
DÁK FEGYVEREK és VÁRAK  
TRAJÁN OSZLOPÁN.

Rómában a Fórum Traianumon, az idő kedvező kegyelméből 
még ma is álló hatalmas oszlop, a Columna Traiana, Dacia meg
hódításának, s a római birodalom fénykorának legszebb emléke. 
Márványba vésett képtára az imperium legnagyobb dicsőséggel be
fejezett két háborújának, melynek tableau-in a művész nagy köz
vetlenséggel, drámai, néhol a tragicum magaslatáig emelkedő erő
vel jelenítő meg domborművűeg a rémes élethalálharcz egész lefo
lyását. Látjuk a hatalmas római tábor megindulását a maesiai Vi- 
minaciumból Trajan személyes vezérlete alatt, átkelni a jól készült 
hajóhidakon; á császárt már ellenséges területen, vezéreivel tar
tott haditanácsban, majd a mint áldozatot mutat be. A csapatok 
tábort ütnek, megerősített táborokat építenek, erdőket irtanak, hogy 
a főtömegek akadálytalanul haladhassanak roppant hadi készüle
teikkel. Találkozunk a hosszú ujjasaikról, bő nadrágaikról köny- 
nyen fölismerhető dák foglyokkal, kiket az előőrsök kézrekerít- 
vén, nagy örömmel visznek a császár elé. Látjuk a rómaiak és dá
kok szövetségeseit: a félig ruhátlan, csak fütykösökkel fegyver
kezett germánokat; a tetőtől talpig pikkelypánczéllal borított ja- 
nygokat, a gyalog és lovas sarmata íjászokat; a Lursus Anietus 
mór sejk vezérlete alatt érkezett éjszakafrikai mauretánokat, kik 
villámgyorsan vágtató lovaikon épen úgy ülnek, mint a mi al
földi csikósaink; gyönyörködhetünk a jól fegyelmezett dák sere
gek és a különféle fegyverzetű római nehéz és könnyű gyalogság 
rendszeres fölvonulásában. Látjuk miképen állanak harczi rendbe s 
törnek egymás ellen vértengerbe kerülő élethalálharczot vívni. A 
sebesülteket egyforma gondossággal ápolják mindkét részen. A ró
maiakat saját orvosaik kötözgetik be. Ütközet, várostrom sűrű 
egymásután következnek, mig vége felé hajlik a vészes háború, és 
a büszke Decebal térdet, fejet hajtva kér békét Trajántól. A csá
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szár kegyelmes és megadja azt, mire Victoria dák fegyverekből 
készített tropaeumok között a győzelmi táblán örökíti meg a ret
tenetes év történetét. Majd ismét megújul a harcz, sokkal nagyobb 
elkeseredéssel. Többé egyik fél sem ad kegyelmet, a rómaiak mind 
ldvégzik foglyaikat, a dákok kocsikerekekre feszítik őket, nejeik 
pedig égő fáklyákkal kínozzák halálra. A esatak sokkal nagyob
bak °véresebbek mint előbb, de mindig a sasok győznek, a vár
ostromok egyre tartanak, de a legerősebb sziklafészkek is kény- 
teletlek kaput nyitni. Végre elesik «  utolsó nagy erésség is el
lenség kesére kerül a főváros, és a jobbak nem tudván túlélni ha- 
zÁjok° vesztét, öngyilkosok lesznek. Decebal is tört merít szivébe, 
s fejét büszkén mutogatják Traján testőrei az éromnvalgo harca, 
népnek; végül a zárkép, melyen a legyőzőitek szomorú csoport
jai tüntetvék föl, a mint háznépökkel elhagyjak le,gazolt szulo-

f°ld,UA ‘császár követve Julius C a e *  példáját, önmaga irta meg 
a háború történetét, de emlékiratai a Pnscianus áltál M á rto tt 
pár szó kivételével elvesztek, elvesztek a korra vonatkozó annyi 
más emlékkel együtt. Csak Dió Cassiusnak Xiphilinos által ke- 
T z L  h“ y« kivonatai élték túl a háború éta lezajlott tizenhét 
évszázadot S Így bár látjuk az oszlop tableau-it, s jelentőségüket
seitiilk érezzük még is csak félig értjük, mert nincsen meg a ma-
sejtjük, ere i »ij0 három-négy csoport jelent-gvarázatot adó történeti kulcs. aiig műm gj i j

. . attupi mint álomkép vonul el lelki sze-
meinlf e laÍ l e k e t o t  magyar'ázgathatunk, fejtegethetünk, de csak 
a le,-ritkább esetekben állapíthatjuk meg teljes b izo n y o ssa l, 
ho y »  igaz valéságot tahUtnk el. Vájjon ki merne *bo meg
írni D óé lllustratioi alapján a .Szentkönyveket-, az .Isién Szm- 

játókot* Shakespeare szinmüveit? avagy Zichy cartonjairol njra 
játékot 1 Tragoediáját" ? Trajan oszlopával is nagy-
részben*1 így vadunk, s ezért merészség nélkül kockáztathatom, 
hm -vFroehner nagyon is messze ment hypothesise.vel; míg Torma 
Károly hazai archaeol.giánk mestere, történeti szempontokból ma- 
g ^ rtz la  az oszlop dombormüveit, megmarad a megbízható szoli-

* “ * Aa* M , r ő L p  általánosságban pompásan illusztrálja az 
eseményeké A domborművek, mint történeti csoportotok, két
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ségtelenül Trajan vagy közvetlen környezetének írásbeli följegyzóse, 
szóbeli utasításai alapján készültek, s innen van, hogy a császár 
adlocutioi, az áldozatok egymásután tekintetében a legnagyobb pon
tossággal ábrázolvák. Az ábrázolás azonban, daczára a részletesség- 
és nagy terjedelemnek, mégis egyoldalú, mert mindent kerül, mi 
a rómaiakra árnyat vethetne. Nem látjuk, hogy a tapaei ütközet 
mily óriási veszteségekkel járt: Longinus hősi önfeláldozását nem 
is sejteti, de ellenben jelenítve van mindaz, mi Trajan s a légiók 
dicsőségét hirdeti.1) E tendentiát tehát nagyon is figyelembe kell 
vennünk, midőn egyik-másik csoportozatot históriai alapon akar
juk magyarázni.

Egészen más, sokkal kedvezőbb helyzetben vagyunk, ha nép
rajzi adatokat keresünk, s a roppant anyagot ethnographiailag 
akarjuk értékesíteni. Itt nem háborgatta a művész vésőjét, con- 
ceptióját politikai tendentia, nemzeti becsvágy; ragaszkodhatott szi
gorúan a valósághoz, s ezt meg is tévé. Különösen a negyven első 
csoportozat oly élethiven, a valóságnak annyira megfelelően ábrá
zol minden részletet, hogy bátran elfogadhatjuk teljes igazságnak 
az elénk tárt egészet, mint részleteket, annál inkább, mert a 
classicus adatok minden pontban összevágnak még a legcsekélyebb 
detailokkal is. Néprajzi s a néprajzzal össszefüggő tárgyi magya
rázatokat bátrabban koczkáztathatunk tehát, mint történetieket.

S igy minden merészség nélkül használhatjuk föl az oszlop 
adatait a dák hadsereg, hadviselés képének összeállítására, de a 
nélkül, hogy a hadiszervezet és tactica mélyébe tudnánk hatni.

A dák hadsereg létszámáról csak két, egymástól jelentéke
nyen eltérő adatunk maradt fönn Strabo nagy munkájában. Sze
rinte Burivista 200,000 főnyi sereggel rendelkezett*), mig holta 
után a törzsekre oszlott nemzet már csak 40,000 fegyverest tud 
kiállítani Augusztus végső éveiben.3) E két adat között világos 
az ellenmondás, ha azokat egyszerűen úgy veszszük, mint Strabo 
írja, hisz Burivista Julius Caesar kortársa volt, s talán túlélte a 
nagy dictátort, úgy, hogy e roppant hanyatlásnak alig egy ember
öltő alatt kellett volna bekövetkeznie. Ez majdnem határos a le

1 J. Dierauer: Beitráge zu einer kritischen Geschichte Trajans. 110 1.
s) Strabo. 7, 3, 13, 3) Strabo. 7, 3, 12.
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hetetlenséggel, midőn nem hallunk háborúkról, nagy járványokról, 
új vándorlásról. Strabo utóbbi adatát tehát valószinüleg úgy kell 
értenünk, hogy minden törzs 40,000 embert adott, a mi négy 
törzs lévén1) ismét megközelitené a Burivista korára vonatkozó 
számot. A hiány pedig nem oly nagy, hogy azt komolyan fonto- 
lóra kellene vennünk, midőn nem pontos statisticai adatok, hanem 
csakis hallomás alapján nyílt alkalma Strabonak ama számokat
beiktatnia munkájába.

Ha az első adatot fogadjuk el, es a harczkepes embereket 
az összes népesség 10%,-íra téve') az egész nemzet két mill.ény. 
lett volna. S ez a szim, ismerve a gyalog nepek nagy tomegeit, 
és a roppant területet, melyen a dákok szétszóródva laktak, tel
jesen plauzibilis. Hatalmas erő, mely sok gondot okozhatott a tar
tományi helytartóknak, a római kormin,nak, mert nem csak a 
dákokkal volt baja minden pillanatban, de a velők torzsrokon thra-
kokban sem lehetett megbíznia. „Zonttai óv+i

A két milliónyi szim kisebb-nagyobb mgadozasokkal evt,-
zedeken át fönmaradhatott, s jelentóke.„eb
csak akkor szenvedhettek, midőn Aelius Catus o0,000 embert te 
csak akKoi sz Thraciába,3) hol azok többe nem
S t “ n,a k é ^ r e n « l  beleolvadtak.

^  Mint ^^assicus'adatokból ̂ sejtlmtjük, â. dákok nemzeti szer-

de olyan uralkodót ki «  * források: Burivistát és Dece-
rozottsaggal csa e o  ̂ Yolt szerves, történeti alapon fej
balt. A monarchi időnkint létesité azt egy-egy ki-
lett intézményé a ét d31t. Megdőlt Buri-
1 “  ^ r b a l S r  - ő »  a nemzet négy részre bomlott;

7 « , i A Civilizált állam e percentet még akkor sem birja 
•) Strabo 7, é>, n .  ; 'u Qiánn<? s a férfikor 50-ik évéig terjesz-

kiállítani, ba a katonák o t e l e z ^  államokban könnyen lehetséges. Csak
tetik is, mig barbarjagy midön a legut0lsó orosz-török háborúban

2 0 . 0 0 0  fo8. . .  < * « • ■  •> 0 » b » -  ’ • S. '»•
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megdőlt Decebal öngyilkossága után, midőn a meg nem hódolt 
törzsek még Commodus idejében is főnökeik alatt élnek. Sajnos, 
hogy a törzseknek egymáshoz való viszonyáról nincsen semmi ér
tesülésünk. Nem tudjuk mennyire fűzték össze őket a közös nyelv, 
szokások; voltak-e közös politikai intézményeik; miképen tervez
tek, hajtottak végre egyes törzs erejét meghaladó vállalatokat; kik 
mily megállapodások szerint bizattak meg a harcz egységes ve
zérletével ? Annyit azonban mégis következtethetünk, mert ez együtt 
jár a törzsszervezet természetével, hogy kormányformájok aristo- 
craticus volt, s ennek megfelelő a kölcsönös érintkezés és katonai 
szervezet. A politikai ügyek intézése, a sereg vezérlete kétségte
lenül a főemberek kezében volt, kik hatalmokat nagy vagyonuk és 
születésük jogán bírták s hagyák utódaikra. S eme aristocraticus 
szervezeten kellett alapulnia a katonakötelezettség és katonaállí
tásnak is. Az urak személyesen valának kötelezve, mint minden 
népnél, s ki kellett állítaniok háznépöket. Gyalog népek főnökei 
pedig mindig tömérdek fegyverviselő szolga néppel lévén körülvé
ve, a sereg magva az urak jobbágyaiból és hűbéreseiből telt ki, 
úgy, hogy a szabad, de kis vagyonnal rendelkező emberek száma 
elenyészőleg csekély lehetett. S igy a vezérletnek is az urak ke
zében kellett lennie, és ők annál magasabb rangot foglaltak el a 
katonai hierarchiában, minél több fegyverest tudtak kiállítani. A 
dák sereg tisztjeit az oszlopon, hegyes, néha a homlok magassá
gáig, merőleges vonalakkal áttört, fövegeik s rojtos köpenyeikről 
könnyen fölismerhetjük. Ily megkülönböztető jelekkel ellátott ru
hát viselnek a sárkány és vexillum tartók is. Öltözetök egyebek
ben teljesen megegyezik a gyalog, mint lovas legénységével, mely
nek darabjai a következők:

1 . A hosszú ujjú, kézelős, derékon átkötött, térdig érő fel
öltő (sagum), melyet a tisztek arany s ezüsttel ékítenek.1)

2 . A köpeny, melyet vállaikon viseltek, s mellökön tűvel 
kapcsoltak össze.

8. A bokánál átkötött s a lábbelibe dugott nadrág, melyet 
viseltek a gallok is, a mely annyira meglepte a rómaiakat, hogy 
Gallia egy részét Braccata-nak, tehát nadrágosnak nevezték el. A *)

*) A sarmaták rsaga fiblatoriau iról ld. Triginta Tyr. X. 12.
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zordon éghajlat tévé e ruhadarabot szükségessé Galliában mint 
Daciában, s a sarmát síkságon, hol az oly általános volt, hogy a 
Fekete tenger vidékein lakó kényes görögök is elfogadók.1)

4. A lábbelijük: rövid, egyszerű átkötővei, melylyel a nad
rágszárat szoríták be, ellátott bakkancs.

A barbár népek az ijesztő, félelmes külsőt kiválóan fontos
nak tartván, a géták lehetőleg hosszú hajat és szakállat ereszte
nek és nyakig piszkosak voltak,'1) s a harczba, támadásra eget
rázó lármával indultak. Hasonlóan a dákok, kik az oszlop tanúsá
ga szerint szintén nem használtak ollót és borotvát, úgy, hogy a 
rómaiakhoz képest egész szakái és hajerdo födi arczaikat es fe
jeiket. S hooy még rútabbak legyenek, a tetoválást is használtak.3)

A dák°seieg külső föllépése tehát nagyon kelletlen, izléste- 
len lehetett, s ellenfeleinek e rémletes exteriemr-höz előbb hozzá 
kellett szokniok, hogy nyugodt.,,, hidegvérrel sz . lhaes.nak ez.mbe.

A sereg legnagyobb része gyalogságból állott s csak k,s tö
redék, valószínűleg a legvagyonosabbja volt lova . Az oszlopon ki
vétel nélkül gyalog ütközetek tüntetvék iöl, s csak egy esetben la
tunk lovas támadást1) és az ,s szerencsetlenul „t ki, meit a lo 
vasok a na«v folyóba faladnak. A lovak k,csínyek, erősek, hegy, 
lovaknak láízanak, melyeket talán a délkeleti téliold hegyi vidé
kein ismertek meg A lovasok nyereg nélkül ülnek pár,pa,kon s 

em ismeite »• kantár és a szügyökön le-
a lovak egesz fölszerelése a zárná,

vő szíj.4)

T T 7 ,  ,r • * í v  fi 47 -  braccata túrba getaium. V. 7, 49. -  Pel- 
) Ovid. rn st. ■ > , ig _  0raque sunt longis horrida tecta

libus et laxis arcent mala fng b Graia creduntur ab Urbe -  pro
comis. V, 10, 33 —  Hős qnoque, qui g
patrio cultu Persica bracca U,ux vultuS) verissima Martig imago.

a) Ovid. Trist. V. /,
-  u. o. squal.dusGeta. ^  ̂  _ Artem. -0 v u ^  I, 8. u. Így. A dákok-

3) Herodot V. G. 4 Inlinnnt Certe aliia aliae faciem in populia 
ról Plinius hist. nat a a i  • , etjam apud Dacos et Samatas corpora sua
barbarortim feminae, mai^q n  10 Quart0 partu Dacorum originis

XZm. 'm im  > *>*•“ '«  • « " * *

" * ■  Fro*
ner: La Col. Trajane 22 csop. •) ld. u. o.
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A hadsereg fölosztása, belső berendezése, administratiója is
meretlenek. A nagyobb hadtestek már a könnyebb alkalmazhatás 
miatt is kétségtelenül kissebb részekre voltak fölosztva, s talán 
ezeknek jelvénye a rómaiakéhoz hasonló vexillum, melyre kígyó, 
jobban sárkány volt kivarrva vagy kifestve. E vexillumok színe
sek lévén, valószínűleg az egyes csapatok megkülönböztetésére szol
gáltak, vagy pedig a főnököket jelzék, kiknek kedvencz színeire 
valának megfestve.

Második fő jelvényök a sárkány, mely kétségtelenül szent 
symbolum is, talán a főisten jelvénye, épen úgy, mint a rómaiak 
sasa, majd a keresztyénséget fölvett birodalom zászlóin a kereszt, 
s a pogány magyarokéin a karvaly. E jelvény feje rézből készült s 
leginkább a farkasfőhöz hasonlít. Fülei hegyesen fölállanak, mint 
a figyelő állatéi, éles, hegyes fogakkal telt szája nyitva van, nya
ka fodros, teste hosszú kígyó alakú, halfárkkal. Ha a zászlótartó 
gyorsan haladt vele, vagy szél volt, úgy a száján beható áram 
fölfújta, s a farkán lévő kis nyíláson zizegve tódult ki. E sárkány 
fejénél fogva rövid rúdra volt erősítve, s fölfújva vízszintesen lo
bogott.1)

E hadi jelvényeket a harezban majd itt, majd amott látjuk 
s e miatt helyöket nem tudjuk megállapítani, de kétségtelenül úgy 
alkalmazák azokat, mint a rómaiak labarum, vexillum és signu- 
maikat. A zászlótartók mindig a legelőkelőbb emberek, s ha a 
sárkány valóban szent jelvény, akkor talán a papok vitték.

*) A dák sárkány Trajín oszlopán igen gyakran előfordul. Hogy való
ban használták e jelvényt, gyakrane mlítik Suidast, de ő a őrjpeTaő xv&exd czikk- 
ben egészen másról beszél. Először az általa említett katonai jelvények skytha 
és nem dák signumok. Másodszor az igaz ugyan, hogy mindkét népnél divat
ban vannak a sárkányok, csakhogy a dák tényleg a mesebeli szörnyet ábrá
zolja és élénken emlékeztet a római légió sasára. A skytha sárkány azonban 
nem ilyen: „Srifitlrt óxvfH/.a, a  (fépovóiv tv tűi nolt/io) v v a ö i ia t á  (vexilla) t i ó i 

ftaqírj 7ti7toivuXfiivat d e ig  lőtctv fxdXiÓxa uqito)v eíxaőtcci, xeti dn-jjtt < rjvtcti x o v x m v 

Ővju/iétpwv x d  <$e Óoviő/ictxa, x a v x a  &*ávxo)V rj' mai in n o v g  iM ftrjfirjxózMv xmv 
q>epo{iévo)V a v x d  tfoyxovTotí, ofg ,udXiőxia őnxeív tó ig  O-rjpioig éóixévcu x a ix i xat 
r i/e l  n yö g  trjv Óvyxívqőtv V7ZO tfj n v o jj diefj/oiievr] f i l a . u Tehát rúdra erősített 
tarka szövet darab, mely csak akkor váltott sárkány alakot, ha a zászlótartó fu
tott vele; a skytha sárkány voltaképen zászló tehát, avagy római elnevezés sze
rint v e x i l l u m ,  mig a dák sárkány s i g n u m,  v. ö. Roesler: Das vorrömi- 
8che Dacien. Sitzugsberichte d. ph. hist. KI. XXXXV. k. 572. 1.
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A hadi jelvényekből ítélve a seregnek meg volt a kellő tak- 
ticai fölosztása, talán római mintára légió, mampulus es centuri- 
ákra volt csoportosítva, és sikföldön kétségtelenül őrszemek által 
biztosított felvonulás előzte meg í  támadást, mely vezényszóra az 
egész homlokvonalon egyszerre történt, míg a váltakozó felszína 
térenen a tálaihoz alkalmazkodva szétszórtan harczoltak, kellő tért 
engedve az egyéni ügyességnek, személyi bátorságnak. Trajan osz
lopán is legtöbbször 11, harczokat látunk, melyekben a lovasság 

U „ w  Ez ÜST látszik, csak a vezerlet szolgalatara
v lT n d é e  vagy küldönczi tisztet telesített, s a kémkedést vé
ve te E nehéz hivatásban része volt tán a g ya logén ak  ,s, mert 
áz tsz lo n  egyik csoportozatán két dák foglyot visznek romai ka
tonák a császár elé'), holott semmi nyoma nincsen közel, vág,

távoli ü tk tetoek e hadseregben a vezérletnek egységesnek

és körüUekhitönek kellett lennie, mely nagy engedelmessegre es
es Korultekinton tokra támaszkodhatott. Ide vago ada-
szigoruan fegyelmezett.csapa gyakran látván, hogy a dák
tamk azonban nl^®en , h kényes pillanatokban a főve-
urak értekeznek, föltételezhető, ho0y k« y i , iniké-
zér összehíván a főnököket, haditanácsot tartott De, hogy 
zer, osszenivan a mivénen büntettek es jutalmaztak,
pen tárták fönn a fegyelmet, mikepen

annak semmi nyoma. nerazetközi jog formáival, a há-
A dákok küldtek követe-

horü vagy béke elbérek p i l o p b o r i =
két, kik a viszonyok ti==üstökös, közönséges emberek,
föveges, vagy íodeDen fej ^  & jelentek meg s  oly
kik fegyveresen, zaszlokk^l, ytb^^ J^^ ^  kihez járultak. Tra- 
szertartasokat követtek, mi y térdre borulnak és ke-
ján előtt eldobván f « ; e - 2  “ “  Mhorú, s e megalázho- 
zet csókolnak, midőn g q/pnvedik mig a római győzel-
dásokat a legelőkelőbb mberek dják’ előurok fcivánságait.O
mek előtt, közönséges embeieK anv j

ü) Ciacanius 16 t. Froehner 11 627; xai táv pa^pá-
.) Athenaeus Theopompos ^  ^ tan ^ avvovttt tá v

(>0,v tá t  én ixw vxtim  noiovvtat M Kt0.n(,ltov tit tá t  ém x^vxdctt
tvavtÍMv tá t  t,"i.'/«?. T ita t  ** < ' # pacem genibu9 curvatis orabat. XXIII,
n o'ovvta i. Ammianus Marcell. X V u,
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A dák sereg jelentékeny hadikészleteket szállitván, voltak 
nagy, négykerekű szekerei, s ilyeneket többször látunk Traján osz
lopán. *)

Szállitó eszközökkel rendelkezvén, gondját viselték sebesült
jeiknek is, összeszedték azokat, ha lehetséges volt még az ütkö
zet folyamán is elszállítván oly helyekre, hol nem érhette őket 
többé veszély. Látjuk, mint viszik a harczképteleneket közeli er
dőkbe, hogy később szekerekre rakják a teljesen tehetetleneket, s 
ápolják fölhasználva kezdetleges orvosi ismereteiket, melyeknek 
emlékét fönntartá Traján udvari orvosa is.*)

Az élelmezés, ha társzekereiket nem érte baj, rendszeresen 
történhetett, s főleg húsból állhatott, de növényi táplálékot is hasz
nálhattak, mert a földművelés már meghonosult Daciában, s a ró
mai frumentariusok aratnak, gabonát gyűjtenek a dákok által el
hagyott területeken.* 2 3)

A hadi foglyokkal alig bánhattak a leghumanusabban. Az 
oszlop 16-ik csoportozatán póznákra tűzött fejeket látunk, a 28- 
ikon teljesen levetkeztetett férfi van kocsikerékre feszítve, mig a 
38-ikon dák asszonyok a kezökbe került rómaiakat, előbb minde- 
nökből kifosztva égetik fáklyákkal fejőkön, hátokon, vállaikon stb. 
a mi nem a legelőnyösebben illustrálja a dák gyöngéd-nem em- 
beries voltát.4)

A dákok fegyverei a fegyvergyártás nagy fejlettségéről tesz
nek bizonyságot, sokféleségek pedig tanúsítja, hogy mindig a czél- 
nak megfelelőleg alkalmazák azokat. Innen a nagy változatosság.

Fegyvereiket, melyeknek használati módját a Traján oszlop 
számtalan csataképén tanulmányozhatjuk, Apollodorus, az oszlop 
alapján gyönyörű tableauba gyűjti össze az első hadjárat zárcso-

3, Genibus supplices nisi. v. ö. XY, 5. Dió Cas. LXVIII, 10; Petrus Patr. 
Excerpta: 4, 123 t. Bonn. 1829. -  Ciacano: 25, 51, 104, 113, 119 t ,  Bar- 
toli: 20, 41, 91, 99, 105 t; Froehner: 19, 48, 96, 107, 114-ik csop. Az utol
só négy pileatus követség.

') Ciacano: 34 t.; Bartoli »9 t.; Froehner: 28-ik csop.
2) Ciacano: 22, 23 t .  Froehner: 15 csop.
3) Ciacano: 65, 66, 96. t.; Bartoli:. 54, 83. t.; Froehner: 60, 89. csop
4) Ciacano: 23, 34. 4. t.; Bartoli: 28, 33 t.; Froehner: 16, 28,38. csop.



portjául pedig két pompás tropaeumot alkotott azokból. Ezekró'l 
veszem az alábbi sorozatot: külön csoportosítva a támadó, külön 
a védő fegyvereket. ’

A támadó fegyverek:
1) A rövid, visszahatott sarló alakú kard, speciális dákfegy

ver, melylyel kézviadalban rendkívül mély és veszélyes sebeket 
vághattak. A görögök, rómaiak e fegyvert sohasem használták, de 
ismerték, mert a thrák gladiátorok sokszor küzdöttek azzal.1) A 
gétáknál szintén közkeletű volt.*) Eredetére nézve keleti, s a per
zsák és parthoknál igen kedvelt harczi eszköz. Th. Cl. Menander 
az Amboglannaban állomásozott (Birdoswald, Angolország) Cap. I. 
Aal. Dac. parancsnokának sírkövére;8) szintén ily kardiévén vésve 
valószínű, hogy a rómaiak meghagyák Daciában sorozott segédcsa
pataiknak megszokott nemzeti fegyveröket.

2) Ugyanezen alakot jóval hosszabb formában is használták, 
s igy alkalmas volt arra is, hogy a harczos súlyos csapást mérjen 
ellenfelére.

3) Hosszú egyenes kard, díszes markolat és tokkal. Traján 
oszlopán az előkeló'k és lovasok oldalán látjuk.

4) Rövid, széles pengéjű, két élű, egyenes kard, azonos a 
pún háború után Romában is meghonosult spanyol karddal. Al
kalmasabb a szúrásra, mint vágásra. A jobboldalon viselték.l 2 * 4 * * *)

l) A thrákok nemzeti fegyvere Valér. Max III., 2, 12. -  Juvcnalis —  
Sat. Vili. 201, a thrak gladiátorokról: Ncc clypeo Gracchum pugnantem, aut 
falcé supina. V. ö. Fabretti R.: De CoJumna Traiani syntag na. - Roma 1863. 
—256. 1., ir e fegyverről s közli M. Antonius Exochus nevű gladiat r dom- 
borképét, ki ily tórák karddal győzött  Herodot óiov őpixgóv* Thucy-
dides: „fiayc i(ja/‘ Ovidius ,.culter“-nek nevezik.

2) A gétákról Ovid Trist. V., 7, 17.
Dextera non segnis fixo dare vulnera cultro,
Quem vinctum lateri barbarus omnis habét. 

a) 0. J. Lat. VII. 938.
4) Suidas (Mayai^a) II., 731 1. valószínűleg Polybius munkája alapján

a következőket Írja: Oi KefoiPnQts rjj v.nraóxtvíj rolv f ia/cuyolv  íz oh) rD a y t-
(jovői to)v dkkoiv icoii yct() y.EVttjiiu JTQCtxTtxov xai y.ara<po(jav sy t i  óvvctfitvijv
ctfiyolv ro lv  %£QOÍv. f\ y.cti T  o) fialó i rái ; na t^ iovq  dnoO-kfitvoi fiayaiqaq, ix rolv 
xai 'A w ipav  /xerkfiakov ta g  rolv ’Jft/jfJOiv, xai rt}v fdv xaraőxevrjv fterkkafiov ávrrjv
ók Tfjv ygnórórrjrct r o v  Ótófjyov xai rrjv dkhjv énifikhiav ovőctfióig ó v v a v ta i  fii- 

fitlc&ou. A íra) 1 és a spanyol kard közti különbségről Livius igy ir 22, 46, 5 :
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5) Egyenes, díszes tokú tőr, melyet övükben a baloldalon 
hordtak.

6) Kisebb-nagyobb, egyenes vagy görbe pengéjű kések.
7) Hosszú lándzsa (Myxi?, layxírj). Hegye vas vagy bronz, 

mig a nyele fa. Szúrásra használták.
8) Rövid vető lándzsa (hasta) a gall „matara“-hoz* 2) hasonlít.
9) A kézviadalban veszedelmes fegyverek voltak a nehéz, 

elől hajlott éllel, hátul kalapács fejjel ellátott csákányaik, széles, 
súlyos bárdjaik, melyeket egyformán használtak favágásra, erdő
irtásra, mint az ütközetben.

10) Rövid nyelű, gömbölyű fejű buzogányok.
11) A dákok kitűnő Íjászok voltak. Nyilaik azonos szerke

zetűek a géták és szarmatákéival: erős, ruganyos ércziv, vagy ál
latszarvak erősitvék össze ugyancsak Ívbe, s a fölajzott Ívből a 
vesszőt ökör- vagy lóbelekből sodort húr, vagy bőrszálakból készült 
fonadék vetette ki. Vesszőiket jól számított távolságból tömegesen, 
vagy a helyzetnek megfelelően szétszórtan röpiték elleneikre, s 
bármily kicsiny sebet ütöttek is halálthozó lehetett az, mert nyi
laikat valószínűleg ők is megmérgezék mint törzsrokonaik a géták. 
Vesszőik hosszúsága viszonyítva az alakok nagyságához körülbelül 
egy méter lehetett. Nyilhegyök érczből készült szigony alakra, úgy 
hogy kihúzatván a sebből fölszaggattá, nagyobbá, fájdalmasabbá 
tévé azt. A nyilvégeket tollszárnyakkal látták el, melyek szabá
lyozták azoknak járását. Vesszőiket tegezben hordták. Az íj álta
lános fegyver volt, egyformán viselték és használták azt az előke
lők, mint legénység.2)

Gallis Hispanisque scuta eiusdem formáé fere erant, dispare9 ac dissimiles gla- 
dii: Gallis praeloogi ac sine mucronibus, Hispano, punctim magis quara caesim 
assueto petere hostem, brevitate habiles et cum mucronibus. — Yegetius. 1, 12 : 
Praeterea non caesim, séd punctim ferire discebant. Nam caesim pugnantes non 
solum facile vicere, séd etiam derisere Romani. Caesa enim, quovis impetu ve- 
niat, non frequenter interficit, cum et armis vitalia defendantur et ossibus. At 
contra puncta, duas uncias adacta mortalis est. — Polybius. 6, 23, 6.

') Jul. Caes. de beli. gall. I., 26
2) Ovid.: Ep. I.. 2, 23: Tecta quae rigent fixis veluti vallata sagittis:, 

u. o. 83 v.: dánt illis animos arcus plenaeque pharetrae. Ex Pont.: III., 1. 
26: Tinctaque mortifera tale sagittae mádét. IV , 9. 84: Slntne tinctae serpen- 
tis felle sagittae. Trist: V., 7, 15: In quibus extremo. qui non coryton et ar
cúm — telaque vipereo lurida felle gerat. V. ö. ex Pont. I., 8, 6.; IV , 4, 62
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A dák hadsereg nem viselt pánczélt; Traján oszlopán nem 
látunk egyetlen vasba öltözött gyalogot vagy lovast sem. Nem for
dul elő még a lábszár-pánczél sem, melyet pedig Kniton megemlít.

Az eddio- fölsorolt fegyverek mind egyes emberek használ*- 
fi™ alkalmasak csak, míg a hadi gépekhez már föltétlenül több 
ahoz éltő katona volt szükséges. E hadigepek hasznalatat, s ké
szítési módját a dákok a rómaiaktól tanultak, Dóm,t,an hrnli gépé
szeitől, kiket a 8ü-ki szerződéssel bocsátott Decebal rendelkezésére. 
És a 'fiáján ellen vívott háboitljokban e haiTZ, gépeket igen sikere
sen használják a nyílt ütközetekben, vár Védelemit hint OS romrm 

E harcai "ének között első helyen említendők a catapultak 
és ballisták, a kél lőtypus, melyek a kötíönséges kéz<j mintáján, 
szerkesztettek. Az átmenetet a nagyobb meretu j mdyet
Hero ':mzoafé'i',g — hasonfeszitőnek nevez, mert huijat a fblaj-

e o i húzni Azonos lehetett vele az a r c ú -záskor a has íele kellett nuzm. - , A 2\
b a l l i s t a  ■) mely a m a n u b a l l i s t a t o l  (7elQovQyuov 
D a n i s r a  j, me y  ̂ különbözött. A nagyobb lovegek
ng,látszik csak nagyság?‘ f 1 toKioelastieitást is alkalma-
azonban mar elütnek ezektol, m , „  , t  **
zák, s ezért nevézik őket torm enta-knak. E gepek három ie

r é s z b ő i y t a t k ^  2) a lőveg csatorna, 3) a szerkezetből, mely

a vető ivet helyettesíti. téglányalakú keret-
Ez utóbbi három részié oszlföde^^ ^  ^

be foglalt faszerkezet. J közé? melyeket a kereten kívül
tesen beeresztve, menolege 1 ajzani, a két vetőrúd
fönn és alant csavarokkal ^  ruganyos, meghatározott álla-
aczelbol. Ezeket vizszn hajból’) font kötelék5) kapcsolja
tok beleiből,8) szőréből, vagy női n«y ,

25.: At semel intentus nervo levis arcus
Az íjak húrjaiból: Ovid. Ep., I >

nervo equino. , <>i 9-2
i) Vegetius 2. lo  > 4, ’
•) Hero §. 4.
3) Hero §. 29- (). Vitruv. 10, 11, 2, (16.) Veget., 4 9.
4) Hero §■ 3 0 ; F ' ü tm é ü l,  contorta ballista. Ammian 19,1. 7.
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össze. A középső keretben van a lőcsatorna. S minél szélesebb ez, 
annál nagyobbaknak kell lenniök a kereteknek, hosszabbaknak, 
nagyobb méretűeknek az aczél rugóknak, erősebbeknek a vető
húrnak. Ugyanezen arányban növekszik a gép ereje is, s lesz al
kalmassá nagyobb lövegek kivetésére. Catapultánál a vetőrúdak 
közti, tehát a középen levő nyilás átmérőjének legalább is a lö- 
veg egykilenczedének kellett lennie.1) A vetőhúrt külön géppel fe- 
szíték meg, ajzották föl, s kis készülékkel megakaszták a lőcsa
torna alján. Midőn ez megtörtént, elhelyezek a lőcsatornába a lö- 
veget, mire fölpattintván a húrt a löveg kirepült. E tormentumok 
mozgató ereje mindig ugyanaz, csak alkalmazásuk más, s e sze
rint catapultának, vagy ballistának nevezik.

1) A catapultáknál a lőcsatorna horizontális irányban van 
az alapra fektetve, s a lándzsa-él lel ellátott rudakat2) vet kicsi szög 
alatt, s ezért nevezik oQyavz ev&kovoP), lövegeit pedig xcnaitélTcu 
oívpelág vagy scorpio-nak.

Traján oszlopán a rómaiak mint dákok által használt cata- 
pulták már javított szerkezetűek.4) Ott a feszitő készülék jobb és 
baloldalát fölül nem vízszintes pánt fogja össze, hanem járomhoz 
hasonló ív, s ezzel jelentékenyen nagyobb hely jutván a lőcsator- 
nának, nagyobb lövegek kivetésére is alkalmas volt a gép. A szél
ső kereteken levő húrok pedig faburkolattal láttatván el inkább 
meg vannak védve a nedvesség ernyesztő hatása ellen mint régeb
ben ; mig a keret felső feszitő csavarait apró tornyocskákkal föd
ték be, úgy hogy a gép tetszetősebb külsőt nyert, és sokkal prac- 
ticusabb lett.5)

2) A régiek legnagyobb és leghatásosabb harczi gépei a bal
listák 45°-nyi szög alatt köveket s gerendákat vetnek ki. Szerke-

!) Hero §. 32; Philo §. 12; Vitruv 10, 10, (15); Rüstow: Geschichte 
des Grichsich. Kriegswesens 381 1.; a ballisták kaliberét a vetett kövek ará
nyához, nagyságához képest a következő képlet szerint liatározák meg:

3 __
d = l ,  IV íco« — melyben d—a d ak ty l-okban  kifejezett kalliberel 

(16= 1  gör.g láb = 0 3 1  m ); a= a  kő m in á k b a n  kifejezett súlyával.
v) E lövegeket p i l u m  c a t a p u l t a r i u m ,  catapultáknak is nevezték.
*) Hero §. 3.
4) Ciacano: 57, 58. t. Bartoli: 45, 46, 47. t. Froehner: 52, 53-ik csop.
5) Lásd. u. o.
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zetők majdnem azonos a catapultakeval, de a lecsatolna nem víz
szintesen fekszik, hanem 45‘-nyi szög alatt, s a vetohur többe 
nem kerek kötél, hanem heveder alakú, hogy könnyebben meg
foghassa a nagyobb, gyakran alaktalan üveget.

3) A carroballistae, ugyamly szerkezetű, de kissebb szekér
rel szállítható Kép* voltak, 8 ellátásokra 11 ember VOlt szükse8«f- > 

A most elsorolt hírom hodigép a nyílt téren vagy vedett
helyen küzdő ellenség elpusstitásíra, de mmd.g emberek ellen ,r«. 
nynlt, míg az alábbi három már a .ártalak meggybngitesere, vagy

lerombolására bb ̂  M aries =  faltörő-
1) Ezé b/ z o-erenda, melyet hajdan a ro-

kos, hosszú, érczfeyjel f  “ f  t4i l a k  alá azoknak át-
rminVnnl (W n  ú gy  enibeiek hUlt/Oluuv , . ,maiaknál epén r J  dákok, hol három onas erejű
toresere, mint Tiajan os/ioj tökéletesiték azt, s
«  emeli a nehézkes h " t é k  a javított alakot, épen úgy, 
valószínű, hogy a dákok is A javitás sokkai basz_
mint a javított catapu 1a a az eszközt, de könnyebbé nem, mert 
nálhatóbba, hatasosab a «rerendákH) kezelése még mindig
a 1 8 -5 4  méter hosszú jfoglalt el, de legalább
sok veszodseggel járt *  tm a]kalmával a kezelő személyzet kel
annyit elértek hogy ost^ m gzerkezetű aries vízszintesen fekvő s 
loen vedve volt. A javi gerendára volt függesztve.')
két oldalról gyámoszlopokkal H ^  faMzacskába beállít-
E szerkezet be volt födve ember volt rendelve. E há-
va, melynek tovább szállítás* , k _  ^xévr, kqkSPoqos*) s tetejétzacskát tes tudo a n e s t a i  i á na k  5C

----------------------- . i; - 45  t  F r o e h n e r : 52 -ik  csop .
■) C ia c a n o :  5 6 . t. B arto l •' g ' t ' F r o e h n c r : 2 2 -ik  c so p .

') C ia ca n o : 2 8 . t. a l ^ K n e g s v e s o n s  30 9 . 1.
3) R ü sto w : G c s c h . d ^  xataí0)?ürac <n yMotq /tí«nq, o,Sme ano
4) Jós. beli. Jud: b, i >_ í>tctriol„Otv itfyatW v r r ^ ^ v y ^ v r jq . — Am-

nXáőtiyyos étégas doxoií, diai i> transversis asseribus et ferratis,
mianus: 23, 4, 8•• «  « < : « < " »  U c .a  3, 490:
quasi ex láncé, vincubs ra g 0th: 1, 21, szerint az aries állvány négy
penso fortior ictn Procop • e • föjüi ismét négy gerenda fog össze. Az
gerendából van összotéve, melyei , ^  mond semmit; a házacskának
oldalak bőrrel vannak bevonva, a helyezvék el. V. ö. Izidor,
négy kereke van, e ötven ember tolja,

° rÍg- 's )’ V eg et. 4 , 1 4 ;  V itrn v: 10, 12, 2  (1 9 ).
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friss állatbőrökkel, vagy egyéb nehezen gyuladó anyaggal födték 
be, nehogy tüzet fogjon. Belsejében az aries mellé beosztott em
berek kötelek segélyével ütemszerű mozgásba hozván az eszközt, 
megkezdetett a fal rombolása. i

2) Hasonló szerkezetűek, de kisebbek valának a f a l c e s  m u- 
r a l e s ,  melyekkel egyes köveket iparkodtak a falból kirántani.1)

3) És a falfurók: t e r e b r a e ,  melyekkel átlyukaszták a fa
lat. Ezek már nem voltak fölfüggesztve, hanem hengereken moz- 
gaták azokat, mint gyakran még a faltörő kosokat is.

Az eddig vázlatosan elősorolt kézi fegyverek és harczi gé
pek főkép támadók, — bár jó részben a védelemre is használha
tók valának. Nagy számuk eléggé igazolja, hogy a dákok inkább 
kedvelők a támadást mint védelmet, hogy egész hadiszervezetök 
támadó háborúra volt alapítva, míg a védelem csak másodrangú — 
mint a vándornépeknél szokott lenni, még azután is, hogy letele
pülnek — másodrangú úgy látszik még azután is, hogy megtanul
ták a várépitést -  vagy pedig nem volt kellően, egységesen szer
vezve. Traján háborúiban a védelem egészen szervezetlennek lát
szik. A várakat védelmezik ugyan, de azok aligha voltak egymás
sal összeköttetésben, mert nem látjuk sehol, hogy az őrségek, a 
rendes csapatok egymás segélyére sietnének, s megkisérlenék a 
veszélyeztetett pontok fölmentését. Megtanulták tehát a rómaiak 
hadi technikáját, tacticáját, de annak mélyeibe nem hatoltak be. 
S ezért nagyon is érthető, hogy Decebál a védő háborúban miért 
veszté el ruganyosságát, találékonyságát, holott előbb mindent föl 
tudott használni a maga előnyére, minden fát, bokrot, sziklát, — 
kimeríthetetlen volt a hadi cselek föltalálásában, használatában, — 
melyekkel mindig czélt ért még olyan hadvezér ellen is, mint 
Julianus. * 2).

Speciális kézi védő fegyverük csak kettő volt:
1) . A boring, milyeneket Traján tropaeumain, s az oszlop 

piedestálján látunk, és
2) . Az ovális pajzs, — melyet bal karjokon viseltek, s a leg-

■) Veget. 4, 14: Caes: Bell. Gall: 3, 14, 5; 7, 22, 2. 86, 5.
2) Dió Cass. 67, 10.



439

változatosabb cziírázatokkal láttak el: arabeszkek, csillagsymbolu- 
mok nap- és hold jelvények, rosettak, palmettak stylizalt vilá
gok, fonadékok-, farkasfogakat és körbefuto vonal díszítéseket ta
lálunk, melyek talán személyes, a birtokost ismertető jeWenyek

3) Legkülönösebb védelmi eszközeik & ha- 
romkerekíí szekerek. Szerkezetük elég sajátsá
gos. Valószinűleg vasból készült, átlóval ketté 
osztott háromszögek, melyek az a, b, c ponto
kon tömör, széles kerekekkel vannak ellátva, 
és b c oldalon éles, véső alakú vágó eszközök
kel szerelvék föl, s a b pontra még erősen haj
lott kasza is van alkalmazva. Ily szekér három:

d  e f  van eoymás mellett teljesen azonos szerkezettel s mind a 
d e, /  van e y hozzá van kapcsolva vastag rudhoz
három, a szögek a  pontj ^  az ,  és /  között a rúdra
olykepen, hogy a Froehner e hengereket nehezékeknek
nagy henger van i o W w e .  ^  dobozoknak mondja1) s Toci- 
vagy gyúlékony anya0 el ^ Ez azonban nagyon kétes,
lescu a második föltevés ° kat melyek ütés vagy dörzsö- 
A dákok alighaismerte 0 y ,. ha° tud4 k  a tüzet olyképen szabá- 
lésre lángra lobbanjana , ° meghatározott időben kapjon
lyozm, hogy az csak a biz Y > * * gópet sulyosabbá és ha-
lángra. Nehezékek voltak azok, ^  az ellensógnek
tásában rombolóbba tévék, domboldalról. *).
talán zárt sorai közé magaslatiol va0y

9  Froehner: La Colo“ne. d ^ R o m a n i .  445. 749. kv 1.
9  Gr. G. Tocilescn: D aca ma  ̂ Froehner; 93.ik CSOp. Nagy Sán-

*) Ciacan0: ü Ü 0 ép ek et zúdítottak 334-ben Kr. e. a géták.-
dór csapataira körülbelül uy« ® ^  Barl)ari itaque Romanorum astu ac 
Arrian I, 1. -  Procopius: Be■ . ° ^  (,emptas e plaustris cumaxibus ro-
viribus superati, id demum \  ö . jllterea pabula desecare incipientes, 
tas íd suirimo collis paratas sis ul* vidissent, rotas confestim in sub-
««« ad colli. médium detei * * . « •  -  ?  -
euntium capita vi magna, 1 5 5 2  ben Baselben nyomtatott No t i t i á b a n ,
lágos leírása a használatnak, az ^  rebus b6]licis„ czimmel, melynek
egy részlet foglaltatik, »ve us u eme ha(ii szekereihez. -  E gépek ne-
illustratiói sokban hason 1 iua axium extremitate et frons, nec non

U c b o d i l r u > diligenter .plulis),
et superior latitudo m
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Traján oszlopának tableau-i bőséges adatokat nyújtanak a 
várak és erősségekről is, melyeket a fönnebbi fegyverekkel igen 
jól megvédelmeztek. A számtalan kisebb-nagyobb közűi az alább 
következők talán a legjellegzetesebbek.

A XlV-ik, Froehner által Tapaenak mondott domborképen, 
balról a hegyormon erős várkastélyt látunk. Magas szilárd falai 
u alakban hajolva össze, két jelentékeny nagyságú belső építményt 
fognak be, — s aztán keresztfallal záródnak. Kívül ismét, kétség
telenül megint falakkal védett két nagy épület. A várfal jobb ol
dalán három magas, tetejükön egymással vízszintes pántokkal ösz- 
szekötött gerendán figyelő hely; hasonlóan a külső építmény hom
lokzatán a kapu fölött, csakhogy itt a gerendák keresztkötésekkel 
erősitvék össze. A homlokfalon egy könyöklőt vagy mellvédet lá
tunk. Az épületek közűi egy két ablakos, a másikon csak egy 
nyílás, a harmadik ablaktalan, a negyedik csak a kapun keresz
tül kap világosságot. A házak úgy látszik fából épitvék. Akkor 
midőn a falakat ariesekkel zúzták, rombolták, midőn a bástyák 
annál nagyobb védképességgel bírtak minél magasabbak, és fala
ik minél vastagabbak voltak, ez a várkastély nagyon is számba 
veendő erősség lehetett. x).

A legsajátságosabb dák építmény a XYI-ik csoportban lát
ható.

Nagyobb folyóvíz bal partjára koczkakövekből épült, magas
latról lefelé szálló kisded domb mögött elenyésző hosszú fala erős
ségre enged következtetnünk. Középen hatalmas, a tetőn iv alá 
fogott faltámaszokkal ellátott kapu; előtte a jobb partra vezető 
lábas hid. A falorom mellvédekkel van ellátva. A kaputól jobbra 
magas póznákon hat, borotvált arczú emberfő, — a második és 
harmadik között a rómaiak vexillumához hasonló zászló, s rajta 
festett vagy hímzett, több hullámot vető kígyó. A két legalsó 
emberfő mögött magas czölöpökön kicsinyke, négyszögíi, egy ab
lakkal világított fa házacska; teteje szög alakú, s ennek homlok
zatán a padlást világító környilás. Közvetlenül mellette szintén

d r e p a n u s  (cuius posterior pars cultris in ordinem exstantibué communitur) 
et c u r r o d r é p á n u s  c l y p e a t u s  (ctypeis acuto ferro circumdatis, velut in 
propugnaculo positis.) Ez adatok elég világosak, de vájjon hitelesek é ?

') Ciacano: 19. t. Bartoli 17. 1. Froehner 14-ik csop.
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czölöpökön, széles, felül szögbe vágott deszkákból épült kerek, te- 
tőtlen építmény. A deszkákat, mint a hordó dongáit hatalmas ab
roncs szorítja össze. Mögötte a dák sárkány magas rúdon lobog, 
a szél által fölfúva egészen vízszintesen.

A jobb parton rónaság terül, s ezen, bekertelve két-két ma
gas obelisk, — és öt, széles, négyszögű talapzaton álló conicus 
oszlop; három szétszórtan, kettő pedig egymás mellett.

Az előtérben rövid palánk, - s ugyancsak palánkkal körül
vett czölöpökre épített kisebb, — és egy, közvetlenül a talajon 
nyugvó nagyobb ház.

W. Froehner e dák házakat oly czölöpépitményeknek minő
siti, milyeneknek maradványai nálunk a Fertőben, Németország
ban s a franczia és schweiczi köztársaság tavaiban, vizeiben for
dulnak elő. !) Dr. E. Riickert hasonló véleményt táplál a kelet
európai ősnépek és czölöpépitményekről kiadott könyvecskéjében. 2) 
Épen igy Mommsen is 3) teljesen mellőzve Hauptnak 4 5) már 
1870-iki és Tocilescunak még későbbi helyreigazításait. 6) A két 
tudós oly élénk és mélyreható érveléssel mutatja ki, hogy a dá
kok sohasem építkeztek vizekre, mikép e dolog nem lehet többé 
kérdés, még kevésbbé kétely tárgya.

Sokkal nagyobb jelentőségű volna megfejtenünk a kérdést, 
hogy mi czélja volt a sajátságos építménynek, melyhez hasonló 
nincs több Traján oszlopán, melyet a színhelyre érkezett császár 
is bámulni látszik kíséretével együtt.

Haupt „Königs und Tempelburg“-nak nevezi. Utóbbi elfo
gadható, előbbi kevésbbé, mert alig hihető, hogy Decebál ily ex
ponált helyre tette volna királyi székét, hova a rómaiak az osz
lop adatai szerint egyetlen nagyobb ütközet megvívása után elju
tottak. Szentély vagy templomvárnak, melyek egyes népeknél na
gyon is divatban voltak — hiszen a Capitolium is az volt — már

*) Froehner: La colonne Trajane 90. 1.
a) Di*. E. Rückcrt: Die Pfahlbaaten und Völkersckichten Osteuropas 

besonders dér Donaufürstenthümer. Wuizburg 1869.
a) Mommsen: Eömische Gesehichte V-ik k. Il-ik kiad 205 1. Wir se 

hen das dakische Pfalddorf mitten im S ee .. .
4) Jós. H aupt: Die dakische Königs und Tempelburg auf dér Columna 

Trajana. Mittheill. d. k. k. Central-Commission 1870. 112 1.
5) Gr. G Tocilescu: Dacia inainte de Romani 650 kv. 1.
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inkább mondhatjuk, melyet a természet különösségei, nemzeti 
nagy emlékek vagy hitregék által szentté avatott helyen épitettek.

A kerek födetlen épitmény a napisten temploma lehetett, és 
valóban van hasonlatossága ahoz, melyet Macrobius az első szá
zadi Alexander Polyhistor nyomán leir: „. . . in colle Zilmisso — 
mondja — aedes est species rotunda, cuius médium interpatet 
tectum." *) S mögötte a levegőben lebegő sárkány, talán a nap
isten jelvénye, hasonlóan a balparti obeliskek és conicus oszlo
pok, melyek megerősiteni látszanak e föltevést. A közvetlenül 
mellette fekvő kicsinyke négyszög épület valami mellékhelyiség az 
anyagszerek, vallási jelvények elhelyezésére és a papok befogadá
sára. Végűi a póznára tűzött emberfejek, — az emberáldozatok 
fejei, hypothesisünket majdnem teljes bizonyosságra emelik, annál 
inkább, mert a német regékben föltűnő analógiákkal találkozunk, 
melyek közül a következők a legjellegzetesebbek.

Ortnit, Garten királyának rokonai együtt ülvén tanakodnak, 
hogy mely ország királyának leánya lenne legméltóbb trónjukra. 
Hosszú megbeszélés után Montebúre virágát választják, — s azon
nal meg is akarják kéretni, — de az orosz Iliás, Ortnít nagybátyja 
ellenzi a leánykérést:

I. 17: Komst du zu Muntebűre, só sich die zinnen an: 
zwei und sibenzic houbet hát er gestecket dran, 
diur durch dér megede willen hát baten abe geslagen 
daz ich ir ie gedáhte, daz wil ich (iemer) gate klagen !

Eme adatokkal majdnem szószerint megegyeznek az Adal
bert Keller által a „Bibliothek des litt. Vereins zu Stuttgart" ki
adványai között 1867-ben kiadott újabb „Heldenbuch" adatai, me
lyek a 19. és 86-ik lapokon foglaltatnak, s mely az 1477-iki ki
adás lenyomata. * 2)

Ortnít vagy Hartung leány kérésének egészen más versióját 
ismeri a XVI-ik századbeli Ayrer nürnbergi dráma költő, — ki 
három darabot irt Ortnít és Wolfdieterichről. Ayrer „Opus the- 
atricum“-ának új kiadása ugyanazon könyvtár LXXVI.—LXXX-ik 
köteteiben jelent meg, s ama darabok a LXXVII-ikben foglal
tatnak.

*) Macrbo. Sat I. 18.
2) 87-ik kötet.
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A pogány királyt Ayrer Solimannak nevezi, — fővárosa Mun- 
teburg vagy Münteburg, s e név nagyon közel áll a Muntebúr 
szóhoz, de annál távolabb a Mons Tabor-tól, melylyel a germa
nisták magyarázni óhajtják, daczára annak, hogy a német keresz
tesek a Munteburg nevet átruházták Herakleara is (Antiochiától 
délre, az Orontes mellett), — s ekkor alig gondoltak a Mons Tá
borrá, de igen is a regéikben előforduló Montebúrra, melylyel 
Herakleat mint pogány várat azonosnak tekinték. *)

Egy másik pogány várat, Budinet, melyben Bal ián király 
székel, a Wolfdieterich következőleg ír le:

1 0 6 0  : D o reit W olfdietericbe, urab daz mer hindan,
b itz .er  zu den wilden Russen in die gégén kam, 
an dem fierzelienden morgen für Bűdén uf den Plán,

1061 : V il süezer ougenweide font er uf dem plán
und ein burg so schoene ward er sichtigan, 
die was gemeistert garwe von edelm marmelstein, 
von maniger hande varwe sie gégén dem tegen sebein.

1 0 6 2 :  Do dér beid W olfdietericb dér feste naeber kam 

wol hundert seboener tűrne waren gewurket dran, 
und fünf hundert zinnen, die waren lobelich 
do sach dér edel Kriecbe ein wunder gremelich.

Balian királynak volt gyönyörű leánya is, Marbalie, ki min
den idegennel édelgett, hogy annál rettenetesebb legyen a boldog 
reménylő csalódása, mert más nap :

1071:  Mán warf in zu dér érdén, sin martel was gross, 
m it einer dilen snelle daz boubet mán im abeschoss, 
und stecket ez an die zinnen vil manigem we geschah, 
daz waz die aventiure, die W olfdieterich do sach.

1 0 7 2 :  D ér eine turn, den sach mán über die andern gan, 
da hátte dér übel heiden die haupter gestecket a n : 
alsó waren die zinnen mit hauptern wol bestaht, 
er wande ir waerent. tűsent, alsó hat ers in siner abt.

0 Jós. Haupt. u. o. 113 1.
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107 3 :  Dér graben waren niune, für war so wissent daz,
undersetzet mit marmelsulen und mit maneger hande glas, 
alsó was die brucke und die graben tiberzogen : 
ez raochte nit darin wenn zu eim dór. er kam denn darüber

in geflogen.
Wolfdieterich azonban visszautasítá a királyleány enyelgé- 

seit, mire a királylyal kellett versenyre kelnie, de legyőzvén őt, 
elérte czélját.

Hasonló tartalmú rege a következő is. India királya Ber- 
mund, Lorandin tanácsára nőül akarja venni Babilon királyának 
leányát. Salabrei a vad uralkodó azonban leányát szigorúan őrzi, 
s mindenkit megölet, ki elég merész a szép királyleány kezére 
vágyódni, és a szerencsétlenek fejeit a vár ormává tűzeti ki. I)e 
Lorandin túljárt Salabrei eszén, s Babilon virága India trónjá
ra ült. *)

Muntebúr, Munteburg, Budine és Babilon nevet viselnek ama 
pogány várak, melyekben a falak ormaira emberfejeket tűznek.

Határozottabban, világosabban alig irhaták le a XII—XV-ik 
század költői a régi pogány várakat, s ezekkel együtt Decebalnak 
a columna Trajanan megerősített szentély erődjét.

’) India-Windland. Már a class:cus irók is egyenlő jelentőségűnek ve
szik a két szót: Indi=Vindi; Pomponius Méla III. 5: Cornelius Nepos testem 
autem rei Q. Metellum Celerem adiecit eumque ita retulisse commemorat: 
quum Galliae proconsule praeesset, Indos quosdam a rege Bastarum (alias 
Boiorum) dono sibi datos; unde in eas terras devenissent requirendo cognos- 
se, vi tempestatum ex Indicis aequoribus abreptos emensosque, quae intere- 
rant, tandem in Germaniae littora abiisse. Ugyanezt beszéli el Plinius II. 67: 
Idein Nepos de septemtriona'is ociani circuitu tradit Q. Metelli Celeri, L. Af- 
ronii in consulatu collegae, séd tűm Galliae proconsule, Indos a rege Suevo- 
íum dono datos, qui ex India commercii causa navigantes tempestatibus es- 
sent in Germaniam abrcpti." A rómaiak rosszul érték az India nevet, — mert 
világos, hogy nem Elő-Indiáról van szó, — hanem a keleti tenger mellékeiről. 
Ma nagyon is tudjuk, hogy a Ganges mellékeiről nem vetődhettek gyönge 
törékeny hajókon, kereskedők Germánia partjaira, keleti és éjszak Ázsia mart
jain, és a sarkvidék zordon területein át. Ezen tévedésből kellett támadnia 
a hitnek, hogy az indiai óceán összefügg a keleti tengerrel. A görögök is is
merik az India nevet a Windland elnevezés helyett, igy herakleai Markianos 
(38, 39, 40) az 'Ivdty.óv, Ovevóixovj ()\)e)uy.ov elnevezéseket fölváltva használja, 
s mindig a keleti tengert érti. Hasonlóan Ptolemaeos — V. ö. Haupt. id. h. 
114. kv.
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A germanisták szerint e várak mind messze keleten van
nak Ázsiában, s regekörük a keresztes háborúk idejében szövő
dött, de állításuk ellen legnagyobb érv az, hogy Muntebúr, Mun- 
teburg, stb. mind a sarmát sikságon vannak, s nem az Euphrat 
vagy Jordán partján, tehát közvetlenül a germán telepek mellett, 
s ugyanazon területeken, melyeken keresztül zajlott a germán nép- 
vándorlás; — a németek tehát láthatták s látták is e várakat, 
már ezer évvel a mindenre jó keresztes háborúk előtt. És a dá
kok, ha nem is autochthonok a sarmat sikságon, — de akkor már 
régen meghonosultak azon, — s elsajátithaták az ott termett szo
kásokat, midőn föltűnnek az európai népek tarka színpadán, s 
magukkal vihetik azokat új hazájokba, meghonosítva szokásaikat 
itt bérczeink között is.

A Traján oszlop tanúsága szerint a dák területen jó íormán 
minden alkalmas pont meg volt erősítve, úgy hogy a háború tu
lajdonképen a várostromok végtelen sorozata volt, s ezért is tar
tott oly hosszú ideig, daczára a császár kétségtelenül túlnyomó 
erejének. Ez erődök azonban a béke megkötése után nagy rész
ben leromboltattak, a főbbekbe pedig római helyőrségeket helyez
tek. De a függetlenséghez szokott Decebál ily megalázó helyzetet 
nem tudván tűrni, talán már 103-ban fegyvert fogott, elűzte a 
légionáriusokat és Daciát szabadnak nyilvánitá. Már ez is eléggé 
sértheté Traján büszkeségét, hisz dicsőségét, hírnevét látta csor
bítva s két nagy munkában eltelt év eredményét megsemmisülve. 
Elhatározá tehát az új háborút, de most már azon czélzattal, hogy 
a hatalmas barbár országot római tartománynyá teszi. Előkészü
letei óriási mérveket öltenek, elrendelte a Duna áthidalását, hogy 
biztos és folytonos összeköttetése legyen a hadműveletek hasisául 
szolgáló tartományokkal, hogy gyorsan és nyomasztó, mindent ösz- 
szezúzó erővel léphessen föl, ha a viszonyok tűrhetetlenekké vál
nak, s ha a nagy hadsereg útra készen áll. De mig ily roppant 
előkészületek befejeztetnek, s mig tizenkét légió és megszámlál
hatatlan segédcsoportból álló hadsereg megmozdul, ahoz idő kell, 
s ezt Decebál mesterileg fölhasználta. A lerombolt várakat újra 
épité, sőt egészen új építményekkel szaporítá. Tiaján oszlopán is 
észrevehetőleg sokasodnak az erősségek, s olyan jellegüekké bál
nak, milyeneket az első háborúban hiába keresünk. A dák király
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úgy látszik fő súlyt, fő gondját a szorosok megerősítésére forditá: 
a Vaskapura s a Vöröstorony vidékeire. Itt még ma is majdnem 
érintetlenül állanak a hatalmas erődítmények. A Szeben hegység
ből a Cserna-Voda völgye által elválasztott hegysor minden arra 
való pontja meg volt rakva várakkal. Orlát fölött a hegyet nagy 
földhányások veszik körül; a Dealu-Sidu kőfalakkal is meg volt 
erősítve; Galis és Tiliska fölött a Hacinas tetőt sánczok borítják; 
a tiliskai tetőn a sánczokon kívül falmaradványok is constatálha- 
tók. Mennyivel inkább meg kellett erősítve lenni a Vaskapunak, 
mely egyenesen a fővárosra Sarmizegetusára nyílt, — melyen ke
resztül mindkét Ízben maga a császár vezérelte hadait, melynek 
for<jirozása a háború végét jelentette.

S az oszlopon találkozunk is egy óriás erőddel, mely elhe
lyezése és alkotásánál, építési módjánál fogva csakis ide helyez
hető. Az erődítmény egymással szemben lévő magas, sziklás pla- 
teaun fekvő citadellából indul ki, s a talaj minőségének megfele
lően száll vagy emelkedik, s a két fellegvár közti rész nagyobb 
belső építmények nélkül való végtelen fal. Csak közönkint talá
lunk rajta tornyokat, őrházakat vagy mozgatható, zárt, római min
tára épült galériát. Az erődítmény czélja tehát az ellenfél útjának 
elzárása, s igy a főváros megvédése. S a Vaskapuban ily erődít
mény építése nagyon is lehetséges. És hogy az erődítményt csak
ugyan ide kell helyeznünk, s nem a Vulkánba, hol az teljesen 
czéltalan, vagy az Olt által keresztül hasított vöröstoronyi szoros
ba, bizonyítja, mikép vízfolyás nem vágja át, holott oly nagy fo- 
lyónak, mint az Olt, erősségen való átömlését a római művész 
alig mulasztotta volna el föltüntetni, midőn a hadjárat folyamán 
annyi vizeret, apró patakot s kicsinyke folyót örökít meg. A két 
citadella köralakú, s őrtornyok teszik erősebbekké. A baloldali 
földhányással, jobban sánczokkal kezdődik. Ez a végtelen fal volt 
kétségtelenül a legfőbb védelmi vonal, de egyszersmind a legutol
só is. Innen a nagy elkeseredés, melylyel védelmezik, s hogy a 
barbar és rómaiaktól elsajátított hadi technikának minden vívmá
nyát fölhasználják a kérlelhetetlen ellenség visszaverésére. Óriás 
köveket dobálnak le a föltörekvő légionáriusokra, a falak tövében 
készen állanak a nehéz, háromkerekű, kaszákkal fölszerelt hadi
szekerek, hogy legördítsék az ostromlókra, kiket maga a császár
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vezérel. Sikertelen volt minden küzdelem, a vár elesett, és Traján 
a főváros ellen indult.

Decebal birodalmának fővárosául az ó-kori irók egyhangúlag 
a délkeleti felföld, délnyugati részének legszebb völgyében, kies 
ponton a Vaskapu keleti torkolatánál fekvő Sarmizegetusát mond
ják. E pont választása a földrajzi viszonyokat, s a dákok törté
netét véve figyelembe, az első tekintetre érthetetlennek látszik, s 
valószínű is, hogy nem a szabályszerű történeti fejlődés folyamán 
Ion Sarmazegetusa fővárosa, hanem politikai kényszerűségből, és 
csakis Decebal idejében. Burvista fővárosa talán Porolissum volt, 
a nyugoti határhegység éjszaki részében a mai Majgrád helyén, s 
e pont választása a király politikájának irányát véve tekintetbe, 
indokolt. Burvista terjeszkedései nyűgöt felé irányulván, a nagy 
magyar medenczét, a Duna vidékeit barbar népeivel könnyebben 
elérhette, mint bárhonnan. És hatalmának súlypontját nem akará 
soha keletre áttenni; nyűgöt felé törekedett mindig, s ezért Julius 
Caesar is Itáliából szándékozott háborút indítani ellene. És maga 
a város nem is, ha hihetünk a közkeletű szómagyarázatoknak, „ki
rályi vár“ értelemmel bir, mi eléggé igazolná annak régi, de ké
sőbb elenyészett jelentőségét. A classicus földrajzi adalék is „Daci 
montibus inhaerent" inkább érthető talán a Szamos, Hármas-Kő
rös, Maros és Duna között elhúzódó hegységek, mint a déli vagy 
keleti Kárpátokra, melyek a délkeleti felföldét iv alakban hatá
rolják Bukovina és Románia felé. S e fölfogást igazolni látszik a 
római gyarmatosítás iránya is, mely csak ama hegylánczolat keleti 
oldalait és nyúlványait foglalja el.

Burvista halála után a dák nemzet egységes föllépéséről, Ró
ma ellen irányzott nagy háborújáról nem értesülünk, de annál töb
bet hallunk a külön főnökök alatt élt törzsek támadásairól, me
lyek már mind az Al-Duna vidékeit zaklatják. Eme irányváltozás 
oka Pannónia meghódítása, s a közép-dunai római határ megerő
sítése volt. A Duna-Tisza között, és a Tisza balpartján lakó né
pekre e hódítás nagy csapás, de áldás is egyúttal, mert mig egy 
részről kiszorittatnak harczi kalandjaik állandó színhelyéről, más
felől tömörülni kényszerülnek, különösen a janygok, kik Dáciának 
sokszor veszélyes ellenségei. E tömörülés a számra nézve amúgy 
sem jelentékeny dák népet elterelé eddigi terjeszkedési irányától,
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s kelet és délkeletre szorítá. Ez eseményeknek következménye lön 
a teljes irányváltozás, s a dák íéjedelmek kelet és dél felé igye
keznek kikerekíteni határaikat. De több mint egy század telik el, 
mig a nagy ember, ki Burvista nyomait követni tudja, kiemelke
dik népe köréből. Decebal egyesítve nemzetét, kénytelen volt elfo
gadni a viszonyok által megszabott irányt, s ő nem nyugoton ke
res harezi dicsőséget, hanem délre irányulnák törekvései, és ezek
nek középpontjául Sarmizegetusánál alkalmatosabb fővárost sehol 
sem találhatott.

Jó összeköttetése van a Strigy völgyén át a Maros gazdag 
lapályaival, s igy közvetve az éjszaki részekkel; nyugotia a Vas
kapun át a Temes és Bisztra vidékeivel; a vulkáni ösvényeken s 
a vöröstoronyi szoroson át az aldunai siksággal. Élvezi tehát a 
könnyű közlekedés összes előnyeit a hátrányok nélkül. Az éjszaki 
területek Decebal birtokai; a vöröstoronyi szoros könnyen védhe
tő. A Vulkánon át alig tarthatott meglepetésektől, mert a mere
dek hegyoldalokon csak hadiszerelvények nélkül koczkáztathat 
támadást még a legmerészebb ellenfél is. Krassó és Szörény me
gyék pedig oly hegyes és erdőfedte vidékek, hogy még ma is 
csak nagy elővigyázattál haladhat előle területökön támadó sereg, 
akkor pedig minden talpalattnyi földet erőszakkal kellett elfog
lalni a természettől, fejszével, csákánynyal, s Traján tényleg igy 
is tesz, mert csapatai az oszlop tanúsága szerint folyton erdőket 
irtanak, útakat törnek, megerősített táborokat építenek.

> Sarmizegetusa tehát rendkívül fontos pont.
Eroehner az első hadjárat tableau-i közül a LXII-iket mond

ja a fővárosnak, a nélkül, hogy egyébbel indokolná, mint: csinos 
házairól könnyen fölismerhető. A második hadjárat dombormüvei- 
ről Írva, már nem koczkáztatja a meghatározást, magam kísérlem 
meg tehát a megállapítást, a nélkül, hogy Froehner nézetét a 
101/102-iki háború képcsoportjára vonatkozólag czáfolni vagy csak 
gyöngíteni is akarnám.

Ha elfogadható, hogy a fönnebb említett nagy erősség1) a 
Vaskapuban van, — hol számos régi sánczmaradványnyal is ta- *)

*) Ciacano: 99 -  103 t.
Bartoli: 86—90 t.
Froehner: 92—95 csop.
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lálkozunk — úgy tudva a második hadjárat eseményeinek roha
mos fejlődését, a fővárost a nagy védvonal mögött, annak közvet
len közelében kell keresnünk, s az oszlopon nehány tábleauval 
alább csakugyan megerősített nagy várost találunk, mely, ismerve 
a helyi viszonyokat, nem lehet egyéb, mint főváros, melynek fek
vése iránt sohasem merült fel kétely. Más várost pedig nem sejt
hetünk benne, mert a Vaskapu földrajzi viszonyai lehetetlenné te 
szik minden nagyobb telep kifejlődését, és ehez járul még, hogy 
antik város létezését bizonyitó nyomok sehol sem constatálhatók.

Sarmizegetusát kettős erőd védelmezi1): a belső kisebb és 
külső nagyobb, utóbbinak kettős védvonala van. A külső erős fal, 
szabályos, simított és jól összeillő koczkákból épült, melyen kö- 
zönkint kerek tornyok, félivet képező bástyák, s a kapuk fölött 
magas, négyszögü faőrházak. Belső védvonala hásonló szerkezetű, 
csakhogy néhol keresztgerendákkal erősített czölöpfal szaggatja 
meg. Benn egy-egy faház és térés udvar, mely végtelenül szomorú 
esemény színhelye. A reményüket veszített dák urak méregedény 
körül csoportosulnak, kétségbeesett arczczal, taglejtéssel adva 
kifejezést a végső pillánatok kínos érzelmeinek. Nehányan közü
lök épen ajkúikhoz emelik a kelyhet, többre becsülve az önkén
tes halált a császár fogságánál, mások a gyorsan ölő méreg rette
netes fájdalmaival vívódnak a rögön, melyért mindent föláldozá- 
nak, mig némelyek már örök álomra szenderültek, megválva az 
örök élettől, melyet nem bírtak elviselni szabadságát vesztett ha- 
zájokban. Eeájok illik valóban a költő szava: „mind hősök ők, 
mind férfiak, mind hű és hazafi, “ névtelen hősök, kiknek emlé
két csak á hódító nagyságát dicsőítő művész tartá fenn, de ezt 
tevén, megörökíté a legyőzött ellenfél lelki nagyságát, hazaszere
tetét és hősiségét is.

A kisebb erődítmény a város körül emelkedik, s hatalmas 
koczkákból épült, mellvédekkel ellátott fal köti össze a főeiősség- 
gel, és közöttök nagy, minden oldalán négyszögü ablakokkal ellá
tott őrház emelkedik magas, széles kapu fölött, mely, úgy látszik 
a két vár összekötésére szolgált. A székhely erőssége jobboldalon

x) Ciacano : 105— 107 t. 
Bartoli: 9 2 —94 t. 
Froehner: 9 7 —98 csop.

Érd. Muz. E gylet Kiadv. IV.
29
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természetes sziklákra támaszkodik, s hol ezek nem adnak többé 
védelmet,* következik a szépen simított, jól összeillő koczkákból 
épült kőfal. E falon is észleljük a föltűnő jelenséget, hogy a kocz- 
kázatot, az alaptól csekély magasságban, vízszintes vonalon sza
bályszerűen egymás mellé helyezett körök váltják föl.

Tocilescu a dák építményeket e föltűnő sajátság alapján a 
gallokéval hasonlítja össze1), melyet Julius Caesar Avaricummal 
(Bourges) foglalkozva, emlékirataiban körülményesen leir. Egyenes 
gerendákat fektetnek le — mondja Julius Caesar — hosszában 
egymástól két lábnyi távolságban, s jól összekötvén azokat, kereszt
pántokkal az üregeket megtöltik földdel, kővel* 2). S ezt addig is
métlik, mig a fal kellő magasságra emelkedett3 4). Ily falakat ástak 
ki Mursens vagy Mursceint-nél*), Bibracte-nal a Beuvray hegyen 
Augustodunuin (Autun) közelében.5)

De ily építkezés nyomai nem constatálhatók Traján oszlopán 
Sarmizegetusa falain nagy koczka kövek között látjuk az állítóla" 
gos gerendákat. A vaskapui nagy erősség végtelen fala nem ily 
szabályos ugyan, de mégis kőfal hömpölykövekből épült, melyeket 
ezerféle nagyság és alakban milliáfd számra találunk Hátszeg vi-

J) Tocilescu: Dacia inainte de Romani 748 1.
2) A fal képletét ld. Tocilescu i. h. tab. S. 5.
8) Jul. Caes. Bell. gall: VII, 23: Muri autem omnes gallici hac fere 

forma sunt. Trabes directae perpetuae in longitudinem paribus intervallis, dis- 
tantes inter se binos pedes, in solo conlocantur. Hae revinciuntur introrsus 
et multo aggere yestiuntur: ea autem quae diximus, intervalla grandibus in 
fronté saxis effarciuntur. His conlocatis et coagmentatis alius insuper ordo 
additur, ut idem illud intervallum, servetur, neque inter se contingant\ trabes, 
séd paribus intermissae spatiis singulae singulis saxis interiectis arte conti- 
neantur. Sic deinceps omne opus contexitur, dum instar muri altitudo exple- 
atur. Hoc cum in speciem varietatemque opus deforme non est alternis tra- 
bibus ac saxis, quae rectis lineis suos ordines servant, tűm ad utilitatem et 
defensionem urbium summám habét oportunitatem, quod et ab incendio lapis 
et ab ariete matéria defendit, quae perpetuis trabibus pedes quadragenos 
plerumque introrsus revincta neque perrumpi, neque distrahi potest.

4) Revue archéologique nouv ser. XVII. k. 249 1. 1868. ápril; v. ö. u 
itt XVIII. k. 1869. p. 72. — Desjardins Geographie histor. et administ. de 
la Gaule Romaine II. k. 119.

5) Revue arch. nouv. ser. XX. k. 398— 414 1.: Fouilles de Bibracte 
Bulliot czikke 1869. decz.
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dókén s a Vaskapuban, melyeket még most is épen úgy felhasz
nálnak a legszilárdabb és legdíszesebb épületekhez is, mint fel
használtak a rómaiaktól kezdve minden időben. A szebenvidéki 
erődítmények pedig tiszta földhányások vagy kőfalak, melyekben 
nyoma sincs a Julius Caesar által leirt gerendázatnak, pedig dák 
provenientiájokat kétségtelenné teszik az ott talált fegyverek, me
lyeknek alakja teljesen összevág, megegyezik az oszlopon látható s 
íönnebb fölsorolt fegyverekével.

Froehner a vaskapui erősségnél e köröcskéket a kövek közé 
helyezett gerendák végeinek tartja, a nélkül, hogy föltevését bár
mivel is igazolná. Ha ez nem a művész képzeletéből került, ha
nem csakugyan alkalmazók, s oly magasságban meddig a faltörő 
kos feje ért, úgy ez bizonyos pontig jelentékeny előny volt, mert 
az érczfejü törőgép hatását gyöngité, sőt teljesen megsemmisíthető, 
mert az • érczeszköz úgy beleszorulhatott a gerendavégek közé, hogy 
nem igen húzhatók ki, de másfelől gyöngítő a fal erejét is, ha a 
kettős párkányt, mely között e köröcskék húzódnak, hosszába fek
tetett gerendáknak minősítjük is, mert a fához, nem lévén elég 
érdes és lyukacsos, nejn tapad eléggé a meszes ragasztó anyag: 
az önsúly pedig, mivel a falak nem túlságos magasak és vasta
gok, nem biztosíthatja azoknak szilárdságát, sőt inkább faalappal 
hátrányukra lenne a nagy tömegesség, mert a kőtömegek össze- 
roppantanák a közberakott törzsöket, bármily kemények legyenek 
is azok. Traján oszlopán gyakran látjuk ez építkezési módot a dák 
erősségek falain alkalmazva, de egyszer sem látjuk a fal belsejét, 
nem látjuk miképen ellensúlyozók azoknak gyöngeségét. Tekintet
be véve tehát ez építkezési móddal járó hátrányokat, nem fogad
hatjuk el Froehnernek különben is indokolatlanul hagyott föltevé
sét s e köröcskéket egyszerűen díszítéseknek kell minősítenünk, 
melyek jelzik, honnan emelkedik a fal egyenesen, merőlegesen föl
felé, vagy pedig a' belső részen, honnan szőkéi kifelé, helyet adan
dó a keskeny erkélynek, melyen a védők állanak.

A fal egyhangúságát emeletes faőrház szakítja meg, melynek 
nagy szögekkel kivert kapui és alsó ablakainak táblái be vannak 
zárva, mig a felső kisebbek nyitvák. Az őrház teteje tompaszögű 
ívet képez, és vastag deszkákkal van födve. Túl rajta tovább ha
lad a várfal, s a sziklák között enyészik el. A természetes véderő
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kellően fölhasználtatván, tovább húzódik a fal, és kétszer van al
kalmazva az előbb megbeszélt építkezési mód: előbb a talajtól cse
kély távolságban, majd közvetlenül a mellvédek alatt. Közepén 
szilárd, fából készült, jól elzárt, emeletes őrház. A város többi 
részét már hegység védi, és csak a házak hátterében tűnnek föl 
ismét a szilárd koczkaíalak.

Trajan oszlopának legjellegzetesebb erősségeit igyekeztem is
mertetni, hogy bemutassam főbb vonásaiban a dák katonai építke
zéseket. A római hadi építkezésekhez igen sok hasonlatosságot 
észlelünk, hisz ők voltak mestereik, mert Decebal, Domitian ellen 
győzelmesen befejezett háborúja után a béke egyik föltételéül tűzte 
ki, hogy adjon a császár katona mérnököket, jó munkásokat, kik
nek segélyével kellően megerősíthesse hazáját. S Domitián aligha 
értetlenségből, inkább nagyúri elbizakodás és nonchalance-ból 
megadta a kért szakembereket, és mire Stephanus tőre, meg Nerva 
halála útat nyitott Trajannak a világ leghatalmasabb trónjára, Da
cia minden védhető pontja hatalmas várakkal volt megerősítve. A 
várak építési módjában egyesítve látjuk a római architecturát a 
dákkal, midőn egy és ugyanazon erődítménynél földsánczokat és 
szilárd fákat alkalmaznak, melyeknek összevegyitését a római le
hetőleg kerülte. Találunk tisztán római jellegű építményeket is, 
de nem mellőzik saját nemzeti módszerüket sem, nem mellőzik 
földváraikat, melyeket hegyekre, de sohasem az oromra, hanem 
azoknak törzsére építenek, befogva azt egészen sánczokkal, s ha 
szükséges volt, levezetők azokat a hegy lábaihoz, vagy tovább a 
völgyekbe, honnan ellenséges támadás fenyegethető őket, A vár 
építéshez tehát nagyon jól értettek: a tacticában járatlan népekre 
hozzáférhetetlenné tevék hazájokat, s végtelen sok gondot adának 
a hadértő Trajánnak is, ki épen úgy, mint Vespasian Judaeaban 
csak lépésről-lépésre haladhatott, mert ha megerősített pontokat 
hagy maga után, koczkáztathatja óriási pénz- és véráldozatba ke
rült hadjáratának eredményeit. Mégostromolta és bevette tehát va
lamennyit, hosszú harczok után, melyek épen azért valának f á j 
dalmasak és véresek, mert a rómaiak minden hadi tudományát 
elsajátított és szabadságáért küzdő nép ellen vívattak.

Déva, 1887. aug. 17-én.
K irály  Pák


