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Decebal Hargita megyében

A Hargita Megyei Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottság, engedve a 
hatalom nyomásának, 1987-ben megszervezte Csíkszeredában a X. régészet és 
trákológia tudományos konferenciát. A rendezvény célja a dákorómai kontinu-
itás régészeti bizonyítékainak az ismertetése volt. Abban az időben ugyanis ál-
landó vád érte a többségében magyarok által lakott megyét, hogy nem szervezett 
olyan rendezvényt, amely „az igazsághoz híven tükrözné a román nép történel-
mi gyökereit”.1 

A rendezvény sajátossága, hogy nagy előkészület előzte meg a szervezést, hi-
szen a szeptemberre tervezett előadás-sorozatot már márciusban megvitatták, és 
igyekeztek megfelelő körülményeket teremteni erre az alkalomra. Levéltári forrá-
sok2 segítségével az alábbiakban igyekszünk egy rövid ízelítőt adni az országos je-
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lentőségű konferenciáról, amely mintegy mintapélda volt a szocialista propagan-
da gépezetének munkájáról.

A jegyzőkönyvekből kiderül, hogy 1987. március 26-án Májai Albert, a me-
gye Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottságának elnöke összehívta a bizott-
ság tagjait, és megbeszélték az esemény jelentőségét és az előkészületek pontja-
it. Már ekkor elkészült az első programterv, amelyet jóváhagyásra felterjesztet-
tek az erre illetékes szerveknek. Eszerint a szeptember 21–24. közötti országos 
trákológiai szimpozion hivatalosan a Trák–Géta–Dák, Dákó–Román, Románok 
és más népekkel való kapcsolataik címet viselte. 

A tervezet szerint, a program első napjára a Szakszervezetek Művelődési Há-
zának nagytermében kerülne sor. A konferencia a hivatalos megnyitóval kezdőd-
ne, ahol felszólalnak a megyei pártbizottság vezető káderei, ezt követően pedig 
Dumitru Berciu egyetemi tanár, a bukaresti Trákológiai Intézet igazgatója. A sort 
egy rövid régészeti ismertető követné, amely az aktuális, helyi kutatások helyze-
téről nyújtana képet, a Hargita Megyei Szocialista Művelődési és Nevelési Bizott-
ság, valamint a megyei Múzeum munkatársai tolmácsolásában. 

A szervezők javaslatai alapján, a megyei propagandaosztályról egy-két ide-
ológiai hozzászólás is napirendre kerülne. A megnyitó befejezéseként Kovászna, 
Bákó és Hargita megyei muzeográfusok, történészek fogalmazhatnak meg véle-
ményt a székelyek és a románok több évszázados kapcsolatáról.3

Délutáni programként, a zsögödi Nagy Imre képtár meglátogatása, valamint 
két régészeti feltáró hely dák maradványainak megtekintése szerepelt.

Másnap reggel a stúdióteremben plenáris gyűléssel kezdődhet a tevékenység, 
majd bemutatókkal folytatódna Erdély őstörténete témában, Hargita, Kovászna, 
Brassó megyék képviselőinek előadásaiban:

 Székely Zsolt (Sepsiszentgyörgyi Múzeum), bronzkorszak
 László Attila egyetemi adjunktus (Iași), dr. Sebastian Morintz (Buka-

rest), Hallstatt
  oiom Viorica (Hargita megyei muzeológus), géta-dákok Hargita me-

gyében
 dr. Viorel Căpitan (Bákói Múzeum), szabad dákok
 dr. Ferenczi István (Kolozsvár), keleti limes
 Beldiman Corneliu (Hargita megyei muzeológus), régészeti leletek a IV.–

XI. század közt
 dr. Székely Zoltán (Sepsiszentgyörgyi Múzeum), régészeti leletek dél-ke-

let Erdélyben
 Ferenczi Géza (Székelyudvarhely), régészeti leletek Udvarhelyszéken a 

római korban
 Benkő Elek (Székelykeresztúri Múzeum), a feudalizmus kialakulásának 

kezdete Székelykeresztúr térségében (XII–XIII. század).
A bemutatókat vita követné, és amennyiben a résztvevők igénylik, vagy ér-

deklődés mutatkozik a helyi ásatások helyzetéről, felkérik Szőcs Jánost, a Megyei 
Könyvtár munkatársát, hogy ismertesse a zsögödi régészeti emlékeket, vagy eset-
leg Pál János nyugdíjas történészt, aki szintén a térség régészeti feltárásairól be-
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szélne. Este a résztvevőket barokk orgonakoncertre invitálnák a csíksomlyói tör-
ténelmi komplexumba.

A harmadik napon folytatódna a bemutatók sora reggel 8–13 óra között. 
Délután a résztvevők a Hargita Megyei Múzeum őstörténeti kiállítását, majd a 
tusnádfürdői dák vármaradványokat és a sepsiszentgyörgyi múzeum tárlatát te-
kinthetik meg. 

Negyedik nap, csütörtökön 8–13 óra között zajlanának az előadások, majd 
14 órától az érdekeltek megtekinthetik Csíkrákos és Csíkszentmihály erődítmé-
nyeit, majd innen Maroshévízre látogatnának, végül a székpataki történelmi em-
lékművet, valamint a megye legnagyobb ortodox központját, a Szent Illés-monos-
tort vehetik szemügyre. A díszvacsora a szárhegyi történelmi komplexumba vár-
ná a látogatókat. 

A résztvevők számát tekintve, a bizottság megközelítőleg 89-90 őstörténet, 
ókor és középkortörténettel foglalkozó történészt, kutatót, muzeológust, egyete-
mi tanárt javasolt meghívásra az egész országból. Ezenkívül, hivatalból 8-10 tisz-
teletbeli meghívottal számoltak az RKP Központi Bizottsága részéről és a Társa-
dalom és Politikatudományi Akadémia részéről, valamint 10-15 személy a helyi 
Megyei Szocialista Művelődési és Nevelési Bizottság, a megyei múzeum és más 
intézmények részéről. Összesen mintegy 120 személy kerülhetett fel a meghívot-
tak listájára.  

Az előkészületek alapján tehát a rendezvény megnyitója a Szakszervezetek 
Művelődési Házának nagytermében, az ülések pedig a stúdióteremben zajlanak 
le. Mivel ideológiai vonzata is volt a rendezvénynek szabályozni kell a megnyitón 
a részvétel, így a tervezet szerint a konferencián a megyéből jelen lehetnek: a ro-
mán nyelv és irodalom-, a történelem szakos tanárok, muzeológusok, propagan-
disták, vagy művelődési aktivisták. Az üléseken csupán a más megyékből jövő, 
bemutatásra felkért résztvevők jelenhetnek meg, illetve a helyiek közül az a 10-15 
személy, aki közvetve érintett a témában. 

A programban feltüntetett terepmunkákon a szervezők feladata volt előkészí-
teni az adott helységekben a feltárási övezeteket, így: Zsögödön, Csíkszentkirályon, 
Tusnádfürdőn, Csíkrákoson, Csíkszentmihályon. Zsögödfürdőn az 1987-ben el-
kezdett újabb feltárást, Csíkszentkirályon, az 1957-ben talált dák ezüst kincset, 
majd Tusnádfürdőn, Csíkrákoson, Csíkszentmihályon dák erődítmények romjait.

A megyei múzeum felelt az erre az alkalomra tervezett történelmi kiállí-
tás elkészítéséért, amely legalább háromteremnyi régészeti kiállítást igyekezett 
megába foglalni a helyi leletekből. A megyei művelődési bizottság pedig a tanul-
mányi kirándulások (Gyergyó, Maroshévíz, Szárhegy) szervezését vállalta magá-
ra. 

Az utazás, szállás, étkezés költségeit, a propagandaanyag nyomtatását (kitű-
ző, plakát stb.) a szervezők helyi forrásból fedezték. Az ellátással kapcsolatosan 
kidolgozták alaposan az elvárásokat, amelyeket a megyei intézményeknek kel-
lett biztosítaniuk. Kitértek olyan részletekre is, mint a 100–150 kitűző méretére és 
anyagára. Ezek alapján, a kitűzőkön Decebal királyságának határait jelennek meg 
textil anyagból, amelynek a méretei kb. 5-7 cm, és amelyeket a megye jelentősebb 
képzőművészei állítanak össze. Ugyanezzel a motívummal egy 2,5/2 m átmérő-
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jű pannót kell készíteni, amelyen rajta lesz a X. országos trákológiai konferencia 
felirat.  Ehhez hozzáadódik az ülésszakokra tervezett kb. 100 darab fém- vagy ke-
rámiaplakett (12/15 cm), amely dák ezüsttárgyakat ábrázol a csíkszentkirályi le-
lőhelyről.

A konferencia programjának kinyomtatott példányszámát 150-ben állapí-
tották meg, 100 darab plakáttal kiegészülve, valamint egy kb. 180 oldalas könyv 
megjelentetését, amely az előadások rezüméjét tartalmazza.

Az elszállásoláshoz a megyeszékhely legismertebb hoteljét, a Hargita Szál-
lót foglalták le. Az étkeztetésre vonatkozóan előírták, hogy az ebédre és a vacso-
rára a csíkszeredai kötöttárugyár éttermében kerül sor, ugyanakkor szeptember 
23-án a vacsora Tusnadfürdőn, 24-én Szárhegyen lesz megszervezve. A helyiekre 
hárult a résztvevők szállításának a megoldása, valamint a szeptember 24-i szárhe-
gyi szórakoztató záróest megszervezése, ahol népzenével és könnyűzenével ked-
veskedtek a vendégeknek. 

A tervezet szerint, a konferencia munkáit magnetofonon rögzítik, és a III. 
Acta Hargitensia kiadványban a legjelentősebb bemutatókat megjelentetik. 

Erre az alkalomra mozgósítják a fellelhető magyar anyanyelvű történésze-
ket, mint: Barabási László tanár, Bartók Botond, Dr. Kacsó Károly (Nagybányai 
Múzeum), Dr. László Attila, Dr. Székely Zoltán, Székely Zsolt, Cserey Zoltán 
(Sepsiszentgyörgyi Múzeum), Ferenczy István (Kolozsvári Múzeum).

 A fent vázolt terv alapján áprilisban és májusban még összeültek meg-
tárgyalni a konferencia pontjait, ezeket újra rögzítették, ugyanakkor  gyelemmel 
kísérték a meghívottak visszaigazolásait, ami abból állt, hogy az előadók elküld-
ték a témájuk címét és az előadásuk rövid kivonatát. Május 7-én, a közel 100 meg-
hívott közül 52 előadást igazoltak vissza. 

A következő nagy szervezői megbeszélés 1987. augusztus 27-én zajlott, ami-
kor pontonként átbeszélték az előbb említett szervezési teendőket, kiadták a meg-
felelő intézményeknek a feladatokat. Itt megbeszélésre került az étkezési menü 
részletes összeállítása, meghatározva az alapélelmiszerek mennyiségét, az italok 
beszerzését (ebben a korszakban az üzletek kirakatai üresek voltak), az autóbu-
szok lefoglalását (üzemanyaghiány miatt előre kellett gondoskodni a tankolásról) 
stb. Tájékoztató füzeteket nyomtattak a résztvevőknek, amelyben fellelhető volt a 
tömegközlekedés menetrendje, a megyei intézmények sürgősségi telefonszámai, 
az előadások téma szerinti beosztása, az ellátási és elszállásolási program. 

A konferencia lezajlásáról egy szeptemberi jelentés számolt be, amelyből is-
mertetünk egy rövid részletet. A beszámoló szerint a bukaresti Politikai és Tár-
sadalomtudományi Akadémia, a Trákológiai Intézet, a Hargita Megyei Szocialis-
ta Művelődési és Nevelési Bizottság szervezésében megszervezett a X. trákológiai 
konferencia menetrendszerűen zajlott le Csíkszeredában. A trákológiai 
szimpozionok hivatalosan a Trákó–Géta–Dák, Dákó–Román, Románok és más 
népekkel való kapcsolataik. címet viselte, amelyet Decebal (87–106) dák király 
uralkodásának 1900-ik évfordulójára ajánlottak.

A program első napján, a megnyitóra a Politikai Kabinet nagytermében ke-
rült sor, ahol részt vettek a meghívottak és az érdeklődök. A konferenciát Aurel 
Costea megyei első titkár nyitotta meg, aki a hargitai emberek sikereit ecsetelte 
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az elmúlt két évtizedben, a RKP IX. kongresszusa óta eltelt időszaktól. Kiemelte 
azokat a régészeti és történelmi bizonyítékokat, amelyek a román nép ittlétének 
folytonosságát bizonyítják, ugyanakkor a kapcsolatait az „itt élő más népekkel”. 
Szerinte ez a rendezvény Ceaușescu útmutatásait követi, hiszen a történelem hoz-
zájárul a lakosság haza  as neveléséhez, a szocialista haza iránti érzelmek elmé-
lyítéséhez.  

Ezt követően Dumitru Berciu egyetemi tanár, a Trákológiai Intézet igazga-
tója köszöntötte a jelenlévőket, és kiemelte, hogy nagyon sok tudományos dolgo-
zat készült erre az eseményre, amelyek hozzájárulnak a történelmünk objektív 
megismeréséhez, a szocialista haza szeretetéhez. Ezután kitért Decebal dák király 
trónra kerülésének fontosságára, a dákó–római kapcsolatokra. 

Dr. Constantin Preda, a bukaresti Régészeti Intézet igazgatója, a dák állam 
gazdagságáról, a dákok szellemi életéről tartott rövid ismertetőt Decebal idősza-
kából. 

Dr. Ilie Ceaușescu altábornok a dák állam védelmi stratégiájáról, az erődít-
ményeikről beszélt. Maria Cotfas, a Hargita Megyei Szocialista Művelődési és Ne-
velési Bizottság alelnöke pedig a kelet-erdélyi régészeti lelőhelyekről és a múzeu-
mok együttműködéséről értekezett. 

A beszámoló szerint, a megnyitó után, a plenáris ülések négy csoportban zaj-
lottak le, a következő témakörben:

- I. ülésszak témája: Trákok
- II. ülésszak tematikája: Géta–dákok 
- a III–IV. ülésszak témája Dákorómaiak, románok és kapcsolataik más 

népekkel a II–XIV. századok között.
A jegyzőkönyv kitér részletesen a szekciókban bemutatott témákra (egy 

ülésszakon 25-30 előadás hangzott el), röviden mellékelve az előadás rezüméjét és 
a szerző tudományos funkcióját. 

 Az eseményről, a sajtó csupán október 3-án közöl egy egyoldalas ripor-
tot, ahol Dumitru Berciu egyetemi tanárnak jelenik meg egy összefoglalója 1900 
éve lépett trónra Decebál, a hős király címmel, valamint Maria Cotfas és  oiom 
Viorica ír a Hargita megyei géta–dák felfedezésekről. Ezekből idézünk egy-két 
bekezdést.

„… A bronzkorban való átmenet mélyreható gazdasági, társadalmi, et-
nikai és kulturális változásai jól tükröződnek több mint hetven helyen vég-
zett ásatásokban, amelyek bizonyítják az egyre egységesebb, trák típusú komp-
lexumok létrejöttét a Csíki-medencébe éppúgy, mint a Küküllők dombvidékén, 
Székelykeresztúr és Székelyudvarhely környékén. […] 

A géta-dák civilizáció jegyei igen gazdagok a megyében, nyitott településeket 
éppúgy feltártak mint erődítményeket gazdag kézi és korongolt kerámia anyag-
gal, görög-, és római edényminta utánzatokkal valamint agyag-, és csonteszközö-
ket, vasfegyvereket díszeket, ékszereket…”4 

„… Hargita megyében két típusú dák település létezik. I-es típus: nyitott te-
lepülések, amelyek a vizek mentén, völgyekben helyezkednek el és az esetek nagy 
többségében alkalmasak a mezőgazdasági munkára, az állattenyésztésre és a ter-
mészeti kincsek feldolgozására (vasér, só stb.). Megyénk területén az ilyen típusú 
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települések igen gyakoriak […] Ezek a települések szoros kapcsolatban vannak a 
második típussal, amelyek általában magasabb hegyeken helyezkednek el, és ha 
nincsen természetes védelmük, akkor megerősítették. Ezek az úgynevezett várak. 
Nagy számúk (főleg a csíki medencében) bizonyítja az övezet politikai, katonai 
fontosságát éppúgy, mint virágzó gazdasági életét…”5 

A rendszerváltás után, Bereczki Károly a Hargita Népe napilap 1990. ápri-
lis 26-i számában egy érdekes cikket adott közre a konferenciához kötödő múze-
umi kiállítással kapcsolatosan, amely teljesen más megvilágításba helyezi az ak-
kori eseményeket.6

Szerinte, mivel a kiállítás témája a dák–római nép székelyföldi leleteinek bemuta-
tása és ismertetése volt, nagy gondot okozott a helyieknek, hiszen az említett régió nem 
igazán rendelkezett ezekkel a régészeti tárgyakkal. Az akkori múzeumigazgató ezért 
egy fondorlatos tervvel állt elő. Egy régészeti könyv alapján a Csíkszeredához közel fek-
vő, vasgyártásáról híres Vlahicán (ma Szentegyháza) dák fegyverek és eszközök elké-
szítését rendelte el, amit személyesen felügyelt. Erre a legalkalmasabb műhely a vlahicai 
(régebbi nevén Szentkeresztbánya) vashámor volt, ahol köztudottan olyan kovácsok 
dolgoztak, akik bármilyen kovácsmunkát tökéletesen el tudtak végezni.7 

A történelmi forrásul szolgáló vaseszközök megalkotását két kovácsmester 
végezte, Mihály Gyula és György Márton. Mindketten elhunytak már, de a cikk-
ben megjelenő visszaemlékezésük érdekes bepillantást nyújt az akkori ideológi-
ai elképzelésekről.

Mihály Gyula, akit társai „Decebal kaszásának” csúfoltak az elkészített tár-
gyai miatt, a következőképpen nyilatkozott: „ Az úgy volt, hogy egy hétfői na-
pon a munkavédelmi kiképzésen György Márton mester hozta a rajzokat, és 
azt mondta, hogy szerdáig meg kell csinálni azokat a szerszámokat. Elosztottuk 
ügyesen a munkát, nekem egy fejsze és egy kaszarajz jutott, a fejszéhez kerek likat 
kellett csinálni, s külön kérés volt, hogy durván kell megcsinálni mindent. Ez volt 
a baj, mert mi a jó munkához szoktunk, de azt mondták, hogy a múzeumban nem 
lehet új dolgot kiállítani. Meg is csináltuk becsületesen munkaidőben, mert azt 
mondták, hogy ezért nem jár külön pénz”.

György Márton hasonlóképpen vélekedett: „Így volt na# […] Meg volt mond-
va, hogy hegesztés vagy forrasztás ne legyen rajtuk, úgy kellett megcsináljuk, 
mintha több ezer évesek lennének. Mit mondjak, megcsináltuk rendesen, ahogy 
kérték, a főmérnök adta ki a parancsot, mit csinálj? Azt mi nem tudtuk, hogy 
hová kerülnek múzeumba, vagy valahova, de akármikor megismerjük, sze  a mi 
munkánk volt.”  Az eljáráshoz hozzátartozott az is, hogy az elkészített tárgyakat 
savban maratták, hogy minél régebbinek tűnjön és célnak megfelelő legyen. 

A két kovácsmester ügyességének köszönhetően a kért tárgyak a megfelelő 
határidőre elkészültek. A forgatókönyvet azzal egészítették ki, hogy Csíkszeredán 
még létrehoztak egy dák házat. Ez szintén egy  ktív, kreált épület volt, és a helyi 
jellegzetességeken túl még véletlenül sem tükrözte egyetlenegy ókori nép hiteles 
szálláshelyét sem. 

A kiállítás végül is elnyerte az akkori kultúrbizottság elismerését és elége-
dettségét, mert „észérvekkel” támasztotta alá a hivatalos ideológiát. Maga az or-
szágos művészetügyi bizottság előljárója gratulált a múzeum vezetőségének, és az 



99

LAPOZÓ

igazgató is elnyerte méltó jutalmát, hiszen abban a kiváltságban volt része, hogy a 
párt vezető politikusai elismerésük kifejezéseként megveregették a vállát.8  

A kilencvenes évek elején a székelyföldi kovácsmesterek által készített dák 
eszközök és fegyverek a csíkszeredai múzeum raktárába kerültek, ahol többé már 
nem töltik be a nekik szánt szerepet.

Bereczki szavaival élve: „Decebal egykori eszközei is békésen pihennek egy 
raktári sarokban, talán arra várva, hogy egykor majd a székely vasművesek mun-
káját illusztrálják egy becsületes múzeumi kiállításon. Semmiképpen sem dák 
mundérban”.9

Befejezésül megjegyezzük, hogy az itt elhangzó régészeti, történelmi elkép-
zeléseket  gyelmen kívül hagyva (ma sem tisztázódtak), ennek az eseménynek az 
egyik jelentős mozzanata maga a szervezés. Ha valaki kézbe veszi a kommunista 
időszak sajtó-, művelődési vagy propaganda-osztályának jegyzőkönyveit azonnal 
rájön, hogy mennyire ellenőrzött, cenzúrázott és bürokratikus volt az akkori mű-
velődéspolitika. Megdöbbentő, mennyire részletesen terveztek meg egy-egy ren-
dezvényt (hivatalos ünnep, fesztivál, tudományos szimpózium stb.), hogyan ön-
tötték ideológiai formába, és miként hozták nyilvánosságra. 

A szervezők számára kötelezőek voltak azok a lépések, amelyek nélkül nem 
kerülhetett volna megszervezésre egyetlen esemény sem. Ennek több szakaszát 
különböztethetjük meg: előkészítés, tervezés, engedélyeztetés, lebonyolítás, kiér-
tékelés, jelentés, beszámoló. A Hargita megyei trákológiai konferencia a szerve-
zőknek köszönhetően akadálymentesen lezajlott, és habár a megye lakossága nem 
igazán vett tudomást az egészről, a helyi hatóságok szervezésből jelesen vizsgáz-
tak.  
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