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épült és egy délnyugati lapályosabb részre osztja. Az ásatás szín
helye a völgyön lefelé vezető út bal dombos oldala, a falu közepén. 
Ott áll a domb közepetáján az oláh feliratú fakereszt, hirdetve, 
hogy alatta pihen Barcsai király és odább északra, a domb teteje 
felé a kereszttől 40—45 m. távolságban a görög kath. templom, 
melynek czinterme és a papilakhoz tartozó kert a keresztig nyúlik 
alá. A domb alját az emlékoszlop helyének előmunkálatai alkalmá
val levágták, középső részét (közvetlen az út mellett) pár m. magas
ságban egyenletes síkká töltötték és plauirozták az emlékoszlop 
számára. E munkálatok alkalmával akadtak a kubikosok — a fake-
reszttől délre 5 m. távolság'ban, bókóbavert emberi lábszárcsontokra. 

A lelet azonnal igazolta, hogy a kereszt nem hiába állt ott 
és a helyes okoskodást, mely a történetírók topographiai adataival 
szemben is Kozmatelkét jelölte meg Répa helyett Barcsai nyugvó
helye gyanánt. 

Mielőtt tovább mennénk az ásatások eredményének ismerteté
sében, szükséges tudnunk, hogy mit mond a fejedelem megöletése-
ről legrészletesebben értesült krónikás, Kraus,1 annak körülményeiről. 
Szerinte, mikor Kemény biztosan tudta már, hogy a törökök Bar
csai érdekében az ország határait átlépték: elsősorban szükséges
nek tartotta, hogy a Görg'ónybe internált Barcsait nagyobb bizton
ság okáért Kővárba vitesse. El is indította. Küldött vele egy székely 
nemest3 s egy mag3--arországi hadnagyot, Váradi Jónást, hogy lovas 
kísérettel Görgónyből Kővárba szállítsák. Ezek azután Barcsait 
Budai Zsigmonddal együtt egy kideszkazott szekérbe tették, a 
melyen a Rákócziak vadászkutyáikat szokták szállítani s a foglyok
nak azt mondták, hogy az ország rendeli őket Kővárba. Mikor 
azonban a Mezőségre értek, Barcsait egy kerek nyíláson át, — a 
milyenen a kutyák szállításközben kiszoktak a szekérből nézni — 
meglőtték, Budainak ugyanott fejét vettéJc s utoljára Barcsai szol
gáját, Szövérdi Jánost konczolták fel „Kozmáim" és Répa faluk 
között s a legközelebb eső Répa8 derekára a comissto rósz indulatú 
parancsára a parasztok földelték őket el. 

Három csontváznak kellett volna tehát az ásatások nyomán 
előkerülni egy ugyanazon sírüregből. Vagy ha nem tételezzük fel a 
szolgának urával egy helyre temetését, két bilincsbevert, vagy leg
alább is megvasalt csontvázat kellett volna feltaláljunk, hogy ki
mondhassuk határozottan azok valamelyikére, hogy a Barcsaié. 
Szalardi* szerint u. i. Barcsait Budai Zsigmond mármarosi emberrel 

1 I. m. fordítása. Erd. Múzeum 1901. éri. 246. 1. 
2 Szalárdi .János : Siralmas krónik. VIII. k. 609. lapján meg is nevezi, 

Kövér Ferencz. 
3 A helység meghatározásban nyilvánvalóan téved a krónikás. 
1 I. ni. U. o. 
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együtt szekérbe hányták, megvasalták és odalakatolták őket, hogy 
„valahol valakik őket az útón elszabadítani na kezdenék". 

Az ásatások azonban más eredményre vezettek. 
A hivatalos kiszállás alkalmával a helybeli körjegyző irodá

jába már beszállítva talált lábszár- ós czombcsontökról azonnal 
lehetett látni, hogy hét csontváz felső testrészének kibontásával 
lesz dolgunk csak a helyszínen, sőt különböző méreteik azt is 
elárulták, hogy egy kisebb és egy nagyobb csontváz kerül felszínre. 
Az alsó lábszárak közül a. két egyenlő méretű ép, kétségtelenül 
ugyanazon egy csontváz kiegészítő részének látszott. A más kettő is 
nagyobb méreteivel, összetörten is határozottan mutatta eg3rüvótar-
tozását, a rajtuk látható vasrozsda pedig kétségtelenné tette, hogy 
a békó csalás a nagyobbméretü lábszárakra volt ránitolva s a 
munkások törték össze, midőn a vasrozsdával megkötött földből — 
saját állításuk szerint — kifeszítették. 

Miután a két alsó test összevasalásáról szó sem lehetett, a 
legnagyobb ügyelettel bontottuk ki a íelsőtestek csontrészeit, hátha 
ott konstatálható lehetne az, de semmi jel nem igazolta előbbi fel
tevésünk helyességét. 

A két, ény.-dk. irányban hanyattan elhelyezett felső test 
többé-kevésbbó zsugorított karokkal feküdt egymás közelében úgy, 
hogy a két koponya közt 20 cm., a két csípőtaréj között 18 cm. 
távolság volt. A lábszárakat és czombcsontokat a méretek elütő 
volta folytán nem volt nehéz helyesen illeszteni a felső testekhez, 
mikor is a békó a jobboldali (lábfejtől tekintve), nagyobb csont
vázhoz került vissza.1 

A külső kézfejek visszahajtott karokkal mindkét testnél a mell
üreg fölött, míg a hasüreg felé visszahajtott belső karok egymás 
alatt nyugodtak. 

Konstatálhattuk továbbá azt, hogy a jobb oldali csontváz jobb 
kézfeje hiányzott és 3 nyakcsigolya csont a többitől elválasztva, a 
koponyával együtt kissé elmozdulva feküdt a csontváz főirányától, 
de vágás nyomai a sáros csigolyacsontokon nem látszottak. A 
koponya ép volt, de a szájüreg felső ínyén jókora, dudorszerű 
csontosodás volt észlelhető. 

A baloldali, békónólkűli csontváz vastag koponyáját négy 
hatalmas kardvágás szétrepesztette, melyek közül kettő áttörte a 
koponyát, kettő pedig oldalvágással jókora darabot szakított ki abból. 

A csontvázak közeléből semmi melleidet nem került elő, de az 
alig 1 m. mély és 140—150 cm. széles sírüreg (hosszúsága nem 
volt már meghatározható) nagy számmal tartalmazott állatfogakat, 
disznó állkapcsokat, sonka- és feltört szarvasmarha csontokat. A 

1 Az így kiegészített csontvázakról készíttetett fényképfelvétel jelent 
jneg a ,;Geneaologiai Fűzetek" 1904. évf. 118-ik lapján. 
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békőnélkűli csontváz csípőcsontja alul elmállott tóg'laréteg és köz
vetlen közeléből egy 60 cm. átmérőjű és 80 cm. magas korhadt 
tölgyfa tuskó került elő. 

Hogy miért találtunk 2 vasravert és 1 békőnélkűli csontváz 
helyett 1 vasravert és 1 békőnélkűli, összevagdalt koponyájú csont
vázat, arra Krausz adja meg a helyes feleletet, midőn fentebbi idé
zetét így folytatja: „Azonban Barcsai komornyikja, Doboli István 

. távolról követte urát, hogy a dolog végét lássa. Mikor megtudta a 
gyilkosságot s a temetés színhelyét, bement Marosvásárhelyre, vász
nat vett, kiásta és kiemelte a fejedelmot, gondosan begönygyölte az 
elvérzett ós elhűlt testet, s harang- és énekszó mellett a tem
plomba temettette el." 

Ezek után a legmesszebbmenő önkényességgel következtetheti 
bárki is azt, hogy a sírlelet valamelyik csontváza a Barcsaié. Budai 
Zsigmond Szalárdi állítása szerint épen úgy megvolt vasalva, mint 
Barcsai. Jobb kézfejét neki is épen úgy levághatták kegyetlen kivég'zői, 
— a mint azt sokan hiszik, — drága gyűrűinek megszerzése ezél-
jából, mint a Barcsaiét. És miért akarná valaki a békós csontvázat 
Barcsaiénak megtenni, mikor annak ép koponyája lövésnyomait nem 
mutatja, az inj'csont kinövése pedig feltételezi tulajdonosának dado
gását, vagy legalább nagyfokú sejpítését, a mire Barcsaira vonat
kozólag külsőjének és tulajdonságainak ismert többszörös leírásaiban 
adatunk mindenesetre maradt volna fenn. Ellenben a nyakcsigolya
csontok és az ép kopon3'a kimozdulása a test főirányából a templomban 
eszközlendo ásatásokig' is határozottan bizonyítják, hogy a megvasalt 
csontváz a lefejezett Budai Zsigmondé, — ki mellett a „felkonczolt" 
Szövérdi János pihen összevagdalt koponyával. —• A csontvázak 
egymáshoz való közelsége, a karok helyezete a mell, vagy hasüreg 
fölött és a belső karok egymáson pihenése, természetes következ
ménye krónikásaink azon állításának, hogy a már megmerevedett 
testeket „nyomorúságos módon" takarították a falu pellengére mellé 
egy „vermecskébe". Azok ellen pedig, a kik úgy vélekednek, 
hogy a sírüreg 140—150 cm. szélességével nem fogadhatott be 
három testet, meg lehet jegyezni, hogy a felfedett két csontváz 
szélességben együttvéve csak 80—85 cm. helyet fog'lalt el és így 
még volt hely a sírüreg'ben a harmadik test befogadására is. 

Az ásatások azt is igazolták, hogy valóban az ásatás színhe
lyén, az exponált dombon állott a falupelleng'ére és jól értesültek 
krónikásaink, midőn annak alját nevezték meg a meggyilkolták 
nyúgvóhelyéűl. A sírüregből kikerült hatalmas tölgyfa-tuskó nem 
lehetett a temetés után felállított keresztfa alja,1 hanem a nagyobb 
alkotású pellengér oszkmánakföldbemaradt része. Ezt bizonyítja a tuskó 

' Ez volt az ásatás alkalmával a közhit. 




