből kihasítanak
egy jókora darab földet s Kővár várát teszik az újonnan
4*
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alakított közigazgatási kerület Kővárvídék1
központjává, melynek -- miként Fogarasvidékének — főkapitány parancsol snem főispán, mint a vármegyéknek, jóllehet
azoktól csak elnevezésében különbözött. Teleki
Mihály a zernesti csatában elesvén, meggazdagodott utódai köztük hasonnevű fia Kővár főkapitánya lesz.
II. Rákóczi Ferenc szabadságharca idején a.
kurucok elakarják foglalni.2 Rabutin tábornok siet védelmére, de
Teleki Mihály Rákóczinak hódol, a német őrség parancsnokát
elfogatja s kitűzi a Pro Libertate zászlót a bástyákra. A nagyhatalmú Rabutin ezért Telekit 1711-ben a szatmári béke megkötése után haditörvényszék elé állítja. Egykori családi feljegyzések és hagyomány szerint Rabutin gőgösen kérdi Telekitől — „Ki vagy te?" — Ez büszkén vágja vissza rácsapván az asztal márványára: — „Én római szentbirodalmi széki:
gróf Teleki Mihály vagyok teremtette, de hát te ki vagy?" —
Telekit ugyan nem bántották, mert Bécs felől békésebben':
fújdogált már a politika szele közeledvén III. Károlylyai az
utolsó Habsburg a császári és királyi székben.
Rabutin dühét a váron töltötte ki, elhitetvén odafönt
Bécsben, hogy veszélyes fészek lehet rebellisek kezében s,
ezért 1713-ban levegőbe röpittette.
*

A vár azóta rom. Neve fönmaradt „Kővár'vidéke" nevében 1876-ig a mikor mintegy 92 községét szétosztották Szolnok-Dobokának és Szatmárvármegyének, melynek területén
a rom állott.
A. várrom és környéke, valamint a volt Kővárvidék:
nagyrésze ma is csaknem másfél század óta a Telekieké. A
várdomb, a körülötte lévő erdőségekkel Teleki László Gyuláé,,
kinek hosszufalusi uradalmához tartozik.
1

Kővárvidék címerének e lapon közölt rajza eredeti pecsét

után,

készült. Eredetije az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában a Tunyogi-féle
pecsétgyüjteményben. Körirata: „Sigillum Districtus Kővár." A pecsét a.
XIX. század 40-es éveiből való.
2

A vár 1705-ben

elhanyagolt

közölve : Történelmi Tár, 1889- 387. 1.

állapotban

volt.

Leltára

1705-ből.
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Több mint félezer évre tekinthet vissza Kővár változatos
múltjával. Köveit szétmállotta az idő, de még inkább a környékbeli oláhok, kik építésre hordozták szét s ma már a
. földszínéig lebontották.
Kipusztultak a fehérzergék, a vérszomjas hiúzok. Begyöpösödött, bemohosodott kövei között fürge gyikok futkosnak.
Lent a hegy tövében tovább morajlik a kanyargó Lápos, mintha
régi történeteket mesélne a juhokat, kecskéket őrző pásztorfiúnak, kinek pásztorbotja, furulyája és Flóriczája bizonnyára
becsesebb ránézve régi dicsőségünk omladozó emlékeinél.*
Persián Kálmán dr.
* Források s a vár történetének irodalma:
Priorato Galeozzo Gualdo: Continuatione deli' História de Leopoldo
Cesare etc. Viennae 1675. 99. I. Innen való a vár tervrajza is. Kőváry László:
Erdély építészeti emlékei 1866. 152—154. 1. Vasárnapi üjság. 1869. 157. 1.
(Takács Sándor: Kővár) Palmer Kálmán. Nagybánya és környéke. 1894.
251—257. I. Magyarország vármegyéi és városai. Szatmár vármegye. 1908.
45—46. 1. Erdélyi országgyűlési emléke k. I—XXI kötet. Szádeczky Lajos
Má ria Kristierna (1883.)

Szádeczky

Béla : Bornemissza Anna gazdasági

naplói 1911-ben megjelent művének Kővárra vonatkozó részei. Hadtörténelmi

Közlemények. 1891. 428—432. 1. Genealógiai

17., 20., 31. 1. Köblös Zoltán
nemesek

összeírásáról.

Gyula II. kötet. 844
megyébe

Butyásza

lágymegyében,
légvonalban

közleményei

Magyarország

hasáb.
nevű

Tévesen
község

is j ó

15

fűzetek.

kővárvidéki

Műemlékei.
helyezi

határába,

hanem Szatmárban

•és Kővárremete

a

van,

kilóméternyire

a

e

Szerk.

mű

mert

várat

Berkesz,

ki van merítve. Kővár

forrásokkal

történetére az Országos

adatokat,

közölte

néhai

melyből
Koncz

a

meglévőt a család

József

marosvásárhelyi

Szi-

Berkeszpataka
meg, hogy a

mondhatnám

teljesen

Levéltáron kivül a még

ki nem aknázott családi levéltárak és a Teleki család levéltára
még

Szilágynem

pedig Butyászától

határainak találkozó pontján. Itt jegyzem

vár történetének irodalma a felsorolt

és

Báró Forster

Butyásza

várrom

fekszik

a

1907. évf.

puskások

levéltárából
ref.

nyújthat

nagyrészben

főgimn.

tanár

és

családi levéltáros. Kővárvidék és Kővár régi iratai elpusztultak a várról
József császár idejében történt égéskor, a mikor Kraszna és K.-Szolnokmegye

iratai

is elpusztultak. (Wesselényi

Miklós Kossuth Lajoshoz írt

levelében. Tört. Tár. 1903. 345—354. 1.) A mi nagy
maradt

és a Vidék

levéltárának

iratai az

alkalmával pusztultak el mint azt Kádár
jában írja. (Szolnok-Doboka vm.

tűzvész

1848 - 49-i oláh

után

meg-

zavargások

József erre vonatkozó munká-

1848—49-ben.)

