
. A MOCSOKBÓL.
Második és befejező közlemény.1)

IV. Műveltségi állapotok, nyelv.
Rendezett tanügyi állapotokról a havasban, beszélni nem le

het. A havas természete az eféle dolgokat meg nem tűri. Ezzel 
egyáltalában nem azt akarom mondani, hogy a havasi nép az iskola 
iránt ellenszenvvel viseltetik, vagy hogy itt iskolák ne volnának, 
hanem azt, hogy itt a természet az iskoláztatás ellen dolgozik; a 
helyzet maga olyan, mely a tanügyi törvények végrehajtását lehe
tetlenné teszi.

Nincs község itt iskola nélkül. Sőt Topánfalván öt, Szkari-. 
során három, Albákon kettő, Bisztrón kettő, Csertésen kettő fogadja 
be naponként a móczok gyermekeit. Az iskola épületek kőből, 
kiváló alkalmas helyen, tágas, szellős tantermekkel, nagy ablakok
kal, megfelelően a törvényeknek és rendeleteknek építvék; az 
iskolák élén tisztességesen dotált képzett tanitók állanak; felsze
relés tekintetében nagy hiányok nem mutatkoznak, ámde mindez 
nem kielégítő; megfelelő eredményt ezen igyekezettel sem lehet 
elérni.

A móez iskolájára sokat áldoz, templomára sokat ad. Egy- 
egy tanitó évi fizetése 3—400 írtban van kiszolgáltatva, ott a hol 
200 írtról van szó, az a tanitó, állandó panaszszal van tele. Egy-egy 
iskola építése belekerül 4—5000 írtba, holott anyagához amócz 
könnyű szerrel jút. A tanítói lakás rendesen az iskolai épület
ien van.

Hogy daczára ezen áldozatoknak az iskoláztatás szomorú ké- 
iet nyújt, okát a sajátságos helyzetben kell keresnünk.

Vegyük például Albák községét, mely két szép iskolával di- 
;sekszik.

M Első közlemény megjelent e kiadványok IV. kötete 2. füzetében.
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E község 5166 lakossal bir, van két iskolája; tanköteleseinek 
száma felmegy 5— 600 ra. Tehát 5— 600 gyermeknek kellene 
Albákon tanulni; legalább 500 gyermek számára rendezni be a 
tanintézeteket. Ez a költekezés azonban haszontalannak bizonyulna; 
mert Albák két tanintézetében soha sem járt 100— 120 gyermek
nél több és nem is fog járni soha. Bármily szigorúak legyenek 
is törvényeink és bármily pontosjegyen azoknak végrehajtása, az is- 
kolábajárók száma emelkedni nem fog.

Albák úgy szólva négy □  mértföldön fekszik. Ez a négy 
mértföld pedig áll havas tömkelegből, itt-ott egy-egy szűk völgy
gyei; kopár szikla, vagy fenyves, lapályok csak a havastetőkön, 
vagy oldalakon terülnek el s szolgálnak legelőkul. A lakosok szét 
szórtan laknak, egy, két mértföldre egymástól, hegygerinezeken, 
fenyvesek oldalán, közepén; négy-öt ház ha egymás mellett van 
az már népes hely.

Az iskola rendesen a templom szomszédságában van egy-egy 
nyiltabb völgyön, a hol a község elöljárósága is székel, no itt lát
ható aztán 30— 40 ház, ezek sem egymás mellett épitvék a völgy
ben. Hiában keresi valaki itt a havasban tehát a falút, mert nem 
kapja azt meg sehol.

Hogy lehet már képzelni is, hogy'a mócz egy-két mértföld- 
nyi távolból iskolába menjen és legalább estve abból hazatérjen, 
így az iskolát rendesen igénybe veszik azon gyermekek, a kik 
annak közelében laknak.

Ide járul még az a körülmény is, hogy az utak, ösvények 
ép akkor járhatlanok, mikor az iskoláztatási időszaknak virágoznia 
kellene. Téli időben például, még a szomszédba sem jár a mócz, 
mert nincs útja, oda van házába, telkére zárva összes marháival, 
annál kevésbé járhat a gyermek, kit egy-egy hófúvás örökre el
takarhat. A ruhátlanság is nagy baj s az élelmi szerek hiánya 
gondot okoz akárhányszor.

Azért még sem kell a havasi móczot azzal a mértékkel mérni, 
amelylyel akár a mezőségi román embert mérni szokás. A mócz 
mégis tanultabb, értelmesebb; Írni, olvasni tud, azért ha az is
kolában, nem, az Írást, olvasást megtanulja otthon, másoktól, a kik 
már tudnak, vagy megtanulja künn a világban, a hová elmegy 
kenyeret keresni. Általában véve e vidéken az irni-olvasni tudók 
száma igen örvendetes.
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A mócz nyelve szintén érdekes. Eltekintünk attól a saját
ságos hangsúlyozástól, mely a szavak végtagját érinti, mint pél
dául: acoló, páduré, frumosé; s attól a sok különleges szótól a 
mely ott közszájon forog, megemlékezem arról a nevezetes jelen
ségről a nyelvben, mely abban nyilvánul, hogy az n betű két ma
gánhangzó között r  betűvé változik. Ez a jelenség — rotacismus__
ma az erdélyi részekben csak a móczoknál tapasztalható.

Addig, a mig az erdélyi román ember azt mondja: luná, 
adunátor, albiná, bún, funie, láná, rádáciná, résunát stb. a mócz 
megforgatja az n betűt s átváltoztatja r betűvé s mondja: lurá, 
adurátor, albirá, búr, furié, Iára, rádácirá, résurát stb.

Minő jelenség ez? Honnan vette át a mócz e nyelvi saját
ságot.

A román tudósok foglalkoztak e kérdéssel, mert, már ily 
sajátsággal a mohácsi kódexben is találkoztak.

Nem csak e kódex, de Isztria népének hasonló sajátsága 
még több okot nyújtott a gondolkodásra, mert a mind Maiorescu 
Jón „Itinerariu in Istria" czimü müve mutatja, ott is azt mondják: 
lurá, cárbure, bire; luná, cárbune, bine helyett. így lettek figyel
mesek a voroneczi-kodex hasonló tüneményeire; majd megfigyel
ték a népet több helyen s egy-egy szóban Moldovában, Romániában, 
Maczedoniában rájöttek hasonló esetekre.

Azt tartják, hogy egykor e sajátság általános volt a román 
nyelvben, azért lehet megkapni Istriában, Macedóniában, még a 
móczok között is s csak lassan-lassan ment ki a divatból. A vo
roneczi-kodex magyarázója trák nyomnak tartja a nyelvben, mert 
Albánia népénél általános.1)

A móczok nyelvére nagy befolyást gyakorolt a magyar nyelv 
is; mindenek előtt több hangot vett a magyartól, melyek a ma
gyar alfabetumban ty , gy , ny  összetett mássalhangzók által fe
jeztetnek ki; e hangok előfordulnak a móczoknál a (I, t, n, helyett 
azon esetben, hogy ha utannuk e vagy i hangzó következik; g y  
betűvé változik sokszor meg a g  betű is e ési előtt. így a mócz 
azt mondja: gyintye, ínaintye, vagy íraintye, nyinge, binye, gyindá,

') Sbiera J. Codicelo Vorone^éan. Csernovitz 188.). 229 és következő 
Ja-I>jain. Továbbá: Iiasdeu P. Bogdán: Cuvinte din betráni. Bukarest 1880. 

és következő Japjain.
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Györgye stb. dinte, ínainte, ninge, bine, ghindá, Gheorge helyett. 
Ezen hangok különben ott, a hol a románok a magyarral sűrűbb 
érintkezésben vannak, általánosak.1)

Bármennyire igyekeznek is e hangokat kiküszöbölni a nyelv
ből s bár odáig jutottunk már, hogy az irodalmi nyelvben egyálta
lában nélkülözhetjük és nélkülözzük is, a nép nyelvéből teljesen 
kiküszöbölni lehetséges nem lesz.

E hangok elleni gyűlölet nem indokolt, mert azok a román 
nyelvek szellemével összeütközésben nincsenek. Hiszen az ily hang- 
lágyitással úgy az olasz, mint a fránczia nyelvben találkozunk; 
de találkozunk a maczedo-román dialectusban is, ott az n és m 
betűk e és i előtt szintén ny hangot adnak. A ty-nek és ly-nek 
megfelelő hangot megkapjuk az istriai román dialektusban is.7)

A mint ama hangok azon nyelvek római eredetűségét kocz- 
kára nem tették, a román nyelvét annál kevésbé tennék.

Magyar befolyásra vall az a sok magyar szó is, mely a mócz 
nyelvében előfordul.

A b i k á t  minden román t a u r n a k  szokta hivni; a mócz 
azt mondja, hogy b i c =  b i k. Ez épen olyan különös, mint a mi
lyen különös az, hogy a medvét m e d v e t n e k  (szí. elem) hívja 
néhol, holott minden román előtt urs az ő becsületes neve.

Különösnek tartom, mert a románok előtt szinte ismeretlen, e 
kifejezést: Ce v í g a n 3) es c i !  Milyen vígan, milyen eleven, egész
séges vagy? A móczoknál nagyon divatban van.

Felemlítem még a következőket: o c o s ,  =  okos, t á r n a ! =  
tornácz; tárná d u e s c  — feltámadok, íelegészségesedein; p o s i av =  
posztó; t á g á d u e s c  =  tagadok; i l au =  ülő;  j i l i p  — zsilip; jo -  
g a d i a  == zsigora, l á c a t á  =  lakat, zár =  zár, m e l e g a r  =  mele- 
gágy; tolcer =  tölcsér, válátas =  vallatás; viclcan ~  hivtelen ; gánd 
=  gond; gazda =  gazda; bir =  bér; belsug =  bőség; bagáu =  bagó; 
aldámas =  áldomás; =  alduesc — áldok; sálas =  szállás; sorsain *)

*) Franc T. és Candrea Gh. Rotacismul la Mofi si Istrieni. Bukarest 
1886. 23 és köv. lap.

2) Maiorescu J. Itinerariu in Istria. Jassi. 1874. 30 lapon.
8) Némely helyen például, Szolnok-Dob>kában j i g a n - t  használnak, a mi 

elevent, fürgét jelent. A magyar vig-ból ered. Jigan, jiganiá, vadállatot is 
jelent.



szerszám; sucá =  szokás; §ugar, ^ugaréi == sugár; sóim =  solyom' 
aie? =  bányász; soldán =  süldő; uriás =  óriás, zabalá =  za

bola, vardá =  várda slugá =  szolga saniá =  szán stb. stb. E 
szavak valódi eredetűségének kimutatása nem lehett czélom; e 
bolyén csak azt hangsúlyozom, hogy azok tisztán magyar befo- 
yásnál fogva kerültek a móczok nyelvébe.’)

Ha valaki figyelemmel kiséri a tutajos móczok eljárását a 
tutajfák megjegyzésénél, tapasztalni fogja, hogy mindig bizonyos 
Jegyeket használ, olyanokat, a melyeket fejszével könnyű szerrel fel
vághat. Ezek mindig egyenes és soha görbe vonalokból nem ál- 
auak, a mi csak arra vall, hogy fejszével, szekerczével, görbe vo

nalokat vágni nem lehet.
Az egyik embertől megkérdeztem volt, hogy miért metszte 

tel épen azt a jegyet a fára, a miit felmetszett. Meg akartam győ- 
z°dni arról, hogy vájjon a jegyirás öntudatosan eszközöltetik-e vagy 
csak esetlegesen véletlenül.

A mócz azt felelte:
— Már mi ezt a jegyet Írjuk fel.
Úgy értette, hogy a családja.
És valóban a tutajos nép között, de nem csak, hanem a mó- 

c2ok között általában forgalomban vannak bizonyos jegyek, melyek oda 
nyomatnak, vésetnek. a szerszám fákra, egyes tárgyakra, melyek
kel ugyszólva a tulajdonjogot akarják kifejezni.

B u r a d a  To do r * )  jeles román iró, a romániai tutajosoknál 
b'vó efféle jegyeket összegyűjtötte és kiadta. Boliac Cesar, Ro- 
uániában, Szlon községében, egyes tárgyakon, melyek ős időkből 
maradtak fenn, felfedezett bizonyos jegyeket, a melyek a tutajosok 
bal használt jegyekhez hasonlítanak.

A román tudósok, Hasdeu különösen és Boliac ezen jegyek
ké’) a dák s illetőleg (a szloniban) a mongol betűket vélik fel-

’) -Miklósiéi): Die Slaviseken Kk-meute im Magyarischeu, (Becs 1884 
kiadás) czirnü müvében ezen itt idézett szavak némelyikének szláv 

ötletét mutatja ki.
■) Despre crestáturile plutasilor. Jassi 1880.
3) Istoria cri t icá a roinánilor. Bukarest. II. kötet 21—23 1. — 

Hüíes.u: Dacia inainte de romani. Bukarest 1880. II. R. 919 s kö- 
Ikezö lapjain — Trompetta  Carpatilor. 1871. évfolyam. 939 szám.
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fedezni. Hasdeu a dák alfabetum létezését vallja. Dekeneus, dák 
varázsló, Krisztus előtti időben, mint ez Strabonál fel van jegyezve, 
Egyiptomban járt, honnan egy alfabetum jegyeit hozta magával, s 
azokat a dák nép között terjesztette.

E román tudós szerint a székely irás-jegyek dák jegyek, 
melyeket a székely nép a román néptől kölcsönzött volt, melylyel 
szomszédságban, itt-ott pedig vegyesen élt. Hogy ezen székely je
gyek a román néptől vétettek át, arról Kézay Simon régi krónikás 
is tanúskodik, midőn mondja: hogy a székelyek a havasokban a 
oláhok szomszédságában lakván, azoknak betűit átvették.1)

A Lakatos István által 1702-ből fennhagyott székely álfabe- 
tum 56-jegyét, valamint az enlaki templomon felfedezett székely 
írásjegyeket összehasonlították a román tutajosok által használt 
jegyekkel és arra az eredményre jutottak, hogy a két népnél divó 
ilynemű jegyek egymással nem csak hasonlók, de ugyanazok.

Ezek tehát összevéve dák Írásjegyek volnának.
Tocilescu „Dacia ínainte de romaniu czimü nagybecsű és 

felette terjedelmes munkájában a Hasdeu által felállított dák betű 
elméletet nevetségesnek és minden alapot nélkülözőnek tartja; ez 
a véleménye kiterjed a székely Írásjegyekre is.2)

Szerinte Dekeneus, nem alfabetum jegyeket hozott be a dá
kok közé, hanem varázsjeleket, a mint ezt Strabo tisztán kifejezi, 
kinek szavait Hasdeu rosszul, illetőleg a maga javára értelmezte.3)

A dák betű kérdése idáig fejlődött — előbbre alig lesz vi
hető, mert mellette alig lesznek adatok szerezhetők.4)

A mócz tutajos nép által használt számjegyek megegyeznek 
azokkal, a melyeket Burada is felemlít, hogy Romániában is hasz-

0 „Zaculi Hunomra sunt residui, qui dura Ilungaros in Pannoniara 
iterato cognoverunt reraeasso, redentibus in Rntlienio finibus oceurerunt, in* 
simulque Pannónia conquestata, partom in ca sunt adcpii, non tamen in piano 
Pannonié, séd cum Blackis in montibus confinii sortéin habuerunt, unde Blaokís 
cominixti literis ipsorum (t. i. Blaekorura) úti perli bentur.1 Lásd különben 
Hasdeu B. dolgozatát. Colurana lui Traian ez. folyóiratban. 1873. évfolyam 
1S8— 190. lapokon.

2) Dacia inainte de romani. Buearest 1880. 920 és kővetkező lapjain-
3) Strabonál erre vonatkozólag e szó fordul elő Titjoótjuafjla (ezen 

igéből: -Tpo - őti/uxlvu) előre mutatok, kijelölök valamit). Hasdeu ezen szó ahh 
írásbeli alakokat, jeleket, betűket ért; Tocilescu, pedig helyesen előjeleket.

4) E kérdést bővebben tárgyalom a Budapesti Szemle idei october* 
füzetében.
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Hálnak. így 5-ig- római számmal I. II. III. Ilii. írnak; az öt már 
dűlt. 7. jegygyei jelöltetik; a hat 11 stb. a tiz V. a száz X. az 
ezer * jcgygyel jegyeztetik. A tutajos népnél tehát ezen római szá
dok fenrnaradtak, mert könnyen, fejszével, vagy bárddal megcsinál
hatok voltak; az arabszámok hódítani görbe voltuknál fogva nem 
tudtak.

Ezen római számjegyek sikerrel használtatnak az úgynevezett 
rebusán — rováson. Ez egyes vagy kettős fadarabból áll. A rovás 
e8'y fadarabból áll akkor, ha a gazda, csak a maga dolgait akarja 
számban tartani; kettős akkor, a midőn ketten vannak általa ér
dekelve; ekkor a két darab egymás mellé illesztetik pontosan, s 
késsel mindkettő egy rovást kap. Az, mely a gazdánál marad ne
veztetik m á t k á n a k ,  a másik czin k u sá-n ak .1)

A mócznak nagy gondot ad a papírra irt okmány megőrzése; 
könnyen elszakad, megázik, vagy sok esetben annak a veszélynek is 
ki van téve, hogy az egerek szétrágják. A rovásokat oda akasztja 
a szoba falára.

Bármit mondjanak a móczról, értelmes és körülményeihez 
képest, némi látkörrel biró ember; kereskedik, jő, megyen, lát, 
hall és sokat tapasztal. E tapasztalat emeli őt ki a többi románok 
közül. A mécz gondolkodni képes; nem olyan, mint — sajnos —  
nagy része a románságnak, mely nem tud a világ folyásáról 
Hangának biztos fogalmat szerezni, azért könnyen vezethető papja, 
vagy más által s akárhányszor rósz irányban.

A mócz megfontolva cselekszik meg mindent; a személyi 
és vagyoni jogról tisztult fogalmakkal bir, azért ő ritkán ve
temedik törvénybe ütköző tények elkövetésére. Nem bagózik, ha
nem czigarettet s z ív . Nem kukoricza, hanem tiszta búza kenyeret 
eszik; a pálinkánál többre becsüli a bort s ha Abrudbányárave-

') Lásd: Burada Todor fennebb említett müvét 19. lapon. — Matcá =  
mater =  anya. Szláv elemnek tartatik. Tincusa, fadarab, melyre feljegyzik 
a római számokat, Cihac szerint szintén szláv elem. Rebusa, ravas =  rovás. 
Különben, megjegyzem itt, bogy Miklosich példájára Cihac is minden kétesebb 
eredetet szláv forrásra vezet. Arra ritkán van eset, bogy a szláv román 
szókat vegyen át, a mi a két nyelvben közös, ezen urak szerint, mind 
szláv, l'iz a szláv szemüveg pedig felette veszedelmes, csak egy szint láthatni 
vele.
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tődik N u t z  bandája mellett sűrűn teregeti: 0  páreché! Egy párt! 
A mi egy liter bort és egy liter borvizet jelent s illedelmesen 
mulat. Néhol —  bámulatára az utazónak — reggelire kávéval ki- 
nálja meg vendégét, mint mi velünk is történt Gura-Aradiban.

Talán az egész országban nem fordul elő az, a mit Topán
falván tapasztaltam. ' Időtöltések, mulatságok alkalmával mindenféle 
magyar dallamokat énekelnek a románok, de nem magyar, hanem 
román szöveggel. Ez a valódi páritás. Ezt a kerek erdőt . . . 
Szeretnék szántani . . . lm elboesátlak . . . stb. magyar dallamai 
általánosak.

Különben a mócz népies dallamában az alapvonás egészen 
szomorú. Ritkán énekel; leginkább csak a leányok; a férfiak ital 
mellett szeretnek dalolni, énekelni.

Mind oly dolgok, a melyek előhaladottabb álláspontra mutat
nak s bizonyára a mócz nép előnyére és becsületére szolgálnak.

V. A móczok történetéből.

Szakítsunk ki nehány lapot a móczok történetéből.
Hóra és Kloska, többi társaival, móczok voltak. Ha valaki 

annyi fáradtságot vesz magának, hogy midőn Albákra, Gura-Aradi 
praediurnába, a kincstári erdőszlakba megérkezik, egy kis pihenés 
után, keresztül hatol felfelé, a mindjárt ott kezdődő gyönyörű 
fenyvesen, egy órai gyaloglás után felérkezik arra a havas tetőre, 
melyen Hóra háza, születési helye áll. —  Rozzant, elhagyott viskó, 
minden kerítés nélkül, düledező pajtával. Engem két komondor 
fogadott nem a legbarátságosabb módon. A lakót a kutyák uga
tása, úgy látszik nem sokat zavarta, úgy szoktak azok ugatni más
kor is, hogy a havasok megszólalnak tőle.

Alig tudtam behatolni az épületbe. Midőn a ház pitvarának 
küszöbéhez értem, a kutyák nem ugattak többé, mintha gondolták 
volna: ott a gazdánk, az majd elvégzi veled a többit! Törpe, szűk 
pitvar, szokásos nagy tűzhelylyel; jobbról egy rozzant faajtó zsi
negét ragadtam meg, mely felemelte a fazárt s behatoltam a szo
bába, a melynek minden bútorzatát két lócza képezte. Agynak hire- 
pora; a szék felesleges, az asztal saját alkotása lehetett valamely 
férfi tagjának a családból.

Tehát itt született Hóra, e helyen! Ezen a helyen!
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Bármilyenek, jók, avagy rosszak, legyenek tényei valakinek, 
de ha azok egy ország történelmében vannak feljegyezve, megné- 
mulva, s úgy szólva megilletődve szokott állni az utód azon a 
helyen, mely legelőször látta azokat, a kik ama tényeket elkö
vették.

Az egyik lóczán, a szeglet felé 60 évesnek látszó öregrendü 
asszonyt találtam, ülve, valami fonal-félével bajlódott; csak akkor 
vett észre, a midőn előtte voltam.

—  Jó napot kivánok, öreg! szólítám.
—  Hozott isten! volt a válasz.
— Hát ez volna a Hóra háza!
— Nem a Horáé, uram! a mi poreklánk — vezeték-név — 

U r s z !  —
— Annál jobb! — De hát még is, ez a ház hajdan, az 

Ur sz  N i k o l á i  lui F l ó r á é  volt, a kit Horának nevezett a nép.
— Úgy, úgy, uram, jól mondod! felelt kissé mosolyogva az 

Öreg, fel se kelve helyéről. Engem Todorának hívnak, ugyancsak 
abból a csáládból.

Hanem az öreg asszony nem tudta Horáig felvinni az össze
köttetést ; csak annyit tudott mondani, hogy ő is abból a család
ból való s neki az a ház öröklés utján jutott.

1784! Szomorú év ez a havasok történetében. Azt mondják, 
hogy Hóra császári katona volt, ez lehetséges, mert németül írni, 
olvasni tudott. Hóra nem lehetett közönséges jelenség, mert ahoz, 
hogy többször Becsbe elgyalogoljon a móczok kérelmeivel, ott fel
keresse a császárt, legalább is bátorság és kitartó erő kell. E pa
naszoknak nem volt látszatjuk. Aztán elküldték Horát azzal az 
utasítással, hogy addig ne térjen vissza, a mig ő két szemével 
meg nem győződik róla, hogy a császár elolvasta a folyamodást.

— Jól van! mondá a czászár — gondom lesz reátok.
— Nem úgy van az Felséges Úr! — jegyzé meg Hóra. —

Én megesküdtem s hitet tettem társaim előtt arra, hogy addig el 
nem megyek Bécsből, a mig meg nem győződöm arról, hogy Fel
séged kérelmünket elolvasta."

József császár felbontá a levelet s olvasá:
Felséges császár!

Nálunk a hétnek felosztása ez:
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Négy napig robot. *—
Az ötödiken halászat.
A hatodikon vadászat.
Mindezeket az uraság számára.
A hetedik nap talán az istené volna.

Fontolja meg Felséged, mikor keressünk adóra s más szük
ségünkre valót?! —

— Ha igazságot nem kapunk, veszünk mi magunknak, mon- 
dá Hóra.

— Thut ihr das! feleié a császár.
így adják elő a román irók a Hóra lázadás keletkezését.1)
Hogy mi történt azután, jól tudjuk. Annyi igaz marad, hogy 

a Hora-féle lázadás be nem következik II. József úrbéri politikája 
nélkül. Annyi szenvedés után csak egy kis elnézésre volt szüksé
ge a mócznak, hogy kitörjön.

Minden esetre érdekes volna tudni, hogy maguk a móczok 
azon viharos időkről minő véleménynyel vannak? A mig 1854-ben 
különösen Romániában, tehát messzébb földeken nagy ünnepélye
ket rendeztek a 100 éves emlékezésre, a móczok között néma 
csendesség volt. Topánfalván, a székhelyen két-három ember igye
kezett mozgalmat előidézni, a mi egyáltalában nem sikerült.

Ez a körülmény abban leli magyarázatát, hogy a mócz nem 
szivesen emlékezik vissza azokra a szomorú eseményekre. A Hora- 
féle mozgalom akkor sem volt Ínyére a tehetősebb havasiaknak, 
mert az, részben a vagyonosak megfosztására irányult, lett legyen 
a vagyonos ember román, avagy német.* 2)

*) Odobescu A. Moti si Curcani. Bukarest. 1880. 21— 23. lap. Demsu- 
sian Miklós: A Hóra lázadásának története. 1884.

2) Hóra a v.-hunyadi magyar bizottságnak a következő ultimátumot 
küldte: 1-ör. A tartomány s minden nemes esküdjék meg, hogy az általa 
dikiált feltételeknek alá veti magát. 2-or. Többé nemesség ne legyen, hanem 
a császár által megerősített hivatalnokok. 3-or. Minden lakossá Erdélynek ki
vétel nélkül adót fizessen a császárnak 4-er. Az urak hagyják el eddigi bir
tokaikat, ö-ör, Az urak jószágai osztassanak fel a lakosok között. 6-or. Ha 
a magyar hatóságok elfogadják ezen feltételeket, Déva vára falára tűzzék ki 
a fehér zászlót. — A Hóra lázadás története számos magyar történész mun
kája után különben eléggé ismeretes. A fősulyt a román adatokra fektettem. 
Hóra és Kloska arczképeirol lásd: Horja und Kotska stb. N.-Szebenben és 
Gyulafehérvárt 1785-ben kiadott okmányt.



— Hogy dicsérjem én a Hora-világot, mondá nekem Csertés 
község bírája, a derék Kotisel, — hiszen Korának első dolga az 
volt, hogy Albákról leereszkedve, nagyapámnak 12 drb. ökrét el
hajtsa s azt se mondta neki: köszönöm!

Egyáltalában a havasi nép azon időkről szivesen nem beszél. 
A havasi népnek lehettek sérelmei, és sokan talán ezen sérelmek 
megszüntetésért lázadhattak fel, Hóra alakja azonban itt nem ma
radt Megváltó gyanánt, nem lett Ideál, a kiért lelkesülni kellene.

Addig míg a román költők nagyszerű Hóra indulókon tör
ték fejüket, addig a nép, mely nagyon háládatos pedig kiválóbb
jaival szemben, saját költészetében megtartotta Hóra alakját a maga 
valóságában, énekelvén róla:

Hóra be si dántuesce•> *
Tara plánge si plátesee! azaz Hóra iszik és tánczol, az or

szág pedig sir és fizet.
így jellemezte a román az 1784-ki mozgalmak vezetőjét. 

Nincs egész költészetében egy köny neki szánva, egy elismerő szó, 
egy dicsőítő gondolat.1) Pedig a román nép kisebb szentekről is 
megemlékezett. Ezt valóban különösnek tartom. Jankuval azonban 
a nép elismerőbb volt.

A móczok politikai helyzete nyomasztó volt. Saját verejté_ 
kés munkájának gyümölcsére voltak utalva, de idejüket nagyon 
igénybe vette a robot, mert a móczok kincstári területen laktak.*)

A 40-es években ismét szomorú események vetik előre ár
nyékukat. Búcsúm, s nehány szomszédos falu, mint Kerpenyes is, 
megtagadják a kincstárral szemben kötelezettségeiket. 1837-ben 
ezen községek ellen fegyveres erő küldetik ki; Kozma Manasses 
több száz ember élén Búcsúmban, tiltakozik a katonai erő alkal
mazása ellen, de tiltakozásuk mit sem használ és engedelmességre 
kényszerittetnek.

') Az Alexandri V. „Poesii populare" czimü gyűjteményében előforduló 
Hóra si Closca „bora revolutionará1*, nem népköltemény.

b Lásd: Bergncr Rudolf: Siebenbürgen, eme Darstellung des Landes 
und dér Leütő. Lipcse 1884. Bcrgner munkájából a bukaresti Negruzzi-féle 
Conv.  Literare czimü folyóirat idei első számában közleményt vett át. Fordító 
erős megtámadásnak volt kitéve, mért hagyta meg a Bergner-féle magyar el
nevezéseket, igy: Aranyos, Oífenbánya, Topánfalva, mért nem Aries, Baia? 
Cámpeni stb.
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1842-ben jő V a r g a  Kat a l i n ,  az a különös nő, kiről mit 
sem tudnak; sem azt, hogy honnan jött? sem azt, hogy mi czél- 
ból ütötte fel sátorát Búcsúmban? Azt mondják, hogy egy tekin
télyes bécsi ügyvédnek lett volna a neje, a kit onnan titkos uta
sításokkal láttak el. Beleelegyedik a jobbágynak a kincstárral foly
tatott peres ügyeibe, védelmezi a havasi népet; kérvényeket fo
galmaz és intéz felsőbb hatóságokhoz. A templomokban itt-ott ösz- 
szejöveteleket tart; a nép valódi védőt lát benne, már úgy hiv- 
ják: Cat a l i na ,  D ó m n a  n ó s t r á !  Katalin, a mi úrnőnk!

E nő működése aggodalmakat keltett több irányban. Attól 
lehetett tartani, hogy az 1784-ki események ismétlődni fognak. 
Elfogatásáról gondolkoztak. De hogyan, midőn már Varga Kata
linnak egész udvara, kis hadserge volt; őrszemek voltak itt-ott 
felállítva s a legelső gyanús jelre, a nő távozott más havas
rész felé.

1847 január 6-án Vizkereszt napja volt. Bucsum-Ishita köz
ségben, a templomban istenitisztelet tartaték, a hivők között ott 
volt Varga Katalin is. Véletlenül a templomban csak négy úr je
lenik meg, ezek között S ágú  na is, görögkeleti püspök, az alis
pán s két kincstári tisztviselő. A püspök miatt a társaság gyanú
ba nem jött. Templomozás után S a gun a karon fogja Varga Ka
talint s előre haladnak, közvetlen utánnuk mennek a többiek, majd 
lépést haladnak a két szánnal is, négy-négy lóval. Mikor jó előre 
haladtak, felkéri Ságuna a nőt, ülnének fel a szánba, hogy azon 
menjenek a helyi román lelkész ebédjére. Varga Katalin elfogadta 
az ajánlatot. Erre elvágtattak, de nem a papilak felé, hanem az 
Abrudbányára vezető útra. Midőn a nő észrevette a cselt, sikolto
zott s az emberek felé kiáltott, hogy ne hagyják! Emberei lóra 
is kerekedtek, de Ságunát nem tudták utolérni. Varga Katalint 
elvitték, perbe fogták, azt azonban nem tudják megállapítni, hogy 
hová lett, mert eltűnt. Ságunát a havasi nép e tény miatt nem 
szívelhette többé.1)

Az 1848-ki mozgalmakból a móczoknak nagy szerep jutott.
J á nk u  F. Vidrán született. Ha valaki erre vetődik, ám 

nézze meg azt az épületet, ott a patak mellett. Tetején a zsindely *)

*) Lásd : Jakab Elek szabadságharczunk történetét 55—66 lap. Suliit 
J. 0  lactrimá ferbinte. Brassó, 1877.
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ma már átlátszó, a borona fal rothadt, penész az egész. Az a ne
hány lépcső, mely felvezet, mintha valami gabonásba vinne. A kis, 
szűk tornácz om lik; az egészen meglátszik a megállithatatlan pusz
tulás. Most a körjegyzői hivatal van benne elhelyezve; három kis 
helyiségből áll az egész. E ház nehány külső földdel a román nép
mi velő társaság tulajdonát képezi. Regényes kis hely ez ; a közel
ben ott van a vidrai vizesés; onnan ellátszik a Gaina tetejére, hol 
az úgynevezett leányvásárt tartják; a közelben terül el a Csiga
hegy is, melynek anyagából pompás kavicshalmokat lehet előállí
tani az út fentartására.

Tehát J á n k u  mócz volt, gárdája a móczokból telt ki.
A Vasvári Pál-féle expeditiot, az albákiak tettek tönkre. Ez 

esemény Topánfalván időzésem alkalmával felette érdekelt.— Meg
tudtam azt, hogy az albákiakat K o r k e s  M i k l ó s  vezette volt 
Vasvári ellen. Abban az időben Korkes Topánfalván élt szegényes 
anyagi viszonyok között, ma már örök álmát aluszsza.

Az öreg Korkes saját emlékezete után leírta a Vasvári ese
tére vonatkozó adatokat román nyelven, e nyilatkozat birtokom
ban van, itt közlöm szóról-szóra:

„1849-ben junius 21— 22-ike volt. Az albákiak jelenték 
Jánkunak, hogy az ellenséges magyar csapat a Riul-Kalatá-nál van 
s vele szüntelenül esatározniok kell; kértek segítséget és löszeit. 
Jánku ismételt kérésükre is azt felelte: Hazudtok! Látván én, 
hogy Jánku minden segítség nélkül elútasítja őket, magamhoz vet
tem 300 gárdistát azok közül, a kik legbátrabbaknak bizonyultak, 
a kellő munitiót két lóra rakattam és junius 20-án estve meg is 
érkeztünk a helyhez, melyet a nép Sztinisorának nevez.

„Letelepedésünk után futárt küldöttem a máriseli és ma
gurai kapitányok után, a kiket kikérdeztem az ellenséges csapat 
hollétéről és állásáról és ezektől kellő felvilágosításokat nyertem. 
Csakugyan a mutatott irányban nagy füstöt láttam felemelkedni a 
levegőben.

„Kiadtam a parancsokat. Kémeket menesztettem minden irány
ba. Reggelre az a biztos tudósítás jött, hogy a magyar tábor egye
nesen felénk jő, Topánfalvára szándékozván menni.

„A „ F o n t i n e l l  e“ nevű havasban helyezkedtünk el. Csa
patomat négy részre osztottam s a máriseli kapitánynak szigorúan
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meghagytam, hogy a magyar csapatot kerülje meg és támadja meg. 
A magurai kapitány a jobb szárnyon helyezkedett, én a gárdis
táimmal és az Albákon felvett csapattal szemben állottam, elfog
lalván a balszárnyat is. A havastetőn lévő legelő tehát egészen 
körül volt véve.

„Nemsokára lövések hallatszottak; a magyar csapat mind 
lődözve nyomult előre, habár semmit sem látott. Halálbüntetés 
terhe alatt tiltottam meg katonáimnak a lövést, mig jelt nem kap
nak. Csapataim tehát a legnagyobb csendben maradtak.

„A magyar csapat kilépett a szabad mezőre, s akadályra nem 
találván, a legnagyobb biztonságban érezte magát; tüzet rakott s 
élelme után nézett. Ekkor jelt adtam a támadásra. Mind a négy 
oldalról puska ropogás hallatszott siirüen és sűrűén; a magyar tá
bor talpra áll, a legnagyobb zavarba jő, minden lélől lövés és 
minden lövésre halál. „Itt vannak a muszkák!“ Kiáltának a ma
gyarok minden felől. A lövöldözés egész éjjel tartott, másnap foly
tatódott a harcz. Történt azonban, hogy a havasra esős köd eresz
kedett, ember-embert nem látott. A magyar csapat a levegőbe lőtt, 
de mi, a kik ismerjük a köd természetet, földre borultunk, és igy 
láttuk az ellenséges katonák lábait; lövéseink tehát biztosak vol
tak. Sok foglyot ejtettünk, több ágyú lett a miénk és 100 drb. 
ökörnek jutottunk birtokába.

„A magyar csapat megbomlásával mindenki futni kezdett, a 
merre tudott; az útak rosszak voltak s általunk elfoglalva, nem 
menekülhetett meg onnan senki.

„így esett el Vasvári is. Egy íejszés elállotta útját, fejszéjé
vel főbe ütötte, majd levágta a fejét. l) “

Eddig szól a leírás. Elvették gyűrűjét, sipkáját, kardkötőjét, 
lózabláját; a sipka épen Korkes fején volt akkor is. A gyűrűt, 
melyen ez áll: V. P. 1848. márcz. 15-én, egy ismerős vette meg 
14 dib. aranyon, a kardkötő akkor Verespatakon, a lózabla Boér 
körjegyző birtokában volt akkor tájt.

0 E leírás közölve volt általam a Magyar Polgár 1882 évfolyamában. 
Franc Teofil Rőt. la Moti si Istricni czimű müvében (112 lap) szintén közli 
ama csata leírást teljes közleményem átvételével.
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Sulut I. 0  lacrimá ferbinte czimü munkájában említi, hogy 
Vasváry az erdélyi országgyűlés idejében felkereste volt Vidrán Jan- 
kut s őt az uniónak akarta megnyerni. Janku a legnagyobb barátság
gal fogadta s mindenféle szivességben részesítette vendégét.

Janku azonban hajthatlan maradt s ezzel Vasváry elbúcsú
zott tőle:

„A viszontlátásig Pesten, az országgyűlésen!“ mondá Vasváry.
„Nem úgy, uram! Akkor inkább a csatatéren!“ válaszolt 

Janku.
Ez azonban csak mende-monda lesz.
Jankut „ R e g e l e  m u n t i l o r “-nak hivta a nép.
Mikor az ötvenes évek elején a Felség Erdélybe jött, kör

nyezete a Gáina tetőn be akarta mutatni Jankut a királynak. Janku 
eltűnt; nem tudták megkapni. Mikor érdemkereszttel akarták fel
díszíteni, visszautasította azt. „Én nem keresztekért küzdöttem! 
mondá. Mikor pénzzel kínálták meg, nem fogadta el. „Nem vol
tam én zsoldos! eszmékért harczoltam!“

Aztán elfogták szegényt, volt segédjével együtt, mert a bé
csi németek azt hitték, hogy Janku valami forradalmi dolgokon 
töri a fejét; nem tudták megérteni sehogy, hogy Janku valóban 
nem p é n z é r t  fogott volna fegyvert. Gyula-Fehérvárra a börtönbe 
vitték. Axente és társai kezdettek bejárni Jankuhoz. Két-három 
hét alatt a börtönben nagyon víg élet fejlődött, kártyáztak, ittak, 
mulattak. A dicsőség nem tartott sokáig, valaki jelentést tett, s 
Jankut N.-Szebenbe vitték, Itt aztán kegyetlenül bántak vele. So
kat zaklatták, faggatták, mire Janku kiszabadult, már meg volt 
őrülve. Mondják, hogy börtönében engedetlen volt; egy csendőr 
meztelen szuronynyal ment neki, hogy keresztül döfje, úgy meg
iszonyodott tőle, hogy megőrült.

F r a n c  azt állítja, hogy Janku a gyulafehérvári börtön ud
varán egy napon többet sétált, mint rendesen. Felszólításra czel- 
lájába menni vonakodván, a felügyelő által tettleg bántalmazta
tok; erre Janku roppant dühbe jött. Ezen időtől fogva csendes 
búskomorság vett rajta erőt, a mig esze egészen megzavarodott.

Bármint legyen is a dolog, annyi tény, hogy a csalódás és 
a zaklatás megrontotta elméjét.

Télvíz idején hozták hozzá a Marillay családot. Apát, anyát, 
ezt karján gyermekével, majdnem meztelenül puskatusák között.
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Olyan volt a világ. Topánfalváig vérbe volt köpülve mindenik. 
Janku egy magánháznál mulatott.

„Öless meg — szólt az apa — de én tőled nem távozom 
el, ezek bántalmaztak minket!“

És Janku arcza kigyult, egyik emberét oda parancsolta s 
fejvesztés terhe alatt tiltotta meg a család bántalmazását; kato
nasággal vétette körül a házat, melyben őrizték, ételt és italt ren
deltetett oda és a családot megmentette.

Csak egy ily példáért is megérdemelné ez ember összes rész
vétünket.

Hány ilyen családot mentett meg pedig Janku!
Azt mondják, hogy a havasok királya az egész forradalom 

alatt nem nyúlt pénzhez. Mikor azt a sok kincset Abrudbányáról 
és Verespatakról szekeren hozták Topánfalvára, kérdezték Jankutól:

„Hová vigyük!“
„Vissza!“ volt a válasz. Csakhogy aztán mire kiment az illető, 

azt kiáltá oda a szekereseknek:
„Az a parancs, hogy Vidrára vitessék a kincs!“
Janku szegény ember lett testileg,' lelkileg. A kertek alatt 

hányódott a havasok királya. Lökdösték ide-oda, mint a kifacsart 
czitromot. Nem jutott senkinek eszébe, hogy valamely menházba 
helyezze el a szegény királyt! Minek? Hiszen neki jó két lába 
volt, nem kopott az el Topánfalváig és vissza. Aztán egyéb dolga 
sincs; éljen, a hogy az isten neki engedte! És élt hányódva.

Bekopogtatott ő sok házhoz; bement ő egy olyanhoz is, a kit 
ő emelt fel.

„Adj egy éjjelre szállást!“ szólt rimánkodva.
„Tetves vagy! Lódulj!“ volt a válasz.
És Janku kiment, de őrülten is érezte e szó súlyát. Őrülten 

fogadta fel, hogy nem lépi át többé azoknak küszöbét, a kiket 
felemelt, és megtartotta szavát.

Ő valódi mócz volt. Az abrudbányai kaszinóban csak ma
gyar uraktól fogadott el alamizsnát.1) *)

*) A ki román adatok alapján óhajija -Janku tényeit megismerni, az 
olvassa el a következő czimü művet: Ráportul lui Avram Janeu. N.-Szeben, 
1884 Érdekes e nemben még Axente és Bálint Simon terjedelmes jelentése
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Sokat beszélnek itt Jankuról. Jó volt, nemes volt, igy mond
ják még a magyarok is, de környezetét ránezba szedni nem volt 
elég ereje. Mert Janku minden magyar embernek megkegyelme
zett, a ki csak eleibe került, hanem az adjutánsok titokban más
képen végeztek. A sorokon kivül egy-egy puskagolyó Jankunak 
nemes tényét megbecstelenítette. És ez nagy hiba volt! Mikor meg
örült s Topánfalva-Körösbánya útain furulyáivá gyönyörködtette a 
havasi népet, a román népmivelő társaság 80 frt évi segélyben ré
szesítette. De hát őt hiában öltöztették fel.

Mikor meghalt, a kertek alól húzták ki; vagyona a román 
kulturegyletre szállott. És furulyája? Senkinek sem jutott eszébe, 
hogy megtartsa emlékül bár.

Ő nem volt fajgyűlölő; igazságos, részrchajlatlan férfiúnak 
mondják, azért a román népnél emléke maradandó lesz. Neve ott 
van a román nép ajkán, költészetében, ez elég oszlopa neki!1)

A móczok történetében kiemelkedő alak R o s i a  P e l á g i a ,  
a ki női serget alakított; a csapatbeliek férfikalapot viseltek. A 
Gelei-íéle expeditio sorsát 1849. martius havában e nő döntötte el.

Maiorescu, Golescu, Balcescu és Jonescu romániai küldöttek 
1848-ban a móczokat keresték fel.

Mind oly tények, melyek arra vallanak, hogy a mócz nem 
eszkimószerü jelensége a bihari havasoknak, mint róla ez általá
nosan el volt terjedve. Egy erős, kitartó, munkás nép, mely álla
mi keretünkben felette hasznos tényező volna, ha foglalkoznának 
vele; ha iparában elősegítenék. Ámde magára van hagyatva ösz- 
szes bogaraival, nyomorúságával ott a havasok tömkelegében mesz- 
sze a világ 'zajától.

Sajnos, hogy e népet eddig ellenséges eszmék zászlója alatt 
látjuk s hogy Janku oly eszmékéit küzdött, melyekben csalódnia s 
csalódása miatt megőrülnie kellett.

is a bécsi kormányhoz. E jelentéseket Maiorescu Jón szerkesztette mindjárt 
1849-ben és br. Sina költségén Becsben Románon dér österrcichischen Monar- 
ckieM czim alatt kinyomtatta. Sok világot vet a havasi forradalmi tényekre még 
Sulut J. 0 lacrimá ferbinte czimü munkája. Brassó, 1877.

9 Körösbánya mellett (Hunyadmegye) levő H ó r a  iája (tölgye) alá te
mették el Jankut 1873-ban. Mikor e vidéken jártam, megtekintettem a hatal
mas tölgyet, melyről a nép azt hiszi, hogy Hóra ültette ide.
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YI. Az út Topánfalváig.

Tordáról egy nap alatt tengelyen Topánfalván van az utazó. 
Nyolczvanöt kilométer az egész út, innen a Bihar tetejéig van még 
vagy ötven kilométer, s beléphetünk Biharmegyébe, de már ott ez 
úttal nincs mit keresnünk.

Tordáról nyári napon reggel hat órakor kiindulva, a remek 
alkotmány nyal dicsekedő híres hídon átmegyünk az Aranyoson, 
balról elmarad a K e r e s z t e s - me z ő ,  melyen T r á j á n  vívott csa
tákat D e c z e b á l l a l ,  érintjük a régi S a l i n á b a  vezető útat, 
majd a volt Aranyosszék Al s ó -  és F e l s ő - S z e n t m i h á l y f a l v a  
községébe érünk. De balról elmarad a sziklák között épült Mé s z 
kő,  keresztül S in  f a l vá n  csak hamar elérjük V á r f a l  vát. Utunk 
itt jobbra kanyarodik s alkalmunk nyílik gyönyörködni a F ü t y e i -  
tetőbe; megszemljük a Tündér-kertet ,  emlékünkbe felidézzük a 
gyönyörűséges leányt, Ibi át, aztán átkelünk ismét az Aranyoson, 
s a legszebb panorámával dicsekedő útrészletre érünk, a t o r o c z -  
kó i r a ,  melyről maga1) J ó k a i  Mór is lelkesedéssel szólt.

Az út pompás, szorosan az A r a n y  os mellett; jobbról-balról 
szikla, csupaszon, vagy erdővel befedve. Elhagyjuk a rómaiak tú
rásait az arany után, el a Jósika által legújabban megnyitott 
a r a n y b á n y á t  s elérünk a B e r k e s  p a t a k á h o z .  E patak 
medrébe az útazó be szokott pillantani; mindjárt a szájnál magas 
gránit szikláról zuhan alá a víz, hogy keskeny híd alatt betörjön 
az Aranyosba. A ki fáradtságot vesz magának, mint én, és tovább 
halad a sziklás mederben, bőven lesz kárpótolva, mert a legszebb 
természeti képek újulnak fel szemei előtt.

A járatlan útazót azonban az útvonal képei annyira csalo
gatják, hogy itt meg sem állva, tovább és tovább halad. Kép, kép 
után tűnik fel gyors egymásutánban; az ember már nem bírja ki 
tekintetével; nem tudja felölelni szemével a folyton felújuló annyi-

') E vidékről igen kedve en irt De Gerandó A. „La Transylvanie et 
ses habitantstí czimii, Parisban már 1845-ben inegjelenr, művében (161- -178. 
lapokon, ngy az ezután következő részekben). 1849-ben a Torda-topánfalvi 
vonal nem volt megkészíuve, az 14— 16 év óta létezik; De Gerandó N.-Enyed, 
Gyula-Fehérvár felől került az Arany vidékre, Torda felől csali Toroczkóíg, 
illetőleg a Buvó-patakáig járt.



ra kedves tájakat. Minden kép egy-egy gondolatot, egy-egy érzést 
támaszt a szivben, s az egész együtt véve megteremti a legkelle
mesebb állapotot.

Aztán elhagyjuk a kortes zászlóval ékeskedő L e á n y k a-k ö- 
vet,  a nélkül, hogy a táj regényes volta alább szállana.

B or  év áll nemsokára előttünk, azaz, hogy egy perezre mi 
állunk meg a borévi vendéglő előtt, mert ez ősidőktől fogva igy 
szokás. Nyomorult, szegény kis község, 300 lélekkel, termőföld 
nélkül, hogy miből él, csak ő tudja. De hát az isten még az ég 
madarairól is gondoskodik. A lakos minden gazdasága egy pár 
kecske, nehány juh, apró szarvasmarha, ezek tartják fen a csalá
dot. A szőlő már ezen túl nem terem, a fülemile fészket nem rak, 
kezdődik már a havas.

Innen balra, ha átkelünk a hidon, rövid félóra alatt elérjük 
T o r o c z k ó t, derék, munkás népével, vas hámoraival, festői szépségű 
leányaival; ha jobbra fordulunk a pisztránggal bővelkedő J ár a 
vizén felfelé egy óra alatt A l - Jár ába  vonulhatunk be, s gyö
nyörködhetünk híres fazakaiba, pipa földébe; ám de mi se jobbra, 
se balra nem nézünk, hanem haladunk egyenesen Topánfalva felé.1)

Az első község Vi da l y .  Ide 3 órai út után Tordától ki 
szokás kötni. A községet a fogadótól az Aranyos választja el, híd 
nincs, azért a vidalyi nép csak csolnakon jöhet át italért, a mi 
felette baj, különösen akkor, mikor az Aranyos ki van áradva. Itt 
gyönyörködhetünk a híres V i d a l y i - k ő b e ,  melynek növényzete a 
íüvészeket ide csalogatja messze földről.

Két órai pihenés után, 11 órakor, elindulunk. Lunka elma
rad balra, kincstári épületével, vizduzzasztójával; elhagyjuk a víz
esést, A l s ó - F e l s ő - S z o l c s v á t ,  B r e z e s t  és S z á r t o s  román 
községeket s három órai út után bevonulunk ü f f e n b á n y a  köz
ségébe. Idáig az út egyike a legkellemesebbeknek. Bérezre bérez, 
sziklára szikla; az Aranyos ide-oda tör, hogy kimozdítson helyé
ből egy-egy hegyet, az erő megtörik a sziklán s a víz megcsen-
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J) Tordától Toroczkóig a hely nem csak regényes, de történelmi szem
pontból egyike a legnevezetesebb helyeknek. A rómaiak kezét minden nyo
mon látjuk; azóta a nagy események hosszú sorozata teszi nevezetessé az V-ik 
római légió e fészkét.
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desedve, kibékülve, mintegy szeliden odább foly. Jobbról is, bal
ró 1 is egy-egy kunyhó, apró házikó; havasok meredekén egy-egy ta
nya, sziklatetőkön egy-egy hajlék, mintha azért volna ott, hogy meg
küzdjön a viharokkal; a kecskék még nem ismerve az erdőtör
vényt, ágaskodnak a fagalyak után; juhnyájak ellepik a tisztáso
kat, egy-egy lányka a pásztor, ott dolgozik egy-egy sziklatetőn, 
varr, nem is figyelve az utazóra, pedig kutyái elég nagy zajt csap
nak. Az Aranyos partján itt-ott a szegény arany-kereső veri fel 
négy lábú alkotmányát, fapadját; egész nap dolgozik, hogy kike
ressen 50 krnyi rézpénzt, az Aranyos arany medréből. Hát ez még 
nem minden; az ezer, meg ezer képből csak nehány sovány le
nyomat. Az úton már szemben találjuk a móczokat, szerszám
fát hoznak a tordai hetivásárba; derék, szálas emberek; apró mó
kán lovak vannak a szekér elé befogva; a fehér ponyvával be
fedett szekérből égy-egy leányka kandikál kifelé, a kit a szülő, 
sok rímánkodásra, lehozott a ez á r á b a 1) megnézni a híres várost, 
Tordát. A közlekedés végig elég sűrű. A lakosok tisztességesen le
emelik fövegeiket, megtisztelik az útazót, mint otthon szokás a 
vendéget, nehogy rósz hírüket vigye.. Végig roboghat kocsink a 
falvakon, mert kiváncsi nép nem ágaskodik -kerítésekre, bámulni 
az idegent, mint a Mezőségen szokás; kiki végzi munkáját s fel 
se emeli fejét, nehogy időt veszítsen, s szorgalmas munkájában 
megrövidüljön.

Balra a hídon, bekanyarodunk Oifenbánya községébe (romá
nul B a i a, a mi a szláv banja-ból ered; a román különben a ma
gyar b á n y a  szóból kölcsönözte). Hires hely ez! Régebben dobá- 
lódtak benne az arany nyal, ma népe koldus, a kincstár a bányá
szattal felhagyott, a sok kincstári épület, az érczolvasztó romla- 
dozó félbe; csak két társulat zúzdái adnak hangot, de csak visz- 
hangját ama zajnak, mely egykor Offenbányán volt. Ennél szomo
rúbb képet alig lehet látni. Maga Offenbánya a legszebb helyen 
fekszik, de népe el van satnyulva a nyomortól, mert semmi kere
sete sincs. Egy-egy elrongyolt kincstári hivatalnok szerény pen
zióval képezi a község intelligentiáját. E hely egykor királyokat, 
császárokat látott, ma elvándorol népe másfelé, hogy megélhessen.

') Tará, terra, pays=ország. Latin eredetű szó. A mócz a havasokon 
kívül eső hazai földet Tará-nak (czárá) országnak hívja.
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Két magán társaság némi nyereséggel űzi itt a bányászatot. 
A kincstár hasonlót cselekedhetnék már csak abból a szempont
ból is, hogy a vidék lakosságát foglalkoztassa; ha a nagy nyere
ség el is maradná, de adófizetésre képessé tenne egy egész vidéket.

Offenbányán két óra hosszat szokás pihenni. Ez alatt meg
tudunk egyet-mást az 1848-ki dolgokról. Ekkor volt vii’ágjában 
I g y á n  J ó z s e f  a híres görög keleti esperes, kinek emléke ál
dott lesz örökre! Mintha most is látnám a gyönyörű, hófehér, 
övig érő, selyem finomságú szakállu derék férfiút, a ki pap és ur 
volt a szó legnemesebb értelmében. Tekintélyével visszafojtott min
den gonosz indulatot; a mig más helyeken a visszavonás rombolt, 
e hely épen maradt. Dúsgazdag ember volt, ifjakat segélyezett, 
köztük R é c s i  E m i l t  is, a budapesti egyetem boldogult tanárát; 
nem vonta meg senkitől segélyét, egyaránt tarthatott számot jó  
indulatára minden ember. A havas tekintélye 1859-ben hunyta be 
szemeit, megsiratva népe s a magyarság által.1)

Arra nincs elég időnk, hogy a bányát megnézzük, sem hogy 
a szomszédos C s o r a  községébe elránduljunk, melyet állítólag egy 
alagút köt össze Offenbányával; légyőzzük kíváncsiságunkat is e 
hely in go v á n y a i  iránt, mivel egyedüli czélunk jókor elérni a 
móczok fővárosába, Topánfalvára.

Délutáni 5 órakor tovább folytatjuk utunkat. Összevissza 
másfélói’ai utunk van hátra. Az első község Mun csel ,  melyhez 
meredek kaptatón jutunk. E tetőről látszik F e r e n c z  c s á s z á r  
fája,  mely túl az Aranyoson pompázik; a nép azt beszéli róla, 
hogy az útazó császár alatta pihente ki az út fáradalmait s azóta 
a fa nem hullatta leveleit még télen sem.1)

Csakhamar elérjük Lupsá-t, a havas egyik tekintélyes köz
ségét, melynek már vásár-joga van. Jő Bi s z t r a ,  s igy belépünk 
a móczok országába. Érezzük is ezt mindjárt a belépésnél. Maga 
e község a legjobb benyomást teszi az utazóra; nagyszerű templo
mai, csinos házai, üzletei, városi színezetet adnak a helynek. 1 2

1) Rőt. la Moti Si Istrieni. Bukarest, 1886. lap 78 —7 9 -8 0 .
2) E fa a messze elvonuló útról úgy néz ki télen is, mintha leveles 

volna. Levelei megszáradnak, de le nem hullanak, csak tavaszszal, midőn új 
leveleket kap.
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Am de forduljunk el, a rohanó Bistra vizétől, mely az árjá
ban úszó rönköktől dagadozik, siessünk ki a völgy szorulatból, 
hogy gyönyörködhessünk Topánfalva körvonalaiba.

Negyedóra múlva T o p á n f a l v á n  (románul Cámpeni) va
gyunk. Azt hinné az ember, hogy az Aranyos partján felfelé ha
ladva, minél tovább, annál vadabb vidékekbe jut. Ámde ez nincs 
úgy! A móczok országába belépve, egyre barátságosabb helyekre 
érünk, melyeknek kereskedése, forgalma; a lakosok derék termete, 
csinos és tiszta ruházata a lehető legjobb benyomást teszi az 
útazóra.

Topánfalva a központ. Innen három út vezet kifelé a mó
czok országába, az egyik az Aranyoson át, K e r p e n y e s  felé Ve
r e s p a t a k - ,  A b r u d b á n y á r a ;  a másik az Aranyos mentén fel 
a havasba: A l b á k  felé, illetőleg P o n o r e l n é l  a K i s - A r a n y ó 
son V i d r á r a ;  a harmadik C s é r t é s  felé, Kolozsmegye határa 
iránt.

Az út Topánfalváig hosszú ugyan, de nem fárasztó, nem 
unalmas. A tájak szépsége által kárpótolva érzi magát az útazó-

Az Aranyosmentén a korcsma-regálékat toroczkóiak tartják; 
e vonalon az izraeliták nem képesek versenyezni a toroczkóiak 
élelmességével. így tud magán némileg segíteni a jó toroczkói nép. 
A fogadóban toroczkói menyecskék nagy szivességgel fogadják a 
vendégeket s ha nincs a tarisznyában, igyekeznek a legjobb, leg- 
izletesebb ételeikkel ellátni az útazókat; egyáltalában itt nem le
het tartani attól, hogy éhesen marad az ember.

Itt-ott, különösen Topánfalva és Bisztra községe között szá
mos czigány sátoit lehet látni; az öregek meszelő-ecsetet készíte
nek, üstöket foltoznak; menyecskék a purdékkal pedig lopni jár
nak a szomszédos községekben. Az apróság lesi a kocsikat; mesz- 
sze elkiséri czigánykerekeket hányva, vagy jajgatva kéregetvo, mig 
szánalmat gerjesztenek s az útazó oda nem dob neki nehány kraj- 
czárt, nem tud a csoporttól megmenekedni..

Különben az útazás egészen biztos, sem életét, sem vagyo
nát nem féltheti senki s nem lehet hallani sem arról, hogy va
lakinek e tájon bántódása lett volna útazása közben.

Tordával Topánfalvát, s felfelé a magyarországi részeket vas
úttal akarták összekapcsolni; a mérnöki felvétel a 70-es években



321

megtörtént, azóta azonban az egész ügy elhallgatott. Pedig ez 
arany-vidéket, a derék havasi népet összekötni a világgal, de üd
vös dolog volna!

Offenbányán még a következő adoma is él a nép ajkán.
Mátyás király idejében élt egy bányafőnök, a ki dúsgazdag

sága tudatában oly gőgös volt, hogy a földre sem akart lépni. 
Ostoba kevélységében tizenkét aranytányért készíttetett, s ha va
lahová ment, legényei által azokat rakatta lábai alá.

A bánya-főnök ez üres íelfuvalkodása füléhez jutott a király
nak is. Mátyás erre pór ruhába öltözött s hogy személyesen is 
meggyőződhessék a valóról, Offenbányára ment s beszállt egy sze
gény emberhez, a kinek lakása előtt az arany embernek el kellett 
mennie, ha templomba megy. Úgy is történt a mint kieszelte. A 
gőgös bányafőnök a király szeme láttára arany tányérokon ment a 
templomba. Mátyás erre megreggelizett s miután elbúcsúzott házi
gazdájától, a ház falára a következő verset irá:

Itt járt Mátyás király,
Megett három tojást,
S látta arany csészén 
Járni a kamarást.

A bánya-főnök, ifiikor meghallotta, hogy Mátyás király meny
nyire megbotránkozott otromba gőgjén, egyszerre hirtelen eltűnt a 
városból s többé vissza se tért oda.

VII. A móczok földe s annak ritkaságai.
Hunfalvi János azt állítja, hogy a móczok földe az Aranyos 

völgyén felfelé Offenbányától Topánfalván át a Gaináig s onnan 
délkeleti irányban Abrudbányán és Zalatnán át az Ompoly völ
gyén lefelé Ompolyiczáig terjed.1)

Ez a meghatározás azonban nem helyes. Offenbánya, nem
különben Muncsel és Lupsa népe nem mócz, egészen más visele
tére, testalkatára és természetére nézve is; Abrudbánya és Zalat
nán át Ompolyiczáig a vidék szintén más régióhoz tartozik, ezek 
bá i es i  (bányászok), valamint az Offenbánya vidéki lakosok m o- 
cani  (havasiak) névén ismeretesek.

') A magyar birodalom földrajza. Budapest, 1886. 1. 687. Bergner Ru
dolf is úgy tartja, hogy a móczok földe Offenbányán kezdődik..
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Bisztrán kezdődik a móczok földe, az Aranyoson túl még 
Bucsum, Kerpenyes és Szohodol tartozik ide, aztán felfelé elnyú
lik Ponorel, Alsó- és Felső-Vidrán át a Gaina tetejéig; Nyágra, 
Szkarisora, majd Szekatúra és a két részből álló Albák, a szom
szédos Csertés és Topánfalva, ez a szorosan vett mócz föld; a há
rom első község Alsó-Fehérmegye, a többi Torda-Aranyos megye 
területéhez tartozik. E területi felosztást F r a n k  T e o f i 1 is he
lyesnek tartja.1) Mind tekintélyes nagy községek. Bisztra*) 3582, 
T o p á n f a l v a  2209, Csertés 2269, Alsó-Vidra 2489, Nyágra 2733, 
Ponorel 1652, Felső-Vidra 2758, Albák 5166, Szkarisora 5133, 
Szekátura 2795, Kerpenyes 1481, Bucsum 3846, Szohodol 2000 
lakossal. Albák két részből áll: Gurá-Albákului és Gurá-Arádi: 
Szkarisora négyből: Alsó-Girda, Felső-Girda, Lépus, Lezest; Bu
csum hatból: Bucsum, Szát, Izbita, Muntári, Sászá, Poeni, Valea- 
Alba. Torda-Aranyosmegy éhez tartozó községek egy szolgabirói já
rást képeznék, melynek székhelye Topánfalva; Szohodol, Kerpe
nyes és Bucsum, a verespataki szolgabirói járáshoz tartoznak. Kör
jegyző három van, Topánfalván, Alsó-Vidrán és Albákon; köror
vosi székhely: Albák és Topánfalva,

Hunfalvi leírásában o r s z á g ú t a k a t  emleget. „A Biharhegy
ség főgerinczéig felvonuló erdőségeinek kihasználása végett a kincs
tár jó közlekedési útakat (fennebb országútakat) készíttetett a fel
ső Aranyos völgyhálózatában. “ Ebből csak annyi áll, hogy az utak 
jók, Albák, Szkarisora és Felső-Vidra felé jókarban levő útakon 
lehet közlekedni, azok azonban nem államiak, hanem megyeiek; 
nem az állam készítteti és tartja fenn, hanem a megye; az állam 
a megyei útak fentartásához csak némi segélylyel szokott evenként 
járulni. Az sem áll, hogy Topánfalvának egyetlen utczája volna, 
„melyben egy templom és egy fogadó van“ (I. 702), mert e köz
ség hét utczával dicsekedik, temploma pedig három van, gyönyörű 
(rom., gör. cath. és gör keleti.) s egy sem fekszik a főtéren. To
pánfalvának van szolgabirája, járásbírósága, körorvosa, körjegy

*) Lásd: Rotacismul la moti si istrieni. Bukarest, 1886.
a) E község gyönyörű temploma mellett arról is nevezetes, hogy itt lel- 

készkedett Sulutz, a balázsfalvi érsek. Népe kiváló előszeretettel viseltetik a 
zene iránt, czigány zenészek helyett itt móczok hegedülnek, oly ritkaság, mi
nővel nem igen találkozunk.
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zője, csendőrsége, pénzügyőrsége, erdőszi hivatala, itt székel a gö
rög keleti esperes, van távirdája, postája, két állami és három fe
lekezeti tanintézete, méltán fővárosa tehát a móczok földének.

Topánfalváig már ismerjük az útat. Innen három út vezet 
kifelé, az egyik jobbra tart és egyenesen C s e r t é s n e k  megy; 
szétszórt román község, gör. catholikus és görög keleti hivekkel 
két templommal és két iskolával. Lóháton a havasokon, fenyvese
ken át rövid idő alatt A l b á k r a  érnénk. Ámde kényelmesebben 
utazhatunk szekeren. Topánfalváról kiindulva, ha egyenesen Al
bákra óhajtunk menni, jó úton1) Szekáturán át rövid három óra 
alatt G u r á - Á l b á k u l u j b a  érünk.*) Itt megnézzük a szép görög
keleti iskolát, az avult templomot ott az Aranyos partján; egy 
pohár italt veszünk magunkhoz a zsidó boltjában, megebédelünk 
a körjegyzőnél, azt a házcsoportot (10— 15 házból állót) végig jár
juk, s szekeren vagy lovon elindulva, az Albák vizének szűk med
re mellett elkigyódzó úton felfelé haladunk s egy óra alatt Gur á -  
A r á d i b a n  vagyunk.3) Gyönyörű e vidék! A ki erre járt egyszer, 
soha se felejti el a gyönyört, melyet élvezett e helyek látásakor. 
Éhez még ezer tájkép, fenségesebbnél fenségesebb!

Gurá-Árádi nagyobb kényelmet nyújt. A kincstári erdőszlak 
szívesen látja a kifáradt vendégeket. Annak tornáczárói gyönyör
ködhetünk még egyszer a vidék szépségeiben, közel vagyunk itt 
a Bihar tetejéhez. Román templom, papilak, iskola s nehány ház
ból áll a falu torka; a többi házakat ott láthatjuk a havas tető
kön és oldalokon. Itt született H ó r a  is.

Innen vissza kell térnünk egészen a ponoreli hídig, hogy 
bejuthassunk a Kis-Aranyos völgyébe, megnézendő P o n ő r e i t ,  
A l s ó -  és F e l s ő - V i d r á t ,  Janku  Á b r a h á m  születési helyét.
A Kis-Aranyos regényes völgyéből — Írja Hunfalvi — g Vidra 
elszórt házcsoportjai felől a Gaina (tyuk) csúcsára lovagolhatunk

0 Br. E ö t v ö s  Jó z s e f ,  midőn közoktatási miniszter vol t, itt járván 
a topánfalvi hegytetőtől a ponoreli hídig terjedő tájt találta a legszebbnek, s 
felkiáltott: „Ennél tzebb vidéket Schweitz sem mutathat fel!-4

a) Téglás Gábor szintén megfordult Albákon, őskori dolgokat keresvén, 
Leírásában a móczokról hízelgőén nyilatkozik.

•'0 Faluról itt szó sincs, a/.ér t a nép „Gurá“-ról (száj) beszél; ezen he- 
yek csak falu torkok egy nehány házzal.
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fel. Szép bükk erdőben csergedező patakokon át nyűgöt felé tart
va, nemsokára megpillantjuk a kopasz hegytetőt, melyről gyönyörű 
kilátás esik a környező havasi világra. A svájczi Rigivcl hason
lították össze a Gainat, a különbség csak az, hogy nincsenek örök 
hómezők és a napsugárban csillogó jegesek.

Általában elterjedt a hir, hogy a Gaina tetején hajdan Szent 
Péter és Pál napján leányvásárt tartottak; mások azt mondják, 
hogy a leányvásár máig is divatban van; e szerint a környék 
„eladó leányai megjelentek hozományaikkal s a legények legott 
jegyet váltottak velők. “

Ez a hit egyáltalában téves. A Gainán sem régen nem tar
tottak, sem ma napság nem tartanak efféle vásárt. A ki ismeri a 
havasi társadalmat, könnyen rá jő arra, mint terjedt el ez a hit 
a világban. Efféle vásárok, gyűlések, más helyt is vannak a ha
vasban. Van például Lupsán három (január 11., május 3. és szept. 
18-án), Búcsúmban, minden május 1-én, Abrudbányán Todor nap
ján, május első hetében és karácson előtti hétfőn; Topánfalván 
(Cámpeni) virágvásár napja előtti és pünkösd előtti pénteken, jul. 
9. augusztus 28. és november 5-én stb. Tény, hogy a gainai vá
sár inkább ismerkedési czélból tartatik, mert nagy kereskedelmi 
fontossága nincs s az engedélyezett vásárok közé felvéve nincs is. 
A havasi román nyelvében a leány-vásár (térg vagy stránsurá de 
fete) kifejezés nem is ismeretes, a mi a mellett bizonyit, hogy 
efféle nem volt és nincs is.1)

A mócz legény nem érkezik szépelegni a leányoknak. Itt 
nincs falu, hogy eljárhasson a falu leányaihoz. Nyáron nem érkezik 
a munkától, télen az idő mostohasága gátolja jóindulatában. Azért 
van a vásár, hogy a havas ifja, véne összegyűljön, megismerked
jék, egymásnak egészsége felől kérdezősködjék („se ’ntrébá de *)

*) Az ily tánczczal, mulatsággal összokötött vásárt, összejövetelt, n e- 
deiu-nak (a szláv nodelja ból) hívják, többnyire tavaszszal, május vagy az azt 
követő hónapokban tartják. A dal is igy mondja:

— Lasá-’ mi, fiico, lasá’ mi dragá,
— Páná-’n d’alba primávará;
Cá vin jocuri cu nedeiu, —
Dumineci cu jocurele,
§i-ora merge, Si női la ele !
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sánátate.“) az ifjak tánczolnak. Egyik-másik leányon megakad aztán 
a szem ; a leány is akárhányszor kiválaszt magának egyet, a mi 
miden vásár alkalmával, más helyeken is, csak megszokott történni 
De nem adták és nem vették a leányt, el nem jegyezték ott hely
ben ; mindezen czeremoniák: megkérés, eljegyzés, menyegző' a maga 
módja szerint történt meg a szülői háznál. A mócznál fontos tény 
a házasság, szentségnek tartatik, azzal azért Hübele Balázs mód
jára elbánni nem szokott. Nincs is a móczok között vad házasság, 
mivel azt nagy bűnnek tartják. A ki magának effélét meg mer en
gedni, az megvetett ember a mócz társadalmában.

A Gaina tétjén van Királyunknak egy emlékköve, mikor a 
Gainán át Erdélybe jött, akkor állították volt fel.

Nevezetesség itt kettő van: a vidrai v i z e s é s  és C s i g a 
hegy.  Amaz egy a havas tetőről nyilsebességgel leiramló patak, 
szikláról sziklára zuhanva alá, az aljban pedig egyszerre elveszti 
maga alól a talajt s mintegy húsz ölnyi magasságból zuhan alá, 
zajával betöltvén a szűk völgyet; emez csigakövületből egy egész 
hegyet képez s az alatta elnyúló útvonal számára pompás csiga- 
kavicsot szolgáltat. A vizesés körül nehány ház szeiénykedik, úgy 
hívják e helyet „La n e m n i s i . “ (a nemeseknél), bizonyára ne
mesek bírták régen.1)

Innen lóháton ellátogathatunk Nyágrára (Feketefalu), hon
nan ismét Szkarisorára rándulhatunk el. E falu közelében, az erdő 
közepett, Miéi (bárány) hegy aljában, egy töbörszerű nagy mély
ség tátong, melynek fenekén „télen-nyáron“ (mondja Hunfalvi a 
704 lapon) nagy hó és jégtömegek vannak. Ez a híres szkarisorai 
jégbarlang, Ghietar.'*)

Milyen ez a jégbarlang? Leírták már sokan, Vass József ,  
Schmidl ,  Peters ,  Hauer és Hunfalvi .  Utalunk ezen útazók 
munkáira. Schmidl szerint az előüregen, vagy pitvaron kivül egy 
folyosó és két csarnok van; Vass három csarnokot említ; a pit
varból szerinte az első csarnokba jutunk, ebből a másodikba me
hetünk, mely az elsőtől délre esik a vele körülbelül egyenlő nagy- * 2

*) Erre vonatkozhatok a N e m e s o i a  havas csúcs is, lehetséges, hogy 
épen a székely nemesekről.

2) Románul: Ghiatá, latinul: glacies; francziául; glace; magyarul: jég. 
Ghiefar, jéghegy, glacier.
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ságú, magassága 18 öl, boltozata kupszerű s-kordéd nyílása van, 
melyen át az ég látszik; talaját tükör sima jég, falait némi csepp
kövek borítják, de egyéb nevezetessége nincs. E második csarnok
ból vissza kell térni az elsőbe s csak úgy juthatunk a folyóson 
át a harmadikba. Hauer szerint a napvilág által megvilágított első 
csarnokból 6 láb magas, igen meredek jégfalon át a második 
csarnokba jutunk, melynek boltozatát és falait jégtűk és kristályok, 
fenekét sima jég borítják. Ebből aztán négy láb magas fogason, 
melynek boltozatáról a hölgyek csipke fodraihoz hasonló gyönyörű 
jégfodrok csüngnek, a legbelsőbb harmadik csarnokba jutunk. Te
hát Hauer szerint a második csarnokot a folyosó összekapcsolja a 
harmadikkal.1)

Rosszul mondja Hunfalvi, hogy a barlang télen-nyáron „nagy 
hó és jég tömegekkel volna borítva", mert télen át a jégrészek 
majd nem egészen elolvadnak s alapja víz.

A jégbarlang mélysége majdnem kerek 60 meter széles, há
rom oldalán függőleges s 50 meter magas sziklafalak emelkednek, 
csak éjszaki oldalán lehet lebocsátkozni. A lejutás életveszélylyel 
jár, valóságos isten-kisértés. Rozzant fahágcsokon, elől a mócz, 
utánna az útazó ; ennek lábai után nyúl a kalauz, hogy ázokat biztos 
helyre elhelyezze; így haladni lefelé lépésről lépésre a legnagyobb 
vigyázat és félelem között; tiz emberből nyolcz visszatér, lemond 
a természet csodája látásának gyönyöréről.

Es e helyen csodálkozásomat kell kifejeznem a felett, hogy 
e természeti ritkaság megközelíthetőségét Szkarisora községe, 
avagy a felsőbb hatóságok elő nem segítik. Külföldön bizonyára 
másképen gondoskodnának róla.

Topánfalváról ismét elindulva, az Aranyoson levő hídon át2) 
jó úton elérünk az A b r u d  patakához, melynek vizébe száz meg 
száz zúzda bele fojtatta a szürkés iszapot, hogy midőn bejut az 
Aranyosba Bisztráig megfesti annak jobb partját. A rozzant hi- 1 2

1 Hunfalvi J. A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása. 
Budapest 1804. 1. 295. 296. 297. 298.

2) E hídnak felerésze már Alsó-Fehérmegyéhez tartozik. A liiddal szem
ben van a „ P o d u r i “ fenyves begy, Topánfalva legkedvesebb mulatóhelye; 
itt szokta a közönség nyáron időtöltéseit rendezni. Podu, szlávon szóból ered, 
pad, padlás.
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dón félve haladunk keresztül. Itt feltaláljuk B ú c s ú m  és K e r pe -  
n y e s gyönyörű községek.

Topánfalvától délnyugatra egy mellék szurdokban S zó h ó
d o l  falunak házai vannak elzárva, (Alsó-Fehérmegyében), a szur
dok patakának torkolatánál az Aranyos medre hirtelen fordulattal 
éjszak-nyugotra hajlik. A faluhoz vezető híd két sziklára támasz
kodik, a jobb parton felnyulakodó magaslat oldalán kikanyargó 
ösvény, a L u c z i a  barlangjához vezet, melyben 1812-ben pénzha
misítók rejtőzködtek.r)

A verespataki C e t á t e a  m i c á  si Ce t a t e a  maré  (kis és 
nagy vár), valamint az abrudbányai De t o na t a ,  jobban mondva 
Detunáta, (villámsujtott), mivel azok nem a móczok földén fe- 
küsznek, e helyen meg nem emlékezem.

Az Aranyos főága a Nagy-Aranyos, Lépus környékén (Szka- 
ricsorá egy része) a Kukurbetá keleti oldalán ered, a vadregényes 
hegyek között elsőben délkeletre s végre délre kanyarodik, bele 
ömlenck a nyágrai albáki patakok; az Izvorul Cepelor, Fundul Izvo- 
rului, Peréül Spurcat, és Peréül Galbin a Kis-Aranyos, mely a Gáina 
alján buzog fel, szintén több patakkal egyesül, a vidrai zuhatag 
vizét is magához ragadja, hogy aztán Ponorelnél, Topánfalva fe
lett a Nagy Aranyossal egyesüljön; Topánfalván megnagyobbodik 
á Csertés felől, Topánfalva piaczán keresztül folyó Valea-val, len- 
nebb beomlik az Ab rúd vize,  Bisztrón a Bistra sebes pataka, 
mely már tönköket elbír, mindenütt határt von a két vármegye kö
zött — mig 90 kilométernyi út után beleszakad Hadrév mellett 
a Marosba.

Ezek volnának vizei a móczok földének.
Havasokban — természetesen — nem szűkölködik.
A Biharhégység határvonalot húzott Magyarország és Er

dély között. Körösbánya vidékéről éjszakra Feketetó és Sebes vi
dékéig tart, végsarkaj, szélső magas kúpjai délfelé a Gáina, éj
szak felé a Vledéasa, melyek hét mértföldre esnek egymástól.

Legmagasabb csúcs a Cucurbeta 5840 lábnyi; a Yledeasa 
5836 láb magas. E vidék nevezetesebb csúcsai közül felemlítem 
még a Kis-Cueurbetát (5615 1.), a Gainat (4697 1.), Ruginosat

J) Hunfalvy J. Egyetemes földrajz. II. kötet. 702., 703. lap.
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(4629 1.), Tartároiát (4080 1.), Calinésa (4531 1.), Balomirésát 
(5178 1.), Nemesóiát (5088 1.), Vérvu-Vervuluit (5237 1.), Cápá- 
tiná-t (5064 l.)1) stb.

Növényvilágáról álljon itt a következő megemlékezés.
A Muntele-máre, Biharnak és Érczhegységnek rengeteg erdő

ségéi már nagyon meggyérűltek, a mind e mai napig fennálló ká
ros gazdálkodás következtében, különösen a fenyveseken látszik a 
számitás nélkül való gazdátlan fapusztítás káros következménye; 
szép fenyvesek már csak ott láthatók, honnan á faanyag kiszállí
tása, csakis lóháton lehetséges.

A lomberdőket áltálában a bükk képezi, keverve gyertyán, 
kőris, juhar, nyír, s imitt-amott egy-egy állabocska tölgy. A bok
rokból a vörös bodza sorolható fék

A fenyvesek faanyaga a luczfenyő (Abies picea), gyérebben 
a fehér fenyő (Abies alba), a Pinus silvestris a Muntele mare-n 
szórványosan; a nemes tiszafa (Taxus buccata) csak nem teljesen 
kiirtatott! Sajátságos, hogy, mig a Bucsecsen, a német vagy íélső- 
mágyarországi havasokon a Pinus Nughus nagy tömegekben zárja 
be a fatényészet határát, itt csaknem teljesen hiányzik; a bors
fenyő (Juniperus communis) a havasok magas legelőin mindenütt 
található,

A havasi növényzet egynemű más havasok ismert fajaival, á 
valódi magas alpesi Flóra azonban gyéren van képviselve, igy pél
dául a havasi rózsa (Rhododendron myrti folium) csak a Bihar 
csúcsán látható. A szenvedélyes hegymászók keresett diadal jelvé
nye a ha v a s i  g y o p á r  csak a Muntele mare-n és a Bihar tete

jén lelhető 5—6000 lábnyi magasságban. Mint példa nélküli kü
lönösség felemlítendő, hogy Felső-Vidránál, az Aranyos folyó part
ján emelkedő sziklákon, alig 2000 láb magasságban e gyopár szin
tén feltalálható.

A kora tavaszi Hóra képviselőiül a Crocus banaticus egyes 
völgyekben, a magas legelők dísze: Gentiana acaulis és Pinqui- 
cula alpina. A kedves primulák szegényesen vannak képviselve, 
úgy szintén a Saxifragak közül csak a S. Rocheliana említhető,

9 Magassági méréseket tettek itt Stacbe, IIauer Forencz és mások. 
Adataink Hauer után szólnak.
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mint nevezetesebb a Muntele maré mészsziltláin. Junius vége felé 
pompázik a legtai’kább növényzet, az Arnica montána töméntelen 
mennyiségben borítja a kaszálókat, a Bruckenthalia spiculiflóra 
Callana vulgáris, a Muntele maré alsóbb részein bőven van. E 
havas vidék kiváló specialitásait képezik első helyen a pompás 
Lilium Jankae Vöröspatak és Abrudbánya vidékén, mely széles e 
világon csupán csak itt e vörös ágyban tenyész; második volna egy 
szép borostyán faj — Syringa Józsikaea — Skarisora falu hatá
rán, az Aranyos berkeiben.

Előfordul még sok más érdekes botanikai ritkaság, tekintve 
azonban, hogy é vidékre igen ritkán vetődik egy-egy szenvedélyes 
füvész, inkább ősember csontokra hajhásznak, félig meddig még 
térra incognitanak tekinthető.')

E havasrész völgyeiben a fűz, az egerfa, alsóbb helyeken, 
dombokon például mogyoró, gyertyán, tölgy, nyár, nyir, kőris, 
som; magasabb helyeken tölgy és bükk, részint külön, részint ve
gyesen, a még magasabb helyeken bükk és fenyő vegyesen, leg
feljebb pedig csak fenyő.

Kertekben szilva-, cseresznye- és alma-fa; különösen a cse
resznye hoz bő gyümölcsöt. Különben a kerti iparra egyáltalában 
gond nem fordittátik.

Az eper fragi és málnazmeurá nagyon ízletes és bőven te
rem ; akkor kezdenek érni, mikor már a mezőségen el is felejtet
ték. Julius, augusztus hónapokban gyermekek nagyban szedik és 
viszik a közel fekvő piaczokra.

Állatvilágából hiányzik a medve. Mondják, hogy még most 
is láttak itt-ott egy-egy példányt, de hát ez csak mondva lesz • 
különben lehetséges, hogy Hunyadmegyéből erre koborol égy-egy, 
de hazájukat a medvék a móczok között azonban elvesztették.

Hanem dicsekedhetik farkassal, vaddisznóvál, rókával vad
macskával, nyesttel vidrával. Mókus nagyobb számban, a nyúl szór
ványosan fordul elő; van menyét, őz, de nem nagy mennyiségben, 
állat világát egyáltalábcn gazdagnak tartani nem lehet.

Ennek még van természetes oka. Először is az erdők már 
gyérültek; őserdő e vidéken nincs. Másodszor az egész havas be 1

1) A növénytani részt az erdélyi részek kitűnő botanicusa W olf G. szí
vesen nyújtott adatai után közlöm.
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van tarkítva házakkal, az állat sok zaklatásnak ván kitéve, azért 
inkább menekül csendesebb tájak felé.

A madarak közül a barna keselyű viszi a főszerepét, sas, 
kánya, héjjá, nagy füles bagoly, ölyv, solyom, jól érzik magukat 
a móczok földén. A tyúkfélék közül: fajdok, császár madár, fog
lyok tekintélyes számban fordulnak elő. Mátyás, pinty, rigó nagy 
mennyiségben; a pacsirta ritkább, á fülemile egyáltalában nem 
fészkel ; a gólya, daru melegebb vidékek felé húzódnak.

A hegységek állanak gránit, porphir, trachit, csillámpala, 
gneisz, kárpáti homokkő és juramészkőből. A hegységekben aztán 
a következő érczek jönnek elő, u. in. arany, ezüst, vas stb.

Még csak az időjárásról teszek pár sorban említést.
A hideg, tél már októberben áll bé és tart ápril végéig. 

A hó április havában már olvadni kezd; magasabb tetőkön azon
ban ott marad egész nyáron át; a nép úgy tartja, hogy é hó meg- 
férgesedik, megpenészedik.

Alántabb fekvő helyeken május közepéig minden zöld már.
Időjárás tekintetében a havasi táj igen veszélyes; gyakran 

esik és gyorsan tisztul, hanem a vihar borzasztó. A nép v o c o t -  
nak vagy buholt-nak hívja. Hét szokott ilyen lenni egy esztendő
ben ; télről nyárára s nyáráról télire marad; a mócz inkább sze
reti, ha mind a hét télen át dühöng, bő nyarat vár ilyenkor.

Nyáron a villám az ember feje felett karikázik, néha benn 
van az ember a felhőben. Gyakran gyönyörködhetni az alant czi- 
kázó villámokban magasabb fekvő helyekről.

A mócz ilyenkor meghúzódik egy-egy sziklaüregbe, meghúzza 
magát a terebélyes fák alá, oda lapul a fény oh ez s nem sokat 
gondol vele, hogy a villám esetleg épen azon magas fenyőt hasít
hatja ketté.

Ilyen volna a móczok földe. Vidékei, sziklacsoportozatai, völ
gyei, szebbnél szebbek; minden tekintet egy-egy új, pompás képet 
ölelhet fel, gyönyörködtetőt.

Moldován Gergely.




