
Római cmisularis érmek.
(Ilyefalvi lelet.)

Hazánk' és nemzetünk múltjára vonatkozó emléke
ket felkeresni, az enyészettől megmenteni és az utókor 
tanúságára megőrizni; nemcsak a tüdős szakemberek hi- 

, vatása,, mindnyájunknak kötelessége.
Közmondássá vált régi igazságok, h og y : ,,a múlt 

a jövő tiikre“  ; „a történelem a legjobb tanító mesterünk11.
Ha őseink több kegyelettel őrizték volna a múlt 

emlékeit, ma nem törnék fejőket akadémikus tudósaink, 
hogy hát mikor kell megünnepelni a honfoglalás ezere- 
dik évét ? .

Századok hosszú során történtekről, hazánk viharos 
múltjáról, csak a szájhágyomány és egy nehány hiányos 
történelmi följegyzés szól. A többit e l n y e l t e  a f ö ld .

A népvándorlás, a fajoknak a létért folytatott óriási 
küzdelmei szétrombolták az ó kor alkotásait, megsem- ' 
misiték emlékeinek nagyobb részét. De a közös jó  édes 
anya, a föld, sok mindent rejtett el keblében a múlt idők 
emlékeiből és romjaiból. Féltékenyen őrizve, időről időre 
egyet s mást feltárt, keblének rejtett titkaiból. De gon
datlan pazar gyermekei nem mindig tudják értékük sze
rint becsülni e drága emlékeket.

^vagy egyebet ne említsek : hova lett az a meg
becsülhetetlen kincs, ,a melyet ez előtt mintegy négy év
tizeddel a Rétyről Kovásznára vezető országút készítése 
alkalmával leltek az utmunkásolc ? Épült ugyan belőle 
e*>y kis református templom Czofalván, —  de a tömér
dek kincs, arany l o v a g s z e r s z á m o k ,  fegyverek és 
ékszerek nagyobb része aranyművesek kezébe került, fel-
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olvasztódon, egy rész — ■ ha jól vagyok értesülve —  a 
bécsi múzeumban van.

így  veszett el az ily drága emlékek nagyobb része 
részint a megtalálók tudatlansága, részint kapzsisága és 
azon félelem miatt, hogy ha nyilvánosságra hozzák, az 
állam vagy a lelet helyének tulajdonosa lefoglalja és 
elveszi a megtalálótól. •

A Székelyföldön alig van egy talpalattnyi föld, mely
hez valami nagyszerű történelmi emlék ne volna kötve.

Tisztelet becsület az újabb kor 'történetíróinak, régé
szeinek fáradhatatlan kutatásaikért, —  kik megkísértik 
fölemelni a sötét leplet a honfoglalást megelőző és kö
vető századok eseményeiről. De látjuk, hogy egyes jele
seink, —  egy e czélra szentelt hosszú életen át is se
gélyforrások hiányában csak tapogatóznak, cseppenként 
meregetik a tengert, egy-egy mécs világgal oszlatják el 
az ezredéves múlt sötét éjszakáját.

' A szaktudósok munkásságát mi egyszerű laikusok 
és dilettánsok is megkönnyithetjiik, ha véletlen által fö l
tárt történeti emlékeket, mint szent ereklyéket, megőriz
zük, s hátra hagyjuk az utókornak. így aztán — ha va- f 
lami rendkívüli rázkódás el nem temeti az uj kor mű
veltségének vívmányait; —  lehetséges leszen, hogy majd 
századok múlva a történészek és régészek hangyaszor
galma által összegyűjtött adataiból többet fognak tudni 
utódaink hazánk múltjáról, mint a mennyit mi tudunk 
most.

.  * * ‘
. *

Midőn e sorokat írom, midőn a múlt emlékeiből 
nehány darab fénylő ezüst érmet gyűjtögetek, s azokat 
mint féltett kincset Őrzöm a jövő számára : egy por- ’ 
szemmel akarok járulni a szaktudósok nagy munkájához.
, Egy szerencsés véletlen következtében oly érdekes 
történelmi lelet birtokába jutottam, mely hazánk és a 
Székelyföld ezred óv előtti múltjáról világosabban beszél, 
mint a szájhagyomány és a homályos krónikái jegyzetek.

1877. junius havában, az Ilyefalva mezőváros tu 
lajdonát képező erdőben ,,Nagy-hegy“ nevű gyönyörű 
csere erdő aljában ,,Egres-patak“ nevű csermely mellett
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elterülő kies völgyben néhány székely fiú legeltette —  
ősi szokás szerint —  apja nyáját. Egy azon fiuk közül, 
a mint unalmában e p r é s z g e t e t t ,  egy kidiilt fa törzse 
alatt eper helyett fénylő ezüst-pénzeket talált, fel is sze
dett nehányat; de csakhamar el is dobta, mert eszébe 
jutott a babona : „a ki kincset lel, azt megnyomorítja a 
kincset őrző szellem.“  Ijedten tért vissza társaihoz és 
clhebegte, hogy ő mit látott. A pajtások egymást felbá
torítva, a helyszínére siettek, neki estek a kincs össze- 
kaparitásánalc, az esős sáros időben a puha talajon dula- 
dokva „kaparj kurta neked is lesz !“ —  Összeszedték 
a kincset, egyik többet, másik kevesebbet, a ki legtöbbet 
kapott 30— 40 darabot. Estére kelve haza hajtva a 
marhákat, némelyek —  rögtön hozzá láttak a talált 
kincs értékesítéséhez, némelyek pedig gondosan elrejtet
ték. A lelt kincs árfolyama eleinte nagyon alant járt, 
mert sem a zsidó, sem az olvasztó kovács 8— 10 kraj- 
czárnál nem igen adott többet a p i c z u l a  és f é l  h ú s z a s  

j forma régi „nem járó“ pénzekért.
E sorok írója a lelet után harmadnap értesült a do

logról. A mint néhány darabot kézre kerítettem nemcsak 
az érmek épsége, hanem különösen meglepett, hogy a 
hány darab, annyi különböző példány. Mint dilettáns 
azonnal felismertem, hogy r ó m a i  c o n s u l a r i s  é r m ek .  
Szégyenlettem volna, hogy hitközségemben egy ily érde
kes lelet elkallódjék. Két nap és két éjszaka fáradságot 
és áldozatot nem kiméivé, néhány miveltebb ifjú barátom 
segélyével a legóvatosabb hajtóvadászatot rendeztem ezen 
érmek után, hogy lehetőleg minden egyes darabot meg
szerezzek. Megvallom, hogy mint nem szakértőnek, buz
galmamat fokozta egy téves feltevés : azt hittem, hogy 
ezen lelet egy Tráján kora körüli időben élt régésznek 
numismaticai gyűjteménye, —  miután száz közül alig 
egy nehány darab volt duplum. (Tévedésemről később 
Pulszky, Finali és Pap Gábor szakértő régészek felvilá
gosítottak.) Téves feltevésem minden esetre hasznára vált 
numismatikánknak ; különben az összegyűjtésre nem for
dítottam volna annyi gondot és áldozatot.

Gondos fiirkészés után végére jártam, hogy az ősz-
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szes lelet 200 — 230 darabból áll. Ezekből kevés veszett 
el : nehány Brassóba vándorolt, innen semmi áron nem 
tudtam visszaszerezni. N.ehány darabot felolvasztottak. 
Mintegy 30— '35 darabot a szerencsét lelő fiúnak apja' 

• semmi árért sem adott nekem. (Ez utóbbi 30— 35 darab 
igen jó  kézben Báró Apor Gábor ur ő méltóságánál van, 
ki tudomásom szerint szintén kiegészítve közczélra szánta.)* 

A többit —  néhány duplum kivételével —  én őr
zöm, azzal a szándékkal, hogy a hazánkban lelt coftsu- 
laris "érmek teljes gyűjteményévé egészítve k i : nemze
tünk közkincsévé tegyem.

. ,Az erdélyi nemzeti muzeum országos tekintélyű ré
gésze és numismatikusa Finali Henrik egyetemi tanár ur 
szives volt érmeimet megvizsgálni, s egyéb segédeszközök 
mellett; a világhírű Colién nagybecsű numlsmaticája sze 
rént a következő darabok lettek pontosan meghatározva:

Aeilia C. 11. ‘
Aemilia Coli. 9.
Annia Coli. 11.
Anti a Coli. ‘2.
Antónia Coli. 1.
Antónia Coh.> 1.
Apuleia Coli. 8.
Caesia Coli. 1.

. f a) Coli. 22. 
Calpurma j Cob_ 22.
Calpurnia Ctili. 13. 
Calpurnia Coli. 12. 
Calpurnia Coli. 31. 
Cassia Coli. 7.
Cassia í Colp 8.
Cassia [ Coli. 8.

| a) Coli. 1. • 
Cipia < b) Coh‘. 1.

I c) Coli. 1. 
Claudia Coli. 4.

I a) Coli. 3. 
Claudia j h) Cok 3_
Claudia Coli. 4. *
Coelia Coli. 3.

Cordia Coli. 2. 
Cornelia Coli. *25. 
Cornelia Coh. 52. 
Cornelia Coh. 16. 
Crepusia Coh. 1. 
Cossutia Coh. 1. 
Cupiennia Coli. 1. 
Domitia Coh. 7. 
Domitia Coh. 3. 
Egnatia Coh. 3. 
Fanni a Coh. 1. 
Farsuleia Coh. 1. 
Farsuleia Coh. 2.' 
Fouteia Coli. 6. 
Fonteia Coh. 15. 
Fundania Coh. 1.

Furia 

Füri a

Furia

a)
b)

í a)-Vb)
' a)

b)
Herennia

Coh.
Coh.
Coli.
Coh.
Coh.
Coh.
a)
b)

13.
13.
14. 
14. 
7.
7.

Coh. : 
Coh. :

* 3 drbot (Marcia, Norbana és Procilia családtól való) Adler Henrik 
úrtól a Székely N. Múzeum gzerzett meg. (Szerk.) '
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Hostilia Coh. 3: Plautia Coh. 7.
Júlia Coh. 12. Plautia Coh. 5.
Júlia Coh. 5. Poblicia Coh. 8.
Junia Coh. 19. Porcia Coh. 2.
Junia Coh. 21. Porcia Coh. 4.

> a) Coh. 12. Postumia Coh, 2.
d b) „ 

Junia > c) „
»
11

„  . ■< f a) Coh. 1. Procdia j b) C()h. j
d) „ )1 Procilia Coh. 2.

. J e )  „ 11 - Quinctia Coh. 7.
Junia Coh. 15. Rubria Coh. 1.
Licinia Coh. 11. Rutilia Coh. Pl. XXXVI Ss.
Lucilia Coh. 1. Scribonia Coh. 9.
Lucretia Coh. 1. 
Lutatia Coh. ? 
Manlia Coh. 2. 
Mamilia Coh. 5. 
Manlia Coh. 4. 
Maria Coh. 6.

a) Coh.
b) Coh. 

Martia Coh. 12. 
Memmia Coh. 4.

Martia
23.
23.

Memmia. f a} Coh. 7, 
ia [ b) Coh. 7.

Minutia

a) Coh.
b) „
c) „

‘ . * d) ». 
Naevia Coh. 1.
Norbana Coh. 4.
Papiria Coh. 6.

17.

Sempronia Coh. 2. 
Sergia Coh. 1.
Silia Coh. 1. 
Thoria Coh. 1.

Titia
. 1 a) Coh. 2. 
ia j b) Coh. 2. 

Titia —  .
Tituria Coh. 2. 
Tituria Coh. 6. 
Valéria Coh. 10. 
Vergilia Coh 1.

. n) Coh. 3.

Vibia ” ”. | W n i}
' h) n 11

Virginia. Barbar. 
Volteia Coli. 3. 
Volteia Coh. 2.

A lelet többi darabjai —  mint Fináli ur állítja —  
részint barbay utánzások, részint az elkopás miatt nehe
zen meghatározhatók.

Az elősoroltak után még csak azt jegyzem meg, 
hogy tudomásom szerint a Székelyföldön lelt római ezüst 
érmek nagy része a római császári korból valók, —  így 
pl. a Kadicsfalván vékaszámra talált ezüst érmek mind a 
caesárok korából valók.

A consularis korszakból való érmek ritkábban és 
csak egyes példányokban maradtak fenn: mig az én 
gyűjteményem 100-nál több külön, példányt képez, a na-
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gyobb rész a legépebb és a pénzverés műremeke, Vénus, 
Diánna, Mars, Satunms stb. domborművű fejek, a repülő 
ló kettős, hármas, négyes diadal kocsik és felírások pl. 
„Libertás11 a Junia érmen, a számok és betűk művészi 
tükélylyel lenyomva teljesen épen maradtak meg annyi 
század után.

* **
A lelet helyén ásattam főként azon czélhól, hogy az 

érmeket tartalmazó edényt megtaláljam, fáradtságom si
kertelen volt, azonban a lelet helyétől nehány száz lé
pésnyire a patakban találtam számos urna darabokat.

A lelet helye, mint fennebb is érintém, egy erdőko- 
szoruzta és cserjével benőtt kies völgy a ,,Nagy-hegy“ 
és ,,Kiilső“ nevű hegyektől körülvéve, két vizárok közt 

’ egy kissé emelkedett tér terül el, mintha nem a termé
szet, hanem emberi kéz alkotta volna castrummá. A 
„Nagy-hegy11 másik északkeleti oldalában „Nyár“ -kut 
és „Szármány11 nevű helyeken az eke-vas mai napság is 
gyakran fordít fel vastag urna darabokat.

* ** ' ’
Ezen lelethelytől egy fél raértföldnyi távolságban 

délkeletre, a sik völgyben az Olt fotyó áradásai alkal
mával 4— 5 méternyi földréteg alól szintén gyakran mos 
ki rendkívül vastag és durva urna darabokat, (ügy tu
dom, hogy a Székely Nemzeti Múzeumban is vannak e 
helyről szerzett leletek.)

Plgy szóval, az ilyefalvi „Nagy-hegy11, az aldobolyi 
„Foglyán11 és „Vecze11 nevű hegyek aljában, az ilyetalvi 
és aldobolyi határokon, a székelyek és magyarok hon
foglalása elŐiti időből, a római uralom korából, vagy tán 
még azt megelőző úgynevezett b a r  bar korból való te
lepeknek számos nyomai és emlékei vannak.

Felhívom szaktudósaink figyelmét e helyekre : szak
értő kutatásaikat, ásatásaikat kétségtelenül fényes ered
mény fogná jutalmazni!

Révay Lajos.


