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4. ábra. Övszalagoldal. Mikr. Reichert, nagyítás 650.
5. « Pánczél oldal. — —
6. « Rendellenesen kifejlődött két egyén a pánczél oldalról. Mikr. Reichert, 
nagyítás 650.

7. ábra. Achnanthes minutisdma Kg. Mikr. Reichert. Obj. VIII. Oc. IV. Nagyítás 880.
Két egyén, melyek egy kis nyélen ülnek a vaucheria-fonalon.

8. « Achnanthes exilis Kg. var. constricta nov. var. Övszalagoldal. Mikr. Reichert
nagyítás 880.

9. « Achnanthes exilis Kg. Pánczél oldal. Mikr. Reichert, nagyítás 880.
10. « Achnanthes minutissima Kg. Övszalagoldal. Mikr. Reichert, nagyítás 880.
11. « Cocconema cymbiforme E hrbg. Pánczél oldal. Mikr. Reichert, nagyítás 650.
12. « Conferva homhydna Ag. var. minor W ille. A jellemző H alakú része a

falnak. Mikr. Reichert, Obj. V. Oc. II. Nagyítás 210.
13. « Navicula Amphishaena Bory. Pánczél oldal. Mikr. Reichert, nagyítás 650.
14. « Cocconeis communis H eib. Pánczél oldal. Mikr. Reichert, nagyítás 650.

A RÓMAIAK KŐBÁNYÁSZATA POTAISSA VAGYIS A MAI TORI)A
KÖZELÉBEN.

Téglás GiBOR-tól.

A római bányászat emlékeinek nyomozása s az ezzel összefüggő társadalmi, 
nemzetgazdasági és hadászati kérdések behatóbb tanulmányozása már évek óta 
arra a meggyőződésre vezetett, hogy Dacia meghódításának munkája nem csekély 
pénz- és véráldozatba került, s a tartománynak Kr. u. 105—265-ig számítható 
másfélszázados birtoklása alatt, a folyvást erősbödő kültámadások, s főleg a népván
dorlás áradatainak a Kárpátok hegykoszorúját ostromló hullámzásai ellenében 
alkalmazott, erőfeszítések valódi indító okát nem annyira a birodalom tekintélyé- 
lyének, külső méltóságának érvényesítése, mint inkább a daciai hegyekben felhal
mozott s a folytonos hadműveletek által sajtolt birodalmi kincstárra nézve nélkü
lözhetetlen ásványkincsek biztosításának érdeke képezte, s nevezetesen a tartomány 
védrendszere, főhadi iitja első sorban az ásványvidéket és sóterületet szolgálja.*

Mióta sikerült nemcsak az Erczhegységben elszórt bányászati emporiumok 
helyzeti viszonyáról tisztább képet nyernem, hanem a daciai hadi rendet s az annak 
szolgálatára hivatott katonai állomásokat is a helyszinéről megismerhettem ; mióta 
a tartomány stratégiai viszonyait combinative vehettem tanulmányozás alá, e meg
győződésem még jobban megszilárdult. A hol csak hasznosítható ásványanyagot 
találtak, ott a rómaiak azonnal megvetették lábukat is és annak körülzárását a 
legszorgosabb gonddal teljesítették. Az arany mellett főgondjukat a sóra fordították, 
e tekintetben legfontosabb középpontjaik egyike a mai Torda, a római Potaissa volt,

* Tanulmányok a rómaiak daciai aranybányászatáról. Olvastatott a m. tud. 
Akadémia II. osztályának 1889 évi márczius 11-iki ülésén. Értekezések a történet
tud. köréből XIV. köt. YI. szám. — Dacia védrendszere, Földrajzi Közlemények 1890 
évfolyam.
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mely igen nevezetes szerepet játszott Dacia életében. A főhadi út a Maros teréről 
itt szelte az Aranyost és mint azt egy Ajtonban napfényre került mértföldmutatóból 
(Corpus Inscriptionum Latinarum III. köt. 1027 szám, jelenleg Kolozsvárott) 
látjuk, Dacia elfoglalása után alig 3—4- évvel Kr. u. 109/110-ben a cohors Flavia 
Ulpia Hispanorum militum civium Romanorum equitata volt megbízva a Napocaig 
(Kolozsvár) szolgáló útszakasz kiépítésével.

A tartomány teljes pacificatiója után ez a cohors elhagyja Daciát, melynek 
helyőrségi szolgálata teljesen a XIII. légióra marad. Nagyobb lendületet a III. szá
zadra átmenŐleg nyer Potaissa, miután Septimius Severus Dacia védelmi erejét a 
Troemisből (Alsó Moesia) Kr. u. 193—211 közt idevezényelt légió V. Macedoni- 
caval emelik olyképen, hogy az innen éjszakra eső területet a légió V. M.-val a déli 
vidéket pedig az Apulumban székelt légió XIII. gemina-val őriztette. A légió 
Y. Mac. főparancsnoka (praefectusa)1 már magában kiváló jóllét előidézőjévé vál
hatott, mert a főhadiszállás nagyszámú tisztikara a vagvonosodásnak egymagában 
is sokféle forrásait nyitotta meg. De Septimius Sevei'us Potaissát, mint Ulpian1 2 jog
tudós iratából tudjuk, helyhatósági kiváltsággal is felruházta : Patavissensium vicus 
coloniae impetravit. És így nem csupán katonai osztály emelte Patavissát vagy 
Potaissát, hanem a polgári elem is hathatós tényezőjévé vált gyarapodásának. Az 
iparos testületeket a collegium fabrum3 képviseli; a fiamén4 municipii a város 
védistenségének főpapjaés a helyi védistenek papi collegiumának elöljárója (magister 
Augustalis)5 6 mind arra utalnak, hogy a szoros értelemben vett hadi építményeken 
kívül nagyszámú kulturalkotások terjesztették itt a civilisatiót. Mindezek a monu
mentális épitészet felvirágzását is nagyban elősegítették a műipar némely ága, külö
nösen a kőfaragás kellő keresletnek örvendhetett éppen itt, hol nemcsak a jövedel
mező sóbányászat, de az Aranyos mentén felfelé ismétlődő aranymosások és 
aranybányászat is hozzájárult a polgárság gazdagításához.

A Potaissában összpontosított sokféle katonai és polgári elem első sor
ban a vallási építkezésekben elégítette ki műipari hajlamait. Jupiter,0 Mercu-

1 Corpus Inscriptionum Latinarum III. 892. Optatus praefectus legionis V. M. 
E czímet tartalmazza a daciai uralom legutolsó időszakából Deo Arizó bono pueri 
conservatori szentelt oltár is.

2 Ulpianus Liber I. De censibus Digesta 50, 15, 1, 8, 9.
3 Orbán  B alázs : Torda város és környéke 62. 1. 12. sz. Tordáról Czegére került 

és gr. W ass ÁDÁM-nál látható síremléken Publius Aelius Valeriamts patronus et decurio 
collegii fabrum vixit annis LX decuriones et principales . . . acere conlato . . .  de 
decreto universitatis faciendam curaverunt.

4 Corpus Inscriptionum Latin. III. köt. 903. sz. Valerus Celsus fiamén m u
nicipii.

5 Corp. Inscript. Latin. 912. Aurelius secundus magister Augustalis.
6 Jupiterre C. I. L. III. köt. 885. sz. Aurelius Sedatus immunis librarius 

880. 904. 884. 886. Aurelius Valentinus praefectus equitum. 887. Jucundius Juvenalis 
cornicularius legati. 890. C. T. S. beneficiarius. 891. 892. Jovi optimo maximo et diis 
deabusque et genio loci Optatus praefectus legionis V. Macedonicae constantis. Jelenleg 
a bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban látható. 893. Jovi optimo maximo Junoni 
Aurelius beneficiarius 894. Aurelius Vetus adiutor officii corniculariorum. 895. Jovi 
optimo maximo statui item depulsori Julius Maximinianus tribunus militum. 889.
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rius,1 Juno,2 Hercules,8 Nemesis,4 Silvanus5 szentélyei mellett, Azizus bonus 
puer,6 Isis és Serapis,7 sőt az ezerkarú myricmomia Isis8 és a keleti telepesekkel 
átplántált Mythra9 cultus is külön templomokban részesültek. Dianának két oltárát 
(Erdélyi muzeumegy. 1877. IY. 147. és 145.1. Ephem. epigr. IY. 62.1.) ismerjük, Liber 
pater et libera mater szintén tiszteletben részesült (Erdélyi muzeumegy. 1877. IV. 
145. 1.) de még a katonai iskola geniusának is áldozatot hoztak (Genio Scholarum 
beneficiario sub Octavio Juliano legato Augusti C. I. L. III. 876. sz. felirat a tordai 
templom mögött az utczán látható felirat).

Ennyiféle cultus az ehhez tartozó monumentális épületekkel házi- és útszéli 
oltárokkal már magában sok kőanyagot és ügyes lapidariust és artifexet igényelt; 
ezenfelül még a síremlékek sokfélesége s a magasfokú civilisatióval járó fényűzés 
mind amaz alkotásai, melyek a kőfaragásnak virágzását lehetségessé tették.

Valóban a tordamellékieknél terjedelmesebb és szebben müveit kőbányákat 
csakis Hunyadmegye területén a tartományi székváros közelében találunk. Potaissá 
számára a hírneves Tordahasadék keleti nyílásánál aknázták azt a kitünően meg
munkálható inészmárgát, mely Torda utczáin annyiféle alakban kelti fel az idegen 
figyelmét, s mely építőanyagként vagy síremlék és vallási emléktárgyak alakjában 
másfélezer év viharaival daczolt.

A tordai hasadékhoz már ezért is érdemes kilátogatni. Rendesen az Aranyos 
bal partján haladó mezei utat követik Mészkő faluig, vagy a Parde patak völgyén 
hatolnak a tordai hasadékhoz szolgáló fennsíkra, avagy Uj-Tordán fel a szindi 
patak völgyén tartanak Szind faluig s onnan a hegyháton csapnak a tordai hasa
dékhoz.

A tordai hegy vonal gerinczét felépítő felső jurakorbeli sárgás vagy szüx-kés- 
fehér tömör mészkő pados rétegei 20—60°-nyi ENy düléssel a torda-kolozsvári 
országuknál ifjú tertiaerrétegek vékony takarója alatt kezdődnek és a túr-koppándi 
hasadékban tárulnak először fel. Ezen hasadéktól délre a hegyvonulat bemélyedő 
nyergén ismét tertiaerrétegek alá bukik a mész, hogy alig pár kilométerrel odább 
a sokszor emlegetett Torda-hasadék két oldalának ábrándos alakzatokban kiváló 
síkfalain és tornyos képződéseiben annál meglepőbben előtérbe léphessen. A tordai 
hasadékon túl folyvást keskenyedőleg dél-délnyugatra ismét ifjabb tertiaer takaró 
alatt húzódva éri el Borrévnél az Aranyos völgyét s az itt felmeredő szirtes alak
zatok Toroczkónak folytatódnak. Ezen hegyvonulat mindkét lejtőjén a hegyvonu
lattól legfeljebb 10°-kal kifelé dőlve és a mezőségi tályag felé gipsztelepek vonulata 
által kísérve helyenkint iíjabb mésziszap által összeragasztott juramész- és augit- 
porphyrit-törmeléktől vagy kavicsoktól breccia- és conglomerátszerü, többször azon-

883. 888. végre Orbán Balázs: Torda és környéke 76. lapján 113. sz. a. az úgyszintén 
a 93., 94., 95. 97. Ephemeris epigr. II. köt. 304. lapja után és általam közölve egy az 
Archaeol. epigr. Mittheil, aus Oesterreich-Ungarn 1889. évf.

1 C. I. L. III. 897. és 898. Marti consentienti sacrum Hermias dedicavit.
2 Téglás G., Archaeol. epigr. Mittheil. IX. évf. I. fűz. 243—244. 1.
3 C. I. L. III. 877. Herculi invicto. — 4 C. I. L. III. 902. — 5 C. I. L. III. 

903. Silvano sacrum. — 6 C. I. L. III. 875. — 7 C. I. L. III. 881. — 8 C. I. L. III. 
882. — B C. I. L. III., 870., 890., 900., SOI., 937.

(15)



IG TÉGLÁS GÁBOR :

ban mészalgákkal (lithothamnium) sűrűn telt szilárd, tömör mészkő vaskos réteg
padjai terülnek el közvetlenül a juramészkövön vagy a porphyriten és az augitpor- 
phyrittcrmelék képződményein.*

Ezen parti jellegű lajtamész és a mély tengeri eredetű mezőségi rétegek 
településére a legtöbb helyen azt mondhatjuk, hogy a lajtamészkő és breccia 
közvetlenül átmegy a mezőségi tályagba.

Az említett lajtamészkő kitűnő építőanyagot szolgáltat Szind és Xoppánd 
közt az országút mentéről, valamint a Szind és Yárfalva mellett levő kőbányák
ból ; ugyanezen anyagot használták a rómaiak is, kiknek kiterjedt kőfejtését 
sikerült a Tordaliasadék kijárójánál a balparti sziklatető közelében megtalálnom, 
hol az említett rétegek könnyen hozzáférhető tömzsöket képeznek. Az első 
műhelyet (1. rajz a, b) két részben munkálták s a jobbfelőli «műhely» (b )  lépcsős 
lefejtése világosan megkülönböztethető. A 10 m hátfal finom vésőbarázdáit máig 
sem simíthatta el teljesen az idő keze s csakis a felületen és a széleken érvénye
sült a lekopás. Ettől alig 0,8 méternyi távolságban következik egy újabb műhely, 
melynek szélessége, hosszúsága 4—4 m tesz, úgy hogy 2—3 embernek való hely 
állott rendelkezésre.

Mindezeknél érdekesebb és tanulságosabb a « Vágott kő» nevű bányamarad
vány (2. rajz). A vaskos rétegpadokat két egymástól szögletre dolgozott közfal által 
elválasztott munkahelyen, azok külső mellékterületén pedig függőleges irányban fej
tették. A gondosan leválasztott rétegfalat 30—50 cm hosszúságú vésőbarázdák szövik

* Lásd Koch Antal: Jelentés Torda-Aranyosmegye Tordától nyugatra eső 
területének 1887 nyarán végzett földtani részletes felvételéről. A m. kir. földtani intézet 
évi jelentése 1887-ről. Budapest, 1888.
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át s egy helyen az ékelési rés 30 cm magasságban és 26 cm alapszélességben vilá
gosan illusztrálja az egykor ide alkalmazott lapidariusok eljárási rendszerét. A jobb 
felöli munkahelyen mesterségesen öblösített üreg az éjjeli őröket, az ételkészletet, 
eszközöket, felesleges ruhákat fogadhatta magába.

A levésett fal közepén legmagasabb és ott 6,5 m most is, bár a szélhordta 
portömeg, a természetes törmelék és málladék az eredeti magasságból jókora darabot 
feltölthetett. Az első munkahely beesése 6,5 m, kihajlási oldalfala 4,6 m. 
A második munkahelynél 8  m a beesési, és 4,7 m a kihajlási hosszúság. A rajzon már 
nem látható harmadik egy 12,3 m fallal záródik. így ez a sziklatömzs tizenkét- 
oldaluvá van körüldolgozva, melyet felül is lépcsősen lefejtettek (3. rajz).

A tulajdonképpeni « Vágott fco» elnevezés erre vonatkozik. Ettől éjszak-nyu
gatra 6  m rés után egy újabb, de már kisebb «vágott kő» alakú bánya követ
kezik, melyet azonban inkább elliptikuson dolgoztak le. Ezeken kívül még több 
apró letompított, mészroncsalék hirdeti a rómaiak tevékenységét.

A « Tordahasadék» -ra hajlólag a kavicsoktól breccia- és conglomeratszerűvé 
alakult alsó rétegek lépnek előtérbe.. Ezekből kitűnő építőanyagot nyertek a 
bánya művelői s valami 5 m magasságban észlelhetjük a lefejtés nyomait, sőt e 
lesimított fal alá ismét egy odút (4. rajz) vájtak, annak falában az eszközök szá
mára 25 cm magas és 15 cm széles felül ívesre vájt vakablakot láthatunk.

Innen a mészvonulat említett lajtamész takarójában Szindhez közeledőleg, 
az úgynevezett Sejkán, számos apró bányaüreg jelzi azon pontokat, honnan 
annak idején használható anyagot bányásztak. Ezen a tetőn, de különösen a Parde 
patakvölgy fejében s innen a tordai hasadékkal szemben fekvő Szőke dombig ter
jedő 5—6 holdnyi területen hevernek azon tégla, fedélcserép, edénytöredék, 
épületromok, melyek a bányászatnál alkalmazott munkások kis gyarmatát jelöl
hetik.

Különben később e helyen magyar korbeli település is létezett és a nemzeti 
fejedelmek építkezéseihez is nagyban használták az idevaló kőanyagot. így B ethlen
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G ábor * erdélyi fejedelem a török által feldúlt gyulafehérvári fejedelmi palotát és 
megrongált templomot Tordáról szállíttatott kőanyaggal javíttatta ki. Ezen anyag 
egy részét azonban maga a római vár szolgáltatta, melyet a legújabb időkig kőbá
nyául tekintett és használt a lakosság, melyből Tordának templomaihoz, várkas
télyához a faragott kőanyagot szállították.

A rómaiak kőbányái sokkal távolabb estek, semhogy azokat az utókor szét
rombolhatta volna és remélhetőleg még sokáig fogják hirdetni azt a hatalmas tevé
kenységet, melylyel a római kormányzat rövid működése daczára kitüntette magát-

4. rajz.
\

Az általam Potaissa romjaiban, éppen bányászarchaeologiai szempontból 
átvizsgált római sculpturák tanúsága szerint azonban a diszesebb faragványok anyaga 
ide is Hunyadmegye területéről, a Tordához körülbelől 2 0 0  kilométerre eső Bukova 
község márvány telepéiül kerültek. A Magyar-Igen mellett bányászott nummu- 
lith-mész használatát is constatálhatom egy általam ismertetett s Jupiternek sten- 
telt fogadalmi oltáron. Sőt arról is meggyőződést szereztem, hogy a koppánd-turi 
liasadék vagy éppen a tordai hasadéknál helyenkint mutatkozó finom szemcsés jura
mészkövet is felhasználták, ebből apró szobrászati darabokat állítottak elő. 
Ez utóbbi bányászat helyét azonban a helyszínén tett kirándulásaim közben, idáig 
legalább, kijelölnöm nem sikerült.

* J akab E l e k : Kolozsvár története, II. köt. 547. 1. és O rbán  B a l á z s : Torda 
és környéke, 196. és 400. 1.
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