
SZÉKELY Zoltán 

Adatok Kovászna 
(Háromszék) megye római 
és népvándorlás korához 

Délkelet-Erdély , nevezetesen Kovászna 
· omszék) megye római , valamint népvándor
·ori története iránt már a 20. század elején meg

oh az érdeklődés mind a Székely Nemzeti 
úzeum , mind a kolozsvári Erdélyi Múzeum 

ciszérő l. A Székely Nemzeti Múzeum múzeumőre, 

· "bb igazgatója, Csutak Vilmos, dr László Fe
rmc múzeumőr társával együtt 1909-1910-ben 
· tást végzett a komollói római táborban. ' Az 
· tást a közbejött első világháború eseményei 

ia tt nem tudták folytatni . A római tábor 
-~!tárására a Székely Nemzeti Múzeum részéről 

· 1942-ben volt újból lehetőség. 2 A tábor újra 
- ltárását, az előző kutatások megállapításainak az 
llenőrzését 1949-ben C. Daicoviciu kolozsvári 
~ elemi tanár végezte el két egyetemi hallgató 

segítségével , a Román Tudományos Akadémia 
azévi kutatási tervének a keretében .3 A Csutak 

ilmos által vezetett ásatás egy feliratos kő darab-
. egy ezüst tibulát. valamint két római tégla darab

ját hozta fel színre, ezeken égetés előtt a következő 
betűket karcolták be : S C C és C E (3/ 1-2. ábra). A 
bekarcolt betűk megfejtésére egyelőre nincs sem
mi adat. Lehet gondolni a C(ohors) E(turaeorum) 

(agitatorium) nevű csapattestre, ez Kr.u. a má
sodik század folyamán Dáciában tartózkodott~, de 
jelenléte Komollón nincs eléggé bizonyítva. 

Az 1942-ben végzett ásatás a tábort építő 
sapattest nevét egy töredékes téglabélyeg alapján 

tisztázta. ugyanis ez azonosítható volt a berecki 
római táborból ismert cohors 1 Hispanorum (ve
terana quingenaria) csapattest téglabélyegével 
(3/3. ábra).; A tábor építésénél alkalmazkodtak a 

terepfelszín alakjához, s ezért a négyszögű tábor 
keleti oldala rövidebb mint a nyugati. Méretei: 
70x70 m. Áz ásatás alkalmával előkerült érmék 
közül időrendben Philippus Pater (Kr.u. 244-249) 
császár ezüst denariusa az utolsó. A táborban talált 
római kerámián kívül volt még kézzel készített 
( 4/ 12-16. ábra) valamint korongon készült besimí
tott hálós díszítésű füles edény is''. Ezek 4. századi 
gót edények. A fegyverek közül említésre érdemes 
egy vastőr s egy fémpikkelyekből készült páncéling 
darabja (lorica squamata) ( 4/9-11 . ábra). 

Az Ojtozi szoros bejáratánál van a berecki 
római tábor, ahol a sokat vitatott keleti védelmi 
rendszer. a „limes" kérdéseinek az eldöntésére7 E. 
Panaitescu. kolozsvári egyetemi tanár végzett ása
tást az 1920-as évek második felében.' Megállapít
ja a tábor formáját és méreteit ( I 80x 160 m), vala
mint a rendeltetését. 

1942-ben Paulovics István budapesti egye
temi tanár bejárja Dácia keleti határvonalát, és 
megvizsgálja Háromszék megye területén az olt
szemi, a komollói, a berecki, valamint a feltételezett 
baróti tábor:helyét. 9 

A berecki tábort M. Macrea vezetése alatt 
1950-ben egy munkaközösség újból megássa."' A 
két ásatás alkalmával előkerült bélyeges téglák 
szerint két csapattest építette a tábort, mégpedig a 
cohors I Bracaraugustanorum és a cohors 1 His
panorum veterana. Rajtuk kívül a szakirodalom 
még a cohors 1111 Hispanorum equitata és a legio 
1111 Flavia egyik osztagának ittlétét jelzi-" Ezek 
itteni tartózkodása kérdéses (Wagner, Die Disloka
tion der röm. Auxiliarformationen ... , 99.). A Szé
kely Nemzeti Múzeum gyűjteményében csak a co
hors 1 Hispanorum és a cohors 1 
Bracaraugustanorum csapattestek bélyeges téglái 
találhatók (3/4-5. ábra). A gyűjteményben levő le
gio Xlll Gemina bélyeges téglájának a Berecken 
való előfordulása sem bizonyítható (3/6. ábra). A 
tábor jelentőségéről s a helyiség római nevéről (An
gustia) R. Vulpe értekezik. 12 

Az Ojtoz patakában, a szoros külső be
járatánál tafált bélyeges téglák származási helye, 
melyet még a középkori Rákóczi várral is össze
függésbe hoztak 13

, megoldódott. 1981-ben Ojtoz 
községtől körülbelül 2 kilométerre, az országút 
baloldalán folyó Ojtoz patakán át egy erdei utat 
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építettek. A patak északkeleti magas partját 
átvágták és egy négyszögű római őrtorony egyik 
falát a nyugati oldalon lebontották. A torony belse
jéből a cohors 1 Hispanorum és a cohors 1 Bracarau
gustanorum csapattestek bélyeges téglái kerültek 
elő. A Székely Nemzeti Múzeum szakemberei, 
akiket értesítettek a téglák előfordulásáról , a lelet
mentő ásatást elvégezték. Az őrtorony a patak 
magas partján van, északkelet irányú lapos tetejű 
magaslaton, melynek nyugati oldalán egy másik 
patak, a Tölgyes pataka folyik. A két patak össze
folyásánál építették a rómaiak a.z őrtornyot, még
pedig a patakok összefolyásától 120 méterre, a 
szoros külső bejáratánál. A torony falvastagsága 2 
m, a keleti fal, mely épen maradt, kívülről mérve 7 
m hosszú. a többi oldal is ilyen méretű kellett, hogy 
legyen, vagyis a mérete: 7x7 m, a belső mérete, 
3x5 m (2.átira). A tábor és az őrtorony között 
hegygerinc emelkedik, ez feltételezi egy közbeeső 
másik őrtorony létezését is a hegygerincen . 

Háromszék megye keleti részén , 
Nagyborosnyón, egv magaslaton vannak egy ró
mai táoornak a ron1.1ai, melynek létezését a sza
kemberek sokáig kétségbe vonták. Szilágyi János 
budapesti régész a Székely Nemzeti Múzeum 
gyűjteményében levő bélyeges tégla (4/8. ábra) 
alapján Nagyborosnyón egy római tábor létezését 
elfogadja, de a bélyeges tégla bélyegét tévesen ala 
Pannoniorum-ként oldja fel, bár nem zárja ki az 
ala 1 Palmyrenorum feloldást sem. 14 

Paulovics Nagyborosnyót, mint római 
táborhelyet, meg sem említi , C. Daicoviciu pedig 
tagadja a tábor létezését15

• 

Csutak Vilmos és László Ferenc felszíni 
kutatást végeztek Nagyborqsnyón, s gyűjtésük 
eredményeként a múzeum a fent említett bélyeges 
téglával gyarapodott. A táborhelyet, méreteit, va
lamint az ott állomásozott csapattestek nevét a 
Székely Nemzeti Múzeum 1973-1974-es évi ása
tásai révén sikerült megállapítani. 17 A tábor alakja 
hossznégyszögű volt (90x70 m), falának vastag
sága 1,35 m. Az ásatások folyamán a következő 
csapattestek téglabélyegei kerültek elő: 1. (AL)A 
GALL, feloldása ala 1 Gallorum (7/4. ábra). En
nek a csapattestnek a bélyeges téglája előkerült még 
a község területén és a közeli Réty község Telek 
nevű helyén. 18 2. (C)OH IBRAf::, feloldása : co-

120 

hors 1 Bracaraugustanorum (7/5. ábra). 3. CCH 111 
G. feloldása: cohors III Gallorum (7/3. ábra). 4. 
AL PALM, feloldása: ala Palmyrenorum (8/6.). 

A tábor délkeleti sarkában a falba beépítve 
került elő az ala 1 Latobicorum parancsnoka által 
Hadrianus császárnak állított emlékmű feliratos 
alapköve ( 10/2a-2b. ábra). Ez a kelta lovas csa
pattest Dáciában eddig még ismeretlen volt. Egy 
gyalogos egysége ennek a kelta nemzetiségű nép
nek a Rajna vidékéről, Colonia Agrippina-Köln
ből ismeretes. Ez a lovas csapattest volt a tábor 
építője, itt állomásozott még a többi felsorolt csa
pattest. Időrendben az ala Palmyrenorum volt az 
utolsó, mel~ a tábort védte. 

Az Olt völgyében, Oltszemen, a folyó jobb 
partján levő magaslaton, a Mikó kastély terüle-tén 
vannak a római tábor romjai. Ezeket még Benkő 
József a múlt században észrevehető állapotban 
látta. 19 1949-ben a C. Daicoviciu által vezetett 
munkaközösség a kastély területén egy kutató árkot 
húzott, s megállapította a tábor helyét, melyet már 
Paulovics is megvizsgált. 20 A tábor feltárását a 
Székely Nemzeti Múzeum szakemberei végezték 
~i, az 1968-7921 valamint 1987-1988 évek22 

folyamán. A tábor méretei: l 42x92,5 m. Az ásatá
sok folyamán nem került elő feliratos emlék, bé
lyeges tégla, de a tábor közelében talált bélyeges 
téglákból épített római sír megőrizte a tábort építő 
csapattest nevét. A téglákon a következő ~etűk és 
számok voltak: C 1111 BE, ezek többféle megoldás
ra adnak lehetőséget: C(ohors) 1111 BE(ssorum) 
vagy C(ohors)IIII BE(tavorum) (6/2. ábra). A tá
bor építésének az idejére támpontul szolgál Tra
ianus császárnak egy katonai barakkban talált ver
defényes nagy bronz érme (6/1. ábra). 

A felsorolt háromszéki táborok a római 
Dácia délkeleti határának a védelmét látták el , a 
Kárpátok átjáró szorosait zárták le. A berecki tá
bor az Ojtozi-, az oltszemi a Tusnádi-, a nagyboros
nyói a Bodzai-szorost, a komollói kis praesidium 
pedig a Moldovába kivezető hadi utat biztosította. 
Ennek az erődrendszernek a megépítése már Tra
ianus alatt, a feladása - az érmek tanúsága.szerint -
a 3. század közepén, Gallienus császár (254-268) 
uralkodása alatt történt. A táboroknak az elhagyá
sa, a frontrövidítés, a gótok és a karpok sorozatos 
támadásaival van kapcsolatban, akik a 3. század 



eletről a szorosokon keresztül megszáll
O lt és a Feketeügy völgyét. 23 Ez a.magyará

·omollói táborban talált gót edényeknek, 
- itt a rómaiak helyébe a gótok telepednek 
rai betelepüléseket bizonyítja a sepsiszent

- - .:-) i Eprestetőn talált hamvasztásos gót sír. Ezt 
tés i eljárást a gótok csak a korai időben 

álták. Téves K. Horedtnek az a rnegállapítá
gy itt a gótok egy általa „Sepsiszentgyörgy 
ltség „-nek elnevezett mű veltségge 1 ren-

- zö népet találtak". Ennek a hipotézisnek el
ond az Eprestetőn talált félkörö s fogójú 

rfésű (4/ 10. ábra). egy bronz lemeztibula, meg 
aláhajtott lábú fibula. melyek a település e

.,,_ - · kunyhójából együtt kerültek elő ( 4/ 17. és 
: 1 ab. ábra). Ezek a gótok jellegzetes ékszerei a 

osszentannai gót temetőben is.25 

A gót betöréssel megszűnik a római pénz
"'alom, ezt bizonyítja a Csernátonban 1960-ban 
· t 80-100 római kis bronz éremből álló érem
t. A legrégibb érem Gallienus császár (254-268) 

;:nne. A római pénzek forgalma Gallienus alatt 
szűnik meg ezen a vidéken, s csak egy évszázad 

úl a indul meg újra, ezt bizonyitja a további 
' é rem, amelyek a leletből a Csernátoni 
Tájmúzeum gyűjteményébe kerültek. A négy érem 
-özül három II. Constantinusé (323-361 ), egy 
ped ig Constantius Gallus-é (351-354) . . A sepsi
szentgyörgyi, kilyéni és rétyi gót településeken is 
IL Constantinus érmei kerültek elő. Csernátonban 
az éremleleteken kívül egy csontvázas sír is bi
zonyítja a gótok itteni letelepedését. A gótok a 
.t_ század végén a hunok nyomására elhagyják az 
Olt és a Feketügy völgyében levő településeket. 
Ezt bizonyítja a Tekerőpatakon elásott kincslelet, 
melyet Gratianis (367-383) arany érmei 376-ra 
datálnak, valamint 11. Valentiniánus (375-392) 
Tarján talált bronz érme. 

A gótok helyét a gepidák foglalják el , akik 
mint a hunok szövetségesei Délkelet-Erdélyt is 
megszállják. Ennek bizonyítéka a kézdipolyáni 
te lepülés alsó szintje, ahol az egyik kunyhóban egy 
ujjas bronz- és egy aláhajtottlábú bizánci fibula, 
egy egysorfogas csontfésű és bepecsételt díszítésű 
edények kerültek elő ( 4/ la-5 „ 9/la-1 b. ábra). Ezek 
mind a gepidák anyagi műveltségének az emlékei. 

A 6. században a gepidák településére 
rátelepednek a keleti szlávok, az antok, akiket az 
avarok hoznak magukkal. Ezek a Keleti-Kárpátok 
szorosain keresztül, Moldovából (Izvoare)jönnek, 
s telepednek le az Olt és a Feketeügy völgyében.2'' 
Településeik ismeretesek a következő helyiségek
ből: Szotyor. Sepsiszentgyörgy, Angyalos, Cserná
ton, Kézdipolyán és Torja. A kézzel készített, pe
rem nélküli edények. amelyek Csernátonban 
( 12/4. ábra), valamint Kézdipolyánon ( 12/3. ábra) 
kerültek elő, az ősi szláv kerámiára jellemzők, és 
ismeretesek az oroszországi 6-7. századi szláv tele
pülésekről 2 7. 

A Kézdipolyáni település több szintű, és 
az időtartama a 4. századtól átnyúlik a 9-10. szá
zadba. A 26. számú kunyhóból előkerült besimí
tott rácsos mint~jú ( 12/2. ábra), valamint a hengeres 
testű , mély vízszintes vonalakkal díszített edény 
( 12/ 1. ábra) bolgár eredetű . Az újabb bolgár és 
magyar kutatások bebizonyították, hogy Omurtag 
bolgár kán (816-831) Erdélyt is birodalmához csa
tolta. 2' A bolgárok délkelet-erdélyi uralmát bi
zonyítják a .csernátoni 9-10. századi szláv-bolgár 
településen talált besimított rácsos mintájú 
edények 2'

1 valamint egy bizánci éremlelet30 is 
(5/20. ábra), mely IX. Constantin bizánci császár 
bronz érmével végződik)". Ennek a településnek a 
kerámiája különbözik a kézdipolyáni és a cserná
toni 6-7. századi szláv kerámiától. Az éremlelet 
tanúsága szerint a település megszűnése a 9. szá
zad közepére tehető. Ez lehet az időpontja az itte
ni bolgár uralom megszűnésének is, amelynek a 
magyarok vetnek véget. 

Háromszék megye területén a magyar hon
foglalás kezdetét jelzi a Sepsiszentgyörgyön, az 
Eprestetőn talált bizánci karddal eltemetett 
magyar lovas sírja31 , valamint Eresztevényen a Zá
dogostetőn előkerült lovassír kengyele és lándzsá
ja32 . Ezek a sírok mind 10. század elejiek. A 
11 . század második felében az Olt és a Feketeügy 
völgyét a magyarok már tömegesen lakják, amit 
bizonyítanak a kilyéni, a sepsiszentgyörgyi (Be
deháza), arJgyalosi , rétyi, csernátoni és torjai 
11-13. századi magyar települések33 , és a zabolai · 
és petőfalvi 11-13 . századi magyar temetők34 . 

Ezeknek a temetőknek a megszűnése a 13 . század 



elején az 1241-es tatár betöréssel hozható össze
függésbe. 

A 12. század második felében. a 13 . szá
zad elején a székelyek telepednek le ezen a vidéken. 
ők veszik át az itt l evő magyar népesség től a keleti 
határvédelmet. A magyar királyság a határt kitolj a 
a Kárpátok külső oldalára. ezt bi zonyítj a a moldo
vai Piatra Neam\ (Karácsony kő) melletti magyar 
12. századi erődítmény-település, a Biitca Doam
nei nevezetü magaslaton. Ezen a helyen egy ma
gyar faerőd ítmény, félköríves apszisú templom 
romjai. és a hozzátartozó temető kerültek elő. utób
biba a halottakat S végű haj karikával temették el. 3

; 

A temetőt és az erődítményt II. Béla magyar kirá
ly érme a 12. század végére. a 13. század elejére 
datálj a. A határvédelembcn a magyarokon. széke
lyeken kívül az idetelepített besenyők is részt vet
tek. Ezt bi zonyítja Sepsibesenyő fa lu neve. vala
mint a Torja-Karatnán fe ltárt besenyő település"·. 

A korai magyar betel epül ők és a széke
lyek szellemi és anyagi kultúrája annyira awnos. 
hogy csak kronológiailag következtethetünk. m..:
lyik telep ítés. vagy t..:mctö korai magyar. és me
lyik székely./\ 11-1 3. századi település..:k. mint a 
kilyéni . a sepsiszentgyörgy i (Bedeháza ). a rétyi. 
az angya los i. a Cse rnátonb an a lJom okos
(Tájmúzeum) és a Cseh- (Haszman n- ) kúri ák 
területén találha!qak. valamint Torján a Torja pa
tak bal parti magaslatán (Vármegye) l evő, az el ső 
foglalókhoz. a magyarokhoz tartoznak . Ez utóbbi, 
a 10. századra.j e ll emző edény darabj án égetés elölt 
bekarcolt rovásjelek voltak. ez a bizonyí téka an
nak. hogy a magyarok is használták a ··rovás írást"·. 
Ezeken a településeken sok a cserépüst. tehát a 
jellegzetes magyar edény töredék. ezek jelzik a 
települések korai ( 1 1-1 2. sz.) idejét. 

Egy késő bbi. a 13. századba tartozik a 
Torja jobb partján. az Apoi· kúri a kertjében fe ltárt 
földbe ásol\ kelet-nyugat táj olású kunyhó. ame
lynek boltozatos kemencéjét a kunyhó déli falába 
ásták -" A kunyhó méretei: 4x4 m. A kunyhóban 
talált kerámi a között csak egy darab volt egy 
cserépüstből. a többi edény füles vagy fülnélküli , 
a fenekén kidomborodó kereszt alakú bélyegge l. 
A kunyhó leltárához tartozik még három külön
böző típusú. magyarok által használt nyílhegy, és 
egy sarkantyú darabj a. A kunyhó. típusa, valamint 

a benne talált tárgyak alapján. a székelyek hagya
téka. ak ik ide később jöttek, és nem telepedtek a 
patak bal partj án levö magyar településre. 

Ugyancsak székely tdcpülés Csernátonban 
a Fülöp Károly kertjében feltárt. a föld fel színén 
épü lt kétosztatú ház. amelyben a tűzhe l yet kövek
ből építetlék. A települést Nagy Lajos ( 1342-1382) 
érme a 14. századra datá lj a. 

A 13. század végére, a 14. század elejére 
datálható az ozsdolai település. aho l még a fé lig 
fö ldbe ásott négyszögü kunyhó. és a fa lába vájt 
boltozatos rüzhely megmaradt. de a benne talált 
kerámia nem hasonlít a 11-1 3. századi kerámiához. 
A gyors korongo n készült edények fa la ível t, nagy 
részük Gillel van ellátva. a szájuk s1.éles. az egyenes 
perem bemélyítet t. s a vá llon körbefutó. párhuza
mos mél yített vonalak vannak ( 13/ 1-7. ábra). fa a 
székely tckpülés kronológiailag a torj ai település
nél késöbbi . 

/\z elmondottak alapján nyilvánvaló. hogy 
a székely települések fejlődését csak a 12. század
tól fogva tudjuk nyomon követn i. Az a tény. hogy 
Torjának egy része. melyet ma is ""Vármegyének·· 
neveznek. a Szent István király által létesített Fe
hér megyéhez tartozott. azt bi zonyítja, hogy ill a 
székel yek és a besenyők e l ő tt korai magya r 
települések voltak. A zabolai és petőfalvi temető 
sem székely, ezekben itt a 11-1 2. században letele
pedett magyarok temetkeztek. 

A magyar honfogl alással és a székelyek 
letelepedésével végetért a megyének a római 
hódítás és m:pvándorlás kori története. Az itt letele
pedett székelység a magyar királyság keretében, 
évszázadokon át megő ri zve ősi nem ze ti ség i 
szervezetét. eleget tett hivatásának, védte a ma
gyar királyság keleti határát. 
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Date privind epoca romana 
~i epoca migratiilor 
in jud. Covasna (Trei Scaune) 
(Rezumat) 

Pe baza cercetari lor efectuate in lagarele 
militare romane ~i in a~ezarile feudalismului tim
puriu din jude(ul Covasna sunt prezentate rezul
tatele ob(inute in ultimele decenii ale seco lului al 
XX-lea de catre Muzeul Na(ional Secuiesc din 
Sf. Gheorghe. 

Data about the Roman and the 
Migration Period in 
Háromszék (Covasna County) 
(Abstract) 

On basis of the researches in the Roman 
military camps and in the settlements of early feu
dalism - in county Covasna, the paper presents the 
results obtained by the Székely National Museum 
in Sf. Gheorghe in the last decades ofthe 2Qlh cen
tury. 
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