
A KRÁSZNAI ARANY-LELET.
Pliniusnál a Nat. História XXXIII. könyve 17-ik szakaszá

ban azt olvassuk: C. Caesar primo introitu urbis civili bello suo 
öX'aerario prot-ulit laterum aureorum xv. Ebből az a tanúság, 
bogy a római köztársaság, noha maga nem veretett arany pénzt 
sőt, a mint a köztársaság korából fenmaradt számítások és szám
adatok bizonyítják, az arany pénzt nem ismerte el törvényes fi- 
zető eszköznek, mégis kénytelen volt a világforgalomra való te
kintetből tetemes arany készletet tartani a maga kincstárában, és 
ez az arany készlet arany rúdakban (lateres aurei) állott. Minthogy 
pedig arany pénzt az állami pénzverde nem állított elé, önkényt 
következik, hogy ha a római állam valahol fizetést teljesített 
aranyban, ezt csak arany rudakkal tehette, a melyeket római ősi 
szokás szerint mérlegre tettek és súly szerint adtak; tehát éppen 
%  módon el is fogadták fizetésben, és éppen nem lesz merész 
következtetés, ha azt állítjuk, hogy a hányszor legyőzött népek 
hadi kárpótlást fizettek, vagy diadalmas vezérek zsákmányt hoz
tak a kincstárba, az ezekben foglalt arany, a hol súly szerint van 
ömlítve, mindig ily rúdakban állott.

Csaknem önkényt folyna ebből, hogy tehát ily rudak bizo
nyosan jártak a világforgalomban súly szerint pénz gyanánt. Ám 
az arany értéke természetesen nem csak súlyától, hanem finom
ságától is függ, és ha feltehetjük, hogy a súly meghatározására 
mindenütt és mindig könnyű volt mérlegre szert tenni, éppen oly 
határozottan mondhatjuk, hogy az arany finomságának a megha
tározása nem volt oly könnyű, és éppen azért módot kellett ke- 
re&ni, a mely biztosítja a nagy közönséget a fém minőségében 
yaló csalódás ellen.

Az ókor összes emlékeiben híjában keresünk adatot, a mely 
különböző finomságú aranyról tesz említést. Össze-vissza két faját
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ismerték az aranynak. Az egyik neve volt au rum,  a másiké el ec-  
t rum.  Az utóbbiról bizonyosan tudjuk, hogy tetemes mennyiségű 
ezüsttel volt elegyítve; az előbbeninek tisztának kellett lenni nem 
ugyan abban az értelemben, a hogy ma beszélünk tiszta arany
ról, hanem kétségen kivűl oly minőségű tiszta aranyat értettek, 
a milyet az akkori módjaival a fémválasztásnak bírtak eléállítani.

Plinius homályos leírásából (N. H. XXX., 19) meglehetős 
bizonyossággal lehet következtetni, hogy az aranyfinomítás eljá
rása egy neme volt a közép korban átalánosan dívott caementa- 
tio-nak, a mely a szemcsévé változtatott arany úgy szólván kiége
tése, és az így kiégetett aranyat görögül o(5qv£ov melléknévvel 
jelölték, a miből származott a latin o b r u s s a ,  a mely éppen az 
eljárást jelöli. A tisztára égetett arany: a u r um ad o b r u s s a m 
volt, a hanyatló latinság aztán az eljárás jelölésére alkotta az: 
o b r y z a r e  igét, a mely mint ige írónál nem fordul ugyan elé, 
de részesülő idomában: o b r y z a t u s  a Theodosius íéle törvény- 
könyvben már mint műszó szerepel.

A régi emberek természetes észjárásának tökélyesen megfe
lel az a szokásból fejlődött megállapodás, hogy különbséget tet
tek a között a nyers arany közt, a mely különböző alakban, szem
csékben, forgácsokban vagy porban mint áru kereskedés tárgya 
volt, és a között, a mely mint finomított fém rudakban a vert 
pénz helyett fizető eszközül szolgált. Ez utóbbitól megkövetelték, 
hogy a finomság elérhető legmagasabb fokáig legyen megtisztít
va, és minthogy erről nem volt könnyű közetlenűl meggyőződni, 
mivel kevés ember értett a próbáláshoz, eleintén alkalmasint oly 
formán jártak el, mint a chinaiak, a kik a fizetésben kézről-kéz- 
re járó arany- és ezüst rudakat minden adás-vevéskor megbélyeg
zik, azaz, mindenki, a kinek a kezén az illető rúd megfordult, rá 
üti a maga bélyegét, és ezzel mintegy kezességet vállal az iránt, 
hogy a fémnek megvan a kellő tisztasága. A római birodalomban, 
a hol kezdetben magát a törvényes fizető eszközül szolgáló aes 
rude-t, a rudakba öntött rezet is az állam bélyegeztette meg, 
hogy kezességet nyújtson az átvevőnek a fém minőségéért, későb
ben, a mikor aranyrudak is jöttek forgalomba, ezeket is hivata
losan megbólyegeztette, annak jeléül, hogy államilag megpróbál
t a d  és tiszta arany voltáról kezeskedik.
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Ha valaki kétkednék benne, hogy a római birodalomban 
még a császárkorban is a vert arany pénz mellett , hivatalosan bé
lyegzett arany rudak is szolgáltak fizető eszközül súly szerint, be 
tudjuk bizonyítni már most, hogy úgy volt.

Tudva levő dolog, hogy Nagy (Konstantin úgy vetett végett 
(Mommsen valószinű hozzávetése szerint 312-ben, 1. Gesch. d. 
rom. Münzwesens 778. 1.) a pénzverők garázdálkodásának, hogy 
az arany pénz kényszerforgalmát megszüntette, az az elrendelte, 
hogy az ő rendelete szerint veretni kezdett solidust mindenki 
visszautasíthatja, ha nincs tiszta aranyból vagy nem teljes súlyú, 
az az nem nyom teljes 4 scrupulust fontot). E rendeletnek 
igen természetesen az lett az egyik következménye, hogy a pénz
verés éppen csak hivatalos darabolássá vált, és a vert solidus és 
a bélyegzett aranyrúd közt csak éppen az volt a különbség, hogy 
kisebb és egyenlőbb aranydarabokat szolgáltatott a forgalomnak, 
holott az aranyrúd mint egy darabban tetemes értek képviselője 
és csomagolásra alkalmasabb idomú darab kényelmesebb volt a 
nagy fizesések eszközlésére vagy nagy összegek elszállítására. 
Mérlegelni ezt is, azt is kellett, arra valók voltak az exagia soli- 
di és a közönséges súlymértékek; finomságát ennél is, annál is 
a bélyeg biztosította.

Mind ezek alapján már Mommsen a Geschichte des römi- 
schen Münzwesens czimű remek művében, hivatkozva a Dig. 48, 
10, 9. ime szavaira: „Lege Cornelia cavetur, ut qui in aurum 
vitii quid addiderit, qui argenteos numos adulterinos flaverit, fai
si crimine teneri,“ a mely lex Cornelia Sullától származik; igy 
nyilatkozott: „Diese Bestimmung . . . .  sezt voraus, dass die an 
Geldes statt umzulaufen bestimmten Goldbarren von dem gewöhn- 
lichen Rohgold sich áusserlich unterschieden, und durch irgend 
ein Kennzeichen ihr Korn von Staats wegen angezeigt und ver- 
bürgt ward . . . ázonban hozzá teszi: „doch ist von einem 
den Goldbarren eigenthümlichen Stempel bis jezt nichts bekannt 
und es kann sein, dass mán, um die Theilung nicht zu erschwe- 
ren, die Stempelung unterliess. . . .“

íme szép hazánk bérezés kis részének, a volt Erdélynek volt 
fentartva, hogy szolgáltassa a kétségbevonhatatlan bizonyságot, a 
melyet a nagy tudós éleselmű következtetéséhez keresett. A krász-
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nai erdőben talált aranyrudak éppen olyan bélyegzett aranyrudak, 
a melyeknek rendeltetése volt, hogy pénz gyanánt járjanak a for
galomban.

Tíz rudat találtak; négyet belőle haszonvadászó üzérek ösz- 
szetörtek; hatot (ezek közül is egy ketté van vágva) sikerült a 
tudomány számára megmenteni; jelenleg a Sepsi-Szentgyörgyi 
megyei pénztárnok őrizete alatt állanak. Adom leírásukat, mint 
szemmel látott tanú:

Külsejükön e rudaknak azonnal meglátszik, hogy teknő ala
kú csatornába öntötték, a mely alkalmasint vasból volt. Erre mu
tat a keskenyebb alsó. lap sima és az oldallapok ferde volta. A 
vashoz nem tapad az arany. Felső lap jók eredetileg kissé dom
ború volt, megtartván az edény falához nem tapadó folyadék dom
borodó felületét megmerevedése után is. E domború felületbe van
nak beleütve a bélyegek. Igen jól hasonlította valaki spanyolviasz 
rudakhoz.

A bélyegek kétféle rendszert mutatnak, és a véletlen úgy 
akarta, hogy három az egyik, három a másik fajta bélyegezést 
mutatja.

Az egyik fajta a következő háromféle bélyeget hordja:
1) Hoszszukó négyszög alakú pontozott vonalba foglalt téren 

egy karszéken ülő, hoszszu ruhás, diadémával ékes nőalak, a ki 
jobbjában pálmaágot, baljában a vállához támasztott bosógszarut

ta r t; arcza előtt a szabad téren kettőnél ^  ? a harmadiknál egy 
nyolczágu csillag; alatta gyöngyvonallal elválasztott kis térben e
betűk: SIR M .

2) Valamivel keskenyebb hasonló téren három mellkép, a 
melyek közül a balfelőli szélső kisebb a másik kettőnél; balról 
D D D , jobbról N N N  hetük.

3) Valamivel kisebb hasonló téren e betűk:

L V C I A N V S  
O B R . I .  S I G .  4

éppen igy két sorban. ^
Ezen kívül azon a rúdon, a melyen a női alak előtt a )J( 

betücsokor helyett a csilag van, még egy negyedik nagyobbacska 
bélyeg is van, t. i.



341
4) Hasonló négyszögü téren három sorban:

Q VIR1LLVS  
E T  D IO N IS V S  
# S IR M S IG

az utolsó betű után egy fekvő pálmaág.
A máá'ik bárom rúdon se a három mellképű (2. számú), se 

az ülő női alakot mutató ( i .  számú) bélyeg sincs, csak a 3. szám 
alatti és még egy:

5) Hasonló négyszögben három sorban:
FL FL A V IA N  
VS PR O - SIG  
A D D IG M A

és az utolsó betű után a fekvő pálmaág.
Lássuk legelőbb e bélyegek elrendezését a rudakon:
I. rúd, hoszsza 16 8 cm., súlya 409 gramm, balról jobbra 

a bélyegek így állanak rajta: 4, 3, 2, 2, 1.
II. rúd, hoszsza 16 7 cm., súlya 372 gr. bélyegek sora 3, 

3, 2, 1.
III. rúd, hossz. 16 cm., súlya 339 gr. bélyegek sora 3, 2 , 1 .
IV. rúd. hoszsza 16 7 cm., súlya 476 grm., bélyegek sora: 

5, 3, 5— 5, 3, 5.
V. rúd, hoszsza 1 7 6  cm., súlya 472 grm.. bélyegek sora:

5, 5, 3, 5, 5.
VI. rúd, (2 darabban) hoszsza 17 3 cm., súlya 456 grm., 

bélyegek sora: 5, 5 | 5, 5, 3 (a két bélyegű darab 208 grm., a 
három bélyeges 248 gramm súlyú, és az utolsó három rúdon a 
bélyegek egymás irányában fel is vannak fordítva).

Látni való, hogy a rúdak éppen nem egyenlő súlyúak, a 
mire nem is volt szükség; de a római fontnál (327 gramm) min- 
denik súlyosabb.

Mifélék tehát a leirt bélyegek?
Az 1. számú bélyegen látható női alakot bőség szaruja jel

lemzi. Noha világosan alatta áll a SI RM rövidített szó, a melyet 
semmiképp se lehet másként kiegészíteni mint S i r m i u m  névvé 
ez a női alak még sem jelképe vagy géniusza Sirmium várcsá- 
mik, hanem a M o n e t a  és alig ha nem az a pálmaág fonna va
lami, a mit a szokott mérleg helyett jobb kezében tart, éppen



342

Sirmium városának a jelképe. Mint ha azt akarná jelölni ez a bé
lyeg: M o n e t a  S i r mi e n s i s .  Ha igy, ez a bélyeg csak azt je
lentheti, hogy a bélyegzés á Sirmiumi pénzverdében történt. A 
Sirmiumi pénzverde Nagy Constantin előtt nincs említve, és igen 
valószínű, hogy Constantin akkor alapította, a mikor 317 táján 
áttette lakhelyét a Liciniustól újonnan elhódított tartományok e 
legjelentékenyebb városába, a mely már azelőtt is nevezetes ha
dászati púit, a hadi felszerelésre szükséges szerek íőrakhelye volt, 
és a hol császári palota is volt. E szerint első adatunk e rudak 
keletkezési kora meghatározására az, hogy régibb időből nem 
származhatnak, mint 317-ből Kr. u.

A 2. számú bélyeg három szembe fordult mellképével e be
tűket mutatja D D D —NNN» a melyeket nyilván így kell olvas
ni : Domini Nostri trés. A mikor tehát ezt a bélyeget használták 
a sirmiumi pénzverő házban, három császár volt egyszerre, a kik 
a Dominus Noster czimét viselték. Ez a czím, a mely hivatalosan 
már Diocletianus alatt jött divatba, eleintén csak a trónörökösö
ket, az u. n. Caesar-okat illette; Constantin fiai már mint császá
rok is, tehát Augusti, viselték. Constantin halála után a Faustától 
való fiai Constantinus, Constantius és Constans egy palotai forra
dalom után, a melyben Dalmatius és Hannibalianus unokatestvéreik 
elpusztultak, 338-ban összejövetelt tartottak éppen Sirmiumbau, és 
ott megosztoztak a római birodalomban. Már 340-ben Constantin 
elesett az Alsa folyócska melletti ütközetben Aquileja környékén.

Sajnos, hogy a három arczkép a bélyegen, noha négyszer 
ismétlődik a három rúdon, annyira kivehetetlen, hogy még azt se 
lehet látni, minő jelvények minősítik császárokká. Csak a mellet- 
tök álló betűk adnak bizonyságot, hogy császárok arczképei. Kik 
ezek a császárok,?

Nézetem szerint nem lehetnek mások, mint Nagy Constan-
ű

tin imént említett fiai. Egyfelől a rúdak bélyegein ismétlődő ^  
jelvény oly időre mutat, a melyben a kereszténység bátran mu
tathatta magát a nyilvánosság előtt, másfelől a bélyegekeu látha
tó betűk idomai nem engedik, hogy nagyon későre helyezzük az 
emlékeket. Hozzá járul még, hogy csak az újonnan nyert teljes 
szabadság okozhatta, hogy ezt a jelvényt még ott is használták, 
a hol nem volt rá semmi szükség. Oly államban, a mely már
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egészen keresztény, senkinek se jut eszibe mindenütt hirdetni, 
h°gy ő keresztény. De különösen az, hogy e három császár arcz- 
képe együtt van egy sirmiumi bélyegen, igen valószínűvé teszi 
ho?y római szokás szerint meg akarták örökítni azt a nevezetes 
eseményt, hogy a három császár együtt volt Sirmiumban, és ha 
meggondoljuk, hogy a 338 évben az iíjabbik Constantán (szül. 
316.) 22 éves, Constantius (szül. 317.) 21 éves, Constans pedig 
(szül. 323) éppen csak 14 éves volt, igen jól talál az ahhoz a 
körülményhez, hogy a bélyegen a három császár egyike mint 
gyermek van ábrázolva, mert mellképe feltűnően kisebb, mint a 
más kettőé.

Ha e feltevésem helyes, a rudak 338-ban készültek.
A 3. számú bélyeg, a mely valamennyi rúdon meg van, és 

a melyet igy olvasok: Lucianus obryzavit idem signavit (in) Chris- 
to, arról értesít, hogy Lucianus volt a sirmiumi pénzverő ház 
arany finomítója, a kinek kötelessége volt minden rúdra, a mely 
az ő műhelyében és felügyelete alatt kiégetett aranyból készült, 
a maga bélyegét rá ütni és ezzel szavatosságot vállalni, hogy ez 
az arany valósággal ad obrussam meg van tisztítva.

A bélyeg tökélyesen azonos volta mind a hat rúdon a mel
lett tanúskodik, hogy mind a hat ugyanabból az egy műhelyből, 
tehát mind a hat Sirmiumból került.

A 4. számú bélyeg azt mondja: Quirillus et Dionisus Sirmii 
Signaverunt. Az utolsó szó után ott van az a pálmaágszerű díszít
mény, a melyet az 1. számú bélyeg leírásában Sirmium városa 
jelvényének vettem. Itt feleslegesnek látszik, mivel a Sirmium név 
betűvel is van jelezve; de hiszen a név az 1. számú bélyeg al
ján is ott van, mégis a Moneta kezében is látjuk.

Kik voltak ez a Quirillus és Dionisus, és micsoda minőség
ben verték a magok bélyegét az aranvrúdra?

Legelébb is úgy látszik, hogy ez a két úr nem volt keresz
tény. Egyetlen rúdon, még pedig a baloldali végin van a bélyeg
jük, és éppen ezen a rúdon áll a Moneta képe előtt a Krisztus 
jelvénye helyett egy csillag, és éppen oly csillag áll a bélyeg 
utolsó sora előtt Lehet, hogy ez a bélyeg régi bélyeg volt, a 
melyre még nem merték volt a kereszténység e jelképét rá ten
ni, a mely azonban mint még haszonvehető szerszám tovább is
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szolgált. Különben is Constantinus törvényhozása teljes vallás sza
badságot hirdetett, keresztény és pogány egyaránt tisztelhette a 
maga istenét nyilvánságosan, és igy igen lehetséges, hogy ebben 
a korban a régi Olympusához ragaszkodó pogány éppen oly tün
tetőén vallotta a maga pogányságát, mint a keresztény a maga 
kereszténységét. A hanyatlás utolsó idejében rendesen újból szo
kott féllobbanni a régi dicsőséggel való büszkélkedés.

Azt se hiszem, hog^ valami nagy urak lettek volna. Az 
egyszerű nevek szolgafélókre vagy legfölebb libertusokra mutat
nak. Lehetne arra is gondolni, hogy magán emberek voltak, á 
kiknek a megrendelésére öntötték az aranyfinomitóban ezeket a 
rúdakat; ám ez esetben mire való az ők bélyege a hivatalos bé
lyegek mellett? Egyszerűbb nézetem szerint az a feltevés, hogy 
ezek ellenőrködő aranypróbálók voltak.

Ezt a feltevést támogatja az 5. számú bélyeg, a melyen vi
lágosan ezt olvassuk: Flavius FJavianus probavit signavit ad dig- 
ma. Az aranyfinomitó a kiégetett (obryzatum) aranyból megöntöt- 
te a forgalomba bocsátandó rúdat (later) és rá ütötte a bélyegét; 
tőle átvette az ellenőr, összehasonlítva a próbatűvel (digma) meg
vizsgálta, és meggyőződvén, hogy jól van megtisztítva, helyesli 
(próbát) és ennek jeléül rá üti maga is a bélyegét (signat).

Itt is a felirat utolsó szava után ott van Sirmium városa 
jelvénye, tehát ez a próbáló is Sirmiumban volt.

Az eddigiekből annyi bizonyos, hogy a krásznai aranyrudak 
Sirmiumban készültek, az ottani császári pénzverőház bélyegei 
világosan hirdetik ; a kort is, úgy hiszem, elég biztosan megha
tároztuk. Az a három rúd, a melyen a Moneta és a három csá
szár arczképe nincs, a finomitó mester bélyege szerint hasonlókép
pen ott készült. De már most az a kérdés, miért nincsenek eze
ken a hivatalos bélyegek ?

Miután az aranyfinomitó mester azonossága azt bizonyítja, 
hogy ezek a rúdak valamennyien körül-belől egy időből valók; a 
Moneta képével bélyegzettek nem lehétnek sokkal se korábbiak 
se későbbiek; de minthogy az ifjabbik Constantinus már 340-ben 
meghalt, a három császáros bélyeget már nem lehetett ez éven 
innen használni. Ellenben a próbáló neve: Flavius Flavianus a 
római névrendszer szempontjából Ítélve a Flavius családnak, azaz
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a Constantinus féle dynastiának libertusára mutat, a ki alkalma
sint igazgatója volt a sirmiumi aranyflnomitó és pénzverő műhely
nek. Mint ilyennek, az ő bélyege hivatalos bélyeg volt, és telje
sen pótolta a képes bélyeget. A nem képes bélyeggel jelzett rú- 
dak tehát alkalmasint három, négy évvel ifjabbak, mint a többi
ek, mintegy 341 vagy 342-ből valók.

Mommsen a fennebb idézett helyen úgy vélekedett, hogy a 
bélyegzést tán azért hagyták el, hogy a rudak eldarabolását ne 
nehezítsék. A gyakorlati Római nem ezt tette, hanem 3, 4 sőt 
6 bélyeget is ütött minden rúdra, hogy ha eldarabolják, minden 
darabnak jusson legalább egy bélyeg.

Még csak pár kérdést kívánok röviden érinteni.
Vájjon milyen finomra bírták ezeket az aranyrúdakat kiéget

ni ? A finomság pontos meghatározására nem volt módom, mert 
nem volt kéznél aranymives, a ki bár próbatűvel tudta volna meg
próbálni, de az egyik rúdon egy pecsétet észleltem, a melyet na
gyítóval vizsgálván láttam, hogy választó viz okozta, a melyet al
kalmasint egy brassói aranymives tett rá, a kinek a kezében a 
rúd megfordult volt. A választó vízzel érintett helyen a rúd fe
lülete tele volt apró likacsokkal, a melyekből a savany kiette a 
nem nemes fémrészecskéket. Az arany e rudakban tehát nem egé 
szen tiszta.

Hogyan kerültek ezek a rudak ide ?
Miután ezek pénz gyanánt forgalomba bocsátott arany rú- 

dak, a felelet önkényt kínálkozik. Magános ember tulajdona vol
tak, a ki zavaros időben földbe rejtette kincset, reményivé, hogy 
a vihar elmúltával ismét előszedi. Már vagy elpusztult a szeren
csétlen, vagy nem tudta későbben meglelni a rejtekhelyét, mivel 
i.jedtiben és sietségiben nem jegyezte meg jól — feltűnő jegyet 
nem mert oda tenni — annyi bizonyos, hogy nem jutott hozzá 
többet. Ott aludt tehát a kincs másfél ezer évig, a mig a játszi 
szerencse czigányoknak játszotta a kezibe.

Hogy e rudak anyaga erdélyi bányából került, lehetséges 
de nem bizonyos, sőt nem is valószínű. Abban a korban Dacia 
már rég nem volt római provincia, és sirmiumi finomítóba alig 
ha szállítottak innen nyers anyagot. Valószínű, hogy illyricumi 
arany ez. a melynek bányái csak a török uralom alatt jutottak
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feledésbe, de a melyeket az új kor alkalmasint újra fog felfedezni 
és mivelés alá venni, mert alig ha ki vannak merítve.

De tekintettel arra, a mit fennebb Mommsenből idéztem, 
látni való, hogy a leletnek, mint a maga nemében elsőnek és ez 
idő szerint egyetlennek, roppant fontossága van. Reményijük, hogy 
e rúdak hivatalos úton fel fognak küldetni a fővárosba, ott ke
zébe fogja kapni a nemzeti muzeum és ott lesz mód annak is a 
kiderítésére, a mi az én helyszíni vizsgálatom után még homály
ban maradt. Ott kell majd lépést tenni az iránt, hogy legalább 
kettőt a mi múzeumunk számára is megszerezzünk; vagy ha az 
semmiképp se volna lehetséges, nekünk legalább lenyomatokat, 
vagy galvanoplastikai utánzatokat készíttessenek.

Finály .


