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A XVIII. század végén, több 
nemzedéknyi erdélyi tartózko-
dás után, immáron jelentősen el-
magyarosodva a legsikeresebb 
örmények – köztük a mi Lu-
kácsaink is – célszerűnek látták 
áttérni a szűkülő lehetőségű tá-
volsági marhakereskedelemről 
valami más jövedelemszerző te-
vékenységre. Korábban beszá-
moltam a Lukácsok földbirtoko-
si1 és a postamesteri2 „profilvál-
tási” kísérleteiről. A gazdag er-
délyi örmények a harmadik kí-
vánatosnak látszó előre-mene-
külési lehetőséget a XIX. szá-
zad második felében a bánya-
vállalkozói foglalkozásban lát-
ták. Ismeretes a Zakariás csa-
lád Balán-környéki rézbányabirtoklása3 és 
bodvaji vashámora (ezek is megérnének 
egy beszámolót!), de minket most a Lu-
kácsok aranybányái érdekelnek.

Lukács Róza ükanyám utódainak csalá-
di emlékezetében nemzedékről nemzedék-
re átörökítődött az a hagyomány, hogy Róza 
ükanyám fivére, Lukács Dávid „Zalatnán 
aranybánya-tulajdonos volt”. Egy megőrzött 
különleges arany ékszer – amelyet Lukács 
1 Lásd: Gyarmati Béla: „Az erzsébetvárosi 
Lukácsok – tőzsérekből birtokos nemesek” (a 
Füzetek 2013. novemberi számában)!
2 Lásd: Gyarmati Béla: „Az erzsébetvárosi 
Lukácsok – tőzsérekből postamesterek” (a Fü-
zetek 2014. január–februári számaiban)!
3 Lukács Róza férje, Wojciechowski József 
1877-ben a baláni rézművek „főkönyvelője” 
volt...

Róza fia ajándékozott a menyasz-
szonyának, Nuridsán Máriának 
–, Lukács Dávid bányájának ara-
nyából készült. A valóság azon-
ban ennél százszor érdekesebb!

Erdélyben ősi hagyománya 
volt a bányászkodásnak. Az 
ókorig visszamenően ismertek a 
híradások Erdélynek a különfé-
le földalatti kincsekben való bő-
velkedőségéről: arany, ezüst és 
sóbányái egykor nagy gazdag-
ságot biztosítottak. Szokás mon-
dani, hogy a rómaiak kezdték 
meg a bányászatot Erdélyben, ez 
azonban így pontatlan, mert már 
a rómaiak is művelt bányákat ta-
láltak, amikor Erdélyt meghódí-
tották: Erdély szerte már ősidők 

óta zajlik a kősó és különböző ércek bá-
nyászata, természetesen koronként változó 
intenzitással és mindig a kornak megfelelő 
technikával. Erdély nem csak a török hó-
dítás előtti Magyar Királyság számára volt 
igen értékes, de később Habsburg hatalom 
alá vetve is hosszú időn át Erdély adta a bi-
rodalom aranyának több mint 60%-át.

A köztudatban az él, hogy a XIX. század-
ban Zalatna környékén élénk aranybányá-
szat folyt.4 Lukács Béla, érintett szemtanú-
ként így irt:5 „A XIX. század első felében már 
135 000 darab arany-értéket termelnek és 
4 Zalatna egyik ókori neve Auraria minor 
(„Kis-aranybánya”), német nevei közt pedig 
előfordult a Goldenmarkt („Aranypiac”)
5 Lukács Béla: „Az erdélyi aranybányászat”. 
(In: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és 
képben, Budapest, 1889)

2500 nemesfém-bánya, 1500 zúzó van mű-
ködésben s az aranymosókat is beszámít-
va, több mint 10 000 ember foglalkozik a ne-
mesfém-bányászattal. E század végén még 
munkásabb, élénkebb és sikeresebb a bá-
nya mívelése.” Ezt festi meg élénk színekkel 
Jókai a „Szegény gazdagok”-ban, hiszen az 
ott leírt Lúcsia barlang-beli hamispénzverés 
alapja a be nem váltott aranyérc volt. Egy, a 
mi Lukácsaink koránál majd 200 évvel ko-
rábban írott vers már így írt a zalatnai arany-
bányászatról6:
„Mindenütt arany van. Habzó patak ágya
Aranyból vetve, aranykőbe vájva.
Röghöz ragadt népség — együgyű parasztok
A patak‘ ágyából színarany halat fog.
Mindenütt arany van. Sziklabérczek gyomra
Aranyat gyűjtött fel titkosan halomra.
Halovány bányász nép: sziklabérczek férge
Utat vág, utat fur anyaföld‘ méhébe,
S betevő falatát kincseit orozva
Föld‘ színére hozza.
Itt van ember, ország, fogd, boldogulj vele
Kárhozzál el tőle !”

Kevéssé ismert, hogy Erdélyben a nemes-
fémeken (meg természetesen vasércen és 
kőszénen) kívül nagy mennyiségben és vi-
szonylag könnyen volt bányászható egyebek 
között a réz, a higany7 és a kén, illetve ezek 
6 Opitz Martin (Bethlen Gábor gyulafehérvá-
ri kollégiuma professzorának) 1622-ben írott 
verse: „Zalathna vagy Erdély nyugalma”
7 A jó minőségű és olcsó zalatnai „kéneső” Ham-
burgig, Amszterdamig, Velencéig ismert és ke-
lendő volt. Az erdélyi fejedelmek korában évi 
500 mázsányi is piacra került, és a bármennyit 
el lehetett adni belőle Európában, de Mária Teré-
zia iparpolitikája jelentősen visszavetette a kiter-
melését. Számunkra a higanybányászat azért ér-
dekes, mert a korabeli aranykinyerés egyik esz-
köze volt a higannyal történő amalgámozás, amit 
megkönnyített, hogy az erdélyi higanyérc-bá-
nyák az aranybányák közelében fordultak elő.

ásványai, ércei. (A máig kimeríthetetlen kő-
sóról nem is beszélve!) Kevesen tudják, hogy 
a XVIII. század végén elsőként Zalatna kör-
nyékén fedezték fel a tellurt is.

Bár a föld mélyének kincsei elvben 
mindig az uralkodót illették, de a bányá-
szat űzése sokszor igen laza feltételek kö-
zött zajlott. A minket érdeklő időszakban 
bárki nyithatott bányát a saját földjén, ha 
volt hozzá elég tőkéje és vállalta az urbura 
(bányajáradék) befizetését. Mivel akkori-
ban az örmények nem számítottak az erdé-
lyi magyar nemzet tagjainak, ezért földet 
nem birtokolhattak, tehát vagy a Kincs-
tártól béreltek, vagy magánbirtokosok ál-
tal létrehozott bányatársulatokban szerez-
tek részhányadot. (Közel 50 kincstartósá-
gi bánya 6000 részvényének többsége kis-
tőkés magánosok kezében volt.)

A bányák művelésében érintettek jogi 
ügyeit a bányajog különleges szabályai 
regulázták. Az aranybányászat szabályo-
zása azért volt viszonylag laza, mert az 
arany amalgámozásához szükséges (de 
kincsképzésre alkalmatlan) higany bá-
nyászata viszont szigorú állami ellenőrzés 
alatt állott. Ez, és a bányászott érc köte-
lező beváltása biztosította a Kincstár szá-
mára az elvárt részesedést.

Az aranybányászat közel sem volt 
olyan egyszerű, mint amilyennek Opitz 
uram versezete leírta. Az arany folyóvíz-
ből való mosása kevéssé volt hatékony, 
így az csak kiegészítő jövedelemforrás-
ként volt szóba jöhető. Érdemi hozamot 
az aranytelérek bányászattal való feltárá-
sa biztosíthatott, ámbár meglehetős nagy 
ráfordítás árán.8

8 Az aranybányászat jövedelmezőséghez ada-
lékul: a XVIII. században Zalatna környékén 
egy grammnyi színarany kinyeréséhez mintegy 
50–200 kg nyers ércet kellett kifejteni, felap-
rítani, megtisztítani és végül megolvasztani...

Gyarmati Béla
Az erzsébetvárosi Lukácsok aranybányái

(1. rész)

M-betűt formázó ter-
m é s a r a n y - m e l l t ű . 
Anyaga a családi ha-
gyomány szerint Luk-
ács Dávid bányájából 
származik.
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A bányaművelés alapja a hagyományosan 
szabványosított nagyságú bányatelek volt, 
ami rendszerint két, néha négy, kivételesen 
még több „bányamérték”-ből állott. (A bá-
nyamérték nagyjából 4,5 ha-nak megfelelő 
földterület volt.) A bányatelken, illetve alat-
ta, a mindenkori bányajog szabályai alapján 
folyhatott a földmélyi bányászat. A bányatel-
ket a bányászatra jogosultak néha birtokol-
ták, de sokszor csak bérelték a Kincstártól. Az 
erdélyi aranybányászat fénykorában ezernél 
több kicsiny és vagy harminc nagyobb bá-
nya működött az úgynevezett „arany négy-
szög”-ben (a nagyjából Aranyosbánya [Baia 
de Arieş]—Körösbánya [Baia de Kriş]—
Nagyág [Săcărāmb]—Zalatna [Zlatna] által 
határolt terület).

Maga az ércbányászat (részben az ér-
cek viszonylag könnyű hozzáférhetősé-
ge miatt) a XIX. század elejéig középko-
ri módszerekkel folyt: kézi erővel kivájt9, 
később esetleg puskaporral robbantott tár-
nákban. A meddő kőzet kibontása mind 
veszteséget jelent,10 ezért az aranybányák 
vágatai a lehetőségek határáig szűkek és 

9 „ütesz és feszék segélyével”, ahogy a nyelv-
újításkor a kalapács és véső német megnevezé-
sét (Schlegel, Eisen) magyarították...
10 Zalatna környékén az arany-telérek alig fél-
méteres vastagságúak voltak!

girbe-gurbák voltak, bennük csákányozni 
alig lehetett (nem úgy, mint a nevezetes 
sóbányákban, ahol soktíz méteres vastag-
ságú kősó-rétegben lehetett vájárkodni).

A kibontott érctartalmú kőzetet évszá-
zadokon keresztül bőrzsákba vagy favö-
dörbe gyűjtve hordták a felszínre, mert 
csilléket is csak a szélesebb gyűjtővága-
tokban volt érdemes telepíteni11. A felszín-
től távolodva a vájároknak egyre nagyobb 
nehézségekkel kellett megbirkózni: a vi-
lágításhoz használt mécsesek és fáklyák 
elhasználták a levegőt, tehát mesterséges 
szellőztetésről kellett gondoskodni, a mé-
lyebben fekvő tárnákba beszivárgó talaj-
vizet pedig ki kellett vezetni (szivattyúz-
ni) a szabadba. A nagyobb mélységben 
való bányászat tehát már komolyabb gé-
pészeti felszerelést, azaz komolyabb tőke 
befektetését igényelte, ami szükséges-
sé tette az egyes kistőkések összefogását, 
akik részvénytársaságként működő „bá-
nyatársulatok”-ba szövetkeztek. E bánya-
társulatok rendszerint szentekről vett ke-
gyes elnevezést viseltek, mert a bányász-
nép a föld alatt igencsak szükségét érezte 
az égiek támogatásának.

A bányákhoz szükség volt a bánya kör-
nyéki erdőkből való fa kitermelésére: nem 
csak a tárnák aládúcolásához volt szükség 
fára, hanem szinte minden fából készült: a 
patakok zsilipjei és mederbélelései, a zúzó-
művek és malmok épületei és berendezései, 
a bányászathoz és ércfeldolgozáshoz szük-
séges valamennyi épület nagy része is fából 
épült, sőt, eleinte még a csillék vágányai is! 
És akkor nem beszéltünk a műhelyek, iro-
11 A modern bányászat más alapokon áll: ha 
úgy gazdaságosabb, akkor nagyteljesítményű 
fejtőgépekkel az egész hegyet elhordják, na-
gyipari módszerrel kinyerik a szükséges anya-
gokat, majd – jó esetben – visszahordják a 
meddőt és helyreállítják a növénytakarót.

dák és szállások bútor- és szerszámkészítési 
faanyag-igényéről, de legfőképpen a kohó-
művek folyamatos és egyre növekvő faigé-
nyéről!12) A Zalatna-környéki bányászatnak 
tehát régóta igen szoros kapcsolata volt az 
erdőgazdálkodással. A Zalatna-környéki er-
dők kincstári tulajdonban voltak. Az erdők 
anyagának hasznosítása örök súrlódási for-
rás volt a tulajdonos (esetünkben a Kincs-
tár) és a fát különféle, nagyrészt ősi, már 
igazolhatatlan előjogok alapján használni 
kívánók között, akik Lukács Béla későb-
bi szavai szerint  : „túlnyomó számmal az 
oláh13 köznép” tagjai voltak: eleinte inkább 
a hegyek közt vándorló pásztorok, később 
egyre nagyobb számban a bányák és kohók 
körül munkát találó „proletárok”. A Zalatna 
körül újra és újra magasra csapó indulatok-
nak az egyik oka az volt, hogy az erdők és 
a bányák tulajdonosai-kezelői sokszor föl-
desúrként álltak szemben a környékbeli 
jobbágyokkal.

A kibányászott nyers, úgynevezett „zú-
zóérc”-ben az átlagos aranytartalom vi-
szonylag kicsiny volt. Az arany hatékony 
kinyeréséhez a zúzóércet fel kellett aprí-
tani. Az ércdarabok aprításához a római 
időkben igen egyszerű módszert használ-
tak: kő mozsárban törték-morzsolták kellő-
en finomra az ércet. (A római kori bánya-
művelés nyomairól az 1870-es években 
Lukács Béla több közleményt jelentetett 
meg.) A XIX. századra az ércaprítás fárasz-
tó munkáját már régen gépesítették: a he-
gyi patakok mentén vízhajtású érctörő zú-
zóműveket építettek. A hegyek közt rend-
12 A XVIII. században a zalatnai kohó fűtése 
még a környékbeli hegyek erdeiből kitermelt 
faszénnel történt!
13 Az oláh népnév csak 1848 után vált sokak 
számára becsmérlő jelzővé, amikortól az érin-
tettek egyre inkább elvárták a maguk számára 
a román megnevezést

szerint bőven előforduló hegyi patakok vi-
zét felduzzasztották és úgy szabályozták, 
hogy a vízhozam ne az időjárás szerint, ha-
nem az ércfeldolgozás igényei szerint vál-
tozzon. A víz erejével meghajtott malom-
kerék forgását a tengelyéből kiálló csa-
pok révén az úgynevezett zúzónyilak meg-
emelésére használták. A nyilak függőle-
gesen mozgó vasalt végű súlyos gerendák 
voltak, amik felemelkedésük után saját sú-
lyuknál fogva hullottak alá, miáltal az alá-
juk juttatott ércrögöket kellően apróbb da-
rabokra zúzták. A XIX. század közepén a 
Zalatnán átfolyó Vulkoj patak völgyében is 
több száz (!) zúzómű dohogott éjjel-nappal. 
Amint azt Jókai a „Szegény gazdagok”-ban 
írja (némi iróniával): „A bányákat magáno-
sok míveltetik, mindenfelé a patakok menté-
ben egész sorozatait látni az ércztörőknek; 
egyik csinosabb, a másik rongyosabb, né-
melyiknek vagy vize nincs, vagy aranya, az 
nyugszik, a többi nagy gondolkodva hullat-
ja kopogó kallóit, a völgyek oldalait száza-
dok óta felhordott kőhányások fedik, a mik-
ben mind arany volt valaha.” Máshol: „az 
erdős hegyoldalakból távoli hámorok vér-
vörös fénye világít messze, s (a zúzóművek-
ből származó) gépies zörgés egyhangú kon-
gása veri fel a csendet...”

Bánya a XX. sz. elején (Képeslap a Legendi 
család gyűjteményéből)

Egy hagyományos érczúzó kallómalom 
(Verespatak környéke, képeslap a Legendi csa-
lád szívességéből)
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A folyóvíz rögtön bizonyos mosást-vá-
logatást is végzett, azonban további tisztí-
tás céljából a megfelelően felaprított és mo-
sott ércet különféle eljárásokkal, például hi-
gannyal14 történő amalgámozással, vagy 
savazással tovább kellett kezelni. Végül a 
megnövelt aranykoncentrációjú elegyet ko-
hóban megolvasztva végezték el a végső 
tisztítást, illetve tömörítést (és nyerték visz-
sza a higany egy részét). 

Sokszor a munkások bérét is félkész ál-
lapotú érccel fizették ki, amit azután a hi-
vatalos beváltóhelyen válthattak törvényes 
pénzre. A megfelelő tisztaságúra finomított 
nemesfémet kötelezően előírt árfolyamon 
be kellett váltani a Kincstár javára. (A bá-
nyászok a nyers ércnek jó esetben nagyjá-
14 A Zalatnán működött aranybányák szeren-
cséjére a közelben higanytartalmú ércet is le-
hetett bányászni.

ból a felét kapták meg aranyértékben, ami 
az elégedetlenségnek örökös forrása volt.)

Az aranybányászat nem csak a megver-
selt kárhozat forrása volt, sőt, sok szegény 
jobbágy, vagy nincstelen pór számára bizto-
sította a vájárként való megélhetést, továb-
bá az „infrastruktúrát” működtető sok „kék-
ruhás” szakembernek: építőmestereknek, 
kovácsoknak, ácsoknak, kohómestereknek, 
gépészeknek, számvivőknek, üzemorvos-
oknak15, és persze a bányák tulajdonosai-
nak, vagy részvényeseinek (az Uralkodót 
képviselő Kincstárról nem szólva).

Hogy mennyire meghatározó volt 
Zalatna életében a XVIII. században a bá-
nyászat, azt a zalatnai római katolikus ke-
resztelési anyakönyv 1772. évi címoldalán 
látható színes rajz is mutatja.

A címoldali felirat felett az angyaloktól 
közrefogott Szentháromság látható, de ké-
toldalt és alul a bányászat motívumait áb-
rázolták. Baloldalt az Aranymosó visz a fe-
jén egy tálat tele érccel, mögötte az érczú-
zó malom kallója. Jobb oldalon a Bányatiszt 
látható: a felemelt kalapács a bányászatra, 
az oldalán lévő tőr a hivatali rangjára utal. 
Mindkettőjük ruházata élethűen megrajzolt, 
a foglalkozásukra jellemző. A címfelirat 
alatt egy talicskát emelő vájár és egy fa(!) 
„vágányon” érccel megrakott csillét vontató 
lovacska látható, valamint egy sereg hosz-
szúnyelű szerszám (csákány, lapát stb.).

Gazdaságtörténészek elemzései szerint 
a XVIII. század közepén Erdélyben fellen-
dült a bányászat, így az aranybányászat is: 
többféle technikai újítást vezettek be, nőtt a 
bányák jövedelmezősége. Zalatna az erdő-
15 A zalatnai vérengzésről súlyosan érintett 
szemtanúként a leghitelesebb beszámolót a 
zalatnai kohóművek üzemorvosa, dr. med. 
Ignaz Reinbold szolgáltatta, egy 1881-es adat 
szerint pedig Balánbányának is volt „üzemor-
vosa”, az örmény dr. Zakariás István.

közti pásztortanyákat is felölelő bányászfal-
vak széles hálózatától körítve egyre fonto-
sabb medenceközponttá fejlődött. Zalatna 
a felvirágzását a környező bányákon kí-
vül egyrészt az 1748-ban felépített első ko-
hóműnek köszönhette – hiszen az egyéb-
ként ipari méretekben kevésbé gazdaságos 
aranybányászatot az együttbányászott kü-
lönféle kísérő ércek egyidejű feldolgozása 
tette egyenletesen nyereségessé16 –, más-
részt a bányatörvényszék 1748-ban történt 
odatelepítésének, majd 1788-ban a zalatnai 
16 A bányakapitányság nagy terület számta-
lan (arany)bányája felett látta el a felügyeletet, 
amivel Zalatna közigazgatási fontossága jelen-
tősen megnövekedett.

bányakapitányság létrehozásának.17 Lukács 
Simonék háza18 éppen átellenben áll a bá-
nyakapitányság hivatali épületével, ami 
1848-ban valószínűleg hozzá járult a csa-
lád sorsának alakulásához...

A Zalatnán működő kincstári aranybe-
váltó hely ugyan igen sok zalatnai, illetve 
Zalatna-környéki bányásznak biztosított 
megélhetést, de a beváltási ár – az ércnek 
a „kémszemlész által” (vegyvizsgálattal) 
megállapított finomságától függően – vál-
tozó volt, és rendszerint a bányászok által 
méltánytalannak vélt árfolyammal történt, 
ami megint csak sokszor keltett társadalmi 
feszültséget.

1815-ben I. Ferenc király és Karolina 
királyné erdélyi utazása során augusztus 
27-én Gyulafehérvárott szállt meg, és a 
környékén, így Zalatna vidékén19 is több 
kirándulást tett. E zalatnai kirándulások-
nak egyik oka lehetett a táj szépsége, de 
az uralkodó számára valószínűleg érdeke-
sebb cél volt a zalatnai aranybányák, ko-
hóművek és a Kincstár számára jelentős 
bevételi forrást jelentő bányakapitányság, 
illetve az aranybeváltó hivatal megtekinté-
se. Az erzsébetvárosi Lukácsok egyik ága 
ekkor már régóta Zalatnán élt (ha lehetett 
volna birtokuk, bizonyosan zalatnaira vál-
toztatták volna az előnevüket).

Folytatjuk
17 A köztudatban Simon fia, Lukács Béla ne-
véhez kötődik, mivel a ’48–49-es események 
után ő újíttatta fel és bővíttette ki. A helybéliek 
által Lukács Béla gróf(!) kastélyaként emlege-
tett épület az I. világháború óta folyamatosan 
pusztult, míg az utolsó pillanatban, uniós segít-
séggel sikerült megmenteni. (Teljes körű fel-
újítása napjainkban a befejezéshez közeledik.)
18 Zalatna Gyulafehérvártól (Alba Julia) 35 
km-re nyugatra fekszik, a ma DN74 jelű úton.
19 Más utalás szerint a bányát Schafkovitsék 
nem megnyitották, hanem csak újranyitották...

A zalatnai első kohómű vázrajza

Az aranybányászat ábrázolása a zalatnai 
anyakönyvben


