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A túrán részt vett Jakab József, Karczag Ákos és Szabó Tibor.  

 

Magyar név,  

román név 

Rövid leírás 

Alsóidecs 

Ideciu de Jos 

Árkok, sáncok, kőfal maradványok a falu feletti Vár- 

hegyen  

Bégamonostor 

Mănăştiur 

Krassó-Szörény vm, castellum csekély terepmaradványa 

a falu ék-i szélén. 

Bél  

Beliu       

Bihar 

A falutól délnyugatra. Csak a kis várdombot találtuk a  

kukoricásban, egyik oldalán az árok maradványával. 

 

Branyicska  

Brănişca 

(Hunyad) 

Castellum,  a falu közepe táján, a Maros ártere fölé 

emelkedő parton. Bár át van építve, megmaradtak eredeti 

fal és toronyrészei. A körítő árok egy része is látható. 

Ma szociális otthon. A román igazgató néni harapós. 

Dunatölgyes 

Dubova 

Veterani barlang  

 

Motórcsónakot béreltünk és fantasztikus utazás  

következett a Nagy-Kazán szorosban. A barlang előtt és a 

hatalmas belső teremben jelentős falmaradványok vannak. 

Dunatölgyes 

Dubova 

Pet vár 

 

Pét, Pet, Pécs, Pécz néven 

az Al-Duna bal partján,  

Dunatölgyes mellett . Sajnos teljesen el van bontva,  

nyomát sem találtuk.  

Fettendorf 

Fetea ? 

Apátfalva mellett 

Ismét sikertelenül kerestük. 

Gyér  

Giera 

Torontál 

Castellum alig felismerhető helye.  

Gyergyószentmiklós 

Gheorgheni 

Piricske tető 

Gyergyószentmiklós fölött, a Piricske tetőn levő nagy 

kereszt közelében levő árokkal kerített terület valószínűleg 

a vesztegzár állomás maradványa. A contumac épületeinek 

nyomát hiába kerestük. 

Kovászi 

Covăsinţ Hindich 

Arad vm. Hindich sánc a falu keleti szélén. A helyén 

friss telepítésű szőlőültetvény van.   

 

Kovászi 

Covăsinţ Tornya 

Arad vm.  Gyönyörű árokkal-sánccal kerített kisvár 

maradványa a Tornya tetőn. 

 

Krizba  

Crizbav 

Höltövény vára 

 

Az ismert várhoz uniós segítséggel út kiépítése van 

folyamatban. Azért még jó néhány kilométert kell  

gyalogolni…  



Librazsd 

Liborajdea 

Vár 

 

A vár helyén jelenleg egy elhagyott, romos ház áll.  

 

Lugos 

Lugoi 

Lugosch 

Elpusztult vár beépített területen. 

Maroseperjes  

(Kelmák) 

Chelmac 

Jelentős romok a Maros árteréből kiemelkedő kis dombon. 

Máslak 

Maşloc 

Mély árokkal kerített jól látható vár nyílt területen. 

Mezősomlyó 

Şemlacu Mare 

Temes 

Sajnos  Sümeg-hegyi várból semmi sem maradt, de az  

egész hegyet tucatnyi 20. sz.-i bunker övezi. 

Nagybánya 

Baia Mare 

Jól látható vár árkokal, sáncoal, falmardványokkal 

Nagybányához közel. 

Nagybarcsa  

Bârcea Mare 

(Hunyad) 

A helyszínen felszíni maradványokat nem találtunk. 

Ószentanna  

Comlăuş 

(Arad) 

A helyszínen felszíni maradványokat nem találtunk. 

Pankota 

Pâncota 

Az ismert vártól északkeletre levő bozótos  

dombnyúlványon sejtett vár nyomait nem találtuk. 

Perjámos 

Periam 

Torontál 

Középkori vár vagy castelum csekély felszíni 

nyomai a falutól ny-ra. 

 

Petrilova 

Petrilova 

Krassó-Szörény 

Nem találtuk. 

Szarvaszó    

Sarasău    

A kis területű vár helyét, az ásatási nyomokkal 

megtaláltuk. 

Szentandrás 

Sânandrei 

Temes vm. Castellum helye és árkai bozótos területen. 

 

Szépfalu 

Frumuşeni 

Temes 

Sáncok csekély nyomai a Schanzbergen.  

Szörény 
Drobeta Turnu Severin 

Középkori vár  

Ismert későközépkori vár. 

Szörény 
Drobeta Turnu Severin 

Meterea redoutok 

3 db valószínűleg román építésű redout Szörénytől  

keletre. Maradványaikat a felszínen nem találtuk. 

Szörény 
Drobeta Turnu Severin 

vár a római tábor sarkában 

A római castrum délnyugati sarkában épült korábbi,  

középkori vár. 



 

 

Schitul Topolniţei  
Grădeţ vár  

 

A Schitul Topolniţei nevű falu közelében levő hegyen 

vannak az árkokkal kerített vár jelentős maradványai. 

Temesfalva 

Dragşina 

A török palánkvár nyomait nem találtuk. A Temes partját  

és árterét a jelzett területen jelenleg is munkagépekkel  

kotorják, egyengetik. 

Temesváralja 

Dupljaja 

Szerbia ! 

A kb kétharmad részben megmaradt föld-fa vár Bóna 

István szerint esetleg Krassó vármegye ispánsági vára 

és névadója volt. 

Újradna 

Şanţ 

A Wopser Schant maradványait megtaláltuk a falutól 

Keletre. 

Újradna 

Şanţ 

A Radnai hágón meglátogattuk a körkörös védelemre  

épített II világháborús magyar határvédő erődítések 

lövészárkait és beton bunkereinek maradványait. 

Zajkány 

Zeicani 

Hunyad 

Megtaláltuk a szorost védő záróerődök egyik elemének 

maradványait a Vaskapuban Hátszegtől nyugatra. 

Zsidovin 

Berzovia 

Krassó-Szörény 

Az erő szélén levő templomromtól dny-ra levő földvár  

csekély maradványa. 

 

 

 


