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BEvEZETÉs
„alapítása óta, a régészeti kutatás komoly hagyományokkal rendelkezik az Erdélyi Nemzeti történelmi 
Múzeumban (entM), mivel az intézményi állomány gazdagításának ez a egyik legfőbb módja. Évről-évre 
a múzeum régészei különböző feltárásokon vesznek részt úgy erdély-szerte, mint Románia más vidékein, 
illetve külföldön is. Általuk kerül nyilvánosságra és széleskörű bemutatásra erdély történelme, az 
őskortól a modern korig.

a dák és a római kor kutatásának, akárcsak a római kor előtti dák főváros Sarmizegetusa Regia környéki 
régészeti feltárásoknak, nagy hagyománya van az entM keretében, a múzeum szakértői ebben a 
térségben több mint hat évtizede folyamatosan végeznek ásatásokat.”

Dr. Carmen Ciongradi, 
az erdélyi nemzeti történelmi Múzeum Vezérigazgatója

a Szászvárosi hegység dák várai többéves régészeti kutatási programot a kolozsvári székhelyű erdélyi 
nemzeti történelmi Múzeum vezeti és a Művelődési Minisztérium finanszírozza. az entM ugyanakkor 
ezen többéves kutatások szervezője, amely kutatások eredményeit ezen a portálon keresztül hozza 
folyamatosan nyilvánosságra.
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az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, tudományos 
és Kulturális Szervezete (UNESCO) által 1972-
ben elfogadott „a Világ Kulturális és természeti 
Örökségének Védelméről szóló egyezmény”-ben a 
világ kulturális örökségének védelméről szóló tervet 
javasolt. az emberiség Közös Örökségének Listáján 
jelenleg hét romániai műemlék és hely szerepel. 1999 
óta ezek közé soroljuk a történelmi erdélyben levő 
Szászvárosi Hegyek dák erődítmény-rendszerét is.

a hat murus dacicus technikával épített,  hat város 
képezték a dák állam magját Burebista uralkodásától 
decebálig.

az UneSCO hatóság ezeknek a lelőhelyeknek és 
műemlékeknek az egyetemes értékét néhány 
feltétel teljesítése függvényében állapította meg és 
szentesítette:

(ii) az építési technikák és általában az ókori katonai 
építészet terén, a dák várak, a külföldi kulturális 
hatások és a helyi hagyományok egyedülálló 
szintézisei.

(iii) a dák várak konkrét kifejezői a Kr. e. i. évezred 
végén virágzó dák királyságok rendkívüli fejlettségi 
fokának.

(iv) a dák várak példaértékű emlékei, az európai 
vaskor végére jellemző, az erődített központoktól 
a proto-városi agglomerációkig (oppidum) való 
fejlődésnek.

Ezek a megállapítások hangsúlyozzák a Szászvárosi 
Hegyek dák emlékműveinek a helyét az ókori 
civilizációk európai kontextusában, akárcsak az őshonos 
kulturális környezetet kifejező egyedülálló voltukat.

UNEsCO
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REGiA
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a várhelyi (Grădiștea de Munte) dák vár - 
Sarmizegetusa Regia, a Dák Királyság fővárosa – 
Várhely (Grădiștea de Munte) faluban, Felsővárosvíz 
(Orăștioara de Sus) községben, Hunyad megyében van.

már a XiX. században olyan gondolatok keringtek, 
hogy a Surján hegységben (Szászvárosi Havasok a 
történelmi leírásokban) létezik egy dák erődítmény 
együttes. az akkori osztrák adminisztráció 
képviselőket küldött, hogy vizsgálják a környéken 
felbukkanó nemesfém kincsek jelenségét. a császári 
küldöttek hivatalos jelentésükben a számos feltárt 
darab mellett lejegyzik az erődítmény és egyéb 
kőépületek létét.

a XiX. század folyamán Várhely egyaránt 
foglalkoztatott tudósokat és régiség gyűjtőket. 
Egyesek közülük ásatásokat is végeztek az ókori 
település különböző pontjain.

Hogy az együttesen belül Várhely szinte központi 
helyet foglal el, míg az összes többi vár és 
település e köré tömörül.  a népsűrűség, a lakott 
területek rendszerezésére vonatkozó törekvések és 
a monumentális építmények a várhelyi település 
városias jellegére utalnak.  a ma is látható romok 
elég világos képet nyújtanak a Vaskor virágzó 
civilizációjáról.
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a rendszeres kutatás megkezdése után megállapították, 
hogy a feltárt anyag nemcsak gazdag, hanem nagyon 
változatos is, sok darab maradt meg a római háborúk alatt 
tűz áldozatává vált lakások és műhelyek maradványai 
között, amelyek a dák civilizáció kutatásának értékes 
útmutatói lettek. említést érdemel mindenek előtt az 
óriási mennyiségű vas, amit nyersanyag formájában 
találtak (bugavasak kivágással, különféle formájú és súlyú 
rudak), vagy az eszközök, fegyverek, épületanyagok, 
stb. széles skálája. Kihasználva az ásványi anyagokban 
bővelkedő altalaj gazdagságát, a dákok ezt a területet 
a késő vaskori európa egyik legfontosabb fémfeldolgozó 
központjává alakították.

az ásatási területeken leggyakrabban talált műtárgy a 
kerámia. a Szászvárosi Hegyek dák váraira vonatkozó 
közös jellemzők (különféle technikák, edény alakok) 
mellett, úgy tűnik, minden várnak van egy csakis rá 
jellemző sajátossága. Sarmizegetusa Regia elegáns, 
szépen, látható mediterrán hatásokkal kivitelezett 
étkezési edények előnyben részesítésével tűnik ki. erre 
a központra főként a bonyolult geometriai formákkal, 
növény- és állatmotívumokkal festett kerámia jellemző. 
Ez nemcsak a vaskorszak végi helyi fazekasmesterek 
teljesítményéről tanúskodik, hanem egy teljes mitológiai 
világra derít fényt, amelynek művészeti megnyilvánulási 
formája az a motívum, amellyel ezeket az edényeket 
diszítették.
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a Kosztesd-Cetățuie (Costești–Cetățuie) dák vár - 
Kosztesd (Costești) faluban Felsővárosvíz (Orăștioara 
de Sus) községben, Hunyad megyében van.

a kosztesdi dák vár az 561 m magas Várdombon (Dealul 
Cetăţuia) található, a Gredistye Vize bal partján, 
ahol a völgy beszűkül. Habár nem a legmagasabb a 
környéken, a domb uralja a tájat, jó rálátást nyújtva 
az északra levő Maros völgyére. a Cetăţuie dombi dák 
romok láthatóak voltak a XiX. században, de a kor 
leírásai csak futólag említik őket.

a várnak összetett erődítés rendszere és különféle 
rendeltetésű épületei voltak. ezek java része egy 
elsődleges konzerválási folyamaton ment át, s 
ennek köszönhetően ma is látható. a civil település 
valószínűleg a domb lábánál levő teraszokat és a völgy 
közelében levő alacsony részt foglalta el, a jelenlegi 
faluközpont alatt.

a várban talált cserépedények között egyaránt 
előfordulnak korongolt és fazekas korong nélkül készült 

példányok (élelmiszertároló edények, gyümölcsös tálak, 
cseréptálak, csuprok). Égetett agyagból gyapjú fonásánál 
használt orsókarikát vagy szövőszék súlyokat is készítettek.

Vasból készült eszközt és szerszámot nem sokat 
találtak, de ezek a kor foglalkozásainak szinte teljes 
skáláját lefedik, a mezőgazdaságtól és szőlészettől 
(sarlók, kacorok, ollók), a kovácsművességig 
(lyukasztók, vésők) és asztalosságig (balták, bárdok, 
ácsbárdok, reszelők, fúrók). a leletek közül nem 
hiányoznak a kisebb darabok (kések, szegek, 
kampósszegek, zsanérok, sarokvasak, csapok), 
lószerszám darabok (zablák, sarkantyúk), vagy vas 
fegyverek sem (lándzsa- vagy nyílhegyek, egy kard, 
amelynek pengéje keresztmetszetben háromszög 
alakú). Különleges lelet egy katapultból származó 
bronz darab (modiolus).

Szintén a várból vagy a környékéről származik egy sor 
görög vagy római pénzérme helyi utánzata. Ugyanakkor 
eredeti, külföldi pénzérméket is találtak, ilyen például az 
a 35 darab bronz érme, amelyet Histria városa veretett.

9



 
COsTEsTi-BLiDARU

10



a Kosztesd-Blidaru (Costești – Blidaru) dák vár - 
Kosztesd (Costești) faluban Felsővárosvíz (Orăștioara 
de Sus) községben, Hunyad megyében van.

a kosztesdi dák vár egy 705 m magas dombon áll, 
amelyet nyereg köt össze a Faerag gerinccel, a 
Gredistye vize és a Faerag völgy között helyezkedik el. 
a kiválasztott hely jó rálátást nyújt a Gredistye völgy, 
illetve az észak felé még távolabb levő Maros völgyére.

a Blidaru-i dák vár szinte trapéz alakú, erős kőfalai 
voltak, s a falak mentén négyszögű tornyokkal. 
Mindezek az építmények a dák település elsődleges 
katonai jellegét mutatják.

a Blidaru – i romok iránti érdeklődés viszonylag új 
keletű a Szászvárosi Hegyek többi dák erődítményét 
övező hosszas érdeklődéshez képest. a környéken 
véletlenül felfedezett dák leletekről a XX. század 

elején jelentek meg az első feljegyzések, amelyek 
korábbi kincskeresők által hagyott nyomokról is 
említést tesznek.

Kevés leletanyagot találtak a vár belsejében, ezek 
főként élelmiszertároló cserépedény töredékek.
Például, a vár délkeleti sarkán levő toronyban néhány 
egész tároló edényt találtak. Ezeket a viszonylag 
nagyméretű, fazakaskorongon, téglaszínű pasztából 
készített edényeket víz vagy gabona tárolására 
használták.

az erődítmény közelében, a Pietroasa lui Solomon-
nak, nevezett pontban, ahol templomok nyomait 
azonosították, cserép darabokat találtak, egy 7 kg-
os, félgömb alakú ón darabot, valamint egy vasrúdra 
rögzített tömör ezüst, nőstény oroszlánt ábrázoló 
szobrot.
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a Lunkány – Vöröstorony (Luncani – Piatra Roșie) dák 
vár – Lunkány (Luncani) faluban, Bosorod (Boșorod) 
községben, Hunyad megyében van.

Vereskő a Szászvárosi Hegyek nyugati részében 
található. Vereskő hegyek közé rejtett sziklája a 
XiX. század óta egyaránt foglalkoztat tudósokat és 
régiség kedvelőket, akik beszámolóikban az antik 
tárgyak és romok mellett a kincskeresők kapzsiságát is 
megemlítik.

a vár két völgy által közrezárt kimagasló sziklára 
épült. a várhoz egyetlen sziklába vájt és a tornyokból 
felügyelt út vezetett.a késő vaskor végén kiválasztott 
hely, természetes védelmet nyújtott és remekül 
kiegészítette az épített védelmi elemeket.

időnként az erődítmény túlnyomórészt katonai 
jellegét hangsúlyozzák, bár lehetséges, hogy ez a 
nézet a jövőben megváltozik.

a mediterrán világból importált tárgyak a társadalmi 
helyzet szimbólumai voltak: bronz vázák és lámpák, 
akárcsak a „millefiori” üvegtál töredék. Különös 
darab a („Vereskő-i Bendis”-ként ismert) női alakot 
jelképező, nagy valószínűséggel kelta eredetű bronz 
maszk, amiben istenséget azonosítottak. 

a fegyver és lószerszám darabok a vaskorszak végi dák 
arisztokrácia harcos jellegére utalnak. az i. teraszon 
levő apszisos épületben és egy közeli ókori gödörben 
talált kovácsoltvas lemezek („pajzsok”) vallási 
vonatkozású dísztárgyaknak tűnnek.

Egyéb tárgyak (szerszámok, bronztárgyak öntésére 
szolgáló formák) a várúr környezetében élő mesterek 
jelenlétére utalnak, kiegészítve ezzel a körülbelül 
2000 évvel ezelőtti arisztokrata „udvaráról” 
kialakított összetett képet.
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a banicai (Bănița) dák vár – Banica (Bănița) faluban, Banica 
(Bănița) községben, Hunyad megyében van.

a várnak védő szerepe volt, dél felől védte Gredistye – 
Sarmizegetusa Regia felé vezető utat.a kiválasztott hely domináns 
pozíciója, egy szinte kúpalakú szikla (Várhegy vagy Boli domb), 
904 m maximális magassággal, a környező medencére nagyon jó 
rálátást biztosít.

a civil település a domb lábánál terült el, de ezt nagymértékben 
megsemmisítették a XiX. századi munkálatok.

a XiX. századi munkálatok területet érintő hatása és az ásatások 
rövid időtartama nem tették lehetővé civil épületek vagy 
létesítmények azonosítását. a kutatók figyelme főként a katonai 
jellegű építmények felé fordult.

az itt feltárt régészeti anyagok főként kisméretű edényekből, 
például csészékből és bögrékből, de tárolóedényekből – 
főleg élelmiszertárolásra használt nagyméretű edényekből 
– származó cserép darabok.találunk vasból készült tárgyakat 
is, az építkezésben használatos anyagoktól az eszközökig és 
fegyverekig, de sokkal kisebb mennyiségben, mint a Szászvárosi 
Hegyek többi váraiban.

a vár területén vagy annak közelében nemesfémből készült 
tárgyakat is találtak, mint például ezüst karkötőt, fibulát, 
pénzérméket, stb.
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a kápolnai (Căpâlna) dák vár – Kápolna (Căpâlna) faluban, 
Szászcssór (Săsciori) községben, Fehér megyében van.

a dák erődítmény a 610 m magas Várdombon (Dealul 
Cetăţii) helyezkedik el, a Sebes folyó bal partján, a 
Gargaló völgye és a Râpa patak (Pârâul Râpii) között. 
a magaslatot dél-nyugati irányban keskeny gerinc 
köti össze a Stăunilor dombbal, míg a többi hegyoldal 
meredek. elhelyezkedése folytán a domb jó rálátást 
nyújt a Sebes völgyére. a domb felső részét a dákok 
planírozták, majd a lesimított területet mészkő 
tömbökből épített fallal vették körül. az erődítményen 
kívül, az északi és dél-keleti lejtőket teraszosították, 
majd a teraszokra különféle építményeket emeltek.

a feltáráson előkerült cserépedények egy része korong 
nélkül készült, ezek elsősorban főzőedények, míg a 
korongon készülteket az étkezéshez és az élelmiszer 
tárolására használták. a kerámia termékek között 
találunk festett edényeket, külföldi ihletésűeket és 
import terméket is. Ezen kívül „t” alakú, az edények 
formálására használt agyag kaptafát, gyapjú fonására 

használt orsókarikát, valamint az edények falából 
készített zsetonokat találtak, utóbbiakat valószínűleg 
különböző játékoknál használták.

Számos és változatos vas tárgyat találtak: kovács 
szerszámokat (kalapácsok, fogók, vésők), asztalos 
szerszámokat (szekercék, bárdok) vagy mezőgazdasági 
szerszámokat (ekevas, kapák, sarlók) építkezéshez 
használatos tárgyakat (szegek, szegecsek, vaskapcsok), 
mindennapi használati tárgyakat (edények, szűrők, 
kések), lószerszám darabokat (kantárszár, zabla) 
vagy fegyvereket (tőrök, lándzsahegyek és nyilak). 
Változatosak a ruhadarabok vagy vasból, bronzból és 
ezüstből készült ékszerek, díszek is (láncszemek, csatok, 
karkötők, gyűrűk, fibulák). a várban talált ékszerek közül 
külön említést érdemel két fülbevaló és egy arany nyakék 
medálokkal, amiket kincskeresők hoztak felszínre.

a lakótorony belsejében és környékén 29 római 
ezüstpénzt találtak, ami valószínűleg a torony lakója által 
összegyűjtött kincs része volt. az érméknek legalább a 
fele a római köztársaság-kori dénár dák utánzata.
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a Szászvárosi hegység dák várai részei a helyi 
közösségeknek és ezek kulturális identitását képezik.

a régészeti látnivalók megtekintése, kutatása és 
hasznosítása nem képzelhető el a helyi közösség 
bevonása nélkül, amely közösség véleményünk 
szerint a legfontosabb szerepet játssza a kulturális 
látnivalók védelmétől és megőrzésétől kezdve, 
azok népszerűsítéséig.Mindez együttesen, a helyi 
közösségek és önkormányzatok támogatásával, az 
illető terület jövőbeni idegenforgalmi célponttá való 
fejlődéséhez vezethet.

Éppen ezért 2012-ben kidolgoztak egy nagyobb 
lélegzetű, a dák civilizáció nyomait kutató projektet. 
a Szászvárosi Hegyek többéves régészeti Kutatási 
Programját az erdélyi történelmi Múzeum vezeti és a 
Romániai Művelődési Minisztérium finanszírozza.

a program célja modern módszerekkel és eszközökkel 
vizsgálni az egész térséget, a kutatási eredményeket 
tudományos írásokban publikálni és nyilvánossá tenni 
a nagyközönség számára.

KöZössÉG
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Erdélyi Történelmi Múzeum

Constantin daicoviciu u. 2 sz.
400020 Cluj-napoca
Cluj, Romania
tel.: +40 264 595 677
Fax: +40 264 591 718
secretariat@mnit.ro
www.mnit.ro
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