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AAzz aallssóórráákkoossii TTeeppõõ--vváárraa

(Ki vo nat)
A Kár pát-ka nyar há gói a leg fon to sabb
át já ró cso port, amely a Kár pát-me den cét
a Fe ke te-ten ger tér sé gé vel ös  sze kö ti. A
há gók ról le ve ze tõ utak a Bar ca sá gon
cso mó sod nak, hogy in nen több át já rón át
ve zes se nek to vább Er dély köz pon ti ré -
szei fe lé. A Bar ca ság víz raj zi al só ka pu ja
az Alsórákosi Olt-áttörés. A múlt ban a
szo ros ma ga jár ha tat lan volt, a nagy utak
tõ le észak ra és dél re ve zet tek át a Per -
sány-hegységen, a Kár pá tok leg bel sõ vo -
nu la tán. A szo ros tól né hány ki lo mé ter re
észak ra esõ Rika-erdei át já ró a ki ku ta tot -
tabb, ka pu ját ös  sze tett, mély sé gé ben
több szö rö sen ta golt erõ dít mény rend szer
õriz te. De  köz vet le nül a szo ros fö lött, a
fo lyó balpartján is ve ze tett egy, va ló szí -
nû leg már a ró ma i ak ál tal hasz nált (a hé -
ví zi tábort és a barót-véczeri õr tor nyot
(?) össze kö tõ) út. Be lé pé sét az alsórákosi
me den ce zug ba a fö lé be ma ga so dó
(alsórákosi) Tepõ (Töpe, Tepej) csúcs ra
emelt erõ dí tés el len õriz het te. A Tepõn
vég zett ku ta tói elõ mun ká lat ok ered mé -
nye it is mer te tik a szer zõk.

A Kár pát-ka nyar há gó in át már a tör té ne -
lem haj na lán fon tos út vo na lak ve zet tek a ke le ti
sík sá gok ról a Kár pát-me den ce bel se jé be. A há -
gók ról a Bar ca ság ra alá eresz ke dõ utak az Olt fo -
lyó szé les völ gyét kö vet ték észak fe lé, a ma Er -
dõ vi dék nek ne ve zett me den ce ré szig. A fo lyó itt
hir te len nyu gat ra for dul va ma gas szik la he gyek

kö zött vá gott utat ma gá nak az Er dé lyi-me den ce
fe lé. A fo lyó part ja a szo ros ban jár ha tat lan volt.
Az utak észa kabb ra, a Rika-, és dé lebb re, az
Apá cai-, il let ve a Sár ká nyi-er dõn át ve ze tet tek
to vább Er dély köz pon ti ré sze fe lé. A Rika-patak
tá gas völ gyét a ko ra kö zép kor ban a ma
Kakasborozdának ne ve zett töl tés vo nu lat ke resz -
tez te (foly ta tá sát az Apá cai-er dõn ugyan csak
meg ta lál juk, de más te rep vi szo nyok kö zött, és
kör nyé ke ki ku ta tat la nabb). Az át já rót (va ló szí nû -
leg fa szer ke ze tû pa lánk kal meg erõ sí tett) töl tés
õriz te, a ke le ti ol da lán ásott árok kal. Et tõl nyu -
gat ra, a Rika-tetõn (köz vet le nül a víz vá lasz tó
alatt) egy má so dik töl tés sza kasz hú zó dik, ke -
reszt ben az út ra.

A Rika pa tak völ gyét köz re fo gó ge rin ce -
ken két fe lõl kõ bõl, for ró més  szel épí tett, ko ra kö -
zép ko ri (11. sz. vé ge – 12. sz. ele je) erõdítmény-
együttes, a Rika-vára és a Kustaly-vára egé szí tet -
te ki az át já ró vé del mi lé te sít mé nye it. A ge rin ce -
ken ve ze tõ uta kat több he lyen be vág ták. A vá rak
és töl té sek a ke let fe lõl vár ha tó tá ma dá sok meg -
ál lí tá sá ra és vis  sza ve ré sé re ké szül tek és a ke le ti
gye pû fon tos ele me it ké pez ték (FERENCZI I.,
DÉ NES I., 1994).

A rikai át já ró tól dél re, ha ma ga az Olt
alsórákosi szo ro sa jár ha tat lan is volt, még is ve -
ze tett köz vet le nül fö löt te, az észa ki ol da lon
még egy út vo nal, ame lyet a hely be li ek ma is
or szág út nak ne vez nek. Ez az út a tér szín bõl
100 m-re ki emel ke dõ, pi ra mis ala kú mész kõ -
szik la te te jé re épí tett Tepõ-vára alatt ve zet el
(2. áb ra). 

OR BÁN Ba lázs az ál ta la Tepejnek ne ve -
zett szik la csú csa alatt 80 láb nyi ra, 3-4 láb ma ga -
san ál ló vár fa lak ra ta lált. „A fa la kat a szik lá ba
vá gott be met szés re épí tet ték, mely 400 lé pés
hos  szú ság ban a hegy te te jét há rom ol dal ról kö -
rül öle li és csak a ma dár ál tal meg kö ze lít he tõ,
me re dek, ke le ti szik la fa lon hi ány zott” tu dó sít a
szer zõ a Szé kely föld leírásában. Meg em lí ti a
hegy észa ki ol da lán ka nyar gó „vár út ját” is (OR -
BÁN, 1868).

SZÉ KELY Zol tán a Tepõrõl ová lis alap -
raj zú, més  szel ra kott kõ fa lú vá rat em lít. Az itt ta -
lált rom busz ala kú vas nyíl hegy alap ján a vá rat a
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12. szá zad ba kel te zi. Egy sze rû raj zot kö zöl a vár -
ról (SZÉ KELY, 1977). Ugyan ezt a nyíl he gyet
elõbb az Olt dé li part ján le võ Mi hály-vá rá ból
szár maz tat ja (SZÉ KELY, 1971).

FERENCZI Ist ván és BENKÕ Elek vi tá -
já ban (BENKÕ Elek a „Castrum Bene 1989” kö -
tet ben: Ke let-Er dély „ko rai” kõ vá rai, FERENCZI
Ist ván vá la sza, BENKÕ vi szont vá la sza) a vá la -
szo ló BENKÕ Elek írá sa mel lék le te ként a rákosi
Tepõ-várából szár ma zó ke rá mia-tö re dé kek fény -
ké pe it köz li, és egy sze rû váz la tot mel lé kel a vár -
ról, anél kül, hogy a szö veg ben em lí tést ten ne ró -
la (BENKÕ, 1991).

TTeeppee a tö rök nyel vek ben he gyet je lent.
Az alsórákosiak õ-zõ nyelv já rá suk foly tán ej tik
TTeeppõõ-nek. 1614-ben TTeeppeellyy alak ban ír ták. A
Tepe ne vet itt la kott tö rök ere de tû nép ad ta, va ló -
szí nû leg be se nyõk (IM RE, 1981).

A 819,7 m ma gas tri ász ko ri, fe hér mész -
kõ bõl ál ló, pi ra mis ala kú hegy 100 m-re emel ke -
dik ki a pu hább kõ ze tek bõl fel épí tett tér szín bõl.
Csú csá ról szem mel tart ha tó az egész kör nyék, az
Olt-szoros be já ra ta Er dõ vi dék fe lõl, és el le het
lát ni a Dél-Har gi ta irá nyá ba, vagy egé szen a
Bodoki-havasokig. Fent rõl nagy sze rû rá lá tás van
a Kár há gó, Kövesdomb fe lõl jö võ út ra, va la mint
az Olt-szoros dé li ol da lá ra. Le le het néz ni a túl só
par ton, a Vár pataka völ gyé ben le võ Mi hály-vá -
rá ra, ahol egy ki emel ke dõ szik la te te jén més  szel
ra kott kõ fa la kat ta lá lunk (1-2. áb ra).

A Szé kely Nem ze ti Mú ze um leletmentõ
ásatása során meg pró bál tuk azo no sí ta ni a ré geb bi
ku ta tá sok hely szí ne it és azok je len le gi ál la po tát,
va la mint újabb meg fi gye lé se ket gyûj te ni.

Az OR BÁN Ba lázs ál tal le írt he lyen kö -
rül be lül 15-17 m-re a hegy te tõ alatt az észa ki er -
dõs ol da lon kön  nyen fel is mer he tõ a fal vo na la,
amely egy pár kányt ké pez. A me re dek észak ke le ti
szik lás ol da lon az idõ le rom bol ta a fa lat, így csak a
mész ha bar csos kö vek alap ján le het a he lyét ki nyo -
moz ni. A 42 m hos  szú fal sza kasz dé li irány ba, kis -
sé emel ked ve ki ve ze tett a ke le ti sziklaélre.

A hegy észa ki ol da lán, ahol a ma is jól
jár ha tó vá rút fel ka nya rog, az er dõ vé del mé ben a
vár fal épeb ben meg ma radt. Az észak ke le ti élen a
két fal rész derékszögbeni ta lál ko zá sá nál a fa lak

ál tal be zárt ré szen egy 10 x 10 m-es te rü let mint -
ha mes ter sé ge sen la pos ra len ne ki ké pez ve. Fel te -
he tõ leg itt va la mi lyen épít mény ál lott (fá ból épí -
tett to rony?) a vá rút fi gye lé sé re (4. áb ra).

A vár fal észak ke le ti vé gé tõl mért 12,90
és 14,30 m kö zött a fal kül sõ ol da lát le ta ka rí tot -
tuk. Egyút tal a fal bel sõ ol da lá nál is bon tot tunk
egy ku ta tó göd röt. A fel tá rás ból meg ál la pít ha tó,
hogy a lej tõs szik la fel szín re elõ ször ala po zó pár -
kányt (0,20 m) rak tak, ami 0,16 m-el kij jebb áll,
mint a fal fe lü le te. Er re a ki szö ge lés re kezd ték
épí te ni, na gyobb mész kõ töm bök bõl a fa lat. A
kö ve ket la pos ol da luk kal ki fe lé he lyez ve elég
egyen le tes fal fel színt ké pez tek ki. A két fal ol dal
bel se jét ki sebb-na gyobb kö vek kel töl töt ték meg
és ap ró ka vi csos-ho mo kos for ró més  szel ön töt ték
be. A vár fal ba a mész kõ mel lett an de zit (cse re kõ)
és ho mok kõ da ra bo kat is be le épí tet tek. Eze ket a
kör nyék rõl gyûjtötték, és fel hord ták a hegy re. Az
om la dék ban fa ra gott fe lü le tû, sár gás bar na ho -
mok kõ da ra bot is ta lál tunk.

A fel tárt, ép fal fe lü let 0,90 m ma gas. A
fal te te jé ig még 0,70 m van, így az ál ló fal ma -
gas ság 1,80 m. A le pusz tu lás mi att a fal te te je
dom bo rú. A bel sõ fal fe lü let 0,60 m mély ség ben
ér te el a szik lát. A met szet bõl lát ha tó, hogy a fa -
lat a lej tõs, egye net len szik lás ol dal ra épí tet ték. A
vár fal vas tag sá ga 1,80 m (5. áb ra).

A vár fal ív ben ka nya rod va ugyan azon a
szint gör bén (kb. 803 m) kör be fut a hegy ol da lon
és 80 m-nél el éri az er dõ bok ros szé lét. Ezen túl a
nyu ga ti és dél nyu ga ti ol da lon hi ány zik, csak a
hegy be be vá gott pár kány árul ja el a fal nyo mát.
A be met szést nyu ga ti irány ból már 8 km-rõl, a
Turzon nya ká ról jól ki le het ven ni a Tepõ csú csa
alatt. A fal he lyét kü lön ben a mész ha barcs por-
ladék is el árul ja. A fal 132 m-en ér te el a dé li
szik la élet. A ke le ti és dé li sziklaélek kö zött szin -
te füg gõ le ges, jár ha tat lan szik la fa lak van nak,
ahol nem volt szük ség vár fal ra.

A Tepõ-vára ha dá sza ti lag elõ nyös he lyen
épült és gya kor la ti lag be ve he tet len volt. A vár fa -
la i nak összhossza 174 m, a kör be zárt te rü let kb.
3000 m2.

A vár észak ke le ti sar kát vé ve ki in du ló -
pont nak, a 92,0 és 95,0 m-ek kö zött a fal nyom -
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vo nal ára ku ta tó ár kot mé lyí tet tünk, amely el ér te a
vár fal még hely ben le võ, mész ha barc  csal ös  sze -
ra gasz tott alap kö ve it. A kö ve ket 0,50 m vas tag
föl des-kö ves tör me lék bo rít ja.

A tör me lék ben na gyobb, ko ron gon ké -
szült, fel haj ló pe re mû, nyak ban pi ros, ol da lán
szür kés bar na szí nû, fi no man isza polt és si mí -
tott, be lül fi nom ho mok szem csés, fül nél kü li
fazék tö re dé ke it ta lál tuk meg. A rész ben ösz  -
sze rak ha tó edény száj át mé rõ je 20 cm, alj át mé -
rõ je 15 cm, ma gas sá ga 30 cm. A fal vas tag sá ga
7-10 mm, az al ja vé ko nyabb, 3-4 mm. Dí szí té -
se kör be fu tó, alig be mé lye dõ pár hu za mos vo -
na lak (8. áb ra).

Egy ki sebb ol dal tö re dék fi no man isza -
polt, ko ron go zott, kí vül szür kés bar na, be lül
téglapiros, pár hu za mos vo na lak kal dí szí tett, az
elõb bi nél ki sebb mé re tû edénybõl szár ma zik.
Má sik ol dal tö re dék szin tén ko ron go zott, fe ke -
tés szür ke szí nû, fi nom andezithomokkal so vá -
nyí tott agyag ból ké szült, amely ben sok fe ke te
szí nû, csil lo gó ás vány tö re dék fi gyel he tõ meg.
Dí szí té se pár hu za mos és hul lá mos be kar colt vo -
na lak (6. áb ra).

Az agyag so vá nyí tá sá ra hasz nált fi nom
andezithomok alap ján er dõ vi dé ki, vagy a Har gi ta
vul ká ni tér sé gé hez kö zel esõ fazakas köz pont lé -
te zé sét fel té te lez het jük.

A ku ta tó árok ban egy fél be tö rött csil lag -
ta ra jos vas sar kan tyút is ta lál tunk (7. áb ra). Ez a
14. szá zad ra kel tez he tõ (NAGY Gé za, 1898).

A Tepõ-várától észak ke let re 2,5 km-re
hú zó dik a Kakasborozda, a Har gi ta ol da lá ban
kez dõ dõ, a Har gi ta-fenn sí kon, majd a Rikán át
egé szen az Olt-szorosig tar tó foly to nos töl tés vo -
nu lat. Az Olt-szorostól dél re, a Tepõrõl jól lát ha -
tó Só lyom kõ szik lá ja mö gül a töl tés vo nu lat to -
vább tart még leg alább 10 km-t, vé gig az apá cai
he gye ken (Apá cai-er dõ), szin te a Bogáti-hágóig
(FERENCZI I., DÉ NES I., 1994).

A Kakasborozda a Kár há gó fe jén (823
m) ke resz te zi a ré gi utat (je len leg sze kér út). In -
nen 250 m-re nyu gat ra az el kes ke nye dõ hegy ge -
rin cet má sik, kb. 50 m hos  szú árok-töl tés vág ja
át. E rö vid töl tés tõl to vább nyu gat fe lé, kb. 800
m-re, a Kövesdomb (803,5 m) elõtt még egy 250

m hos  szú töl tés sza kaszt ta lá lunk. Az árok-töl tés
tel jes szé les sé gé ben át vág ja a két pa tak fej kö zöt -
ti hegy nyer get. A kö vek bõl és föld bõl emelt töl -
tés 8 m szé les és 2 m ma gas. A ke le ti ol da lán le -
võ árok al já tól a töl tés te te jé ig je len leg is 3 m a
szint kü lönb ség.

A vá rat te hát ke let fe lõl hár mas töl tés
biz to sí tot ta. Ugyan ilyen vé del mi rend szert ta lá -
lunk a rikai (Rika-vára, Kustaly-vára), vagy a
sóvidéki (Firtos-vára, Rabsonné-vára) vá rak elõtt
is. Ezek a hos  szabb-rö vi debb töl té sek a vá rak hoz
ve ze tõ út vo na la kon (hegy ge rin ce ken) ké szül tek,
ál ta lá ban ke let fe lõl.

Meg ál la pít ha tó, hogy ezen vá rak ugyan -
olyan mó don vol tak meg erõ sít ve, te hát
egyidõben ké szül het tek és hasz nál ták fel õket a
gye pû vé del mi rend sze ré ben, az or szág ke le ti ha -
tá ra i nak vé del mé re.

Az elõ ke rült kis szá mú ré gé sze ti anyag
azo nos jellegû, a kö zel ben le võ vá rak, pél dá ul a
Kustaly-vára ku ta tá sa (kö zöl ve je len kö tet ben:
FERENCZI G.; FERENCZI I., 1998, szerk.
megj.) so rán ta lált le le tek kel, ez egy ko rú sá gu kat
bi zo nyít hat ja.

A Tepõ-vára 14. szá za di sarkantyú le le te
alap ján fel té te lez he tõ, hogy a vár az An jou-kor -
ban még hasz ná lat ban volt.

Ku ta tá sa to vább foly ta tó dik, és az elõ -
ke rü lõ ré gé sze ti anyag re mél he tõ leg több bi zo -
nyí té kot fog szol gál tat ni a vár épí té sé nek és fel -
ha gyá sá nak a pon to sabb idõ meg ha tá ro zá sá hoz
is.
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CCeettaatteeaa TTeeppeeuu ddee llaa 
RRaaccooººuull ddee JJooss ((jjuudd.. BBrraaººoovv))
(Rezumat)

Încã din timpurile preistorice peste
pasurile Carpaþilor de Curburã treceau drumuri
importante care realizau legãtura între stepele
estice ºi Bazinul Car patic. Drumurile care cobo-
rau în Þara Bârsei au intrat în Bazinul Tran -
silvaniei prin cele trei trecãtori principale ale
Mun þilor Perºani: Pãdurile ªercãii, de la Apaþa ºi
Rika. Valea râului Olt, formând un culoar larg
pânã în zona Baraoltului, deschide depresiunea
Þãrii Bârsei îndreptându-se brusc spre vest ºi tra-
versând ultimul lanþ muntos al Carpaþilor, Per -
ºanii prin defileul de la Racoºul de Jos, intrând în
Bazinul Transilvaniei la nord de Pãdurea de la
Apaþa ºi la sud de Rika. Accesul prin valea largã
a pârâului Rika a fost obstrucþionat în evul mediu
de un val de pãmânt denumit astãzi KKaakkaass bboo rroozz --
ddaa (’brazda cocoºului’). „Brazda Cocoºului” este
alcãtuitã dintr-un val de pãmânt construit din
materialul excavat din ºanþul care era amplasat în
faþa valului, spre est. Deasupra valului probabil a
fost construitã ºi palisadã. Valul este situat cu 2,5
km spre est de creasta Rika. Un al doilea val
(lung de 1,1 km) se aflã chiar pe creastã. Ambele
valuri bareazã drumul de acces. 

Sistemul de apãrare al trecãtorii era com-
pletat de câte o fortificaþie de piatrã pe ambii ver-
sanþi ai vãii, ridicate probabil la sfârºitul sec. XI
— începutul sec. XII. ºi care au fost întârite cu
valuri de pãmânt cu palisadã (Cetãþile Kustaly ºi
Rika). Aceste fortificaþii ºi valuri erau destinate
sã opreascã invazii dinspre est ºi constituiau ele-
mente importante ale prisãcii de est a Regatului
Ungariei.

Spre sud de trecãtoarea Rika defileul pro-
priu-zis al Oltului era inaccesibil în trecut, totuºi,
pe versantul nordic al cheii Oltului existã o cale

veche de acces, pe care localnicii o numesc ºi
astãzi OOrrsszzáággúútt (’drumul þãrii’), ºi care s-a pãs-
trat sub formã de drum de cãruþã. Inclusiv
„Drumul þãrii” este barat de aceeaºi Brazdã a
Cocoºului în locul numit KKáárrhháággóó ffeejjee, iar spre
vest gãsim încã douã porþiuni de val de apãrare.
Drumul trece în continuare sub Cetatea Tepeului,
construitã din piatrã, pe stânca înaltã de calcar
sub formã de piramidã (819,7 m), care se înalþã
cu 100 m deasupra zonei înconjurãtoare. Urmele
zidului de apãrare se pot identifica cu uºurinþã. În
unele locuri zidul de piatrã atinge 1,8 m înãlþime,
iar lãþimea lui este 1,8 m. Zidul a înconjurat vâr-
ful sub formã de semicerc ºi a avut lungimea de
174 m. Din sondajele efectuate pe lângã zid au
fost gãsite cioburi de vase executate la roatã.
Vasele cu buza rãsfrãntã în sus, de culoare
cenuºiu-brunã sunt ornamentate cu linii paralele
ºi vãlurite, incizate în corpul vaselor. A fost gãsit
un pinten cu stea, rupt, datat în sec. XIV., deci
cetatea probabil era încã folositã în acest secol.
Din aceastã cetate care se înalþã deasupra zonei
se poate þine sub observaþie toatã regiunea, în
special valea Oltului.

FFoorrtt TTeeppeeuu ffrroomm AAllssóórráákkooss
((RRaaccooººuull ddee JJooss,, BBrraaººoovv 
CCoouunnttyy))
(Abstract)

Even in prehistoric times important
routes led from the eastern lowlands to the
Carpathian Basin. These crossed over the moun-
tain passes of the Carpathian Curve too. The
northern way to the Transylvanian Basin passed
the Persány (Perºani) Mountains through the
Rika pass. The access through the large walley of
the Rika brook was stopped in the middle ages by
a bank (vallum) which is called today „The
Cock's furrow" (Kakasborozda). This bank was
built with the material excavated from the groove
situated on this eastern part. On the top of the
bank there was a boar fence. The bank is situated
at a distance of 2.5 km toward East from the crest
of the mountain. There is a second bank (1.1 km
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long) right on the crest. Both of them blocked the
passing ways. On both sides of the Rika valley
there were two pre-feudal forts, Kustaly and Rika
(11-12 c. A.D.). They were built of stone with
hot lime and were fortified by banks with boar
fences. The destination of both the banks and the
forts to stop any invasion from the East and were
important parts of the border defence system of
the Hungarian Kingdom. To the south from the
Rika pass, on the northern side of the Olt gorge
there was a way to the west, from the old times
called „Country road" (Országút). This way was
also blocked by banks and passes under a pirami-
dal limestone rock, called Tepe (Tepeu which
rises with about 100 m over the surroundings. On
its top the Tepeu fort was built of stones with hot
lime. The walls can be easily identified, and sur-
round the top of the rock. The wall is 174 m long,
1.8 m wide, and nowdays from place to place it is
1.8 m high. In the excavations we found parts
from potteries and a broken spur. These can be
dated in the 14th century A. D. (a terminus post
quem for the use of the fort).
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metszete
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6. ábra Árpád-kori cserépedény
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