
A száz éve elhunyt Téglás Gábor emlékezete
Bányászat és régészet, a föld- és a történettu-

dományok jól megfértek egymással életmûvében.
Mindkettõben fontos kutatásokat végzett, jelentõs
tanulmányai jelentek meg. Ha belegondolunk, ta-
lán nincs is olyan távol egymástól e két tudo-
mányterület, mindkettõ a föld alatt rejlõ „kincsek-
kel” foglalkozik. Téglás Gábor neve és életmûve
napjainkra szinte teljesen feledésbe merült Ma-
gyarországon. Erdélyben talán sikerült újjáélesz-
teni, legalábbis a Hunyad megyei Déván, ahol ne-
vét viseli az új magyar iskolaközpont.

Téglás Gábor Brassóban látta meg a napvilá-
got 1848. március 30-án, ahogy többször is emle-
gette, „együtt született a magyar szabadsággal”.
Édesapja, id. Téglás Gábor iparos az Alföldrõl
került Brassóba, ahol feleségül vette a székely
Csergeõ Annát. Az édesapa a szabadságharc ide-
jén Gábor Áron egyik ágyúöntõ mûhelyében dol-
gozott. A bukás után Sepsiszentgyörgyön teleped-
tek meg, ahol édesanyja tolmácsként kapott ál-
lást.

Téglás Gábor a sepsiszentgyörgyi elemi isko-
lai tanulmányok után, 1864-tõl a nagy múltú
nagyenyedi Bethlen Kollégiumba került. Közép-
iskolai tanárai közül különösen Herepei Károly,
az ásvány-kõzet- és kövületgyûjtemény, valamint
a régiségtár rendezõje gyakorolt rá nagy hatást.
1871-ben a budapesti egyetem bölcsészkarán
szerzett tanári oklevelet. Az ugyanabban az évben
felállított dévai Magyar Királyi Állami Fõreális-
kolában kezdte meg tanári pályáját, ahol 32 évet
töltött el, 1883 és 1903 között az iskola igazgatója
volt. Mivel az eredeti iskolaépület szûknek bizo-
nyult, vezetése alatt 1887-ben felépítették a fõgimnázium új épületét, melyhez egy évvel késõbb kollé-
giumot, késõbb tornatermet is csatoltak.

Fiatal tanárként kirándulásai során elsõsorban Hunyad megye geológiai és természeti viszonyaival
ismerkedett, bejárta a környezõ hegyeket. A kiépítetlen, nehéz terepen való kirándulás, gyalogtúrázás
nem okozott gondot neki. Elsõsorban a barlangászat és a bányászat vonzotta, majd a talált õskori cse-
répmaradványok, római kori bányászati eszközök fokozatosan a régészet és a történelem felé irányítot-
ták érdeklõdését. Földtudományi ismeretei alapján kutatta fel a kõbõl készített régészeti leletek szárma-
zási helyét. A római kori arany- és ezüstbányákban talált emlékek (bányamécsesek, szerszámok, ácso-
latok) vezették a bányászattörténeti tanulmányokhoz. Még alkalma volt számos római emléket az ere-
deti helyszínen megfigyelni, feltárni, ezért leírásai ma is fontos forrásnak számítanak ebben a témában.
Számos ókori emléket mentett meg és jutatott el a dévai múzeumba.

1880-ban Déván megalakult a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat, melynek megszüle-
tésében nagy szerepe volt Téglás Gábornak. A társulat egyik legtermékenyebb, legaktívabb tagja volt.
A dévai múzeum egyik alapító tagja és 23 éven keresztül igazgatója volt. Rendszeresen tanulmányozta
a külföldi múzeumokat is. Tanulmányait, cikkeit leggyakrabban a Bányászati és Kohászati Lapok, a
Földtani Közlöny, a Földrajzi Közlemények, az Archaeológiai Értesítõ, az Erdélyi Múzeum, a Századok
folyóiratokban, a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Évkönyveiben publikálta. A rómaiak
erdélyi aranybányászatáról két könyve is megjelent a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában
1889-ben, majd 1891-ben. Míg az elsõben a bányászat dáciai történetével és helyszíneivel, az utóbbi-
ban az aranybányászat etnográfiai viszonyaival és hivatali szervezeti felépítésével foglalkozott elsõsor-
ban.
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Az írásokból kiderül, hogy az erdélyi aranybányászat a szkítákkal rokon agathürszök koráig (Kr. e.
VI–IV. század) vezethetõ vissza. A dákok a Kr. e. I. századtól folytatták és továbbfejlesztették a bányá-
szatot. Traianus császár a 101–102-es, majd a 105–106-os hadjárat során hódította meg a területet, s lét-
rehozta Dacia provinciát. A rómaiak ezt a területet Auraria Dacicanak, azaz aranyos Dákföldnek ne-
vezték. A terület meghódításának egyik fõ mozgatórugója bizonyíthatóan a gazdag aranybányák és
aranymosó helyek megszerzése volt. A hódítás után a bányákat rövidesen mûvelésbe fogták, a legtöbb
helyen ott folytatták a munkát, ahol a dákok abbahagyták. A termelés zavartalansága érdekében az Er-
délyi-érchegység aranynégyszögét erõdökkel vették körül. Apulum (Gyulafehérvár) erõdjében
Ampelum (Zalatna) és Alburnus Maior (Verespatak) biztonsága felett õrködtek. A nyugati részt és a Fe-
hér-Körös völgyét a Maros menti miciai erõd védelmezte (Vecel, Hunyad m.). Katonai állomás volt
Germisarán (Csigmó, Hunyad m.) is.

1881-ben a Hunyadmegyei Történelmi és Régészeti Társulat Téglás Gábor és Király Pál vezetésével
kezdte meg a várhelyi (sarmizegetusai) római kori maradványok feltárását. Teljes nevén Colonia Ulpia
Traiana Sarmizegetusa Dacian az egykori római Dácia tartomány fõvárosa volt a lerombolt korábbi
dák fõváros közelében, ahol egyebek mellett feltártak egy amfiteátrumot és egy Mithras-szentélyt. A
következõ évben Körösbányán különösen érdekes bányászszobrokat fedezett fel. A derékig kifaragott,
fej nélküli, földbe ásott egyszerû szobrok (síremlékek?) római bányászokat ábrázolnak, bõrövükben ka-
lapáccsal, vállukon bõrtáskával, amivel az ércet vitték ki a bányavágatokból.

Ezt követõen Dácia provincia keleti és nyugati határait, a limest tanulmányozta, végigjárta a Hargita
hegység és a Meszes-hegység sáncrendszereit, erõdítéseit. Megfigyeléseirõl több tanulmányt tett köz-
zé. A római kori tanulmányok vezették a terület korábbi lakói, a dákok kutatásához. Bejárta a
Kudzsir-havasok völgyeiben lévõ régi dák erõdöket is. Ásatási leletei a dévai múzeumot gazdagították,
de vásárlásokkal is igyekezett gyarapítani a gyûjteményt. A múzeum nemzetközi szinten is elismert
gazdag kollekcióját az õ gyûjtései alapozták meg.

Munkássága elismeréseként 1888-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelezõ tagjává választot-
ta. Székfoglalóját Tanulmányok a rómaiak dáciai aranybányászatáról címmel tartotta. Ugyancsak le-
velezõ tagja volt a Magyar Földrajzi Társulatnak, míg választmányi tagja az Országos Embertani és Ré-
gészeti Társulatnak és a Magyar Néprajzi Társaságnak. A dévai fõreáliskola igazgatójaként tanügyi té-
ren is rengeteget dolgozott. 1891-tõl 1898-ig az iskola értesítõjét szerkesztette. 1891-ben az Erdélyi
Kárpát Egyesület elsõ nagyobb rendezvényén õ javasolja egy Erdély címû turisztikai folyóirat elindítá-
sát, s ettõl kezdve részt vett a szerkesztésében is. 1896-ban az Országos Közoktatási Tanács tagja lett,
címzetes fõigazgatóvá nevezték ki, emiatt több iskolába is kellett járjon ellenõrzésekre.

1902-ben az Erdélyi Kárpát Egyesület megbízásából megírta Hunyadmegye turista kalauzát, amely
bemutatja a megye turisztikai látnivalóit. Részt vett az EKE helyi osztályának megszervezésében is.
Ugyanabban az évben jelent meg szerkesztésében a Torma Zsófiával és Kuun Gézával közösen írt
Hunyadmegye története címû monográfia elsõ kötete, az õskortól a honfoglalásig terjedõ idõszakról.

1903-ban nyugdíjba vonult a pedagógusi pályáról, s Budapestre költözött. Tudományos tanulmá-
nyait, cikkeit azonban élete végéig folyamatosan publikálta. Tudományos és ismeretterjesztõ cikkei-
nek, könyveinek száma csaknem négyszázra tehetõ.

A kiváló tudós és pedagógus Téglás Gábor 1916. február 4-én Budapesten hunyt el, és az akadémia
díszsírhelyet adományozott neki a rákoskeresztúri temetõben. Sírját, sajnos, az ötvenes években felszá-
molták.

A dévai magyar gimnázium az impériumváltás után minden felszerelésével a román állam tulajdo-
nába került. Déván a 2003-ban létrejött új magyar iskolaközpont Téglás Gábor nevét vette fel, emlékez-
ve a megyéért végzett hatalmas munkájára. A modern négyszintes iskola Hunyad megye egyetlen olyan
állami tanintézete, ahol mintegy félezer magyar gyermek tanulhat anyanyelvén, az óvodás kortól az
érettségiig. Az intézmény különbözõ alapítványi támogatásoknak köszönhetõen folyamatosan fejlõdik.
Az iskola aulájában 2008-ban felavatták névadójuk mellszobrát, ezzel is ápolva a neves tudós emlékét.

Udvarhelyi Nándor
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