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V i s s z a t e k i n t é s 
 
 
 

Régi leírások  
magyarországi bányavidékekről 

 
1. Gróf Teleki Domokos az alsó- és 

 felső-magyarországi bányavárosokról (1796) 
 

 

 
 

     Gróf Teleki Domokos Sáromberkén született 1773. szeptember 
5-én. Teleki Sámuel gróf (1739 – 1822), a híres Teleki-téka ala-
pítójának fia. Tanulmányait Marosvásárhelyen, Nagyenyeden, 
1788-től 1791-ig a bécsi, 1791-től a pesti egyetemen végezte, 
majd Bihar vármegye jegyzője lett. Ásványtannal, történelemmel 
és jogtudományokkal foglalkozott. 1793-tól sokat utazott, bejárta 
az országot, élményeit könyvben örökítette meg. (Egynehány ha-
zai utazások leírása… Tíz rézmetszettel. Bécs, 1796. Németül: 
Pest, 1805.) Ennek az adott jelentőséget, hogy először ismertette 
meg nyelvünkön a 18. század végének Magyarországát. 1796-
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ban a guberniumnál titkár, majd a marosvásárhelyi királyi tábla 
elnökévé választotta. 1798-ban az újjáalakult Jénai Ásványtani 
Társaság első elnöke lett. Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társa-
ságnak is aktív munkása volt. „Gyenge teste nem bírta el szelle-
me súlyát” – írja róla Szinnyei József, és néhány nappal 25. szü-
letésnapja után, 1798. szeptember 16-án Marosvásárhelyen el-
hunyt  Ásványgyűjteményét a marosvásárhelyi református főisko-
lára hagyta. – Teleki Domokos útleírását a mai nyelvhez igazítva 
1993-ban kiadta a Balassi Kiadó Régi Magyar Könyvtár. Forrá-
sok című sorozatában. (A szöveget gondozta, az utószót és a 
jegyzeteket írta Éder Zoltán.) Ebből közöljük az alsó- és felső-
magyarországi bányavárosokról szóló szakaszt, amely valószínű-
leg az egyik legkorábbi részletes magyar nyelvű tudósítás a két 
területről és bányaműveléséről. Az e hasábokon történő publiká-
lást az indokolja, hogy a bányászattörténeti kutatás mindeddig 
kevéssé ismerte és hasznosította Teleki sok érdekes adatot és 
információt tartalmazó munkáját. 
 
 

_____________ 
 
 

     …Márkusfalváról másnap elmenvén jöttünk Swendléren által 
estve Szomolnokra, a gazdag rézbányák helyére. Az út 
Márkusfalvától egész Szomolnokig erdős hegyeken által 
megyen, de jó, csinált út; az erdők mind fenyőerdők, melyekkel 
az egész Szepesség bővölködik. Itt a hegyekben a több sokféle 
köveken kívül főképpen zöld és elegyes színű márványokra talál-
tunk; egy jó darabog elnyúló helyen az út mellett a hegy oldala 
mind ezekből áll. Szomolnokon másnap vecsernyéig mulattunk, 
mely időt egészen a bányászatnak megnézésére fordítottunk. D. 
F. úr társaságában a hydraulica machinákat, melyek által a 
Schachtokból az ércek felhúzatnak és a víz a bányákból kipum-
páltatik (szívatik). Megnéztük azután a cement-, azaz rezes víz-
nek sok kanálisait és azon machinát, mellyel a hegyekből kipum-
poltatik és a kanálisokban néhány ezer ölekig vitetik. Mindezen 
machinák nagy kerekektől hajtatnak (melyeknek diameterek 
vagy általlójok hat-hét öles) felyülről a kerekekre eső víz által. 
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     A cément- vagy rezes víz a szomolnoki hegyekből veszi ere-
detit, és ex acido vitriolis vagy gálickő savanyúból és rézrészecs-
kékből áll. A hegyekben ti. a büdösköves kova (Kies, markazit), 
mely igen nagy bőségben vagyon, eloszlik és ez phlogistonját 
elvesztvén (természeti chemica operatio vagy választó munka 
által) gálickő savanyúsággá (acidum vitriolivá v. oleum vitrioli-
vá) lészen, és vízzel elegyedvén spiritus vitriolivá válik. Ezen 
gálickővíz azután a hegyeknek minden részibe elhatván, sok re-
zet választ el, és így rezes részekkel egyesülhet. Ezen gálicköves 
víz azután a bányákban vagy magától meggyűlvén, vagy meg-
gyűjtvén, a mélységből csatornák által egymásnak szolgáló szí-
vócsőkben a már nevezett machinák által kihúzatik, és a föld 
színére felvitetvén, újabb szívócsövekkel hegyre vitetik, hogy a 
víznek hosszabb terjedő levitetése lehessen; a víz eszerént ki-
pumpáltatván és magos helyre vitetvén, innen rész szerént fedett, 
rész szerént fedetlen kanálisokban, melyeknek hossza együttvéve 
egynéhány ezer ölet is tészen, elfoly. A kanálisok azután vassal 
megtöltetnek, amelyet azután a rajta elfolyó víz rézzé változtat. 
Ugyancsak e(z) nem valóságos elváltoztatás, hanem a rezes gá-
licköves víznek több atyafisága v. homogeneitása lévén a vassal. 
Azzal egyesül és magával viszi, minden vasrészecskék helyett 
rezet hagyván v. praecipitálván. Ezen cément-vízben esztendő 
által ezerkétszáz mázsa vas lészen rézzé.  
     A cémentvíznek megnézése után bémentünk a Károly Stollna 
nevű bányába, minekutána bányászköntöst vettünk volna ma-
gunkra. A Stollnának egész végéig mentünk, hétszázötven ölnyi-
ig; a végihez éppen akkor értünk, amikor a bányász egy helyet 
puskaporral akart felvettetni; itten megszemlélvén a dolgot, és 
meglátván a minázáshoz való készületet, egy bizonyos messze-
ségnyire eltávozunk, és elvártuk a puskaporral való felvettetést, 
mely kevés várakozás után megrendítő hanggal végben is ment. 
Ez meglévén, a Stollnából visszatérünk, minekutána két óráig 
abban jártunk volna. Ez a Stollna horizontaliter és egyenes líneá-
ban nyúlik, amint említém, hétszázötven ölnyire; még mindég 
hosszabbítják, és a hegyen, melynek töviben vagyon, keresztül 
akarják vinni. A Stollnából a bányának mélyebb részeibe mennek 
le, Schachtokban. Nagyobb részint ezen mélységben dolgoznak, 
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mivel a Stollnában magában kevés mívelést érdemlő részek 
vagynak.  
     A rézérc ezen Stollnában, valamint minden szomolnoki bá-
nyákban, közönséges palakő nemekben találtatik, és a büdöskö-
ves réz vagy büdöskő kova is, amellyel itt a hegyek oly teljesek, 
hasonlóképpen palákban vagynak. Konzil. D. úrnál ebédelvén, és 
nem nagy ugyan, de szép és ritka darabokból álló minerélis gyűj-
teményét megnézvén, kimentünk a rézolvasztó színekhez és a 
rézhámorokhoz. A rézolvasztásnak manipulációja vagy módja 
ebből áll:  
     1.) A réz rész szerént kődarabokban (ezek az olvasztandó ér-
cek, azaz a gazdagobbak, melyek a szegényebbektől szoktanak a 
kalapács által elválasztani), rész szerént megstompolva az ol-
vasztószínbe vitetik. Itt egy szénnel fűtött és szüntelen nagy fú-
vóktól szeleltetett nagy kemencébe vettetvén és háromszor meg-
olvasztatván, válik belőle az úgynevezett durva réz vagy rohes 
Leg, amely már semmi kőrészekkel nincsen egybeköttetve. 
     2.) Az ezen első kemencében megolvasztott réz egy más szín-
ben fatűzre tétetik, és egy ideig azon hagyatván lészen belőle az 
úgynevezett Rost v. gerostetes Kupfer, szárasztott réz, mely a 
tűzön gőzölgés által sokféle metallumos részeit elvesztette és 
mintegy megszárasztatott. 
     3.) Egy az elsőhöz hasonló kemencében vettetik, amelyben 
néhány ízben megolvasztatván válik belőle az úgynevezett 
Schwarz-kupfer, vagyis fekete réz, mely újra sok idegen 
félmetallumos részektől megtisztult, de még nem egészen tiszta; 
azért 
     4.) Az utolsó tisztulás végett az úgy hívattatott tisztítókemen-
cébe (Spleis-Ofen) tétetik, és itt megolvadván kerek és kicsiny 
üstökben, kifoly, mely meglévén, innen kivétetik vasfogók által. 
Ez már egészen tiszta réz v. gar Kupfer, és a kidolgozásra külde-
tik a rézhámorokhoz.  
     A legjobb v. leggazdagabb rézérceket, minekutána mind a 
három első manipuláción vagy munkán általmentek volna, nem 
teszik a végső tisztulás végett a Spleis- v. tisztítókemencébe, 
hanem egy külön kemencébe, mely a Speishoz hasonló. Ezen 
legfainabb érceknek utolsó megolvasztását rosettírozásnak neve-
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zik, és az itt megolvasztott tiszta rezet Rosett v. Messing Kup-
fernek, mivel a Messinget v. sárgarezet ebből szokták készíteni.  
     A leírt munkákat rendre nézvén, megtekintettük a rézpróbá-
lásnak módját, mely szérint az ezüstet vagy aranyat tartó rézércek 
próbáltatnak; azután pedig a rézhámort, amelyben a kerek tányér-
formában levő tiszta réz egy igen nagy, víztől hajtatott kalapács 
által vékonybbá veretik, és további megdolgozásra alkalmato-
sabbá tétetik. Azok az ércek, amelyek sok büdöskövet tartanak 
magokban, minekelőte az olvasztószínekbe vitetnének, előbb a 
büdöskőtől szabadítatnak meg, hogy azáltal a büdöskő is meg-
nyerettessék. Ez okból több büdöskőkemencék vagynak készül-
ve, melyek három-hat ölnyi hosszaságúak, egy-két ölnyi széles-
ségűek és kétölnyi magosságúak szoktak lenni. Ezeknek oldalai-
kon sok hosszúkás lyukak vagy hasadások vagynak, amelyeken a 
kemencékbe megolvasztott büdöskő kifolyhat és meghűlhet. 
Ezen kemencék fenekére egynéhány öl fa rakattatik, a fára egy 
bizonyos mennyiségű szén, erre egy rakás kiolvasztandó büdös-
köves rézércek egylábnyira, ezekre közönséges tisztábbak, és így 
a kemence egészen a felületig megtöltetik. Egy facső által azu-
tán, amely felyüről a kemence fenekéig ér és meggyújtatik, a 
fenékben lévő fa legelőbb tűzre kap, és a tűz csakhamar az egész 
kemencébe elharapódzik. Egy ilyen kemencébe mintegy ötezer 
mázsa ércből olvasztatik ki a büdöskő, kiolvasztásra pedig tizen-
két-tizennégy hónap is megkívántatik.  

 
Szomolnokról és a hozzá tartozó 

felső-magyarországi bányahelyekről 
 

     SZOMOLNOK mezőváros, és a királyi kamarától bírattatik. 
Bányaváros is, de Felső-Magyarországon lévén, nem tartozik a 
tíz alsó-magyarországi bányavárosok közé, sem azoknak igazga-
tása alá, hanem a hozzá tartozó bányahelyekkel egy külön kerüle-
tet tészen, és egy külön bányaigazgatástól függ∗, mely királyi fő 

                                                 
∗ Nagy- és Felsőbánya a hozzá tartozó bányahelyekkel és Oravica a 

Bana-tusban a hozzá tartozókkal hasonlóképpen külön bányakerülete-
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Montanum Officiumnak, bányatisztségnek neveztetik, és amely-
nek a szomolnoki és hozzá tartozó bányahelynek mind törvényes, 
mind bányászati igazgatása kezében vagyon. A törvényes dolgok 
a nagybányai és oravicai bányatisztségekről is ide apelláltatnak. 
Ez a királyi fő bányásztisztség egyenesen a királyi felségtől függ, 
az udvari bányászati és pénzbeli kamara (Camera in monetariis 
& Montanisticis) által. Áll pedig egy főinspektorból, két tanács-
úrból és hat asszesszorokból.  
     Szomolnok hegyen és hegyek közt fekszik, egyenetlenül és 
éppen nem szépen építve. Nevezetes épületei tudtommal nincse-
nek, kivévén a pénzverőházat, melyben rézpénz szokott verettet-
ni. A lakosok németek és tótok, vallásokra nézvén evangélikusok 
és katolikusok. A szomolnoki bányákat, némely személyes 
bányamívelőknek csekély részeit kivévén, a kir. kamara mívelte-
ti. Megjegyzésre méltó ezen bányákról, hogy amint mondatik, 
ezek a Magyar Birodalom fennállásától fogva a legrégibbek, és 
még a XII-dik százban kezdettek míveltetni. Az a hegy, melyben 
a legelső bányák voltak és még most is vagynak, a városnak alsó 
része felett vagyon; a több hegyek is a városhoz közel feküsznek. 
     A Szomolnokhoz tartozó bányahelyek a következendők:  
     1.) STÓSZ és 2) SVEDLÉR. A királyi kamara birtokában. Az 
első helynél gazdag vasbányák vagynak, amelyekből a hámorok 
mintegy ötezer mázsát adnak ki, ennek a vasnak nagy része pedig 
a cementrézzé való átváltoztatásában kél el Szomolnokon. A 
stószi vas rezet is tert. A másik helynek erdőkben vagyon 
bővsége: itt rezet jó áldással mívelnek, egynéhány ezer mázsát 
nyervén ki a bányákból a dolgozó társaság. A királyi kamarának 
egyik helyén sincsen sok rész. A svedléri k. olvasztószínben esz-
tendőként mintegy kétezer fáin (v. Rosetten) réz olvasztatik ki.  
     3.) EINSIEDEL v. REMETE.* 4.) GÖLNIC; mind a két hely 
gazdag rézbányákkal bír, melyekben többnyire csak személye-
seknek vagyon része. 

                                                                                                  
ket tesznek, s külön bányászinspekcióktól függnek. [Teleki D. jegyze-
te.] 
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     5.) KROMBACH.* Ezen helynél csak vasbányák vagynak, 
hanem a hozzá tartozó helységeknél áldott rézbányák míveltet-
nek személyesek társaságától.    
     6.) BORASSOD.* Itt és az ide tartozó BABIRI és BINDNI 
rézbányákban sok réz nyeretik, itt is a kamarának kevés része 
van. Ezek a helyek mindnyájan Szepes vármegyébe feküsznek.  
     7.) és 8.) FELSŐ- és ALSÓMECENZÉFEN és 9.) JÁSZÓN, 
mely helységek Abaúj vármegyében vagynak, rézbányákat 
mívelnek. 
    10.) DOBSÓN* is Gömör v.megyébe jó rézbányák vagynak, 
valamint az ide tartozó REDOVÁR,* SLAV,* REKKENBERG* 
és POLUM* nevű helységeknél.  
    11.) ROZSNYÓN hasonlóképpen Gömör vármegyében. En-
nek a városnak tájékán réz-, arany- és antimoniumbányák talál-
tatnak. Ezen kívül még ugyanebben a vármegyében KRASZNA-
HORKÁNÁL egy gazdag kénesőbánya vagyon, holott igen szép 
cinobrium törik.  
    12.) IGLÓ és WALLENDORF* Szepes vármegyében, holott, 
amint már emlékeztem is, gazdag rézbányák vagynak.  
      A szomolnoki fő bányatisztség a három királyi mezőváros-
okban, úm. Szomolnokon, Swendléren* és Stószon a bányames-
tereket maga nevezi ki, a több helyeken pedig a bányamívelők 
társaságától választatnak, és a szomolnoki főtisztségtől helybe-
hagyatnak s meghiteltetnek. A réznek béváltása királyi jus, mely 
szerént a személyes bányamívelők a magok kiválasztott rezét 
tartoznak a réznek jóságához képest a már egyszer meghatározva 
lévő áron, 29-30-31 Rft-on béadni; az iglói bányásztársaság pe-
dig különbség nélkül mindenkor 32 Rft-on 30Xr-on tartozik rezét 
béadni. Egy az 1774-dik esztendőben néhai nagy hírű konzil. 
Born úrtól való számvetés szerint a szomolnoki s hozzá tartozó 
bányákból huszonegyezer mázsa tiszta réz nyerettetett. A kama-
rai bányák ezen summának a harmadát adták.  
 

     [A *-gal jelzett, magyarázatra szoruló településnevek: Borassod = ? 
Vereshegy, ma Poráč, Dobsó = Dobschau, Dobsina, ma Dobšiná; 
Einsiedel, Remete = Szepesremete, ma Mnísek nad Hnilcom; Krombach 
= Krompach, Korompa, ma Krompachy; Polum = Polom, ma Gemerská 
Poloma; Redovár = Rédova, később Sajóréde, ma Rejdová; Rekkenberg 
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= Rekenyeújfalu, ma Rakovnica; Slav = Slawsdorf, Nagy- és 
Kisszlabos, ma Slavošovce; Swendlér = Svedlér, Švedlár; Wallendorf = 
Szepesolaszi, Spišské Vlachy.] 

 
Zólyom és Besztercebánya 

 

     Zólyom, Vetusolium, Altsohl, egy régi város; a Garamb vizé-
nél fekszik. Szabad királyi bányaváros és derék helység. Lakosai 
majd mindnyájan tótok, kevesebben németek. A város déli részé-
ben egy hegyecskén a vár fekszik, melyben Mátyás király gyak-
ran mulatott, és azért nagy épületeket is emeltetett benne, ame-
lyeknek helyét most egy újabb kastély foglalja, melyet a várral 
együtt a g. Esterházy família bír. Ebben a várban tartotta Bethlen 
Gábor fejedelem a magyar koronát, minekutána azt a posonyi vár 
megvétele után kezére nyerte. Zólyom még arról nevezetes, hogy 
itt I. Lajos király 1378-ban egy lengyel országgyűlést tartott, 
amelyben leányát, Hedvigist, kit a lengyel Jagelló Ulászló vett 
feleségül, Lengyelországban a maga következőjének és királyné-
nak nevezte.  
     Besztercebánya, Neosolium, Bisztricia, Neusohl. Beszterce 
nevét a hasonló nevezetű Bisztrice vizétől veszi, mely a külső 
városnál foly el. Különben a Garamb vize mellett fekszik egy 
erdős és hegyeskörnyékben. Szabad királyi bányaváros. Eredetét 
II. András királytól veszi, ki is ide némely szász kolóniákot tele-
pített a bányák míveléséért. A belső város kőfalakkal keríttetik és 
derék épületekkel bír, nagyságához képest azonban néptelennek 
látszik. A vár a városban fekszik és hajdan erős lehetett, most 
benne némely épületek és két katolikus templom áll fenn. A na-
gyobbik templom faragott kövekből épült, rézzel fedett és mun-
kás építés. Mária Terézia királyné 1777-ben itt egy új püspöksé-
get fundált hat kanonokkal együtt, a püspöknek pedig szép lakhe-
lyet építtetett. A lakosok, kiknek számok mintegy ötezerre vette-
tik, tótok és németek, a magyarokat itt is meg lehetne számlálni. 
Vallásokra nézve katolikusok, és több templomokba járnak; az 
evangélikus lakosoknak a külső városban vagyon egy templom-
jok. A régebb időkben csupán németek voltak Besztercének la-
kói, és a piacon lakó úgynevezett Ring-Burgereknek régi privilé-
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giumok volt, hogy csak németet vehessenek fel magok közé. 
Azonban kéntelenek ezen privilégiummal nem élni. A polgárok 
mesterségeiből, kereskedéseikből és bányákból veszik keresmé-
nyeiket. Emlékezetes Beszterce a históriában arról, hogy itt 
1620-ban a Bethlen Gábor részén lévő ország rendei gyűlést tart-
ván, itt őtet királynak tevék. Itt egy bányatisztség vagyon: ez alá 
tartoznak a vidékbeli és a herrengrundi vagy spanja-dolinai bá-
nyák, melyek két mérföldnyire esnek Besztercétől, egy hasonló 
nevű helységnél. A bányák igen gazdagok, és különösön a belő-
lök eredő, rezet tartó vitriolos víz, amilyenről Szomolnoknál em-
lékeztem, a cémentrezet nagy bővségben adja. – Tajjovánál, 
mely közelébb esik Besztercebányához, az olvasztószínek vagy-
nak, melyek között nevezetes az, amelyben az ezüstöt tartó réz-
ércekből az úgynevezett tisztítás vagy választás (Säugerung) ál-
tal, ónnak segítségével, az ezüst az olvasztásban kivétetik: evvel 
szép és nézést érdemlő bánás módja vagyon. Az ezüstöt tartó 
rézércek nemcsak az alsó-magyarországi, hanem a felső-m[a-
gyar]országi bányahelyekről is mind ide hozatnak nagy számmal, 
s ezekből igen sok ezüst olvasztatik ki. Minthogy azonban oly 
felette sok az ezüstöt tartó rézérceknek a számok, hogy az ónnal 
való választással egyedül nem győzik, de minthogy úgy is ta-
pasztalták, hogy ezen említett választás módjával az ezüstből 
mindenkor valami elvész, ez okból az amalgamátiót is ezelőtt 
mintegy húsz esztedőkkel szokásba hozták, mely ugyan egy régi, 
de amint közönségesen tartatik, a tudós néhai tanácsos Born által 
tökéletesíttetett találmány. Az amalgamátió az, amikor a kéneső 
által választatik el az ezüst a réztől, amelynek módjáról mindjárt 
fogok emlékezni. Előbb csak azt említem, hogy ennek a választás 
módjának béhozatásakor minden ezüstöt tartó- réz vagy ezüst- s 
arany-, de rézzel elegyes érceket amalgamátió által tisztították, és 
akkor több helyeken voltak amalgamáló színek felváltva. Most 
azonban csak egy ilyen szín vagyon Beszterebányának külső 
városában, és ebben is csak rézércek, melyek ti. ezüstöt is, csak 
keveset tartanak, nem pedig ezüst- s aranyat tartó, rézzel elegyes 
ércek amalgamáltatnak, minthogy ezen utóbbiaknak amalgama-
tiójában nem látnak olyan hasznot lenni, es ezek a régi mód sze-
rént ónnal való tisztítás, vagyis Säugerung által választanak el; 
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melyre való nézve Selmecen is, Körmöcbányán is vagy-nak ilyen 
Säuger-huták vagy színek, az ezüstércek számára.  
     Az amalgamatio nagyobbjában ekképpen történik: a második 
olvasztású, ezüstöt tartó fekete rezet (Schwarz Kupfer) porrá 
törik, tűzen megszárasztják és hordóba teszik, ugyanezekbe egy 
bizonyos mennyiségű kénesőt öntvén. A hordók azután szinte 
egészen vízzel megtöltetnek; azután, minthogy cylindrus formá-
júak, és horizontális tengelyen fordulnak, egy víztől hajtatott 
keréktől forgattatnak, mely minden hordókat a mechanizmus 
által mozgásba hoz. A sebes forgatás alatt a kéneső, atyafisága 
lévén az ezüsthöz, avval egyesül, a réz pedig különválik, mely 
mintegy tizenkét órák alatt meg szokott rendszerént esni. Akkor 
azután a hordók lecsapoltatván, a kéneső, minthogy nehezebb, 
azonnal kifolyt a hordók alá tartott edényekbe, és mindőn már 
látják, hogy a kéneső szinte kifolyt, a hordót bédugják, és az ki-
folyó rezet csebrekbe eresztik. A kénesőt azután bőrzacskókba 
tévén, azokból a facsarás által kinyomják, a zacskóban az ezüst 
megmaradván golyóbis formákban tömötten. Még ezen golyóbi-
sok kénesőt tartván magokban, hogy az ezüst tisztán maradjon, 
egy nagy mozsárforma cserépüstből kiérő rudacskán lévő tányé-
rokra tétetnek. Az üst pedig félig vízzel töltetik, és a tűzhelyen, 
melybe bé van alol helyheztetve, felyül nem ér. Ezen üstre a be-
lőle kinyúló rúdnak fedezésére egy hasonló nagyságú fedezésére 
egy hasonló nagyságú üst tétetik felfordítva úgy, hogy a két üst 
egymásra esik. A tűzhelyre azután a felső üst körül tűz rakattatik, 
melynek ereje által a kéneső az ezüstből kipárállik, azonban ne-
hézségre és az alsó üstben lévő víznek gőzölgése miatt a vízbe 
esik. Így bizonyos idő alatt az ezüst tisztán marad, a felső üst 
elvétetik, és a rúdnak tényérain lévő golyóbisokat az ember ki-
sebbeknek, a vizet pedig kénesővel teljesen találja.  
     Besztercebányáról Körmöcbányára mentünk. KÖRMÖC k. 
bányaváros, egy hegyektől körülvett mély völgyben fekszik; ki-
csiny, de csinos hely. A belső városban több harminckét háznál: 
a templo pedig a piac közepén áll. A nevezetesebb épületek ben-
ne: a bánya-tisztségház, a pénzverőház és a választóház vagy 
úgynevezett Scheidgaden, holott is az arany az ezüsttől választa-
tik. Egy váracska is vagyon a város mellett egy dombon épülve. 
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A külső városnak nem kicsiny kiterjedése vagyon, és ebben az 
evangélikus lakosoknak is vagyon temlomjok; ugyanis itt na-
gyobb részint katolikusok, nemzetségekre nézve pedig németek 
és tótok [laknak]. A legelső lakosok német-szászok voltak, de 
úgy tartják, még a quadusok és gothusok is míveltek volna itten 
bányákat, és úgy vélekednek, hogy azon szinte érthetetlen német 
beszéd, melyet a lakosok a körmöci vidéken beszéllenek, talán 
még azon legrégibb lakosokkal való elegyedésből származna. 
Számát a lakosoknak tízezerre vetik. A városhoz csak közel a 
gazdag bányák vagynak, melyek rászént királyiak, részént váro-
siak és személyes bányamívelőkéi. Ennek előtte még sokkal ál-
dottabbak voltak a körmöci bányák, mint most. Ezekben a régi, 
nagy szorgalmú mívelésnek, amikor még a puskaporral való bá-
nás nem esmértetett, sok helyeken látszanak jelei: a hegyeknek 
pedig nagy része már a régiektől van mívelve s kifúrva. Egy az 
üregei miatt összveomlott és efészen lesuhantott hegyet magam 
is szemléltem. A gazdagabb bányának a Catharina Stollnát tart-
ják, melybe a bémenetel is könnyű, az üregbe való is nem alkal-
matlan, és a vizsgálás méltó. Különösen szép (Rothgülden) ve-
resezüst ércek ereire talál az ember. A bányába kicsiny, talyiga-
forma szekérkéken mentünk bé egy-egy lótól húzattatván, mely 
alkalmatosságkor el lehetett mondani, hogy a bányába fahroltunk 
vagy szekereztünk, mely kifejezéssel a bányászok szoktak élni, 
ha mindjárt négykézlábon is mennek a bányákba. Azonban ritkán 
megyen az ember ilyen úri módon b, mint mi mentünk a Catha-
rina Stollnába. A bányákhoz közel a stompok és mosószínek 
vagynak. Ezen utolsókban a porrá töretett és Schlichnek nevezte-
tett érc vízzel elegyítvén és csapanyólog álló táblákon letöltet-
vén, az ezüst és arany a táblákon lévő pokrócokon vagy csupán a 
megkarcolt deszkán is nehézsége szerént azonnal megfenekszik, 
amíg a több tisztátalan érc a táblán lefolyt. Az egyszer lefolyt 
több ízben is letöltik a táblán, a fenekén lévő ezüstöt s aranyat 
pedig leseprik vagy a pokrócot kimossák, s külön hordókba töl-
tik, amelyekből azután az arany, amennyire lehet, egyes napszá-
mosok által kis tekenyőkben sokszori vízrátöltés és rázogatás 
után kimosattatik. Az ezüst Schlich (vagy törött és már mosott 
érc) pedig, mely azonban mindenkor még aranyat is tart magá-
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ban, az olvasztószínekbe adatik. A körmöci bányákban sok gá-
lickő is találtatik, mely egy arra készített színekben (hutában) 
kifőzetik. Minden ezüst és arany, mely az alsó-magyarországi 
bányákból és a más bányákból az ónnal vagy kénesővel való vá-
lasztásra Besztercére hozatott rézércekből is kijő, Körmöcbányán 
verettetik pénzzé. A pénzverésre előbb rudak verettetnek, ezek-
ből pedig két acélcylindrusok között, melyeket víznek vagy ló-
nak erejétől egy nagy kerék tészen forgásba, a rudak a veretendő 
pénz laposságára vonatbak hosszan. Ezen lapításon keresztül-
festvén úgy vitettetik azután az ezüst a pénzzé való verésre, ho-
lott is a pénz elsőben a maga nagyságában verettetik ki, azután a 
szoros mértékre vétetik, és ha annál többet nyom, addig reszelte-
tik belőle, míg azt megüti; ha pedig kevesebbet nyom, újra ol-
vaszttatik. A mértékét megütő pénzre végtére többszöri próbálá-
sok után egy sebes és nagy erejű sajtó által az acélba metszett 
forma alolról és felyűről egyszersmind réányomattatik. Az itt 
veretett aranypénzek K. B. betűkkel jegyesek.  
     Körmöcről Selmecre indultunk. Útban esett úgynevezett 
GLASSHÜTTENI meleg feredő SKLENO nevű falu határán. A 
meleg források egy hegyecskének tövében erednek, és három 
különböző feredőkbe vitettetnek, melyek a nemesi, közönséges 
és szegényferedőknek hívattatnak. A víznek büdösköves szaga 
van, és ámbár sem melegsége, sem tisztasága nem változik, még-
is egy bizonyos kőnemnek részecskéivel terhes, melyek mind a 
csőkben, mind a feredőkben lévő padokban megülnek, és azokat 
egy kőhártyával béhúzzák; az a kőhártya pedig darázskőnek lenni 
esmértetik. Azon dombnak oldalában, amelyből a források ered-
nek, egy hasonló darázskőből formált, természetes lyuk vagy 
üreg vagyon, melyet izzadólyuknak neveznek. Ez is egy feredő, 
mert egy fél ember magasságnyira mind az oldalról, mind fe-
lyüről víz szivárog bé, mely a lyuknak fenekén megrekesztetik; a 
kőbe padok vagynak bévágva, melyeken mintegy húsz feredő 
ember ülhet. A lyukban pedig mind a víznek melegsége, mind a 
víztől hevített kő miatt oly nagy a hévség, hogy a legerősebb 
ember is egy fertályóránál tovább ki nem állhatja; mindazáltal 
gőzöt vagy füstöt az ember benne semmiképpen nem érez. Víz-
kórság és tagbéli betegségek ellen ezek a feredők igen haszno-
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soknak tartanak. Azon hegyecskének a tetején, melynek tövében 
az említett források erednek, egy templom van építve a mellette 
lévő cinteremmel együtt; a cinteremnek földje pedig oly meleg, 
hogy ide temettetett testek egy fél esztendő alatt elrothadván por-
rá lesznek.  
     SELMEC a sklenói feredőhez két órára esik. Fekszik ez a 
város egy kősziklás hegyektől körülvétetett völgyben, mely ma-
gosan felfelé vonulván, a házak messzünen egymásra láttatnak 
építve lenni. Ezen alkalmatlan fekvés miatt a városban mind a 
szekeren, mind a gyalog való járás nehéz és nemigen kellemetes, 
télbe kivált nincs bajnélkül; és ámbár minden városnak kivánni 
lehet, hogy utcái kövezettek legyenek, Selmecbányán éppen a 
kövezet nehezíti leginkább a járást. A városnak némely részei 
egymástól elszakadoznak, úgyhogy a Windshacht és a Schitters-
berg nevű utcák ezerlépésnyire, a Hodritz nevű utca pedig egy 
mérföldnyire esnek a város fő részétől. Különben a város, mely-
nek belsője hajdan kerítve volt és két várkastélyokkal is bírt 
(ezeknek düledékei most is fennállanak), némely utcáiban és egy 
tágas piacán nem kevés nagy épületeket és csinos házakot szem-
léltet. A több k. bányavárosok közt pedig Selmec a legnagyobb 
és legnépesebb: mintegy tizenkétezerre vettethetik lakosainak 
száma, kik nemzetségekre nézve németek és kevesebb részint 
tótok, vallásokra nézve pedig nagyobbára evangélikusok és keve-
sebben katolikusok. Bányáinak gazdagságára és számára nézve is 
több bányavárosokat felyülhaladja. A tudós Delius, aki a selmeci 
bányászakadémiának professzora volt, és a bányászatról egy 
nagy munkát is írt, a maga felvetése szerént úgy találta, hogy 
1740-től fogva 1773-ig a selmeci bányák hetvenmillió márka 
ezüstöt és aranyat adtak légyen ki. Úgy értettem, hogy eszten-
dőnként a körmöci és selymeci ezüst- és aranyércekből mintegy 
hárommillió forint verettetik. A bányáknak és a bányászatnak le-
írásába belé nem ereszkedhettem, mert ez egy tárgy, melyről 
könyvet lehetne írni; arról úgy szólani, hogy az ember a tudni kí-
vánóknak eleget ne tégyen, rosszabb, mintsem hallgatni; csak azt 
kívánom megjegyezni, hogy tudós és járatos embereknek is ítéle-
tek szerént a bányászat oly virágjában és tökéletességében a vilá-
gon nincsen, mint itten. Még a saxoniai bányászatot is, melynek 
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eddig vetélkedője volt, felyül mondatik múlani. Azért is nem 
kevés tanulók küldetnek idegen országokból az itt lévő bányász-
akadémiára, amely is magát egy Delius, Jacquin, Poda, Peuther, 
Born, Scopoli és Reprecht által egész Európában nevezetessé tet-
te, és most igen érdemes tanítókkal dicskszik. A nagy mesterségű 
és sokféle tanulmányú bányász-machinákat és azoknak munkáit 
az ember bámulással és gyönyörűséggel is nézheti, a bányákat 
vizsgálván pedig azokban a természetnek áldását, de az emberi 
észnek és szorgalmatosságnak minden akadályokat győző nagy 
munkáit is csudálja.  
     A selmeci leggazdagabb bányák a Pacher Stollna, Elisabeth 
Stollna, Windschacht, amely nagy mélységéről, és a Stephanis-
schacht, amely az ezüstércének tizennyolc ölnyi szélességéről ne-
vezetes. Ezen utóbbiakban mi is voltunk. Mintegy hatvanölnyire 
megyen le az ember a legmélyebb bányáig, és vagy azon a 
Schachton, melyen a bányából az ércet felhúzzák, egy bőrbe le-
ereszkedhetik, vagy egy más Schachton lajtorjákon mehet le; 
mely utóbbi lemenetel módja nem veszedelmes, csak egy kevés-
sé fáradságos. A lemenő lyuk v. Schacht, mely nemigen szoros, 
fagerendákkal, keményen ki van bélelve és kitámogatva; minden 
két-két ölnyire nyúló lajtorják után pedig egy deszkázat vagyon, 
melyen meg lehet állapodni. Puskalövések, kalapácsok döröm-
bözései s érsek zuhanásai hallása között bocsátkoztunk, a 
Schachtból, melyen leereszkedtünk, hol itt, hol amott bétérvén 
egy oldalas Stollnába, holott a dolgozó bányászokat egy vagy 
más munkába láthattuk. A felsőbb Stollnákból alsóbbakba lehet 
menni az egymásba ásott szoros Schachtocskákon, amelyeken az 
ércek is letaszíttatnak, míg végre a legalsóbb Stollnába meggyűl-
vén, onnan vagy kihordatnak, vagy a Schachton kihúzattatnak. 
Az ilyen egymásra épített Stollnákat Fürstenbaunak nevezik, és 
ezeknek felsőbbikéből alsóbbikába gerendákon ereszkedik le az 
ember, mely gerendákba bevágások vagynak, hogy lábbeggyel 
azokra lehessen lépni – mondhatom, hogy szokatlannak nem 
tréfadolog ilyen gerendákon a szoros lyukakon le- és felmászni. 
A fő Stollnába érvén a leggazdagabb érre találunk, melynek szé-
lességét említeném; a sok nagy üregeket, amelyekből már a kincs 
kivetetett, bámulással jártunk el. Azon az úton, melyen lemen-
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tünk, a bányából ki is jöttünk. Gondolhatja ki-ki, hogy hatvan 
ölet felhágni nem esik izzadás nélkül.  
     A Selmectől távolabb eső, ugyancsak vidékbeli bányák közül 
az elsőbbek: az Antal Stollnája és a Hofi Stollna, mely utóbbiak-
ba hasonlóképpen járunk, mégpedig némely úriasszonyságok tár-
saságába, akik az asszonyi nem félénkségét egy kevés időre le-
vetkezték vala. Ebben a Stollnában egy vizet kiszívó hídraulica 
machina nevezetes, amely a bányába felyüről bévitetett s a bánya 
hegyétől jó messzeségre lévő tóból jövő víz által tétetik mozgás-
ba, s kiszíván a vizet, annak a hajtó vízzel együtt a bányából sza-
bad kifolyást enged a Stollnán.  
     A selmeci és körmöci bányahegyek egy közönséges nevezet-
tel saxum metalliferumnak hívatott kőszikla neméből állanak, ez 
kemény, szürke, agyagos és majd kvarccal, majd scorilussal, 
majd mészpáttal elegyes. Az ércerek magok vagy szürke, lá-
gyabb agyag nemében, vagy ónnal és kvarccal elegyes cinopa-
nelben (a jáspisnak legkeményebb és ércet tartó neme így nevez-
tetik), vagy spáttal elegyes kvarcban vagynak. Az ércek tisztán és 
természetesen itt felette ritkán találtatnak; úgyhogy ami Erdély-
ben az aranyra és Saxoniában az ezüstre nézve igen közönséges, 
az itt a legnagyobb ritkaság. Az arany és ezüst együtt elegyedve, 
ónnal és félmetallumos részekkel ércezve találtatik rendszerént 
minden m[agyar]országi bányákban. Liptó vármegyében ugyan 
Magurkánál, Körmöcbányán és Újbányán, sőt felette ritkán Sel-
mecen is ásatik termésarany, de ez igen keveset tészen; és alig 
láthatni ezekből a bányákból kijövő gazdagocska termésarany 
stuffákat. A termésezüst a termésaranynál még ritkább. A termé-
szet tehát itt nem mutatja mindjárt ki gazdagságát, hanem csak az 
emberek vizsgálódása és munkás szorgalma által kívánta azt elei-
től fogva felfedeztetni.  
     Minekelőtte még Selmecről való tudósításomat béfejezném, a 
bányászi fő adminisztrációról emlékezem. A tíz magyarországi 
b[ánya] városoknak egy külön bányászati igazgatása vagyon, 
melyet fő kamaragrófi hivatalnak (Supremum Cammergrafiatus 
Officium Montanum) neveznek, amelynek az egész bányászati 
állapotra való fővigyázat, a bányák miatt való törvénykezéseknek 
elintézése és a bányászathoz tartozó minden rendű személyeknek 
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kormányzása kötelességében vagyon. A feje ezen hivatalnak egy 
kamara grófja (camergrafius), kinek tanácsa nyolc bányásztaná-
csosokból áll. Mind a tíz bányavárosok tehát a hozzájok tartozó 
bányahelyekkel együtt a bányászatra nézve ettől a fő hivataltól 
függnek, közelebről pedig a selmeci, körmöci és besztercebányai 
alsóbb tisztségektől; a más hét bányavárosok a három elsőbbek-
ben lévő tisztség vigyázása alá lévén elosztva. Némely bányász-
tanácsok egyszersmind professzorok is a k. bányászakadémiában. 
Ebben több száz tanulók vagynak, és részint magyarországi s 
erdélyi, részint cseh, lengyel és óstriai vagy idegen földi hazafi-
ak. Dicsekedéssel jegyezhetem meg, hogy minden professzor 
uraknak bizonyítása szerint az erdélyiek eleitől fogva s kivált a 
mostaniak megkülönböztették magokat a tanulók királyi bá-
nyászpraktikánsoknak neveztetnek, és a tanulással a praxist is 
egybekötik. A selmeci camergrafiatus most a bécsi bányászati s 
pénzbeli kamarától függ.  
     Az 1790-dik esztendőbeli diétán az 22. artikulus által határoz-
tatott, hogy a törvényes mód szerént a magyar udvari kamarától, 
mely kost Budán vagyon, tétettessék függésbe.  
     Az immár említett négy k. bányavárosokon kívül a követke-
zendők vagynak: úm. ÚJBÁNYA, REGIOMONTUM BARS 
vármegyében, LIBETBÁNYA, BREZNÓBÁNYA és KORPO-
NA Zólyom vármegyében, BÉLABÁNYA és BAKABÁNYA 
Hont v[ár] megyében. Most ezeknek egyikénél sem míveltetnek 
igen gazdag bányák, ámbár régi időkben Újbányának, amint 
mondatik, hitel felett való áldásai voltanak. A városok, melyek 
különben nem nagyok és nem népesek, tótoktól és régi németek-
től lakattatnak. Korponán pedig magyarok is vagynak…  
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2. Jan Ackersdijck utrechti professzor útiélményei 
az alsó-magyarországi bányavidéken (1823) 

 
 

Jan Ackersdijck 1790. október 22-
én született a hollandiai Hertogen-
boschban. Az utrechti egyetemen 
szerzett jogi diplomát. 1811-től 
ügyvéd, banktisztviselő, iskolaigaz-
gató. Sok időt szentelt utazásra: 
saját hazáján kívül bejárta Német-
országot, Svájcot, Angliát, Itáliát és 
az osztrák birodalmat, ezen belül 
Magyarország egy részét is. Anya-
nyelvi szinten beszélt franciául, né-
metül és angolul. Rengeteget olva-
sott, elsősorban azokról az orszá-

gokról, ahová látogatásra készült. 1825-ben a liége-i egyetem 
államtudományi tanszékére kapott kinevezést, végül 1831-től 
1860-ban történt nyugdíjazásáig az utrechti jogi fakultásának 
professzora volt. Valószínűleg 1862-ben hunyt el. 
     Magyarországi utazását 1823. november 2-án kezdte meg két 
előkelő osztrák nemesember társaságában, és november 19-én 
hagyta el hazánkat Bruck an der Leithánál. Közben a következő 
útonalat járta be: Pozsony – Nyitra – Léva – Selmecbánya – 
Körmöcbánya – Besztercebánya – Pest – Gödöllő – Pest – Óbu-
da – Esztergom – Komárom – Győr – Pannonhalma – Moson – 
Somorja. Élményeiről naplót vezetett, amelyet az Utrechti Egye-
temi Könyvtár kézirattárában Makkai László fedezett fel. 1987-
ben jelent meg magyarul, a holland eredetivel együtt. (Verslag 
van zijn Hongaarse reis in 1823. Jan Ackersdijck magyarországi 
útinaplója 1823-ból. Helikon Kiadó, 1987. A fordítás Bujtás 
László Zsigmond munkája.)  
     Ackersdijck nálunk szerzett információi meglepően tartalma-
sak és megbízhatóak. Ez személyes tapasztalatain túl annak kö-
szönhető, hogy kiválóan ismerte a Magyarországról korábban 
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megjelent útleírásokat. Munkájából az érdeklődésünkre legin-
kább számot tartó részt, az alsó-magyarországi bányavidéken tett 
látogatás leírását közöljük, tekintettel arra, hogy a napló fentebb 
hivatkozott kiadása gyakorlatilag hozzáférhetetlen. (Ugyanis 
annak idején egy holland–magyar kulturális esemény alkalmából 
jelent meg kis példányszámban, és könyvárusi forgalomba nem 
került. Nagy könyvtárainkból is hiányzik.) 

 

____________ 
 

Selmecbánya 
 

     [November 5., szerda.] Szélakna1 nevű falun vagy elővároson 
haladtunk keresztül, amelynek házai kedvesen szétszórva terül-
nek el a környező hegyek lábainál. Selmecbánya2 bányavárosba 
fél 4-kor érkeztünk meg. Egy ajánlólevél volt nálunk, amit 
Niewirth úr hozott magával Bécsből Rewai báró udvari kamara-
grófnak3 (tisztségei: főkamaragróf, a hét bányaváros biztosa, 
főispán), aki az itteni bányák élén áll. Barátságosan fogadott ben-
nünket, gondoskodott a megfelelő iratról, hogy Körmöcbánya4 
nevezetességeit megtekinthessük.  
     Eddigi utunk során szinte kizárólag szlovákokat láttunk. Kül-
sejüket már leírtam. Hozzá kell még tennem, hogy hacsak nem 
egészen szegények, kék posztóból készült zubbonyt viselnek. 
Erre veszik a dolmányt, amit a bal vállukra vetnek, ha meleg van, 
és erre húzzák az irhából vagy fehér posztóból készült kabátot, a 
bundát. Vannak köztük katolikusok és protestánsok is. A legtöbb 
helységben zsidók és cigányok is élnek velük együtt. 
     Már 9 órakor elutaztunk Selmecbányáról, hogy reggel időben 
Körmöcbányán legyünk. Nagyon sötét volt, így a magunkkal vitt 

                                                 
1 Szélakna – Windschacht, Selmecbánya elővárosa. 
2 Selmecbánya – Schemnitz, ma Banska Štiavnica Szlovákiában.  
3 Br. Révay János (1777–1840) 1819–1832 közt selmecbányai főkama-

ra-gróf, azaz a Garam-vidéki bányavárosok igazgatási szervezetének – 
kamarájának – főtisztviselője. 

4 Körmöcbánya – Kremnitz, ma Kremnica Szlovákiában.  
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fáklyáknak nagy hasznát vettük. Útközben Szentkereszten5 pi-
hentünk meg, onnan kezdve azonban egy újabb lámpást kellett 
magunkkal vinni, mert a két fáklya addigra már elégett. Nem volt 
nagyon hideg, de kocsink, egy rossz kis homokfutó, amit a pos-
tamestertől kaptunk, igen kényelmetlennek bizonyult, így, mivel 
már kora reggel óta úton voltunk, nem töltöttük kellemesen az 
éjszakát.  
     Az útból ez alkalommal nem láthattunk túl sokat. A legfonto-
sabb a szlovák fuvarosok éjszakai tábora volt. Ezek bort és egyéb 
árukat szállítanak, de nem térnek be éjjelre a vendégfogadóba, 
hanem amikor besötétedik, az út mellett, a szabad ég alatt ma-
radnak. Láttuk, amint nagy tábortüzeik mellett fekszenek, körü-
löttük pedig lovaik és szekereik állnak. Rendszerint felültek 
fektükből sötétes bőrű arcukkal, és kémleltek bennünket. Hat 
vagy hét ilyen csoport mellett utaztunk el. Többé-kevésbé tartot-
tunk attól, hogy ezek a szegény emberek szívesen kéregettek 
vagy akár el is vettek volna valamit tőlünk, de nem szóltak sem-
mit.  
     November 6., csütörtök. Fél ötkor érkeztünk meg Körmöcbá-
nyára. A reggeli után a fogadóssal azonnal elindultunk, hogy 
megnézzük az olvasztókohókat. Itt is van néhány bánya, de 
ezekbe nem látogattunk el, mert az volt a tervünk, hogy az egyik 
selmecbányai bányába megyünk.  
     A kohónál láttuk az olvasztáshoz előkészített, darabokra zú-
zott ércet. A különböző bányákból hozott ércek külön álltak meg, 
néhol összeaprítva, néhol már iszapossá (Schlich) mosva. Az 
olvasztásnál a különböző bányákból származó érceket összeele-
gyítik, és több-kevesebb mészkővel dúsítják, hogy az olvadást 
elősegítsék. 
     Ezután a nagykohóban olvasztják az ércet egészen addig, 
amíg a salaktól (a használhatatlan kő stb.) elválik. A fém alul egy 
nyílásba folyik, ahonnan kerek, korong alakú eszközökkel merí-
tik ki. A fémet ezután még tovább izzítják (vagyis parázsló fára 
engedik), hogy a kéntől megtisztítsák. Egy másik kohóban vá-

                                                 
5 Garamszentkereszt – Heiligenkreutz, ma Žiar nad Hronom Szlovákiá-

ban.  
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lasztják el az ólmot az ezüsttől és az aranytól. Ez a kohó ala-
csony, és az ólmot az olvadáskor fújtató segítségével oxidálják, 
így, mivel a másik két fémnél könnyebb, könnyen folyik el egy 
nyíláson át. Egy másik, ettől független olvasztásnál dezoxidálják 
újra az ólmot.  
     Amit itt láttam, nagyon egybevágott azzal a feldolgozási 
móddal, amit a Harz-hegység bányáiban észleltem, azzal a nagy 
különbséggel azonban, hogy a Harzban egyáltalában nincs, vagy 
szinte alig van arany az ezüstben, tehát a legutolsó munkafolya-
matra, az ezüstnek az aranytól való elválasztására ott nem kerül 
sor. Ezt az elválasztást Körmöcbányán a pénzverdében végzik el. 
A nagykohót fújtató segítségével melegítik be, ami négyszögletes 
tartályból áll. A négy tartály mindegyikének alját vízikerék segít-
ségével mozgatják fel-le, így préselik beléjük a levegőt. (A kerék 
átmérője 11 láb, szélessége pedig 4 láb.) Ugyanazt a fújtatót 
használják a választókohókhoz is, ha azokat begyújtják. A fújtató 
tartályaiból azonban nem egyenletesen árad ki a levegő, ezért 
kevésbé jó, mint amit Neu-Joachimsthalban láttam Csehország-
ban.  
     Errefelé olyan ércdarabokat is újra beolvasztanak, amelyeket 
korábban már eldobtak. Manapság jobban értik ezt a mesterséget: 
honnan kell a kevés fémet tartalmazó ércből a fémet kivonni, 
hiszen a bánya legjobb részeit már kiaknázták, így meg kell elé-
gedni a kevesebb fémet tartalmazó ércdarabokkal is.  
     Megmutatták azt a berendezést is, amellyel a próbaöntéseket 
(Proben) végzik. Ugyanis mindegyik fajta ércből vett mintával 
kapcsolatban elvégzik azt a számítást, hogy az érc mennyi fémet 
tartalmaz erre a célra egy kisméretű kohót készítettek, amelyben 
az egész munkafolyamatot kicsiben el lehet végezni. Itt olvasztó-
tégelyecskéket használnak, amelyeket „Kapellé”-nek és „Tuté”-
nek neveznek.  
     A pénzverdében a bányatanácsos úr mindent rendkívül udva-
riasan megmutatott. (Magyar szokás szerint „illustrissimé”-nek 
szólított bennünket, mert nemesembernek vélt.) Ahhoz, hogy a 
pénzverdébe szállított fém tisztaságát megállapítsák, bizonyos 
mennyiséget csonthamuból készült tégelyecskében megolvaszta-
nak belőle. Az olvasztásnál a fém aranyon és ezüstön kívüli alko-
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tórészei vagy beszívódnak a tégelyecske anyagába, vagy gáz-
alakban távoznak, így ott csak az arany és az ezüst marad vissza.  
     Az aranyat és az ezüstöt, amelyek elegyítve érkeznek a pénz-
verdébe, a következő módon választják el egymástól. Először 
„granulálják” a fémet, vagyis megolvasztják és hideg vízbe öntik, 
és ennek következtében szemcsés lesz, vagy kis darabojókra vá-
lik szét. Ezeket azzután egy nagy tartályba töltik, és salétromsa-
vat (választóvíz, Scheidewasser) öntenek rájuk, amiben az arany 
és az ezüst feloldódik. Ezt követően megvárják, amíg az oldatból 
a gázok eltávoznak, majd a salétromsavat egy másik tartályban 
fogják el, így abban a tartályban, ahol az oldódás lezajlott, csak 
az arany- és ezüstdarabkák maradnak vissza. Az arany a kettő 
közül pedig nehezebb volta miatt különválva alul marad. 
     Egy márkányi ezüst (fél font vagy 288 szemer) rendszerint 5 
szemer arany van, ha a fém a környékbeli bányákból érkezik6. 
     Korábban évente 100 000 márkányi ezüstből vertek itt pénz, 
de 20 év óta a bányákból ennek a mennyiségnek átlagosan keve-
sebb mint a felét termelik ki.  
     Minden hónapban 1500 márkányi ezüstöt és 22 márka 6 latnyi 
aranyat küldenek innen Bécsbe az arany- és ezüsthuzalokat fel-
dolgozó munkások céhéhez. 
     Az arany verésénél 288 résznyi aranyhoz mindig 4 résznyi 
rezet adnak. Az ezüst esetében nincs minden egyes pénzérme 
előre meghatározott nemesfémtartalom megállapítva, de a na-
gyobb értékűek több ezüstöt tartalmaznak, mint a kisebbek. En-
nek ellenére egy márkányi finom ezüstből mindig 20 forintot kell 
verni, minden más értékű érménél pedig az ennek megfelelő 
arányt kell figyelembe venni.  
     A környékbeli bányákból származó minden aranyat és ezüstöt 
Körmöcbányára kell szállítani, még azt is, amit magánszemélyek 
termelnek ki. Ezekért a fémekért előre meghatározott árat fizet-
nek, s ezt mindenkinek tiszteletben kell tartania.  

                                                 
6 A magyar nemesfém-súlyérték a középkor óta használatos budai már-

ka (= 245.54 g) volt, osztásai 4 ferto, ill. 48 pondus. A font (vagy libra 
= 36 lat) 1714 után a mértékrendszer bevezetéséig 0.56 kg. 
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     Az adó összege, amit a magánszemélyeknek kell fizetniük, 
különböző: függ azoktól a feltételektől, amelyek alapján jogot 
nyertek arra, hogy bányát nyissanak, de attól is, mennyi belőlük a 
hasznuk.  
     Az olvasztókohóknál a munkások bérével kapcsolatban el-
mondták, hogy egy olvasztó két hétre 9 bécsi értékű forint 40 
krajcárt keres, egy segéd pedig 8 bécsi forint 24 krjcárt.7A mun-
kások általában itt is, mint a legtöbb bányában, nagyon kevés a 
keresetük.  
Körmöcbánya olyan szabad királyi bányaváros, amelynek egyet-
lenegy ura van, a császár; ugyanakkor maga is 36 falunak az ura. 
E falvak lakosainak a város számára kell bizonyos mennyiségű 
munkát végezniük és adót fizetniük. (Körmöcbánya legtöbb lakó-
ja származását tekintve német.) A városnak bányaügyi bírósága 
van, itt tárgyalják mindazoknak az ügyét, akiknek bármilyen 
kapcsolatuk is van a bányákkal. Ezenkívül van még egy másik 
bíróság is a többi polgár számára. A bányaigazgatóság épületei, 
de más épületek is igen mutatósak, és az egész város a jómód 
jegyeit viseli magán. Az utcák többsége kövezve van ugyan, de 
rosszul. A templom nagy, sok díszítménye korábbi, gazdagabb 
időkről tanúskodik.8 A város ferences templomában is voltunk, 
ahol az emberek éppen reggeli imát mondtak. 
     A piactéren egy szégyenoszlop (Pranger) áll, amelyhez tulaj-
donképpen az elítélteket kötik ki. Vezetőnk a városi polgár némi 
büszkeséggel jegyezte meg, hogy a város mint joghatóság a leg-
magasabb szintű ügyekben hozhat ítéletet.  
     E szabad királyi városnak vadászati joguk is van, és evvel 
sokszor élnek is. Besztercebánya9 polgárai nemrég nagy vadásza-

                                                 
7 Az akkori magyarországi pénznem az osztrák vagy bécsi értékű (Wie-

ner Wert, röv. W.W.) forint (németül Gulden) volt, és 60 krajcárra 
(németül Kreutzer) oszlott. Nevezték ezüstforintnak (Silbergulden) is, 
az 1816 előtti pénznemtől megkülönböztetve Convertions-Münzének 
(röv. C.M.) is. 

8 A körmöcbányai plébániatemplom a 15. században épült gótikus stí-
lusban. 

 9 Besztercebánya – Neusohl, ma Banska Bystryca Szlovákiában. 
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tot tartottak, amelyen többek között két medvét lőttek. A szegény 
emberek errefelé gyakran medvehús evésére kényszerülnek. A 
fogadós egy tegnap lőtt őzbakot mutatott, és 9 bécsi forintért 
ajánlotta megvételre.  
     Miután Körmöcbányán megtekintettük a legfontosabb dolgo-
kat, ismét Selmecbányára utaztunk. Alkonyatkor érkeztünk meg. 
Az út egy völgyön vezet keresztül, amelyet erdővel benőtt he-
gyek vesznek körül. Az itt-ott sziklás vidéken legelők és elszórva 
gabonaföldek is látszottak. Az út sokáig együtt haladt a Garam 
folyócskával. A legfontosabb helységek, amelyeket érintettünk, a 
következők voltak. Heiligenkreutz (Szent-Kereszt) elég jó módú 
mezőváros. Itt áll a besztercebányai püspök palotája. A másik 
helység egy falu, Glashütten (Skleno).10 Itt fürdők vannak. Ez 
utóbbi helység igen szép környezetben fekszik, de az itteni utak 
most szinte a járhatatlanságig koszosak voltak.  
     Este újra köszöntöttük Van den Hecke urat, akivel már Bécs-
ben találkoztunk. Ő maga nagyon csodálkozott, hogy Selmecbá-
nyán látott viszont bennünket.  
     November 7., péntek. Fél hétkor indultunk el az itteni bányák 
egyikébe azzal az úrral, akit főkamaragróf jelölt ki erre a feladat-
ra. A bánya lejárata a völgyben volt, nem messze a várostól, s ha 
nem értettem félre, Pachterstollen volt a neve. Nem ereszkedtünk 
le rögtön a legnagyobb mélységbe, hanem számos tárón keresztül 
amelyek mindenféle irányban a város és a közelében levő hegy 
alá vezettek, 60 öllel (360 láb) a föld felszíne alatt haladtunk. Így 
érkeztünk el ahhoz az aknához (Schacht), amely a legnagyobb 
művelés alatt álló helyre vezet, az előbbi mélységnél 100 öllel 
(600 láb) mélyebbre. Itt egy nagy vízikerék (Prembmachine) ta-
lálható. Az ércet ennek segítségével hozzák fel a mélyből. A ke-
rék 36 láb átmérőjű és 4 láb széles. Mindkét irányban forog, attól 
függően, hogy a kétféle irányban elhelyezett fogak közül melyik-
re folyatják a vizet, úgy azonban, hogy a kerék szélességének 
mindig csak a felére (2 láb) ömlik a víz. Nekem úgy tűnik, ezt 
egyszerűbben is meg lehetett volna oldani.  

                                                 
10 Szklenó – Glashütten, ma Sklenné Teplice Szlovákiában. 
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     Amikor az ércet erre a szintre felhozzák, fiúk tolják tovább kis 
kocsikon kifelé azon az úton, amelyen mi is jöttünk.  
     A víz, amely a kereket mozgatja, és az a vízmennyiség is, 
amelyet mint feleslegest a bányából el kell vezetni, az úgyneve-
zett öregtárnába (Erbstollen) folyik bele. Ez egy olyan csatorna, 
amelyet a bánya aljáról indulva ástak a hegyen keresztül egy 
ennél a szintnél alacsonyabban fekvő, ide körülbelül háromórá-
nyi távolságra fekvő hely felé. Ezen folyik el a többi bánya feles-
leges vize is.   
     Azon a szinten, amelyen mi voltunk, valamivel azonban még-
is mélyebben, van még egy telér is (itt „Gang”-nak nevezik), 
amely meglehetősen sok ércet ad. Oda is elmentünk, ahol a telér 
fejtését végezték. Ez a felsőbb szintektől ferdén haladt lefelé 26–
30 láb szélességben, azt azonban nem tudni, hogy innen mennyi-
re nyúlik el még felfelé és lefelé.  
     Az ebben a bányában kitermelt érc száz forintra számítva 30–
70 font ólmot, 3–4 lat ezüstöt és 16–35 dénárt11 aranyat tartalmaz 
(1 lat egyenlő 4 dénárral). A többi bányában is körülbelül hason-
ló összetételű ércet hoznak a felszínre.  
     Az itt és a környéken bányászott összes ércet Körmöcbányán, 
Czernowitson12 és Besztecebányán olvasztják. Ennek az az oka, 
hagy fa csak ezeken a helyeken van bőségesen, és a fa innen való 
elszállítása költségesebb lenn, mint az ércet idehozni.  
     A hegyek anyaga, amelyekben ezek a bányák találhatók, álta-
lában homokkő.  
     Az itteni bányákban a levegő összetétele nem tűzveszélyes, 
mégis szükség van bizonyos intézkedésekre, hogy a levegő be-
légzésre elég tiszta legyen.  
     Elcsodálkoztam azon, hogy itt, ahol külön bányászati főiskola 
van, nem találnak és alkalmaznak jobb módszereket az érc szállí-
tására. A tárnák („Stollen”) ide-oda kanyarognak, s az aljukon 

                                                 
11 Denarius, magyarul dénár, középkori fémsúlymérték, a budai márka 

tizenketted része, ill. ennek a súlynak megfelelő ezüstpénz, az arany-
forint századrésze.  

12 Czernowits – valószínűleg Finstrort selmecbányai ezüstbánya szlovák 
neve.  
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egy deszkán kívül nincs egyéb. A kocsik mérete kicsi, és majd-
nem egymást érő kerekeik megnehezítik tovagördítésüket. A vas-
utat itt még nem ismerik, a nagy út pedig, amelyen mindent ko-
csikkal és lovakkal szállítanak, nagyon rossz, tele van mélyedé-
sekkel, és vastag sárréteg borítja. 
     A bányászati főiskolán13 éppen vakáció volt, így csak keveset 
láthattam belőle. A főiskolának 5 professzora és mintegy 150 
diákja van. Az egész monarchiában egyetlen a maga nemében, 
ezért mindenhonnan ide jönnek a diákok bányászatot tanulni. 
Legtöbbjüket a különböző bányaigazgatóságok (Oberambten) 
küldik ide, így nekik van kilátásuk arra, hogy tanulmányaik befe-
jezése után valahol alkalmazást nyerjenek. Ezeknek a diákoknak 
egy része kap ösztöndíjat. Kívülük vannak még olyan diákok, 
akiket nem fizet egyetlenegy bányaigazgatóság sem, továbbá lé-
teznek magángyakornokok, akik saját elhatározásukból tanulják 
a bányászatot. (A diákok a birodalom minden tájáról érkeznek, 
így igen különböző nyelveket beszélnek, az oktatás bevett nyelve 
azonban a német.) 
     A tanulmányi idő rendszerint 3 év. Az első évben matematikát 
és fizikát, a másodikban kémiát, ásványtant és kohászatot, a har-
madikban bányaművelést és bányamérést tanulnak.  
     A diákok nem egy épületben laknak, hanem szétszórva a vá-
rosban az általuk választott polgárházaknál. Így csak az órákon 
gyűlnek össze. Tanulmányi előrehaladásukat a minden félévben 
esedékes vizsgákon ítélik meg.  
     A főiskola gyűjteményei közül a modellekét láttuk. Ez ugyan 
jelentős volt, de korántsem olyan méretű, amilyet egy ilyen jelle-
gű oktatási intézménytől elvárt volna az ember. Megmutatták a 
zúzógépek (Pochmachines) és a mosótartályok közös rendszerét, 
amelyben az ércet apró darabokra zúzzák és átmossák, hogy a 
fémet egyáltalán nem tartalmazó részektől megtisztítsák. Egy 
másik gép is volt ott, amely a nagy darabok mosására szolgált, 
viszont eltért azoktól, amelyeket eddig láttam, mivel ezt részben 
a kisebb darabok megrostálására használják. Különféle más be-

                                                 
13 Az 1735-ben alapított és 1770-ben akadémiai rangra emelt európai 

hírű selmecbányai bányászati főiskoláról van szó. 
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rendezéseket láttunk még, amelyeket régebben vagy a legutóbbi 
időkben a bánya kitermelésénél, robbantásánál stb. alkalmaztak.  
     A város egy völgy eléggé meredek lejtőin épült igen szabály-
talan alakban és szétszórtan. Az elővárosok egy része igen távol 
esik. Ezért van az, hogy a város egy bizonyos távolságról, akár 
valamelyik magaslatról, akár a völgy valamely alacsony pontjá-
ról szemlélve festői képet nyújt. Belseje viszont már nem nagyon 
szép; ennek az is az oka, hogy az utcák leírhatatlanul piszkosak 
voltak. Reggel megnéztük a zöldség- és gyümölcspiacot, és lát-
tuk a sótömböket, amiket egyenesen a hegyekből hoznak, vala-
mint más árukat is. Az emberek ruházata majdnem ugyanolyan, 
mint amilyennek már máshol is láttuk. A nők rendszerint haja-
donfőtt járnak, hajukat lófarokba kötik, amely a hátukra lóg. Né-
hányan kendőt vagy főkötőt viselnek.  
     Megtapasztaltuk egy kiváltságos helyzetben levő fogadó hát-
rányait is. Itt ugyanis egyetlenegy van csak, és az is a város fenn-
hatósága alá tartozik, így aztán különösen rossz az ellátása. A 
fogadós igen udvariatlan volt, és alig szolgálta ki az embert. 
Mindez pedig azért történt így, mert tudták: nem lehet máshová 
menni. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


