
A Korábia bányászata és kettős sírmezeje Zalatna közelében. 

(Alsó-Fehérrnegye.) 

1—40 ábra a szöveg közt. 

Az erdélyi nemes fémbányászat őskorát és első színhelyeit kutatva, önként érthető-
leg a legnagyobb mértékben fölkelté érdeklődésemet Lukács Béla, akkori országgyűlési kép-
viselőnek s jelenlegi államtitkárnak az Archaeologiai Értesítő 1879. évfolyama 1. számában: 
« A bot esi pogány temetkező» 1 czím alatt közzétett felfedezése, melyet még ugyanazon év-
folyamban «/1 bated és korábiai római bányagyarmat»-tal2 egészített ki. 

0 ugyanis 1878 nyarát szülővárosában, Xa latnán töltve, egy kirándulás alkalmával 
az Ompoly és Abrudvíz (illetőleg Aranyos) vízválasztójába eső Botes nevű fensíkon mint-
egy 60 átlag egy méter átmérőjű s ugyanoly magas halomra akadt. A dombok közepe be 
vala süppedve s egymástól szabályos távolságban helyezkedtek el. Valószínűtlennek találva 
azt a feltevést, mely a környék szenvedélyes bányászaitól szerte-széjjel mindenfelé megkí-
sérlett bányavájást (úgynevezett turzás) látott e halomcsoportozatban : egy tapasztalt mű-
szaki egyénnel (Hesky bányaigazgató) együttesen az épebb halmok egyikét felásatta s abban 
nagy mennyiségű szenet, elszenesedett csontdarabokat és apró cserép töredékeket találva, 
azok után egy eddig ismeretlen temetőjét állapítá meg az őskornak. 

Már ez alkalommal tudomására esett, hogy a szomszéd Korábia (Hollókő) szirt alatt 
egyes kincskeresők hasonló lelethez jutottak. Ennek következtében 1879 nyarán ugyanott 
ő maga is több halmot felásatva, azokban szén és csontrótegre akadt s néhány ép korsón 
kivül egy FAOK bélyeggel díszített mécses, különböző alakú vas-szeg, pár római érem, egy 
melldísz, két fülbevaló töredékei s mind ezek betetőzéseül egy majdnem ép fémtükör 
jutottak birtokába. 

E szerencsés fölfedezés dr. Torma Károlynak, a daciai régiség nagy mesterének, figyel-
mét se kerülheté el s Lukács Béla adatait «Adalékok Dacia föld- és helyiratához»3 czímü 
dolgozatával helyrajzilag is értékesíteni sietett, kijelentve : hogy a verespataki viasztáblák-
ról ismert, de még eddig bizonytalan helyzetű bányaközségek kettejét sikerült Lukács Bélá-
nak fölfedezni. Mi természetesebb, mint hogy jó magam is, ki már akkor tájt Budánál és 
Kisbányánál (Boicza), vagyis az Érczhegység déli felében a római bányászat maradványait 
nyomozgattam, siettem felhasználni Lukács Bélának az e tárgyú régészekhez intézett fel-
hívását s mindjárt 1881-ben a helyszínére siettem. Az első tájékozódást megszerezve, rög-

1 «Archœologiai Értesítő». 1879. 1. szám. 14—19. lap. 
2 «Arch. Ért.» 1879. évf. 9. sz. 350—355. lap. 
3 «Arch. Ért.» XIV. kötet. 1880. évf. 101—117. lap. 

Archaeologiai Közlemények. XVI. kötet. 1 



2 

tön be kelle látnom: hogy ez a munkálat nagyobb áldozatot kiván annál, mennyivel én 
távol lakóhelyemről disciplinámat szolgálhatom. A szükséges anyagi támogatást végre 
Torma Károly ajánlatára és Hampel József hathatós közbenjárásával, az országos régészeti 
és ősembertani társulat volt szíves rendelkezésemre bocsátni. Ily módon 1885 nyarán, az 
időközben megszerezhető irodalmi tájékozottsággal és a szakba vágó gyér számú analog 
esetek tanúságaival fölfegyverkezve, Lukács Béla úr előzetes tanácsait kinyerve, megkezd-
hetém az ásatásokat. 

A terület részletes bejárása és megismerése után arra a meggyőződésre kelle jutnom: 
hogyha az összes sírok rendes fölásatására szánom el magam, e több évre húzódó munka 
számára alig találok — eltekintve az anyagi eszközök bizonytalanságától — érintetlen sír-
helyet. A kutatásaim által ugyanis még jobban feltüzelt szerencse-vadászok, kik nagyon ter-
mészetesen saját álláspontjokról ítélték meg vállalatomat s haszonnélküli ideális feladatokról 
sejtelemmel sem birnak — mindjárt az első vasárnap, sőt éjjelente is szintén versenyre kel-
tek velem, nyilván abból a jámbor szándékból, hogy az általam biztosra keresett kincsből 
némi osztályrészt nyerhessenek. E hívatlan versenytársak kontárkodása világosan feltárá 
előttem a sírmezők jövőjét, s minthogy az emberi lakóhelyektől távol, kellemetlen beavatko-
zásukat megakadályozni módomban nem állhatott: e viszonyok közt egyedül amaz eljárás 
ajánlkozott legczélravezetőbbnek, mely a sírmezők lehető legtöbb pontján lemélyesztett 
ásatással a különböző sírcsoportok és sorok belső mivoltáról tájékozva, az egész temetkezés 
mívelődéstörténelmi elbírálására legalább biztos támpontot szolgáltatott. Ha ettől a tervtől 
eltérőleg a hallstadti sírmezők feltárási mintáját akarom követni, még az anyagi támoga-
tás lehetősége mellett se jutok illetéktelen kezek által kiforgatott sírüregeknél a következő 
években egyébre s ily módon a feladat elnyújtása daczára kevesebb lelet és adat jut a jelen-
leginél feldolgozásra. 

Ez a kényszerítő tekintet tette szükségessé, hogy az 1885. nyári időszakaszban ren-
delkezésemre jutott rövid szabadságidő alatt a kettős sírmező belső mivolta iránt lehető sok 
pontról szerezzek tájékozódást, s ily módon az egész temetkezés módjának, az itt nyuga-
lomra helyezett egyének társadalmi állásának, vagyoni, mívelődési fokának megállapítására 
összeszerezzem a lehető legtöbb sírcsoportot képviselő adatokat. E munkámban hathatós 
segélyemre vala Lukács Béla jelenlegi államtitkár s az akkor Vulkojon működött franczia 
bérlő-társulat előzékenysége, mit elismerőleg kiemelni kedves kötelességemnek ismerek. 

I, Zalatnától a Korábia hegyig vezető út, 

Minden jel arra mutat, hogy ősidők óta Zalatnára esett az aranybányászat admi-
nistrationalis súlypontja. A rómaik által telepített Ampelum bányahelység még régibb 
romokra épült, s a. históriai korban, a meddig csak vissza tudunk hatolni mindig itt székel-
nek a bányahatósági testületek. 

A római bányavárosnak, Ampehi.nnak nevét nem csupán az Ompoly folyó tartotta 
fenn, hanem feliratilag is kimutathatjuk azt. A Corpus inscriptionum latinarum III. köteté-
ben kétszer ismétlődik Ordo Ampelensis és pedig az 1308. sz. feliraton ORDOAMPELE . . . 
és az 1861-ben felmerült újabb felíráson (1293. sz.) OEDOAMP... alakjában. 
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A római kormányzat alkotásai s itt összpontosított administrationalis, valamint 
egyéb közforgalmi intézményei, a bányaközség társadalmi és közgazdasági életével együtt 
kívül esnek e munka keretén s a helyett a későbbi idők történetéből kívánok j)ár adatot e 
szak kiváló képviselője, dr. Wenzel Gusztáv «Magyarország bányászatának kritikai törté-
nete» alapján itt fölemlíteni. Az Árpádok idejében a régi bányaromokon új vállalatok kelet-
keztek s a II. Géza által betelepített szászok egy része egyenesen eme vidék bányászatát volt 
hivatva felvirágoztatni. A XIII. században, valószínűleg V. István adományozása folytán, 
a gyulafehérvári káptalan kezében összpontosult a zalatnavidéki bányászat. E miatt a káp-
talan ellen többen pert indítnak. így 1318-ban Miklós mester Conrád fiával szemben, 
Zalatnát a káptalan megnyeri s az 1318. XIY. Kalendas Mártii privilegialis formában 
kiadott végzést Róbert Károly 1396. IV. idus Mártii meg is erősíti.1 Hasonló szerencsével 
perlekedik a káptalan a krakói és igeni hospitesek ellenében. Egyátalán Zalatna lakosságá-
ban a szászság annyira irányadó vala, hogy Szász-Zalatnának is nevezték s a szász birák 
bíráskodása 1417-ig ide is kiterjedt. Ez évben Zsigmond király külön rendelettel tiltja el a 
szász nemzet birói beavatkozását s a káptalan 1495-ben saját földesúri hatóságát szervezi is. 
(Szereday id. nr. 75. lap.) 

Ennek daczára Zalatna bányaközség némi önállósággal is bir. I. Lajos 1357-ben a 
zalatnai bányászatot (montana nostra de Zalathna) az ország többi bányászatának szabad-
ságában (ea libertate fruantur qua cetera Montana in Regno nostro existentia gaudent et 
fruuntur) részesíti,2 s ugyanő 1365-ben, majd Zsigmond 1391. privilégium alakjában 
ismétli ezt.3 Zsigmond 1498-ban a zalatnai bányagrófoknak egyenesen megrendeli: hogy 
a Körmöczbányán és Beszterczebányán létező bányaszokások és törvények szerint járjanak 
el.4 Ennek következtében Zalatna, Abrudbánya, Körösbánya és Offenbánya bányavárosokkal 
együtt, közös bányabiróságot képez s 1595-ben egyenesen a káptalan meghagyásából Abrud-
bányán tartja ülését. Nos Nicolaus Ber te l . . . quod cum diebus proximis ante festum Bar-
tholomen anno Yirginis partus 1595 nos more solito quatuor oppidorum metallicorum pro 
discutiendis quibusdam negotiis in Oppidum Abrudbánya et Egregii Capituli Albensis 
commissione convocati fuissemus, ubi in domo Johannis Francisci Erasmi Greb Magister 
Montanorum etc. (Frivaldszky János: Mineralogie M. Principatus Transilvaniœ. 46. 1.) 

Különben már előbb Albert király is rendeletet intéz Losonczy Dénes erdélyi vajdá-
hoz, a szövetséges bányavárosok bányahatóságának és szabadságának megóvása tárgyában, 
( . . . mandamus quatenus praedicta nostra Montana ac universes montanistas nostras, signan-
ter vero in Montanis nostris Offenbánya, Altenberk, Zlatenan et Körözs vocatis constitutes 
et existentes, in universis eorum antiquis libertatibus et praerogativis iustis utpote et 
legitimis, contra quoslibet illegetimos impetitores protegere, tueri et indemnitor manute-
nere debetis. (Szentkirályi Zsigmond 1841. Az erd. bányász, tört. 97. 1.) 

A nemzeti fejedelmek is kiváló gondot fordítottak a zalatnai bányászságra. Nemcsak 

1 Szeroday Notifia veteris et No vi Capituli Ecclosiœ Albensis Tanssilvaniœ. Gyulafehérvár, 1791. 6. lap. 
Fejér Cod. Dipl. Hung. V. köt. I. г. 170. 1. 

2 Frivaldszky János : Mineralogia M. Principatus Transsilvaniso. Claudiopoli. 70. lap. 
3 «Siebenbürgische Quartalschrift». I. évf. Hermannstadt, 1790. 257. lapján, úgyszintén Frivaldszky 

és Szentkirályi Zsigmond: «Az erdélyi bányászat ismertetése. 93. 1.» 
4 Szentkirályi Zsigmond : «Az erdélyi bányászat ismertetése». Kolozsvár, 1841. 94. lap. 

1* 
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János Zsigmond, de különösen Bethlen Gábor, a két Rákóczy, Apafiak mind hasznukra 
tudták fordítani az idevaló ásványkincseket. Rákóczy György még felsőmagyarországi had-
járatát is a zalatnai bányászat emelésére használja fel, 1644. ápril 25-én Szécsényből a besz-
terczebányai tisztséghez intézett levelében Zalatnán telepíthető bányamunkások toborzását 
kéri. (Pócli Antal : Alsó-Magyarország bányamivelésének története II. kötet, CCV. oklevél 
442. lapja.) A Bethlen Gábor által alapított fehérvári collegiumnak egyik tudós professora 
Opitz Márton különös előszeretettel viseltetett Zalatnához s annak kiterjedt bányászatát 
1622-ben Zalathna, vagy Erdély nyugalma czímü versében többi közt így örökíti meg: 

Mindenütt arany van. Habzó patak ágya 
Aranyból vetve, aranykőbe vájva 
Eögböz ragadt népség — egyűgyű parasztok 
A patak ágyából színarany halat fog. 
Mindenütt arany van. Sziklabérczok gyomra 
Aranyat gyűjtött fel titkosan halomra. 
Halovány bányász nép : sziklabérczek férge 
Ül at vág, útat fúr anyaföld méhébe 
S betevő falatért kincseit orozva 
Föld színére hozza. 
I t t van embor, ország fogd, boldogulj vele, 
Kárhozzál el tőlo ! 

De ideje már hogy Zalatna bányászati jelentőségének eme történeti bizonyítékait 
félbeszakitva, czélpontmikhoz vezessem szives olvasóimat. 

Mielőtt azonban ezt tehetném, meg kell említenem, hogy a zalatnai gyűjtőnév alá fog-
lalt aranybányászat egy része Tnmpoely község határában a Breaza hegységben keresendő. 
Még jelentékenyebb rész jut Nagy-Almás hunyadmegyei község területére. A legkiterjedtebb 
és legjövedelmezőbb zalatnai bányászat végre Zalatna és Bucsum község határán: a Korabia 
hegy körül keresendő, hol sírmezőink is feküsznek. Lássuk tehát az odavezető utat ! 

Zalatnáról Abrudbánya felé menőben a román nationalisták által egyenesen Trajan, 
táborhelyéről minősített Trojan, nevü rétről térünk a legközelebb látható tölgyes szálfák 
közt jobbra a hegyoldalra kikapaszkodó ösvényre. A most elénkbe hajló hegynyúlvány lépcső-
fokozatain gyalog, vagy lóháton körülbelül négy óra alatt érjük el a Iíorábiát. Eleinte a 
kárpáti homokkőnek mind meredekebbre diilö rétegein lépdelünk, s első pihenőnket a 
«Mozsarak» nevü mésztuskóknál tartjuk. A környék népe e kiöblösödött, az eső által kivájt 
szikladudorokban a római aranyzuzókat képzeli. Ennek alaptalanságáról első tekintetre meg-
győződhetünk s különben is a bányáktól sokkal távolabb esnek; s az aranyzuzással járó 
bánásmódra sokkal alkalmatlanabbak, semhogy a mondott czólra felhasználhatták volna. De 
meg különben is e czélra a bányák közelében kézügyben eső quarczos-féleségeket, szarukőtöm-
böket, quarcztrachytokat használták fel, mint arról Kisbányától vagy a mint oláhosan neve-
zik Boiczától elkezdve föl a legéjszakibb érezpataki bányákig (Jára mellett) újabb ós újabb 
példákat találtam mindenfelé. 

A Mozsaraktól a Dimbn Muntye nevű téres hegyi rétre emelkedünk, honnan Zalatna 
távlati képe fejlődik ki előttünk. Ez alatt mélyed le az Ompoly felé, a zalatnai higanybányá-
szat színhelyéül szolgáló Dumbrava hegyoldal. Ez a bányászat azonban napjainkban teljesen 
pang, jóllehet eredetét egész a rómaiakig felvihetjük. 
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Itt a Dumbravában a termés higany és higanykéneg a kárpáti homokkő iiregesedéseit 
izzadmány alakjában tölti ki. Hasonló módon jelentkezik a higany az épen átellenben, az 
Ompoly jobb partján fekvő Babaja és Dobrocl hegyoldalokon is. 

* к 

A Dumbravában a legszebb czinober darabokat a Borbála bánya szolgáltatá s arra 
1875—78 közt egy angol társulat költséges beruházásokat is tett; csakhogy a vállalat mind-
járt a keletkezés stádiumában meg is bukott. 

Erős gyűrődések, rétegzavarások jelzik a trachyteruptiók közelgését. A G robot nevű 
omlásos szirttömzsben érjük az első trachyttellért. Alig kerüljük meg ezután a Fatia Tissit 
(1132 méter), a Su dore (izzasztó) lejtőre jutunk s a hatalmas Korábia ketté vágott kúpjával 
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egyszerre előnkbe toppan. Smaragdzöld gyepszönyeg borúi az erdőöv fölé tornyosuló szikla-
kúpra; de a homlokzat mély barázdája leplezetlenül marad s a közelében sötétlő apró 
bányaüregek közt a régi vájatok bemohosodott üregei jó messziről szembe tűnnek. A Korábia 
déli szegélyén kanyargó ösvényen a Fontina Strezsi erdőrész a Peren Jaduluj (Szakadékos 
patak) felett ós a Fontina Krajuluj (Királyforrás) közelében ; egyszerre a Korábia kúpja 
alatt a Zalatna és Bucsum határainak érintkezését jelző kereszthez érkezünk. Hátunk mögött 
a bükk határa úgy, hogy a balra eső pázsitos hegyhát valamint a Korábia kúpja a fölé emel-
kednek. A bal félé maradó széles hegyhát a magános határkereszttől Botesin (kereszt) 
nevet visel s tulaj donkép az Érczhegységnek a délnyugatról EK-re kanyargó vízválasztó 
tengelyébe esik a Korabiával együtt. Álláspontunk 1200 m. lévén, az a hegynyúlvány, 
melyet ösvényünk Zalatnától idáig követett 420 méternyi kiindulásától 780 méterre emel-
kedett s a Korábia 1851 m, kúpja fejünk fölött még 150 méterrel magasabban vált ki 
környezetéből. (1. rajz.) 

Nem is szükség oda felfáradnunk, mert már a kereszt kedvező nézőpontot szolgáltat 
az Érczhegységtől nyugatra a Bihar gerinczéig s keletre az Érczhegység külső övrendszerére. 
Itt úgyszólva az Érczhegység czentrumában találjuk magunkat. 

Közvetetlenül átellenben éjszakra, a hírneves Detonata kettős csúcsa szökell ki a 
kárpáti homokkő alapzatból. Odább a Zseménye (Ikrek) nevíi tracliyt csúcsok s nyugatnak a 
messze távolban s Biharra aláereszkedő horizont a Bihar zárja el ; mig emitt a Detonata 
mögött Yerespatak fakó sziklacsoportja válik ki, mintegy ellentétül az erdők, hegyi rétek 
nevető zöldjéhez. 

Délnyugatra a Fehér-Körös vízválasztóján mint meg annyi hatalmas szohormű a 
Vulkán és szomszédos mészszirtjei sorakoznak. Délre a szintén festőileg tagolt Nagyági, vagy 
Csetrás hegységen át egészen a távol kékjével összeolvadó Retyezátig elkalandozhat tekinte-
tünk; míg épen álláspontunk alatt az Ompoly mélyre vájódott nyugat-keleti völgye tátong, 
melyet a túlsó oldalról jól elkülönült trachytkúpok, mint a jellegzetes Zsidóhegy, fíráza és 
a Grohás követnek. Ezek mögött a római bányászat által szintén igénybe vett Magyarhegy 
(Dealu Unguriluj) Fericseltctő stb. kapcsolják össze az Érczhegység déli és éjszaki csoport-
ját egymással. Keletre a mészszirtek festői ormózatai valóságos bástyafalazatként fogják 
körül hegységünket. Ez a touristák által is sokszor magasztalt nagyszerű panoráma képezi 
Dacia kimeríthetetlen kincstárát. Itt vívták meg létharczukat a Herodotos* által emlegetett 
agathyrsektől kezdve mind ama népek, melyeket niagkapott az aranyláz, s melyek a századok 
leforgása alatt Dacia birtokáért egymással birokra keltek. 

Erdély történelmének igazi Eris almáját látjuk tehát magunk előtt. Hisz Róma hódí-
tási elhatározására is e vidék szolgált leghatékonyabb rugó gyanánt, s az általa alapított 
provincia élete épen e hegység körül lüktetett leghatalmasabban. A hova mi csak gyalog, 
lóháton vagy legfeljebb egyszerű ökörfogattal kapaszkodhatunk ki, ott a római erély és kor-
mánypolitika kitűnő müútat vezetett át, hogy a hegység mögött a pirusta bányászok által 
mívelt verespataki bányák előkelő lakossága a Maros teréről könnyen beszerezhető nem csu-
pán fényűzési kellékeit, de építkezéseihez, síremlékeihez több métermázsa faragványos és 
feliratos köveket szálíttatott fel. 

* Herodot. IV. 8. 

I 
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Ennek az útnak főirányát egészen a Dumbrava vonaláig az Ompoly medre szabta 
meg. Onnan a Val ye Arinuluj, vagy Valyc Ruzi nevü mellékvölgyeken hatolt tel a 
Korábia nyakára; csakhogy ez őserdő borította szűk völgyben a vízáradások az egykori út 
maradványait teljesen megsemmisítők. Itt fenn azonban a Szudora nevű hegyoldaltól a 
Korábia déli oldalát képező Szlevetojáig felismerhetjük a szeliden emelkedő útszakaszt. 
A Szlevesoján át a Botes hegyhátra hajolt az útirány s arról az Izbita völgyén Búcsúmba 
lejtett. Ebből az Abrudvíz mellé szolgált ki s a mostani útnak megfelelőleg érkezett a karnai 
völgytorokhoz, melyen kicsapva a Verespatak helyén, illetőleg inkább a Czarina rét és a 
Padurea Popi körül tehát a jelenlegi Alsó- és Felső-Ferdinand bánya közelében elterült Vicus 
Pirustarum vagy Alburnus Maior bányaközségbe vezetett. 

Mint említők, idáig oly kitűnő karban tartották ezt az utat, hogy Apulumból nagyobb 
terheket ós Magyar-Igen kőbányájából súlyosabb sculpturákat szállíthattak rajta. Verespataktól 
vagyis Alburnus Maiortól tovább az Aranyos mellékére ilyen elsőrendű utat kinyomoznom 
nem sikerült. De hogy arrafelé is meg voltak összeköttetéseik, eléggé bizonyítja az Aranyos 
völgyén le a várfalvi castrumig mutatkozó aranymosás, úgyszintén az offenbányai külön 
bányatelep. De nem csupán Várfalva és Torda (Potaissa) rendelkeztek közlekedési kapcso-
lattal. Összeköttetésük az Aranyosnak Topánfalván felül eső szakaszaira is kiterjedt, s a Nagy-
Aranyos (albaki ág) mentén fel a Munt,y ele marén át Napocaba (Kolozsvárra), vagy a 
Kalenyásza havasán keresztül a Sebes Kőrös mellé helyezett sebesváraljai castrumhoz, 
tehát a római Kesculumhoz is eljutottak. 

II. A vulkoji bányászat jelene. 

A Korábia név tulaj donképen a Vulkoj hegy csúcsára vonatkozik. A ketté vágott csú-
csot, Korábia külvájat (Verhau) nevén különböztetik meg. A vulkoji Péter-Pál bánya a 
Búcsúmra néző éjszaki oldalon a Valye alb (fehér völgy) fejénél egy fenyves közepén 1351 111. 
magasságban található. (1. rajz.) 

A társulat adománylevele 1785-ből kelt s 1792-ben a Sz. Mihály ésNep. János bánya-
telkekre is adományt szerzett. 

E három fő bányatelken kivül a Vulkoj hegyet még más 15 kisebb társulat aknázza. 
Tanulmányom keretében csakis a Péter-Pál bányatársulattal foglalkozhatván, fel kell említe-
nem, hogy a bányatoroknál két tiszti épület és három kisebb kunyhóból álló telepet létesítet-
tek. A munkások pedig az éjszaki völgyben felhúzódó Búcsúmból kerülnek ki, újabban a telep 
biztosítására csendőr-állomást szerveztek,hogy egyhamarjában ne ismétlődhessenek az 1886. 
márczius 1-én itt végbement vakmerő rablóhadjáratok. 

Az aranylopás az Erczliegységben általánosan uralkodó erkölcsi baj, mert a termés-
aranyt Isten-áldásnak tartják, a minek elidegenítése nem is képezhet szerintök valami nagy 
bűnt. De az említett időben nem is szegény bányamunkások, hanem vagyonos gazdák által 
vezetett 40 főnyi banda formális ostromot intézett a Péter-Pál telep ellen s onnan tetemes 
pénzkészletet és 32 kgr. aranyat raboltak el s egy tisztviselőt halálba kergettek. Azóta a 
tettesek megkerültek a rablott értékkel együtt; de a rémes eset kellően illusztrálja a hely 
vadonságát és korábbi elhagyatottságát. 
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A vulkoji bányászat a mostani társulat keletkezése előtt is jelentékeny lehetett, leg-
alább Fridwalszky János* kolozsvári jezsuita, 1767-ben Kolozsvárott kiadott Mineralogiájában 
dicsérőleg emlékezik meg a felől. 

A Péter-Pál főtárna 550 ölre hatol éjszakról s vele ellentétben a déli oldalról a Nep. 
János 72 öllel magasabban, 400 ölre mélyed be. Legújabban az éjszaknyugati oldalon a 
Peren Cruci (Keresztéi-) mellett a József (igazi nevén Hermann) altárnát nyitották meg. 

Az anyakőzet az úgynevezett zöldkőtrachyt, mely a tellér közelében pyritdússá és káo-
linossá változik el, s ezen húzódnak át a teliérek. A mívelet több éjszakdél csapású és 70° 
alatt keleti düléstől 70° nyugati dülésig változó dűlésü tellérekben foly. Ezek közül legterje-
delmesebb a Korábia külvájat által is jelzett s épen arról Jeruga nevet viselő tellér, mely 
csapásirányban 1200, és dülésirányban 300 méternyire fel van tárva. 

Csak az aranytartalmú teliérek érdemlik meg a mívelést, s ezekben az arany fém-
állapotban fordúl elő. A szabadarany octaëder, tetraéder alakokban jegeczedik ki vagy különféle 
(haj, moh, sodrony, fésű, rózsa, legyező stb) alakokba kérgület gyanánt s következőleg szálas, 
leveles, szemcsés szövettel vagy hintve jő elő. 

A szabad arany elég gyakori, úgy, hogy az utóbbi 30 év alatt a termelés felénél töb-
bet ez képezi s 1857-ben pl. egyetlen nap alatt húsz kilóval adózott a bánya. 

Epen e gazdagság híre idézhette elő a gyakran megkísérlett bányarablásokat. Mert az 
1886-ki esethez hasonlók, korábbi időkben igen gyakoriak valának. Sokszor kellett fegyverrel 
megvédeni az aranyáldást s többi közt Becker W. G. freiburgi bányász «Journal einer berg-
männischen Beise durch Ungarn und Siebenbürgen» czím alatt kiadott naplójában 1816-ból 
egy 17 ezer írt értékű arany elrablását jegyzi fel.Majdnem kiirthatatlan közhiedelem szerint, 
a szabad arany Isten áldása, melynek elidegenítése nem képezhet bűncselekményt. E bal-
hiedelem ápolásában, megrögzítésében, igen nagy részök van a gozár néven ismert arany-
vásárlóknak, kiknek nagyrésze — tisztelet a kivételeknek — a tiltott úton forgalomba jövő 
aranynak potom pénzen való megvásárlására alapítja üzletét. 

A zúzóórczek 30 évi cyclus alatt tonnánként 17 kgr. átlagos finom aranyat szolgáltat-
tak s a beváltásra küldött mára 1—2% közt váltakozott.** 

A lefejtési üzemet egész 1884. óv végéig jobbadán bucsumi bérlők folytatták, kik 
készpénzfizetés és munkaanyag helyett zúzóérczekben kapták ki díjokat, mit a bánya szom-
szédságában felállított zúzóművek készítettek elő. A rendszer kimaradhatatlan következménye 
a rablógazdaság s a jövedelmek folytonos ingadozása vala, úgy hogy a különböző éveket 
6000 frt veszteségtől 30,000 frt nyereségig zárták le. Az átlagos nyers jövedelem ennek 
következtében évenkint 34.000 forintra rúgott, miből 16.000 forintot az üzem költségei 
emésztettek fel. 

1885-től kezdve egy franczia tőkepénzesekből alakult társulat vette haszonbérbe a 
bányát, mindjárt tetemes befektetésekkel, fölszereléssel készítve elő annak belterjesebb míve-
lését. így a József-bánya továbbítását fúrógépekkel foganatosítá, az elé egy gőzgépekkel működő, 

* Mineralogia m. principatus Transsylvania. Joannes Fridwalsky. Claudiopolis, 1767. 65 lap. 
** «Erdély aranybányászata», a bányászati, kohászati és földtani congressns alkalmával 1885. évben tar-

tott felolvasás Pálffy József bányabiztostól. Különlenyomat. Budapost, 1885. Felhasználtam továbbá a kolozsvári 
kereskedelmi és iparkamara legutóbbi jelentéseit, úgyszintén Lukács László mostani miniszt. tanácsosnak és volt 
képviselőnek az erdélyi nemes fémbányászat ügyében kiadott röpiratát. 
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modern zúzómüvet épített és sínhálózatot vezetett be minden helyre. E társulat azóta vissza-
lépvén, ismét az eredeti tulajdonosok kezére jutott a bánya, melynek Lukács László minisz-
teri tanácsos ügybuzgó vezetése alatt szép jövőt jósolhatunk. A kisebb bányák a Verespatakon 
divatozó rendszertelenséggel műveltetnek. 

Az idevaló aranyátlag 16 karatos, de a Péter-Pálból 21 karatos is került ki. Az arany 
tehát átlag ezüsttartalmu s azt a halvány sárgaféleséget képviseli, melyet az ó-kori írók elec-
tron néven különböztettek meg. Azért tartanám mellőzhetetlennek a múzeumainkban felhal-
mozódott praehistoricus aranyleletek vegyi elemzését, mert ez úton lassankint képesek leszünk 
megjelölni azt is, minő arányban vettek részt bányáink a római és azt megelőző kor arany-
industriájában s egyáltalán, mely bányák jöttek akkoriban tartósabb kiaknázás alá? 

III, A botesi Jakab és Anna bánya. 

Vulkojtól éjszaknyugatra, épen a vízválasztó, vonalán az Abrudbányára vivő hágó felett 
találjuk a Botes hegyről (1362 m. magas) Jakab Ы Anna bányászatot, mely 1805-ből veszi 
származását s a rómaiak mívelése alatt teljességgel nem állott. 1848-ban az érczelőkészítő-
művek szétromboltatván, jó ideig szünetelt a bánya s utóbb sem vehetett gyors lendületet, 
mivel kellő pénzerő híjában bérlőkkel míveltették s a jövőt előkészítő biztosító feltárásokra 
mi sem történt. Csakis a 70-es évek vége felé állott be szerencsésebb fordulat, midőn a bér-
lők a legmélyebb segédtárna felhasználásával a telléreket eredményesen fejteni kezdték. Ekkor 
a gazdag zúzóérczektől eltekintve, a bányamű 11 — 30 kgr. aranyat szolgáltatott. A botesi 
teliérek kár áti homokkőbe szövődnek be s fakóérczczel (Fahlerz) együtt jönnek elő, mely-
nek métermázsája 2 klg. tiszta ezüstöt szolgáltat. A szabad arany lencsékben, fészkekben 
jelentkezik, s 1882. év őszén egy ilyen lencse előjövetel 2 méter szélességben és 4 méter 
hosszúságban 20 kgr. szabad aranyat szolgáltatott. A fő Jakab- és Anna-tellérek a tellértöltelék-
kel együtt áltag 80 cm., a «Sievasana» gazdag tellér 50 cm. vastagok. A szabadaranyhoz 
viszonyítva kevés zúzóércz fordúl elő. 

Lényeges megkülönböztető sajátsága a botesi bányászatnak a tellurarany, illetőleg a 
tellurezüst előjövetele. A tudományos mineralogiában a Ilesni áll legközelebb, mint a mely 
aranyban legszegényebb válfaj (0.69 aurum, 61.55 arg. és 37.76 tellur). A Petzit már arany-
ban gazdagabb (18.26 aur., 46.76 arg. és 34.98 tellur). A tellurezüst tudvalevőleg Nagy-Agon, 
Rézbányán (igen tiszta), Szibériában a Szavoszkuszky bányában, majd Közép-Amerikában 
Utali-államban a Kearsage, Coloradóban a Red-ClouJ bányában fordúl még elő. 

E bánya a vulkoji fianczia bérlők kezelése alá került, s ennek tetemes anyagi és szel-
lemi erővel rendelkező igazgatása alatt felvirágzása bizton remélhető. 

IV, A Korábia ösműveletei (1. ábra). 

Az imént bemutatott két bányatelep közül a botesi Jakab és Anna bánya egészen 
kívül esik az arcliaeologus érdeklődése körén, mert ott a rómaik munkásságának legkisebb 
nyoma sem mutatkozik. 

Arohaeologiai Közlemények. XVI. kötet. 2 

> 
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a) Néhány szó a Péter-Pál római mfveletéről (1. ábra/). 

Annál meglepőbb ősmíveletek fogadnak a Korabiánál. Lenn a Péter Pál is a rómaiak-
nak tulajdonított altárna s hiteles egyének állítása szerint régihh időkben bányamécsesek, 
bányavésők is kerültek innen napfényre. A tárna 1.5 méter szélességben 9 m. magassággal 
simára levésett falazatában a lámpatartó számára vájt mélyedések jól kivehetők. Kezdetben 
hossznégyszög alakjában indul meg, de benn trapézzé alakúi, úgy, hogy a főtér 0.56 m. a 
talapzaton, 0.65 méter széles. Helyenkint az ácsolás nyomai is mutatkoznak, bár a kőzet 
szilárd tömegében oly egyenletesen és óvatosan dolgoztak, hogy a kötésekre igen ritkán val a 
szükség. Egyes szándékosan kiformált padféléket, ülőhelyeknek, tűzhelyeknek minősít a 
bányásznép. Az ilyen helyeket azonban inkább vehetnők érczaprózó, kikészítő műhelyeknek, 
lia ide is feltételezzük a Hispániában követett módszert, mely szerint az érczeket zsákokba 
rakva kézről-kézre továbbították a bányanyilatig. 

A falazatban észlelt kiugrások irányváltoztatásoknak, de felmérési határoknak is vehe-
tők. Általában a nivellirozás pontossága s a főtellérrel összevágó szabatos irányítás képzett 
mérnöki vezetésre utalnak. A víz lefolyását a szel id emelkedés biztosítá, s részemről az öblö-
zöttebb helyeken észrevehető padforma alakzatoknál, a verespataki bányákból már tudomá-
sunkra jött vízemelő kerekek létezését is megengedendőnek találom. 

Ma, a midőn az egymás nyomába lépett bányászivadékok sokképen kiforgatták a bánya 
eredeti alakját, igen nehéz, sőt a lehetetlenséggel határos minden tekintetben kifogástalan 
leírást szerkeszteni arról. Épen azért elégnek találom e rövid vázlat után a kevésbbé elváltozott 
külmíveletekre térni át. 

b ) A Jeruga nevű hegyátvágás és külvájatai (1. ábra a). 

A vulkoji teleptől majdnem aKorábia utolsó harmadáig elkisér a fenyves s a növény-
takaró, későbbi omlások daczára mégis felismerhetjük a főtellérre lemélyített nagy Jeruga 
nevű bemetszéssel párliúzamosan haladó többi vájatokat. Zalatnáról jövet, a teljesen letarolt 
déli oldalon a kúp egész magasságában szemlélhetjük e több órányira ellátszó óriás barázdát, 
s a ki Verespatak hírneves Csetatyeját, e bámulatra gerjesztő várszerű kiüregesítést meg-
látogatva, délre tekint : onnan is tisztán megkülönböztetheti, hogyan vágták ketté a szirt 
homlokát. 

A robbantó technica mai tökélyesbült eszközeivel sem volna könnyű feladat egy 
151 m. magas quarztracliyt kúpnak húsz méter szélességben helyenkint, egész 30 méterig 
terjedő beárkolása. Mennyi könybe, átokba, s mily bámulatra gerjesztő erömegfeszítésbe 
kerülhetett e munkálat akkor, midőn lőpor és dynamit nem állott az emberiség rendelkezé-
sére. Valóban nehezen képzelhetnők el magunknak az ilyenek készítési módját a classions 
íróknál elszórva fenmaradt leírások nélkül. így az egyiptomi aranybányákról Diodor* Aga-
tharcliides görög utazónak következő tudósítását örökíti meg. 

A bányák szilárd kőzetét előbb tűz által porhanyóvá változtatták s azután pörölylyel 
és vésővel 90—30 év közti erőteljes ifjak a szétkalapáláshoz fognak. A dús érczeket ifjú 

* Diodor. III. 12—24. 
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suhanczok kiválogatják s zsákokban vállokra emelve kiszállítják, hol 30—40 éves meglett 
férfiak veszik át, hogy kőmozsarakban vas ütőkkel apróra zúzzák. E zúzadókot gyermekek, 
nők vagy elaggott férfiak kézi malmokkal finom lisztté őrlik. Ezektől az aranypor gyakorlott 
munkások kezére kerül, kik egy-egy rézsút helyezett, simára gyalult deszkalapon lassankint 
csörgedeztetett vízsugár segélyével olyképen végzik a kimosást, hogy kezökkel az érczet foly-
vást felkavarják és megújítják. Az értéktelen földes részeket a víz magával ragadja, az arany-
tartalom azonban nagyobb fajsúlyánál fogva visszamarad. Végezetül a felgyüjtött s folyvást 
dúsabbá változó aranyport finom szivacscsal addig érintgetik, mígnem a könnyű ásványos 
részek felszedődnek s tiszta aranyszemecsek, pikkelyek maradnak vissza. 

Az olvasztást ólom-adalékkal e czélra készült tégelyekben eszközlik. Az első olvasztásra 
következik a tisztítás, mely végből ólmon kivül sót is vegyítenek hozzá s öt napig tartó izzó 
hőnek teszik ki az egészet. Hatod nap kiveszik a tégelyt az olvasztó pestből s a munka sike-
rültét az bizonyítja, lia abban színarany találtatik csupán. Az óloméleg, valamint a só chlor-
jával társuló ezüstből keletkező chlorezüst a tégely falába ivódnak be. 

Az egyiptomi aranybányák császári tulajdont képeztek s részint rabszolgák, részint 
bányamunkára ítéltek mívelése alatt állottak. Ezek sorsa igazán siralmas lehetett. Diodor 
leírása szerint teljesen meztelenül, összelánczolva dolgoztatták őket s idegen ajkú felügyelőik 
kíméletlen korhácsolása alatt adták ki nyomorult leiköket. 

Az egyiptomiak bányászatát igen régi időben eltanulták a phœniciaiak, kik arany-, 

ezüst- s utóbb ón érezek után kutatva, népesítek be rendre a Földközi-tenger partvidékeit. 

A sidoni gyarmatosok már Kr. e. 1500-ban ráakadnak Siphnos ós Thasos érczeire s Hero-

dotos álmélkodva beszéli el, hogy Samothrakeban egy egész hegyet felforgattak, a mi alatt 

nyilván óriási külső míveletet kell értenünk. Az általok forgalomba hozott arany mindazon-
által Arábiából és az ó kor geograpliiai rejtélyéből, Ophirból, került birtokukba. Az arabok 
a sinai félszigettől délkeletre intézték aranybányászatukat; Ophir alatt pedig kelet Afrika 
aranymezőit kezdik a kutatók kideríteni. 

Tudvalevőleg az ezüstbányászat szolgáltatá mégis a phœniciaiak fő jövedelemforrását, 
s mert az ezüst épenséggel nem for dúl a folyók homokjában elő, mint az arany, ez a 
bányászati ág még fejlettebb technicát föltételeztet, mivel akna- és tárnamiveletekkel járt. 
Nekik köszönhette Hispánia bányászata is felvirágzását s később a rómaiak is az ő nyomdokai-
kon haladva aknázták ki Asturia, Lusitánia arany, ezüst érczeit. Diodor * szerint a rómaias 
összevásárolt rabszolgacsapatokat bocsátnak a felügyelők rendelkezése alá. Ezekkel számok 
aknát, tárnát nyittatnak meg, arany és ezüst tartalmú érczeket kutatva. Bizonyos mélységbe 
jutva, nemcsak hosszában terjesztik ki tárnáikat, hanem kereszttárnákat is vésnek s több 
stadiunmyira tovább mélyítik a bányát, vagy pedig sokkép elágazó menetekkel teszik lehe-
tővé a lefejtett érczeknek felszínre juttatását. 

Minél mélyebbre haladnak, annál tisztább arany és ezüst kerül birtokukba s a kőze-
tet mindenfelé tellérliálózat szövi át. Olykor vízerekre bukkannak s azokat keresztvágatokban 
vezetik le, vagy a mi ennél is meglepőbb, az u. n. egyiptomi csavarok által emelik ki, mely 
csavarokat a syracusai Archimedes Egyiptomban tartózkodása idejében talált volt íel. E góp-

* Diodor. V. 38. 
1* 
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pel a vizet mind magasabbra emelve, a belső munkások tovább dolgozhatnak s az egész 
gépezet szerfelett kevés munkást ós emberi erőt igényel. 

S míg a munkások uraikat hihetetlen kincsekkel gazdagítják, ők éjjel nappal a 
bányákban senyvednek, igen sokan belehalva a szertelen megerőltetésbe. Pihenésről, szóra-
kozásról szó sincs, s a felügyelő korbácsa szüntelen munkára kényszeríti őket. így örökös 
szenvedés és siralom a sorsuk és ennek daczára vannak köztök egyes testileg, lelkileg edző-
dött egyének, kik hosszasan kibirják ezt a sok gyötrelmet, mely pedig a halált bátran kívá-
natossá tehetné. Diodor eliszonyodva kiált fel: «A gyengék belehalnak ez iszonyú kínzásba, 
s az erőseket további sanyargatás számára tartják meg. » 

E bányák még a carthagoiaktól származnak s a pun háborúk óriási erőfeszítéseire 
Carthagót csak azok képesíték. S hogy némi képzetünk legyen a bányaműveknél elfoglalt 
rabszolgahadról, ide iktatom még, hogy Új Carthagónál Polybius * szerint 300 stadiumnyi 
területen négyezer rabszolgát foglalkoztattak, s e bányákból naponként 25 ezer drachma 
ezüstöt bányásztak. Még kimerítőbben értesít Plinius.** « História naturalis »-ában. Az arany-
mosás előrebocsátása után így folytatja: «Máskép járnak el az aknamíveletekkel és a helybe-
vágásoknál. Az aknázott arany neve bánija- (akna) aranj). Az aknákból teliérek után oldal-
ágak, sikátorok (canales) indulnak ki, melyekben faoszlopokkal támasztják fel a földet. 
A kiásott érczet szétaprózzák, megmossák, kipörkölik ós megolvasztják (tunditur, lavatur, 
mollitur). A salakot összezúzva újból olvasztás alá veszik s e czólra egy tasconiumnak 
nevezett fehéres földnemből készítik az olvasztókat (catini) « ncque eiiim alia flatum 
ignemque et ardentem materiam tolérât.» 

Másutt a gigasok müvét is meghaladó vágatokkal hatolnak a hegyekbe. E föld-
alatti menetekben a lámpák elfogyó olajmennyiségéről számítják az időt s a munkások hóna-
pokig nem kerülnek napfényre. Arrugiá-пак nevezik ezeket. Olykor hirtelen összeroppannak 
a rések, magok alá temetve a bányászokat, úgy hogy alig képez vakmerőbb feladatot a ten-
geri gyöngykagyló, biborcsiga-lialászat, mint a bányamívelet. E miatt közönkint oszlopok-
kal, ívekkel támasztják alá a bányát. 

Mind a két eljárásnál szilárd kőzetben kell dolgozniok, s azt tűzzel, eczettel lazítják. 
Minthogy azonban ez a mívelet tűrhetetlen gőzt, füstöt idéz elő a bányaközökben : inkább 
nagy, olykor 150 fontnyi súlyú (fractariis C. L. libras ferri habentibus) pörölyökkel ütik 
szét a sziklát s éjjel-nappal kézről-kézre adva juttatják ki az érczeket, miközben a napot 
csak az emberlánczolat külső tagja láthatja. 

Ha a kemény szikla igen nagynak tetszik, oldalt fordulva körüldolgozza a bányász 
s ezt a munkát könnyebbnek mondják, mint mikor bizonyos gangadia nevü s alig legyőz-
hető kovatartalmú agyagba kell vésniük. Vasékekkel, vésőkkel és kalapácsokkal foly a munka 
s ellenállhatatlannak csupán az arany utáni áhítozást tartják. 

Ha kellőleg aláaknázták a hegyet, kiütik a gyámoszlopot s a tetőn őrt álló ember 
kiáltozással, jelzésekkel távozásra inti a munkásokat, mire csakhamar minden emberi kép-
zeletet felülmúló dörejjel bekövetkezik a hegyomlás. 

Most egy hasonlóképen sok költségbe, munkába, kerülő ujabb művelet veszi kezde-

* Strabo. III. 188. Casaubon kiadás. 
** Plinius: «História naturalis» 33, 21. 
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tét. A hegytetőkről száz, sőt több stadiumnyiról (a centesimo plerumque lapide) összegyűjtik 
a vizereket. E miveletet Corruga-wak nevezik, a mi hitem szerint összegyűjtést jelent. 
A víznek inkább esnie, mint folynia szükséges, azért indítják oly magasról. Völgyeket s más 
közöket aquaeductokkal kapcsolnak össze, az útba eső sziklákat átfúrják vagy a vízvezetékül 
szolgáló facsatornák oszlopává alkalmazzák. Ilyenkor a munkások köteleken csüngnek a 
meredélyek felett, hogy távolról madaraknak néznők, s a hol egy lábnyonmyi átjáró sem 
kínálkozik : ott vezeti át a bányász vízcsöveit. 

Nagy hátrányára szolgál az aranymosásnak, lia a víz már eredeti helyéről iszapot 
hord, s azért sziklákon, köveken vezetik inkább, mert így kevesebb iszapolás (urium) kép-
ződik. A hegyek szélén lezuhanó vízsugarakat 200 lépés széles, ugyanoly hosszú és 10 
lépés mély víztartókban fogják fel. Ezeket átlag 5 zsilippel látják el s lia a zsiliptartókat 
kiütik, akkora áradat rohan ki, hogy annak ereje a sziklákat is tova ragadja. Most alább a 
völgyben vagy térségen agoga nevü árkokba osztják a szilaj áradatot s abba közönkint a 
rozmarinhoz hasonló Ulex nevü cserje ágacskáit hintik be, azokkal fogva fel az aranyszeme-
ket. E deszkák közé szorított patakocskák szédítő meredélyek felett futják meg további 
pályájokat, míg nem a tengerbe zuhannak alá. 

Különben olykor 10 fontnyi aranyrögökre akadnak a vízvezetékekben és bányákban, s 
az ilyeneket palaga, vagy palacurna névvel különböztetik meg a balunak nevezett apró 
aranyszemektől. 

Ily módon Asturia, Gallaecia, Lusitania évenként több mint húsz ezer font aranyat 
szolgáltat, miből a termelés súlypontja mégis Asturiára esik, s aligha ontja a földnek vala-
mely más része annyi időn át hasonló bőséggel ásványgazdagságát. 

Az ezüst bányászatáról lényegileg hasonlókat ír Plinius, s legyen elég innen a követ-
kezők fölemlítése : 

A Hannibal által Hispaniában nyitott bányák még most se merültek ki s létesítőjök 
nevét viselik. Az egyik, honnan Hannibal naponta 300 font ezüstöt kapott, Rabilo nevet 
visel, s ez a hegy valami 1500 lépésnyire ki van iiregesítve, s e tátongó hézagokban felállított 
vízemelő gépek éjjel-nappal annyi vizet szivattyúznak fel : hogy valóságos folyó keletkezik 
azokból. Strabónak* az arany kohászatáról szóló feljegyzései kívül esvén mostani feladatom 
körén: későbbre, az aranybányászat ós kohászat általános tárgyalásakor lesznek általam 
felhasználva. 

A classicus íróknak e nagy közvetetlenséggel, de túlságos phantasiával adott leírásai, a 
Diodortól, Strabótól, Pliniustól vett műszaki adatok szerfelett sok és meglepő analógiát szol-
gáltatnak a korábiai bányászathoz. Mindenekelőtt a Jerugában a hispaniai arrugia párját kell 
felismernünk, s ennek óriási diniensiói egészen valószínűvé teszik a tűzzel való etetésnek és 
az aláaknázásnak e kettős míveletét. Az athmosphseraliák által erősen megtámadott kőzet-
ben ugyan nem egy könnyű végérvényesen eldönteni, meddig terjedt a tűzzel és eczettel való 
kezelés, mindazonáltal számos megfigyelésem által arra a következtetésre jutottam, hogy 
épen az ilyen bemetszéseknól a tűz segélyét vehették legjobban igénybe. A vésett munka, 
még ha ki van is téve a levegő behatásainak, ritkán mállik ily domború, hajlásos felülettel 
el s élben kifutó lefej lésekkel, úgyszólva lehámlik; ellenben a tűz melegségétől mélyen 

* Strabo. III. 146. 
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meglazított kőzet nagyon változó s majd kidombornló, majd kagylósan bebajló felületet nyer 
vagy egészben daraszerüleg szétbomló crustatiót kap. (A Korabiát ábrázoló 9. rajz. Az 1. rajz 
is szemlélteti.) 

Minthogy tehát a vésetekre jellemzőnek tapasztalt felületi alakzatok a Jerugában 
nem mutatkoznak : a tüzmíveletet itt is bátran föltételezhetjük. Az ily módon porhanyóvá 
vált sziklát hatalmas pörölyökkel zúzták apróra, vagy véső csapásokkal apríthatták le. Akár-
melyik eljárást alkalmazták, mindig szabálytalanúl nagyolva történhetett a lefejtés s azért 
nyoma sem látszik. Itt a szabadban egyébiránt a tűznek, valamint az izzított sziklára öntött 
eczet gőzének hátrányai nem valának annyira érezhetők. Jobbra, balra, a szakadék párkány-
zatán, nyomait találjuk amaz apró vízfogó- és csatorna-rendszernek szintén, melynek fel-
adatául a kőzet lesodrása ós elaprózása jutott. A bemetszések alkalmasint szakaszokban 
indultak meg s a közöket alávájva távolították el. Szintúgy eszközölhették a tovább mélyí-

"2. ábra. A Korábia látképe. 

tést ; s mert a fő teli érnek (Jeruga) éjien kibúvására intézték ezt a munkát, valóban irigyel-
nünk kell azokat, kikhez az innen kifejtett kincsek vándoroltak. De annál szánandóbb sors 
juthatott e nehéz, senyvesztö munka eszközlőinek osztályrészül ! Ha az új carthagói 300 
stadiumnyi terület négyezer munkását nem is föltételezzük, bizonyára száz meg száz mun-
kás kéznek kelle részt venni e meglepő míveletben, ós sok emberöltőn át hangoztathatták a 
sziklák a sűrűn lecsapó pörölycsapások echoját! 

Az elénk táruló mély üregesítések eredeti formáján sokat változtattak az utólag 
beleépített kisebb bányaüregek, s főkép az ezekből kihányt meddő kőzethalmok, melyek egy-
úttal a leszolgált aknák torkolatát is rég elleplezgették. A tetőn könnyebb átjárás végett 
szándékos töltést is találtam. 

A Jerugán kívül a többi tellérkibuvásokat sem hagyták érintetlenül az ősök, úgy hogy 
a későbbi bányászat e külműveletekből mintegy újjmutatást nyert további teendőire nézve. 
A teliérek egy részét a napról kezdték lefejteni, másokat alulról fölfelé haladva ki a napig 
követték s ilyenkor kizárólag a vésővel, kalapácscsal (Schlägel und Eisen) kelle dolgozniok. 
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A Korábia számtalan apróbb barázdáit, vájútait mellőzve, lia a Jeruga csatornáján 
az aljba elvonuló zalatnai úthoz érkezünk, előbbaNep. János-bányatorok, majd a Marcu-féle 
őrház s attól a határkereszt leié jobbra egy tátongó üreg fogad, méltó párja az imént elha-
gyott Jerugának. Ezt Mária Loretto-külvájatnak nevezik a mellette torkolló hasonnevű 
bányától. 

Széles sikátorán kényelmesen belátogathatunk ide, s öblözetes üregének falazatán 
annyi század vihara, annyi szerencsehajhász turkálása sem sokat módosított. Falazatán a 
tűzetetésnek nyomait ismertem fel, s maga ez a kivágás — óriás dimensióit tekintve — 
évtizedekre, sőt századokra terjedő munkásság eredményéül tekintendő. 

Legalább 30 ezer köbméterre tehetjük az innen kiemelt kőzet mennyiségét. És lia 
azt látjuk, hogy a jól előkészített műhelyen, lőporral, változatos és jól prseparált szerszámok-
kal működő nagyági bányász* még 1871/73-ban 28'ß, 1874/76-ban 30, 1877/79-ben 35'2 
és 1880/82-ben 39'5 folyó métert dolgozott ki egy év leforgása alatt: némi sejtelmünk lehet 
egy akkora vágat óriási idő- és munkaszükségletéről akkor, midőn véső és kalapács, vagyis 
« Schlägel und Kisen » segélyével folyt a müvelet. — A bányász munkájának megítélésénél 
természetesen elsősorban azon anyag minősége jő számításba, melynek ellenállását le kell 
győznie. Itt módosult trachytban, az úgynevezett zöldkő-tracliytban folyván a művelet, ez a 
kőzet a teliérek regiójában körülbelül mészpátkeménységet mutat csupán s elég szilárd mégis 
arra, hogy a támasztékot nélkülözze. Vannak azonban a bányákban mindenütt quarz-dúsabb 
és üdébb trachyt-területek, melyeken a vágatok és tellérvájások csak lassú, nehéz munkával 
vihetők előbbre. — Ide járulnak az erdélyi Érczhegy bányáiban, (Verespatak, Offenbánya, 
Rudabánya, Nagyág), sőt Nagybánya vidékén és Szerbiában is mutatkozó glauch és glamm 
víztartalmú nyirkos, iszapos változatok, melyek ma is nagy vesződést okoznak a sok tapasz-
talattal és mechanicai segédeszközzel rendelkező bányásznak. 

Mind ennek szem előtt tartásával, az őskor bányászainak évi munkaereje 
alig egy tizedrészét eredményezhet é a robbantó anyagok segélyével működő jelenlegi 
bányászatnak. Azt hiszem tehát, hogy a valóságtól nem járunk messzire, midőn a Nagyág-
ról egy évtized, alatt felmutatott minimum és maximum alapján 4—5 folyó métert tulaj-
donítok egy régi munkásnak. — Sőt ennyire is bajos értékelni olyan emberek munkáját, 
kiket csupán a poroszlóik korbácsütése ösztönzött tevékenységre, s a kik az elért sikereknek 
anyagi és szellemi jutalmából ki valának zárva. 

A felvett lmlcs alkalmazásával az itt feltáruló kiterjedt mívelcteket a római uralom 
kizárólagos alkotásául minősíteni nem tudom, mert bár az impérium zsarnoki önkénye 
eláraszthatá is e sziklákat munkásokkal, a bányászat bizonyos helyen egy megszabott ember-
számnál többre nem terjeszkedhetik s a míveletek kivitele szabad mozgást, elégséges területet 
föltételez. Ennélfogva az új carthagói 40 ezer ember sem vehető itt számításba, s a valóság-
ban ezer embernél több egyidejűleg még Róma hatalma és önkénye alatt sem mozog-
hatott itt. 

De lett legyen kétszer, vagy háromszor ennyi, a kőzet akadályai, valamint a talja-
víznek levezetése, a kőzettömeg és érczszállítás mindennemű nehézségei még korunk fejlett 

* Nagy-Ág földtani és bányászati leírása. Irta Inkey Béla, a M. tud. Akadémia 1. tagja. Természettud. 
Társulat kiadványa. Budapest, 1885. 
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bányaiparára nézve is nehéz feladatot képezne, lia másfélszázad alatt az itt csak nagyjában 
érintett művekhez hasonlókat kellene is előállítanunk. Hátha még e másfél századnak gyakori 
villongásait, a márkoman háború után mondhatni megállandósult támadásokat figyelembe 
veszszük; melyek a Yerespatakon befalazott üregekből kitetsző!eg nem egyszer menekvésre 
kényszeríték a munkás bányászokat ! Mindent megfontolva, akármilyen tisztelettel viseltetünk 
is a római birodalom hatalmi erélye és képessége iránt, lehetetlenségnek tartjuk a korábiai 
művek kizárólagos római voltát s nagy, igen-igen nagy részt kell azok létrejöttében elődeik-
nek tulajdonítanunk, sőt egy szintén tekintélyes rész ez ősmíveletekből a közép- és újkorra 
esik, főkép ha fontolóra veszszük, hogy a lőpornak bányászati alkalmazását legelőször 1G27. évi 
február 8-án próbálta meg gr. Montecuccoli János (a hadvezér rokona) a selmeczi felső 
Bieber-tárnában* s hogy a robbantási technica a legjobb esetben is a Rákóczy György által 
1044-ben Zalatnára toboroztatott bányászok közvetítésével terjedhetett ide át, s i t t addiglan 
a véső-míveletek valának érvényben. 

c) A műtó és egyéb vízművek ( 1. ábra с és 2. ábra c). 

De mielőtt a bányászat kezdetének fejtegetésére térnénk, a Ivorábia vízvezetékei vár-
nak bemutatásra. A Plinius által Hispániából csodálattal fölemlített corrugákhoz egészen 
hasonlók szeldelik át a Korábia ineredekjét. Mindjárt a tetőről gyűjteni kezdték a vizet s 
több ilyen barázda egy-egy reservoirba torkolván, oda esőzéskor annyi vizet szolgáltatott, 
mennyivel egy-egy torrenset rögrönözhettek a kivájt kőzet eliszapolásához, vagy a fentebb 
leírt aranymosáshoz. Az időnkint lebocsátott vizet nem engedték veszendőbe, hanem ismét 
és ismét felfogva, hasonló czélokra hasznosítók. A Jeruga mély árkának szegélyzetére gyűjtött 
víztömeggel, úgy látszik, a kőzeteihordást is czélozták, és végre a Korábia déli peripheriáján 
terül el a Plinius-féle szélességi, hosszúsági (200 - 200 lépés) valamint mélységi (10 lépés) 
méreteknek megfelelő tó. A tó nyolez méter vastag és tőidből s kőtörmelékből rakott külső 
falazata nagy ívben övezi a rajta belül mesterségesen készült medret s « híd » (Podu) nevet 
kapott a néptől (1. ábra с és 2. ábra c). 

E tó a Korábia egész szélességére kiterjedt s a Peren Jadului felé lejtő medrének 
feje az ellenkező oldalon, ott, hol a zalatnai útból egy ág a Ny egri 1 ászának szakad ki, tisztán 
felismerhető. Alsó vége felé a part folyvást jobban bekanyarodik, míg épen a Jádpatak felett 
oly irányt vesz, mely egyenesen záródásra mutat. Itt a part szilárdabb, szélesebb és a zsilip 
helye is erre esett, mint a hova az esővíz napjainkban is irányul. Erről tapasztalatilag is 
alkalmam vala egy hirtelen támadt zivatar után meggyőződnöm. Reggel a tó medrébe átfutó 
ösvényen érkeztem a slevesojai ásatáshoz s az egész váratlanéi ránk zúdult zápor elöl is ott 
akartam visszatérni. Ez alatt annyi víz concentrálódott oda, hogy alig tudék visszagázolni. 
A medernek teknösödóse annyira fentartotta a hosszú idő daczára magát, hogy ott sással, 
szittyával szegett vízerecske futja át nyár derekán is. A tónak a Jádpatak felőli falát az arany-
kutató vállalkozási viszketege több helyen átszakítá s ez okból a zsilipek helye se maradt 
épségben. Tavunkat a hadmérnöki térkép eredeti felvételi lapja, sőt a közönséges használatra 
készült lapok is jelzik a Mária Lorettóval együtt. A zalatnai út keletről megkerüli. E tón alúl 

* Pécli Antal: Alsó-Magyarország bányamívelésének története. II. kötet. 1887. 227—228. lapjain. 
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a keletnek eső Nyegrilásza felé is láthatók a mesterséges vízárkok s a sírokon belül a Dimbu 
felé Teu névvel fejezi ki a nép nyelve is, hogy egy rég elpusztult tó körvonalait képes meg-
különböztetni (1. ábra é). 

Es nemcsak a déli oldal vízereit igyekeztek ekkor nagy gonddal a bányászat szolgá-
latába hajtani, mert éjszak felé szintén kimutathatók a canalisatió nyomai. 

A nagy tó szolgálván a müvelet alapjául, nagy hihetőséggel a Jádpatak fejénél folyt 
az aranymosás legélénkebben. A Teu felé egy újabb munkáscsoport nyerhetett elfoglaltatást 
és Bucsum felé a Per eu Cruci (Keresztpatak) forrásai körül kelle egy harmadik csoportnak 
foglalkoznia. 

A vízvezeték rendszeréhez számítom végre a Nyegrilásza keleti oldalánál mutatkozó 
gödrösödéseket is, bár ezek teljesen önállóan a fentebbiektől s azoktól jó tova külön személy-
zetet kelle, hogy foglalkoztassanak. 

És ily módon rájutottunk a bányamívelés egy további mozzanatára : vagyis az arany-
érezek megtörésére és őrlésére. Sőt mind ezt az egykor használt eszközök képviselőinek fel-
találása és rajzban bemutatása által is képes vagyok igazolni. így a Jádpatakból több aranytörő 
mozsár került ki s egy ilyen a vulkoji bányairoda előtt is látható (32. rajz). Ilyen mozsárról 
s általában őrlő-készülékekről vehette nevét a Valye Buzi is, mint a hova a nagy tó vízere 
leszolgál, s a hol ennek következtében az érezek iszapolása, kimosása nagy mértékben 
történhetett. —- A mozsár anyaga quarztrachyt s azon a használat nyomai felismerhetők. 

Az egyiptomi bányákra vonatkozólag Strabótól fentebb beszőtt eljárás divatozhatott 
e szerint úgy itt, mint az általam egy korábbi alkalommal Kis-Bányánál (oláhosan Boicza) * 
bemutatott mozsarak és őrlők után ítélve az egész dácziai aranyvidéken. —Teljes joggal föl-
tételezhetjük ezek alapján, hogy itt javakorbeli (30—40 éves) férfiak aprózták el e kőmozsa-
rakban, a bányák előtt, a kiszállított érczet, s hogy azt később öblös őrlőkövekben egy-egy 
megfelelő gömbölyűségüvé idomított őrlőkő körbenforgatásával lisztfinomságúvá is változ-
tatták, arra nézve ismét megvan bizonyítékom abban az őrlőkőben, melyet a 29. rajz szem-
léltet. — A szállítás eszközeiről, fogásairól bizonyosat nem mondhatok s egyelőre Strabó és 
Plinius adataira kell teljesen támaszkodnunk, kik szerint vállra emelve adták kézről-kézre 
az érczeket. Csakhogy e szállításnak bőrzsákban (mint a hallstadti sóbányákban) vagy tek-
nőkben kelle történnie. 

A vulkoji Péter Pál tárnából ugyan ismerek egy kőrisfából készített s hosszúságánál, 
alakjánál fogva nem aranykiválasztásra, hanem egyesegyedül érez- vagy kőzetkihordásra szánt 
teknőt, mely szakasztott párja az 1885-ben a verespataki Katalin-bányában viasztáblákkal 
együtt talált s a n. múzeumban látható teknőnek, (33. rajz). A rothadást a világosság és 
melegség vegybontó behatásától mentesítő bányaüregek fatárgyai évszázadokon át kikerülik s 
így teknőnk eredetiségéhez e tekintetben szó se férhet. Dr. Much, * * a mitterbergi praehistoricus 
rézbányában elég szerencsés vala ilyen szállító teknődarabra akadni, de több biztos tételről 
tudomásom nincs. Verespatakon Ebergényi Soma, községi bíró és bányabirtokos, saját bányá-
jából mutatott fel nekem teknőrészleteket, melyeket első tekintetre meg kelle a korábiaitól 
különböztetnem, mert az aranykiválasztó (Scheidetrog) jellemző alakjával bírtak. 

* « Archaiol. Értesítő». 1884. évfolyam. 144—147. lapjain. 
; Das vorgeschichtliche Kupferbergwerk auf dem Mitterborg bei Bischofshofen (Salzburg). Wien, 1877. 
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Épen ezen teknők segélyével sikerült az arany elkülönítése órczeitől, s lia az iszapo-
lásnál a Pliniusnál említett kis cserjéhez hasonló itt használatba jött : arra a Korábia körül 
bőven termő hangát (Erica) pikkelyes szárával, apró leveleivel teljesen alkalmasnak nyilvá-
níthatom. — Az iszapolás végső terményeül jelentkező, ú. n. marát, aligha olvasztottak itt a 
helyszínén ki. Legalább erre semmi biztos jelt nem említhetek, s azt sem constatálhattam 
eddig: vájjon akiolvasztást magánosok eszközölték-e, mint Beck* és Binder** a hispániai ós 
mils tartományi fémbányákról föltételezik. - Lenn Zalatnán mehetett végbe alkalmasint az 
olvasztás a Plinius-féle fehéragyagból (tasconium) készült tégelyekben. 

A bányák világítására térve át, a sírokban általam, valamint Lukács Béla által talált, 
sőt azelőtt a bányákból már ismert lámpák magokban eléggé magyarázzák a világítás módját. 
Hogy a rómaiak ilyenekkel világítottak, azt a lámpákon előforduló s más kétségtelen római 
gyarmatokéival azonos bélyegek kétségtelenné teszik. Hogy a római uralmat megelőző idők-
ben szurokba mártott fenyőszálakat, vagy más egyebet használtak-e világításra, mint azt Much 
a Mitterberg prœhistoricus rézbányájában kinyomozá: itt kellő leletek híjában még gyanítani 
sem könnyű. 

V, A sírmezők általános ismertetése. 

A sírok eredeti alakjának megváltozását a nagy idő s az athmosphaeraliák beha-
tásán kívül az erre elvonuló bányászok, erdei munkások s a legelő marlia-lóállomány mind 
elősegíték. A mi emlékjel vala rajtok, azt rég ledöntögette, szétrombolta a járókelők durva 
kedvtelése. Bármilyen rossz legyen az erdei út, ökörszekerekkel mégis feljutnak a zalatnaiak 
ide, s a sok ösvényen, marhanyompásztán kívül ilyen kerékvájatok is hozzájárultak az egy-
kori sírdombok letörpítéséhez, széttiprásához. 

Idejárul épen a botesi oldalon az áfonya cserjés foltjainak az Ericával együttes fel-
lépése, melyek a sírhantokra telepednek legörömestebb reá. He azért egy kis utánjárással 
annyira tájékozódunk, hogy a sírok elrendezéséről s formájáról megközelítőleg hü képet 
alkothatunk magunknak. 

Lássuk először a botesi hegyhát sírjait (1. ábra d). 

1. Л botesi sírmezök sírjai általában (3. és 4. ábra). 

A botesi hegygerincztől, befelé délnek, sorakoznak a Valye Pietri legszélső (kereszt 
felőli) két forrása felé a sírok, s én ott nyolez egymásra következő sort egész határozottsággal 
megkülönböztettem. A sorok nem egyenlő hosszúak s épen azért a bennük észrevehető sír-
dombok száma is váltakozó. 6—12 közt vettem fel az egyes sorsírokat, úgy hogy a Lukács 
Béla jelentésében szereplő 60 számot kevéssel haladhatta meg az idekerült sírok ősz-
szege. A sírok a Botes-liegyliát legkeletibb fokához közelednek s alkalmasint onnan vették 

* Geschichte des Eisens in technischer und culturhistorischer Beziehung v. Dr. Ludwig Beck. Braun-
schweig. 1884. Vieweg. 

: :: Die Bergwerke im römischen Staatshaushalte. Programm dor Staats-Oherrealscliule in Laibach für das 
Schuljahr 1880 1881. 
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kiindulásukat s utóbb kezdték a sorokat nyugatra nyújtani. Az egyenetlen hosszúság és szám 
a talajviszonyokból magyarázható ki, de azért annyira vigyáztak a mértani elhelyezkedésre, 
hogy nemcsak egyenes irányban, de szélességben és rézsút tekintve is, sorokat adnak. Lukács 
Bélát is e szabályos alakzat és elhelyezkedés tette figyelmessé, minthogy a bányaturzások 
ily szabályos nagyságban és egymásutánban nem sorakoznak. 

A sírok mélysége Botesen, a magassági helyzethez képest változik s míg a köves, 
sziklaomladványos gerincz közelében L9 m. mélységet találtam: alább 1'6 m.-t és 1'8 m.-t 
kelle leásnunk. A Korábia alatt, a Podur szélénél alig 0*9— 1 m. mélyen nyugosznak a 
hamvak, minthogy a sziklatörmelékben mélyre haladni nem vala könnyű feladat s úgyszólva 
a hulla fekvőágyát igyekeztek kikaparni csupán. A lejtőn alább menve, a sírok fokozatosan 
mólyebbednek. 

A sírok csupán a föléjök domboruló gyepágygyal érik el az itt említett méreteket s 
annak idején az eredeti mélység alig vala jelentékeny. A mint a hulla nagyságának meg-
felelő Ü'5—1 m. mély gödörrel elkészültek, úgy látszik, azt homokos agyaggal kitapasztották, 
megdörgölték. A hullát arczczal a feltámadás, a túlvilági élet symboliuna : a felkelő nap felé, 
tehát keletnek helyezték s a lábak a sírgödör keleti zárfalához támaszkodtak. Apróbb gyer-
meksírt nem sikerült idáig találnom s ilyeneket Lukács Béla sem említ. Ennélfogva az álta-
lam felnyitott fekvőágyak hossza, szélessége édes keveset különbözik egymástól s amaz átlag 
P6 m., emez rendesen 0 -6 m. 

A beföldelés mindig a legutóbb kiásott agyagos földdel vévén kezdetét, közvetetlenül 
a hulla fölött ezt találjuk (4. rajz). A feldomboruló hantot kődarabokkal vegyülő íöld képezi, 
vagyis ezt onnan kaparhatták együvé. Ennek felásása épen azért lassú és fárasztó munka, 
mert a járás-kelés következtében erősen leverődött, s a külső növényzet, nevezetesen az Erica-
és áfonya-telepek is késleltetik itt a munkát. Az alsóbb agyagos réteg vízáthatatlanságánál 
fogva felettébb nedves helyenként s a belehelyezett cserépneműeket annyira ellágyítja, hogy 
azok kezünk érintésére is szétesnek olykor s szárítóba helyeztetve a rájok boruló fűszálak 
is benyomatokat okoznak rajtok. Még károsabban hatott a talaj ilynemüsége a fémtárgyakra, 
melyek közül ép azért igen kevés jutott birtokunkba s e kevésnek megtartottsága is a Lukács 
Béla tulajdonában levő egyetlen tükör kivételével gyarlónak mondható, bár ez utóbbi 
körülmény előidézésében az uralkodó temetkezési módnak (égetés) is sok részt tulajdonít-
hatunk. 

Kívül a sírdombok rendesen lelapultak, sőt behorpadtak s e süppedés épen a fekvőágy 
fölé esvén (3. és 4. ábra), abból némi biztossággal képesek vagyunk a sír érintetlen voltára, vagy 
kiraboltságára következtetni. Mert az utóbbi körülmény is fenforog s úgy látszik nemcsak 
napjainkban kelték fel e sírok a föld népének kíváncsiságát, hanem régi időben is oly kérdő-
jelek gyanánt ötlöttek az itt eljáró munkások elébe, melyeknek megfejtésére időnkint néme-
lyek indíttatva érezték magokat. Az ilyen kísérleteket rájok nézve aligha tekintek jutalma-
zónak, s a hazai archseologiára nézve még szerencse, hogy a liallstadti sírok gazdag leletei s a 
legutóbb dr. Lipp Vilmos által Keszthely körül felfedezett terjedelmes sírmezők aranyéksze-
rei itt nem fordultak elő, különben aligha jut módunkba, Lukács Bélának és nekem, azok 
tanulmányozása és leírása. 

Több sírhalomnál terméskövekből összeillesztett kőkerítés nyomát találtam, bár az ere-
detileg lazán lerakott kövek utóbb meg lettek háborítva (3. ábra). Négyszögre faragott quarczos 

3* 
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homokkőkoczkát is találtam ép azon kőzetből, mely a Korábiától délre, valamint keletre a 
Nyegrilászán szálban látható. Lukács Béla első jelentése * egy nagyobbat említ, melyet sza-
bálytalan terméskövek halmaza borított szintén. 

A sírdombok átmérője változó, mivel a mondott okból némelyik erősen ellapult. 
Átlag 6 m.-nek mértem a dombon át vett átmérőt; középmagasság különben egy méter; az 
alak körded s egymástól 3—4 m. távolságban sorakoznak. A kőrakás bősége s a halom 
kimagaslóbb alakja nem épen valószínűtlen bizonyítékául tekinthető az ide temettettek tár-
sadalmi s vagyoni különbözőségének. 

Odamenetelem alkalmával a felső sorokban 15, az alsókban összesen 20 sírt találtam 
felnyitva, s ezek közt már csupán gyaníthatám a Lukács Béla és Hesky urak által kikutatott 
sírok hollétét. Es mielőtt a második sírmezőre térnénk, nem lesz felesleges Lukács Béla 
jelentésének ásatási részét is ideiktatnom. 0 egy épnek látszó dombot északról délre átmet-
szetett. Mindjárt az első kapavágás után, a föld porhanyósága s a bevegyült kődarabok után, 
meg kelle győződnie, hogy egy mesterségesen felhányt domb előtt áll. Egy lábnyi mélység-
ben már némi szénnyomok jelentkeztek s még egy lábbal lejebb, az eddigieknél nagyobb s 
szabálytalan kődarabokat emeltek ki bányászai. Alig voltak ezzel készen, egy nedvességtől 
áthatott és összetömörített szénrétegre akadtak. A földett köröskörül eltávolítva, (i láb hosszú 
l'Á láb széles, 2l/2—3 láb vastag szénretegre s ebben elszenesedett csontdarabokra, apró 
cseréptöredékekre akadt Lukács Béla. A szénréteg ágyazatát egy réteg szabálytalan szén és 
elkormosított kő képezé s ezek alatt már az ősföld következett. 

2. A Korábiától délre eső, Szlevesoja nevű sír mező (1. rajz e). 

A Korábia nagyszerű külvájata alatt Podure néven megkülönböztetett s hatalmas 
védgátjaiban máig jól felismerhető nagy tónak déli párkányzatán veszi kezdetét a második 
sírmező. Ez onnan beterjed a Zalatnára haladó erdei utat követve, a Gruiu Vacarului nevű 
hegynyereg felé, a lankás lejtő közepe tájáig, s a Peren daduiul, illetőleg Fontina Krajidui 
és Dimbu Ten közé eső keskeny gyepes területet foglalva el. A helyet a katonai térkép 
Утях» és '/шюо méretű kiadásain egyaránt nem találtam közelebbről megjelölve és a 
munkásaimtól hallott Szlevesoja helyi névvel kell beérnem. Számra és kiterjedésre nézve 
egyaránt felülmúlja a D. Botesiut, de azért külön telephez nem tartozhatott s a kettő közti 
négy kilométer távolság engem arra a föltevésre vezet inkább : hogy a vízművek és kíilvája-
tok által szükségessé vált szétszórt letelepülés embereit haláluk után az inkább kézügybe 
eső temetőben helyezték örök nyugalomra. 

A nap mindenesetre fontos szerepet játszott e lakosság hitéletében, mert a Szleve-
soja sírjainak elrendezésében is, szemhetűnőleg alkalmazkodtak a keleti ós déli napálláshoz. 
A sírok épen azért szorulnak inkább a domború hegynyakra s szűnnek meg hirtelen, még 
nagyobb csoportoknál is, mihelyt e két irányú sugárvetődés iránya alá kezd hajolni a lejtő. 
És a mennyire a hely szűk volta szükségessé tevé a tér kihasználását: mégis inkább a Ten 
felé, vagyis keletnek bocsátkoznak lejebb a sírok. 

* «Arch. Ért.» 18(39. évf. l(i. lap. 
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A sírmező alsó szélén a többször említett z* latnai út haránt átfordulva, mindenütt 
a sírok közelében kapaszkodik ki a Podureig, mi közben a szekérnyomok ki-kicsapnak, s ily 
módon több sír széttipródott. A sírmező felső negyedében egymás mellett két természetes 
monolith áll. A kőzet quarczdús homok, minőt az aranyérczek megőrlésére alkalmaztak s 

3. ábra. A sírdomb alakja és vízszintes váza. 

ez a két szikladudor valószínűleg, szintén fejtve volt, bár a Nyegrilászához helyezem az 
arany molnák igazi műhelyét. 

Lukács B. 150-re becsülte ez egymáshoz többnyire hasonló 3—4 láb magas, 2—3 öl 
átmérőjű sírdombokat. Néhánynál nagy kövekből alakított négyszöget észlelt. A sírdombok 

1. ábra. A sírok függőleges átmetszete. 

a lejtő alakzatához képest sorakoznak s mellettök egy régi út vonalát ismerte fel. A Mária 
Loretto nevü vájat szomszédságában számos kőhalmaz egg régi gi/armat felvételére jogosítá 
s egy nagyobb, a nép által templomnak tartott épület romjait, különösen kiemeli. 

A sírok külsőleg itt is gyeppel borított kerek dombok. Magasságuk átlag 1—L3 
méter s ennél nagyobb magasságot (P6 m.) csupán a lejtő felé mértem. A dombon át 6m.-t 
találtam s a legnagyobb, alább feliratánál fogva külön szóba kerülő sír kerülete 33 méter 
vala. A mélység váltakozó s a lejtősödéssel növekedett. Fenn a Podure közelében a legcse-
kélyebb sírokat találtam, miután ott trachyt-görélybe kelle eredetileg ásni. Ilyen sírt két 
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sorban vettem fel a Podnre széléről, mert a sírok zöme még egy fokkal alább szállva, a két 
szirtmaradványon valamivel fölül veszi kezdetét. 

A távolság 3—4 m. közt váltakozik s a most úgy tetsző hézagokban is sírok lehet-
tek. E csoportnál nemcsak trachyt-görélyekből látjuk a sírok körülrakását (4—6. rajz), ha-
nem építészetileg előállított négyszögű alapzatokat is sikerült találnom (3 rajz), melyek 
minden más mellékjel szerint is oly vagyonosabb egyének hamvai fölé helyeztettek, kik-
nek ivadékai tartósabb síremlékekkel adóztak a tartozó kegyeletnek s szeretteik nyugvóhelyét 
ily módon is föltünőbbé kívánták tenni. Hasonló temetkezési eljárás se a keszthelyi sír-
mezőkön, se az Alpok bányavidékein idáig ismertté vált többi sírhelyeken nem merült fel. 

Egy 6 m. széles s ugyanolyan hosszú alapfal zárta be a sírmező utolsó sorát s a 
középtájon is találtam ilyen mausoleum-féle maradványt. Más sírok ismét kőkörrel valának 
ellátva s egy 35 m. széles ós hosszú síremlékből díszesebb dombormű-tördéket találtam. 

Alábbi rajzokban lesz szerencsém feltüntetni az összes többi síremlék-töredékeket. 
Egy más síremlék domborművét és feliratát szintén sikerült kiásnom s hasonló 

töredéket többet is kaptam, sőt egy nummulith-mészből készült s egy nő mellképével díszí-
tett ilynemű emléket elhozni nem birván, az Marcu bányafelvigyázó házánál, a Mária Loretto 
római vájat szomszédságában látható. 

A sírok külső formáját tekintve, igazi tumulusoknak vehetők s a német archaeologusok 
Reihengräbereinek felelnek meg leginkább. A hallstadti Hallbergen, valamint Keszthely 
körül sincsenek így megkülönböztetve a sírok. 

VI, A temetkezés módja (3— 6. ábra). 

Már Lukács Béla ásatásai kimutatták, hogy itt az egyszerű eltemetés, vagy az elé-
getett hamvaknak urnákba helyezése mellőztetett s egyesegyedül a tetemnek a sírban való 
elégetése divatozott. Első jelentésében ide vonatkozólag ezeket olvassuk : a földszínén legelőbb 
is közönséges nagy kődarabokból egy tűzhelyet csináltak, a felrakott fahalmazra ráfektet-
ték a hullát hosszában, kelet felé, reá ismét néhány kődarabot raktak s mikor elhamvadt, 
odahordott földdel leborították. 

Saját észleletem szerint is Botesen, és a Szlevesoján egyaránt az vala rendes gyakor-
lat: hogy a hullát az előkészített sírba behelyezve, lassú tűz által elhamvasztották. A közeli 
erdőkben fa akkor is bőviben lehetett s ők egész máglyákat halmozhattak szeretteik ham-
vai fölé, mert több teknő széndarabot emeltünk ki egy-egy sírból. A tüzet a mai szeníté 
módja szerint elföldelve, a lassú szénülést érték el s ennek kell tulajdonítanunk az ökölnyi 
szénrögök kitűnő structuráját, úgyszintén a hamu kimaradását. Valószínűleg már előze-
tesen nagy mennyiségű olajjal itatták be a hullát s azután is gyúlékony anyagok közbe-
vegyítésével élesztették a tüzet. Erre mutat az olajos korsók gyakorisága s a föld erősen 
zsiros tapintata. A liőség intensitása akkora vala, hogy a keményebb végtagrészekből, s a 
koponyából porladozó vékony csontszilánkocskáknál egyéb nem maradhatott meg s még a 
másutt, például Hallsdtadtban fenmaradt fogak is teljesen veszendőbe mentek. A calcini-
zálódott szivacsos csontdarabkákról a fej és végtagok helyzetét mindig megállapíthatjuk. 

Az erős tűznek igen nagy kárát látjuk a lmllák ékszerkészletónek erős megrongálá-
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sában s egyéb adalékainak megsemmisítésében. így a hulla takarója, szemfödője, ruházata 
teljesen elhamvadt, a mellé helyezett dobozok, fésűk, csontneműekre csupán egy-egy folt 
vag)- azok fémjáruléka utal. A fibulák közül kevés jutott ki e tűzből s a gyöngyök is szétpat-

togzódva, elformátlanodva maradhattak fenn. Az érmek külső olvadt crustatiója az olvasha-
tóságot lehetetlenné tevé. Egyedül a vas-, cserép- és üvegneműek kerültek ki tűrhetőbb álla-
potban az égetésből. 

Elég sajnos, hogy az idevaló lakosok nem követték a hallstadti példát, hol 455 hulla-

6. ábra. Tfízpad. 

égetést constatált báró Sacken ismeretes nagy művében ;* de ennek daczára fáradozásait 
gazdag sírleletek jutalmazták. Ez csak úgy történhetett, hogy az elégetést a síron kívül esz-
közölték s azután kellőképen elkészített külön sírokban a szokásos adalékokkal együtt a 

* Das Grabfeld von Hallstatt. Dr. Ed. Freili. v. Sacken. Wien, 1868. 10—11. lap. 
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hamvakat végleges nyugalomra helyezték. Kendesen körded alakban, homokos agyaggal 
kidöngölt sírokat készítettek e czélra, melyeknek falát feketére pörkölték. 

A mélység váltakozó. Lukács Béla második jelentésében 3—8—10 láb mélységből 
említi fel a szén- és csontréteget. A kevésbbé mély sírokat kevés lelet (leginkább szegek) 
jelöli; a tehetősebb egyéneket mélyebben helyezték ós nagyobb halommal fedték el. 
A mélységbeli különbséget nekem is bő alkalmam vala észlelni s alább erre vonatkozó néze-
teimet részletezni fogom. 

A sírok hossza 3, 5, 6, 7, sőt egynél 12 láb, szélessége 2, átlag pedig 3'5 láb, de 
5, 6, sőt 9 láb szélességű is fordult elő. A szóban forgó hallstadti síroknál a fekvőágy pár-
kánya 3—4 hüvelyknyire emelkedik s két esetben koporsó nyomait is találták. A hamvakat 
egyetlen férfi hulláéit egy 20 hüvelyk magas urnában, két más esetben bronzüstben 
helyezték el. 

Ez a temetkezési mód ismétlődik az alpesi vidék másik hírneves temetőjében 
Watschnál, * Krajnában, míg nálunk az elégetés kivétel nélkül a sírgödörben ment végbe, 
melynek e czélra előkészített részét épen azért tűzpadnak is nevezlietnők. A tűzpadot 
(6. rajz) homokos agyaggal tapasztották ki s annak erősen vörösre égett G—8 cm. vastag fala-
zata a kibontás után is 30 cm. magasságban épen maradt. Munkásaim szintén vatra-tűzhely 
néven különböztették meg s egész kedvteléssel mutogatták: mily nehéz azt szétkalapálni. 
(4., 5., G. rajz.) 

E tüzpadokon csaknem egész magasságban néha faládában, nagy szegekkel össze-
tákolt koporsófélében történt az eltemetés, a mire csakis a megtalált koporsószegekhői 
következtethetek, mert a nagy tűz nemcsak a koporsó faanyagát emésztette el, hanem az 
elégetett, rokonaitól bedobált olajos korsók töredékeit is megpíittogtatá. 

Leföldelés után a tüzpadra helyezett kegyeleti tárgyak, ha még azokat megkímélte 
volna is a tüz, a bedobált kődarabok s földtömeg nyomása alatt nagy részben széthullottak s 
miután a beszivárgott víz oldó ereje is elaprózá a sír tartalmát: az a tűzpad alakjának meg-
felelőleg idővel besüppedt. E siippedésről ismerhetjük fel már külsőleg a sírokat legbiztosab-
ban. A 3. és 4. rajzok egy terméskővel körülrakott sírdomb vízszintes és függőleges átmet-
szetét szemléltetik. Az 5. alaprajz, meg a 6. rajz a szóndarabbal, csontszénnel színültig telt 
s a kegyeleti tárgyakat is feltüntető tűzpad másolata. 

VII, Az ásatás. 

1885. júliusában kiszállva a helyszínére, miután a felületen szétszórt szén- és cserép-
darabokból meggyőződtem, hogy 1881-ben történt első látogatásom óta meglehetős sok síi-
esett a kincskeresők áldozatául, mindenekelőtt a legépebbnek mutatkozó halmokat jelöltem 
meg s a magam tájékoztatására július 13-án a Sztevesojának felső, közép és alsó sírjait 
vettük részletes kutatás alá. Eleinte én is kelet-nyugati irányban kezdtem átmetszetni a 
sírokat; azonban néhány kísérlet után rájővén arra, hogy a fekvőágy (tűzpad) szolgálhat egyes-

* Prseliistorische Ansiedelungen in Krain, v. Carl Doschmann und Ferdinand v. Hoclistetter. Wien, 
1879. Denkschrift d. к. k. Akadomie d. Wissenschaften. 17. lap. 
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egyedül a míveletek színhelyéül, valamint czéljául, azután egyenesen annak alakjához szab-
tam a lemélyítendő gödröt. Minden sírnál három ember nyert eltoglaltatást, és pedig kettő 
kezdetben ellentétesen vágta a gyepet és földet, s a harmadik csak eltávolította a felfeszített 
anyagot. 

Mélyebbre haladva, váltakozva szálltak be csákánynyal, majd kapával, s a harmadik-
nak a teknővel kiemelt föld továbbítása jutott feladatául, míg én és néhány e czélra felfoga-
dott bányász fiú a föld átvizsgálásával foglalkozánk. A tüzpadhoz érkezve, kézi csákánynyal, 
fakésekkel igen óvatosan felfeszegettük a széntölteléket, s pihenő embereimmel együtt kézzel 
forgattunk át mindent. 

E nap, mint említém is, a Podure szélén fogtam munkához, s ott fokozatosan három 
sírt nyitottam fel. A szabályszerű tüzpad mindenikében felnőtt egyének hamvaira akadtunk. 
Teljes mélység P22 méter, hosszúság 1*5 méter, szélesség 0-0 méter. 

A gyepszőnyeg alatt kőtörmelékben folyt a munka; miután ezzel hantolták el a 
sírokat. A tulajdonképeni sírüreg alig vala 0"5 m. mélységű, s azt épen a felásott agyagos 
földdel töltötték volt be. A zsíros széntömegben apró csontforgácson kívül lámpa- és korsó-
töredékek s kisebb, nagyobb szegek fordultak elő. A nagyobb szegek koporsószegekül minő-
síthetők; a kisebbek alakja világosan arra utal, hogy tán ékszer, vagy más csecse-becse tar-
tására szánt doboznemű pántolásához tartoztak. A cserépneműek alkalmasint mindjárt a 
megégetés és elföldelés idején törtek össze. 

A sírmező középtáján a két quarczliomok sziklatuskó alatt három félig megásott 
sír kitakarását fejeztem be. A tüzpadot még nem érintették vala elődeim, de pár cserép-
darabon kívül egyebet azért nem találtam. 

Ekkor az utolsóelőtti ötödik sornak egyik szembeötlőleg kimagasló halmát szemel-
tem ki. Az ép halom a dombíven át 8 méter. A gyeptakaró eltávolítása után 15 cm. hamus 
réteg következett, melybe már apró cseréptöredékek vegyültek az általam föltételezett áldo-
zati tor maradványai gyanánt; ОТ» m. mélyre kő- és földvegyiilékben folyt a munka. 

Mind ez a halomhoz gyűjtött törmelékből telt ki. Most 0T> m. mély agyagba 
értünk, melyet ritkábban zavart meg egy-egy betévedt trachytdarab. Végre 0 '3 m. vastag s 
a nedvességtől teljesen áthatolt zsiros széntömeg tárult fel. Ebben, a szivacsos csonttörme-
léken kívül, a mell tájon egy bronzübula íve (17. rajz), jobb oldalt egy eredetileg rézlemezzel 
bevont doboznak kelle léteznie, csakhogy a la teljesen elszenesült s a rézpánt is vékony pikke-
lyekre bomlott. Lábtól balra három ép olajos korsó sorakozott, s ezeket a külön jutalom 
reményével óvatosakká tett munkásaim meglehetős szerencsével ki is szabadították az agyag-
környezetből. 

Teljes átázottságuknál fogva igen nehéz vala ezek kezelése is, s nagy fájdalmamra az 
egyiknek füle mindjárt a kivételnél levállott s egy másiknak falából egy darabkát a beszorult 
föld nyomása kifeszített. 

A sírban minden hihetőség szerint női hulla feküdt, s e korsókban alkalmasint olajat, 
illatszert helyeztek volt be. 

A következő nap (.július 14.) Botesen akartam tájékozódni, s miután a helyrajzi fel-
vétellel elkészültem, s a korábban Lukács Béla által, vagy utólag másoktól felásott sírokat 
összeszámláltam: itt is próbaásatásokat tartottam, olyképen, hogy felülről lefelé a sirok 
átlagos tulajdonságaival mindjárt első nap megismerkedhettem. 

Archeeologiai Közlemények. XVI. kötet. 
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A felső sorban kezdtem az ásatást egy 6 m. átmérőjű halomnál. Az 1 '5 méter mély 
sír hossza 1 "8 m., szélessége 0'8 méter. A szénnel kitöltött sírágynak agyaggal tapasztott falát 
egész 0'3 m. magasságnyira majdnem téglakeményre égeté a nagy bőkezűséggel felhalmo-
zott tüzelő anyag. A halott eredetileg itt is keletre nézőleg pihent. Fejénél jobb felől egy 
korsó, törzsétől balra egy fekete edénytalp feküdt. Kívülről a sírdonibot kőgyürű különíté el 
szomszédságától. A csekély kegyeleti tárgy daczára, jobbmódú bányász pihenhette itt ki az 
élet fáradalmait. 

A második sorból kiásott sírban a szokásos széntöltelék szintén bőven vala felhal-
mozva. A törzstől jobbra egy fazékféle és egy olajos korsó töredékeit találtuk több szeg 
társaságában. A szegek nagyságuk ós alakjok után egy hevenyészve összenagyolt koporsóból 
származhattak. A következő sorokat egy-egy sír kibontásával próbáltam meg. Mindenikben 
megtaláltuk az olajos korsók darabjait. Most egy terjedelmes s a környezetből teljesen kiváló 
sírdombhoz jutottunk. A tüzpadot csak P 2 méter mélységben értük el s már ez is nagy 
várakozásra hangolt. De bár a sok széntörmeléket alig győztük kiemelni s az utolsó csont-
forgácsig mindent átvizsgáltunk, még egy árva cserép se jutalmazá a sokat igérő sírnál nehéz 
munkánkat. Pedig jókora egyén számára készíthették, mert a szépen kitakarított fekvőágy 
hoszsza P6 m., szélessége 0 7 m., magassága 0 4 m. vala. 

E kellemetlen csalódás után a sírmező keleti szárnyának a legépebbnek látszó sír-
dombját kezdtem íelásatni. Mindjárt a felső agyagos törmelékből egy feltűnő nagyságú, telje-
sen új mécses került birtokunkba; de a jó kezdetnek több folytatása nem vala. Ebből tehát 
arra kelle következtetnem: hogy az ide temetettnek vagy nem volt hozzátartozója; vagy ha 
volt, szegénysége miatt nem áldozhatott még bányamécseseiből, vagy korsóiból se. Ily 
módon a halottas gyülekezet valamelyik könyörületes tagja áldozhatta már a leföldelés leg-
utolsó stadiumában az említett mécsest. 

Kárpótlást nyújtott végre a szomszédos sírdomb, melynek 26 m. kerületű halma is 
azonnal megragadá figyelmemet. A gyeptakaró lefejtése után 0 4 5 m. hamuréteget kelle 
lekapartatnom. Erre 0 7 m. vastag agyagos töltelék következett. Most érkeztünk az P6 m. 
hosszú, 0*55 m. széles, 0 3 5 m. magas tüzpadhoz. A szóntöltelék kiemelése közben fejtől 
jobbra egy csinos mívű terra sigillata tálacskának félmaradványára akadtunk. A nyilván görög 
származású finomabb edény, jobb módú egyén háztartásához tartozhatott. Es valóban a 
további leletek is erre utalnak, mert a törzs tájáról előbb zöldes agyagdarabkákat, utóbb 
azok színitőjeként három nagyobb rézlemezt gyűjtöttünk. A nagyobb rézlemezen két lyuk tanús-
kodik arról, hogy eredetileg ezek nagy valószínűséggel egy doboz-féle burkolatához tartoz-
hattak, mely doboz azonban anyagának minősége miatt, vagy mindjárt a megégetóskor, vagy 
a sírágy nedvességének behatása alatt megsemmisült. (13. és 14. rajz.) 

Jobb kéz táján egy pohár, vagy csésze-féle agyagedény darabjai s egy egészen szét-
zúzott egyszerű lámpán kívül egy OPT ATI bélyeggel jelzett ép lámpa képezé a további zsák-
mányt. E sírt tehát az idevaló viszonyok közt a gazdagabbak közé kell sorolnunk. 

Július 15-én a Botesiu oldal középső sírcsoportját vettem átvizsgálás alá. Miután 
három sírban szénen és apró cseréptöredéken kívül egyéb megemlítésre méltó nem mutat-
kozott: a megelőző délután bélyeges lámpájával emlékezetessé vált sír szomszédságába eső 
sírt nyittatám fel. A fejtől balra itt is a tegnapi bélyeg ismétlődött ; de egyéb adalékot nem 
találtunk. 



27 

Most két sírral mentünk alább. Az ott kiásott sírban, a lábtól jobbra, két vörös színű 
olajos korsó, s derék tájon egy felettébb törékeny anyagú, fekete színű korsónak a töredéke 
került napfényre. Utóbb a napra téve teljesen szétmállott, mit hiányos kiégettségének tulaj-
doníthatok. 

E körül három további sírt bolygattunk meg s bár mindeniknek külseje nagy remé-
nyekre jogosított : sírmelléklet még se fordult bennök elő. Ezek közé esik a botesi legmélyebb 
sír (1*8 méter) a keleti szárnyon, melynek 0*4 m. széles, gondosan kidolgozott tűzpadjáról 
bár több teknő faszenet emeltünk ki, ennek daczára még csak edénydarabkák se mutatkoz-
tak benne. 

Július 16-án a botesi alsóbb sírsorokat vétettem munkába. Próbaképen egy egész sír-
nak legkitetszőbb öt sírdombját nyittatám fel; de a legaprólékosabl) keresés daczára korsó-
töredékeken kívül egyébhez nem jutottam. 

E nap egyátalán eredménytelen maradt tárgyak tekintetében. Este felé munkásaim 
egy részével a Nyegrilasza tetőhöz látogattam át, végére járandó az állítólag ott fekvő újabb 
sírmezőnek. Szemlém eredményeid egyelőre annyit mondhatok, hogy a Korabiától a Balia-
licsul, majd a Teu Nyegrilasza érintésénél keletre haladókig (1. rajz) háromnegyed óra alatt 
érkezünk el e sajátságos nevű magaslathoz. Ott részemről a nép által emlegetett sírokat 
constatálni nem tudám s egyes egyedül annyit ismerhetek el, hogy a korabiai bányászathoz 
szükségelt aranyöiiőköveket jórészt innen termelték, még pedig nemcsak a rómaiak, hanem a 
tetradraclimák, consularis érmek jelenlétéből következtetve, elődeik már századokon keresztül. 
Ilyen munkásoktól származhatnak az itt talált tetradraclimák, consularis és császári érmek. 
Lukács Mihály úr értesíése szerint itt egy kidőlt fa alatt egy buzogányt s még régebben egy 
vaskardot is találtak. 

Utóbbit Lukács Mihály úr, Schönbrunnban lakó udvari gyógyszertáros fivérének 
ajándékozta. 

A következő nap, július 17-én, ismét a Korábia alá, a Szlevesojára vezetém emberei-
met. A felső, vagyis a Podure szélének közelében eső sírcsoportból hat sírt ásattam fel igen-
igen kevés szerencsével. Korsócserópdarabokon, lámpatöredéken kívül csupán egy csontlemez 
érdemel itt említést, mely a beleevődött rozsdafoltokból ítélve, egy késfélének nyeléül szol-
gálhatott. 

Most a többször említett quarczhomok-szirteken alul, a zalatnai út közelében, egy ép 
állapotban igen tekintélyesnek talált, időközben azonban mások által talán ép e miatt félig-
meddig kitakart halom teljes felbontására határoztam el magam. E sírdomb ugyan szénréte-
gen kívül egyéb figyelemreméltót nem tartalmazott, de a gyeptakaró alól egy női mellképpel 
tekintélyes síremlék került napfényre (32. rajz), s ugyancsak ehhez tartozik a rajzilag szintén 
bemutatandó szegletkő. (37. rajz.) 

A síremlék így töredékes állapotban is oly nagy, hogy azt onnan elszállítani, bár-
mennyire óhajtottam volna, a fuvarosok vonakodtak. A médaillon képből női sírnak 
ítélhetjük. 

Utolsó nap, július 18-án, ismét a Szlevesojához tértem vissza, hogy a legutóbbi ered-
ménytelen munka daczára, szerencsémet újból ott tegyem próbára. Idáig azt tapasztalva, hogy 
a tehetősebb egyének, a mennyire a síremlékek e feltevést megengedik, az alsóbb sorokban 
helyeztették magokat végnyugalomra : ott a legnagyobb dombokat tűztem ki felnyitásra. Az 

4* 
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összes eddig megmértek közt legelsőnek minősíthető végsorbeli egyik halmon kezdtük az 
ásatást. Külső méretei mindjárt sokat Ígértek, mert a halom kerülete 33 méter, s egyik szé-
létől az átellenes pontig 12 méter átmérőt, a lejtő felé 1*6 méter magasságot mutatott. Nagy 
érdeklődéssel fogtunk ásatáshoz s munkásaimat a kilátásba helyezett külön jutalom is éber-
ségre, élénkségre ösztönzé. Alig hántottuk le a gyepet, egyszerre egy felirattöredék örvendez-
tetett meg (34. rajz). A további részletek után, fájdalom, hasztalan kutattunk, pedig tán oly 
vonatkozás veszett el e nöi emlék hozzátartozóiban, a miből a bányák chronologiájához is új 
adatok kerülhettek volna ki. A felső párkányrészletből egy keretes mellképre következtethe-
tünk, s kétségtelenül e dombtetőn állhatott egykor a díszes emlék. 

A külső emléktárgy által fokozott várakozást a sír belső tartalma azonban nem elégíté 
ki. Egy üveg csésze-féle töredéke (28. rajz), egy korsó cserepei feküdtek csupán benne. E korsó 
anyagának finomsága, fülének díszesebb volta által különbözik a többitől. 

A fej mellett lialvány-sárgás foltok alakjában jelezve találtam egy csonttárgy (tán 
fésű ?) lételét, mely az elégetésnek áldozatul esett. Fémekből pár szegecske, a minővel egy 
doboz lehetett kiverve, egy vasdarabka jöhetnek említésbe. 

És ebben, valamint a már említett einlékjeles sírban az elégetés ép úgy végbement, 
mint a többiekben. Belső szerkezetben se tér el e sír a közönséges sírhalmoktól. A 0 -25 méter 
humusra a sírhalom összekapart törmeléke 0'75 méter vastagon, majd a tulajdonképeni sírnak 
0*35 méter agyagtölteléke következett. Az erősen kiégett tűzpad hossza 1"6 méter, széles-
sége 0"65 m. s a vastag, darabokban szétkovadó párkány magassága 0.35 métert mutatott. 

E hatalmas sírdombtól keletre folytattuk az ásatást. Az első sírban egy feketés anyag-
ból készült, rosszúl égetett mécsesre akadtunk. Talpán a 12. rajzban látható sajátságos bélyeg-
karczolat, felső lapjának párkányát három X díszíti. 

Most nyugatra vettük a legközelebbi dombot s abban egy bélyegtel en és egy OPTATI 
bélyeggel ellátott lámpa találtatott a sír jobb oldalán. E bélyeg már Botesen is előfordult. 

A szélső sorra térve, ott egy hatalmas sírhalomra pazarolt időnk ós fáradságunk 
kárba veszett. Ismét visszatértem a sírmező közepe tájára, hol egy tekintélyesebb sírhalom 
alatt egy megcsonkult korsón kívül egy újabb reliefre akadtunk. A nummulith-mészből fara-
gott emléken a női mellkép elmosódott; két oldalt oszlopként egy-egy oroszlán alakja, 
(31. rajz) vehető ki ülő helyzetben. 

Egy szomszédos sírban a 25., 26. rajzokon szemléltetett vaspántok feküdtek a fejtől 
jobbra. Kis domború fejű szegecskékkel lehettek ezek leerősítve s az egész egy doboz meg-
szilárdítására szolgálhatott. (19. rajz.) 

Ilyen apró szeg több is találtatott. Ugyancsak a közéj) táján, egy közej)es sírdomb 
mellett, síremlék-töredékeket, ú. m. egy valószínű mellkép fonatos keret-töredékét (35. és 
36. rajz), s egy hihetőleg a síremlék homlokából kihullott (33. rajz) Y alakú újabb keretrész-
letet sikerült feltalálnom. 

Még érdekesebb vala a szomszédos sírban a jobb kéz tájáról napfényre került három 
darab vas-stylus. (22., 23. és 24. rajz.) 

Ezek jelenlétéből nem egészen bajos arra következtetni: hogy az ide temetett egyén a 
bányavezetés körül nyerhetett életében alkalmazást s a stylusok használatára utaló képzett-
séggel bírt. Ugyanitt volt az egyetlen vascsatt, egy nagyobb pohárfélének csurtatója s egy 
kis vázatöredék. 
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A kedvezőtlenné vált időjárás további működésemet megzavarván, ez alkalommal 
búcsút vettem az érdekes síroktól, megjegyezve : liogy a jelentékenyebb sírdombok felásatása 
42 sír részletes átkutatásával véget ért. 

Ásatási eredményem kiegészítéséül azonban fel kell még vennem a vulkoji franczia 
bányabérlőknél talált tárgyakat is, mint a kik dilettáns érdeklődésből több sírt megnyitva, 
azokból három korsót és egy bélyeges lámpát ástak ki. 

E lámpa talpán IANAR olvasható, s azt Heimpeln bányaigazgató szíves vala az én 
többszörös OPTATI bélyeges lámpáim egyik példányáért kicserélni, miért neki e helyen is 
meleg köszönetet szavazok. 

A sírok között kutatva, több más síremlék részletére találtam. Ezekkel együtt talál-
tam egy aranyzúzó töredékét (40. rajz.) Végre a Péter Pál bányatoroknál fekvő mozsár, és 
hosszú teknő (39. rajz) egészító ki helyi észleleteim lajstromát. 

Később a karácsonyi szünet napjait arra használtam fel, hogy a Lukács Béla úr 
zalatnai lakásán látott érmek után a budapesti lakásán őrzött leleteket is tanulmányom 
körébe vonjam, mely elhatározásom kivitelében ismét a legnagyobb szivessóggel találkoz-
tam, sőt a huzamosabb vizsgálatot igényelt tárgyakat, így a tükröt magammal vihetém dévai 
lakóhelyemre is. Ily módon az anyag össze levén gyűjtve, Szinte Gábor, főreáliskolai tanár úr, 
bányakutatási fáradalmaim buzgó megosztója, a szükséges rajzmellékletek díszes kiállításá-
val mozdítá elő munkám befejezését. 

VII. A kiásott tárgyak. 

A sírok elöszámlálása közben, azok szegénysége mellett az is kiderül : hogy az ide teme-
tett egyének kizárólag a bányászat szolgálatában futották meg földi pályájokat. Fegyvernemü-
nek nyomát sem találtuk s a hallstadti1 sírok gazdag arany-, bronzékszerei, a keszthelyi sírok 2 

remek fülönfüggői, szíjjvégei, üvegtárgyai, a nemesvölgyi sírok változatos díszmüvei, fájdalom, 
mind nem mutatkoznak kettős sírmezőnkön.3 Idáig a Lukács Béla által talált fémtükör áll 
első helyen az összes leletek közt s a bányászathoz tartozó lámpák és háztartási fazekas 
készítmények képezik a kiásott tárgyak többségét. A sírok mellékleteit ennélfogva inkább 
anyaguk szerint csoportosíthatjuk. Lássuk 1-ször az agyagedényeket. 

A) Agyagedények. 

1. Agyagedény mind a két sírmezőn legtöbb találtatott s itt az olajos korsókat illeti 
meg az elsőbbség. Az anyag minőségót s a megmunkáltatás tökélyét tekintve egy durvább és 
finomabb-féleség szerepelt. A finomabb agyagkészítmények halvány-piros agyagból, finoman 
szapolva, de oly vékony fallal készültek, hogy kivétel közben kezünk érintésére is széttörnek. 
Néhány edény fekete színre vala festve. Rendeltetésűket tekintve, az agyagedények követ-
kezőleg oszthatók fel : 

1 Das Grabfeld von Hallstadt. Ferd. Freih. v. Sacken. Wien, 1868. 
- A keszthelyi sírmező. Irta dr. Lipp V. 
3 A nemesvölgyi ásatás. «АгсЬазок Ért. » 1885. Dr. Sötér Ágosttól. 



30 

I. Korsók. A korsók nyilván olaj tartásra szolgálhattak s a hullaégetésnél jöttek alkal-
mazásba. Valószínűleg ilyen korsókban vitték be a bányászok sötét üregökbe a világító kész-
letet is. Korsófélét Lukács Bélánál négyet láttam, a vulkoji bányatisztelmól három maradt 

7. ábra. Olajos korsó. 8. ábra. Pohár. 

s birtokomba több töredéken kívül négy ép jutott, melyeknek egyező alakját 7. rajzunk 
illustrálja. 

2. Pohár félét csak töredékében találtam a szlevosojai sírmezőn. Karimája alatt 

JO. ábra. Csésze. 

I » 

' S i l t -
Ш 1 , 

9. ábra. 
ÁgP 

11. ábra. Lámpa. 12. ábra. Bánya mécses. 

övszerű barázda futja körül; fala a korsókénál vastagabb. Anyagának megmunkáltatása igen 
gondos, jól ki van égetve. Alakját a 8. rajz szemlélteti. 

A Lukács Béla gyűjteményében egy ép pohár látható (9. rajz). 
3. Nagyobb fazék-nemből csupán töredékeket eredményezett az asatas. 
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4. Csésze. Egy finom terra sigillata csészét a botesi sírmezőkről említhetek fel (10. rajz). 
Anyagának megmunkáltatása a legfinomabb az összes cserépneműek közt. Sumosi eredetű. 

5. Lámpák. A korsók után leggyakoribbak, de elbantolás közben a legtöbb eltörött s 
a többi az agyagos talajban szétmállott. Főleg a fedőlap hámlott fel. A lámpák anyaga pirosas 
agyag s kivétel nélkül finom készítmények. A birodalom különböző részeiben ismétlődő bélye-
gek tanúsága szerint e lámpák gyárilag készültek s kereskedők közvetítésével oszlottak szét a 
provinciákon. Helyi gyártmánynak csupán egy fekete csoportozatot minősíthetnék. Nagysá-
guk korlátolt; 0 0 8 —И12 m. közt váltakozik a hosszúság (11. és 12. rajz). Görög (samosi) 
eredetűnek tartom. 

Némelyike vadonat új ; de másokon tartós használat, koptatás nyomai mutatkoznak. 
Az újakat alkalmasint a vagyonosabbak dobálhatták be kedveseik sírjába. E bedobatás jeléül 
emelhetem ki, hogy épen a legnagyobb lámpa, jóval a hullaszénen fölül, a földtakaróban 
vegyülve jött elő. Szabály szerint azonban a tüzpadra helyezték a lámpákat, valamint a korsó-
kat is, csakhogy az elhelyezésben semmi szabályszerűséget nem észleltem, mert a fejnél, a 
kezek irányában s a lábaknál, még pedig jobbra-balra egyaránt mutatkoznak azok. A lám-
pák rendesen három nyilatúak. A nyakon levő külső égető nyílás jó tág, a középen a bél 
beillesztésére szolgáló rés tátong s a kettő közt egy kis szelelő-lyuk nyílik meg. 

B) Bélyeges l á m p á k . 

Néhány lámpán bélyeg is mutatkozik s épen ezek képezik a sírok rómaiságának leg-
nyomósabb bizonyítékait. Lukács Béla többször említett czikkéből ismerjük a FAOR1 bélye-
get, mely egy sirynga (boroszlán) levéllel van a lámpa talpára nyomva. Lukács Bélának abbeli 
felfogásával szemben, mintha a Vulkoj hegyben létező Faor bányával viszonyba hozliatnók 
e lámpa bélyegét, már Torma Károly megtette a helyreigazítást « Adalékok Dácia f'öhl- és 
helyiratához» cz. értekezésében2 kimutatva, hogy e bányanév inkább a román Faúr (kovács, 
minthogy a bányánál ilyenre szükség is van) névtől származhatott. 

2. Lukács Béla tulajdonában találtam még egy második bélyeget FESTI. Ezt Salo-
nából, С. I. L. III. 3215 n. 6, Kenner Antike Thonlampen п. 353.— 13G08 п. 22. archœol. 

epigr. Mitth. 1880. IV. Mitrovicza 119. lap ismerjük még. 

3. Harmadik bélyegünk OPT ATI. Botesen és Korabiában több példányban találtam. 

Torma Károly is közölte Veczelről Arch, epigr. Mittheil, aus Österr. VI. 145. lap. 
4. Negyedik bélyeg IANAR, egy teljesen új lámpáról a szlevesojai sírmezőn a franczia 

* A FAOR vagy helyesebben FAYOR nevű római figulus bélyegével a római birodalom különböző ré-
szeiben találkozunk. A Corpus Inscript. Lat. III. köt. 1034, G. sz. Déváról, egy 000820. számú Sissok-, Szombat-
hely-, Regensburg- és Westheimból ; továbbá ismeretlen lelhelyről nyolczat s 64363. sz. a. Zárából egyet sorol 
fel. A fájdalom oly korán elhunyt Goos Károly volt segesvári tanár az «Arch. epigr. Mitth. aus Österr.» I. kötet, 
120. lap, 12. sz. a. Gyulafehérvárról (Apulum) mutat be egyet. Torma Károly ugyancsak az «Arcli. epigr. Mitth. 
aus Österr.» VI. köt. 145. lapján 32. sz. a. az irodalomba szintén bevezette az itt szóban forgó Lukács-féle pél-
dányt s ugyancsak az «Arch. epigr. Mitth. aus Österr.» III. köt. 121. lapján Tordáról 5. és G. sz. a. sorolja fel. 
A tordai példány kiállítása egészen hasonló a Lukács Béláéhoz. Schurmann «Sigles Figulius» czimű művében 
2104. sz. a. Augst és Nápoly környékéről talált hasonló feliratú lámpákat ír le. E bélyeget «Adalékok Dacia felirat-
tanához», Erd. múzeumegylet 1888» közöltem volt. 

** Archaeologiai Ertesitő» 1880. évfolyam 115. lap jegyzetében. 
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bérlők által felásva, kik azt velem egy Optati bélyeges lámpáért kicserélték. E lámpa teljesen 
új ; kivétel közben kissé megpirult. Felső lapján keresztbe fonódó vonaldísz köríti C. I. L. 
III. köt. a 260. lapján 10. sz. alatt Déváról, illetőleg Veczelről ismerjük. (Neigebaur Dacien 
45. lap; Ackner Müller 191. sz.) Ugyancsak Veczelről a hunyad-megyei történelmi régészeti 
társulat példányát ismertette Torma Károly Archœolog. epigr. Mittli. aus Österreich VI. köt. 

145. lap. 

5. Egyik lámpám talpát egy függőleges barázda diszíti. Ennek mind a két vége villa-
szerüleg ágazik el és a középtájról haránt három oldalvonal emelkedik. Schliemann trójai 
ásatásaiban a tüzjelvények között ilyent látunk (12. rajz), míg Pompejiben a kőfaragó jelek 
közt látjuk mását.* Felső lapját fonatos dísz ékíti (11. rajz), a mit azért tartok említésre mél-
tónak, mert ugyanez Verespatak bányáiban is előfordúl s a N. múzeumban látható. 

6. Lukács Béla tulajdonában láttam még egy bélyeges lámpát, melynek bélyegjegye 
azonban olvashatatlan. 

С) Ü v e g n e m ú e k (29. ós зо. ábra). 

1. Én egyetlen üvegedény darabját találtam a feliratos sírban. Lapos tálczaféle pár-
kányrészletét képezheté. (29. rajz). 

2. Lukács Béla egy ampullát, vagyis könytartó edényt talált. Anyaga zöldes-fehér üveg. 

iMT ^ 
VA,, 

1Ш |:ИЖЯР 
«да W B f f i 

b с 
29. ábra. 30. ábra. 

Magassága 0-105 m. s ebből 0 -8 m. a karcsú vékony nyakra esik. Talpa jó széles 0 -065 s 
közepén behorpadt. Felső párkánya csinos alkotású. 

3. Üvegnemüekhez tartoznak a gyöngyök is (30. a, b, с). Ezekből két szép kobalt-
gyöngytöredéket talált Botesen Lukács Béla. A 30. a, függőleges rajzát mutatja; a 30. b. c, 
kettős oldalnézetét adja. 

D) F é m t á r g y a k (13—27. ábra). 

1. Rézlemeztöredék. Botesen és a Szlevesoján egyaránt találtam ilyeneket. A 13. és 
14. rajzokban bemutatott lemeztöredókek mindegyike a botesi sírmezőről és pedig egyetlen 
sírból való. 

Szegély-lyukaikból ítélve, valami dobozféle bevonására szolgáltak. Mindeniket mala-
chit crustatió vonja be, a környező föld is zöld színűre volt festve. 13. és 14. rajz. 

2. Fémtükör. Átmérője 0-107 m., legnagyobb vastagsága a középen 0-003. méter. Fáj-
dalom 3 darabra törve találtatott. A botesi sírmezőnek ez a legértékesebb lelete, Lukács Béla* * 
tulajdonában van (15. a díszített lap). Első tekintetre ezüstnek tűnik fel, de behatóbb che-

* A Corpus inscript. lat. Pompejit tárgyazó kötetében a bányászjelek közt ott szerepel. 
*"' «Arch. Ért.» IS7í). évf. 350. 1. 
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miai vizsgálat kideríté : hogy a római öntőmesterek ama sajátságos bronz válfajából készült, 
mely átlag 3/4 réz (Cu) és 1/rrész ón (Sn) vegyítéséből olykor egy kis ólom hozzáadása által 
főkép tükrök előállítására igen alkalmas vala. A 0'11 m. átmérőjű szabályos köralakú tükör-

lemezt, jól kivehető párkánydíszítésből következtetve, fém esztergával szabták ki. A központ-
ban látszó körben történt a beillesztés s utóbb a teclmica által megkövetelt eme karczolás 
leplezésére a tükörlap peripheriája közelébe, a négy radiusnak megfelelő vonal irányában, két 

15. ábra. Bronztükör diszített lapja. 

16. ábra. 

újabb kört karczoltak. Ezek közét rhombos czirádadíszszel szórták tele (15. és 16. ábra). 
A körök magja mélyebbre nyomói s világosan mutatja, hogy míg az eszterga hegye azokat 
kimélyíti, addig egy-egy szélesebb circulus is kikotródott. E mélyedéseket zöld kőutánzatokkal 

Archíeologiai Közlemények. XVI. kötet. 5 
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rakták be s ezekből 3 darabot Lukács Béla1 meg is talált. Az üveggömböcskék, igazabban 
cseppek, Dr. Krenner József műegyetemi tanár elemzése szerint, vas és réz elegyítéséből 
nyerték színöket. 

A hátulsó, díszítetlen lap homorú tükörként szolgált. Eredetileg mind a két lap tükör-
simára csiszoltatott s a szokásos arzenfürdőben egy finom kérgülettel láttatott el. A domború 
felület sokkal tisztábban megőrizte ezt, mint a mellső díszített lemez, melynek barázda-mélye-
dései s concav hajlása utólag jobban kedvezett a malachyt és lazuritból álló kérgületnek. 
Különösen a malaclujt haragos-zöld kérgületének felhőzetes alakzatai halmozódtak fel gaz-
dagon, míg a lazurit égszínkék foltokban csupán ennek közeit tölti ki. 

Mind a kettő rézliydrocarbonat : 
, ... Cu CO, 1 . ., 2Cu Co, I Malachit = TT „ i Azurit = TT „ ' \ Hj Си о.» ' IL C02 I 

s a hullamaradvány és faszéntörmelékből szénsavval telített talajvízzel való tartós ráhatás 
eredményéül állottak elé a tükörlapon. 

Néhánya rajz árnyalásában is feltűnő sötét foltban rézéleg (CuO) jelenléte constatál-
liató, sőt ilyen apró szemölcsszerű kérgülettől a homorú lapokban is habos rajzolatok 
támadnak. 

A tükörlap, mint a 15. rajzon kivehető, ketté van válva, sőt jobb fele ismét három 
apróbb részre esett. E nagyobb töredéken, talán az erős tűz behatásától, újabb repedések 
mutatkoznak. 15. rajz. Közepén kidomborult, de csak a díszített lap felé (16. ábra). 

Plinius2 szerint e tükröket kiváltképen Brundusiumban gyártották s a hozzávaló 
anyagot réz és ón szolgáltatá. Utóbbinak hajlandó az ezüstfényt tulajdonítani. 

Dr. Reyer bécsi polytechnicumi tanár, ki az oly kevés figyelemben részesített arcliaeo-
logico-mineralogiai tanúlmányokat végzi, a régiek által használt rézötvényekről (Die Kupfer-
legierungen, ihre Darstellungen und Verwendung bei den Völkern des Alterthums) értekezve,3 

kifejti, hogy az ókor népei jól értettek nemcsak a bronzmüvek előállításához, hanem azok 
színezéséhez is. így póldáúl ^téma-fürdőben aranysárgává változtatták a bronzárúkat s a 
tükröknek szánt lemezeknek arzen-fürdőben ezüst-fehér színű és fényű crustatiót köl-
csönöztek. 

A botesi sírmezőről napfényre került tükör is ily módon kaphatta ezüst-feliér bevo-
natát, ragyogó fényét, s törés lapján nagyítóval nézve, felismerhetjük ezt a fényes, valószínűleg 
az arzéntől eredő kérgületet. 

A réz és ón aránya nagy eltéréseket mutat a különböző provincziákban s átalában 
más volt az arány a kovácsolt bronznál s más az öntésre szánt bronznál. így Itáliában a 
rézhez 11 — 16°/o ón (Síi) jött a kovácsbronzokhoz, s 11—7% az öntőbronzban, sőt zink, 
vagy nickelnyomok is mutatkoztak az utóbbiban. Az Alpok vidékén a rézhez 8—12 rész ón, 
1% ólom s kevés vaskéneg-adalék képezte a kovácsolt bronzot s réz + 1 2 Síi (ón) nickel, 
Zink, ólom, vas nyomaival öntőbronz vala. — A mi tükrünkben a réz mellett körülbelül 

1 «Arch. Ért.» VIII. évf. 353. lapja. Lukács Béla adata, 1874. 
2 História naturalis, XXXIII. 1. 45. 
3 Archiv für Anthropologie. Zeitschrift für Naturgeschichte und Urgeschichte des Menschen. Ecker, 

Lindenschmidt, Bänke. IV. Bd. 1883, I I I IV. Heft. 
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О-2 ón találtatott, mint Borostvány Béla főreáliskolai tanár úr minőleges elemzése kideríté, 
a miért legyen szabad neki köszönetemet nyilvánítanom. 

Bronztükrök gyakran merülnek fel a római telepeken s a bécsi cs. régiségtárban 
is szép collectiót láttam. Csak az a kár, hogy ezek behatóbb elemzés alá ritkán kerülnek. 
Épen azért lássunk egy pár pontosabban ismertetett tiikörötvényt. 

A Rajna mentén, a kölni út közelében, Rheindorf határában, 1872-ben több római 
sírra bukkanva, urnák, korsók mellett egy lámpa, egy balzsamos üvegcse ós egy római tükör-
darab * találtatott. Utóbbit egyik urna befedésére alkalmazták. A tükörtöredék elemzése 
következő: réz 69'31°/0; ón 25*65%; ólom 4*96%; vas, antimon nyomok. 

Hasonlítsuk ezt össze egy Klaprothtól * * származó analysissel: réz 61, ón 32, ólom 
6 = 100. íme alig tér el a két tükör vegyi szerkezete s mind a kettőnél ott szerejjel az ólom. 

17. ábra. 18. ábra. 20. ábra. 

19. ábra. 21. ábra. 

Ez ötvényt találta Klaproth a mai telescopok tüköranyagában szintén. Quantintativ elemzés 
foganatosítására idegen tulajdonnal magamat feljogosítva nem érezhetvén, ez okból csakis a 
felsorolt analógiák alapján kell következtetnem, hogy ez a tükör, mely fényével, szerkezetével 
nem tér el az előbbiektől, anyagából sem nélkülözte az ólmot. 

Meg kell jegyeznünk még, hogy a tükör 10 láb mélységből, egy FAOR bélyeggel ellátott 
és egy bélyegtelen lámpa, két fülbevaló, két vasszeg, és egy mell-ék társaságában fordult elő. 

3. Fibula. (17. rajz.) A szlevesojai sírmezőről. A jellemző római typust képviseli, 
feje csavart taggal, melyből a tü fejlett ki. Ez utóbbi lehullott. Lapja is levált és ennek széle 
a tü befogására eredetileg csatorna formán behajlott. Hasonlót mutat be Lipp XIII. tábia 
333. ábrája is. 

4. Fülbevaló. Lukács Béla ásatásából az előbb leírt tükörrel egy sírból 2 karika 
fülbevaló. 

* Jahrbücher des Vereins von Alterthumsfreunden im Kheinlande, Heft LII. Bonn, 1872. 300. lap. 
** Beiträge zur ehem. Kenntnis« der Mineralkörper. Bd. VI., 74. lap. 

1* 
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5. Melldísz. Ugyanazon sírból. Alakja négyszögű vala, közepén kékes kőfoglalvány, 
melyet azonban a tűz és nedvesség megrongált. Alapját csontos anyag képezheté s arra tér-
lemez következett. Lukács Béla a kiállítás és munka díszét kiemeli. 

6. Vasszegek különböző nagyságban. Az erősen lelapított fejűek (18. rajz) a nagyon 
apró kúpos fejüekkel (19. rajz) együtt ékszertartó dobozok pántolására szolgálhattak. A leg-
hosszabbak, melyek a O i l m.-t is megütik,koporsószegeknek illenek be; a 20. és21.rajzon 
láthatók. 

7. Stylusok. (22., 23., 24. rajz.) A szlevesojai temető egyetlen sírjából három darab. 
A leghosszabb 0.14 m. Az erős berozsdásodásdaczára jól kivehetjük a hegyesített véget, s az 
ellenkező véglapját. Ugy látszik, hogy viasz-táblákra használhatták s hogy a sírba helyezett 
egyén az ilyen táblák készítésével is foglalkozhatott Ha netán ilyen táblát helyeztek is sír-
jába: az elégetéskor okvetetlenül el kelle pusztulnia, mert se a viasz, se fatáblája az erős 
tüzet ki nem állották. 

8. Doboz-kapcsok. (25 és 20. rajz.) Rajzunk kettőt mutat be, s ezek egymástól nem 
különböznek. A vaslemez két vége nyakba futott ki, melyen két-két szeg hatolt át. A sze-
geket szintén megtartották. E berendezésből arra következtethetnénk, hogy valamely doboz 
fedelén voltak alkalmazva. Egészen olyanok, mint a faládákba vert hosszú pántok ; csakhogy 
ennek ismét ellenkezőjét tüntetik fel abban, hogy a sarok kapcsolatát nem találjuk rajtok. 
Annyi bizonyos, hogy csakis szekrényféléhez alkalmazhatták s mind a két végök nietolva vala. 
A nietolásra szánt szegek feje mindig kúpos. Egy-egy lemez hossza 6 cm., legnagyobb szé-
lessége 0-3 m. A lemezek felületét bemetszésekkel, kirakással díszíthették, az ide utaló baráz-
dákból következtetve. (25. rajz.) 

9. С satt. Egyetlen vasesatt fordult elő a szlevesojai sírmezőben. Alakja a lehető leg-
egyszerűbb. 27 rajz. 

E) Csonttárgy. 

A tűz hevétől csupán egy fogantyúrészlet menekült meg (28. rajz). Több helyen sár-
gás foltokban észleltük a csonttárgyak nyomát. 

Bányavidékünk köréből Lukács Mihály közlése után fölemlíthetem azt az egyenes 
vaskardot, melyet ő Schönbrunnban lakó fivérének ajándékozott. Ugyancsak a Nyegrilaszán 
találtak egy fa kidöntése alkalmával egy buzogányt, melynek elkallódása miatt azonban se a 
kort, se az alakot illetőleg, biztosat nem mondhatok. 

F) F a r a g v á n y o k (31—37. ábra). 

A faragványok közé sorolhatjuk a szlevesojai sírmezőről : 
1. Durván kinagyolt szögletkövet (37. rajz), magyarigeni nummulith-mészből. 

Hossza D35m., oldalnyulványa ü'5 m., vastagsága 0'3 m. 
2. A 31. rajzon szemléltetett dombormű. — Magassága 0'40, szélessége 0.47, vastag-

sága 0' 1 m. Anyaga magyarigeni nummulith-mész, tehát 50 kilométernyiről kelle ideszállítni. 
A relief nagyon elmosódott, ez a kőzet különben se tanúsít nagy állandóságot, de én női 
mellképnek tartom. Két oldalt egy-egy oroszlánfőt nagyolt ki a kőfaragó. — E példányt 
egészben beszállíttattam s a dévai régészeti múzeumnak ajándékoztam. (31. rajz.) 
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3. Az előbbinél díszesebb kiállítású mellképe egy még ifjú nőnek (32. г.). Anyaga 
még rosszabb minőségű nummulitli-mész, mely a homlokzaton hullámos beevődéseket kapott 
a talajvíztől. Ott talán felírás lehetett, melynek most nyomát se találjuk. A 0*45 m. szabad 
tér egyenesen írás számára lehetett előkészítve. Magassága 0*75, szélessége 0*4 m., vastagsága 
0 - l m. Jobb fele letörött. Ezt nem lehetett leszállítani s most Maren zalatnai bányatulaj-
donos őrházánál látható a Korábia alatt. 

22. ábra. 

4. A faragványokhoz sorolom a 33. rajzon látható s eredetileg szintén egy síremlék-
ből származó töredékeket. Igeni kőből készítették. Magassága 0*53 m., szélessége 0*4 méter. 
A dombormű számáia szolgáló háromszögletű térnek külső szélét látjuk a kerettel együtt. 

5. Az egyetlen feliratos kőemlék részlete (34. rajz). Magassága 0*85, szélessége 045 , 
vastagsága O l m. A betűsor 0*25 m. bosszú. A Szlevesoja utolsóelőtti sorának legmagasabb 
sírhalmáról, közvetetlenül a gyep alól került birtokomba s ezt is a dévai régészeti múzeumnak 
ajándékoztam. Ez is Igenvidéki kőzet. Betűi szépek s egyenkint 0*075 m. magasak. Felüle-
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téhez úgy látszik medaillonkép tartozott, de a meglevők egyike sem illik hozzá. — Szövege, 
fájdalom, hiányos.* 

6. E csoportba tartoznak a 35., 36. és 37. rajzon látható faragványos töredékek is. 

1. Egy aranyőrlőnek a felső domború része quarezhomokból (40. rajz). Többször emlí-
tettem fentebb, hogy ezt az anyagot a Nyegrilaszán kapták, de itt a sírmező közepén is két 

ugyanolyan sziklatuskó látható s ezek is bizonyára fel voltak használva. Minthogy azonban 
e két szikla csekély méretei bő választékot nem nyújtottak, míg a Nyegrilaszánál az éjszakra 
dűlő homokkőpadok fejei 4 méter magasságban feltáruló függőleges falat képeznek: a bányá-
szatnak ott több tere nyilt. 

2. Ide tartozik a jelenleg a volkoji Péter Pál bánya előtt látható kő mozsár (38. rajz). 
Magassága 0'45 m., szélessége, vastagsága 0'2 m. A mozsárlyuk átmérője Ovi m. Használatát 
Hiodor magyarázta meg; t. i. vas-ütővel benne összeaprózták a termésaranyat és érczeket. 
(38. rajz.) 

Azóta megjelent Erdélyi múzeumegylet kiadványai : Adalékok Dácia feliratához. 1887. évf. és bányá-
szatunkat érdeklő újabb feliratok. «Földtani Közlöny» 1889. évf. 
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8. A Péter Pál bányákban csak a mult nyáron fölfedezett 1 '45 m. hosszú, 0"45 méter 
széles s kőrizsfából készült hosszú teknő, (39. rajz), minővel az érczet és meddő kőzetet húz-
ták ki. Dr. Muciinak a mittersbergi praehistoricus rézbányászatról írt müvében egy hasonló 
töredékét látjuk. Egészen hasonló feküdt Verespatakon, a viasztábláiról nevezetes Katalin-
bányában s e példány Budapesten a n. muzeumban közszemlére is ki van állítva. 

34. ábra. 35. ábra. 36. ábra. 

37. ábra. 38. ábra. 

39. ábra. 40. ábra. 

H) É r m e k . 

Hogy az idevaló bányászat múltja valóban az általam föltételezett régi időkre terjed 
vissza : arról a dáciai legrégibb érmek, a tetradracbmák előfordulása is tanúskodik. Ilyeneket 
lenn a bucsumi völgyben, itt a Korábia körül, és a Nyegrilaszán egyaránt találnak. Én Hesky 
bányaigazgató ajándékából jutottam egynek birtokába, mely épen a Korábia közeléből való. 
Ennek rajzát 40. alatt mutatom be. Teljesen hasonlót láttam Lukács Bélának gyűjteményé-
ben is s Búcsúmnál a bányászoknál szintén elég gyakran található. 

Én egyetlen egy érmet sem találtam a sírokban. Lukács Béla több réz- és bronz-obo-
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lust talált, melyek a rozsda miatt olvashatatlanokká váltak. 0 egy Hadrian-féle érmet említ 
még fel, mely alkalmasint a Nyegrilaszától jutott birtokába. Ennek előlapján : Hadrianus 
Aug. Cos. 1 mp. Hátlapja: Nilus, köriratot közöl, utóbbi a folyó nem tőjével. Ugyancsak 
Nyegrilaszán egy edényben több ezüstpénzre akadtak pár év előtt s ezekből Lukács Béláné 
nyolczat magához váltva, karpereczül készíttetté el. Nevezett úrnőnek kitüntető szivessége 
következtében, mit hálás köszönettel kell kiemelnem, ezen egytől-egyig ezüst érem leírását 
következőleg adhatom : 

1 . T R A I A N 0 AYG. GER. DAC. P. P. TR. P. Rev. COS V. P. P. I . TR. P. 2. HADRIANVS 
A VG. COS. III . P. P. Rev. NILVS 3. DIVA FAVSTIAN Rev. AVG VIS 4. DIVA FAUSTINA Rev. 
AETERNITAS 5. FAVSTINA AVGVSTA Rev. a befoglalástól n e m olvasható. G. ANTONINVS AVG 
PIVS P. P. TR P. XXII Rev. I (olvashatat lan). 7. I M P ANTONINVS AVG. P. P. TR, P. XV. Rev. a fog-
lalástól n e m olvasható. 8. IMP. ANTONINUS AVG. TR. P. XXI. Rev : COS III . ü lő genius jobbjá-
ban Victoria. 

41. ábra. 

A sírmezők népének műve l t ség i á l lapota , va lósz ínű társadalmi he lyzete . 

A rendelkezésünkre álló sírleletekből felettébb hézagos képet alkothatunk magunk-
nak az itt örök álomra tértek mívelődési fejlettsége, szokásai és társadalmi állapota felöl. 

Mindenekelőtt kétségtelennek látszik, hogy itt állandó községi szervezettel felruhá-
zott telep alig létezhetett, különben az elhúnytak után meglehetős népesnek feltételezhető 
telepen a szilárd építkezésnek több nyomával találkoznánk. Én a nagy mütó körül több 
jellegzetes és félreismerhetetlenül rómainak minősíthető téglát szedtem fel. Lukács Béla 
is megemlékezik ilyenekről ; de a római építkezésnek a többi daciai telepeken mutatkozó leg-
kezdetlegesebb alakjával se találkoztunk, s össze-vissza olyan hevenyészett épület-alapza-
tokra bukkanunk itt, melyek miben se térnek el a bánya-tanyák (ú. n. kram) mai szerkeze-
tétől, és épen azért minden közelebbi kormeghatározásra alkalmatlanok. 

Katonai települést vagy épen castrumot én legalább ide helyezni nem tudok s 
mindössze annyit mondhatok, hogy a bányászat biztossága érdekében a Zalatnán, illetőleg 
Gyulafehérváron állomásozó XIII. légiónak, alkalmasint csak egy vexillatioja, * mint kiren-
delt katonai szakasz valamely favityillókban, terméskőből, tán gyeppel, agyaggal hevenyészett 
kunyhókban vonta meg magát, a minőt én a műszaki személyzet számára föltételezek. 
A munkás népség valószínűleg fa- és földkunyhókban tarthatta fenn magát. 

Iparosok, kereskedők leginkább a közel fekvő Ampelumból (Zalatna) és Alburnus 
maiorból (Verespatak) fordulhattak itt meg. A bányászok testülete collegium aurariorum * * 
szintén Zalatnán működött. De ez nem zárja ki, hogy e bányatelep önálló nevet is viselt s 

LEGXIIIG 
Zalatnán a XIII. legio téglabélyegét megtaláltam д [ [ y g > h t bélyeges tégla nem mutatkozott. 

** Corpus Inscr. Lat. I I I . köt. 941. sz. 
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épen azért Torma Károly említett értekezésének föltevését, hogy a viasztáblák helyneveiből 
valamelyik ide vonatkozik : teljesen magamévá teszem. Verespatakhoz alig két órányira fek-
szik e hely s a Korábia kettévágott kúpja oda jól látszik; valószínű tehát, hogy a viaszos 
táblákon megnevezett Deusara,1 Immerosum mains,2 Kar tum,3 Cernenum,4 Kavirietium5 s a 
tanúk genitivusba írt neveiből következtethető Marceniesi(s),6 Sclaietis,7 To vêtis8 helynevek 

valamelyike épen ide esik. Csakhogy az ide eső bányahelyet megállapítani még nem tudjuk. 
A sírokból napfényre jött tárgyak, így a gyéren előforduló bronzneműek, (tükör, 

fibula) sőt a bélyeges lámpák, gyöngyök, üvegneműek kétségen kívül olyan római gyártmá-
nyok, melyek mozgó kereskedők útján jutottak ide. A vastárgyakat Ampelum kis iparának 
tulajdonítom, bár a bányák mívelésére használt eszközök folytonos aczélozása, javítása, 
kovácsok közelségét teszik fel. Feltűnő, hogy a leghasználtabb műszerekből, a vésőkből, kala-
pácsokból, egyetlen egy se jutott birtokunkba, s ezektől a gyász keservei közepett se váltak 
meg. A vastermelés akkori primitiv módszere bizonyára nagyban hozzájárult a vasárúk 
értékének növeléséhez, s miután a bányaiparral tetemes szükséglet fedezése a belföld gyéren 
mívelt vasbányáira vala utalva : önként érthetőleg sok okuk vala vaseszközeiknek féltékeny 
megtartására. 

A házi ipar termékeiből a szöveteket, fakészítményeket, a megégetés fölismerhetetle-
nül elliamvasztá. Házi ipari működésükből csupán a fazekas készítményekben hagytak 
mutatványokat reánk. A korsókat legalább helyi ipar termékeül minősítem s ezek formáiban 
a római agyagművesség utánzása szembetűnő. Az egészen piros ós jól kiégetett korsó-félék 
azonban a lámpákkal, csészékkel, tálczákkal együtt behozott czikkekül tekinthetők. 

Az itt eltemetettek míveltségi fokozatának megítéléséhez alig van adatunk. A stylu-
sok jelenlétéből bizonyos, hogy írástudó is létezett közöttük, s a síremlékek feliratai is azt 
tanúsítják, hogy ez a nép a birodalom hivatalos nyelvének használatát s a sírfeliratokra szo-
kásos formulákat híven magáévá tette. Kedélyvilágukat a temetkezési módból Ítélhetjük meg, 
mert a halott arczának keletre irányítása a feltámadás, a sírontuli élet hitéről tanúskodik. 
Erre utalnak az olajos korsók, bányamécsesek s a női síroknak gyérszámú ékszerkészletei is. 
A szokásos amulettek azonban elhamvadtak. Mert hogyan maradjanak meg az átfúrt állat-
fogak s más csont-amulettek, mikor egyetlen ember se kerülte ki a teljes elhamvasztást ? Az 
elégetés is babonás hiedelem következménye. 

Az elhúnytak iránti kegyelet általában nagyon ki volt fejlődve. Erre nemcsak a 
bedobált emléktárgyak, hanem főleg a halmok kitetsző feldomhorítása s azoknak kőkörökkel, 
vagy épen falazással elhatárolása, faragványos, felirásos kőemlékekkel ellátása, megannyi 
bizonyítékul veendő. A síremlékeket a Marosvölgyhöz tartozó Magyar-Igen vidékéről nagy 
fáradsággal szállíták fel, csakhogy kedves lialottjoknak annál díszesebb emléket állíthassanak. 
A szomszédos Yerespatakon épen egy rendszeres collegium fnneraticum működött. Az 
ilyen collegiumok tagjai felvételkor 100 sestercius (körülbelül 7 írt 50 kr.) és egy ampliora 
jó borral járultak az alaphoz s rendes évi díjul havi részletekben 15 sestercius lefizetésére 
kötelezték magokat. A verespataki Lety-hegy egyik régi bányaüregében 1788-ban talált 

Corpus Inscr. Lat. III. köt., Х Ш . sz. viaszos tábla. 3 Corpus laser. Lat. III. köt. YI. sz. viaszos tábla. 
X. 

YI. 
I. 

VI. « 
III. « 
V. « 

Archfuologial Közlemények. XVI. kötet. 
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viaszos táblán1 Kr. п. 167. február 7. Artemidorus Apolloni magister collegii Jovis Cernen 
et Valerius Nieonis et Ofíás Menofili questores collegii eiusdem, fájdalommal kénytelenek 
constatálni, hogy neque quisquam tarn magno tempore diebus, quibus lege (tudniillik 1. 
collegii) continetur, convenire voluerint aut conferre funeraticia sive munera. Pedig e 
díjakból az egylet (mondjuk temetkezési egylet) feladata volt a tagok temetési költségeit 
fedezni, vagy ha azt a család teljesíté, 400 sesterciust fizettek ki annak. Akármelyik módon 
történt a temetés, a temetési tisztességre kivonult collegiumok mindenikének egy sestercius 
«sportula exequaria» járt ki. 

Ampelum és Alburnus maior környékén a lakosság többsége Albániából behozott 
pirusta dalmata2 gyarmatosokból telt ki, de azokhoz görögök, dolicheiek, commegeneiek3 

syriai sémiták), a phrigiai hythinaiak4 gyűltek. Mind ezek a római nyelvet, szokásokat el-
sajátítva, fényűzési czikkeikben uraikat szerették utánozni, szóval romániasodtak. Ilyen 
dalmata pirusta munkás gyarmat működhetett a Korábia körül is s a bemutatott kettős 
temető ezek nyugvóhelyét képezé. 

A munka közben elhalálozott pirustákon kívül az aurarii (a collegium aurariorum 
tagjai C. J. L. III. 941.) a leguli aurariorum és az előbbiekkel együttesen megemlített rab-
szolgák térhettek itt még örök nyugalomra. E személyzet létezését azon feliratból tudjuk, 
melyet Annia Lucilla császárnénak Ampelumban (Zalatna) a liberti et família et leguli 
aurariorum gyülekezete Kr. u. 161 —167 közt állított (C. J. L. III. к. 1307). Rabszolga 
(puer) adásvevéséről a verespataki VI. viaszos tábla is világosan tájékoztat. 

Hogy vájjon keresztények és kényszermunkára (ad metalla) ítéltek piliennek-e e 
sírhalmokban, arra nézve határozott bizonyítékokkal nem rendelkezünk s a Passió5 quatuor 
Coronatorumn&k Sirmimn (= ma Mitrovicz) közelében lefolyt drámája sokkal későbbi keletű 
(Diocletian), semhogy analógia gyanánt felvehetnők. 

Még csak annyit említek fél, hogy e telepen műszaki vezetők is alkalmazást nyer-
hettek s következőleg ezek némelyike is itt jutott örök nyugalomra. A sirmiumi márvány-
bányákban az épen imént idézett Passió szerint négy philosophi teljesíté a vezetést. Ezek 

1 Corpus Inscr. Lat. I I I . köt., (i. 025. lapja. I. sz. jelenleg a nemz. múzeumé Budapesten. 
2 С. I. L. I I I . köt. 1322. és 1324. sz. Zalatnáról. 
3 С. I. L. III . köt. 1301. sz. Zalatnáról így szól : 

I О M 
COMMA 

GENORVM 
ETERNO . MA 

RINVS . MA 
RIAN . BAS 

SACERDOS 
I • О • M • D • PROSS 

SVORVMQ . О 
MNIVM VOT. 

I(ovi) O(ptimo) m(aximo) Commagenorum eterno Matrinus (v. Matrinius) Matrian(us) Bas sacerdos I(ovis) 
O(ptimo) m(aximi) I)(olichoni) pros(alute) s(ua) suorumq(ue) omnium vot(um). 

4 С. I. L. III . köt. 1324. sz. Zalatnáról így szól : 
I О M 

ASCLPIVS 
ET . ASCLEP 

CIVES . BITHI 
NVM VIXAN XXX 

AFFIA CONIVX 
В . M . P. 

5 Passió SS. IV. coronatorum. Biidingor : Untersuchungen zur römischen Kaisergeschichte. I I I . kötet. 
1870 Karajan : Ahhandl. d. Wiener Akademie d. W. 1853. 
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császári rabszolgákból teltek ki. Bruzza Luigi atya, Róma kikötőjében, Ostiumban föl-
fedezett márvány-monolitheken egy szakértő probator1 nevét találta, minthogy a már-
vány minőségét valóban ki kelle kémlelni. De a teliérek minőségét, irányát, szintén szak-
értőileg, meg kelle határozni. E czélra már az egyiptomi bányákban xs/víiTjc-nek,2  

spYEXiaratTji-nek3 is nevezett egyének működtek. Ezekhez járult még a gépmester, gép-
építő (áp/ítcx'oc) machinator.4 A munkásrajok vezetését кткщЛргг^;5 a rómaiaknál villicus6 

teljesíté, mely tiszti fokozat a mi bányafelőreinkkel egyenlő lehetett. 
Az utóbb felsorolt tisztikar a katonai őrséggel együtt valószínűleg kiegészítőjét 

képezé e bányavállalatnak is, s mind ezek a munkás személyzettel együtt oly csekély jöve-
delem felett rendelkezhettek, hogy abból gazdagabb síradalékra nehezen jutott ki. Az a 
pár női tükör talán épen a technical vezető s a machinator családjának nőtagjait különböz-
teté meg; míg az egyszerű lámpával, korsóval kitüntetett sírok módosabb pirustákat fogad-
hattak magokba s a teljesen üresekben a tisztességes eltemetésnél többre a rokoni vagy kar-
társi szeretet nem képesíté a hátramaradtakat. 

A sírok koráról általában annyit mondhatunk : hogy azok római volta minden két-
ségen fölül áll. A Traján által nagy előrelátással létesített bányatelepek fejlődése a marko-
mann háborúk kitöréséig fokozatosan haladt. E rettenetes catastropha erősen megviselte 
ugyan a bányamíveket, de végleg meg nem semmisíté azokat, mint ezt 1873-ki körútjának 
eredményeit összegezve Hirschfeld,7 bizonyára a Mommsen által a Corpus inscriptionum 
latinarum III. kötetében Alburnus maiorhoz (Verespatak) irt előszónak hatása alatt a 
viasztábláknak csupán Kr. u. 131 —167 közt mozgó s így a II. századon túl nem terjedő 
datumaira támaszkodva kifejtette. Ámde, mint már alkalmam vala megjegyezni, hogyan 
hódolhatnak azután Kr. u. 200-ban Ampelum rendei (ordo ampelensium) Septimius Seve-
rusnak, kinek érmei egyébiránt itt, sőt Rudán és Kis-Bányán (Boicza), tehát a Fehér-Körös 
vidékén is feltalálhatók. Avagy elképzelhető-e Dacia fenmaradása a markomann háborúk 
után, még kerek 90. esztendeig aranybányászat és sófejtés nélkül ? s a birodalom biztos-
sága szempontjából nein czélravezetőbb lesz vala Septimius Severusnak is inkább az 
Al-Duna vonalán hagyni a Moesiából Potaissa (Torda) széklielylyel épen az aranybányászat 
éjszaki határőrségéül rendelt Leg. V. Mai. P. A.8 Ha tisztán a hadászati érdek szerepel 
vala Dacia elfoglalásában és meghódításában: akkor az Alföld és éjszaki Kárpátok megszállás 
sát is bevonják bizonyára az operatio keretébe. De Dacia ásványkincsei annyira elvakítják 
az imperátorok látását, hogy a stratégiai elővigyázat mellőzésével, tisztán az érczeket és a 
sót tartalmazó hegyvidéket erőszakolják Decebal birodalmából, az Al-Dunától fel a Szamos-
nyilásig (Mojgrad, Tiho) s mindjárt a kitűnő hadvezér Traján se törődve Daciának excentricus, 
a birodalom testével organicusan össze nem forrasztható geographiai helyzetével, az ellenséges 
elemeknek úgy szólva kereszttüzébe állítja ki katonáit. Ezt a végzetes tévedést a későbbi idők 

1 Luigi Bruzza Inscriptioni del rnariui grezzi Annale dell institudo archaeol. Róma, 1870. 128. 1. 
1 Diodor. VIII. 134. ty]ç Ъ\т{с írpaffrareíac ö tűv X'.íkov. 
3 Rossie Inscrip. II. 149. Corpus Inscript. Grsec. II. 2407. 
* Bruzza 127. lap, 161. és 279. ez. 
5 С. I. Grœcarum. 4869. 
6 Henzen, 6656. 
7 Epigraphisclie Nachlese zur Corp. I. LIII. Abliandlungon der Wiener Akademie. LXXVI. 
s Corpus inscript. latin. III. kötet. 1308. 

6* 
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javításai, a másfél századig folytatott hősies védelmi harczok változó sikerei többé jóvá nem 
teszik. Hasztalan próbálja Septimius Severus az V. legio phalanxának a Szamos-völgybe 
ékelésével az Érczhegységet mind erősebben fenyegető végveszélyt elhárítani: a népvándor-
lás nagy viharának első fuvalmára a nagy gonddal és áldozattal létesített római civilisatio 
Daciában megsemmisül, s 255 körül a góthok árasztják el Dacia hegyeit s ezek aranyát 
hatalmokba kerítve, megteremtik azt az aranyipart, mely az anyag gazdagságával hivalkodva, 
görög behatásoktól inspirált díszítési motívumaikkal, rekeszes gránát és iivegpászta betéteik-
kel a népvándorlást jellemző szilágysomlyói és apahidai leletekben (1889.) excellálnak 
legutóbb, s mely aranymívességnek fejedelmi képviselőit korábbi időkből a nagyszentmiklósi 
Attila kincs és a Bodza-szoros kijáratánál, tehát teljesen daciai regióban, a romaniai 
oldalon fekvő Pietrosza falunak 1837-ben napfényre került nagyszerű tárgyai szolgáltatják. 

Azt hiszem tehát, hogy a fentebbiekben is sikerült új adalékokkal támogatnom ama 
tételemet : hogy a nemes fémbányászat a Daciában meghonosított római civilisatio elsőrendű 
erő forrását s a tartomány elfoglalásának és végletekig erőszakolt védelmének valódi indító 
okát és alapját képezó.* 

Déva, 1890. 
Téglás Gábor. 

* E dolgozat eredeti alakjában 1886. ápril végén jutott az Akadémia fóruma elé. A befejezésben felölelt 
újabb adatok a végleges revisionál kerültek belé. 
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