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A VA JD A HUNY Al> VIDÉKI VASBÁNYÁSZAT LEGRÉGIBB

EMLÉKEIRŐL.

Téglás GÁBOB-tól.

A magyar bányászati egyesülőt vajdahunyadi közgyűlése (1895 szeptember 
14- 16.) alkalmával időszerűnek látom főleg miután a rendezőség szivességé- 
ből speciális erdélyrészi bányászarchaelogiai kutatásaim eredményének bemutatá
sára alkalmam nem nyílhatott — legalább azon bányászati adalékok felelevení
tését, melyekkel e vidék legrégibb bányaiparának adattárához sikerült idáig 
járulnom.

Hogy a rómaiak előtt éppen a vajdahunyadvidéki gazdag vasérczek már 
ismeretesek voltak, sőt ott ők is serényen működtek, azt több adattal bizonyít
hatjuk. így a Pisid Dédács felől, éppen a vasúti telep mellett erre felé vezető, s 
általam a szentandrási hegyíők alján az Egregy vagy mai oláhos néven Csema 
mellékéig kinyomozott római útnak létezése ; a vajdahunyadi várfalak alatt con- 
statált romok azon castrum maradványai, a melyet akkoriban tisztán a bányászat 
biztonsága érdekében emeltek. Ezeken kívül még közelebbi és közvetlenebb ada
lékokkal is igazolhatjuk, hogy Yajda Hunyad vidékén már régente élénk vasbá
nyászat volt. Hyen bizonyiték a teleki bányagyarmat és olvasztó telep.

Kiváló jelentőséggel bírhat idevonatkozólag a Yajda-Hunyad közvetlen 
szomszédságában Alsó és Felső Teleknél kimutatható római telep. Az Egregy 
regényes sziklacsatornájában arrafelé haladólag ott, hol a brassói bányatársulat 
szállító pályája a gyalogutat áthidalja, évek előtt az út kiszélesítése alkalmával 
kezdetleges olvasztókohókra bukkantak. Fájdalom ez olvasztók anyagát már nem 
határozhattam meg, mert azt az útcsinálók teljesen megsemmisítették.

B a u h o l z e s  K á r o l y  bányaigazgató elbeszéléséből azonban olyan olvasz
tókra következtethetünk, a minőket a Taunus hegységből különösen C o h a u s e n . 
az areliaeologia nagy kárára nem rég elhunyt hamburgi muzeumigazgató és porosz 
ezredes ismertetett; hasonlókat írt le B e c k  L a j o s *  a vasról írt munkájában több 
helyről, de legkivált Svájczból, úgy szintén a régészetnek rövid működése alatt 
annyi hasznára szolgált P o g a t s c h n i g g  **, sebenicoi bányatiszt a serajevói 
muzeum kiadványaiban.

Ha azonban e kohászati maradványok római eredetéhez talán szó férhetne, 
s azok hovatartozásáról mathematical szabatossággal nem beszélhetnének, ugyan
csak Telekről képes vagyok a római bányásztelep létezését kétségtelen bizonyos
sággal kijelölni. Ott t. i., a hol a hatvanas évek vége felé munkába vett teleki 
bányász colonia építéséig a munkások egy része ideiglenes otthont nyert, a Govas- 
diáról kifutó run ki patak jobb parti elöfokán, melyről lépcsős átmenetekkel 
a Dealu Gruni nevű hegvnyulványon éppen a gyalári vashegyig hatolhatunk fel,

* L. B eck : Die Geschichte des Eisens.
** Mittheilungen des bosniscli-herzegovinischen Landesmuseums. Bd. II. 1834.
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elvitázhatatlan római jellegű téglákat, de különösen fedéleserepeket gyűjtöttem 
nehány év előtt, egy kőfejsze lelethelye érdekében tett kirándulásom alkalmával.

A teressé egyengetett hegyfokról az Egregv jobb parti vastelepet éppen 
szemben kapták és Gyalárt a mint említettem is, alig pár órányira kézügyben 
kapták, úgy hogy a fő-közlekedést nem a runki patak szűk völgyén, hanem 
e hegynvulványon (t. i. a Dealu Gruni) kell feltételeznünk. Atalában az ezen szűk 
völgyszorulatokat a rómaiak óvatosan megkerülték s a verőfényes oldalokra szabták 
bányavidékeiken átjáró irtaikat.

A közigazgatásilag már Eelsó'-Telekhez tartozó római bányavidéken a gyar
mat nagyságát, egykori népességét meghatározni nem bírjuk, s a térviszonyokból 
■csak annyit constatálhatunk, hogy a műszaki vezetéssel és biztonsági szolgálattal 
megbizott tisztikar találhatá itt otthonát. Maga a bányásznépség egyszerű, talán 
csak fahasábokból hevenyészett kunyhókkal érhette be, minthogy a kiterjedt 
művelethez szabható munkásgyarmatnak szilárdabb építkezés nyomait sehol sem 
találtam. Sőt eme tiszti gyarmat alépítményében sem követhették a római épít
kezés szigorúbb szabályait, valószinűleg itt is egyszerűbb és kezdetlegesebb fala
zattal érték be, mert szilárdabb kőfalazatra és alapozásokra nem igen akadunk.

A teleki vastelep sem maradt adósunk várakozásunkkal szemben. Az ott 
minduntalan fel-felmerűlő leletekből B a u h ö l z e r  K á r o l y  bányaigazgató szíves- 
bégéből egy munkás készletét szállíthattam a hunyadmegyei történelmi és régészeti 
társulatnak bánya szatilag is értékes múzeumába. Összesen 4 eszközt találtak 
egy szűk aknavájatban, a melynek egykori munkása valószinűleg bányaomlás 
áldozata lett. Ezek az eszközök a következők : Egy 9,5 cm hosszú s a fokánál 
2 cm széles s összesen 0,24 kg súlyú bányászvéső, melynek fokán a kalapács
ütések ellapító nyomát észlelhetjük. A második eszköz egy 0,22 cm hosszú, 0,05 
cm széles és erős ütésektől ellapított fokú, alul hegyes bányászcsákány. Nyél
lyuka 0,03 m hosszú és 0,018 m széles, súlya 2 kg, s az egész hegye felé 
begörbül. A nyéllyukban is erős koptatás nyomai láthatók. A harmadik eszköz 
•egy 0,23 cm hosszú s 0,27 kg súlyú fúró véső (Stemmeisen), a minőket mai 
napig láthatunk. A negyedik a 0,18 cm hosszú, felső lekalapált fokán 0,04 cm 
■széles, alsó élénél 0,5 cm széles bányászkapa, 0,035 cm széles és 0,02 cm magas 
nyéllyukkal. íme ennyi készlettel végezte nehéz munkáját egy római vasbányász.
S hogy ez valóban így volt, azt még teljesebben illustrálja a Gyalárról F iltsch 
K ároly bányatanácsos útján birtokomba jutott és tőlem a dévai múzeumba került 
újabb bányászfelszerelés. Még a bányász csontjai is ott' feküdtek a szerszámok 
között, a mint a bányaomlás annak idején szegény fejét eltemette. Java korbeli 
fiatal, de csontjairól Ítélve, gyarlón táplált, elcsenevészedett egyéniség lehetett.
A kis véső mellett itt már két, a telekinél hosszabb, de gyengébb és használtabb 
bányászkapa (Bergkratzer) maradt reánk. Ezek hosszasága 0,245 m, a felső fok 
szélessége 0,03 m ; az alsó kitöredezett él 0,07 m széles. Súlyuk kevés eltéréssel 
0,96 kg. A harmadik bányászcsákány ismét a telekihez hasonló, csakhogy aman
nál súlyosabb, t. i. 3 kg. Hossza 0,3 m, fokszélessége 0,55 m s ez is erősen el 
van kalapálva, mert ugyanezt a bányavésőnél kalapácsul, súlyozó ütőül is hasz
nálták. A nyéllyuk 0,028 m széles és 0,07 m magas.

Ezen eszközök jó kovácsolt vasból lehető gondosan készültek, de felületüket
a rozsda erősen lemarta. A gyalári bányászat az említetteknél is többet mondó__
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és döntő bizonyítékát képezi végre az a bányamérleg, mely innen K e r p e l y  A n t a l  
ministeri tanácsos birtokába jutott s melyen értesülésem szerint f e s t i , az isme
retes itáliai lámpagyáros bélyege olvasható.

Gyalár tehát a római korban is számot tevő bányahely lehetett s Telekkel 
és a Hunyadhoz közelebb, a hunyadi erdőkben, valamint a Euska Pojana hegység 
ágazataiban, főleg Euda, Alun körül észlelhető ősbányászati nyomokkal egy 
bányakerületet képezhetett. A bányaigazgatás módjairól kevésbbé vagyunk tájé
kozva, mint az aranybányászatnál, hol az egész bányaadministratio szervezetét 
sikerült megállapítanom. Egyetlen felirati vonatkozást örököltünk át a vasbá
nyászatra, az is Apulumban, Gyula-Fehérvárt került napfényre 1840-ben s azóta 
ismét elkallódott. * Ez is csak a vasbányászatra vonatkozik. Valószinűleg bérleti 
rendszert követtek itt is mint a Noricumban Hüttenbergnél, hol a conductor fer
rariarum többnyire Norejaból (Friesach) intézte megbizottjai segélyével a bánya
művelést. A rómaiak ezeket a vastelepeket kiváló becsben tarthatták, miután 
a Dunától éjszakra Bogsánon kívül jelentékenyebb vasbányászatot nem űzhettek, 
s az olyan bányamívelés, a minőt Lugos, illetőleg Gavosdia közelében Tiukovától 
emlegetnek, alig elégíthette ki a római hadsereg fegyvertárainak vasszükségletét. 
A Duna mellett Orsován felül a mai Milanováczn ál s akkori Taliataenál üzem
ben tartott fegyvertárak is innen nyerhették vasszükségletük jelentékeny részét,, 
miután a Morava közelében Horreum Marginal vagyis a mai napig fegyvertárul 
szolgáló Kragujevacnál a szerbiai Timok és Pék forrásvidék vasa nyerhette érté
kesítését. Daciában pedig Sarmizegethusában, a tartomány fővárosában, vagyis 
a mai Várhelyen, a fegyverkovácsok oly nagy számát foglalkoztatták, hogy már 
13 ilyen testületről bírunk feliratilag számot adni. Hasonló nagy vasfogyasztást 
űzhetett Apulumban (Gyulafehérvár) a XIII. legio főhadiszállása is, melynek a 
közel Toroczkó szolgáltathatott némi, de természetesen sokkal kevesebb vasat.

Gyalár vasbányászata hunyadi vas néven szerepel ősidők óta. B r a n k o v i c s  
szerb despota, majd H u n y a d i  J á n o s  a vasbányászatra fektették itt a fősúlyt.

A nemzeti fejedelmeknek szintén főgondját képezte ez a vasbányászat, 
B e t h l e n  G á b o r , a két B á k ó c z y  G y ö r g y  sok intézkedése erre vonatkozik.

Az országos levéltárban általam átolvasott egyik birtokösszeirás Bérczfalva 
szép magyar néven emlegeti Gyalárt. 1685-ben II. A p a f f y  M i h á l y  fejedelem B a r c s a y  
Á b r a h á m  ohábei kohója részére vaskőszállítást engedett. Ez a szolgalom eladás 
utján a BÁNFFY-akra, majd gr. CsÁKY-akra szállott s 1870-ben a kincstár alku útján 
megváltotta.

íme ennyivel szolgálhatok a vajdahunyadvidéki vasbányászat legrégibb 
múltjához. Még sok elmondani valóm volna, hiszen a levéltári adatokat 
nem is érintettem ; de én csak figyelmet óhajtok a bányászarchaeologiai emlékek 
iránt felkelteni, mert fájdalom, a múltban éppen a bányászok követtek el legtöbb 
hibát saját munkakörük legrégibb emlékeivel szemben ; s bizony még mai napság 
is sok utánjárásba kerül, a míg egy-egy hiteles adatot az enyészettől megment
hetünk s a bányászat történeti adattárának hasznára értékesítenünk lehet..

* Corpus Inscriptionum Latinorum III, Köt 1128. sz. felirat
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A vajdahunyadi congressuson mindezt nem mondhatván el, legalább pótlom utó
lagosan, remélve, hogy szakkörökben a bányász archaelogiai leletek gyűjtését és 
rendelkezésemre bocsátását végre valabára hivatalból is elrendelik.

I S M E R T E T É S E K .

TOPLEY W .  : A  p etróleu m  és a term észetes gáz geológiá ja . (The geolo
gical Magazine. New series. Decade III. Vol. VIII. p. 508— 511. London).

E czikknek ezélja röviden néhány fontosabb tényt fölemlíteni azon geológiai 
viszonyokat illetőleg, melyek mellett a petroleum és természetes gáz a föld külön
böző részein találtatik, megjelölvén geológiai korát azon kőzeteknek, melyekben 
az előfordul és a geológiai structurának befolyását ezen előfordulás meghatáro
zásánál.

Kevés esetet ismerünk, melyben a petroleum a silurnál régibb kőzetekben 
előfordulna, és egyet sem, hol (ha t. i. ezen kőzetekben mégis előfordul) meny- 
nyisége némi fontossággal birna.

Taranakiban (Uj Zeeland) egy trachyt-brecciában fordul elő petroleum, de 
nem nagy mennyiségben. Magyarország északnyugati részében egy miocen- 
korbeli trachyttuffban találtatik. Ezek azonban kivételes esetek ; nemcsak hogy 
petroleum nem találtatik a vulkanikus kőzetekben, hanem a legtöbb esetben 
nagyon távol van igazi vulkáni működés valamely ismert jelétől.

Pennsylvaniában és New Yorkban a nagy petroleum- és gáz-készletek 
a devoni és alsó széntartalmú kőzeteknek homokkő rétegeiben vannak. Az utóbbi 
években főleg Ohioban és Indianában nagy mennyiségű gáz és olajt nyertek 
a Trenton mészkőből.

Pennsylvania és New York olaj- és gázterületei egyszerű geológiai szerkezettel 
birnak. A kőzetek viszonylagos fekvése nincs megzavarva, csak az Alleghani hegy
ség főtengelyével párhuzamosan és ennek északnyugati oldalának hosszában anticli- 
nálék és synclinálék serieseibe vannak gyengén gyűrődve. Ezen gyűrődések gyengén 
DNy felé dőlnek. Az Alleghani hegységben és a hegyláncz DK-i része felé, ahol 
a kőzetek nagyon meg vannak zavarva, sem olaj sem gáz nincs. A nagyobb gáz
források vagy az anticlinálék csúcsán, vagy ezek közelében vannak, de 
sok forrás nem e helyeken tör elő. A Trenton mészkő területeken Ohioban 
és Indianaban a productiv területek főképen az anticlinalék fölött vannak ; a gáz 
az ív tetején, az olaj a lejtőkön.

Hogy valamely gáz- vagy olaj-terület igen productiv legyen, arra nézve 
a lényeges föltételek : porosus reservoir (rendesen homokkő vagy mészkő), melyben 
a hydrocarbon ok összegyűlhetnek és egy héjakból álló áthatlan takaró, mely 
ezeket a reservoirban visszatartsa. Azt is hiszik, hogy csak ott fordulnak elő, hol 
vagy a reservoirban vagy alatta fosszil maradványok felhalmozódtak, melyek 
eredeti elbomlásából a hydroearbonok keletkeztek.

A homokkövek esetében az eredeti forrás valószínűleg a fosszil-héjak 
(kagylók) voltak, melyek alattok feküdtek, a Trenton mészkő esetében a forrás
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