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EGY ARCHAEOLOGIAI KIRÁNDULÁS 
Vaj da Hunyadra és környékére. 

Olvasta a márt. Il-diki tud. ülésben, 1S63. 

Finály Henrik. 

Szép hazánk, a hajdani Dacia közepe és va
lamint fekvése által fellegvára, ugy gazdag földé
nél fogva a szó teljes értelmében gyöngye lévén, 
nem ok nélkül vonta magára a hóditó Róma föfi-
gyelmét, miután légiói a dák haderő megsemmisí
tése után, biztos lakhelylyé tették völgyeit mind 
azok számára, a kiket bár mi szükség kényszeri
tett vagy bár mi remény kecsegtetett arra, hogy 
elhagyván szUlöföldjöket másutt próbáljanak sze
rencsét. Alig nyilt meg Dacia a Rómából kivándo
rolni szándékozók számára, azonnal egész árral 
lepték meg a még kiaknázatlan uj tartományt. Az 
itáliai embert nagyon is vonzhatta e bérezés vidék, 
a mely dúsabb legelöt nyújtott marháinak hegyol
dalain, mint az Appenin vadonai, völgyeiben pedig 
termékenyebb földdel kínálkozott, mint az évszá-
zak óta folytatott mivelés és termelés által kimerí
tett itáliai síkok; és azon feljül gazdag érczbányá 
iban a gazdagodás uj forrását nyújtotta a kincset 
szomjúhozó kalandornak. Nem esuda tehát, ha száz
hetven év alatt Erdély földe ugy megtelt római 
telepekkel, hogy ezer éve a dulásnak se tudta a 
római nyomokat végképpen elenyésztetni, hanem 
még ma is ; minden lépten nyemon belébotlunk egy 
egy érdeke's emlékbe, és nem múlik el tavasz vagy 
ósz, a melyen akár a szántó ekevasa, akár a ker
tész ásója bele ne akadna egy egy régi épület 
alapfalába. 

Nem vagyok első, a ki kimondja, hogy Er
dély minden része gazdag a római világ emlékei
ben, de bár menynyire bizonyosak vagyunk is ben
ne, hogy a kétségtelenül meghatározott római telep
helyeken kivül, még létezik számos oly hely a hol 
a régi geographusoktól nem emiitett és az újkori 
kutatóktól nem sejtett római telepek rejlenek egy

néhány arasznyira a föld szine alatt, mégis tán se
hol sem szükséges anynyi óvatosság a római régi
ségek és emlékek kutatásában mint éppen Erdély
ben. Ennek okát legyen szabad egy kissé fejte
getnem. 

Italiában, ha Gothok, Vandálok, Normannok 
és Hunnok és még más nemzetek pusztítottak is, 
a mit ezek dúlása fenhagyott, oly nép között ma
radt, a mely a maradványokat ősei emlékeinek te
kintvén, bizonyos kegyelettel viseltetett irántok, a 
melynél fogva, ha az akkori időben az emlékek 
fentartására nem is tett semmit, legalább tovább 
nem rombolt. Nálunk e kegyelet hiányozván, a nép
vándorlás után ide települt népek, a rómaiak ma
radványait kimélet nélkül tovább pusztították, még 
pedig oly módon, hogy a pusztításban hasznot ke
restek. Hasznot keresett a várhelyi ember, a ki 
Sarmizegethusa márványpalotáiból és szobraiból me
szet égetett, hasznot a portusi ember, a ki Apulum 
romjainak tégláiból házat épített magának, hasznot 
az a számos község, mely a római paloták foga
dott és gyakran feliratos köveiből templomokat épí
tett magának. Következett ugyan későbben egy kor
szak , a melyben a tudomány a kegyeletnek egy 
más nemét keltvén ez emlékek iránt, éppen e ke
gyelet volt okozója újabb rombolásoknak és zavar
nak. GyUjtök és nem gyűjtök, tudósok és kíván
csiak a szél minden irányaiban hordták szét az 
egy helyt talált emlékeket. így történt, hogy egy 
egy feliratos köre akadunk oly helyt egy udvar
ház falában, a hol soha római település nem volt; 
sőt az ily kövek némelykor mint épitö anyag ke
rültek nem egy középkori épület falának belsejébe. 
Következett azután Török- és Tatárjárás, kül- és 
belháború, a középkori épületek is romba dőltek, 
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és a romból római kö került napfényre, a mely ta
lán sok mértföldnyire eredeti lelhelyétöl, oly helyt 
szolgált építési anyagul vagy diszitményül, a hová 
római ember soha se tette volt a lábát. Példa erre 
a hires demsusi templom is. Ha tehát ma valamely 
romban római követ találunk, bizony jól meg kell 
minden körülményt tekintenünk és fontolóra ven
nünk, a mielőtt a kérdéses maradvány római vagy 
nem római volta felett ítéletet mondunk, és a kö
zönséges ismertető jelek némelykor oly csalók, 
hogy még a szakértő, gyakorlott kutatót is próbá
ra teszik, nem hogy avatatlan egyén Ítélhetné meg 
helyesen első látásra. 

Mind a mellett köszönettel tartozunk minden
kinek, a ki rá akadván valamely régiségre, a köz
figyelmet felfedezésére irányozni igyekszik, és ez 
által legalább alkalmat szolgáltat, hogy a hivatot
tak megvizsgálhassák, és mivolta iránt illetékes Íté
letet mondhassanak. Ily köszönetet érdemel ré
szünkről Bencdikty Albert tagtársunk, a ki hirlap 
utján értesítette a múzeum-egyletet, hogy a múlt 
mártzius hó végén Vajda-Hunyadon történetes ásás 
alkalmával egy érdekesnek látszó romot fedeztek 
fel, a melyből már egynéhány feliratos követ és 
vagy hat csonka szobrot ástak ki. 

A múzeum egylet elég fontosnak tartván e 
figyelmeztetést, rögtön intézkedett, hogy szakértő 
biztost küldjön ki a hely színére a tárgy megvizs
gálására és a netalán kívánatosoknak mutatkozó 
további ásatások vezetésére. Érdememen felül en
gem ért az a szerencse, hogy az igazgató választ
mány e megtisztelő megbízást reám ruházta, és én 
most készülök kimeritö jelentést tenni, az e meg
bízásnál fogva tett kirándulásom eredményéről. 

De mielőtt ezt teszem, legyen szabad igazsá
got szolgáltatnom az érdemnek. Kevés nappal elin
dulásom után tagtársunk Torma Károly, a római 
régiségek épp oly sikeres mint értelmes kutatása 
által nem csak jövőre szép reményekkel biztató, 
hanem' már jelenben is méltó hírnévben álló régi-
ségbuvár, megjelenvén nnilgu Elnökünknél arra 
ajánlkozott, hogy mint önkéntes hozzám csatlako
zik , és ez ajánlata örömest fogadtatván, utánam 
indult és Déván találkozván velem, az előttem még 
egészen ismeretlen vidéken kalauzom és vezérem 
volt, gyakorlott szemével és tapasztalásával, hely
es személyismeretével gyámolított, és ha van va
lami kis eredménye utazásomnak, ez eredmény jobb 
része öt illeti. 

És már most, hadd adjak számot utamról. 
Engem magán ügyeim Maros-Vásárhelyre szó

litván , úti tervemet ugyr készítettem volt, hogy a 
húsvéti ünnepek előtt elindulván, és az ünnepeket 
Vásárhelyt töltvén , időnyerés tekintetéből onnan 
nem jövök viszsza Kolozsvárra, hanem megyek 
egyenesen Vajda-Hunyadra. Ezt kétféleképpen te
hettem. Vagy ugy, hogy Tordáig viszszatérjek és 
a Kolozsvárról Szebenbe menő postakocsit bevárva 
azzal menjek tovább Szász-Sebesre és innen Dé
vára, vagy pedig Vásárhelyről egyenesen Szebenbe 
menvén, onnan menjek Dévára. Mindenképpen czél-
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szerűbbnek találtam az utóbbi módot, és ezt követ
tem is. Elindultam tehát Vásárhelyről április 7-kén 
reggel, és 8-kán reggel 2 órakor megérkeztem Sze
benbe Rögtön nem lehetett tovább utaznom, és így 
legjobbnak gondoltam, ha ahhoz az idöhez, a me
lyet ugy is szükségképpen Szebenben kell vala tölte
nem, még egynéhány órát hozzátoldok, és olt egy
nehány ügyben eljárok, a mely részint engem, ré
szint a muzeumot érdekli. 

A mint illedelmesen lehetett, felkerestem is
merőseimet; ezek közbenjárásával megnéztem azt 
az érdekes gyűjteményt, a melyet a Chartumba 
Afrikába származott Szászsebesi születésű Binder 
Ferencz Szebenbe hozott és a szász természettudo
mányi egyletnek ajándékozott. Ez a gyűjtemény áll 
fegyverekből, ruhadarabokból, házi és más eszkö
zökből, és természeti tárgyakból, a melyeket Bin
der Felső-Egyiptomban, Sudánban, Abyssiniában és 
Palaestinában tett utaiban lassanként öszszegyüjtött, 
és a melyek száma a kétszázat felülmúlja. A gyűj
temény megtekintésénél mindenek előtt megragad
ják az ember figyelmét azok a pálmalevélböl és 
tarka börszeletekböl nagyon mesterséges fonással, 
vagy is tán helyesebben szövéssel eléállitott tálfe
delek és szőnyegek, a melyek készítőik művészi 
ízléséről és gyakorlottságáról, a különböző kikészi-

.tett bőrből csinált tömlők és tarisznyák, saruk és 
más ruházati vagy ékszeri tárgyak, amelyek ipar-
beli haladásról, de különösen a török és a lánd
zsák és nyilak különböző alakú vas hegyei, a me
lyek mütani fejlettségükről sokkal kedvezőbb tanú
ságot tesznek, mint a milyet az utazók szoktak ten
ni. A vas feldolgozása különösen nevezetes. Ezek 
az emberek a vasat a legelemibb módon , földbe 
ásott gödrökben olvasztják, és változtatják ková
csolható anyaggá, és feldolgozására nem élnek más 
szerszámmal, esak fogóval és kalapácscsal. Resze
lőt nem ismernek, hanem különböző alakú fenkö-
vekkel simítják meg a kovácsolt vasnemü felszí
nét, ha ki nem czifrázzák beléje vert diszitmények-
kel. Fegyvereik vasrészei mégis oly szépek, hogy 
akármely Európai fegyverkovács is pirulás nélkül 
ismerhetné el a maga munkájának. Különösek az 
ügynevezett hajító vasak. Ezek vaslemezek, a me
lyek nagyon furcsa alakra mindenfelé kiálló szeg
letekkel vannak kivágva, és a melyeket a harezos 
egy hozzá kötött hoszsu szíjnál fogva minden hají
tás után oly ügyesen tud ismét viszszarántani, 
hogy nyelénél fogva ismét kifogja. A fazekas mes
terséget is jól értik, a mit kölönösen ezifra cserép
pipáikról lehet látni. Szóval ez a gyűjtemény oly be
cses és oly gazdag, hogy akármely múzeumnak dí
szére válnék. 

E gyűjtemény megtekintése egyszersmind al
kalmat adott rá, hogy tudakozzam meg, miben áll 
a néhai Ackner nagybecsű gyűjteményének a dol
ga , minthogy ez is a természettudományi társu
lat gondnoksága alá van adva. A mit e nagyon 
gazdag kettős gyűjteményről megtudhattam imez: 
A. néhai tudós gyűjtő még életében elkülönített volt 
az egésztől egy kis gyűjteményt, a melyet a Szent-
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Erzsébeti községnek hagyott -Örök emléktil. Maga 
a nagy gyüitcmény még most is a régi helyiség
ben van felállítva, ugy a hogy az elhunyt tulajdo
nos hagyta, miután a helyébe jött új lelkész kész
nek nyilatkozott a gyűjteményt magába foglaló két 
szobát mindaddig átengedni a néhai örököseinek, 
a míg a gyűjteményt eladják. Az eladásra nézve 
azonban még eddig nagyon kevés történt, mert a 
gyűjtemény még voltaképpen sem öszszeirva sem 
megbecsülve nincsen. A szász atyafiak nagyon jár
nak benne, hogy báró Bruckenthallal megvétessék 
a családja nevéről nevezett múzeum számára, és 
maraszszák meg ez utón Szebenben; de aligha 
ki nem fog vándorolni az országból ez a nagybecsű 
gyűjtemény, mert, a mint mondják, ezelőtt egyné
hány évvel valami muszka utazók jártak Ackner-
nél és meglátván gyűjteményét megszerették és 
meg akarták venni, lifJOO fttal kínálván érte. E 
körülményt tudja a család, és a mint mondják, hoz
zája méri követeléseit. Megeshetik azonban mégis, 
hogy az egészre egy tömegben nem fog vevő akad
ni, és ha aztán részekre fogják osztani, az egyik 
vagy másik részhez mi is fogunk hozzászólhatni. 
Minden esetre kirittem , hogy mihelyt ez ügyben 
bár mi figyelemre méltó mozzanat fog beállani, a 
múzeum-egylet értesülő! fog róla, hogy módjához 
képest megtehesse lépéseit. 

Még a muzeumunkra nézve igen örvendetes 
egy újdonságnak jutottam itt tudomására. Ezelőtt 
egynehány évvel Schur nevű hires buzgó botanicus 
egy kirándulást tett volt Erdélyben. A mint a nagy 
tudósok némelykor szoktak, futva tekintette meg az 
ország hegységeinek és vidékeinek egy részét, és 
ez átfutásában lehető legtöbb növényt újra megke 
resztelt. A sietség volt-é oka, hogy elkeresztelései 
roszul Utettek ki, vagy pedig szégyelte volna, hogy 
ö mint nagy tudós újat ne fedezzen fel, és azért 
akart, ha új növényt nem, legalább új nevet vinni 
haza útjából, elég az hozzá, hogy újdon neveivel 
nagy zavart hozott az erdélyi növények ismeretébe. 
A zavar elhárítása tekintetéből elhatározta a termé
szettudományi társulat egy úgynevezett normálé 
herbárium öszszeállitását, a mely magába foglalván 
az Erdélyben eléforduló valamenynyi növényeket, 
útba igazíthasson minden vizsgálót arra nézve, hogy 
Erdélyben mit lehet keresni, mit nem. Hogy pedig 
a czél annál tökélyesebben el legyen érve, e her
báriumból egyszerre Öt példány készült, a melyek 
egyike éppen a mi muzeumunknak van szánva, és 
a melyért bizony nagy köszönettel fogunk tartozni 
a derék társulatnak. 

Még egy szép munkát láttam Szebenben, a mely 
sajtó alá teljesen el levén készítve nem sokára meg
fog jelenni a honismei társulat közleményeiben. Ez 
Seivert Gusztávnak egv igen nagy alapossággal dol
gozott munkája, a mely a szebeni pénzverde tör 
ténelmét, és a belőle kikerült pénzek leírását adja. 

Április 9-kén estve 6 órakor elindulván Sze-
benböl 10-kén reggel nyolez órakor megérkeztem 
Dévára. Mint merőben "idegen ember a fogadóba 
szálltam. Déván más ismerőst nem tudtam, csak 

Muz. évk. II. kötet. 

M. báró Noptsa Ferenczet Hunyadmegye föispányát 
és Kéméndi Váradi Ádám tagtársunkat. Az elöbbe-
ninek alkalmatlankodni nem akarván, éppen a má
sodik keresésére akartam indulni, a midőn a tör
ténetesen megnyílt ajtón át Torma Károlyt pillan
tottam meg, a ki Hunyadról jőve éppen abban a 
perezben érkezett vala Dévára. 0 már futólag meg
nézte volt Hunyadon azokat a tárgyakat, a melyek 
megvizsgálására valánk voltaképpen mind a ketten 
kiküldvc, és megnyugtatott az iránt, hogy nem mu
lasztottam semmit. Így megegyeztünk, hogy az nap 
délután kirándulunk Vcczelre, az ottani római ma
radványok megtekintésére és csak másnap indu
lunk aztán Hunyadra. 

Dévától keletre mintegy egy mértföldnyi távol
ságra, éppen a töviben azoknak a begyeknek, A me
lyek a Maros völgye síkját dél felöl befoglalják, 
három kis falu fekszik, a hegyekről leszakadó há
rom patak partjain, oly közel egymáshoz, hogy a 
helységek utczái egészen öszszeérvén, mind a há
rom egynek látszik lenni. Ez a három helység ne
ve keletről nyugatra menve, llerepe, Veczel és Vul-
esesd. E faluk határán az országút és a Maros közt 
világosan láthatni azt a négyszögű domboredást, a 
mely csalhatatlan maradványa minden római tábor
helynek. De még azonkívül a sánezolat helyét je
lölő emelkedésen kívül a hegysor és a Maros közt 
levő és a Maros felé kissé lejtős sík mező, a kö
zepe táján végig vonuló országúttól jobbra és bal
ra, tele van épületek nyomaival, a melyek kétségen 
kívül a római korból valók. E nyomok bizonysá
got tesznek róla, hogy e helyt a táborállomás kö
rül nagy kiterjedést! telep volt, ama hadat mellett, 
a mely a Maros völgyén bevezetett Erdélybe. Mi 
volt e telep neve? azt még most egész határozott
sággal megmondani nem lehet. Némelyek azt tart
ják, hogy Pons Augusti volt, azonban a rendelke
zésünkre levő kútfők magok sok kétséget támasz
tanak e vetemény ellen; az ott helyt eddig talált 
feliratok pedig, tudtomra legalább, még nem nevez
ték meg eddig a telep nevét, holott az egymás 
után ott állomásozott hadosztályokat elég világosán 
megnevezik, névszerint a legio XIII. gemma, a co-
hors II. Elavia Commagenorum és talán a eoliors 
II. Hispanica neveit téglabélyegeken és köfelirato-
kon elég gyakran láthatni. 

Mielőtt jelentésemben tovább megyek, egy 
körülményt kell említenem, a mely jelentésemnek 
egy bizonyos hiánya, iránt felvilágosítást ad. Ugyan
is , ámbár kirándulásom legnevezetesebb eredmé
nyei a tudományos világra nézve éppen azok a fel
iratok volnának, a melyeket láttam és leírtam, és 
a melyeknek nagyobb része még eddig sehol sincs 
közölve, én még sem közlök egyetlen egy feliratot 
is. Ennek oka imez: Tudva van, hogy Torma Ká
roly tagtársunk különösen a római epigraphiát tet
te kutatásai főtárgyává, és mint e szakban különö
sen jártas, meg is van bizva a múzeum-egylet ré
széről azoknak a feliratoknak a kiadásával, a me
lyek néhai gróf Kemény József kéziratai közt vol
tak, és többnyire még kiadatlanok. E feliratokhoz 
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szorgalmas tagtársunk egy függeléket akar csatolni, 
a melyben a legújabban éppen általa felfedezett, 
és a Neigebauer munkájában hiányosan vagy hibá
san közlött feliratokat ismerteti és közli. Ez a függe
lék kétségkivül sokat vesztene becséből, ha éppen 
azok a feliratok, a melyeket mint éppen eddig is
meretlen újdonságokat akar hozni, más közlemény
ben jelennének meg előbb. Minthogy pedig a kér
déses közlemény a múzeum-egylet neve alatt fog 
világot látni, azt hiszem, hogy a múzeum-egylet 
érdeke ellen nem cselekedtem, ha Torma urnák 
megígértem, hogy egyetlen egy feliratot sem fogok 
közölni, hanem erre nézve az ö közleményeire fo
gok utalni. Tudtam ugyan, hogy e kihagyás által 
jelentésem sokat fog veszteni tudományos becséből, 
de egyfelől intézetünk érdekének, másfelöl a barát
ságnak szívesen hoztam a csekély áldozatot, és en
nél fogva most egyszer mindenkorra megmondom, 
hogy ha feliratos követ fogok említeni a felirat 
közlése nélkül, ez mind anyiszor utasitás lesz Tor
ma Károly barátom közleményére, a mely bizonyo
san már nem sokáig fog maga után várakoztatni. 

A veczeli határon már eddig is igen sok fel
iratos követ, bélyeges téglát, számtalan apró bronz, 
ezüst és arany régiségeket, metszett köveket s más 
apróságokat találtak. A feliratos kövekre nézve jel
lemző, hogy legnagyobb része abból a vörhenyes 
szürke, durva szemcsés sziklából kerültek, a melyen 
az aranyi várrom fekszik, és a melyet Neigebauer 
Syenit-nek mond. Azonban meg kell jegyezni, hogy 
e helyen rendszeres ásatás nem történt. A mit kap
tak , arra mindig esetlegesen bukkantak szántás, 
árkolás és útcsinálás közben, és ennél fogva igen 
valószínű, hogy ott még sok rejlik a földben. A 
veczeli feliratok legnagyobb része mindenfelé el 
van hordva. Van belőle Branyicskán, M.-Németiben, 
M.-Solymoson, Kéménden sőt tán még Al-Gyógyon 
is a Maros jobb partján, a bal parton pedig Dé
ván, Alpestesen s még valószinüen más helyt is, 
részint udvarházak falaiba berakva, részint kertek 
ben és udvarokon felállítva. Kétségkivül sok felira
tos kö lappang a herepei, veczeli és vulcsesdi há
zak és csűrök alap falaiban, mint anyag beléjök rakva, 
ngy hogy ott létöket még csak sejteni sem lehet kí
vülről ; ezt bizonyítja az a körülmény, hogy egy 
pár rövid óra alatt, a melyet ott töltöttünk, három 
ily feliratos követ fedeztünk fel, egyet egy csűr 
alapgerendája alatt, a másodikat egy ház alapfalá
ban, egy harmadikat egy kertben feliratával a föld 
felé lapos kö gyanánt kövezetnek lerakva; egy negye
diket a templom körül levő felhagyott temetőben csak
nem egészen a földbe sülyedve láttunk, és ki is ásat
tuk. E négy kö közzül az elsőt, a mely arról nevezetes, 
hogy két lapján van felirat, és a negyediket Tor
ma Károly ur megvette a múzeum számára és bé 
is vitette Dévára Kéméndi Váradi Ádám tagtársunk 
udvarára, hogy ott addig álljanak, a míg módja 
lesz az egyletnek ezeket is , a Váradi ur birtoká
ban levő és már régebben a múzeumnak ajánlott 
más feliratos kövekkel és bélyeges téglákkal együtt 
ide szállíttatni. Mellesleg megjegyzem, hogy már 
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sikerült is erre módot kapni, miután Déváról köny-
nyü lesz a köveket a Maroson felfelé üresen visz-
szatérö sós hajókon Maros-Ujvárig szállíttatni, on
nan pedig Kolozsvárra szállítására Grün Izrael tag
társ kész szívességgel ajánlkozott ugy, hogy ez az 
utóbbi szállítás a múzeumnak semmi költségébe sem 
fog kerülni. 

A legnevezetesebb két felirat azonban Here-
pén egy Zsoszán Györgye nevű ottani gazda birto
kában és udvarán van, két nagy kövö-n. A tulaj
donos, a ki már tudja, hogy az ily tárgyaknak 
becse van, és hogy névszerint a vidékbeli birtoko
sok az ily köveket pénzen szokták venni, ezt a két 
követ, a melyet minden esetben nagyon kivánatos 
volna ide hozatni, csak pénzért fogja átadni. Tett 
is már az igazgató választmány intézkedést e kövek 
megszerzése iránt. 

Veczeli kirándulásunkról későn estve tértünk 
viszsza Dévára. A kirándulás eredményes volt, és 
az eredményt egyfelől annak köszönhetjük, hogy 
a vidéket és az ^embereket jól ismerő barátunk Ké
méndi Váradi Ádám ur volt kalauzunk, másfelöl 
a herepei g. e. lelkésznek , a ki szíves készséggel 
hozzánk csatlakozván elkísért a falu tekervényes 
közein, biztatta az embereket, hogy mutassanak 
meg mindent, és a temetőben elsülyedt követ fel
szólításunkra a legnagyobb készséggel rögtön ki
ásatta. 

Április 11-kén délelőtt, a mig Torma Károly 
barátom a Váradi Ádámnál levő kövek feliratait 
betűzte, én elébb lemásoltam az ott levő téglák bé
lyegeit, és a dévai templom oldalában illesztett fel
irat hasonmását levettem, a melyet itt hü máso
latban közlök. Azután megtudván, hogy Benedikty 
Albert ur hivatalos foglalatosságban éppen Déván 
van, felkerestük, megbeszéltük vele előlegesen a 
tervet, a mely szerint a Hunyadi rom vizsgálatá
ban el akarunk járni, és azután elmentünk tiszte
letünket tenni Mlgos foispány báró Noptsa Fe-
rencz urnái, a ki előzékeny vendégszeretettel asz
talához hivatott volt, mihelyt megtudta, hogy Dé
ván vagyunk. Nem emlitném e körülményt, ha nem 
volna befolyással kirándulásom tudományos ered
ményeire is. Ugyanis a mlgos foispány ur nem csak 
szives készséggel ajánlotta hivatalos támogatását 
szándékolt kutatásunkban, hanem eléhozatta azt a 
gyűjteményt, a melyet Velenczében létekor, az ot
tani levéltárak buvárlásával szerzett. A gyűjtemény 
áll oly oklevelek é3 irományok hü másolataiból, a 
melyek vonatkoznak a magyar birodalom és a ve-
lenczei köztársaság között létezett politikai közle
kedésre, és a melynek legnagyobb és legnevezete
sebb része, egy követi jelentés a hozzá tartozó le
velekkel II. Ulászló királyunk udvaránál 1509-ben 
volt velenczei követ Pasqualigotól. A báró ur , a 
kinek mindig az volt a terve, hogy ezeket a becses tör
ténelmi adatokat maga fogja saját jegyzeteivel ki
sérve közre bocsátani, miután hivatalos elfoglalt
sága neki erre most nem enged időt, megígérte 
hogy e nagybecsű gyűjteményt legközelebbi Ko
lozsvárra rándulása alkalmával behozza, és kiadás 
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végett a múzeumnak átadja. A nemes báró ur ado
mánya, a melylyel már eddig is járult intézetünk-
hez, kétségkívül egyik legszebb és legbecsesebb 
gyöngye könyvtárunknak, ez új adomány kétség
kívül szép és becses kincs lesz kiadványaink so
rában. 

Délután elmentünk sebésztudor Spányik Jó
zsef ur gyűjteményeit megnézni. 

Spányik ur régi és szorgalmas gyüjtö. A he-
repei és veczeli emberek ismerik jól és tudják, 
hogy bár mi csekélységet visznek neki, ö ad érte 
valamit, azért hoznak is, a mit kapnak. Gyűjtemé
nye áll régi pénzekből, metszett kövekből, római 
apró bronzokból, egynéhány igen szép középkori 
régiségből és mindenféle apróságból. Van nála egy
néhány érdekes ásvány is. Tudván, hogy a múze
um-egylet kiküldöttjei vagyunk, áltatunk megkínálta 
a muzeumot gyűjteményeivel, és az igazgató vá
lasztmány már meg is bízott, hogy a gyűjtemény 
megszerzése iránt bocsátkozzam vele alkuba. 

Az nap este elmentünk Felpestesre, a hol M. 
Makray László ur vendégszerető háza, anynyival 
is szivesebb örömmel fogadott, minthogy Torma 
Károly urat a legszorosabb vérrokonság kötelékei 
fűzik e minden tekintetben kitűnő családhoz. A lel
kes házi gazda egész ott létünk alatt rendelkezé
sűnk alá bocsátotta lovait, és lehetővé tette az ál
tal, hogy nem csak kényelmesen, hanem költség 
nélkül' és gyorsan tehettük kirándulásainkat a kör
nyéknek reánk nézve nevezetes pontjaira. 

Április 12-ke vasárnap levén és egyszersmind 
a keleti szertartású egyházban húsvét első napja, 
csak délután indultunk át Yajda-Hunyadra, a hol 
Benedikty Albert ur már előre megtett volt minden 
intézkedést arra, hogy másnap reggel rögtön hoz
zá foghassunk a vizsgálódásunkra megkívántató 
ásatáshoz. Mi megérkezésünk után mindjárt kimen
tünk a hely szinére, a végett, hogy kijelöljük azo
kat a pontokat, a hol ásatni akarunk. Bejártuk 
nem csak azt a hegyoldalt, amely a hunyadi vár
tól délkeletre éppen vizsgálódásunk sajátlagos he
lye volt, hanem felmentünk a hegy tetejére is. Ez 
a tető, a melynek neve Szt.-Péter hegye, egy hosz-
szukó felslk, mintegy tojásdad alakú kerülettel, a 
melynek hoszszabb átmérője délkeletről északnyu
gatra iránylik és körülbelöl három akkora, mint a 
hozzá keresztben képzelt legnagyobb szélessége. A 
felsík nagyobb részét szőlők foglalják el; keleti és 
északkeleti részén az ev. reformátusok temetője 
van. Avar halma felé a meglehetős meredek hegy
oldal egy nyeregforma hajlású bérczeske által kap
csolatban van avarhoz tartozó úgynevezettNyeboj-
sza tornya magaslatával, nyugatról a Zalasd felöl 
jövő patak mély és inkább hasadékot alakító völ
gye, délről egy éppen oly mély de valamivel szé
lesebb völgy különiti el meredek és csaknem füg
gőleges oldalait a szomszéd hegyek éppen oly me
redek oldalaitól. Az utóbbi völgyön, tehát a Szt-
Péter hegye déli oldalán kanyarodik ki a csinált 
új ú t , a mely a limperti kohókhoz vezet.. Kelet 
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felöl kevésbé meredek és szőlővel beültetett oldala 
a Czerna völgyébe nyúlik le. 

Ezen a hegytetőn félreismerhetlen nyomai látsza
nak egy terjedelmes építkezésnek. Mi volt ott? Az 
már ma megoldhatatlan kérdés. Látszik ott barbár 
nyom, római nyom és középkori nyom is. Mindent 
gondosan egybevetve, nem hihetem, hogy ott római 
telep lett volna. Mert kiindulva abból, a mi nagyon 
valószínű, hogy a Rómaiak bejövetele előtt, ez a hely 
Dák vár vagy telep volt, a Rómaiak, ha a Dák 
telep helyére telepedtek volna, kétségkívül azért 
vonultak volna oda fel a hegy tetejére, hogy az 
állomás erösebb legyen, és akkor bizonyosan meg
erősítették volna, ámde ök soha se készítettek oly 
szabálytalan alakú táborhelyet; ha pedig szokott 
módjok szerint négyszögű sánczolatot emeltek vol
na, meg kellene, hogy legyen valahol e négyszögű 
földhányás vagy falkerités romjának megfelelő jel
lemző emelkedése a térnek. Igaz ugyan, hogy ró
mai tégla és fedélcserép darabjait láttam ott, de 
ezek igen könynyen valamely lebontott római épü
letről mint anyag juthattak oda a középkorban, és 
korántsem bizonyítják azt, hogy éppen ott római 
telepnek kellett lenni. 

De ha a hegytető kétkedést ébresztett az iránt, 
hogy volté ott valaha római telep vagy sem, a 
hegyoldalban, a várral átellenben levő rom , első 
pillanatra meggyőzött, hogy nincs dolgom római 
építéssel. A mint tudva van, a hely jelenlegi birto
kosa azért kezdette volt az ásást, hogy követ nyer
jen. Ez nagyban sikerült is neki, mert kibontván 
az épület alapfalainak egy tetemes részét, akkora 
halom követ vett ki belőle, hogy soha sem fog ő 
akkora házat építeni, hogy azt a sok és nagy kö
vet mind belerakhassa. Ez nem azért van , mivel 
az alapfalak talán nagy kitérj edésüek és különös 
vastagságúak lettek volna, hanem a kérdéses épU-
let meredek hegyoldalra levén építve, a lejtő felöl 
való alapfalnak természetesen egész substruetióvá 
kellett válnia, hogy az épület vizirányos talpazatja 
eléállhasson. Csakugyan a kibontott alapfal a föld 
mostani színéről véve kicsiny hijján 5 lábnyi mély
ségre nyúlt le a földbe. Mi legottan kezdtük vizs
gálni a kihányt köveket, és meggyőződtünk, hogy 
a mi római kö volt közte, anyagúak volt oda hord
va és a falba rakva, vagy diszitményiil az épület 
körül és előtt felállítva. A falak vastagsága 18", 
az az oly vékonyak a falak, hogy köböl vékonyab
bat nem is szokás rakni, és az első mérés mind
járt megmutatta, hogy az egész épület nem is lehe
tett nagy kiterjedésű, levén egész hoszsza 8 és 
legnagyobb szélessége 5 öl. Homlokzata minden 
hihetőséggel a lejtő felöl, azaz a Hunyady várral 
átellenben volt. 

A már megtörtént bontás lehetetlenné tette az 
alaprajz egészen pontos felvételét, és a kihányt kö
vek éppen az épület eleibe, az az a lejtő felé van
nak fölhalmozva, ugy hogy éppen ott, a hol remél
hettük volna, hogy érdekes tárgyat találunk, nem 
lehetett ásni. Meg kellett tehát állapodnunk abban, 
hogy egyfelől, a hegy oldalán mutatkozó falmarad-
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ványokat, másfelöl az épület belüregét megvizsgál
juk. Erre nézve a felásandó helyeket megjelöltük, 
és ugy egyeztünk, hogy a mig én ott vezetem az 
ásást, addig Torma Károly a hegytetőn ásat, hogy 
győződjék meg róla, van-é ott mit keresni vagy 
nincs. 

Estére viszszatérve Benedikty ur házához azon
nal hozzáláttunk az oda hordott feliratok megfej
téséhez. Az egyik nagyon jól meg maradt és kevés 
perez múlva meg volt fejtve, a más nagyobbik, no
ha a betűk első pillanatra nagyon tisztáknak látszot
tak lenni, erősen megviselt. Harmadfél óránál to
vább kuporogtunk előtte és mégis azon este ugy 
kellett ott hagynunk, hogy a feliratnak alig fele 
iránt voltunk tisztában. 

Másnap korán reggel, mielőtt az ásatásra meg
rendelt napszámosaink eléállottak, mi már ismét 
munkálatnál voltunk. Elébb nagyjából megnéztük 
mind azokat a köveket, a melyet Benedikti ur ma
gához vitetett. Láttunk hat szobrot, a hátszegvidé
ki szürke márványból, mindeniknek hiányzik a fe
je, nagyobb részének talpazata is, és az egyetlen
egy férfi alak három darabra van törve. A fara
gás nem finom, de jó izlésU, művészi nagy becse 
egyiknek sincs. Azonkivül van egy nagyobb és 
egy kisebb oroszlán porondköböl, a mely a rajta 
levő porondos mészragacs tanúsága szerint mint 
anyag volt a falba rakva, két egészen ép feliratos 
kö, a nagyobbik hátszegi márványból a kisebbik 
mészköböl, egy márvány sirkönek töredékei és egy 
darab faragvány mészköböl, a melynek egyik ol
dalán szőlőtök gerezdekkel, a másikon pásztorbot
jára támaszkodott és pbrygiai süvegéről ismeretes 
ugy nevezett dák pásztor. A mig Torma Károly 
ismét a nagy fölirattal tusakodott, én, ugy a hogy 
tudtam, lerajzoltam a szobrok legépebbikét, a mely 
egy római öltözetű no képe. E rajzot van szeren
csém ime bemutatni. 

Megérkezvén napszámosaink kimentünk ismét 
a Szt.-Péter hegyére és megkezdettük az ásatást. 
Az oldalt levő falmaraclék körülásatását kezdvén 
egy lábnyi mélységben már megszűnt a fal, a mi
ből meggyőződtem, hogy az ily csekély alapra ra
kott fal magas nem lehetett, vastagsága várfalnak 
igen csekély, mert alig 18" ; bizonyos tehát, hogy 
nem volt egyéb mint egy kertfal, és hogy tehát a 
megvizsgálandó épület kertben állott. Az épületnek 
magának ime van szerencsém bemutatni az alaprajzát, 
a melyben a pontozott vonalok, a kibontott falak 
valószínű irányát jelölik. Az épület nyugati osztá
lya alatt, a mely a rajzban A) betűvel van jelölve, 
pincze volt, és ez a pincze az az üreg, a mely teli 
van embercsonttal. Honnan jutott ide ez a roppant 
csonthalom nem lehet tudni , de feltűnő, hogy a 
csontok nem lehetnek nagyon régiek, mert még nagyon 
épek, alig vagyon köztök egy egy kis föld, és a 
tetején alig borította egy nem egészen három hü
velyknyi pázsintos földréteg. A szobrokat és felira
tos köveket az épületen kivül találták a B) vei 
jelölt helyen, és a szobrok mind lefelé voltak dől
ve, a mi különben természetes is. A C) vei jelölt 
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fal belső oldalán egy darab vakolás is megmaradt, 
de minden festés és diszités nélkül. Szóval még 
nem volt dél, a mikor már tisztában voltán* az 
iránt, hogy az egész épület nem valami' érdekes, 
és oda formáltam véleményemet, hogy nem volt 
egyéb, mint vagy a Hunyady várhoz, vagy egy 
talán a hegytetőn létezett főépületbez tartozott kerti 
mulatóház, a mely eleibe a Hátszeg vidékéről ho
zott római szobrokat és köveket, diszitményül állítot
ták volt fel, mig egy csomó római követ és téglát 
anyagul használtak fel az épület emelésekor a vi
dék régi szokása szerint. 

Nem sokára Torma Károly is lejött a tetőről. 
0 se kapott semmit, falnak még nyomát sem. 
Nézete az épület iránt az enyimmel tökélyesen 
egyezett, és elhatároztuk, hogy tovább nem is ása
tunk, miután az épület előtti helynek az a része, 
a hol lehetett volna remélni egy szobor vagy fel
iratos kö felfedezését, el levén borítva a kihányt 
kövek nagy halmával, nem lehetett hozzája férni. 

Feladatunk voltaképpen ezzel meg volt oldva, 
de mindketten bünuek tartottunk volna, ha Hunya-
don levén, meg nem néztük volna a Hunyady vár
nak fájdalom már csak romjait. Romnak mondom, 
mert a puszta falak oltalom nélkül ki levén téve 
az elemek rongálásainak, aligha fognak még any-
nyi ideig fennállani, mint a meddig az égés óta 
állottak. Alig végeztük tehát el ebédünket, elindul
tunk a vár megtekintésére. A híd le levén szedve 
egy hátulsó ajtócskán csináltak bejárást éppen a 
Nyebojszába vezető folyosó alatt. 

De ne várja senlci tőlem, hogy apróra leír
jam, a mit láttam. Szomorú, véghetetlen szomorú 
látvány volt. Ha nem volnék magyar, lianem a vi
lág végéről mint idegen vetődtem volna Vajda-Hu-
nyadia, és nem tudnám, hogy e vár minden kövé
hez egy egy nemzeti szent emlék van forrva, hogy 
minden talpalatnyi helye egy egy ünnepelt nemzeti 
hös vagy hozzátartozója érintkezése által meg van 
szentelve, csak látnám azt a romjaiban is gyönyörű, 
tiszteletet parancsoló nagyszerű emléket, még sem 
tudnám botránkozás nélkül nézni azt a kegyelet-
lenséget, a mely az ily épületet irgalom nélkül 
hagyja pusztulni. Mély fájdalom lepi meg az em
ber íelkét ha látja, mint áztatja az esö a góth 
izlésü gyönyörű kápolna és a még gyönyörűbb lo
vagterem boltozatait, anynyira, hogy az iveket sze
gélyező faragott köbordák már nagyobbára lehul
lottak és az átszivárgó esöviztöl már a terem alatt 
levő pincze boltozatja is egy helyt beszakadt. A 
Hunyady szárny nyugati homlokzatához illesztett 
gyönyörű erkélyek délsöje már három hüvelyknyi 
távolságra vált el a főfaltól, mert az esőtől áztatva 
a vaskapocs, a mely tartotta, elrozsdásodott és el
szakadt, és ma holnap az erkély le fog zuhanni a 
mélységbe, és a mit a tüz megkímélt, azt a viz és 
a szél emésztik lassanként, de annál biztosabban. 

A ki ismer, jól tudja, hogy nem vagyok ba
rátja a nagy szóknak és mondásoknak. De itt ki
mondom, és bátran mondom, e vár pusztulása ha
lálos bün, nem csak azokra nézve, a kik okozták, 
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ba csakugyan akadhatott oly átkozott Herostratus, 
a ki ezt tudva és akarva okozhatta, hanem azokra 
nézve is, a kik nézik, és nem tesznek ellene sem
mit. Nékem szándokom erre nézve egy indítványt 
terjeszteni a múzeum egylet igazgató választmánya 
eleibe, a mely rövid vázlatban imez: Miután a kincstár, 
mely ennek az épületnek birtokosa, kijavítására és 
helyre állítására nem tud elegendő pénzt szakasztani, 
igy pedig mint romnak semmi hasznát sem tudja 
venni, a múzeum-egylet tegyen lépést, hogy a kincs
tár ezt a reá nézve merőben haszonvehetetlen tárgyat 
adja át a múzeum birtokába, és ennek kicszköz-
lésére vegye igénybe az építészeti emlékek felku
tatására és fentartására Bécsben kormányilag ala
kított központi cs. k. bizottság közreműködését is. 
Mihelyt az épületet megnyerte, szólítsa fel ne csak 
a két magyar hazát, hanem egész Európát adako
zásra. Mert Hunyady János nem csak a magyar 
nemzet, hanem az egész kereszténység hőse, és 
nem csak mi, a kiket közvetlenül érdekel, hanem 
minden keresztény ember, a ki képes felfogni, mi
vel tartozik ama férfiúnak, a kinek köszönheti, 
hogy nem a félhold uralkodik ma Európán, bizo
nyosan örömest fogja áldozni filléreit e férfiú em
lékének fentartására. Én meg vagyok győződve, 
hogy adakozás utján anynyi bizonyosan begyül, 
hogy a várat befedni és az öszszeomlástól megmen
teni lehessen. Ha nem sikerül, a mnzeum-egylct 
legalább megszerzi azt a megnyugvást, hogy e szent 
ügyben megtette a magáét. 

A mi jelentésemből még hátra van, elmon
dom röviden, mert érzem, igen sokáig élek viszsza 
hallgatóim türelmével. Hunyadról 14-kén egy kirán
dulást tettünk a Sztrigy völgyébe, megtekintettük 
a kaláni puszta fürdőt. Kis-Kalánban egy érdekes 
feliratot is kaptunk. Egy más feliratot, a mely 
Puszta-Kalánban az oláh templomban van, nem néz
hettünk meg, mert nem akartak bebocsátani a temp
lomba. Felmentünk aztán Köboldogfalvára, ott is 
északra a falutól egy nyugat felé hajló gyönyörű 
felsíkon láttunk egy római táborhelyet. A falu teli 
van mindennemű faragott kövei, oszlopfőkkel, sír
kövekkel, de feliratot nem láttunk, nem is emlék
szik senki, hogy valaha ott feliratot kaptak volna. 
Hihetőleg azért, mert rendszeres ásatás nem tör
tént, a vakeset pedig nem hozott elé feliratot. A 
paraszt ember, ha falra bukkan, rögtön azt kezdi bon
tani, és a falban természetesen nem kap feliratos 
követ. Délután viszszaérkezvén Hunyadra újra neki 
állottunk a feliratnak, és azon este sikerült nekünk 
végre az egész feliratot tisztába hozni. Estve visz
sza mentünk Felpestesre. 

<x>-

15-kén Felpestesröl még egyszer viszszamen-
tflnk Hunyadra, mert hallottuk volt, hogy Zalasdon 
is vannak feliratos kövek és meg akartuk nézni. 
El is mentünk, de nem találtunk semmit. 
. Ifi-kán este megérkeztünk Fejérvárra. 

17 kén reggel, miután Püspök Hayuald Ö 
Nagyméltóságánál tisztelegtünk, kimentünk Portus
ra. Már azelőtt való estve bámulattal láttuk volt, 
hogy a régi Apulum terén, az országút és a Ma
ros közt, a szántóföldek megvannak rakva minde
nütt ölbe rakott kövekkel és téglákkal, a melyeket 
a földből ástak ki. Feltűnt volt ez az ásatási düh. 
Most felvilágosítást kaptunk. A földek ugyanis a 
kincs tár birtokában levén, ki vannak adva haszon
bérbe. A haszonbén idö végire járván, az emberek 
neki esnek a földeknek, feltúrják, a kiásott épU-
letanyagokat ölbe rakják és eladják, hogy ebből is 
vegyék ki a haszonbér egy részét. 

A régiségbuvár szemében ez az eljárás bor
zasztó vandalismus. Látni oly helyet, a melyből 
rendszeres ásással egy valóságos kis Pompejit le
hetne csinálni, feltúrva, az épületek alapfalait ki
hányva, a nélkül, hogy valakinek eszibe jutna, 
hogy bár egy épületnek az alapfalát körülássa, az 
alaprajzát lerajzolja, az utczák vonalát a romba, 
dőlt városban meghatározni igyekezzék: minta dü
hösök neki esnek a falaknak és bontják. A bon
tásra senki so ügyel, még azt se nézi meg senki, 
nem kaptak-e vagy egy bélyeges téglát , egy mo
zaik padozatot. Pedig mind az van; és volt alkal
mam látni mozaikdarabot, a mely nagyöbbról le 
volt törve mutatványnak; mert az egészet restelltek 
kiásni. Csak esetlegesen bukannak ily turkálások 
alkalmával egy egy érdekes tárgyra. így kapott 
közelebbről Pap Károly hajósmester építés alkal
mával egy szép faragott Mithra követ és két Mith-
ra feliratot, és birok ígéretet az iránt, hogy örö
mest, át fogja adni a múzeumnak. Kastal István 
fömázsamester urnái láttam gyönyörű két lámpát 
a mesteremberek hévbélyegével, más cserépedénye
ket és apró régiségeket, a melyeket a legnagyobb 
készséggel ide ígért a múzeumnak, sőt gyűjtemé
nye legszebb két darabját, két szobrocskát, a me
lyeknek egyike csaknem egészen ép, mindjárt át is 
adta, és ezek már bé is vannak adva gyűjtemé
nyünkbe. 

Délbe kegyes föpásztorunkuak voltunk szíve
sen látott vendégei, ebéd után gyorskocsira ültünk 
és 18-kán reggel Kolozsvárt voltunk. 




