
Jelentés a Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum 
1945. és 1953. évek között végzett régészeti kutatásairól

Irta: Dr. SZÉKELY ZOLTÁN

A sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum történetében az 1949. év 
fordulópontot jelent. A hetvenöt éves múltra visszatekintő intézet tudo
mányos munkájának az ütemét mindig a rendelkezésre álló anyagi lehető
ségek -szabták meg. Az elmúlt 10 év alatt népi demokráciánk hivatalos 
szervei, a Párt irányítása nyomán olyan mértékű anyagi támogatást nyúj
tottak, hogy az intézet vezetőségének erőfeszítései, hogy a sepsiszent
györgyi Tartományi Múzeum népnevelő hivatását teljesíthesse és tudo
mányos kutatásokat végezhessen, részben megvalósulhattak. Vissza
tekintve, egy évtized távlatából megállapíthatjuk, hogy — mint a meg
előző évtizedekben — a régészeti kutatások az elmúlt 10 év alatt is a ve
zetőhelyet foglalták el a múzeum munkatervében. A kutatásokról az in
tézet vezetősége időnként jelentést adott ki1. Az elmúlt 10 év munkáját 
felölelő jelentésünk a múzeum eddig még nem közölt régészeti kutatásai
nak eredményeit foglalja össze. Eddigi kutatásaink helyi, elszigetelt fel
adatok megoldására szorítkoztak, a rendelkezésre álló anyagi eszközök
nek megfelelően. Az 1949. év lehetővé tette, hogy a sepsiszentgyörgyi Tar
tományi Múzeum a Román Népköztársaság Akadémiája és Filozófiai Inté
zetének (Institutul de Istorie si Filosofie al Academiei R. P. R.) keretén 
belül a megállapított egységes és rendszeres terv szerinti régészeti kutató
munkában résztvehessen. Ezkel a ténnyel a múzeum eddigi elszigetelt ku
tatómunkáját a kollektív munka váltotta fel, mely a Magvar Autonóm Tar
tomány őstörténetének a megismerésére korlátlan lehetőségeket biztosít1 2. 
Az 1945. és 1953. évi ásatások már az új kutatómunka jegyében, részben 
a fenti intézet anyagi támogatásával valósultak meg2a.

A múzeum közös kutatómunkát végzett a medgyesi Rajoni Múzeum
mal is, melynek eredményei a fenti múzeum kiadásában jelentek meg2b.

1 Székely Z.: Adatok a Székelyföld népvándorláskorához, 1945. •— Jegyzetek Dácia 
történetéhez, 1946. —  Sepsi szent gy ö rgy története a középkor végéig, 1948. — Zete- 
vára, 1949.

2 V. ö. M. Roller: Realizárí $i sarcin-i női pe tárimul §tii,ntelor istorice, Studii IV. 
2; 21—34. 1949.

2a Székely Z.: Sápáturile la Lef-Varheghiu, Tezaurul dacic de la Simleul-Silvaniai, 
Sapaturile la Bicsadul Oltului. Ed. Acad. R. P. R. 1951.

2b Székely Z.: Cercetári arheologice. la Soro§tin: Cercetári arheologice ín Regiunea 
Stalin si-Regiunea Autonomá Maghiará, Media:?, 1953.
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A sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum az 1945. és 1953. évek kö
zött kutatásokat és ásatásokat •— a termelőeszközök és a társadalomfejlő
dés korszakrendjét véve alapul — az alábbi helyeken végzett. (1. kép.)

ösközösségi társadalom.

Kiskászon— Casin (Kézdi-rajofi, rai. Tírgu-Sectiesc.) A múzeum vezető
ségét 1949. április havában Rab Gyula kiskászoni lakos értesítette, hogy Kéz- 
diszenílélek-Kiskászon községben levő Perkő hegyen rézfejszék kerültek elő, 
egy példányt be is hozott. 1949. május 8-án a helyszínre kiszálltam s ott 
a következőket tudtam meg. Jákó István kiskászoni lakos, aki a Perkőn

1. kép.

levő kápolna harangozója volt, 1942-ben szántás közben, a kápolna előtt 
az ekét mélyebbre eresztette s ahogy visszatekintett, rézbaltát látott fel
bukkanni a földből. A helyet közelebbről megvizsgálva, 3 drb. kereszt
formában egymásrarakott rézfejszét talált. Egy negyedik fejszét — való
színűleg ugyanazon a helyen — a gyermekei találtak, ő azt a háza körül 
találta meg. A fejszéken kívül semmiféle cserép vagy más melléklet nem 
került elő. Egy fejszét megtartott magának, egyet Rab Gyulának, egyet 
Giesel Kálmán szentléleki lakosnak, egyet pedig a kiskászoni iskolának 
adományozott3. A fejszék — Giesel Kálmánét kivéve, aki forrasztóvasat

3 Ez a rézfejsze Dénes Károly igazgató-tanító szívessége révén került a Múzeum 
gyűjteményébe.



csinált belőle — adományként a Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum 
gyűjteményébe kerültek.

A lelet előfordulásának a helye a falu déli részén emelkedő Perkő, 
amelynek a lábánál folyt az őskorban a Kiskászon vize, mely ma távolabb, 
a falu szélén kanyarog. A fejszék a harangozói lakás és a kápolna közti 
téren (pontosan a kápolnával szemben) kerültek elő, melyet a harangozó 
szántóföldnek használt. Ezen a helyen hitelesítő ásatást végeztünk. A fel
színi 30—40 cm-es humusz alatt a Perkőt alkotó homokkő került elő. 
Semmi edénytöredék vagy más kultúrnyom nem került elő, ami őskori te
lepülésre utalt volna. Csak a Perkő nyugati részén, a kereszttel szemben

2. kép. K.ézdiszentlélek—Kiskászon (1-—3), Homoródkarácsonyfalva (4—6, 
Komolló (7, 8, 14), Énlaka (9— 13) kb. ‘/s nagyság’.

kerültek elő szórványosan edénytöredékek. (Egy őskori durva iszapolású 
ágdiszítéses edénytöredék, egy bütyökfül s egy kihajló peremű La Téne- 
kori edény pereme. Ltsz. 1 E796—11.797.) Mind a három rézfejsze nyél
lyukas. Az egyik rézfejsze (Ltsz. ,11.799.) 16,5 cm hosszú, a penge széles
sége 4,5 cm, a köpű átmérője 2 cm, s 4 cm hosszú hengerded folytatása 
van. Az egyenes hossztengelyü penge, a köpü tengelyére derékszögben 
áll. (2. kép 1.)

A másik rézfejsze (Ltsz. 11.798) hossza 16 cm, a penge szélessége 
4,2 cm, a köpü átmérője 2,5 cm, hosszú, hengerded folytatása van. Az egye
nes hossztengelyű pengére a köpű tengelye derékszögben áll. (2. kép 2.)

A harmadik rézfejsze (Ltsz. 11.800) hossza 14,5 cm, a penge széles
sége 4,5 cm, a köpű átmérője 2 cm, hátul 1,3 cm nagyságú nyúlványban 
végződik. Ennél a példánynál is az egyenes hossztengelyű pengére a köpű
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tengelye derékszögben áll (2. kép 3.). Mind a három rézfejsze nyéllyukas 
körívesen bevágott. Öntöttek s öntőmintájuk különböző volt. Kettőnek az 
anyaga nagyobb mennyiségben tartalmaz ónt, a harmadik kevésbbé. Ez a 
rézfejsze-típus a Hampel-féle meghatározás szerint a rézfejszék il-ik cso
portjába tartozik4, s a Székelyföldön, nevezetesen a volt Háromszék v á r 
megye területén is előfordult. A legpontosabb analógiát az osdolai5, az 
árkosi6 7 és a sepsibessenyők rézfejszék adják.

A lelet korát a Székelyföld rézkorának végére, illetőleg a korai bronz
kor kezdetére tehetjük8. Végső megállapításként leszögezhetjük, hogy e l
rejtett lelettel van dolgunk s a felszínre került ős- és késővaskori edény-

■3. kép. L eletek 'Futásiakéról (1), Komollóról (2, 4, 5, 9, 10), O ltszem —Leánykavár (3), 
Karácsonyfalváról (6), Bükszád-Vápavára (7), Báróiról (11).

töredékek arra mutatnak, hogy település is létezhetett, ami az idő folya
mán elpusztult.

Homoródkarácsony falva—Cráciunel. ( Udvarhely-rajon.) Borbáth
Albert vargyasi lakostól vásárlás útján került a múzeum gyűjteményébe 
Homoródkarácsony falva Kövesbérce nevű hegyen levő halomsírok egyiké
ből egy kis agyagedény (Ltsz. 11.878.), egy bronz lándzsacsúcs, karperec

4 Hampel /.: Zeitschrift f. E th a  XVIII, 1896, 64, 9., 65, 14. és 66,- 19. V. ö. D.
Popescu: Die Frühe und Mittlere Bronzé zeit in Siebenb'ürgem, 1944, 32.

6 J. Nestor: Der Stand der Vorgeschichtvorschun-g in Rumánien, 22. Bér. dér 
röm. germ. Komra 1933, 79, 312. j.

6 Roska M.: A Székelyföld őskora. Emlékkönyv a Sz.N.M. 50 éves jub. 1929, 270. 
— Roska M.: Erdély Régészeti Repertóriuma. I. Őskor. 1942, 30, 25., 1—2.

7 Roska M.: i. m. 244, 302.
8 Roska M.: i. m. 274, /. Nestor: i. m. 79, D. Popescu: i. m. 36, 37.
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és egy tű (Ltsz. 11.879—11.881.). A halomsírban Borbáth Albert elbeszé
lése szerint két hátánfekvő csontváz volt s a sír mellékletei közül valók a 
fenti tárgyak (2. kép 4—6.) Egy pár aranyfüggőt is találtak a halom- feT- 
tárása alkalmával, ezt azonban ékszerésznél értékesítették. A leletről bő
vebb felvilágosítást nem tudott adni.

Az agyagedény sötétbarna, durva iszapolású, a perem enyhén kihaj
lik s a vállon hornyolás nyomával, a hasi rész kissé kodomborodik, az alja 
gömbölyded. Az edény 6,5 cm magas, peremátmérőíe 6 cm, fenékátmérSje 
4 cm, a falvastagság 0,5 cm. (3. kép 6. Metszete: 20. kép 1.) A lapos, 0,2 cm 
vastag lándzsacsúcs babérlevélalakú, a nyél illesztésére nem köpű, hanem 
egy 0,3 cm vastag szárnyujtvány szolgál. A lándzsacsúcs teljes hossza 
14 cm, melyből a nyúlványra 4 cm esik. A penge átlag szélessége 3 cm. 
A karperec ovális, nyitott végű, egyenes metszetű, tömör, a keresztmetszete 
gömbölyded. A nagysága kívülről mérve 8 cm. Legnagyobb vastagsága 
0,8 cm, a legkisebb 0,4 cm. Öntött s minden díszítés nélkül való. A bronztű 
feje a gömbölyű drót lemezzé kalapált végének a felhajtása által jött létre. 
Az egész tű hossza 9,6 cm, az átlagvastagsága 0,4 cm, a vége hegyes.

A Kövesbércen levő halomsírokból a múlt század végén Solyrnossy 
Endre felásott tizennyolcat s megállapította, hogy a halmok csontvázas 
temetkezéseket takarnak9. Ezeknek a halomsíroknak korát Gárdonyi és 
Roska10 11 a kőkorszakra teszi. Az előkerült leletek alapján abban a. helyzet
ben vagyunk, hogy korukat pontosabban meghatározhatjuk. Az előkerült 
gömbölyűfenekű agyagedényt megtaláljuk a szőregi bronzkori temető 141. 
sz. sírjának mellékletei között11. A szárnyujtványos lándzsacsúcs analógiá
ját megtaláljuk a mezőbándi leletben12. A sima, nyitott karperecre meg 
bőséges analógiát találunk a Székelyföld gyüjtelékes vagy kincsleleteiben, 
melyeknek gyakori kísérője a bronztű is13. Előfordul továbbá a tű a ma
gyarországi bronzkori sírok mellékletei között is14. Sirtípusunk a Reinecke- 
féle kronológia alapján, a bronzkor második korszakába tartozik15. A Kö
vesbércen levő halomsírok a székelyföldi bronzkori kultúra kronológiai ki
alakulására vonatkozólag értékes adattal szolgáltak. (V. ö.: Székely: Cér- 
cetári arheologice in Regiunea Stalin si Regiunea Autonomá Maghiará, 
1953, 16—17.)

9 Solyrnossy E.: Az oklándi kunhalmokról Udvarhelymegyében. Arch. Ért. CJj f. 
XVI 1895, 417—419. V. ö. Gárdonyi; A m agyarországi halmok kérdéséhez, Arch. Ért. 
ü j f. XXXIV., 1914., 387, Roska M.: Az ősrégészet kézikönyve II., 1927, 349. Nestor: 
i. m. 67.

10 Gárdonyi: i. m., Roska: i. m.
11 Foltiny /.: A szőregi bronzkori temető, 1941, 32, XIII. t. 17.
12 Roska M.: A Székelyföld őskora, Emlékkönyv, 284., Repertórium I, 175.
13 Roska M.: A Székelyföld őskora, Emlékkönyv, 287—292
14 Reinecke: Tanulmányok a .m agyarországi bronzkor kronológiájáról. I. Arch. 

Ért. XIX, 1899. 244.
15 Reinecke: i. m. II. 32. V. ö. Nestor: i. m. 80—84, Mozsolics A.: A m agyaror

szági bronzkor kronológiájáról. Érdi. Tud. Füzetek 169. s z , 1943, 7.
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Ősközösségi, rabszolgatartó-, feudális-társad,alom.

Sepsibükszád—Bicsadul Oltului (Sepsi-rajon). Az Olt jobb partján, 
a Rakottpás patak mellett emelkedő hegyfokon fekszik „ V á p a v á r a mely
nek középkori falmaradványai az északi oldalon levő négyszögű toronnyal 
nagyon jól megfigyelhető még ma is16.

A „ Vápavára“ területét átkutatta dr. László Ferenc is17 és m egálla
pította, hogy a középkori vár alatt festett kerámiás telep terül el, melynek 
az északi oldalán levő hármas elsáncolás az őskori, valamint a középkori 
erődítményhez is tartozhatott. Üjabban Ferenczi Sándor végzett kutatást

4. kép. Leletek Komollóról (1—3), Kisborosnyóról (4— 5), Barótról (6—8, 13), 
Biikszád-Vápaváráról (9—12, 14—16) M =  ca */7.

és hitelesítő ásatást18. Az 1946. év nyarán átvizsgáltam a vár területét19. 
Az 1948-ban megindult kőkitermelés, mely a déli oldalon kezdődőleg fo
kozatosan semmisíti meg ezt a műemléket, sok edénytöredéket hozott fel
színre, melyek a sepsiszentgyörgyi Múzeumba kerültek be. 1948-ban a kő
fejtés alkalmával történt robbantás a déli, Rakottyás patak felé eső részt

16 Kővári L.: Erdély régiségei 147., Erdély építészeti emlékei 54—55., Orbán B.: 
A Székelyföld leírása III., 59—61., Könyöki—Nagy: Középkori várak, különös tekintettel 
M agyarországra, 260., J. Martian: Repertoriu arheologic pentru Ardeal, 65.

17 Jelentés a Székely Nemzeti Múzeum 1908. és 1909. évi állapotáról, 45, Három- 
székmegyei praemykenaei jellegű telepek, Dóig. II., 177., 272.

18 Ferenczi S.: Raport asupra unei excursii arheologic ín jud. Treiscaune. An. Com. 
Mon. Ist. secpa pt. Trans. I., 1926—28., 245. — Cetáfi antice in jud. Ciuc, IV., 1932—38., 
316-319., 325-26.

19 Székely Z.: Jegyzetek Dácia történetéhez, 1946., 20—22.
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egyenesen lemetszette s így a vár területének láthatóvá vált a teljes ke
resztmetszete. Az andezit sziklaalapra az Olt és a Rakottyás patak 0,5 m 
vastag sárga kavicsos homokréteget hordott, fölötte terül el az 1,5 m vas
tag kultúrréteg.. A kultúrréteg alsó részét kb. 0,75 m magasságig festett 
kerámiás töredékek foglalják el. A festett kerámia fölötti réteg durva 
iszapolású különféle mintájú edénytöredékeket tartalmaz. Ebben a réteg
ben hamvasztásos temetkezésben egy emberi alsó állkapcsot találtam. 
Az előkerült kerámiát osztályozva, meg lehet állapítani, hogy több kultűr- 
település létezik, A legrégibb — már László Ferenc által megállapított 
ErascA-kultúrával egykorú — kőrézkori festett kerámiás kultúra20. Az 
edénytöredékek festési technikáját véve alapul, előkerültek (Ltsz. 11.589.) 
fehér alapon fekete (4. kép 10.), húsvörös alapszínű (Ltsz. 11.586.) fehér 
festésű (4. kép 12.), vörös alapon (Ltsz. 11.577, 11.392.) fehérfestésű feke
tével szegélyezett díszítésű (4. kép 11., 16.) edénytöredékek. A festett 
edénytöredékek mértani díszítésűek, festési és díszítési technikájuk meg
egyezik az erősdi és az oltszemi Vármegén levő telep festett kerámiás 
anyagának díszítésével. Az előkerült leletek közül egy durvaiszapolású, 
kézzel készített, fül nélküli bögre (Ltsz. 11.592.), melynek pereme gyen
gén kihajlik, nyakán s peremén mészbetétes, tűzdeléses díszítés húzódik, 
bronzkori (Wittenbergi kultúra) településre utal. A bögre (3. kép 7., met
szete: 20. kép 8.) 6,5 cm magas, a perem átmérője 9 cm, a falvastagság 
0,8 cm. Ugyancsak bronzkori egy (Ltsz. 11.588.) téglaszínű, egyenes pe
remű, a peremen háromszög- és vonaldíszítéssel, a perem alatt bordával 
s háromszögalakú vonaldíszítéssel ellátott edény peremtöredéke (4. kép 
15.). Bronzkori, illetőleg kora hallstatti településre mutat a sepsiszent
györgyi múzeumba került nehány edény töredéken kívül egy kis tokos-füles 
bronzbalta is21, ami szórványleletként került a vár területéről a múzeum 
gyűjteményébe (Ltsz. 7.889.). A település folytonosságát mutatja egész a 
késő La Téne-korig egy talpas tál talprésze (Ltsz. 11.581., 4. kép 14.), 
valamint a málnási elemi iskola gyűjteményéből (Ltsz. 11.850., 5. kép !.) 
és Lengyel György mérnök ajándékaként bekerült egy-egy dák csésze 
(Ltsz. 11.839., 5. kép 2.). A római kor emlékei nem kerültek elő, úgy lát
szik, hogy az oltszemi római castrum felépítésekor a dák település élete 
megszűnt létezni. A Vápavár közeléből került elő még Nero aranypénze. 
Vaszi Jánosáé találta a múlt század második felében a „Lüget“ nevű ré
szen kapálás közben. Az érem a Sz. N. M. gyűjteményében nincs meg. 
Csak leírása maradt meg. Leírása: Elől a császár arcképe. Hátul CON
CORDIA ALJGUSTAE. S. curulisban ülő női alakkal. A középkori várra 
vonatkozólag nem rendelkezünk semmiféle történeti adattal. Hosszten
gelye észak-dél irányú, szélessége kelet-nyugati irányban mérve 36 m, 
hosszúsága nem mérhető, mivel a déli részét felrobbantották. A fal forró 
mészbe rakott, megmunkálatlan kövekből áll, szélessége 1,6 m. A vár 
északi részénél négyszögű bástya fekszik, melynek a falszélessége 2 m, 
belvilága 3X3 m. Kívülről mérve, a déli oldal 6 m, a keleti 5 m hosszú. 
A vár területéről két középkori sarkantyút, egy érmet (középkori?), két

20 H. Schroller: A háromszéki festett kerámika. Emlékkönyv, 334.
21 Roska M.: Repertorium I., 246.



lándzsatöredéket, kulcsot és kardhüvelydarabot, egy darab kétágú villát 
őrzött a sepsiszentgyörgyi múzeum. (Ltsz. 106—113.) (A település feltárása 
megtörtént 1949-ben. V. ö. Székely Z. Sápáturile la Bicsadul-Oltului 
A. R .P .R . 1951.)

Kisborosnyó—Borosáéul Mic (Sepsi-rajon). A község határában a 
Kispatak völgyében levő magaslaton fekszik a ,,Borzvára“ nevű őskori te
lepülés, amelynek leletanyagából erősdi típusú festett edénytöredékek ke
rültek felszínre22. Roska kelta edénytöredékekről tesz említést23 24 25. Az 1948. 
évi kutatóútam alatt két korongon készült edénytöredéket találtam, ame
lyek a La Téne-korra, kelta hatásra utalnak. Az egyik (Ltsz. 11.316.) 
edénytöredék korongon készült, téglaszínű, finom iszapolású edény da
rabja, melyet vörös alapon fehér festésű mértani vonalak díszítenek 
(4. kép 5.). A másik edény (Ltsz. 11.327.) finom iszapolású, sötétszürke, 
korongon készült, kihajló peremű, talpcsöves 'tál peremtöredéke, melynek

peremén simított hullámvonaldíszítést találunk (4. kép 4.). Ezek az edény
töredékek kapcsolatot mutatnak a zetevári La Téne-kori vár kerámiai 
anyagával24 25. Itt középkori erődítmény is állhatott, amire utal Orbán Balázs 
feljegyzése is, hogy „találtak nagy vas- és rézdarabokat, nagy lovagsar- 
kantyukat, láncsa- és nyílhegyeket, melyek fájdalom feldolgoztattak.'125.

Bibarcfalva—Biborteni (Sepsi-rajon). A község felett emelkedő ma
gaslaton, melyet északon a Bárót pataka, nyugaton a Várpataka vesz kö
rül, egykori vár falmaradványait magába rejtő földsánc húzódik (6. kép). 
Benkő itten talált érmekről és temetkezési urnákról ad hirt. Ezek alapján 
római castrum létezését is feltételezi26. Benkő nyomán Neigebaur, Ackner, 
Ipolyi, Vass, Goss, Tocilescu és Bielz is római castrumot helyeznek Bi
bar ej alv ára27. Orbán Balázs28 a földsáncot átvágatta s benne kőfal nyo
maira bukkant. A várat a magyar pogányvárak csoportjába sorozza. A

\

22 Orbán B.: i. m. 164., Jelentés a Sz. N. Múzurn 1907. évi állapotáról, 19., Jelen
té s  1908. és 1909. évi állapotról, 44. László F.: i. m. 182., 232. Schroller: i. m. 334.

23 V. ö. R. Kiss /.: A nemes székely nemzet képé I., 31., Roska: Repertórium 
I., 125.

24 Székely Z.: Zetevára, 17—18.
25 Orbán B.: i. m. 164.
26 Benkő Transsilvania I. 1778, 548. .............

5. kép. Dák edények Bükszár-Vápaváráról. kb. '/2 nagyság.
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többi kutatók Orbán Balázs adatait közük27 28 29. Téglás Gábor a vár korát30 a 
római hódítás előtti időre teszi. A vár építési idejének megállapítása végett 
1948. augusztus 4-e és 12-e között ásatást végeztem 15 középiskolai ta
nulóval.

A vár az említett magaslat tetejét teljesen magába foglalja. Az északi 
oldala majdnem egyenes, a déli oldalon körszeletben húzódik a földsánc. 
Az É-K és É-Ny részen elkeskenyedik. Az északi oldalon egy, a délin kettő 
s az ovális két végénél egy-egy kutatóárkot húztunk. Az északi oldalon 
húzott kutatóárokban előkerült a sárbarakott fai (7. kép), melynek belső 
oldalánál 30 cm mélységben durva iszapolású, nagy szürke edény hasi-, 
40 cm mélységben korongolt edény hasi- és peremtöredékei kerültek elő

6. kép. iBibarcfalva—Tiborcz-vára 7. kép. Tiborcz-várának északi
oldalán levő fal.

hamvasztásos temetkezésből. A fal építési technikája a következő: alak
talan, megmunkálatlan kövekből sárba, mész felhasználása nélkül rakták 
a falakat. A fal belső részén egy döngölt falszerű agyagréteget találtunk. 
Az északi oldalon húzott kutatóárokban a döngölt agyagréteg után kö
vetkező törmelékes rétegben 60 cm mélységben hamvasztásos temetkezés, 
finom iszapolású, korongolt, vörösfestésű urna töredékeit találtuk (8. kép). 
A kőfal mindegyik kutatóárokban előkerült s szélessége 1,2 m. A vár 
alakja ovális, hossztengelye K-Ny irányban 275 m, É-D irányban mérve 
szélessége 130 m (9. kép).

A vár építési korának a megállapítására csak az előkerült nagyon 
kevés kerámiaanyag s a vár falának építési technikája szolgál. A vár ma
gaslaton fekszik, ovális alakú, egyetlen torony nélküli kőfal vette körül.

27 D ac ien ... 1851. 279. J. d. Sch. CC., 1856, 32; A. K. II. 1861, 250; Erdély a ró
maiak alatt 118; AUSL XIII. (1876) 267; Doc. Toc. 5137, 354; ISKV. XVIII. (1898) 81.

28 Orbán B.: I. m. I. 215—6.
29 Kővári L.: i. m. 143, 48. — Martian: i. m. 61.
30 Téglás G.: Dák várak Urvarhelymegye keleti és éjszaki hegyvidékein. Érd. 

Múz. XII. 1895. 238, 243. — V. ö. Könyöki—Nagy: i. m. 224.
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Az eddig ismert erdélyi várak egyik erődítési csoportjába se sorolható be31. 
Hiányzik a terraszos erődítési forma is, amit még a kovásznai dák v á r
nál, a „Tündérvár"'-nál és Zeteváránál is megtalálunk, jóllehet,, ezek is e l
térést mutatnak32, — az erődítési tornyok hiányoznak, a falakat mész fel- 
használása nélkül, megmunkálatlan s nem kifaragott kövekből rakják 
össze — a klasszikus dák erődítési rendszertől. Az előkerült kerámiai 
anyag se képviseli a szokásos dák edénytípusokat. A korongolt, festett 
edénytöredék s temetkezési szokás után ítélve a La Téne-kor kezdetére te 
hetjük a bibarcfalvi vár építési idejét.

Nem a vár területén, hanem valahol a falu környékén római telepü
lés létezhetett. Erre mutatnak a múlt század folyamán Bibarcfalva határá
ban talált kőkoporsók33, melyek minden valószínűség szerint római erede-

8. kép. Tiborcz-vára. Az északi sánc keresztmetszete.

tűek. Ezt a tényt alátámasztja az a körülmény is, hogy a kolozsvári Ré
gészeti Múzeum ugyancsak Bibarcfalváról őriz icmai készitményü korsót, 
tálat, egy kétfülü edényt (Ltsz. I. 8002—8004.), továbbá egy ép és egy 
töredékes, madárt ábrázoló terrakotta figurát34. (Ltsz. I. 8038., I. 8031.) 
A római telep, esetleg castrum-azonban Baráton (Vécer?) vagy Olasztele
ken keresendő.

A római hóditást közvetlenül megelőző időre vonatkozólag a régé
szeti kutatások hiányossága miatt az az általános vélemény alakult ki, 
hogy a Székelyföld területén a bennszülött La Téne-kori települések nem 
mutathatók ki35. Az utóbbi években a sepsiszentgyörgyi Múzeum által vég
zett kutatások azonban nyilvánvalóvá tették, hogy a római hóditást meg
előzőleg a Székelyföldet a dák nép lakta. Ferenczi Sándor tanulmányaiban 
erre a tényre több helyen rámutatott. Kovásznán pedig i 942-ben a sepsi
szentgyörgyi Múzeum megbízásából a „Tündérvár" néven ismert dák vá-

• 31 V. ö. Nestor: i. m. 170—175.
32 Ferenczi S. jelentése és 1947-ben végzett helyszíni kutatásaink eredményeként ' 

szögezhetjük le ezt a megállapítást. V. ö. Székely Z.: Zetevára, 5., 23.
33 Arch. Ért. I. 312.
34 I. /. Russu szíves közlése.
33 Roska A4.: A Székelyföld ő sk o ra ... 322. Éress / .:  Háromszék telepedési törté

nete. Emlékkönyv, 1929. 126.
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rat fel is tárta36 37 38. E sorok írója 1946-ban az udvarhelyi zeteváraljai dák 
várat tárta fel37 38. Az utóbbi években végzett kutatásaink alapján hozzá
vetőleg meg is rajzolhatjuk a volt Háromszék vármegye dák településeinek 
térképét (1. kép).

Az Olt völgyében eddig megállapított dák települések voltak Sepsi- 
szentgyörgyönW, (Eprestetőn és a Bedeházi malom mellett), Kőröspata
kon (a Nagy patak mellett)39, Oltszemen (a Leánykavára) és Sepsibük- 
szádon (Vápavára). A Feketeügy völgyében a legkeletibb pont Futás-

9. kép. Biharcfalva. Tiborcz-várának alaprajza.

falva40, Gelence41 és Kovászna, továbbá Szőröse, Szentkatolna, Alsócserná- 
ton, Nagyborosnyó (az állami elemi iskola kertje), Kisborosnyó, (Borzvára), 
Komolló és Uzon42. Eddig megállapított egyedüli dák erődítmény a volt 
Háromszékmegye területén a kovásznai „Tündérvár". A bükszádi Vápavár

36 Ferenczi S. jelentése a Sz. N. M. irattárában.
37 Székely Z.: Zetevára, 1949.
38 Székely Z.: Sepsiszentgyörgy története, 1948. 32—38.
39 Székely Z.: Jegyzetek Dácia történetéhez. 1946. 20.
40 Székely 1.: Le trésor dev Aluwgeni. Dacia XI—XII. 105—114. ,
41 A Székely N, Múzeum Ért. I. 53.
42 Székely Z.: Jegyzetek Dácia történetéhez. 26. Üjabban a falu területén csűrépí

tés alkalmával egy kézzel készített, durva kidolgozású, kétfüiű amphorát utánzó edény 
került elő, melyet Bodó Károly XI. őszt, tanuló ajándékozott a múzeumnak, (Ltsz. 13159). 
Méretei; magassága 38 cm, fenék- és peremátmérője 10 cm, falvastagsága 1 cm. Ha
sonló készítésű kétfüiű amphorát őriz a kolozsvári Múzeum Kézdipolyánból (Ltsz. 2427.). 
Ezek az edények a bennszülött dák lakosság hagyatékához tartoznak. Az oltszemi 
Leánykavár (3. kép 3.), a komollói (3. kép 2.), valamint az uzoni dák telep kerámiai 
anyaga a déli görögformák utánzása mellett, a helyi agyagmívesség sajátságos forma- 
és díszítés gazdagságáról tesznek tanúbizonyságot.



La Téne-kori erődítési jellegét nem sikerült megállapítani. A íöldsáncok a 
középkori erődítményhez tartoznak. Az oltszemi „Leánykán ár“-nál csak a 
teljes feltárás után állapítható meg a vár erődítési jellege. A csíkzsögödi 
dák településeket Ferenczi is átkutatta43. A volt Udvarhely vármegye te
rületén Zetevára az egyedüli feltárt dák vár.

Bárót—Baraolt (Sepsi-rajon). Üjabb dák település nyomaira Erdő
vidéken, Bárót határában bukkantunk az 1948. év folyamán. Bibarcfalván 
végzett ásatásunk alkalmával értesültem Komporály Veress Sándor bi
bar cfalvi lakostól, hogy 1947-ben, a Bárót pataka melletti, baróti homok

kő. kép. Leletek Komollóról (1) és Barótról (2) cca. l/s-

bányában homokfuvarozás közben 1,8 m mélységben csontvázas temetke
zésre bukkant. A csontváz a hátán feküdt kelet-nyugati tájolással, a feje 
mellett egy nagy kétfülü fazék, a jobb keze mellett pedig 3 füles csésze 
volt elhelyezve. Más melléklet nem került elő. A sír edénymeilékletei közül 
a múzeum gyűjteményébe került a nagy kétfiilű fazék, az egyik törött- 
peremű füles csésze, egy durva iszapolású, kézzel készített, egyenes- 
peremű, az oldalán bütyökkel díszített edény peremtöredéke, továbbá egy 
feketeszínű, kihajlóperemíí, jó iszapolású nagyobb köcsögformájú edény 
pereme. A peremen merőlegesen húzott vonaldíszítések húzódnak (Ltsz. 
11.626., 11,622., 11.623., 11.624. 4. kép 6—7.'). A nagy fazék feketeszínű, 
jóiszapolású, a pereme kihajlik. Közvetlenül a perem alatt két szalagfül

43 V. ö. Ferenczi S.: i. m., Székely Z.: Jegyzetek Dácia tört. 33.—38.
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van, az egyik hiányzik. A hasirész merőlegesen kidomborodik s a fenék 
irányában mély töréssel elkeskienyül. Az edény magassága 35 cm, perem
átmérője 17 cm, a fenék átmérője 10 cm (10. kép 2. Metszete 11. kép.). 
A csésze peremrésze nagyrészt hiányzik, a meglevő részt haránt húzott 
vonalak díszítik. Magassága 7 cm, fenékátmérője 6 cm, a falvastagság
1 cm. A fül a peremtől a fenékig húzódik (3. kép 11. Metszete: 20. kép 2.).

A homokbánya ,,Nagy Erdő alja" nevű területen fekszik, a Bárói 
patak balpartján, egy kiemelkedő kis dombon, a ,,Tiburcz“ várától cca
2 km-re. A patakon túl az országút s a „Dongó oldal'' húzódik. A domb 
évek óta homokbányául szolgál s így majdnem teljesen ki is- termelték. 
Nehány méhkasszerű átlag 1,5 m átmérőjű, 1,5 m rrfély üregek kereszt- 
metszetét figyelhettem meg a kitermelt homokréteg falában. Egyiknek az 
aljában kőből összerakott padkán cserépedénytöredékeket, hamut, csonto
kat s egy emberi állkapcsot találtam. Az üregekből kikerült edénytöredékek 
durva iszapolású, hullámvonallal díszített, vagy fekete színű, nagy, ki- 
hajlóperemű edény töredékei, melyeket háromszögbe húzott fehér festésű 
vonalak díszítenek. (Ltsz. 11.596., 4. kép 8.) Találtunk még finom isza
polású, sötétszürke, korongon készült edénytöredékeket is. Egy kihajlópe- 
remű (4. kép 9.) 1,5 cm vastag,-korongon készült tál peremtöredékén vö
rös festés nyomai láthatók. (Ltsz. 11.601.) Feketeszínű, jó iszapolású, ki- 
hajlóperemű, talpcsöves táltöredékeket is találtunk az üregek anyagában. 
(Ltsz. 11.594., 4. kép 13.)

A Komporály Veress Sándor által kiásott sír edényei, — a kétfülű 
fazékkal együtt, mely koravaskori hatásra mutat, — valamint a gödrök 
edénytöredékei a dák kerámia jellegzetes képviselői. A fülescsésze analó
giáját megtaláljuk a székelyföldi, valamint az ország többi dák települé
seinek leletanyagában44. A talpas dák tál, valamint a kihajlóperemű tál 
töredékeire is a belföldi telepek pontos analógiával szolgálnak45. A hazai 
La Téne-kor szokásos temetkezési rítusa a hamvasztásos temetkezés46 47. 
Ennél a temetőnél két temetkezési forma ismeretes. Az egyik a hamvasz
tásos, a másik a csontvázas. A keresztmetszetben látott gödrök közül egy 
valószínű egy hamvasztásos temetkezés maradványait őrizte meg. A csont
vázas temetkezést csak Komporály Veress Sándor elbeszélése alapján is
merjük. A csontváz mellett talált füles csésze és a többi edénvtöredék is. a 
jellegzetes dák kerámia körébe tartozik. (Két csészét elajándékozott egy át
utazó tanárnak, nevét nem tudta megmondani.) Amennyiben ezek az edé
nyek a sír mellékleteiként szerepeltek, úgy a dáciai bennszülött lakosság- 
körében elég ritka temetkezési formával — a korhaszíó temetkezéssel — 
van dolgunk.

Komolló— Comoláu (Sepsi-rajon). A Feketeügy völgyében levő dák 
településről C. Daicoviciui7 is említést tesz. A Feketeagy jobb partján hú

44 V. ö. Székely Z.: Sepsiszentgyörgy tö rtén e te . . .  II. t. 3—4., R. és E. Vulpe: 
Les íouilles de Poiana, Dacia III'—IV. 290, 43 kép !•—4. — Nestor: i. m. 21. t. 6.

45 Nestor: i. m. 20. t. 2, 14.
46 V. ö. Pírvan: Getica 626 skv. és 801., R. és E. Vulpe: i. m. 348., Floca: Siste- 

mele de ínmorminitare din Dacia superioará Rom a na, Sargetia II. 1941, 83, 91— 105. — 
Székely Z.: Zetevára 22.

47 C. Daicoviciu: An. Imst. de Studii Clasice 3, 1940. 231. — V. ö. Székely:
A komollói erődített római tábor, 8.
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zódó dák telep azonban őskori alapokon nyugszik. Erre mutat egy kova- 
magkő, pattintás nyomaival (Ltsz. 11.280.), egy 6 cm hosszú, átfúrt kő
kalapács (2. kép 14), melynek foka a használat nyomait mutatja. (Ltsz. 
11.279.) Továbbá egy miniatűr kis agyagedényke és egy téglaszínű, füllel 
ellátott, kézzel készített edény. Az edény szája íélkörives, a fülre a perem 
nyúlványa ráhajlik, a fül alatt a hasirészen egy kis bütyök áll ki, a vállon 
kerek pontokból álló mélyített dísz húzódik. Magassága 7,5 cm, perem
átmérője 6 cm, fenékátmérője 4 cm. (3. kép 5. Metszete: 20. kép 4.) H a
sonló edényt közöl Roskai8 Sepsiszentgyörgyről, az Olt balparti telepről. 
Ugyancsak az őskonba tartozik egy agyagpereszlen s egy agyag állatidol 
feje, mely berbécset ábrázol. (Ltsz. 11.277—78.) Ezeket karácsony László 
találta a vártól 500 m-re, a „Nagymart" nevű részen. Dák településre mu
tat egy finom iszapolású, sötétszürke, korongon készült talpcsöves tál alsó 
része (3. kép 4.), melyet ugyancsak a Feketeágy jobb partján talált Ka
rácsony László (Ltsz. 11.275.), továbbá egy 4 cm íjiagas kis füles dák 
csésze (Ltsz. 11.886.), melynek füle hiányzik. (3. kép 9. Metszete: 20. kép 
10.) Finom iszapolású talpcsöves dák tál már régebben is került elő Szi
lágyi János telkén48 49. Ezzel a telekkel szomszédos Dombora István udvara. 
Az udvar a temetődomb alján terül el s a hátsó része menedékes. 1947. má
jus elején az udvar talajának egyengetése közben ujjbenyomásos, szalag
dísszel díszitett edénytöredékek (4. kép l.j, egy kétfülű, 6 cm magas dák 
csésze került elő (Ltsz. 11.251.), melynek mindkét füle le van törve. (3. 
kép 10., metszete 20. kép 3.) A leletek előfordulási helyén 1947-ben hitele
sítő ásatást végeztünk. Kutatásunk során 70 cm mélységben urnasírt ta 
láltunk, ujjbenyomásos, szalagdíszes agyagveder alsó részével (10. kép
I. ) és egy kisebb, füllel ellátott agyagedény töredékével, melynek a füle 
le volt törve (Ltsz. 11.250—11.249.). Ezek mellett korongon készült edény
töredék s egy babérlevél alakú 33 cm hosszú szárnyujtványos (Ltsz.
II . 271.) vaslándzsa s egy agyagpereszlen (Ltsz.11.254.) volt. (2. kép 8.) 
Égett csontot és hamut találtunk, ami hamvasztásos temetkezésre utal. 
A sírt egy lapos kővel borították le. A sírtól 2 m-re ugyanolyan mélység
ben füles, talpcsöves tál peremtöredéke, egy 7,5 cm magas kis edény ke
rült elő, melynek á vállán (Ltsz. 11.252.) haránt húzott vonalakkal díszí
tett borda húzódik. (3. kép 2., metszete: 20. kép 6.) Egy amphora (Ltsz. 
11.267, 4. kép 2.) s egy nyeles, téglaszínű edény töredékeivel (Ltsz. 11.265., 
4. kép 3.) egy vas ekevas is előkerült (Ltsz. 11.273., 2. kép 7.), melynek 
pontos analógiáját Maroskeresztúrról ismerjük50 51.

Az előkerült kerámiai anyag kétségtelenné teszi, hogy dák település
sel van dolgunk. A temetkezés a La Téne-kor szokásos temetkezése, a 
hamvasztásos urnatemetkezés. A dák település a Feketeügy jobb partján, 
a mai község területén feküdt, mely azonban a falu folytonos építkezése 
folytán jórészt megsemmisült.

48 Roska M.: A Székelyföld őskora . . .  302, 57. kép 2.
49 Székely Z.: i. m.
50 A marosvásárhelyi Múzeum gyűjteményében 2 drb.
51 Székely Z.: i. m.
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A falu Angyalos felé fekvő végén emelkedő kis domb, mely a Vár 
nevet viseli, egy kis erődített római tábor nyomait őrzi51. Csutak Vilmos
nak 1909—10-ben végzett ásatása alkalmával egy római feliratos kő került 
innen felszínre52. Ez a feliratos kő a múzeum újabb rendezése alkalmával elő
került. Ez a kő egy nagyobb feliratos kő töredéke, melynek csak a jobb alsó' 
sarka maradt meg. Anyaga homokkő, m agassága 40 cm, melyből a meg
maradt képmezőre 16 cm esik. A kő vastagsága 16 cm. A feliratos mezőt 
párkány szegélyezte, a feliratból csak az utolsó három betű maradt megr 
POS (Posuit.) Minden valószínűség szerint egy fogadalmi kő darabja, 
melyet az itt állomásozó csapattest, vagy annak valamely tagja állíthatott. 
A betűk szép kidolgozásúak (a P és S betűk m agassága 6 cm, az 0  betű 
3,5 cm). A felirat korát i. sz. u . 'a II. század közepére tehetjük. (12. kép.)

Futásfalva—Alungeni. (Kézdi-rajon.) Futásfalván pár éve került elő 
'a falu „Sóskút“ nevű részén, Lukács István udvarán, egy agyagurnában 
elrejtett dák éremlelet53. A cca 148 drb-ot számláló éremleletből 23 drb 
köztársasági denáriust a sepsiszentgyörgyi Múzeum, 10 drb-ot a bukaresti 
Régészeti Múzeum szerzett meg: Veress Béla Xlb. oszt. kézdivásárhelvi 
tanuló jelentette, hogy Lukács István telkén újabb cserépedények kerültek 
elő. 1949. január 16-án Kovács Dénes, a R.M.P. helyi kultúrfelelősének kí
séretében kiszálltam Futásfalvára. Lukács István a háza végében pincét 
ásott. Pinceásás közben 1,5 m mélységben edénytöredékekre bukkant: Az 
edénytöredékek kézzel készített durva iszapolásúak, kivéve egy korongon 
készült, finom iszapolású, szürkeszínű füles korsót. A korsó pereme ki
hajlik, a fül a peremtől indul ki s a hason nyugszik. A peremtől a hasi 
részig merőleges simított vonaldísz, a hasi résztől kezdődőleg körbefutő 
vonalak díszítik. Az edénynek profilált feneke van. Magassága 11 cm, pe
remátmérője 5,5 cm, fenékátmérője 4 cm, falvastagsága 0,7 cm. (3. kép- 
1., metszete: 20. kép 7.) Edénvtöredékeken kívül semmi mást nem talált. 
Ez az előkerült edénv a dák kerámia finomabb kivitelű csoportjába tar
tozik. (Ltsz, 11.915.) Ismeretes Poiana La Téne rétegéből54. Lukács István
tól, sikerült megtudni, hogy az 1945-ben előkerült éremleletből 84 drb-ot 
Kézdlvásárhelyen értékesített Bardocz Lajos ékszerésznél. Bardocz Lajos 
az érmek nagy részét gyűrűknek feldolgozta s a megmaradt ! 1 drb-ot ta
nulmányozásra átengedte a Székely Nemzeti Múzeum számára. Ugyan-, 
csak a futásfalvi éremleletből 3 drb-ot sikerült Veress Béla útján, Veress 
Sándor torjai ékszerésztől megszerezni. Lukács István szerint még 20 
drb Kopacz István berecki lakosnál van. (Érdeklődésemre Kopacz István 
közölte, hogy nála nincsenek érmek.) A végső számítást megejtve, a fu
tásfalvi urna, — ha Lukács István állítását valónak vesszük, hogy Kopacz 
Istvánnak 20 drb-ot adott — a közölt 33 darabon kívül még 8 4 + 1 U 
vagyis. 128, illetőleg 148 drb köztársasági érmet tartalmazott. Az újabban 
megszerzett érmek a következők:

52 Jelentés a Sz. N. Múzeum 1910—11. évi állapotáról, 61.
52 Székely Z.: i. m. Dacia, XI—XII. 105—114.
54 R. és E. Vulpe: i. m. 298, 60. k. 3.
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Sor
szám E l ő l a p H á t l a p K ora

I Anonim denárius.

Jobbra néző szárnyas 'sisakos 
Rómafej, mögötte: X.

Coh. 1857, VIII. 3. S .=3’7 gr., 
áfm.= r6  cm.

ROMA. A Dioscurok lóháton 
jobb felé vágtatnak.

1. sz. e. 
III. 

szd.

2 C. Junius C. F. •

Jobbra néző szárnyas , sisakos 
Rómafej, mögötte: X.

Ez. den. Grueber, Roma, 660. 
S .= 3 ’5 gr., á tm .= l’7 cm.

A Dioscurok lóháton jobbfelé 
vágtatnak, a lovak alatt C 
ÍVNI C F, alatta: ROMA.

I. sz. e. 
172—151.

3 M. Baebius Q. F. Tampilus,

Balra néző szárnyas sisakos 
Rómafej, mögötte TAMPIL, előt

te (X).
Ez. den. kopott. Grueber, Ro

ma 935., S. =  3‘5 gr., átm. =  l ‘7 
cm.

M. BAEBI (Q. F.) (szelvény
ben) Apolló quadrigan jobbra 
vágtat. A lovak lába alatt: 
ROMA.

I. sz. e. 
150—125.

4 Cn. Gellius.

Jobbra néző szárnyas sisakos 
Rómafej, mögötte: X. az egészet 

babérkoszorú veszi körül.
Ez. den. Grueber, Roma, 9118, 

S .= 3 ’5 gr., á tm .= l’7 cm.

ROMA (szelvényben). Sisakos 
Mars quadrigan jobbra vágtat, 
Nereidat jobbjával, baljával paj
zsot tartva. A lovak lába alatt: 
C N G. (EL)

I. sz. e. 
150—125

5 M. Sergius Silus.

(ROMA) EXS. C. Jobbra néző 
szárnyas sisakos Rómafej, mö
götte: ★

Ez. den. Grueber, Italia, 512. 
S .= 3 ’5 gr., á tm .= l’7 cm.

M. SERGI. SILVS, a mező
ben: Q. Balra vágtató sisakos 
lovas, jobbjában pajzsot, baljá
ban kardot tartva s hajánál 
fogva egy levágott emberi fejet.

I. sz. e. 
99—94.

6 L. Március Pilipus.

Jobbra néző szárnyas sisakos 
Rómafej, mögötte: ★

Ez. den. kopott. Grueber, Ro
ma, 1143., S .= 3’7 gr., á tm .= l’7 
cm.

Q. PILIPVS (ROMA). Jobbra 
vágtató macedón sisakos lovas 
chlamysba öltözve, lándzsát tart; 
a mezőben egy kioldott macedón 
sisak.

I. sz. e. 
94.

7 D. Junius Silanus *

Jobbra néző szárnyas sisakos 
Rómafej, a fej mögött S betű.

Ez. den. Grueber, ,Roma, 1776 
(változat) S .= 3’9 gr., á tm .= l’7 
cm.

(DS)ILANUS L F (RO)MA 
Victoria bigában jobbra . vágtat, 
fönt VIII. szám.

I. sz. e. 
88.



Sor
szám E l ő l a p H á t l a p

1
Kora

8 C. Vibius Pansa.
1

PANSA. Apolló jobbranéző 
babérkoszorus feje, előtte egy 
symbolum.

Ez. den. Grueber, Roma, 2299. 
S .= 3 ’7 gr., á tm .= l’9 cm.

(C) VIBIVS C F. Pallas 
quadrigan jobbra vágtkt, tro- 
pheumot vive és egy lándzsát 
tartva.

I. sz. e. 
87.

9 L. Rubrius Dossenus.

DOSSEN. Jupiter jobbranéző 
babérkoszorus feje, mögötte 
sceptrum.

Ez. den. Grueber, Roma, 2448, 
S .= 3 ’8 gr., á tm .= l’6 cm.

L RVBRI. Négy Jó által vont 
kocsi jobb felé, fent lebegő Vic
toria, a kocsin hordó.

I. sz. e. 
86.

10 Anonim denarius.

Jupiter babérkoszorus fiatalko
ri feje jobbra. Előtte: 1 jel.

Ez. den. Grueber, Roma, 2622. 
S .= 3 ’8 gr., á tm .= l’8 cm.

Gyöngykörben quadrigan Vic
toria jobbra vágtat.

I. sz. e. 
84.

11 Q. Antonius Balbus.

Jupiter jobbranéző babérko
szorus feje, mögötte S. C. Fo
gazott ez. den. Grueber, Roma, 
2758., S .= 4 ’l gr., á tm .= l’8 cm.

Q. ANTO. BALB. (ligaturá
ban) P R. Koronát és pálmát 
tartó Victoria quadrígán jobbra 
vágtat:

I. sz. e. 
82.

12 C. Poblicius.

Róma jobbranéző sisakos feje, 
mögötte ROMA, fölötte X.

Fogazott ez. den. Grueber, 
Roma, 2916., S .= 3 ’9 gr., á tm .=  
1’8 cm.

C. POBLICI Q. F. Herkules 
állva harcol a nemeai oroszlán
nal, lent fegyverei, fent X.

I. sz. e. 
81.

13 Q. Caecelius Metellus Pius.

Pietas jobbranéző diadémos 
feje,, előtte egy gólya.

Ez. den. Grueber, Sp. 43., S. 
= 3 7  gr., á tm .= l’8 cm.

(Q). C. M. P I. Balra fordult 
elefánt györgykörben.

I. sz. e. 
79—77.

14 Q. Fufius Kalenus.

KALENI. Honos babérkoszorus 
és a Virtus sisakos feje jobbra; 
balra oldalt (H) 0 , jobboldalt: 
VIRT (ligaturában).

Fogazott ez. den. Grueber, 
Roma, 3358, S .= 3 ’9 gr., á tm .=  
1 '8 cm.

CORDI. Két álló női alak ke
zet fog, az egyik bőségszarut 
tart a kezében, a másik egy 
lándzsát s a lábát egy gömbre 
helyezi.

Baloldalt szárnyas caduceus és 
ITAL (ligaturában) jobboldalt 
R. 0.

I. sz. e. 
72.



Kézdimartonfalua—Mártineni (Sepsi-rajon). A sepsiszentgyörgyi
Múzeum még Kézdimartonfalváról őriz közelebbről meg nem határozott 
helyről egy kis füles, 4 cm magas dák csészét. (Ltsz. 6030., 3. kép 8. Met
szete: 20. kép 9.) Kézdiinartonfalva a szakirodalom által, mint dák tele
pülés van nyilvántartva55.

11. kép. Edénymetszet (10. kép. 2.)

Élőpatak— Vílcele (Sepsi-rajon). Élőpatak határában, a Szemerjai 
patak jobb partján, a Veress-kútnál, az országút mellett a honvédség által 
ásott tankelhárító árokban La Téne-kori korongolt, finom iszapolású, talp
csöves tál talpa került elő56. 1948-ban történt régészeti kiszállásom alkal
mával megvizsgáltam a terepet s arra a megállapításra jutottam, hogy a 
La Téne-kori telep teljesen elpusztult.

55 V. ö. Roska M.: Repertórium I. 122.
56 Csákány Elek szemerjai lakos tulajdonábah van.
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Szentkalolna— Cátálina (Kézdi-rajon). A falu déli végéről, Hatolyka 
felé eső részén került elő egy dák csésze. (Ltsz. 10.091.) Magassága 7,5 
cm. Fenékátmérője 6 cm, falvastagsága 1 cm.

Álsócsernáton— Cérnáiul de Jós (Kézdi-rajon). A ref. temető melletti 
erősdi típusú festett kerámikás telepre a H allstatt- és a La Téne-korban 
újabb rátelepülés történt. Ezt bizonyítja egy hallstattkori edénytöredék 
(Ltsz. 3168.) és egy 1910-ben talált füles kis dák csésze (Ltsz. 2760.). 
Magassága 6,5 cm, peremátmérője 10 cm, fenékátmérője 5,5 cm, falvas- 
tagsága 0,6 cm.

Nagyborosnyó—Borosneul-Mare (Sepsi-rajon). A háromszéki me
dencében a Feketeügy mentén fekvő Nagyborosnyón már a múlt század 
második felében római település nyomai kerültek felszínre. Orbán Balázs57 
az első, akinek a figyelmét megragadja a református templomot s a falu 
piacát magába foglaló szabályos négyszögalakú magaslat s feltételezi, 
hogy ezen a dombon egykor római tábor „állott. Megállapítását azonban 
úgy látszik, hogy a hely fekvésén kívül más adat nem támogatja s ezért 
Írja a következőket: „Azon szabályos idomú magaslat, hol a református 
templom s a falu piaca van, akként van idomítva, mintha ottan római 
cástrum feküdt volna s bár nem régen Kónya István  kertjében terjedelmes 
alapfalakra akadtak, mégis csak rendszeres ásatások tudnák a valót kide- 
riteni“. Orbán Balázs után, egy fél évszázad múlva, _1911-ben Csutak Vil
mos és László Ferenc08 Kónya Kálmán és Kökösi Kálmán kertjében kuta
tást végeztek, melynek során egy edényégető kemencét tártak fel, római 
edénytöredékeket, terra sigillata darabokat, peremes és más téglákat gyűj
töttek Össze. Kutatásuk' alkalmával a Kónya Kálmán és Kökösi Kálmán 
belsőségén, továbbá a görögkeleti temető területén húzódó sáncvonulato
kat is megfigyelték. A görögkeleti temető területén már a múlt század 
második felében került elő római mécses, hamvasztásos temetkezésből59 60. 
A huszas évek elején pedig Kónya Kálmán ajándékozott a sepsiszent
györgyi Múzeumnak a temetővel szemben fekvő telkéről római agyagedé
nyeket, négy darab római téglát, melyek közül az egyik bélyeges -tégla50. 
Az újabb kutatók közül C. Daicoviciu Nagyborosnyót csak mint lelőhelyet 
említi61.Paulovics István csak polgári településre következtet62 63 64. Radnóti 
Aladár63 és Szilágyi János64 az előkerült bélyeges tégla alapján már elfo
gadják egy esetleges római tábor létezését. Irodalmi adatot a nagyból os- 
nyói castrumról Bajkó Elek székely huszár ! 882-ből származó kéziiatos

57 Orbán B. A Székelyföld leírása III. 163.
58 Jelentés a Székely N. Múzeum 1910— 1911. évi állapotáról. 64.
59 V. ö. Arcto Ért. ü j  folyam VIII. 1888. 183.
60 A Székely N. Múzeum ig. választmányának jelentése a Múzeum 1914. évi fej

lődéséről és állapotáról. 15.
61 C. Daicoviciu: Néue Mitteilungen aus Dacien. Dacia VII—VIII. 320.
62 Paulovics /.: Dácia keleti határvonala. 1944. 73.
63 Radnóti A.: A dáciai limes a Meszesen. Arch. Ért. III. folyam, 5—6. köt. .140. 

25. jegyzet.
64 Szilágyi J.: A dáciai erődrendszer helyőrségei és a katonai téglabélyegek. Diss. 

Pann, Ser. II. 21. 1946. 19.
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önéletrajza tartalmaz, melyet a sepsiszentgyörgyi múzeum. 28.483. leltári 
szám alatt őriz65.

A sepsiszentgyörgyi Múzeum gyűjteményébe bekerült rómaikori lele
tek arra engedtek következtetni, hogy a görögkeleti templom mellett római 
tábornak, vagy legalábbis polgári településnek kellett léteznie. Az 1943. 
év nyarán Kónya Kálmán, valamint Kökösi Kálmán telkén végzett felszíni 
kutatásaink egy római tábor esetleges létezésére engedtek következtetni66. 
A feltételezett tábor alaprajzának, valamint építése korának a megállapí
tása céljából 1947. év tavaszán nehány középiskolai tanuló segítségével 
Kökösi Kálmán és Kónya Kálmán telkén ásatásokat végeztünk67.

65 Bajkó Elek a következőket írja: „Újbóli nagy Borosnyon vagyon egy régi romai 
vár vagy kemény festung, amelybe volt a Székely nézte torony a mostan élő Tzlkler 
Mihály csűre helyin, ott keresd a fundamentumát, kétség nélkül meg találod, mert aból 
nézte Székely ur a míg a mostan várhegy nevet viselő hegyet a székely népei meg- 
hordatta az akkori magyar fejedelem büntetésből, míg élelmekből kifogytak, akkor adták 
meg magokat, így rontotta el a híres, várat, két fel huzó hídja volt,. egyik a Bíró Elek 
ur kapujába, a másik a Sebestyén Mihály kapujába, ott utóbbi kapuba és a Sebestyén 
András kapujába a két köznek, ha két felé méred, ép esik a Kónya Balás ur hizlaló paj
tá ja  aránt az út közepén, ott keresd a templom faragott köveit, mert oda tették tö l
teléknek, it a Székely nézte torony mivel e volt a comendams Rétyi nemes ur“, /

66 Székely Z.: Az Ala I. Asturum emléke a Székelyföldön. Érd. Múz. 49. köt. 3—4. 
füzet. 485. — Jegyzetek Dácia történetéhez. (A háromszáki római erődrendszer.) 1946. 28.

67 Székely Z.: Pótlások Dácia újabb régészeti irodalmához, Er. Múz. 1947. év, nyomás 
alatt. Ebben a tanulmányomban — amennyiben Nagyborosnyón római tábor létezett, ami 
feltételezhető — a megtalált falmaradványtól számítva, Kónya István udvarát véve a la 
pul, ahol Ráduly Lajos kőműves szerint a fal délkeletnek fordul, 198X131 m nagyságúnak 
becsültem a tábor nagyságát. Az ásatás befejezése után sikerült megállapítanom, hogy a 
Bajkó Elek kéziratában megjelölt torony helye, Tzikler Mihály csűre, Kónya István te l
kével szemben, az utca túlsó oldalán van, ahol ásatást nem végeztünk. A kérdést semmi 
esetre sem tekinthetjük lezártnak. Ez alkalommal Barátosont a „Horváth kert" nevű ré
szen is végeztem hitelesítő ásatást. Ezen a helyen csak elpusztult római/ polgári tele
pülés maradványaira bukkantam, ahonnan . sok provinciális római cseréptöredék került 
a sepsiszentgyörgyi Múzeum, gyűjteményébe. Itt, valószínű, már a La Téne-korban is 
bennszülött település létezett. Erre utal a Múzeumba bekerült 2 köztársasági ezüst de
narius, Az egyik az Antónia család ez. denarius a (Bab. 121, Coli. 84.) A másik leírá
sát a Múzeum leltárában 28c/1887. sz. alatt találtam  meg. El. Római sas két hadijel
vény között, mellette LÉG XIII. Hát. ANT-AUG-III-vir, R. (Antonius légiós denariusa.) 
A cófalvi „ Várhegyen" levő középkori vár — újabb kutatásaink szerint — csak őskori 
alapokon nyugszik. A cófalvi ref. egyház levéltárában m egtaláltam Szeremley Császár 
Lajos kéziratban levő munkáját, melyben az egyház történetét írja meg. Ebben az 1., 
2. és 5. lapon a következő régészeti vonatkozású feljegyzést találtam : „Keletkezésének 
idejére nézve ezen sorok írója abban a véleményben van, hogy miután a Feketeügy és 
Kovászna pataka árterén az egész határ termékeny, vastag iszap s kincsüket -a régiek 
szerették leghozzáférhetetlenebb helyeken elrejteni, itten pedig 1843-ban igen nagyértékű 
népvándorláskorabeli aranylelet került felszínre, ez a hely telepedésre sokáig alkalmatlan 
volt. Mások, éppen ezen hátrányos körülményekből azt következtetik, hogy várhegyi 
castrumok elővédjének már a rómaiak megépítették, de sakkal valószínűbb az a föltevés, 
hogy a mostani Várhegy helyén mesterséges dombra a rómaiak éppen azért emelték a 
Kárpátok délkeleti hajtásában elterülő Szépmező védelmére szolgáló egyik castrumukat, 
miért annak megközelíthetetlen természetes hátvédét képezte délkelet felől a feneketlen 
mocsár. Akármilyen helyesnek tessék is ez az okoskodás, mégsem állhatna meg, ha 
volna valami alapja annak a traditionak, hogy a középen Telek és Cófalva között 
a FeketeiUgy balpartján már a földszín alá süllyedt romok az említett községek közös 
templomának maradványai volnának. De ennek az állításnak határozottan ellentmond 
az a körülmény, hogy akik ottan kincsek után turkáltak, rendszerint római hamvvedrek 
roncsaival térnek meg, már pedig keresztyének sacrumaikat pogány temetőknek még 
közelébe sem szerették építeni". ■— Ezek szerint a Feketeügy balpartján római telep vagy
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A falu északi részén emelkedő magaslaton terül el a görögkeleti te
mető, Kökösi Kálmán és Kónya Kálmán telke. Ez a magaslat az északi 
irányban a Feketeügy felé meredek oldallal végződik, alatta rét terül el, 
melyet a Kovászna pataka szel keresztül. Ezen a magaslaton kerülnek elő 
a római edény- és téglatöredékek. Kökösi Kálmán  telkét, Kónya Kálmán 
és Joós György belsőségétől a falu egyik utcája választja el. Az ásatást 
Kökösi Kálmán kertjében kezdtük, ahol a temető mellett, a lakóház sarká
val szemben, falmaradványokat találtunk. Ezen az északnyugati oldalon 
húzódó falnak csak az alapozása maradt meg. A kert végződésénél húzódó

utca átlag 2 m-rel fekszik lennebb, mint a kert felszíne. A kerítéstől szá
mítva 10 m-re egy félkörös, kiugró, bástyaszerű alapozás került elő (13. 
kép 3.). Hasonló falalapozás húzódik Ráduly Dénes házának a sarkánál, 
mely Ráduly Elek és Ráduly Mózes borosnyói lakosok házai alatt is foly
tatódik68. Ezen a részen a házak mind ráépültek a falra. Dr. Bartha László 
háza előtti virágos kertben is húztunk egy kutatóárkot. Ebben az árokban 
csak nehány római kori cseréptöredék került elő. Kónya Kálmán lakásának 
udvarfelőli sarkánál — Kónya Kálmán elbeszélése szerint — sok követ 
szedtek ki a ház építésekor. A Kökösi-féle telken előkerült fal vastagsága 
1,8 m. A kiugró, félkörös bástyaalapozás mérete: hossza 4,5 m, szélessége 
3 m. A fal építési technikája a szabálytalan kőlapoknak egymásra való

necropolis létezhetett. Ez a rész a Feketeügy s^abályozáiSával víz alá került s elpusz
tult, így vizsgálódásaimat erre a területre nem tudtam  kiterjeszteni. Szeremley Császár 
Lajosnak azt az állítását, hogy a Várhegyen római castrum  terült el, semmi régészeti 
adat nem tám asztja alá. Az 1949-ben végzett ásatás bebizonyította, hogy a Várhegyen 
csak római temető volt. V. ö. Székely Z.: Sápáturile la Lej—Varheghiu, 1953., 20.

68 Ráduly Lajos borosnyói kőművesmester, aki Ráduly Dénes pincéjét építette, kö
zölte, hogy a fal Ráduly Dénes, Ráduly Elek és Ráduly Mózes új házainak pincéje épí
tésekor mindig előkerült.
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helyezése, A fal és kultúrréteg átlag 30—40 cm vastag humuszréteg a la tt 
húzódik, úgyhogy a falak jóformán alapozásukkal a felszínen állottak.

Az ásatást megelőzőleg is kerültek elő agyagedények (Ltsz. 3.876—78., 
5599—5662.) szórványos leletből, továbbá Csutak Vilmos és László Fe
renc ásatásából (Ltsz. 4049—4091.). Ez az ásatás. Kónya Kálmán kertjé
ben történt. László Ferenc kutatása alkalmával jellegzetes provinciális ró 
mai edények kerültek elő, melyek között figyelemre méltó két terra sigillata 
edény töredéke (Ltsz. 4064—65.). Az egyik sima falú, s finoman iszapolt, 
sötétvörösen csillogó mázú kis tál, melynek fenekén a belső felületen egy 
rozetta, az alsó részén a készítő mester neve volt benyomva. A bélyegből 
törés folytán egy betű maradt meg, mely talán egy kezdő vagy végződő S 
betű lehet. Az edény magassága 4,2 cm (13. kép 7. Metszete:, 14. kép 5.). 
A rheinzaberni gyár termékei közé sorolom s kora valószínű Traianus 
uralkodásának az idejére esik. A másik egy kis töredék egy terra sigillata 
tál aljából, ahol a díszítés végződik. Egy állat hátsó lába s indadíszítés 
kidomborodó lencséje látszik. Az ásatás provinciális római edények sok 
töredékét hozta felszínre. Az előkerült edények között van egy fehérfestésű 
talpcsöves tál talpa, továbbá egy terra sigillata tál fenéktöredéke, mely
nek a belső felületén mélyített díszítés húzódik. A fal északi végénél, a 
külső oldalon, téglaszínű, a peremen ujjbenyomásos, a vállon hornyolt 
díszű, korongon készült talpas tál töredéke került elő 0,5 m mélységben. 
Magassága 14 cm, falvastagsága 0,5 cm. (13. kép 4. Metszete: 14. kép 4.). 
Ezen a részen 0.5 m mélységben égetéses temetkezés nyomaira bukkan
tunk. A félkörös falibástya külső oldalán 0,5 m mélységben hamvasztásos 
temetkezésben agyagmécses, terra sigillata tál töredéke került elő. A lámpa 
egy egyszerű, bélyegző nélküli, egylángú agyaglámpa, melynek a fogója 
és a csatornája hiányzik. A discus átmérője 4,5 cm. Ehhez hasonlót közöl 
lüányi Dóra Pannóniából69. Színe sötétbarna, formája I. sz. u. II. századra 
mutat. (13. kép 6.) A terra sigillata tál sima falú, durva iszapolású, a vi
lágosvörös máz helyenként lekopott. A majdnem egyenes fenékrészből eny
hén kihajló perem emelkedik ki. (12. kép 8. Metszete: 13. kép 1.)

Ennél a bástyánál sok cserépedénytöredék, peremes fedőtégla s ku- 
pás cserépen kívül előkerült egy: a terra sigillatálioz hasonló, finom isza
polású, sötétszürke, a perem alatt hornyolással díszített kis tál töredéke. 
Magassága 3,5 cm, a fal vastagsága 0,4 cm. (13. kép 10. Metszete: 14. 
kép 2.)

Ugyancsak ennél a bástyánál találtunk több egyforma alakú, durva 
iszapolású, sötétbarna, a peremen mélyített díszű agyaglálat. (13. kép 11. 
Metszete: 14. kép 3.)

Az ásatás alkalmával nem került elő egyetlenegy bélyeges tégla sem. 
Kónya Kálmán 1914-ben két bélyeges és két bélyeg nélküli téglát ajándé
kozott a sepsiszentgyörgyi Múzeumnak70. 1943-ban Kónya Kálmán udva
rán előkerült még egy bélyeges tégla. A téglákat Kónya Kálmán a mostan 
kiásott bástya alapozásától 20 méterre, az utcafelőli kerítés alatti meredek

69 Iványi D.: A pannoniai mécsesek. Diss. Pann. Ser. II. Nr. 2. 37. tábla 2.
70 V. ö. Jelentés a Sz. N. M. 1914. évi állapotáról. 15.
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18. kép. Oltszem. 1. Rómaikori fal. 2. Rómaikori téglasír. 9. Antefixum a Gerőpatak 
melletti polgári telepről. ' 12. ökörfejet ábrázoló edénytöredék a táooi sáncából. 

Nagyborosnyó: 3. Római tábor bástyájának az alapozása; 4 8; 10. 11.
Római edénytöredékek.
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oldalból szedte ki71. A bélyeges téglákat 5593—94., 10.350. leltári szára 
alatt őrzi a Múzeum. Az 5593. sz. alatti tégla méretei: 19X19 cm, vas
tagsága 8,5 cm. A téglabélyeg.méretei: 13X8,5 cm, a bélyeg eléggé elmo
sódott s a következő betűket tartalmazza: ALV v S. Az 55$4. sz. alatti tégla 
és a rajta levő bélyeg mérete ugyanaz, mint az 5593. sz. alatti tégla mé
rete, csak a vastagsága 7 cm. A bélyeg annyira elmosódott, hogy csak a 
kezdő A betű olvasható ki. A 10.350. sz. alatti tégla és a téglán levő-bé
lyeg mérete megegyezik az 5594. sz. alatti tégla méreteivel. A bélyeg ezen 
is elmosódott, csak a kezdő A és a csapattest nevét rövidítő szintén kezdő 
A betű olvasható ki. Az 5593. sz. alatti téglán lévő bélyeg feliratának az 
alapján a bélyeg a következőképpen oldható fel: ALA I. AST(urum)72. 
Ennek a csapattestnek a bélyeges téglái Hévízen kerültek elő. Ismeretes, 
hogy i. sz. u. 99-ben Moesia Inferiorban tartózkodott73, később résztvett 
Dácia meghódításában s már Hadrianus idejében a hévízi táborban állo
másozott74. A Nagyborosnyón előkerült bélyeges téglák alapján — ameny- 
nyiben Nagyborosnyón tábor volt, — úgy látszik, hogy ennek ar vexillá- 
ciának a Hévíz utáni állomáshelye Nagyborosnyó volt. A Kr. u. III. szá
zadban történt alkalmazásáról,' további állomáshelyéről nincs semmi ada
tunk75. Szórványos leletként Nagyborosnyóról ismerünk Néró és Titus 
egV-egy aureusán76 kívül egy ezüst köztársasági denariust (Julia cs. Bab. 
10 ., Coh. 10., a Sz. N. M. éremtára őrizte). Kökösi Kálmán említette, hogy 
a kertjében Hadrianus ezüst denariusa került elő. Ez az élem azonban el
veszett. A múlt év tavaszán Kónya Kálmán udvarán Traianus középbronz 
érmét találták. Elől: IMP CAE.S NER TRAIANO (OPTIMO AUG GER 
DAC) PARTHICO PMTRP COS VI PP. A császár sugárkoronás mell
képe jobbra. Hátul: (SENATUS) POPULUSQUE ROMANUS S C. A csá
szár két trófeum között. Cohen 2, II. 55., 356. I. sz. u. 116. Az ásatás^ al
kalmával a félkörös kiugró bástya belső oldalán P . Licinius Crassus Dives 
I. sz. e. 58-ból származó kopott köztársasági ezüst denariusa került elő. 
Leírása: Elől: S C. Venus diademos mirtuszkoszorus mellképe jobbra.
Hátul: /P CRA/ SS/US/ — /M* F/. Fegyveres római lovas lovát féken 
tartja. Babelon II. 134. 18. sz.

Az előkerült falalapozás nem mutatja a szokásos római tábor falépí
tési módját. Csak alapozás maradt meg, melynek átvágása a kérdést nem 
tisztázta. Mindenütt kizárólag római cseréptöredékek kerültek elő, közép
kori cseréptöredékeket nem találtunk. Anyagi támogatás hiányában máshol 
alaposabb kutatást nem' végezhettünk. Bajkó Elek múlt századbeli fel
jegyzése egy római tábor pontos helyét rögzíti. A Tzikler Mihály csűrje 
helyén — a kézirat szerint a castrum egyik bástyája állott — nem tud
tunk ásatni. Lehet, hogy csak polgári településsel van dolgunk. Feltételez-

71 Székely Z.: Az Ala I. Asturum emléke a Székelyföldön. Érd. Múz. 49. köt. 
3—4. füzet 485.

72 Székely Z.: Jegyzetek Dácia tört. 1946. 28. A bélyeget tévesen közli Radnóti A. 
és Szilágyi J. i. m.

73 /. Jung: Fasten dter Provinz Dacien. 79.
74 C. í. L. III. 8074. C. Goos: .Chronik. 79., C. Daicoviciu: An. Inst. Cias. II. 247; 

J. Jung: i. m., Téglás G.: Adalékok Dácia feíirattanához. Érd. Múz. 1888. 248.
75 W. Wagner: Die Disiokationen dér römischen Auxiliarformationen. 1938. 11.
76 Székely Z.: i. m.
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hetö az is, hogy a falu ráépült a római castrumra s építkezésénél a vár 
falainak köveit oly alapossággal termelték ki, hogy a jelenkorban az egy
kori vár létezését teljes bizonyossággal nem lehet megállapítani. Ameny- 
nyiben Nagyborosnyón római tábor létezett, építésének idejét az előkerült 
érmek és terra sigillaták alapján I. sz. u. II. szazad elejére tehetjük. Te
kintettel arra, hogy az Ala I. Asturum még I. sz. u. a II. század első fe
lében Hévízen állomásozik77, egészen addig, amíg fel nem váltja a Cohors 
III. Gallorum nevű csapattest, mely már Hadrianus alatt Dacia Inferior78 
haderejéhez tartozik, nem tévedünk, ha csapattestünk Nagyborosnyón való 
megjelenését Hadrianus, illetőleg Antonius Pius uralkodásának az idejére 
helyezzük. Hadrianus fel akarja adni Dáciát, azonban mégsem teszi, ha
nem erős határvédelemmel látja el79. Ez a határvédelmi rendszer semmi 
körülmények között sem nélkülözhette a Bodzai-szoros védelmét. Ezért lett 
volna szükség éppen Nagyborosnyón tábort épiteni egy lovas csapat szá
mára, mely tábor lovashelyőrsége elláthatta a római birodalomhoz nem 
tartozó Munténia felé a felderítő járőrszolgálatot is. Az i. sz. u. II. század 
első felének történeti eseményei indokolttá tehették a limes megerősítését80, 
s a Bodzai-szoros lezárását. Hogy Nagyborosnyón castrum vagy polgári 
település volt, csak hosszabb és alaposabb kutatás döntheti el.

A ref. templom körül levő magaslat, melyet Orbán Balázs említ, 
bennszülött település helye lehetett, melyre a római korban polgári tele
pülés is telepedhetett rá. Ezen a magaslaton elterülő iskolakertből az 1946. 
évben durva iszapolású ujjbenyomásos, szalagdíszes, bütyökkel diszített 
edények kerültek elő (Ltsz. 11.330—11.343.), valamint korongon készült 
római szürke edényfedő s egy téglaszínű edény füle, melyen mélyített kör
alakú kereszt edényjegyet találunk. Nagyborosnyón a római kort meg
előző településre utal a sepsiszentgyörgyi Múzeumban levő szkita nyíl
hegy81, továbbá ugyancsak a falu területén talált Nagy Sándor arany
pénze82.

Oltszem— Ölteni (Sepsi-rajon). Az oltszemi római táborról Benkő 
József83 84 tesz először említést, aki a következőket írja:» „Plurium quoque, 
quam commemoravimus, Romanarum Arcium vestigia, in Dacia nostra certe 
superant. Curia Nobilitaris et Domicilium, in pago. Oltszeme, Sedeque 
Sepsi, III, Dom. Nicolai Comitis Mikó de Bodok, multorum indicio in ru
deribus (quae et nos vidimus) Romani castri iacet“. Neigebaur84 inkább 
Scheint85 86̂ adataira támaszkodik. A legmegbízhatóbb Ackner86 közlése.

77 Szilágyi ].: i. m. 20.
78 C. Daicoviciu: i. m. 316.
79 Eutropius: Brevarium. VIII. 6.Kornemann: Römiscbe Geschichte. II. 1941. 392.
80 C. Daicoviciu: Micia. An. Com. Mon. Ist. Secjiei p t  Transilvania. 1930—31. 24.

Dacica. An Inst. de Studii Cl. II. 246.
81 Székely N. Múzeum Ért. I. 51., Roska M.: A Székelyföld őskora, 66.
82 Ez az érem dr. Vájná Mihály orvos tulajdonát képezte, közlése szerint Nagy

borosnyón találták s korát úr. Kovács István határozta meg, Az érmet nem láttam.
88 Benkő /.: Transilvania. I. 1834. 548.
84 Neigebaur: Dacien. 1851. 279.
85 Das Land und Volk dér Szecklern. 1833. 116.
86 Die Röm. Altherthümer. (Jb. d. c. Comm. I.) 1857. 42.
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Orbán Balázs87 is castrumot tételez fel a Mikó-kastély területén. Kővári8S, 
Gooss89 és Martian90 az említett kutatók adatait foglalják össze. Az újabb 
kutatók közül Christescu91 a tábor létezését fenntartással fogadja el. A ró
mai táborról említést tesz ifj. Ferenczi István92 /s. C. Daicoviciu93 Olt- 
szemre csak polgári települést helyez. 1942-ben Paulovics Istvánnal átku
tattuk a Mikó-kastély területét94. A felszíni kutatások, valamint a kastély
ban őrzött s annak területéről előkerült leletek kétségtelenné tették, hogy a 
Mikó-kastély egy római tábor romjaira épült. A tábor területén 1947. év 
márciusában nehány középiskolai tanulóval hitelesítő ásatást végeztem.

A Mikó-kastély az Olt jobbpartján emelkedő magaslaton, a falun kí
vül fekszik. A keleti oldalon a kastély, az északi oldalon az L-alakú tiszti
lak hosszabb oldala, a nyugatin a tisztilak rövidebb szárnya s a kocsi
színek előtti zöldséges kertek, a déli oldalon a lóistállók zárják be az egy
kori tábor területét. A tisztilak előtti zöldséges kert kőkerítésén kívül, va
lamint az északi oldalon a rómaikori sánc nyoma nagyon jól megfigyel
hető. Az ásatást a tisztilak előtti zöldséges kertben kezdtük, amely az 
egykori tábor egyedüli be nem épített területe. A kert délnyugati sarkában 
találtunk falalapozási maradványt, amely észak és nyugati irányban ha
ladt. A falaknak csak az alapozási alsó kőrétege maradt meg (13. kép 1.) 
s a belső épületek maradványai. Az északi oldalon húzott árokban előke
rült a tábor fala, melynek szélessége 1 m. A római tábor északi fala a 
tisztilak, a keleti a kastély, a déli az istállóépületek, a nyugati a kocsi
színek alatt és előtt húzódik. Ezeken a helyeken ásatást végezni nem tud
tunk, részben munkaerő hiányában, részben meg a ráépült épületek miatt. 
Hozzávetőleges mérés alapján a tábor mérete a következő: 120X80 tn. 
A keleti, a kastély felőli oldal 80 m, az északi, az istállók oldalán húzódó 
pedig 120 m. A tábor alaprajza hossznégyszög.

87 Orbán B.: i. m. III. 56. „Az 1827-ben épült Mikó-kastély a falu északi végében 
egy szabályszerű m agasla ton . . .  fekszik. Scheint Oltszem végére két római vár romjait 
helyezi, ottan látott római faragván-yok, feliratok s pénzekről beszél; én, bár kellőleg 
felkutattam a vidéket, ilyesmire nem akadhattam, hanem találtam  más, igen érdekes, 
nem római v á ra t . . . “ Az 58. oldalon a következő sorokat találjuk: „Herecz vára semmi 
esetre nem lehetett római maradvány, a fekvés és a vár alakja határozottan ez ellen 
bizonyít. A Leánykaváránál semmi maradvány; hanem ha m ár kell. ide római m arad
ványokat helyeznünk, akkor az a mostani Mikó-kastély helyén keresendő, mert a fekvés 
az Olt part magaslatán, a talajnak szabályszerű négyszögalakja ugyancsak arra mutat, 
hogy itten feküdhetett egy római mansio vagy castrum, s római nyomokra mutat az 
itteni talált Vespasianus és Antonius. Pius érem is, melyeket Szörcsei István haszonbérlő 
általam a kolozsvári Múzeum számára szíves volt felküldeni; hanem ezen két érem., 
mely könnyen idevetődhetett, még nem bizonyít semmit; a Scheint által említett római 
faragványos és feliratos köveknek — melyek e tekintetben utasíthatnának — a Mikó- 
udv.arban mostan se híre, se hamva. Ezek eltűnte — ha csakugyan, léteztek — igen 
nagy kár a hazai régészet — és ismeretekre nézve".

88 Kővári L.: Erdély épít. emlékei. 1866. 54.
89 Gooss: Chronik. 1876. 97.
90 ]. Martian: Repertoriu archeologic pentru Ard'eal. 1920. 29.
91 Christescu: Istoria militará a Daciei Romane. 1937. 121.
92 Székelység. IX. 1939. 71. 16. jegyzet.
93 C. Daicoviciu: Neue Mitteilungen aus Daziem. Dacia. VII—VIII. 1937—40. 321. 

Az 1949. éviben végzett hitelesítő ásatás alapján elismeri a római cast,rumnak ezen a 
helyen való létezését: Granifa de Est a Daciei §i triburile libere de la Hotarele de Rá- 
sárit ale Daciei. Studii Cercetári de Istorie veche. I. 1950. 118.

94 Paulovics /.: Dácia keleti határvonala. 1944. 62.
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Az ásatás folyamán sok peremes fedőtégla, imbrex, 25 cm átmérőjű, 
6 cm vastag, kerek téglák, agyaggolyók, edénycserepek s egy terra sigil
lata töredéke került elő (Ltsz. 11.281.). Az északi oldalon a sánc átvágá
sakor 1 m mélységben egy sötétbarna, egy cm vastag falú, ökörfejjel dí
szített edény töredékét találtuk (13. kép 12.). A kert északnyugati sarká
nál, a fal mellett, 67 cm mélységben téglasirra bukkantunk. A sír alja, ol
dala és teteje 44X54 cm méretű s 2,5 cm vastag, peremes fedőtéglákból 
készült (13. kép 2.). A sír alapja több egymásra rakott téglalapból állott, 
40 cm vastagságban. A sírban hamut, elégett csontokat s kis vasdarabot

14. kép. Edénymetszetek. (1 =  13 kép 8; 2 =  13 kép 10; 3 =  13 kép 11;
4 =  13 kép 4; 5=13 kép 7).

(fibula?), korongon készült, finom iszapolásü, sötétszürke, simított díszű 
urna peremtöredékeit találtuk. A tábort építő csapattest nevét megörökítő 
emléket a legalaposabb kutatás sem hozott felszínre. Az előkerült nagy
számú fali téglákon sem találtunk bélyeget. Az ásatás folyamán érem nem 
került elő. A kastély alatt lévő malom mellett került elő Julia Domna bil- 
lon denáriusa. Ugyancsak Oltszemen kapták II. Constantinus középbronzát 
(Coh. 2. VII. 204.), két hasonló kopottabb bronzéremmel együtt.

Polgári település létezhetett a kastély közelében, a Gerőpatak bal
partján95. Innen edénytördékek s szdtírfejet ábrázoló (Ltsz. 2033.), tégla
vörös antefixum került elő (13. kép 9.). A kastély melletti Vármegén ró
maikori lelet n.em került elő. László Ferenc megállapítása szerint a tele
pülés az erősdivel egykorú96. La Téne- és rómaikori leletek kerültek elő

95 Jelentés a Székely N. Múzeum 1908—9. évi állapotáról. 44.
96 I. m. 42—43.
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azonban az Olt balpartján, a castrummal majdnem szemben fekvő dom
bon, melyet Leánykavárnak nevez a nép. A praemykenaei telep kultúr- 
rétege fölött La Téne- és rómaikori leleteket talált László Ferenc97, a 
sepsiszentgyörgyi Múzeum 5470. Ltsz. alatt innen bekerült ismeretlen ren
deltetésű vaseszközt őriz. 1947 augusztusában a Leánykavár területét á t
kutattuk s hitelesítő ásatást is végeztünk. A domb trapézalakú. A keleti 
oldalon a domb peremén húzott merőleges kutatóárokban, a felszíntől szá
mítva 40 cm mélységben, sárba rakott, kb. 1,6 m széles megmunkálatlan 
kövekből készült fal nyomaira bukkantunk. A fal mentén, durva iszapolású, 
füles edény töredékét, kihajlóperemű, durva edények peremdarabjait találtuk. 
A fal alapozási szintjében korongon készült, finom iszapolású, sötétszürke 
edény peremtöredéke került elő (Ltsz. 11.466.). A domb északi részén hú
zott kutatóárokban 30 cm mélységben agyagsimítót (Ltsz. 11.487.), sötét
szürke, profilált fenekű római edény alsó részét (Ltsz. 11.467.) s alatta 
szájával lefelé fordítva egy 11 cm magas, 8 cm peremátmérőjű, 0,5 cm 
falvastagságú, feketeszínű fülesedényt találtunk. (3. kép 3. Metszete: 20. 
kép 5.) Az edény oldalain, a perem alatt, az edényre aplikált lencse- és* 
szalagdíszítéseket találunk, merőleges irányban. Az edény kézzel készített, 
durva iszapolású, hamvasztásos temetkezésből került elő (Ltsz. 11.461.). 
A durva iszapolású, bütyökfüllel, valamint szalagdísszel díszített edénye
ken kívül, korongon készült, finom iszapolású, sötétszürke edénytöredékek 
s egy sötétbarna, kihajlóperemű agyagveder peremtöredéke is került elő. 
(Ltsz. 11.464.) A rétegződés alapján meg lehetett állapítani, hogy az ős
kori település fölötti La Téne-kori erődítmény kora egész a római uralom 
idejéig iartott. Római specula létezése is feltételezhető, erre a kérdésre 
azonban egy nagyobb ásatás adhatna feleletet.

Az oltszemi táborra vonatkozó történeti következtetéseink a feliratos 
emlékek hiánya miatt eléggé szűk keretek közé szorulnak. Kétségtelen, 
hogy a tábor építésével a római hadászati elgondolás az Olt szorosának 
s a csíki medence felé vezető út lezárásának a megvalósítását törekedett 
elérni. Az Olt völgyében a római határvédelemnek ez az utolsó előretolt 
erőssége s az egységes terv szerint az egyidőben készült római határvéde
lemnek egyik legkeletibb pontja98. Az Orbán Balázs által közölt Antonius 
Pius érem, s a tábor falának építési módja, arra engednek következtetni, 
hogy építésének ideje i. sz. u. II. század első fele s feladása i. sz. u. III. 
század közepe, amikor a keleti határvonal többi erődje is elpusztul99.

Dr. Jancsó Elemér egyetemi tanár hívta fel figyelmemet Aranka 
Györgyhöz intézett egyik levélre, mely I. I. Russu kartársam szívessége 
révén jutott el hozzám. A levél Oltszemre vonatkozó része a következő: 
, , , . . .  tégla golyóbisokat (laptákat), melyek az oltszemi udvar sántza egy- 
gyik szegeletének plániroztatásakor találtattanak. Effélékkel egy valóságos 
katlan (melyben égették azokat) tele volt, hanem sok volt azokban meg
romolva. Egy darab (amint gyanítani lehet) római téglát, melyben nyom
tatva vágynak CIIIIB.

97 I. m. 42—43. László Ferenc: Háromszékvármegyei praemykenaei jellegű tele
pek. Dolgozatok II. 1911. 178.

98 Paulovics: i. m. 101.
99 Székely Z.: A komollói erődített római tábor, 29. — Jegyzetek Dácia törté

netéhez, 30.
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Ezt a tavasszal az udvaron egy háznak fundamentumát készítvén, a 
földben találták. Ugyanekkor 3. aton fundamentum árkának készítésében 
egyik vége táján igen mélyen béásásunk után (minthogy addig ép földet 
nem kaphatván fundamentummal indítani nem lehet) minekutánna más
félölre beértünk az ásatással találtunk ezen elküldött masszájú kompozi- 
tiójú alkotmányra, melynek az arcája szélire hosszára accurate másfél 
ölnyi volt. Szépen négy székre és köröskürül mindenütt a szélen egy jó 
sánta arasz párkánnyal volt készítve. Fenekéből felemelkedve, ezen edény 
alatt volt egy rend mész jó vastagon, az alatt egy rend igen szép nagy 
cserép táblák s ezen táblák alatt ugyanegy rend mész, azalatt penig is 
az edény 11 (3. old.) párkánya körül mindenütt oly szörnyű kemény kő
fal, melyet felettébb sok munkával is csak alig tudtunk akkora helyt fél- 
szaggatni, ahova a fundamentumnál be kellett vetni és az honnat ezen 
darabjait azon másfél öles arcájú edénynek kivettük. Ezzel véghetetlen 
studiroztam örömest ki tettem volna az egész edényt a maga épségében, 
mert ezen volt, de a mesteremberek csak addig is, míg 3—4 singnyi szé
lességűt egyik végéből kiszedhettünk, 4 vagy 5 darabokban; addig is 3 nap 
minden dolog nélkül várakoztak, de különben sem boldogotlam volna ab
ban, hogy épen kivehessük, mert megette volt a víz annyira, hogy a pár
kányait a kőfaltól el nem lehetett választani, minden oda romlott, a feneke 
is, mint a máié, úgy romlott, de azóta, hogy a száradtak a darabjai ke
ményre, úgy konganak, mint a harang, úgy látszik, hogy ennek masszá
jában vágynak apróra rontott kő és tégla morsalékok és mész, hogy lehe
tett penig ilyen nagy pandektác formában önteni, annál inkább megégetni 
próbálják meg a mai architektorok. Kurózuskodtam tovább azon, hogy mi 

' lehetett az? mely iránt azt láttam s néztem ki a környülállászból, hogy va
lami régi nemes munkájú szőkőkutnak a vályúja vagyis tekenője volt; 
mert benne ezen edényben találtatott vagy két ép és egész cserép kanális 
cső egybejáró; de oldalul is megtaláltatott a kanálisa a földszinéhez köze
lebb, a melyen gondolom a víz abban deriváltatott az erdőn levő gazdag 
jó forrású víz felől. Ennek matériáját már sokan nézték is kurioze vizs
gálták mint megvallották azt, hogy efféle kompozitiot nem láttának. Ör
vendenék rajta, hogyha a méltóságos Urnák s ahhoz értő jó barátainak 
kedves speculaciókat szerezhettem volna . . .  Gaáll Miklósba. Oltszem 15. 
Dec. 1795.

A talált bélyeges tégla nyilvánvalóvá teszi, hogy Oltszemen egy 
cohors állomásozott. A levélben szereplő téglabélyeg a leírás szerint egy 
I l ii  számú, vagy ha téves olvasást tételezünk fel egy II. sz. cohors jelen
létét jelzi Oltszemen. Véleményem szerint a kidomborodó számú bé
lyegző megtévesztette a levél íróját a cohors számának a meghatározásá
ban. Ami a csapattest nemzetiségének a meghatározását illeti, a téglabé
lyeg betűit véve alapul, csak a cohors II. Flavia Bessorum csapattestre 
gondolhatunk. Erről a csapattestről tudjuk, hogy a II. század folyamán 
Kis-sinken állomásozott. (V. ö. Wagner: i. m. 97,112. — Szilágyi János,

" a  Gaáll Miklós Levele Aranka Györgyhöz (1795) Oltszemen talált római régi
ségek felől, 15. Dec. 1795. Az Erdélyi Múzeum kézirattárában!, Mike Sándor gyűjte
ményé: különböző tudósok levelei a XVIII. és XIX. századból. X. K. 2. cs.
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i. m. 20,99 j. XVII. t. 254. típus.) A következő állomása ennek a csapat
testnek Oltszem volt. Rajta kívül milyen csapattest állomásozott Oltsze- 
men, azt csak egy, rendszeres ásatás folyamán lehetne megállapítani.

Zalán—Zalan (Sepsi-rajon). Zalán község felett egy köralakú föld
sánc van a Csutakos nevű tetőn, mely a „Pincevár“ nevű magaslattól 
északra, a falutól nyugatra fekszik. 1940 tavaszán nehány középiskolai 
tanulóval átkutattuk a ,,Pincevár“ tetőt100 és megástuk a Csutakos tetőn 
levő sáncgyűrüt. A Pincevár tetőn egy, a Csutakos tetőn levőhöz hasonló 
nagyobb földgyűrűt találtunk. A Csutakos tetőn levő földgyűrűt a nyugati 
oldalon átvágtuk. Az átvágásnál a gyűrű külső felén 37 cm. széles kőra
kást, 45 cm. mélységben 40 cm. vastag kővel kevert, átégett maiteres ré
teget találtunk. A sáncgyűrű keresztmetszete 9 m. Cserépedény töredék 
semmi sem került elő. Az Olt szoros és a háromszéki síkság felé, mint ha
dászati megfigyelő hely elsőrendű fekvéssel bír. Az ásatás eredménye 
alapján azonban nem lehetett római őrtorony, hanem későbbi, esetleg kö
zép- vagy újkori épitkezés maradványa.

Énlaka—Inláceni (Udvarhely-rajon). Az Udvarhely-rajoni római tá 
borok közül a szakirodalom által — a rómaikori leletek nagy száma miatt 
— egyike a legismertebbeknek az énlaki tábor. A tábornak az első pontos 
leírását a múlt század közepén Müller Frigyestől ismerjük101. Müller után 
a múlt századbeli kutatók a táborra vonatkozó ismereteinket kis mérték
ben gyarapították102 103 104, üjabban személyesen átkutatta a tábor területét 
C. Daicoviciu103 és Paulovics Istvánm . Kutatásaik felszíni megfigyelésre 
szorítkoztak. Tekintettel arra, hogy Udvarhely vármegye területéről még 
egyetlen egy rendszeresen feltárt római tábort se ismertünk, a sepsiszent- 
györgyi Múzeum vezetősége az 1947. évben tervbe vette az énlaki római 
castrum feltárását. Az ásatást, amelyet a beállott tartós esőzés nagyban 
akadályozott, 1947 aug. 25 és szept. 2-a között végeztük. Az ásatás elvég
zésénél Dr. Molnár István keresztúri, Horváth József udvarhelyi tanár 
kartársaim, valamint a keresztúri és udvarhelyi középiskolai tanulók se
gédkeztek. Önzetlen munkájukért ezúton mondok hálás köszönetét.

A római tábor közvetlenül a falu mellett, a keleti oldalon fekszik. Ez a 
rész a „Palota11 nevezetű helyen a gyümölcsöskertek felett egy lankás hegy
oldalon terül el, amelyet „Várnak11 hívnak. Két út veszi közre, a déli ol
dalon a „Vár útja11, az északin a Keresztes út vagy „Tabalika11 útja. (15. 
kép.) Egész területe szántóföld. Az ásatást a vár területén kezdtük. Az el
ső kutatóárkot a „Palota11 fölött emelkedő terraszos szántőföldön húztuk 
a falu felé eső nyugati oldalon, ahol a tábor falát sejtettük. Ez a rész a 
Bíró Balázs és Bíró Vencelné észak-dél irányú földjét foglalja magában. 
A két földet határoló barázda, mely Bíró Balázs és Bíró Vencelné földjét 
elválasztja egymástól, egy kissé kiemelkedik. Erre a barázdára merőleges

100 V. ö. Orbán B.: i. m. III. 51—52.
101 Mit der C. Comm. III. 1838. 260. — A tábor méreteit Müller után Christescu 

is közli. — Istoria militará a Daciei Romane, 1937. 120, 131.
102 Arch. Ért. 1874. 21. Király P.: Dacia Provincia Augusti I. 15., Orbán B.: 

i. m. I. 124. Téglás G.: Dácia keleti határvonala és annak védelmi rendszere I—II. 
Érd. Múz. XVII. 1900, 268, 314, 317, 319—22.

103 C. Daicoviciu: Dacia. VII—VIII. 1937—40. 318.
104 Paulovics /.: Dácia keleti határvonala, 1944. 43—48.
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irányban a magaslat közepe táján kelet-nyugati irányú árkot húztunk. 
Az itt húzott árok az egyik kapubástya mellett haladt el, melyben előke
rült a tábor fala. A táborfal belső részén egy beugró négyszögű kapubás
tya alapozására bukkantunk. A bástya mérete 4X 5 m. Belvilága 2.5X3 m.r 
A bástya külső fala a tábor falának a vastagságával egyenlő: 1.6 m., a 
belső vastagsága 1 m. Ezen a részen kupáscserepek, peremes fedőtéglák

15. kép. Az énlaki római tábor

kerültek elő. A bástyától 'északra a fal 1,6 m. vastagságban mindenütt elő
került. A tábor észak-nyugati sarka lekerekített saroktorony nélküli, való
színű támpillérekkel volt megerősítve. Beugró saroktornyot keresztfalakkal 
teljes biztonsággal nem lehetett sehol sem megállapítani. A kapubástyá
tól délre húzott három kutatóárokban szintén felszínre került a tábor fala. 
A délnyugati saroknál húzott kutatóárokban vastag égési réteget figyel
tünk meg. (16. kép.) Márton János kovácsmester, akinek a földje kb. a 
tábor közepén’ húzódik, a déli oldalon megmutatta azt a helyet, ahonnan
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sok követ termelt ki. (üjabban 8 szekérrel hordott el.) A kőkitermelés 
nyomai jól látszanak. Ezen a helyen egy beugró közép kaputorony négy
szögű alapozását kaptuk meg, melynek méretei nagyrészt megegyeznek a 
nyugati fal középső kaputornyának a méreteivel. Márton János a kövek 
nagyrészét kiszedte. A kapubástyától keletre egész a délkeleti sarokig a 
falat megkaptuk. A tábor lekerekített sarokfala szépen megmaradt. Ezen 
az oldalon egyes helyeken a falmaradvány a szántóföld felületén ki is lá t
szott. A keleti fal alapozása végig megmaradt, a közepe táján a nyugati 
fal középső kaputornyához hasonló nagyságú beugró négyszögű tornyot 
kaptunk. A tábor északkeleti sarkánál is a köríves táborfalnál egy beugró 
faldarab került elő. Az északi oldalon szintén előkerült a tábor fala. Már
ton János földjének a végében fekszik Patakfalvi István kisbíró földje. 
A kisbíró erről a részről sok szekér követ termelt ki. Minden valószínűség

16. kép. Énlaki Castrumi. A délnyugati sarok metszete 
(1, anyatalaj; 2, átégett réteg; 3, bolygatott réteg; 4, felső humus).

szerint ezen a részen terült el az északi oldal kapuja. Ezen az oldalon az 
esős idő, valamint a diákok eltávozása miatt kutatást nem tudtunk vé
gezni. Minden jel azonban arra mutat, hogy a kaputorony köveit nagy
részt kitermelték. A tábor belső területén egyáltalán nem végeztünk ku
tatást.

Az ásatás folyamán a tábor alaprajzának a megállapítása volt a fő
célunk. Az előkerült tárgyak a szokásos dáciai rómakori táborok leletanya
gával megegyezik. A nyugati oldal feltárt kaputornyának külső oldalán 
80 cm. mélységben egy kézi malomkő felső részének a felét találtuk. A ke
rámiai anyag provinciális rómaikori s jórészt a falak melletti hamvasztá- 
sos temetkezésekből kerültek elő. Kivételt képez egy terra sigillata töre
dék, melyet a déli kaputorony közelében találtunk. Egy peremtöredék, 
melynek felső része sima, alatta vízszintes hullámvonal és zsinórdísz kö
zött tojásalákú tagokból összerakott dísz látható. Középen osztatlan kép
mezőben jobbra ugró állat töredéke fedezhető fel. (17. kép.) A nyugati ol
dal kaputornyától délirányba húzott első kutatóárokban 40 cm. mélység
ben hamvasztásos temetkezések urnatöredékei kerültek elő. Ezen a részen 
egy dörzstál peremtöredékét is megtaláltuk. Az északnyugati sarok belső 
oldalánál közvetlenül a fal alatt sorozatos hamvasztásos temetkezések 
nyomai kerültek felszínre 50 cm. mélységben, egymástól 30—40 cm. távol
ságra. Az egyik, a legészakibb fekvésű sír mellékleteként előkerült 60 cm.
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mélységben egy bronz fibula, durva iszapolású, vörösszínű urnatöredék
kel együtt. A sír oldalai kövekkel, az alja peremes fedőtéglával volt ki
rakva. Sok szenet, hamut és égett csontokat tartalm azott a sír. Ettől a 
sírtól délre hasonló mélységben ugyancsak hamvasztásos urnatemetkezés
ből egy 4—5 cm.-es hajlított vas (fibula?) került elő (2. kép 10.) Egy 
harmadik sír is előkerült, mely alul-felül peremes fedőcseréppel volt ki
rakva. A sírban vörösszínű urnatöredékeken, hamun és csontokon kívül 
üvegtöredékek, egy négyszögű, mind a négy sarkán felhajlított nyúlvány
nyal ellátott bronz ládaveret került elő. A lemez közepén kidomborodó kör 
húzódik. (2. kép 11.)

A fibula bronzból készült (2. kép 9.), 6.4 cm. hosszú, ebből 3.9 cm. 
a kengyelre, 2.5- cm. a lábra esik. A kereszttag 2.5 cm., sima, díszítés nél
küli. Csuklószerkezetű, a tű bekapcsolódása fölött a kengyel át van fúrva.

17. kép. Énlaka. Terra sigillata töredék, bronzfibula.

A kengyel tetején, oldalán s alján bordás kidolgozású. A kengyel és a láb 
kapcsolódásánál 0.5 cm.-re megvékonyodik. A láb kezdetén a végén bevá
gások díszítik, a tűtartóján háromszögalakú kivágás van (19. kép.) A fi
bula a számszeríjjas fibulák csoportjába tartozik105, s korát a III. szá
zadra tehetjük. Kovrignál a XIII. csoport, Pateknél a hagymafejes fibulák 
csoportja. A tábor területén kb., ott, ahol a praetorium lehetett, szintén egy 
bronz fibula került elő (17. kép.) A fibula hosszúsága 3.2 cm., ebből 
2.3 cm. a kengyelre esik. Csuklós szerkezetű, a tűje hiányzik. A kengyel 
külső felületén két oldalt borda- és poncoltdísz húzódik, a közepe sima, dí
szítés nélküli. A kengyel és láb kapcsolódásánál egy bevésett dűltkereszt 
s alatta vízszintes bevágások vannak. A tűtartó tömör. Hasonló fibula — 
dűltkereszt díszítéssel — került elő Komollón106 107. A fibula késő római pro
vinciális fibulaformát mutat s kora időszámításunk után a III. századra

105 Kovrig /.: A császárkori fibulák főformái Pannóniában. Diss. Pann. Ser. II. 
No. 4. 25. — Patek E.: A pannondai fibulatipusok elterjedése és. eredete. Diss. Pann. 
Ser. II. No. 19. 71.

106 Székely Z.: A komollói erősített római tábor. VIII. t. 1 a—b.
107 Kovrig /.; i. m., Patek: i. mi 69—70.
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esik. Kovrignal a XII. csoport, és Patek csoportosítása szerint a csuklós
szerkezetű fibulák csoportjába tartozik107. Az ásatás alkalmával vastár
gyak is kerültek elő, a nyugati oldal középsó' kapubástyájánál a fal külső 
részénél 60 cm. mélységben 26.5 cm. hosszú szakás, a másik végén 
kihajló tartólemezzel megerősített vastag horog, továbbá vaspántok kerül
tek elő. Az északnyugati fal külső részén 60 cm. mélységben egy 8 cm. 
hosszú, a délnyugati sarokfal közelében ugyanolyan mélységben egy 
8.5 cm. hosszú vas köpüs hajítólándzsa csúcsa, továbbá a nyugati kapu
nál egy keskeny, háromélű köpüs lándzsacsúcs került elő. Hosszúsága 
17 cm., melyből a köpüre esik 9 cm. Ezekre a lándzsacsúcsokra analógiát 
a germániai limes castrumai szolgáltatnak108. (2. kép 12—13.) Az ásatás 
folyamán a tábor területén előkerült 6 bélyeges téglatöredék. Az elsőt az

18. kép. Római téglabélyegek Énlakáról.
\

északnyugati sarok kövei között 40 cm. mélységben találtuk. Egy 3 cm. 
vastag fedőtéglatöredék, melyen 15X7 cm. méretű mélyített C Ilii 
H I S P. betűkből álló bélyeg van. (18. kép felső a.) Ugyancsak a nyugati 
oldalon a kaputoronynál került elő 40 cm. mélységben egy fedőtégla da
rab, keretezett bélyeggel. A bélyeg ép, méretei 1X5 cm. (18. kép alsó á.) 
A bástya külső falánál 60 cm. mélységben még két fedőtégla darabot ta
láltunk hasonló bélyeggel, melyek közül az egyik, csak C Ilii H l. betűket 
tartalmazta, a másik meg a teljes bélyegfeliratot. A déli kaputoronynál 
20 cm. mélységben egy bélyeges kupáscseréptöredéket kaptunk, a bekere
tezett csonkabélyeg Ilii HIS betűket tartalmazta. A torony kövei között, 
a külső részen egy 25 cm mélységből előkerült téglán is csonka bélyeget 
kaptunk, mely Ilii HISP betűket tartalmazta. A keleti oldal kaputornyá
nál a fal mellett előkerült egy 1.5 cm. vastag bélyeges téglatöredék, me
lyen IIII Hl betűket tartalmazó csonkabélyeg van, továbbá egy bélyeges, 
peremmel ellátott téglatöredék. A bélyeg bekeretezett, mérete 6X1 cm- s 
teljesen ép G IIII HISP betűket tartalmazza. Mindkét bélyegbetű a kisebb
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betűtípusú változathoz tartozik. A bélyegek feloldása: Cohors I lii  Hispa
norum equitata.

Csak egyetlenegy feliratos emlék került elő a nyugati kaputorony 
külső fala előtt. A faltól 50 cm. távolságra, egy téglalapalakú, egyik sar
kával 10 cm., a másikkal 40 cm. mélységben, feliratos kő került elő. (21. 
kép.) A kő a feliratos mezővel lefelé fordulva feküdt. A feliratos kő mé
rete 132X52 cm., vastagsága 22 cm. Tabula ansatas keretben foglal he
lyet a feliratos mező. A szélén alul és felül egy-egy rozetta közrevesz egy 
halat. A halon bevágási díszek vannak. A jobb oldalon a tabula ansatas 
keret s a felírat egyrésze hiányzik. A feliratos mező betűi szépen kidolgo

zottak, 11 cm. magasak s 1 cm. szélesek. A megmaradt felirat szövege a 
következő: (22. kép.)

I M P . C A E S . M .  IMP(eratori) CAES(ari) M(arco) . . .
Pl O . FELICI . AV PIO FELICI AV(gusto) ........
CO H . Ilii . H I S COH(ors) I lii  HIS (panorum) . . . .

A feliratos kő a második sor közepe táján hosszában kettéhasadt, való
színű a lezuhanás alkalmával. A kő anyaga lágy homokkő. A feliratos kö
vet a Cohors Ilii. Hispanorum equitata csapattest állította minden való- 
szinűség szerint Caracalla császárnak, i. u. 214-ben, mikor a császár a 
szabad carpo-dákok elleni hadjárata alkalmával Énlakán is megfordulha
tott és a tábort kijavíttathatta108 109. A feliratos kő alatt egy homokkő szobor

108 Das Kastell Zugmantel, Sonid. abdruok aus d. w. Dér abergerm. Raet. Limes 
des Roejnerreiches, Heidelberg, 1909. XIV, 38, 39. — Das Kastell Osterburken, 1895. 
VII. t. 28—29. — Das Kastell Pfiinz, 1901. XV. t. 44.

109 E: Kornemann: Römische Geschichte II. 1942. 343.
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torzója feküdt, mely derékban ketté volt törve. A teljes hossza 130 cm., a 
torzóra 101 cm. esik. A szobor szemközti nézetben egy gazdag redőzetű, 
térden a lu líró  öltözetbn álló alakot ábrázol, a fej, karok s a lábfejek 
hiányzanak. A torzó alján egy szeggel való megerősítésre szolgáló lyukat, 
a lábaktól számítva csípő magasságig pedig, a feliratos tábla beilleszté
sének megfelelő mélyítést találunk. (21. kép.)

A tábor alakja négyszögű (23. kép.) méretei: 145X145 méter. A tá 
bor nem sík területre, hanem lakás domboldalra épült.'A keleti és nyugati 
oldal között legalábbis 3 méter magassági szintkülönbség van. A fal vas
tagsága 1.6 m., megmunkálatlan kövekből van építve (opus incertum).

20. kép. Edénymtszetek. (1 = 3  kép 6; 2 = 3  kép 11; 3 = 3  kép 10; 4 = 3  kép 5;
5 = 3  kép 3; 6 =  3 kép 2; 7 =  3 kép 1; 8 =  3 kép 7; 9 =  3 kép 8; 10 =  3 kép 9 cca lh.)

A déli kaputorony a nagyarányú kőkitermelés miatt nagyon rossz álla
potban van. A tábor a szokásos császári tábor alakját mutatja, lekerekített 
sarkokkal s beugró négyszögű kaputornyokkal. Legpontosabb analógiát a 
germániai limes táborai szolgáltatnak110 111.

A tábor ásatása alatt a Cohors I lii Hispanorum equitata nevű lova- 
sított csapattest téglabélyegeinek két változata került felszínre. Mindkettő 
mélyített betűkkel, a nagyobb betűkkel ellátott bélyeg keretének a sarka 
domború. A kisebb betűs bélyeg kerete éles sarkú. Mindkét változat egy
forma arányban került elő. Eddig is két bélyegtípust ismertünk a vár, ille
tőleg a „palota11 területéről, az egyik110 111 megegyezik a kisebb betűtípusú

110 Das Kartell Lützelbach, Í904. I. t. 2.
111 Szilágyi / .:  A dáciai erődrendszer helyőrségei és a katonai téglabélyegek. 

Diss. Panni. Ser. II. 21. 15. t. 21. — Orbán B.-nál is hasonló téglabélyegeket találunk, 
i. m. 125.

43



bélyeggel, mely a Cohors latin nevet rövidítve csak a C betűt tartalmazza. 
A másik a Cohors nevet COH. formában rövidíti112, ez a „Palota11 nevű 
helyről került elő. Az eddig ismert téglabélyegek mind csonkák. Az ásatás 
alkalmával került elő ép példány is. A népnevet tehát nem HIS., hanem 
HISP. formájában rövidítették. A jelek szerint — mivel más csapattest 
bélyeges téglája a tábor területén az ásatás folyamán nem került elő — a

21. kép. Római szobor és feliratos kő töredéke Énlakáról.

Cohors Ilii Hispanorum equitata lovasított csapattest volt az, mely a tá
bort építette. Erről a csapattestről tudjuk, hogy — állítólag —• Bereckben 
is megfordult113. Ez a csapattest szolgáltatta a tábor helyőrségét egész a 
római uralom végéig, Dácia feladásáig114. Erre mutat a nyugati kaputo
ronynál (porta praetoria) előkerült feliratos kő is, melyet valószínű Cara-

112 Székely Z.: Jegyzetek Dácia történetéhez. 39, 1. kép.
113 E. Panaitescu: Atti II. Congresso Romani 1931. I. 171. — W. Wagner: Die 

Dislokationen dér römischen Auxiliar formationen, 1938. 155. — Szilágyi J.: i. m. 19.
114 J. Jung: Pástéra dér Provinz Dacien, 120. — Wagner: i. m. 155. — Szilágyi: 

i. m. 17. — Székely: i. m. 42.
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callanak állított a Cohors Ilii Hispanorum legénysége. A kő — melynek 
egyrésze hiányzik — szépen kidolgozott betűi az Antoniusok korára mu
tatnak. A feliratos kő és szobor a kaputorony javítása alkalmával került 
felhasználásra. Erre mutat a feliratos kő hiányzó része, továbbá a torzó 
oldalán a kő beillesztésére szolgáló utólagos kiképzés. A tábor építésének 
az idejét közvetlenül Dácia meghódítása utánra, Traianus—Hadrianus ide
jére tehetjük1’5. A tábor feladásának az időpontjára támpontot ad az ása
tás folyamán előkerült 3 drb. római érem. A nyugati kapun bevezető ró
mai út kavicsrétegében került elő Severus Alexander ezüst denáriusa. Le
írása: Eli. IMP ALEXANDER PIVS AVG. a császár babérkoszorus mell
képe jobbra, Htl. P.M.TR.P.X.COS III.PP. Sugárkoronás nap lábon bal
felé, jobb kezét felemeli és egy gömböt tart. Coh. 2. IV. 443,411. (I. sz. u. 
232.) A déli kaputoronynál III. Gordianus Moesia Superior 241. évi kibo
csátású nagy bronza került elő. Eli. IMP. GORDIANVS FEL AVG. a csá
szár jobbranéző mellképe, Piti. PMSC OL VIM AN III, lábon álló női alak

22. kép. Énlaka. Római feliratos kő szövege.

balra egy bika és oroszlán között. (A típus.) B. Pick: Die antikén Mün- 
zen von Dacien und Moesien I. 1. Berlin 1898. 35,83' sz. A nyugati kapu 
(porta praetoria) északi bástyájának a belsejében átégett rétegben, hamú 
között került elő Philippus Pater nagy bronza. Leírása: Eli. IMP.M.IVL. 
PHILIPP /VS AVG/ a császár babérkoszorus mellképe jobbra, Htl. PRO
VINCIA DACIA AN I (szelvényben). Sisakos Provincia frigiai sapkában 
lábon állva egy sas és egy oroszlán között, jobbkezében egy hajlított kar
dot tart, baljában egy vexillumot, melyen DF betűk vannak. Coh. 2. V. 
118,119,250. /I. sz. e. 247./ A Székelyföldön a már feltárt komollói római 
tábor ásatása alkalmával előkerült érmek is Philippus Pater ezüst dená: 
riusával zárulnak. Ezek szerint az énlaki római tábor elpusztulása is, a 
többi székelyföldi tábor elpusztulásával egyidőben történhetett. Az előke
rült nyomok szerint tűzvész martalékául esik, ami a Philippus Arabs ide
jében történt nagy carp betöréssel hozható összefüggésbe115 116. A tábornak 
a szerepe Téglás szerint ,,A két Kükiillő forrásvidéki átjárói11 feletti őrkö
dés volt117.

115 Székely: i. m.
116 /. Jutig: Műt. d. Inst. f. österr. Geschforsch. Erg. Bd. IV. .11. — E. Korne- 

mann: i. m. II. 1942. 354—55.
117 Téglás G.: A rómaiak végvárai a Hargitahegység alján. Érd. Múz. 13. 1896. 

387. — Dácia keleti határvonala I—II. Érd. Múz. 17. 1900. 268, 317, 321.
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A tábor védelme alatt a község területén minden jel arra mutat, hogy 
polgári település is létezett118. Az előkerült feliratos fogadalmi köveket, a 
Cohors Ilii Hispanorum csapattest vagy annak prefektusai állították119. 
A Várkert nevű részről újabban Paulovics közöl egy Jupiternek szentelt

23. kép. Az énlaki római tábor alaprajza.

•oltárkövet118 119 120. A castrumtól délre Kerestély Mózes földjén 1887-ben két fel
iratos kő került elő (valószínű azonosak a Budai által közölt két Dianá
nak szentelt oltárkővel), ugyancsak ezen a részen került elő még egy fel-

118 Székely Z.: i. m.
119 C. I. L. III. 945—49. — Budai: Két római feliratos kő Énlakáról. Érd. Múz. 

XXIII. 1906, 132—133. — Megjegyzések Dácia meghódításának történetéhez. Dóig. 1912. 
III. 81—82. — Téglás G.: Egy téves adat kiküszöbölése Dácia történelméből. Száza
dok, XLVI. 1912. 128—132. — Christescu: Istoria m ilitará a Daciei Romane, 1937. 
188—89.

120 Paulovics /.: Dácia keleti határvonala .. .47.
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iratos kő, mely Kerestély Balázs pincéjébe van beépítve. A castrum keleti 
oldalánál lévő kapunál (porta decumana) Bíró Sámuel szintén egy felira
tos követ talált, mely házának tornáca alatt fekszik. Bencédi Gergely csűre 
alatt egy nagyobb méretű feliratos kő egyik fele van elhelyezve, mely — 
Bíró Izsák volt énlaki unit. lelkész közlése szerint — a castrum északnyu
gati részében, a táborfal közelében került elő. A követ az említett lelkész 
szobortalapzatnak vélte s a rajta levő feliratot lemásolta. A másolt szöveg 
elveszett, emlékezetből idézve a feliratot, így kezdődött: IMP. CAES. MARC.
AVR (Antonio) AVG........Ezek szerint ez a feliratos kő vagy Caracalla,
vagy Heliogabalus császárokkal hozható összefüggésbe. Ennek a feliratos 
kőnek egyik fele Énlaka és Martonos község között levő Zsákod pataka 
kőhídjába van beépítve. Szabó Sándor énlaki gazda pincéjében szintén a 
castrum területéről előkerült feliratos kő van beépítve. Ugyancsak ő kö
zölte, hogy a községháza melletti kertben egy két alakos sírkő került elő121-.

A „P alo ta inál a faluba vezető út római épületek falait metszi. Ez a 
rész az u. n. „Palotakert11, az itt húzott árok egy ép és két töredékes tég
labélyeget hozott felszínre. Az ép téglabélyeg sima keretben CPALP betű
ket tartalmazza, a másik két bélyeg töredékes. Az egyiken C, a másikon 
PALP betűk olvashatók, s mindkettő tabula ansatas keretben van. (24 kép 
1.—3.) Az ép bélyeg mérete 9.5X3 cm., vastagsága 3 cm. Az ansalunatas 
keretű PALP betűket tartalmazó tégla peremes fedőtégla töredéke. A tég
labélyegek feloldása: C(ohors) P(rima) ALP (inorum equitata). Ennek a 
csapattestnek a bélyeges tégláit ismerjük Sóváradról és Mikházáról122. 
Az ásatás folyamán előkerült bélyeges téglák, valamint Téglás G. egyetlen 
adata azt bizonyítják, hogy ez a csapattest Énlakán is megfordult123. Te
kintettel arra — az ásatás eredménye szerint —, hogy csak polgári telep
ről ismerjük a csapat téglabélyegeit, az a következtetés vonható le, hogy 
későn került Énlakára s itteni tartózkodása is átmeneti jellegű volt. A je
lek szerint a csapattest, a táboron kívüli katonai és polgári építkezésekben 
vett részt, ami nem zárja azonban ki, hogy a tábor kijavításában is nem 
segédkezhetett. .

Firtosmartonos—Firtánus (Udvarhely-rajon). Orbán Balázs124 Énlaka 
közelében lévő Martonos községben előforduló római nyomokról a követ
kezőket irja: „E falu felett északra néhány száz láb magasságú hegy, vagy 
inkább magaslat emelkedik fel; ennek fennlapján egy szabályszerű 300 
lépés oldalhosszal bíró római castrum elvitázhatatlan nyomai látszanak,

121 Ez a kő valószínű azonos azzal a sírkővel, amit C. Daicoviciu ismertet. Dacia
VII—VIII. 318. r  Ifi

122 Arch. Ért. I. 1869. 317.; C. I. L. 8074, 8 a, (Brukenthal Múzeum gyűjt. Lel tsz. 
7634, 7635.) b„ c., e.; C. I. L. 8074, 8 d. — Téglás G.: Arch. Ep. Mitt. XI. 238, Érd, 
Múz. 1888. 242. — /. Jung: Fasten dér Provinz Dacíen, 1894. 138. — C. Daicoviciu: 
Notite archeo'logice epigrafice, An. I. S. C. 1928—32. II. 58—9. — W. Wagner: i. m. 83, 
25. j. — Szilágyi / .:  i. m. 16. — Paulovics I.: i. m. 36, 56—59. j., 41, 74. j. — Az ása
tás folyamán előkerült bélyeges tégláink megegyeznek a Szilágyi által közölt téglabé
lyeg típussal, mely i. m. XVII. t. 260—62. alatt található. A marosvásárhelyi volt róm. 
kát. gimn. gyűjteménye Sóváradról őriz egy ép és egy töredékes téglabélyeget. Típusa: 
Szilágyi i. m. XVI. t. 259, XVII. t. 258.

123 Az EMKE útikalauz (1891 250 lap) a következő adatot közli: „Énlaka a ró
maiak végvára vala; C. I. ALP bélyeges téglák szerint." (I. I. Russu szíves közlése.); 
Ugyanezt az adatot megtaláltam az EKE útikalauzában is. (Radnóti D.: Erdélyi Kalauz 
1901. 347. — mely az EMKE útikalauzának átdolgozott, bővített kiadása.)

124 Orbán B.: A Székelyföld leírása. I. 122.
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falnak behantolt gátonya s az ezt övezett négy sánc vonala tisztán kive
hetők Hogy pedig ez római erőd volt, mutatja fekvése, alakja és az is, hogy 
a közelében levő szántóföldeken sok római érmet találtak. Egy ily pénzen 
Augusta Faustina, másikon Letitiae felírat volt, mint mondják; kár, hogy 
aranyműves kézbe kerülve elvesztek.

Ezenfelül a hegy magasabb ormán van az énlaki kerek e rd ő ____
Szemben a leírtam castrummal. . . .  a Beszér felé is ily földhányások 

és mély sáncok vonalai s a hely szabályszerű kilépcsősítése (terasszozása) 
észlelhető, mi azon véleményre jogosít, hogy ott valamely erődített hely, 
talán a túloldali castrum védelme alatt állott római colonia feküdhetett; 
ezt igazolnák az itten talált Theodosius aranyak s már régi érmek is.“

Paulovics125 a fentebb leírt helyet a Bárcza tetővel azonosítja s őskori 
településre rátelepedett római polgártelep létezését tételezi fel.

Bíró Izsák, volt énlaki unit. lelkész közölte e sorok írójával, hogy a 
Bárcza tetőn Patakfalvi Albert 1923 táján egy bélyeges tégladarabot ta-

24. kép. Téglabélyegek Énlakáról.

Iáit, melyen „A II. Gall cohors jelzése volt látható“. Amennyiben az emlí
tett unit. lelkész megfigyelése helyes volt — Orbán feljegyzését is tekin
tetbe véve — a Bárcza tetőn (15. kép.) római castrum (?) vagy polgári 
telep kellett, hogy létezzen. A bélyeges tégla szerint pedig csak a Cohors 
II. Gallorum Macedonica equitataról lehet szó, mely Hadrianus idejében 
Dáciából átkerült Britanniába126. Ügy látszik, hogy ez a csapattest már Dá
cia elfoglalása alkalmával Firtosmartonosig jut el, föld-, esetleg kőtábort 
építhetett. Határvédő szerepét azonban már korán Hadrianus alatt nem 
Firtosmartonoson, hanem már Énlakán átveszi a Cohors IV Hispanorum 
equitata, mely Dácia feladásáig Énlakán is marad. Ezeket a következteté
seket azonban csak egy ásatás támaszthatja alá.

Magyarsáros—§aros (Sztálin tartomány). A magyarsárosi népiskola 
igazgatója, Patakfalvi Jenő közölte, hogy a falu határában szántás köz
ben a dolgozó földművesek sok cserép- és téglamaradványokat találnak. 
A falunak ez a része, már fekvésénél fogva is, alkalmas emberi telepü
lésre. A néphagyomány is utal arra, hogy itt régen emberi település volt. 
üjabban ezen a részen Nerva császár ezüst denáriusa került elő. Leírása:

125 Paulovics: i. m. 46.
125 Jung: i. m. 118.; Wagner: i, m. 136—137.
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Eli. IMP. NERVA CAES. A VG. PM. TRP II. COS III. P. P. A császár 
babérkoszorus feje jobbra, Htl. AEQUITAS AVGVST (I). Az Aequitas 
balra áll, kezében mérleget és bőségszarut tart. Coh. 2. II. 2. 8. szám 
(i. sz. u. 94.) f

Ezek a leletek arra engednek következtetni, hogy a falu határában a 
bennszülött lakosságnak, vagy a rabszolgatartó Római Birodalomnak 
egyik polgári települése létezett.

Szászkézd—Saschizd (Segesvár-rajon). Dr. Molnár István székely
keresztúri tanár közölte, hogy Táncos József a falu nyugati részében ház* 
építés alkalmával, alapzatásásnál ifj. Faustina ezüst denáriusát találta 
Leírása: Eli. FAVSTINA AVGVSTA. Mellkép jobbra, Htl. CE-RES. Fátyo
los Ceres balra fordulva egy cistán ül, két kalászt és fáklyát tart. Coh. 13. 
Más lelet előfordulásáról felvilágosítást nem tudtam kapni.

Árkos—-Arcus (Sepsi-rajon). Az Árkos község közelében, s a Súgó és 
Égevesze patak között emelkedő hegyfokon levő „Várhegyet" 1947-ben á t
kutattam. Ezen a részen egy földsánc szalad félkörben. Orbán Balázs127 
átkutatta és át is vágta ezt a földsáncot, melyben nem talált mást csak 
földberakott szikladarabokat. A nyugati oldalon a földsáncot én is átvá
gattam. A töltés alapja 11.5 m„ a magassága 3 m., anyaga agyagos föld, 
melyben egy-egy követ lehet találni. A földsánc által bezárt terület átmé-

■25. kép. Vaskard a kökösi sírból.

rője észak-dél irányban 76 m., kelet-nyugati irányban mérve 72 rri. Sem
miféle lelet nem került elő. Helyesen jegyezte meg Orbán, hogy alkalmi 
védekezésre szolgált s a középkorban készítették a falu lakói.

Szászfalu—Sásáusi (Kézdi-rajon). 1949-ben az átrendezés alkal
mával, 300 m-re a falutól, az új út közelében a földmunkálatok alkaJmával 
2 m mélységben temetkezés került elő. A sírban egy hátonfekvő csontvázat 
találtak, melynek melléklete egy vaskard volt. A csontváz fején vassisak 
volt, mely a földmunkálatok alkalmával teljesen tönkre ment. A kardot 
Incze Sándor juttatta be a múzeumba, egyéb mellékletekről, a sisak for
májáról nem tudott semmi felvilágosítást adni.

A kard egyenes, kétélű vaskard, a penge közepén mindkét oldalon 
homorú vájat húzódik. A penge hossza nem mérhető, a vége hiányzik. 
A megmaradt rész 93 cm hosszú. A penge szélessége 5,5 cm. Az egyenes 
négyszögletes keresztvas hossza 25,5 cm. A markolatvas 11 cm. A mar
kolatgomb négyélű metszett lapú vaskúp. A temetkezés kora a kard for
mája alapján i. sz. u. a X. századra tehető128.

Kökös— Chichis (Sepsi-rajon). Az 1949. évben Kökös község köze

127 Orbán B.: i. m. III. 49.
128 Szendrei /.: Magyar hadiöríénelmi emléket^ 1896. 64, 184. kép.
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lében az Olt folyón átvezető híd építésénél a jobb parton 4 m mélységben 
egy háton fekvő csontvázat, a közelében vaskardot s egy érmet kaptak a 
dolgozó munkások. A kard Kántor Sándor megyei szakszervezeti titkár 
révén a sepsiszentgyörgyi múzeumba került. (25. kép.) A kard egyenes, 
kétélű, melynek a pengéjén homorú vájat vonul végig. A penge fokozato
san keskenyedik. A markolat 5 cm átmérőjű, kerekded, iapos gombban 
végződik, melynek mind a két oldalán egy-egy kiálló gombot találunk. 
A két oldalon levő gombokon egy-egy* 1 cm-es kereszt van sárgarézből. 
A nagy gomb belsejét egy 0,2 cm-es sárgarézlemez alkotja, mely felül 2 
cm hosszúságban és 0,7 cm magasan ismét előtűnik. A keresztvas lapos, 
egyenes, egyik oldalán 8 cm hosszú. A penge hossza 87 cm, a markolat a 
gombig 19 cm. A penge legnagyobb szélessége 5 cm. Az érmet nem sike
rült megszerezni. A kard formája129 alapján a temetkezés korát a XIV. 
század, illetőleg legkésőbb a XV. század első felére tehetjük.

Az elmondottakból kitűnik, hogy a termelőeszközök és a társadalom- 
fejlődés fokozatait illusztráló régészeti leletek a Magyar Autonóm Tarto
mány területén levő ős- és ókori településeken végzett kutatómunkák ré
vén az utóbbi évtized alatt is gazdagították a sepsiszentgyörgyi múzeum 
gyűjteményét. A múzeum vezetőségét főként a bennszülött őslakosság kul- 
túrhagyatéka érdekelte s ezért a fősúlyt a társadalomfejlődést visszatük
röző települések feltárására helyezte. Kutatómunkánkat azonban a mú
zeum anyagi helyzete elég szűk korlátok közé szorította. Az ásatásokat 
csak nehány lelkes középiskolai tanár és tanuló önkéntes munkája segítsé
gével sikerült megvalósítani. A jövőre vonatkozólag minden reményünk 
megvan arra nézve, hogy a múzeum ilyen nehézségektől mentesül és így 
igazi hivatását zavartalanul fogja teljesíteni.

U9 V. ö. Szendrei /.: M agyar hadtörténelmi emlékek. 1896. 173., 555. kép. —
Nagy G.: Magyar kardok. Arch. Ért. XVIII. (1898.) I. t. 20. — Nemes—Nagy: A ma
gyar viseletek története, 1900. 28. t. 14., 16.


