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Arab közmondás szerint ott, a hová török teszi a lábát, fű 
nem nő, l) s bár mennyire rokonszenvezzen is egyébként valaki 
e nemzettel, viselt dolgait tekintve be kell vallania, hogy akár 
mennyire értett legyen a hódításhoz, meg kell buknia, mert kép
telen czivilizálódni és cziválizálni.

A hódításban jóval nagyobb s tán túlzás nélkül mondhatom, 
eddigelé senki által utói nem ért nép volt a római, a melynek 
óriási birodalma darabokra zúzódott ugyan, de a melynek alkotó 
képessége, hogy ne mondjam teremtő ereje, czivilizácziója, elhat 
korunkig, befolyást gyakorolva közé’etünkre épúgy, mint magán 
életünkre. De a kit e tárgy érdekel, forduljon Montesquieu vagy 
Gibbonhoz, Mommsen vagy Boissier-hez, s azokhoz, kik erről 
kevésbbé részletesen ugyan, de egyes kérdésekre többé-kevésbbé 
kimerítően megfelelve írtak.

Köztudomású, hogy a mely tartományt a rómaiak meghódí
tottak, abban czivilizácziójukat is iparkodtak meghonosítani. 
A megszállásnál első gondjuk volt a területnek részint alkalmas 
erődök építése, ré?zint a haderő mozgósítását lehetővé tevő utak 
készítése által való biztossá tétele. A hová a római a lábát tette, 
ott csaknem mindenütt található: castrum vagy via militaris.

A Titeltől a Duna felé vonuló római sáncz, melyet a mappára 
először Mar8Ígli rajzolt, a pestmegyei Haraszti táján a Duna bal 
partján található romok, szemmel látható müvei a rómaiaknak; 
Contra- vagy Trans-Aquincum létezésére nem tudok elegen
dően megnyugtató adatot — az ott talált két-három emlékkő 
Aquincumról is kerülhetett oda — de tán ide lesz sorolandó a 
Csörsz-árka2) s illetőleg annak azon része, mely a Tiszán túl fek

*) A magyar protestáns egyháztörténelmi monográfiákban Szilágyi 
Sándor « Bethlen Gábor és a kassai pap* czikkóben közli Bethlenek 1624 
junius 6-án Váradon kell levelét (pag. 17), melynek egyik mondata így 
kezdődik: «Az oroszlán körmöl lábon az törököt conjectálhatni* — a mi 
talán az arab közmondásnak magyar változata.

*) Nem állítom, de ahhoz értőktől szeretném eldöntetni, nem-e szár
mazik a Csörsz név a Caesar névtől ? a mely a szerb és orosz «czár» proto-
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szik 8 minden valószínűség szerint hadműveleti alapvonal s egy
úttal védsáncz Dácziából s illetőleg ennek a jazygek s területük 
ellen.*) S azért helyesen mondja Pius nyomán jóindulatú Thú- 
róczynk (chron. Hung. cap. V III): ismeretlen volna előttünk a 
föld legnagyobb része, ha a rómaiak felsőbbsége és Nagy Sándor 
hatalma a föld kerekségét föl nem tárta volna előttünk.

Nem újság az sem, hogy a valamikor római fenhatóság alatt 
állott tartományokban, még mai napság is vannak utak, melyeket 
a rómaiak építettek, sőt hogy ilyenek még máig is használtatnak, 
mint például a via Áppia Olaszországban. A dél-európai ország
utak részben ma is azon irányban haladnak, melyet a rómaiak 
követtek s itt-ott jelentékeny részeik római alapokon nyugszanak, 
így Horvátországban s a Balkán-félszigeten, sőt Nagy-Britanniában 
is. Á Balkán-félszigeten Marsigli a Duna mentében sziklákba 
vájt római utakat födözött föl, a melyeknek irányát és menetét a 
Dunáról írt müvéhez csatolt mappákon megjelölve s rajzolva 
szemlélhetjük. Mennyi munkával és fáradsággal járt ez oly időben, 
melyben a lőpor, dynamit s más robbantó szer még ismeretlen volt, 
a laikus is elképzelheti. A Semmeringre emlékeztető mű a Had- 
rián császár idejében Korinthus és Megara közt épített út, melyet 
Curtius a Peloponnesusról írt müvében ír le a még általa szemlélt 
romok alapján. Kevesebb fáradsággal járt az építkezés ott, a  hol 
elegendő kő állott rendelkezésre, de annál többel ott, a hol ily 
kedvező helyzetben nem voltak; a hol pedig köre nem tehettek 
szert, ott fát használtak, mint a Rajna és Weser közötti területen.

Tacitus évkönyveiben (I, 63) Caecina legátus visszavonulásá
ról szólva azt írja. «Caecina, ak i saját seregét vezette, ámbár 
ismert utakon vonult vissza, utasíttatott, hogy a hosszú hidakon 
(azaz: pallókon) minél előbb vonuljon keresztül (pontes lon^os 
quam maturrime superare). Ez terjedelmes mocsárok közt fekvő 
gyalogút, melyet valamikor L. Domitius (Alienobarbus) készítte-

typje is leket. A németek a Caesart még azon időben vették át nyelvükbe, 
mikor a c betűvel jelölt hang k-nak ej te tett (Kaiser), mi, mikor a ez vagy 
cs-nek, császár. A teutonok még javabeli rómaiakat találtak, mikor Euró
pába értek, mi már csak byzantinusokkal s olaszokkal ismerkedhettünk 
meg. De lehet, hogy a császár szót a szlávok czár-jából magyarosítottuk.

x) Marsigli mappáin ez is látható, de más térképen — még Spruuer 
atlaszában sem — még nem láttam.

Digitized by ^ ooq le



RÓMAI FA-UTAK. 225

te t t ; a többi hely iszapos, s z ív ó s  ragadó sárral van borítva, vagy 
vizei miatt megbízhatatlan; köröskörül kissé emelkedő erdőség 
terült el, melyet akkor Ármin embereivel megtöltött, rövidebb 
utakon és gyors menetben megelőzve a málhával és fegyverrel 
megterhelt (római) sereget. Caecina nem tudván miként állíthatná 
helyre az idő miatt megromlott hidakat s űzhetné vissza egyúttal 
az ellenséget, legjobbnak vélte ugyanott tábort ütni, hogy Ő a 
kijavítást, mások a csatározást megkezdjék.*

Történt pedig ez a Krisztus utáni 14-ik vagy 15-ik évben, 
midőn Germanicus a Varus légióinak csontjait a teutoburgi erdő
ben eltak arí itatván, az Ems mentében a tenger felé véve útját 
visszavonult.

A mi már most a Tacitus által említett «pontes longi»-t illeti, 
azokra nézve Nipperdey azt írja: « nemcsak valóságos hidak, hanem 
főleg süppedékes talajra helyezett fatörzsek, mint fennebb c. 61 
pont€8que et aggeres. Hirtius b. G. VIII. 14. pontibus palude con- 
strata. Valószínűen a burtangi lápon voltak, a hol ily fából való 
zsombéktöltések maradványai (Beste solcher Moordámme aus 
Holz, helyesen fából és zsombékból való töltések) Terhar és Valter 
közt találtattak. Mert Caecina az utat az idő által megrontottnak 
(ruptos vetustate pontes) találván, nem azon az úton tért vissza, 
a melyen megy vala (per Bructeros c. 60), hanem minden esetre 
inkább éjszaknak fekvő helyeken, hogy az ellenséges tartomány 
középpontjától távolabb legyen.*

Both Károly Lajos, Tacitus fordítója pedig ekként ír : 
«A hosszú hidak, a melyeken keresztül egyedül és kizárólagosan 
vehette útját Caecina, a burtangi lápon még 1818-ban is fedez
tettek föl, két egész három lábnyi mélységben a zsombék alatt, 
fából való töltés alakjában. A burtangi zsombék azon része, a 
melyen a padozat találtatott, már feltakarás előtt római útnak 
neveztetett. A zsombék közt homokbuczkák emelkednek ki, a 
melyek azelőtt beigazolhatóan erdővel voltak borítva, a mit a táj 
neve «Westerwald» is bizonyít. A vidéket sűrűén borító fák törzsei 
még most is láthatók* (1862-ben).

A klasszikus írók szavai, egybevetve azzal, a mit a tapasz
talat tanúsít, kétségtelenné teszik, hogy a rómaiak légióiknak 
ingoványos helyeken ép úgy tudtak közlekedésre alkalmas utat 
készíteni, mint sziklásokon. S ha természetszerűen temérdek 
hypothezis fűződött a történetírók előadásához, e talány megfejté-
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226 BELICZAY JÓNÁS.

sét az emberi szellem azon nyughatatlan vágyában kell keresnünk, 
mely mindent meg akar érteni, vagy legalább magyarázni.

A gyakorlati térre lépett s azért eredményre tudott jutni 
e tekintetben Altén Frigyes báró, az oldenburgi éjszaki germán 
muzeum főnöke, buzgó és szakavatott régész, a mit azért említek 
föl, mert neve irodalmunkban eddigelé ismeretlen. Hat esztendei 
tapasztalat alapján sajtó alá adta: «Die Bohlwege im Herzogthum 
OldenburgB czímü művét.*) Curtius szavait: Korunk az ó-kor föl
fedezésének kora,— véve jelmondatúl, a 24 lapra terjedő füzetben 
előadja a római fa-utak vagy pallók fölfedezésének történetét, 
saját kutatásának eredményét úgy az utak fekvését, mint azok 
készítését tekintve, figyelembe véve egyúttal az elszórtan nap
fényre jutott egyéb római régiségeket.

Altén előadása szerint a fa-utakra először Nieberding olden
burgi mérnök akadt, 1816-ben fölfedezvén a lohnei lápon levő 
fa-utat, melyet a pontes longi-val azonosított. De nagyobb figyel
met csak aValte és TerHaar közötti fa-út keltett, mely 1818-ban 
a burtangi lápon fedeztetett föl s ösztönt adott további kutatásra.

Nagyon messzire vezetne annak előadása, a mit e tárgyban 
pro és contra írtak; sokan és sokféleképen nyilatkoztak, leghatá
rozottabban azok, a kik e fa-utakat a harczias münszteri püspök
nek Galen Bernátnak tulajdonították, a ki azokat 1665-ben rakatta 
volna. Mindazonáltal tekintélyes egyének ezen utak római erede
tét vitatták, ha mindjárt nem is akarták a Germanicus hadjáratá
nál említett pontes longi-val való azonosságukat határozottan állí
tani. Maga Altén báró az utak római eredete mellett három okból 
nyilatkozik: mert az utak szerkezete azt tanúsítja, hogy nyugat
ról kelet felé rakattak, az ezen utakon s közelben talált leletek 
római eredetűek 8 az építési mód nagyjában mindenütt azonos 
elveken alapul. Jelesül: a gerendák hasítottak, baltával vannak 
simítva; némely helyen több ily réteg fekszik egymáson, itt-ott 
keresztbe fektetve, de mindig azonos elv szerint; a hasábok leczőve- 
kelése, a hol az szükségesnek mutatkozott, mindenütt egyenlő 
módon van eszközölve; a hosszában fekvő talpfák és az oldalt 
bevert czövekek egyforma munkát tanúsítanak; a hasábok rend
szerint mindenütt közvetetlenül a zsombékra vannak fektetve, csak

*) Megjelent Oldenburgban, 1879-ben, Stalling Gerőnól, 4-rét, mappá
val s ábrákkal.
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egyes nehezebben járhatóvá tehető részeken használtattak gallyak 
vagy rőz8ekötegek; szélességük mindenütt egyenlő, mintegy 
3 méter; majdnem mindenütt egyenlő mélységben találhatók, 
2 méternyire a zsombék a la tt; a hol kevésbbé mélyen található, 
ott ez ásás, lecsapolás, égetés következménye; úgy a pallók alatt, 
mint fölött kemény föld vagy homok látható, a melyen ismét 
zsombék nőtt.1)

Mindez azt tanúsítja, hogy a fa-utak körülbelül egy és ugyan
azon idő tájt készültek, az építésben jártas néptől erednek s ilye
neknek a kérdésben forgó vidéken csak a rómaiak tarthatók. Mily 
kiterjedt mértékben tudták a rómaiak a hadi technikát alkalmazni 
— írja Altén báró — egyebek közt az is tanúsítja, hogy Drusus a 
Rajna balpartján két év alatt 50 erődöt építtetett, azonfelül a 
híres rajnai csatornát ásatta, Germanicus pedig a 15-ik évben 
1000 hajót készíttetett, hogy a Rajnából az Emsbe hajókázzék.

Nemleges bizonyítékként felhozza, hogy a középkorból való 
fa-utak hiányos szerkezetűek s kevésbbé tökéletes rendszer szerint 
építvék; ezek a templomoknak a községekkel való összeköttetéser 
vagy a mocsarak járhatóvá tétele végett rakattak s rakatnak. Van 
ilyen Kroge mellett, mely Hollebe vezet, egy, mely Ipwegeről a 
lápba visz és Zwischenahnnál egy, mely hihetőleg Edewecht-et és 
Wiefelsted-et kötötte össze s a legrégibb oldenburgi templomhoz 
vezetett.

A római, nagyjából tekintve nyugatról keletre fekvő fa-utak 
két főiránya az eddigi fölfedezések szerint az Emstől kiindulva a 
Jümmetöl éjszakkelet felé a Jadenek, s ettől 6 mértföldnyire délen 
Lathentől ismét az Ems mellől délkelet felé a Lohne és Brágel- 
nek vonul.

Az ezen irányban lelt római régiségek közül említésre méltó 
egy most már csak híre szerint ismert római sír, Yördennél, mely
ben bronczból való Merkúr szobor, hamvvedrek és érmek találtat
tak (Möser).

Altén báró a következő útmaradványokat sorolja föl:

*) Az Európai főbb városokban alkalmazott faburkolat egészen más 
rendszerű s arról, hogy a rómaiak ismerték, nincs tudomásom. Az alföldi 
községeinkben használt pallók, kemény fából való vastag deszkák, melyek 
hosszában fektettetnek, sáros, de nem ingoványos helyeken. Más szerke
zetű volt az eszéki török hid.
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I. A lengeni lápon Moorburg és a Bulién tó közt, a hol a 
turfa-ásók a még erős hasábokkal nem tudtak könnyen elbánni, 
meghagyták a töltés részét; a leásott széleken vízirányosan fek
tetett hasábok s gerendák, alattuk rözsekötegek láthatók. A hossz
gerendák és oldalczövekek hiányzottak ugyan, de a turfa-ásás 
következtében vesztek el. Ugyanennek közelében egészen épen 
maradt útrészlet találtatott. A hasábok helyezését illetőleg azt 
tapasztalta, hogy a kelet felé fekvő hasáb éle a nyugat 
felé fekvő hasábra van fektetve, a miből az következik, hogy 
a hasábokat nyugatról kelet felé rakták, vagyis az utat kelet 
felé építették. Fúrás és részben való feltárás útján meg lehe
tett állapítani, hogy ezen út éjszak-nyugat-nyugat felől éjszak
kelet-kelet felé húzódott ; az út szélessége átlag 2V*—3 
méter s 1—l 1/2 méternyire fekszik a zsombék alatt, ahhoz képest 
a mint gyakrabban, vagy ritkábban égették le.

II. Az Engellands zsombékon a hannoverai határ közelében 
feltárt faút különösen az út építését illetőleg adott felvilágosítást. 
A rendkívül süppedékes talajon az út kétszer oly széles, mint 
másutt, a hasábok belső szélei tompa szögben keresztezik egymást 
s ekként hordképességük jelentékeny mértékben fokoztatott. Az 
első réteg alatt másik volt, a mely ellenkező irányban volt fek
tetve ; a- tompa szög csúcspontja a felső rétegnél nyugatnak nézett, 
az alsónál keletnek. Öt ily réteg feküdt egymáson, itt-ott rőzsére 
helyezve. Az egyenetlen részek zsombékkal töltettek ki. Különös 
gondot látszottak a hosszgerendákra fordítani, a melyekhez a 
hasábokat kötötték. Anyagul mindenütt a zsombékokon még most 
is található különféle lágy fát használták, keményet seholsem. 
400 lépésnyi távolságban ezen úszó hídtól hasonlóképen akadtak 
útmaradványokra. Az előbb leírt helyen évekkel ezelőtt állítólag 
rövid broncz-kardot találtak s fából való ivó-edényt.

III. Az Ane és Yehne közében Edewecht és Klampbusch közt 
Altén hasonló pallókat talált.

IV. A Remelstől a Jadenek vezető út részletének s illetőleg 
ágának tartja Altén báró a Connefordenél két helyen dél-délnyu
gatról éjszak-éjszak-keletnek fekvő palló-maradványt s V. a Büp- 
pel-Jethausennél találtat. Az út szélessége itt is 2Va—3 méternyi, 
a használt fa gyengébb s azért csak egyszer van hasítva s 
homokkal van borítva; a padozat alatt 5 centiméternyi homok
réteg van. A hosszgerendák egyike az út közepén, a két szélső
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ettől mintegy méternyire fekszik. A hosszgerendák alatt még átló 
irányában fekvő keresztgerendák voltak alkalmazva s több réteg 
csak a vizenyősebb helyeken volt található. A nép ezen már több
ször megvizsgált utat Römerstrate-nek nevezi.

A Wapelnevű patak régi medrében sajátszerti szerkezetű hid 
maradványaira akadt Altén báró; de minthogy csak a soronként 
Hármasával levert támfákat találta meg a zsombék alatt s kereszt
gerendát csak egyet — a fedő fát, mint könnyebben eltávolíthatót 
innen is elhordták — a mű eredete fölött dönteni nem akar.

A Büppel és Jethausen közt fekvő palló, mely a jethauseni 
lápot hidalta át, 250 méternyi hosszaság után homokra érve, egy
szerre megszakad. Az itt használt hasábok 40 centiméternyi 
szélességűek s ékalakúak; a hosszgerendák részben a hasábok széle 
alatt fekszenek. A talaj szilárdítására rőzsét, gallyat s gyengébb 
ágakat használtak. Említést érdemlő lelet e tájról bronczból való 
dárdacsúcs (67 gramm), mely a szamniumiakhoz hasonló; Men- 
kenbuschnál találtatott, a hol valamikor hasonló út volt. 1850-ben 
pedig Jevemél mintegy 5000 darab a Krisztus utáni 69—81. évből 
Való római érem találtatott. Mindezen útmaradványok a felső 
úthálózat részleteinek tartandók.

Az említettektől délnek fekvő útmaradványok, melyek Német- 
Alföld Drenthe nevű tartományából vezető úthálózat részleteinek 
tartandók, a következők:

I. Yaltenél a 3V2 mértföldnyi hosszaságú romainische Brug, 
mely Terhaarnál végződik. Az ezen s a már említett utaknál hasz
nált, a zsombék alatt épen megmaradt fa jelentékeny részét, a 
lakosok részint tüzelőül, részint egyéb czélra használták fel. 
AValtenél kezdődő út eleinte éjszak-keleti irányban halad, kétszer 
hidalja át a Mussel nevű patakot s könyököt képezve keleti irány
ban folytatódik. A több száz darabból álló éremleletek a második 
egész negyedik századig terjedő időközből való érmekből állanak. 
Burtangenál 1815-ben négy érem közt Galba-érem is találtatott.

Az e tájon Rolde és Nordbarge mellett talált sírok azt tanú
sítják, hogy a rómaiak itt állandóbb természetű telepekkel bírtak.

Még régibb, az 54—180 közti időből való, érmeket találtak 
1842-ben Lintlohnál.

A legérdekesebb leletek közé tartozik egy 10 hüvelyknyi 
magasságú Pán szobrocska syrinx-xel, mely jelenleg a münsteri 
muzeumban van s Fullennél találtatott.
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II. Az Emsen túl aDose nevű mocsáron Hengstbergnél talált 
palló-részlet a jethausenitől abban különbözik, hogy nincsenek 
oldalczövekei s általában kevésbbé gondos szerkezetű, habár czól- 
irányos s eléggé szilárd. Ezt Bucholz latheni elöljáró 1860-ban 
fedezte föl. E tájon is akadtak különféle római eredetű régiségekre, 
egyebek közt Meppentől keletre Bokelohnál a Haase mellett 
castellumra (Weckenburg).

Találtak még Márschendorfnál ezüstérmet, melynek előlap
ján Sabina, Hadrian császár (117—138) nejének arczképe látható 
s a következő körirat olvasható:

Sabina Augusta Hadriani Aug. Hátlapján ülő Vesta jobbjá
ban palládiumot, baljában lándzsát tart. Körirata: Vesta. Felem
lítem ezt, mert Cohen müvében ily feliratú érmet nem találtam.

Más e tájon talált érdekes régiség kovácsolt bronczból való 
üst, mely különféle kevésbbé jelentékeny apróságot tartalmazott. 
Az üst magassága a talapzattal együtt 21 centiméternyi, legna
gyobb átmérője 22 centiméternyi.

III. Vannak még a leírtakhoz hasonló palló-maradványok a 
brágeli zsombékon; irányukat tekintve keletnek összehajlók, szer
kezetükben pedig megegyeznek a fennebbiekkel; a czövekek, a 
hol több réteg fekszik egymáson, nagyobára rézsút vannak leverve. 
A délről fekvő út mentében találtak bronczból való lándzsacsúcsot 
és 1818-ban aranyszínűre festett borostyándarabot, melynek köze
pébe lyuk van fúrva. A lyuk fölött Müller A. alamóczi tudor véle
ménye szerint fönicziai betűkkel írt következő szavak olvashatók: 
«Jachta fúrta.... Tyrus.» Ismertette s báró Altén szívességéből 
rajzát is közölte az ismert bécsi régész Much a «Mittheilung dér 
Anthropol. Gesellschaft in Wien» VII. köt. 9. számában (ábrával) 
pag. 239. sqq.

IV. A most említett fa-úttól délnek fekszik a Römbeck-nél 
kezdődő éjszaknyugatnak futó padlózat, mely a Linteloh nevű 
buczkáig ér. Fölfedezte 1829-ben Nieherding. A használt hasáb 
nagyobbára fenyőfából való, 2,70—2,80 méternyi hosszú s 15 — 30 
centiméternyi széles; végein lyuk van vágva, melybe 60—70 
centiméternyi hosszaságú czövek veretett, mely alul meg van 
hegyezve, hogy könnyebben lehessen beverni. Hosszgerendákúl 
kérges hasábokat használtak, melyek másfél méternyi távolságban 
vannak egymástól s mint másutt az oldalczövekekkel együtt az 
elcsúszást akadályozták meg.
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Ezek azon palló részletek, melyeket Altén báró idézett 
müvében tüzetesebben említett fel és ír le. Könnyíti a tájékozást a 
művéhez csatolt térkép, melyen a kellő helyeken úgy az útrész
letek, mint az, hogy régiségek lelhelyei, meg vannak jelölve. Más 
táblán a jethauseni palló rajzát, átmetszetét stb. ábrázolja. S habár 
Pannóniában és Dácziában s azon Duna és Tisza közti területen, 
melyen a rómaiak megfordultak, hasonló utakra kutatóink még 
nem akadtak s valószínűen ezentúl sem fognak akadni, mégis illik 
tudomást vennünk arról, a mit noha saját tapasztalatunk alapján 
sem meg nem dönthetünk, sem meg nem állapíthatunk, egy letűnt 
hatalmas népről alkotható képünkhöz kiegészítő részletecskéül 
bízvást emlékezetünkbe véshetünk, annál is inkább, mert az Al- 
Duna mentén a víz fölött a sziklapartba erősített gerendákra 
helyezett függő római útra vonatkozó sejtelmeink, melynek lehe
tősége egyébként Curtius leírása után többé kizárva nincsen, 
ekként jóval reálisabb alapot nyernek.

Nem szükséges, hogy a báró Altén által leirt és ismertetett 
pallókat azonosaknak tartsuk azon pontes longi-val, a melyeken 
Caecina visszavonult, mert ez még függő kérdés s Presuhn Emil, 
főleg Knapp és Lederbur müveire támaszkodva, a Tacitus által 
említett pontes longi-t a Lippe jobb partján, tehát jóval lejebb, 
mint az Altén báró által fölfedezettek feküsznek, Koesfeld és 
Münster közt a Baumberg-en (Caesia silva) nevű vidéken véli 
keresendőknek, a hol még most is vannak efféle pallók, s a hova 
azokat a Spruner-féle Atlas antiquus 22-ik táblája is helyezi; 
Presuhn szerint ugyanis Officina a teutoburgi erdőből a Lippe 
mellett Yetera castranak (aLippenek a Rajnába ömlésénél) vonult 
volna vissza, a hol öt Germanicus neje, Agrippina kitüntetéssel 
fogadta (Tac. Ann. 1, G9); ellenben Germanicus az Ems mentében a 
tenger felé vonult volna; — nem szükséges már azért sem, mert 
az azonosságot maga báró Altén sem állítja határozottan; de a 
valót megközelítő véleményünk tőlünk távol fekvő ügyben csak 
úgy lehet, ha lehetőleg sok illetékes szemtanút hallgatunk meg s 
e tekintetben alig tévedünk, ha ezeknek azon nézetét, hogy az 
omlített padlók római eredetűek, — elfogadjuk.

B eliczay  J ónás.

Digitized by t ^ o o Q l e


