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A FEJÉR-KÖRÖSVIDÉK JELENTŐSÉGE A RÓMAIAK BÁNYA- 
ADMINISTRATIOJÁBAN.

T églás Gábor-íóI.

A rómaiak daciai aranybányászatának történetével foglalkozva, már 1889-ben 
volt szerencsém a magyar tudományos Akadémia II. osztálya előtt bemutatott érte
kezésemben * kifejteni, hogy a tartomány meghódításának és költséges kormány
zatának valódi rugóját nem annyira politikai tekintetek s nevezetesen a pún há
borúk szerencsés befejezése után nagy mohósággal megkezdett hódítási vágy kielé
gítése, mint inkább hegyeink közt felhalmazott s mind e mai napig igen kiterjedt 
aranybányászat forrásául szolgáló nemes fémek bősége képezi. Erre a meggyőző
désre vezetett engem különösen Dacia katonai őrállomásainak, a római táborhelyek 
elhelyezésének és kapcsolati rendszerének bővebb tanulmányozása és tüzetesebb 
helyszíni felvétele. Mert valóban elég egy futólagos tekintetet vetnünk az egykori 
Dacia térképére, hogy legott feltűnjék a futólagos szemlélő előtt is az a tervszerű 
elrendezés, melylyel a hadállások és katonai táborhelyek az Erczliegységet D, ív és 
E felől a szó szoros értelmében körülzárják, egyes előretolt őrállomásokkal és kisebb 
castrumokkal kézzelfoghatólag útját akarván vágni a völgvnyilásokon támadható 
betöréseknek s az Erczhegységtől egész 50, sőt 120 km-nyi távolságban feltartóz
tatni óhajtván a határszéli Kárpátok szorosain behatoló ellenséges hadakat, mint
hogy Dacia változatos története élénken illustrálja nemcsak a kiszorított dákok 
részéről, de a többi szomszédos barbar törzsek által minduntalan épen az aranyhe
gyek ellen megkisérlett rablási támadások hosszú sorozatát.

Már maga az a körülmény és települési rendszer, hogy a mai Erdély legter
mékenyebb völgylapályai, nevezetesen a két Küküllő áldott borvidéke, az Olt (Kü- 
küllőköz) kitűnő mezőgazdasági területei vagy teljesen el valának hanyagolva, vagy 
csupán nagy távolságokban fel-feltünedező mezei jószágokon és egy-egy a hadi biz
tonság által igényelt őrállomáson kívül terjedelmesebb colonisatio nyomait nem 
mutatják: napnál világosabban magyarázza a római kormány irányelveit.** Kell-e 
ezeknél nagyobb bizonyíték annak beigazolására: hogy a mezei gazdászat czéljaira 
hasonlítható területeknek akkoriban alig tulajdonítottak jelentőséget s Dacia kor
mányának legfőbb gondját, a tartomány másfélszázadnyi örökös védelmi harczainak 
czélját és bérét a máig oly nagy bőségben jelentkező aranyáldás képezte ?

A mai Erdély katonai középpontját a modern hadtudomány a Maros középvo
nalán, különösen Maros-Vásárhelynél keresi és találja meg; holott a rómaiak által 
elfoglalt és megszállva tartott Daciának határvonalai alig néhány kilométerrel odább

* Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról I. rész. (Értekezések a 
történettudományok köréből. XIV. köt. 6. szám.)

** Téglás Gábor : A rómaiak aranybányászatának őrvidéke Daciában. (Földrajzi 
Közlemények 1890. évf.)
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végződtek s Maros «Vásárhelyen felülVécs képezte a katonaiőrvidék külső láncz sze
mét, melyből csak Déváig birjuk az előretolt őrszolgálat nyomait kimutatni. A ka
tonai állomások s azok védszárnyai alatt fellendült polgári jóllét telephelyei a Déva, 
Gyulafehérvár, Székely föld vár (illetőleg Maros-Újvár), Torda, Kolozsvár, Csúcsa közé 
eső ívben helyezkedtek el, mely Őrvidék egyúttal az Erczhegység centrumából ki
vezető völgynyilások és az Erczhegység tömkelegébe szolgáló hegynyergek, szorosok 
pontos elzárására és fedezésére is a legteljesebben volt képesítve.

így a Marosra dűlő Kisbánya (Boicza), a brádvidéki vagy fejérkörösmenti 
aranybányászat védelmére és biztosítására épült, Daciának az Alföld felé szolgáló 
Maros terén utolsó castrum: Micia, a mai Maros mentén alul épen a Kajánpa
tak torkolatánál nyert elhelyezést; míg Dévához egy sokkal jelentéktelenebb őrállo
más jutott csupán, mivel e pontról már kevésbbé esett kézügybe a Kajánvölgy. Piski- 
Dédácsnál a hadi utat a Marosnak a műszaki építményekre alkalmatlanabb jobb 
partjára vezették, csakhogy a mai Gyulafehérvár helyén feküdt Apulumig annál 
közelebb érinthessék az Erczhegység zömét s a Várhelytől fel Zilahig szolgált stra
tégiai fővonalba befűzhették Erczhegységünk egyik legmesszibbre ágazó és elágazá
sai által úgy a Fejér-Körös mint az Ompoly és Abrudvíz felé átjárókat nyitó völ- 
gyületének, az algyógyinak hadi kulcsát, t. i. Germizat.

Maga ez a théma megérdemelné a tovább fejtegetést és behatoló részletezést. 
Ezt azonban e folyóirat beosztásához mérten külön alkalomra tartva fenn, téljünk 
most vissza a czímben foglalt főtárgyamhoz, vagyis a Fejér-Körös vidéknek a római 
bánya-administratióban általam feltételezett szerepéhez.

Hogy a daciai aranybányászat külön műszaki igazgatósággal bírt, s hogy a 
bányászat gyakorlati vezetésében is jártas s a tartományi pénzügyigazgatóságtól 
független procurator aurariarum Zalathnán, tehát az Erczhegységnek úgyszólva 
szívében székelt, azt e helyen, hol a bányászat annyi jeles képviselőjét van szeren
csénk tisztelhetni, felesleges is bővebben emlegetni.

Ez a procurator egymagába alig volt abban a helyzetben, hogy azt a nagy
szabású bányagazdaságot, melynek nyomai az Erczhegység egész hosszú vonalán 
kimutathatók, minden izében áttekinthesse s miután úgy Traianus, mint utóda 
Hadrianus, már csak származásuknál fogva is mint az aranyban, rézben bővelkedő 
Baetica szülöttei Hispániából, a bányagazdaságban akkor tájt már-már végzetessé 
vált haszonbér-rendszer túlkapásait nemcsak Daciában, de a többi ásványgazdag 
tartományokban is mint Noricum, Pannónia, Dalmatia, az idevonatkozó emlékérmek 
tanúságai szerint okszerű házi kezelésbe vették s lassankint e szakra ügyes, kipró
bált hivatalnoki személyzetet képeztek k i : Daciában is lassankint oly mérveket 
öltött a császári aranybányászat, hogy ha mindjárt nem is a kezdő években, de bi
zonyára nem sokkal azután egy-egy nagyobb, az Ompoly tói távolabb eső, bánya- 
conplexum igazgatása a központtól sok tekintetben emancipáltatott.

A daciai aranybányászat igazgatósága egyáltalában előkelő és kiváló tekin
télynek örvendő férfiak kezére volt bízva. így az első bányaigazgatók egyikének 
M. Ulpius Hermias-nak hamvait a császár jelentékeny szolgálatai elismeréséül Kó
mába szállíttatta. Az állás hatáskörének öregbítésére, a teendők felhalmozódására 
mutat az is, hogy 161-ben Kr. u., tehát alig félszázad múlva a berendezkedés után, 
Papirius Rufus procurator aurariarum oldalán beneficiarius működik. És mikor 
már az ampelumi procuratura személyzete a folyvást szaporodó administrationalis 
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és műszaki teendőkkel nem birkózhatott meg, akkor a subprocurator aurariarum 
vagyis az aligazgatóság is szükséges lett, a mint azt a Corpus Institutionum Lati- 
narum III. kötetében 1088. szám alatt olvasható felirat megörökíti. E feliraton t. i. 
Avianus augusti lebertus mint subprocurator aurariarum áldoz Jupiter Tavianus- 
nak. (J(ovi)o(plino) Taviano et dis deabusque pro salute [et] victoii [a] domini 
n(ostris) sanctissi [mi] Avianus (?) Aug(usti) lib(ertus) subpro(curator) auria(rum) 
v(otmn) s (olvit) a (ninto) l(ibens).

És én már a helyi viszonyok ismerete alapján is készséggel csatlakozom 
Laziushoz* ki úgy látszik Szamosközy levele után egyenesen Kőrösbányához és 
nem Apulumhoz (Gyulafehérvár) sorozza, mint Mezerims, azt az érdekes igazoló 
feliratos követ a subprocurator szereplését.

A czéljaimra oly becses felirat elkallódván, miután annak nyomát Gyula- 
fehérváron folytatott kutatásimmal sem sikerülvén megtalálni, valóban pusztán a 
területi viszonyok egybevetése jöhet e kérdés eldöntésénél segítségünkre.

A Fejér-Körösvidékét egyfelől Abrudbánya-Verespataktól vagyis az Abrudvíz 
és Aranyostól az ezer métert meghaladó Vulkán hágó, másfelől az Ompolymellék- 
től a Grohás Braza és Zsidóhegy átjárói felé még közbeeső Fericseltető és Magyarok 
hegye annyira elkülöníti, hogy főleg az utóbbi irányba még korunk fokozott közleke
dési igényei és összeköttetései sem birtak érvényesülni, úgy hogy a legkezdetlegesebb 
karaván közlekedésnél egyéb errefelé nem létesülhetett.

Minthogy pedig arómai bányaigazgatóság épen a mai Zalathna helyén létesült 
Ampelumból tartotta fenn összeköttetéseit és semmi biztos jelét még nem találtuk 
annak, mintha e nehezen megközelíthető kettős vízválasztót a római hadvezénylet 
erélye a mainál különb úthálózattal látta volna el, már geographiai tekintetből is 
plausibilisebb Lazius és Szamosközyvel a subprocuratort a Fejér-Körös völgy dere
kára s egy máig kiterjedt bányavidék centrumába helyeznünk. Mert ha mindjárt fel
tételezzük is, hogy pénzügyi érdekből talán kívánatos is lesz vala a subprocurator 
aurariarumnak az Apulumról elnevezett közigazgatási terület vagyis Dacia apulen- 
sis financz-procuratorával való állandó személyes érintkezése, még akkor sem igen 
találhatnék indokoltnak, hogy épen ez érdekből a bányaigazgatóság középpontjától 
Ampelumtól (Zalathna) alig 35 kilométerre eső s így az időnkénti tárgyalásokat lehet- 
ségesítő Apulumban (Gyulafehérvár) külön hivatalt szervezzenek.

Azt a lehetőséget pedig, mintha Apulumból, vagyis Gyulafehérvárról kellett 
volna egy bányászati fiókigazgatóságnak működni, önkényt kizárja az a körülmény, 
hogy Apulum közvetlen környékén aranybányászatot sehol nem űzhettek, s hogy az 
aranyhegyek tulajdonképen Ampelumtól, tehát Zalathnától is inkább nyugat felé 
következnek.

A subprocurator aurariarum hatásköre a szerint természetszerűleg Zalathnán 
belül az Érczhegység területén kínálkozhatott, úgy hogy földrajzi és administratio- 
nalis szempontból egyaránt a Fejér-Körös mellékét illetheté meg ez a hivatal.

S ha idegen provinciák bánya-administrationalis szervezetének analógiájával 
akarnék e reánk nézve oly fontos kérdést bizonyítgatni: igen könnyű volna felső-

* Lazii Wolfg. Comment. Iteipubl. Rom. in Exter is Provinciis bello aquisitis 
constitutise Libri XII Antwerpise 1698. Ehhez «Zamoscii Analecta lapidum» is kinyo- 
matva.
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rolniink, hogy nem csupán egyes vidékeknek, mint azt Ampelumban feltételezzük 
hanem még egyes kiterjedtebb bányaműveknek is külön önálló igazgatóságot szer
veztek. így Hispániában a mai Sierra Moréna vagy a rómaiak elnevezése szerint 
Mons Marianus külön procurator igazgatása alá volt helyezve s a proc(urator) 
montis Mariani, procurator massae Marianae feliratilag ismeretesek (Corpus Inscrip- 
tionum Latinarum H. 1*56).

Még egyes használtabb és becsesebb márványok bányái is önálló igazgatóságot 
nyertek, mint a Mons Berenicidis porphyrbányáiról (Thebae mellett) tudjuk, hol Ves- 
pasianus idejében (Kr. u. 72) C. Junius Clavianus praefectus montis, mint 
működött (Corp. Inscript. Latinarum III. köt. 72.) Ugyanonnan másokról is van tudo
másunk. így ORELLi-nél 3380. sz. felirat C.I.L.X, 1129, L.Pinaris—Nattae— praefecto 
Berenicidis; ugyancsak ORELLi-nél 3380M. Artorius praEf(ectus) montis Berenicidis 
s a Corpus Inscript. Latin. X. 3083 D. Severio praef. praesidiorum et montis Bereni- 
cis stb. Egyiptomban a Mons Claudianus is é- í xpcbto$ t o v  astaXXwv igazgatása alatt 
állott. A ma is világhírű carrarai márványbánya (akkor Lima) valamint Görög
ország, Kis-Azsia, Afrika többi márványbányái mind külön igazgatóságot nyertek.

A fémbányászoknál épen szokásos volt az önálló vezetés, s ha számba vesz- 
szük azt a nagy területet, mely Sztanizsa határába eső, Magyarok hegyétől (Dealu 
ungurilor), a Fericseltetőn a Prelucz éjszaki völgyeire, s a Tekerő Pojana felé néző 
keleti lejtőkre átterjed ; ha a Budánál, Felső-Lunkojnál, Kisbánvánál, vagy hogy 
újabb közkeletű nevével éljünk: Boiczánál, Trestiánál, Herczegány, majd meg 
Karácsnál kimutatható római bányászatot a több ponton, de legkivált Kőrösbánya- 
Czebe közt mutatkozó aranymosásokkal összekötjük: valóban önkényt kiderül, hogy 
itt megfelelő munka- és hatáskör kínálkozhatott az általam Kőrösbányához feltéte
lezett subprocurator aurariarum részére.

Hateháta fennebbiekben sikerült igazolnom e feliratilag kimutatható hivatal 
idetartozóságát, még felemlithetem azt is, hogy a subprocurator adultor procuratoris 
tehát olyszerű állást foglalhatott el, a minővei a nagybányai, selmeczbányai bánya- 
igazgatósági kerületekben alkalmazott külső hivatalfőnökök birhatnak. A subpro
curator is a császári kincstár tiszti létszámához tartozott s a számadása alá eső 
jövedelmeket a «patrimonium caesaris» számára hihetőleg az ampelumi (zalathnai) 
procurator közvetitésével szállította be. Minthogy pedig az aranybányászat vezeté
sét pusztán kezelő tisztviselőre ruházni az itt naponta előforduló bonyolult bánya
rendőri, technikai kérdések és intézkedések miatt nem lehetett, valószínűleg a csá
szári ház alsóbbrendű meghittjeiből egyes kipróbált és épen a bányászatnál szerzett 
gyakorlatok által kitűnt rabszolgák és libertusokból válogatták ki ez állásra a meg
bízottakat.

S mert az állás természete az adiutores studiorum, procurator annorum in 
Ostiis, vagy a II. században feltűnő procurator bibliothecarum, a tartományi pos
taigazgató (praefectus vehiculorum) a tartományi gladiator-iskolák igazgatóéval, az 
adiutor praefecti annonae, az itáliai utak curatoraéval stb. tehető párhuzamba; eze
kéhez szabhatták a subprocurator javadalmát is. Ilyen formán Avianus augusti 
libertus subprocurator aurariarum sexaginarius állást tölthetett be vagyis 60,000 
sestertius évi javadalmat húzhatott, a mi még mindig sokkal nagyobb annál, mint 
a mennyivel napjainkban a tudományos és műszaki tudást, a szigorú lelkiisme
retességet, a so koldalu kivánalmaknak daczára, jutalmazni szokták.
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íme ennyi az, a mivel a Körösvidék bánya-administrationalis történelméhez 
járulhatok. Kevés adat az igaz, de épen ezen kevés s az e téren oly ritkán jelentkező 
adalékok jelentősége indokolttá teszi ama kérésünket, hogy a jelenleg Brád körűi 
működő bányavállalatok a netán mutatkozó bánya-archaeologiai leletek rendszeres 
gyűjtetése, észleleteik összeiratása és közlése által segítenének a daciai római bányá
szat múltjának további felderítésében.

KÖNYVISMERTETÉS.
Lehrbuch der geologischen F orm ationshunde. F ü r S tu d ie 
rende u n d  zu m  Selbstunterricht bearbeitet von Dr. E manuel Kayser, Pro
fessor an der Universität Marburg in Hessen. 386 S. mit 70 Textfiguren 
und 73 Versteinerungstafeln. Stuttgart, F. Enke. 1891. — r̂a 14 márka.

Mióta a geológiai kutatások megdöntötték ama régi nézetet, hogy földünk 
kérge szabálytalanul egymáson és egymás között heverő kövekből, földekből áll, 
mióta tudjuk azt, hogy ellenkezőleg a petrographiailag különböző rétegek bizonyos 
szabály szerint feküsznek egymáson és mióta a discordant településben a concor- 
dantiát is tudjuk visszaállítani; mióta végre a kövületeket a homotax lerakodások, 
a rétegek települése korának meghatározására is tanultuk fölhasználni: azóta fejlő
dött a régi oryktognosia és geognosia helyében a modern geológia, melynek tudo
mányos végczélja földünk fejlődésének történetét megállapítani. E szép munkában 
a kulturnépek legjelesebb férfiai vettek részt és angol, franczia és német tudósok
nak köszönhető első sorban az elért eredmény. Kiki leginkább saját hazájának 
földjét tanulmányozván, lehetetlen is volt a nézetekben és fölfogásban azonnal 
megegyezésre jutni és így a stratigrafiai geológia mindenütt a maga fejlődési 
menetét tette és ennek folytán a korra nézve együvé tartozó rétegek csoportosítá
sánál és a szükséges tudományos elnevezések megállapításánál egymástól eltérőleg 
is jártak el. Példával szolgálhatunk erre hazánk geológiájából is. Mig az osztrák 
geológusok a harmadkor legfiatalabb emelete gyanánt a congeria emeletet nyilvá
nították ; addig hazai geológusaink, alig hogy kir. intézetünk működését megkez
dette, oly különbségeket találtak a két ország congeria emeletbeli lerakodásai között, 
hogy a hazaiakat a bécsi medenczéitől névleg is elkülönítették. Milyen bő alkalom 
nyílott a carbonkorszak igazi hazájában, Angliában, ama kor viszonyainak tanul
mányozására és egészen a jelenkornak maradt fentartva, hogy Europa, de a többi 
világrészek produktiv kőszénlerakodásaiban az analógiát megállapítsa. Még nem 
létezik ama geológiai tankönyv, mely kimerítően foglalkozhatnék a geológiai for- 
matiók összetételével, elterjedésével és szerves zárványaival, mert a geológia ezen 
ága most már megkívánja a maga alapos, kritikus földolgozását, melylyel egy 
geológiai kézikönyv vagy tankönyv nem foglalkozhatik. Azért örömmel vettük 
K ayser E manuel tanár a fenti czím  alatt megnevezett tankönyvét, mely a geoló
gusoknak és palaeontologusoknak most már a rég nélkülözött tájékoztatást nyújtja. 
Kritika és a tudomány legújabb álláspontja szerint tárgyalja a munka a föld for- 
matióit, mindegyiknek történeti fejlődését adja, a különböző véleményeket meg-
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