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Gaali Zoltán 
 

Rabsonné vára 
 

A Kis-Küküllő, illetve Nagyág vize völgyén felfelé haladva, fél-
órai séta után a jobb oldalon magas hegyekhez érünk. E völgyszegé-
lyező hegység tetején túlhaladva, az Égetvésznek háta mögött egy 
gyönyörű alakzatú trachyt-sziklacsoport emelkedik fel. Egy festői 
sziklacsúcs, melynek nyugati sarka a falmeredeken van lemetszve, 
tetőcsúcsa pedig gyönyörűen kicsipkézve. Óriási szobrokat, díszgú-
lákat és egyéb szeszélyes alakzatokat utánzó sziklaszálak emelked-
nek fel, mint azt az alábbi ábrán láthatjuk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E hegy minden tekintetben nagyon érdekes, sőt költői, hogy an-

nak tetején állott Rabsonné vára, ősváraink legérdekesebbike, legme-
sésebbike. 

Itt, ezen a csaknem megközelíthetetlenül magas hegycsúcson 
szédítő magasságban állott Rabsonné vára, mely hosszúkás, fél-
tojásdad alakú volt. Nyugatra a hegy sziklafala (A, lásd a 2 számú 
ábrát) át van metszve. Ezen – a még most is tekintélyes mélységű át-
sáncoláson túl – merész alakzatú sziklaszálak halmaza következik, 
azontúl a hegynek úgy oldalról, mint felülről megközelíthetetlen 
sziklafoka. 

A nyugati oldal egyenesen egy hosszú fallal van (B) átépítve. Itt 
legépebb a várfal, mely több mint egy méter szélességben bonthatat-
lan szilárdan még majdnem egy méter magasan ma is áll. Délkeleti 
sarkában oly tekintélyes bástya (C) állott, melynek mindegyik oldala 
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25 lépés volt, és amelynek kétfelőli külső fala jelenleg is másfél méter 
magasságban áll fenn. E bástyánál, vagy jobban mondva falvonalba 
eső zömtornyánál a fal egyenes szögbe megtörve a déli oldalon to-
vább folytatódik, hol iránya kb. 50 lépésre követhető, de itt megsza-
kad, mivel a hegyéllel együtt leomlott. A szemben levő északi olda-
lon szintén egyenes szögbe hajlított kar (D) fut a déli oldallal párhu-
zamosan, de nem fenn a hegy élén, hanem annak meredek, most er-
dővel borított oldalán vonul el úgy, hogy a faltól a hegy fennsíkjáig 
egy 10 méter magas meredek oldal van. Ez a fal mintegy 100 lépés-
nyire még egy méter magasságban meg van; azután megszakad, 
mert a hegyoldallal együtt beomlott, de nyugati végénél – ahol a 
hegyre félkörben felkanyarodik –, újra majdnem egy méter magasan 
fennáll. 

A keleti várfalon  túli hegynyak hirtelen keskenyedik úgy, hogy 
átmérete alig 20 lépés, és ezen legkeskenyebb, lefelé lejtősülő részen 
egy mély átmetszés (E) volt, mely a megközelítést ezen oldalról le-
hetetlenné tette. A várfal és ezen átmetszés között még egy közép-
védfalat emelt a természet; egy meredek oldalú sziklafalat állítván 
oda, melyen csak bajosan lehet felmászni a tetején lévő várfalakhoz. 

A rege azt mondja, hogy az e várat építő Rabsonné, Firtosné és 
Tartodné három testvér volt. A rege azt is mondja, hogy ezen három 
testvér vára egymással látható összeköttetésben volt, és veszély ide-
jén tűzjellel adtak hírt egymásnak. 
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Egy másik rege azt mondja, hogy ördöngős mesterséggel 
építette várát Rabsonné, amennyiben egy bűvös kakas és macska 
hordta fel az anyagot a hegyre. Ez jelképezi azon roppant, szinte 
emberi erőt túlszárnyaló építkezést. 

Rabsonnét tündérkirálynénak és nagyon furfangosnak tartja a 
néprege, ki még az ördögöt is rászedte, mert azzal egy utat alkudott 
ki magának egy hegy aranyért és egy völgy ezüstért. Ezen bűvös 
úton oly sebesen haladt táltos lovaival, hogy midőn Tordán elsőt ha-
rangoztak, még várában volt, és mikorra beharangoztak, Tordán volt 
a templomban. Kocsisa egyszer kalapját leejtvén, le akart szállani, 
hogy felvegye.  

– Hiába szállsz le – mondá az asszony –, mert az már 5 óra járó-
földre maradt el. – Az ördög mindig követelte az útért ígért bért, 
Rabsonné azonban mindig húzta-halasztotta, csalogatta az ördögöt; 
több éven át szóval tartotta, és tovább szekerezett bűvös útján. De 
végre az ördög is elvesztette a türelmét, és többé várni nem akart. 
Rabsonné összehajtá kis kezének szép ujjait, és arra egy aranyat, te-
nyerébe pedig egy tallért téve mondá:  

– Íme itt van a hegy arany és a völgy ezüst. – A rászedett ördög 
dühösen rohant el, szétrombolva a bűvös utat, melynek romjai még 
most is meg vannak. 

Rabsonné várától nyugatra a Barátság-tető alatt, Borza-várában 
egy barlang van. Itt laktak régen a tündérek azon aranyhajú, 
habköntösű szárnyas leányok, kiknek Rabsonné királynője volt, és 
akik, mikor Firtos és Tartodon lakó testvéreihez ment látogatóba, 
mindig elkísérték.  

Egy pásztort egyszer behívtak a barlangba a mulatozó tündé-
rek, három napig énekeltek, muzsikáltak neki, táncoltak, enyelegtek 
körülötte, majd azután egy nagy kalap arannyal bocsájtották el. A 
pásztor azonban, ahogy kiért, kiönté a földre az aranyat és visszatért, 
hogy még egy kalappal hozzon az aranyból. Hanem ekkor a tündér-
világ már eltűnt, és mikorra kiment, hogy kintlévő aranyát keresse, 
az szénné változott.  

Egy másik hagyomány azt mondja, hogy e várat Rákóczi András 
építtette, kinek a vártól északkeletre eső „Küpüskut-laposa” nevű 
fennsíkon véres csatája volt a tatárokkal. Itt még most is harci bárdokat, 
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kopjákat nyilakat és egyéb eszközöket találnak. De úgy látszik, hogy 
a hagyománynak várat építő Rákóczija csatát vesztett, mert ez a 
hagyomány a tatárok által dúlatja fel Rabsonné várát. 

Ezek regék és hagyományok mind homályos ködfátyolképei a 
titokteljes múltnak, melyet megvilágítani nem tudnak, melyek legfel-
jebb bizonytalan sejtelmeknek messzetávlatában elmosódó árnyké-
peit mutatják fel. Hogy ki volt a rege Rabsonnéja, bűbájos tündérnője, 
hogy a történelmi kor határain túl eső mítoszi alak melyik korban élt, 
mikor épült e hatalmas, évezredes viharokkal megküzdött vár, bajos 
volna meghatározni. A rege legfeljebb csak azt állapítja meg, hogy 
ezen várban egy gyönyörű nő vagy özvegy lakott, kit túlvilági lény-
nek fest a hagyomány, és azt, hogy ez a Firtos és Tartod várával egy-
korú, és azokkal összeköttetésben lévő vár volt. Egy láncszeme a Szé-
kelyföldet környező és áthálózó várláncolatnak. A Rákóczi névvel 
egybekötött és a tatárokkal való csaták emlékét fenntartó hagyomány 
arra mutat, hogy itt is a mongol vagy valamely későbbi tatárcsorda 
jelent meg és dúlt; vagy talán a Rákóczi-forradalomkor ezen fek-
vésére nézve oly erős várat a nép kiigazítva védőhelyül használta fel. 

Ott, ahol az északkeleti irányból letörtető, pisztrángban dús 
Nagy-Juhod és a Kis-Juhod egybeszakad, hatalmas, régi erődítmé-
nyek bámulatos nyomai látszanak. Másfél méter magasságú, alap-
jában 1,5 méter szélességű gátony zárja el az itt közel 600 lépésnyi 
széles völgyet. E töltést mindkét oldalról széles  mélysánc szegélyezi, 
középen egy kis út van hagyva. Kissé hátrább, Rabsonné vára felé, 
három, egymással párhuzamosan futó és a völgyet egészen átszelő 
kőrakás falszerű vonala húzódik el, oly kőhalmaz, mely magas, vas-
tag falak omladványait sejtetik. 

Ezen küklopszi műnek, melyek az egész völgyet megközelíthe-
tetlen erősségé változtatta át, egy történet előtti kor homályában el-
vesző időszak óriási erődítményei, és igen hasonlóak a Rabsonné 
vára alatt elvonuló töltéssel, melyet előbb már ismertettünk. Ezek, 
valamint amazok is kétségtelenné teszik, hogy ezen völgyben hajdan 
egy jelentékeny város vagy katonai telep létezett, melynek temploma 
a Kápolna-mezőn állott, fellegvárát pedig Rabsonné légi vára ké-
pezte. Ezen sáncolatok és erődítmények annak külső védvonalát al-
kották. Ilyen módon a többi oldalról csaknem megközelíthetetlen 
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meredek hegyektől szegélyezett völgy biztos védhely volt. Hogy mi-
kor és mily nép által építtetett, arról még a hagyomány is hallgat, de 
ha Rabsonné várát ősszékely várnak hisszük, akkor ezek is őseink 
nagyszerű műemlékei közé sorolhatók.                
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