
Az erdélyi Érczhegység déli felének őskori védmüvei és 
legrégibb lakossága. 

(II. közlemény.) 

I I I . A G y ó g y v ö l g y h á r m a s s z í r t r e p e d é s é n e k 
v é d e l m i szerepe az őskorban . 

A dévai és aranyi ó'svárak nyilvánvaló rendeltetését a kisbányai 
szirtszorost délről fenyegető invasiok elhárítása képezé s a felsorolt 
erősségek concentricus gyűrüzete illustralja azt is, hogy az Erez-
hegység legfontosabb útvonala Kisbányának (ma Boicza) irányúit. 

Ezzel azonban majdnem egyenlő fontosságot talajdoníthatának 
az algyógyi völgynek is, mint a melyhez a szászvárosi víz mentén 
egyenesen a romániai határhegységen át ma is sok használt ösvény 
forgalma fűződik s a mely völgy éjszakra Zalatnának folytatódik, 
a így az Ompdy és Aranyos, de egyúttal a Fejér-Körös vizvalaszto-
jának is a legsebezhetőbb pontjait tárja fel. 

A rómaiak Germieara várának már a neve is régibb eredetre 
vall s nem lehetetlen, hogy az éppen Algyógy és C^gmo hatarnjil 
szolgáló 2'örö/aw,melvegy előrerugó hegyfok lemetszésébol alakult, 
a & . e. évszázadokbóí veszi eredetét. Ettől 3 kilométernyire északra 
az Algyógyról Feredő-Gvógyre vivő útban, épen a Kőalja kaptato-
jánál fogai az a mésztufa magaslat, mely az egész vidéket a Gyogy-
völgy torkolatával együtt dominálja. 

" A Kőaljának délre tekintő s a vasútról is észrevehető homlok
zatában több kisebb barlang alakúit ki s a mint ezek egyikét Hunyad-
megye feledhetetlen emlékíí jótevője : gróf Kuun Koesárd sírkama
rájává 1875-ben átalakíttatták, ott olyan díszítésű edények korútok 
(több kőszekereze, egy bronz-fibula öntésére készült minta és jelen
tékeny konyhalmlladék mellett) napfényre, hogy Hampel József 
legújabb elméletével a bronzkori ember egyik szikla-otthonát bátran 
oda helyezhetjük. Ezek a települések a sziklafokok mindenikén fel 
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a hévvizekig ismétlődnek nyilvánvaló tanúbizonyságául annak, hogy 
ezt a könnyen védhető s a közel Csigmo barlangjaival (többi között 
a Besericnca barlangjával) is közlekedő fensikot megszállották vala. 
thasosi te t radrachmák, avellonai- és dirrachiumi érmek is jelent
keznek i t t olykor-olykor, melyek már a históriai időkből, de még 
mindig a Kr . e. I V — I I . századokból képvisel ik e mésztetők hadá
szati szereplését. 

De Algyógyról 5 km. felfelé Bózesnél úgy elzárúl a völgy, hogy 
csak három szűk repedésen ju tha tunk az élőnkbe táruló mészt'ala-
zaton át az Erezhegysóghez. A nyugati szoroson Mada-Balsa között 
áthatolni mind e mai napig alig lehet. A középső völgy alig 5 km. 
Erdőfalvánál ismét úgy clszűkül, hogy Ólodig még gyalogosan sem 
hatolhatunk át . A járási ú t tehát kénytelen Balsához, a nyugati 
völgy felső kapujához csatlakozni, honnan m á r tágasabb völgyet követ. 
A keleti völgy mindjárt a szomszédos Bahonyánál szűkülni kezd s 
„Tá l" („Blidar") nevű öblözeteivel vezet fel a Kölcös sziklaszoro
sáig (Intre piátra), hol a szirtek közt meredeken kapaszkodunk ki az 
oly regénycsen fekvő Cseb szétszórt házcsoportjaihoz. 

I t t 1848 előtt Hunyadmegyo akkori nagyalmási szolgabírája 
nagy fáradtsággal épít tetett volt utat s azt 1852-ben a Bach-korszak 
emberei is megújították. E költséges sziklaút azonban a sziklák közt 
elpusztult s csakis gyalog vagy lóháton j u t h a t u n k a Zsidóhegynél 
az Ercz-hegység déli nyúlványán át Zalathnánalc az Ompoly-mellék 
aranybányáihoz. Az Erczhegységet tehát Balsá tó l Erdőfalu-Bakonyán 
á t északkelet-délnyugati i rányban valóságos sziklafalként övedző 
mészvonulat eme hármas sziklaszorosából főleg a 090 m. Plcsia miké 
tető és a 712 m. Plesia marénak helyenkint 400—500 méter magas
ságú megmászhatatlan meredekjei közé éke l t mádai szirtszoros a leg
kisebb áradásnál já rha ta t lanná válik s épen azért közlekedésre ma 
sem használható. Még biztosabb és mcgközelíthetotlenebb menhelyet 
szolgáltattak azonban a sziklaszorosokat elválasztó magaslatok. í g y 
Máda-Erdőfalva közt a Dosu-Mcgi (Mádahát) Erdőfalvánál a (Pilis) 
Plesa tető stb. 

A mádai sziklaszoros azonban felső nyilasából Piaira Sincosnhíj 
szikla repedésen át a nagyági hegység felé s azoktól délre a Maros
nak egyenesen Déva felé nyújthatott összeköttetést, E m e mellékszoros 
hasonnevű barlangjából egy értékes bronzlelct kallódott e l ; de azért 
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a Báloktól keletre a hegylejtőkön észlelhető konyhahulladékokkal, 
valamint a szomszédos Vajának épen a kolozsvári múzeumban lát
ható bronzleletével együtt fontos útjelzőnket képezi s azt is elárulja,. 
hogy a mint napjainkban Balsa-Nagy-Almás-felé vezet a közlekedés, 
akkor is ezt az irányt követhette a vidék circulatioja. 

A máda-balsai szirtszorosnak tehát csakis felső szakasza játsz
hatott nyomatékosabb szerepet, mint a hol alig 20 kilométer távol
ságban találjuk a Pojana, Tekérö, Nagy-Almás felett évezredek 
óta bányászott Ferksdtetö, Magyarol Ugye (Dealu Ungunlor arany-
teléreit. Dacia őstörténetében ez a völgy annyival jelentékenyebb 
lehetett mivel az itt szóban levő hármas sziklakapu középsője is ahhoz 
csatlakózott, s épen ez közvetítette a Gyógyvölgy akkori forgalmat. 
Ez az út Erdőfalván alul ütközik a Tyeja (szoros) nevű szirtszo-
rosba; de azt egy kis nyereg segítségével még elkerülheti. Epén 
azért ezen a kis kaptatón fordult meg a felső vidék sorsa, vagyis ebben 
birták az egykori tulajdonosok aranyvidékünk igazi kulcsát. Azért 
nemcsak a Tyeja szoros jobb falának terjedelmes barlangüregét (gr. 
Kuun Kocsárd barlangja) vették birtokukba, abból a kisbánya-kara-
esonyfalvi-szoros Balogujához hasonló menedékhelyet formálva ; hanem 
a balparti sziklafokon a Ceteeuju mesterséges fellegvárat j » meg
építették. A bronzleleteiről s egyéb régiségeiről nevezetes 50 méter 
hoSSZÓ Cetecujáról sziklába vágott ösvény szolgál a Zsudele ncvu 
eló'fokhoz, hol ezen a vidéken nem mutatkozó s csakis a Strigv 
mellől származható cerithium mészből faragott kockaköveket talál
tunk annak jeléül, hogy ott egykor bejáró kapu vagy vedo bástya 

emelkedett. . , • 
Erdfífalvánál épen csak annyi hely kínálkozik mennyi a kis 

falucska elrejtésérc elégséges s fennebb is még egy sziklaszoros szakítja 
meg azt a mészvonúlatot, mely az előbbitől északabbra Cseh felső 
részétől egészen Kis-Almásig, valami 10 kilométernyire elhatol. Ezen a 
Munesel nevfi sziklatetőn jellemző cserepeken kivííl egy melaphír 
kőszekerczében találtam meg azon őrállomás nyomát, mély innen (lel
nek ki a Maros terére áttekintést nyújtott. Villongős uloben e terje
delmes magaslat kópezheté a völgylakók mentsvárát s egészen a kis-
bányai Magurákhoz hasonló szerepet játszhatott az idevaló hármas 
szirtszoros védelmében. 

A Munesel meredélyében mutatkozó barlangok s különösen a 
BarlangsziMa (Piatra Pestere) szintén lakva voltak s a vágó,s0uro ós 
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ütő szerszámokat nemcsak az itt bő választékban talált calceclon-
féleségekből, hanem a déli Kárpátok kristályos pala-kőzeteibó'l is 
formálgatták. 

A keleti sziklaszorosba Bakonya és Csebnél ismétlődnek az 
őstelepek s ily raódon a hatalmas mészterulet kitűnően értékesítve 
vala az aranyhegyek védelmére. 

Az így bemutatott Máda—Erdőíalva—Cseb közti sziklacrődök-
nck a Maros felé sorakozó külső védműveit Nyirmcab és Iíomoród-BoJcaj 
mögötti Bulbulmál találjuk meg, a honnan csiszolt kőfejszck, vésők 
jutottak a szászvárosi cv. rcf. Kuun-collogium gyűjteményébe. E 
telepeken mutatkozó őskori agancs-árrakat szijjak lyuggatására máig 
használja a hegyi nép, mely háztartásában sem sokat különbözik 
egykori elődeitől. Odább keletre a bokaji völgynyilás fedezésére a 
vidék fölé emelkedő s főleg a Gyulafehérvár és Szász-Sebes közti 
térségre áttekintést nyújtó Tamáslwvc (Fiatra Tomi) nevű isolált 
mész-szirt képezte. Gyönyörű, a bronzkorra utaló csigavonalas diszí-
tésű edényeket, kőszilánkokat és eszközöket gyűjtöttem innen. 

És még odább a Karna nevű marosparti faluhoz szolgáló 
völgyben a hetvenes évek elején a hallstadti ós watschi dudoros kar
pereezek, lándzsák, nyilak, vésők párjaival feltíínö bronzlolet került volt 
napfényre. Szerencsétlenségünkre e rendkívül fontos adalékul tekint
hető leletből Jeney volt gyulafehérvári tanácsos útján csak egy kis 
töredék jutott el a kolozsvári múzeumig, s a többi avatatlan emberek
nél kallódott el. De az a kis maradvány is szépen illusztrálja, hogy 
a Marostól az aranyat bányászó Zalatnához átvezeti) hegyi út őrlielyo 
a legvirágzóbb őskori állomások egyikéül szolgált. 

S ha még tovább folytatjuk nyomozásunkat a Borberek fellctti 
Borsómezb ezüsttorquereivel és a Zebernyih szikla ó'svárával Gyula
fehérvárig, vagyis az Ompoly-torkolatig jelölhetem meg annak a 
tervszerű várövnek további tagjait, melynek hadászati csomópontjait 
Zámtól felfelé, fejtegetéseimből kitetszőleg, az Erczhegységbc nyitó 
hlsbúnyai és gyógyvölgyi szirtszorosok barlangjai és sziklatetői képez
hették. 

IV. A tordos i őstelep m i n t az a r a n y v i d é k központ ja . 
Az Erczhegység eme köríílzárólásával szoros kapcsolatot tulaj

doníthatunk a Maros balparti emelkedésein, völgyelágazásainál mutat
kozó telepeknek is. A Sztrigy torkolatáig Fiski-Dédácscsal elő is 
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soroltuk az Érczhegység szóban forgó barlangerődeivel és hegyi 
váraival párhuzamosan sorakozó praehistorious lelőhelyeket. Halad
junk most onnan felfelé! A Sstrigy bcömlésén túl Tordos községnél, 
a vasúti megállóhelyííl is szolgáló őrháztól a Marosig következik az 
a nevezetes telep, melyet 1875/G-ban Torma Zsófiával együtt felfe
dezve, szerenesés valék vázlatos leírásommal először bemutatni 
s melyet azóta a Torma Zsófia fáradhatatlan buvárlatait értéke
sítő irodalom 1 a külföldön is kiváló hírnévhez juttatott. Valóban 
alig van hazánknak a lengyeli temetőn kivííl, mely Wosinszky Mór 
szerencsés kezét és lelkes kitartását dicséri, még ennyire kiaknázott 
s culturtörténelmi szempontból • tájékoztatóbb és fontosabb lelőhelye. 
Torma Zsófia szászvárosi múzeumának leletei között a kő-, osont- és 
cserépkészítmények alak- és számbeli gazdag változatossága, fémtár
gyainak jellemző volta mellett főleg azon mythologiai ábrázolatok 
és írásjelek kelthetnek méltó feltűnést, a melyekből fáradhatatlan 
gyűjtőjük legújabban kifejtette, miszerint a Dacia őslakói gyanánt 
emlegetett thráh- dák- géta törzsek azon summero -akkádoktól, vagyis 
az asszyrohtk és chÜitáktól nyerik vala ipari fejlettségük alapelemet, 
a kiket Közép-Európában TomascUk nyelvészeti fejtegetései Hocrnesz-
szol és Virchovval egyezőleg a bronzipar kezdeményezőiül mmősítnek. 

Ezen elméletet támogatja Hampcl * József: A bronzkor emieke! 
Magyarhonban ezímíí müvének legutóbb megjelent befejező része is. 

A summero-akkadok hymnusa GiUlnck a táj istenének tulaj
donítja a ré, és ón keverését. És ez a bronz feltalálásának legrégibb 
írott bizonyítéka is. Tőlük tanulták cl a sémiták a bronz elnevezé
sét, annak'használatával együtt. Egyiptomnak s az iráni népeknek 

mesterei szintén ők valának. 
S ha mindjárt nem írhatjuk is fentartás nélkül mindenben alá 

Torma Zsófiának, » főleg a mai népélettel és szokásokkal, valamint 

~ ö « Carl Goos: Bericht über die Sammlung des Fraulein S v Torma 
Archív, des Vereins für siebenbürgisebe Landeakm.de. l ^ - T é g l f e Qáboi Á 
kőkor^aki ember nyomai Hunyadmegyében, Szászváros 1877 Torma /soha 
Hunyadmegye neolith telepei. Erdélyi Múzeum 1879 évi 5, 6 7. füzet, flunyad-
raegye neolith telepei, Hunyadmegyei Tört. Bég. Társulat Évkönyve 1881. 

» Hampel József A bronzkor emlékei Magyarhonban. III rész Átte
kintő ismertetés. Budapest, 189G. Az orsz. rég. és embertant társulat kiadványa. 
Feltevések a bronzmüveltség eredetéről ez. fejezet 222. 1. 

a S. v. Torma Ethnograpbiscbe Analogien Jena 1894. 

http://Landeakm.de
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az egészen más eredetre utaló népipari diszítménycknek igen kony-
nyen a históriai fejlődéssel ellenkező származási elméletek akaratlan 
bizonyítékaiul felhasználható összehasonlításait: annyi kétségtelen, 
hogy Torma Zsófia szászvárosi miízeumának bálványoeskái, vallási 
jelvényei, írásos edénykarczolatai nem esetleges alakbeli külső hasonló
ságukkal, hanem e vallási symbolumokban feltűnő belső hasonlatnál és 
tervszerűségnél fogva is döntő bizonyítékul járulnak a keleti cultur-
hatás megállapításához s a bronziparnak Mesopotamiához fűződő 
számazási elméletet az eddiginél is határozottabb világításba helyezik. 

V . A z e l ő r é b o c s á t o t t v é d m ű v e k és a l e g r é g i b b 
a r a n y b á n y á s z a t t u l a j d o n o s a i . 

Sehol, széles c hazában a Duna völgy őstelepeinek symbolieus 
diszítményi vonatkozásai ekkora tömegben ily meglepő elevenséggel 
a messzi kelettel fennállott culturális és industrialis csereviszonyt 
nem illusztrálják, mint Tordoséi. A vagyoni jóllét és szellemi hala
dás annyi tanújelét szemléltetik Tordos leletei, melyekből bízvást 
megállapíthatjuk azt is, hogy az Erczhegység kapui előtt felvirág
zott emez őstelep szolgálhatott azok otthonának, a kik egykor a 
Marosvidék és aranytermő hegység, vagyis az őskori Dacia sorsát, 
politikai helyzetét és biztonságát intézték. 

Az az elmélet tehát, melyet legutóbb Sophus Müllernck a 
Kaukázus és Szibéria bronzrégiségeire alapított fejtegetéseiből kiin
dulva Virchov és Hoernes Móric1 őskori és Tomaschek Vilmos 
nyelvészeti fejtegetései juttatnak érvényre, hogy t. i. nem a Kau
kázusból áramlott a bronzipar Közép-Európába, a mint azt a fran-
cziáknál Bertrand2 legutóbb is vitatja, hanem Mezopotámiából a 
Duna völgyén hatolt a bronzmüvoltség lassankint Európa szívébe, 
Tbrma Zsófia leleteiben s azokra alapított összehasonlító tanulmá
nyában, valamint barlangjainkban nyomatékos érvekkel erősbödött. 
Hclm Ot tó 8 a tordosi érczbálványoeskák egyikének elemzéséből 
egyenesen azt állapította meg, hogy az a Strabo * pseudoargyrosá-

1 Móric Hoernest P i e Ungescbichte 356—9 1. 
3 Bertrand Archeologie coltique et ganloise. 
3 O. Helm Verhandlungen der Berliner anthropologischen Gesellscbaft 

Jhg. 1895. 
4 Strabo XI I I . 
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nak vagyis álczüstjének felel meg. A rómaiak auri chalcicumjául 
is ezt tekinti Helm, kifejtve, hogy a czinket már a X V I . század 
előtt ismerték és különféle elnevezések alatt termelték Chmaban 1S. 
Kelet-Indiában pedig „spianter" néven ismerte a kereskedelem s 
Közép-Európában is innen nevezhetik „spiater"-nek a termés 

czinket. , 
Ezen röviden érintett vonatkozások tehát egyenesen Assyna 

fele irányítják az erdélyi érezvidék legrégibb lakosságának mívelt-
ségi összeköttetései után kutatók figyelmét. Minden va ószmuség 
az agathyrsok és sygonoh hagyták hátra az aranyvidókünkon s leg
kivált az Érozhegység metropolisául tekinthető Tordoson a szobán 
forgó leleteket, kiket Herodotos* a Maros völgyében, tehát épen 
területűnkön mint kiválóan aranykedvelő, puhálkodni és pompázni 
szerető s borivásban is tobzódó néptől örököltük. 

Tomaschek* szerint az agathyrsok nevének első tagja „Agha 
a zend nyelvben „gonoszt", „kínzót" jelent. A tulajdonképi nép néy 
tehát a thrák Oupaoo volna, mely a skytha Thurső vagy Ihwarso 
(pl. 'IvSá-&opao?) idiomahoz alkalmazkodva = gonosz, kegyetlen 
Thursokat jelenthetett. A Tpauoa nevfí kis néptöredék még később 
is ott tengődött a Rhodope hegység rejtekeiben. 

Byzanti Stephanos görög feljegyzése a Kr. e. V században a 
Haemuson belül említi az 00 agathyrsoMt A y ^ p a o c fcfcw ***** 
TOU Ai'tiou. Csakhogy Herodotos vonatkozásai szerint a Maemus 
akkoriban a déli Kárpátokat is felölelte. Hisz Herodotosnal.> az 
**** (a mai Olt), az K6p«S (Karas) Tifkac (a Temes) mind a Hae-
musból eredtek s ezeket a Marossal (Máp'-s) az agathyrsek országá
hoz számították akkoriban. , , 

A görög orvosok és physiognomusok a thrak népeket hajuk 
és bőrük színéről az éjszaki vagyis a skytha-kelta népekhez sorol
ták. Az összes thrák népek közül az agathyrsok feltuuoleg fes-

^ d o t o s IV. k. Tomaschek szerint az agathyrsok eredeti neve Trans 

(TpaoSoO lehetett. ethnologisehe Ui.ter-
. Wilhelm Tomascek. Dre - J J j ^ T E r Wissenschaften in Wien. 

suc.hung Si^ungsbencMe der K - » A k a « de ^ ^ ^ 
Pbilosóph. histonsche Classe Ad. OAAViii. 
•J9 lapjai. 

* Herodotos IV. 49. 1, 



506 TÉGLÁS GÁBOR 

tet ték hajukat, bőrüket. Méla* értesítése szerint rangjuk foká
hoz mérten festették arezukat és végtagjaikat . Ammianus Mar-
cellinus 2 megerősíti ezt a följegyzést s Vergilius3 szerint „picti 
a tgathyrsi" emlegették őket. Hajuk eredeti szőkeségét annyira sze
gyeitek az előbbkelők, hogy rendesen aczélkékre festették fürteiket. 
S ezt a kendőzési gyakorlatot még a dákok is átörökölték, mert 
Pl in ius* szerint „apud Dacos móres quoque corpora inseribunt". S ez 
a tátovirozás a bosnyák előkelőknél is tart ja magát, sőt a múlt szá
zadi hospodárok fiait Moldovában különös jelek bőrbeedzésével 
tet ték felismerhetőkké. A tnnguzok nejei halántékukon, arczuk- és 
állukon, valamint karjaikon ma is korommal mázolják magukat . 

Az agathyrs őslakók javában űzhet ték már hegyeinkben a 
bányászatot. AjBpÓTaxoi a5pcbv étet x-xi ^poa^ópo!. x% [xxkiaza. Ugy lát
szik, aranytermékeikkel cserélték be idegen, távoli országokból szük
ségleteikeit, í g y éjszakról a borostyánkövet, délről a gyöngyöket, az 
ónt. Ezen kereskedelmi forgalommal kezdtek Kcrkyra , Apollónia, 
Dyrrhaehion, Thasos, Erythere ia és Lys imacheia pénzveretei beáram
lani. Ezek barlangjaink környékén s az i t t szóban forgó szirtszoro
sok mindenikénél gyakori leletek. í g y Cimpeny Szurduknál , a boiczai 
bányák közelében, majd az algyógyi Kőaljánál merülnek fel a thasosi 
te tradraohmak. Lysimacheia és különösen Kozon-aranyak pedig a 
Tordostól egyenesen délre fekvő Gredistyónél, a Szászváros pa tak 
fejénél pl. 1803-ban ezerivei fordultak elé. 

Az agathyrsokat a Kr . e. I I . században velük rokon s a görö
gök által gétáknak (reica) emlegetett dákok váltják fel Daciában. 
Orolos ("OAopog vagy "OpoXo;) királyuk K r . e. 150 körííl a baslarnok 
ellen harczolva tűnik fel a történelemben, a midőn elpuhult alatt
valóit megszégyenítő női foglalkozásra szorí tván, sikerűi őket annyira 
férfiasítani, hogy magukat megemberelve, fényes győzelmet ara t tak 

1 P. Méla II.: Agatbyrsi ora artusque pingunt, ut quisque maioribus praestat, 
ita mágia vei minus, cetevum iidem omnes natis et sic ablui nequeaut. 

8 Ammianus Marcellinus XXII. 8, 30 interstitucti colore cemleo corpora 
simul et erines et bumiles quidem minntis atque raris ; nobiles verő latis f'uca-
tis et densioribus notis. 

3 Vergilius Aeneis IV. 146 picti Agatbyrsi (V. ö. TP. PITI. GETAE). 
4 Plinius XXII. 2. és VII. 50 quarto párta Dacorum orginis nóta in 

bracchio redditur. 
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a már-már túlsúlyra jutott bastarnokon. A vérszemre kapott dákok 
most egymásután vívták győzelmes háborúikat s 110-ben Kr. e. a 
skordiskokkal még a rómaiak ellen is síkra mertek szálm. E miatt 
C. Curio vonult ellenük az aldunai zuhataghoz, honnan azonban az 
ismeretlen vadon tájak borzalmai visszariasztották. 

Királyuk, Boirobista K r ó i * * % * P segítségével egészen újjá
szervező Daciát. A mértéktelen borivást a szőlő kipusztításával kor
látolva, annyira edzette a dákokat, hogy kétszázezer fegyveressel 
Makedonián Thraeiáig sőt Norieumig mindenütt diadalmason meg
hordozzák kardjukat. Maga Július Caesar épen megmérkőzni készült 
velők, midőn Kr. e. 44 márezius idusán Brutus toré nagyszabású 
tervért meghiúsítá. Minthogy Boirobista idejében gdmes* is enség 
szentélyét is barlangban tartották s a főpap „mint az istenség 
képviselője" is valamelyik barlangunkban a világ zajától elvonulva 
osztogatta a hozzá folyamodó királynak és főembereinek az „isteni 
kijelentéseket és tanácsokat" : nem egészen lehetetlen hogy a fenn 
bemutatott zárni, vagyis danulesdi, avagy kiabányai (boiczai) és a 
gyógyvölgyi sziklabarlangok is épen „Zalmoxis" tiszteletére szánt 
szenthelyekűl szolgáltak. 

VI. AZ aranyvidék őslakóira és ^ ^ ^ J S S 
vonatkozó fejtegetéseim tudományos eredményei. 

Mindezekből önként kiderül 1-őr: hogy az erdélyi ^ ^ J 
sziklaseorosainak általam kmyomozott barlanglakása* elválaszthatat
lan kapcsolation Mattal a Kr. e. utolsó évezred közepe taana 
Maros mellékéről kimutattiató őstelepekkel, s 2-szor: hogy az itt tel, 
merült leletek nemcsak ügyes vadászok és harezosok szmdien tün
tetik fel az egykori tulajdonosokat, hanem a messzi keletre utaló 
vallási és míveltségi összeköttetéseikkel az aranybányászat úttoro 
munkásaiul is jelöld, meg azokat; 3-szor : a Herodotos feljegyzésedben 
a Maros mellékéről történelmileg először jelentkező aranybányászat 

xi e A i ,,.i.„1,T^;dékünkön virágozhatott s az aranygaz-epen szobán forgó barlangviuavunKuu s „ .Tj . 
, . . .-. vx„x„ D ^ i a legrégibb lakosaiul említésbe 
dagság és pompaszeretet revén Jjaeia u=gi g 
jövő tjathyrsok székvárosát, igazi metropolisát a lorrna Zsófia gyűj
teményében oly nagyszeríüeg képviselt Tordos képezliette. 
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Az Érezhegységből a Maros terére nyíló szorosok stratégiai 
csomópontjául mind e mai napig a Tordos közelébe eső Sztrigy és 
Egregy (Cserna) öblözete szerepel. Csak legutóbb 1887-ben a dél
keleti felföld képzeleti háborújának védelmét is itt insooniroztatta 
a temesvári és nagyszebeni hadtestek hadgyakorlatainál legfőbb 
katonai vezényletünk. I t t vívta 1849 február 9-én Bent József a piski 
hídnál híres győzedelmet, s itt dÖnték meg a rómaiak Decebal hadait. 

A régi Dáciának a hunyadmegyei Vaskapun át az Al-Dunához 
irányúit forgalma idején még fontosabb eme centrumot úgy a déli 
Kárpátok hegykoszorúja felé, mint északnak az Erezhegységbe hala
dókig rendszeres várgyűrű fogta körűi. Dolgozatom során volt alkal
mam kimutatni már, hogy az Erezhegységbe nyíló szirtszorosokat 
közvetlenül meganynyi erősségül használta az őskor s azonkívül a 
Marosig még egy vársorozattal szállta meg az alkalmas magaslatokat. 

így Zám mögött a danulesd-godinesdi szirterődök, majd a kará
csonyfáivá—kisbányai Magura sziklatető; odább a Gyógyvíz felső 
hármas ágazata, u. m. a máda-balsai, az erdofalva-glodi és a bahonya-
csebi sziklaerősségektől a Marosig így sorakoztak praehistoricus várak: 
1-ször a Cimpeny—Szurduk, Danulesd—Godinest előtt. 2-szor a 
marosbrettyei Magura, a kőrösbányai hegységen át Körösbányára 
vezető völgyön Lungsora bronzleletével jelzett mellék állomásá
val ; 3-szor a boholti Csuta hegy a kisbánya—karácsonyfalvi szirt
szoros előtt, s 4-szer még közelebb a Magura bányaközségnél 
látható MaguUcsa hegy sáncsvára. Mindezeknek központi eró'dje a 
Maros balpartján 5-ször a Dévánál az egész Maros terét elzáró 
várhegy, melynek pendantja a jobb parton 8 kilométerrel fennebb, 
6-szor az aranyi angit andesit hegykűp hatalmas földvára, mely a 
Sztrigy völgy felé tartotta az őrséget és Tordos acropolisául is szol
gált. Odább, 7-szer, Boj-Csigmonál a MaguUcsa hegy földvára 
épen Tordos átellenében. Alig pár kilométerre tovább 8-szor a gyógyi 
Kőalja szirterősség. 9-szer benn a Gyógyvölgy hármas szirtszoro-
sának éjien közepén az erdőfalvi sziklavár (Cetecuja), mely a nuídai 
sziklahát (Dosu Mezi), a balsa-glodi terjdelmcs Munesel fensík s az 
erdőfalvi esebi és bakonyai mészszirtek természetes erődéivel hivatva 
vala elzárni a zalatna —nagyalmási aranyhegyek egyetlen máig jár
ható útját. 10-szer ugyancsak ehhez az aranyvidékhez szolgált kele
tebbre a Bokaj-Felfalunál lefutó pataknak szintén a zalatnai arany
hegyekhez szolgáló szorosán a TamásM (Piatra Tomi), majd 11-szer 
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a karnai Cerigrad közvetlenül a Maros mellett, és 12 szer Borberek 
völgynyílásán a Zebernyik vára. Ez utóbbi hármas völgy t. i. mind 
a Vurvu Vurvuly nevű hegycsúcsból sugárzik ki a Maros felé s 
onnan egyenesen Zalatnához az aranybányászat évezredes centrumá
hoz nyit utat. 

íme tehát nem pusztán esetleges barlangi telepekkel állunk itt 
szemben, hanem azt hiszem, sikerült e majdnem két évtizeden át 
gyűjtögetett adataimmal bebizonyítani, hogy a szóban forgó szirt
szorosok barlanglakásainak igen fontos védelmi feladat jutott az 
őskori aranybányászat felvirágoztatásában is, s hogy ez a bányászat 
képezé a tordosi őstelep magas fokú culturájának és jólétének is 
éltető forrását. Csakhogy az arany ismerete és használata még nem 
eredményezte ezeken a telepeken a kőszerszámok használaton kívül 
helyezését s a bronz és vas technikájának és kereskedelmének nagyobb 
elterjedéséig a háztartás és hadviselés eszköztárában barlangjaink és 
a kapcsolatos östelepeJt tanúsága szerint is még nagy időkig jelenté
keny számban képviseltetik magukat azok a kőszerszámok, melyeknek 
anyaga itt helyben, úgyszólva ingyen kínálkozott, úgy hogy legfen-
nebb az akkoriban még kevésre értékelt idő és munka kívántatott 
azok megszerzéséhez. Az aranyat pedig saját hiúságuk kielégítésén 
felííl olyan szükségletekért cserélhették be, melyeknek révén a messzi 
keletnek nemcsak kívánatos terményei és ipari készítményei, de az 
agathyrsok és utódaik szellemi világának, Ízlésének és tudásának 
fokozására alkalmas vallási és ctilturalis hatásai is utat találtak az 
aldunai szorosok és a déli Kárpátok vadonjai daczára Dácia hegyei közé. 

Mindezekre visszapillantva, azt hiszem, nem tűnik fel egészen 
•sikertelennek az edélyi Érczhegység őstelepeinek s főleg védelmi 
rendszerének tanulmányozása, sőt tán feljogosítottnak érezhetem 
magam arra a kijelentésre is, hogy aranyvidékünk őskorának még 
mindig n a g y homályban leledző legrégibb múltjára e helyrajzi kuta
tásaim új világot derítettek, bár mívelődóstörténelmünk e legelhanya
goltabb, de egyúttal helyrajzilag is legnehezebben elérhető és bejár
kató színhelyét érintő tanulmányaim épen a topographiai nehézségek 
következtében még mindig csak a vázlatszerűség stádiumáig juthattak 
is, melyek tovább fűzésének legnagyobb szükségességét épen én 
érzem a legjobban. 

TÉGLÁS GÁBOR. 
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