
ESTERHÁZY PÁL NÁDOR ÉS AZ ERDÉLYIEK KERESKEDELMI
TÁRSASÁGA.

I.

Megoldás a szükséghelyzetben.

Kollonics Lipót, miután másfél évig eredmény nélkül próbálko
zott az államháztartás rendezésével, 1694 tavaszán megvált az udvari 
kamara vezetésétől. Utódja, Breuner Seyfridt Kristóf gróf nehéz idő
ben vette át a Habsburg-birodalom pénzügyeinek a vezetését. Kele
ten és nyugaton szinte megszakítás nélkül folyt a háború, a kincstár
nak pedig egyre nagyobb gondot okozott a seregek fenntartása, ez az 
évről-évre kérlelhetetlenül visszatérő nehéz feladat. A súlyos helyzet 
lassankint azt a felfogást alakította ki udvari körökben, hogy a há
borús kiadások fedezésére minden eszközt fel lehet használni.1 Hadi 
célokra fordítottak tehát olyan pénzeket is (a regálék és koronabirto
kok jövedelme), amelyeket az évszázados gyakorlat különválasztott 
a háborús költségekre szánt rendi adószolgáltatásoktól és az állam 
egyéb feladatai számára tartott fenn. Mivel pedig a háborús viszo
nyok közepette gyakran megtörtént, hogy máról-holnapra nagyobb 
összegre volt szükség, nem várhatták meg, míg a jövedelmek befoly
nak, hanem kénytelenek voltak pénzt kölcsönözni és ellenszolgáltatás
ként egy-egy jövedelmi forrást lekötni, zálogba- vagy bérbeadni. Ezzel 
a szükségmegoldással a legtöbb regále hasznosítása kicsúszott az állam 
kezéből és az udvari kamarára mint állandó súlyos gondok nehezed
tek a folyvást szaporodó adósságok, a bérlők visszaélései és mindenek 
előtt új hitelezők, új kölcsönök előteremtése.2

1 Az udvari kamara leirata, Hofkammerarchiv (HKA.), Siebenbürgen (Sieb.) 
1615—94. 1694. márc. 24.

2 Mindezt részletesebben, irodalommal együtt ld. Sinkovics I.: Az erdélyi 
kamarajövedelmek a Habsburg-uralom kezdetén. Emlékkönyv Domanovszky Sán
dor születése hatvanadik fordulójának ünnepére, (Budapest, 1937.) 505. s köv. 1.
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1694 márciusában az udvari kamara új vezetője szinte megoldha
tatlan nehézségek elé került. A Rajnánál és Délmagyarországon a csá
szári seregek hadműveleteik megkezdése előtt állottak, a kincstár pe
dig üres volt és teljesen felkészületlen.3 Breuner ebben a súlyos szük
séghelyzetben igyekezett minden módon új pénzforrásokat előterem
teni. így esett a választása a sóregáléra, a „nemes kamarai kincsre“ , 
amely kimeríthetetlenül gazdag mennyiségben várta a munkáskezeket 
Lipót császár újonnan szerzett tartományában, Erdélyben. Conzin 
János Volcart gróf elnöklete alatt Mayer Jakab Theobald és Aichpichl 
Károly Gottlieb báró udvari kamarai tanácsosok még március végén 
megkezdték tanácskozásaikat, hogy miként volna lehetséges minél ha
marabb hasznosítani az erdélyi só eladását Magyarországon. Megvizs
gálták a felmerülő terveket és arra az álláspontra jutottak, hogy a 
kincstár szemszögéből legelőnyösebb lesz, ha az ú. n. Yorster-féle próba 
tanulságait vonják le. Vorster Kristóf ,General-Feldproviantmeister’ 
ugyanis 1692—93-ban a saját pénzén Magyarországra hozott közel 
100.000 mármarosi és erdélyi sókő eladásával megmutatta, hogy a só
kereskedelemből kellő intézkedések mellett nem jelentéktelen haszon 
teremthető elő. A Conzin-bizottság meghallgatta Vorster elgondolásait 
és eleinte azt javasolta, hogy az erdélyi só magyarországi árusítását 
az udvari kamara felügyelete alatt Vorster irányítsa. A terv azonban 
hamarosan hajótörést szenvedett azon, hogy a kincstárnak még a vál
lalkozás megindításához szükséges pénz sem állott rendelkezésére.4 
Egyedüli választásnak csak az maradt, hogy kölcsönt vesznek fel és az 
adósságot a sóeladás fogja lassankint letörleszteni. Erre az udvar nem 
kisebb hitelezőt talált, mint Esterházy Pál herceget, Magyarország ná
dorát.

A nádor megbízottjai és az udvari kamara közötti tárgyalások 
április 18-án szerződéskötéssel fejeződtek be.5 Esterházy herceg elvál
lalta a megállapított kötelezettségeket és ezzel különféle jogok élveze
téhez jutott. Kötelezte magát, hogy azonnal 250.000 forintot ad a kincs

3 Aigentliche Information und Wahrhafte Beschaffenheit. . . ,  HKA. Salzwesen 
von Ungarn und Siebenbürgen, é. n. (s. d. 1692 ápr. 17.); a Lichtenstein-bizottság 
jelentése, HKA. Hungarn (Hung) 1701. febr. 19. (s. d. 1741. febr. 23.).

4 A Conzin-bizottságra Id. az udvari kamara leiratai, HKA. Sieb. 1615—94. 
1694. márc. 24. és Sieb. 1700—1. 1701. ápr. 11., valamint az előbbi jegyzetben idé
zetteket. A Vorster-próbára: Plass F. jelentése, HKA. Sieb. 1615—94. 1694. jan. 15.; 
Extráét aus verschiedenen Rechnungen . . . ,  Sieb. 1700—1. 1701. márc. 31., Vor
ster jelentése, márc. 20. (s. d. ápr. 11.).

5 A szerződés másolatban megvan: HKA. Handschriftensammlung 648. sz.; 
Conventio super difficultatibus. . . ,  HKA. Hung. 1694. dec. 12.; az udvari kamara 
•számvevőségének jelentése, u. o. 1738. máj. 23. (s. d. 1741. febr. 23.).
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tárnak a „jelenlegi nagyon súlyos és sürgető szükségletek“ fedezésére, 
mégpedig rajnai értékben, amely akkor a bécsi csereforgalomban ér
vényes volt. Ezen az összegen kívül a sókövek szállításakor megfizeti 
a kőpáronkint 25 garast (75 krajcár) kitevő szokásos harmincadot és 
felárat, felét a bányáknál, másik felét pedig a behozatalkor érintett 
harmincadhelyeken. Kötelezte azután magát, hogy a Magyarországra 
hozott sókockákat az ország különböző részein gyakorlatban lévő 
áron fogja értékesíteni. E kötelezettségek ellenében haszonbérbe (ap- 
paldo, arenda) kapta a magyarországi sókereskedelmet. Az erdélyi só
bányákból 300.000 70—80 font súlyú követ szállíthat magyar földre 
és ezt a 210—240 ezer mázsa sót a szepesi kamara fennhatósága alá 
tartozó területek kivételével bárhol szabadon árusíthatja. Minthogy a 
pénzt Bécsben 52 és fél krajcárra leszállított értékű rajnai forintokban 
kellett megfizetni, amelyek ugyanakkor Magyarországon 60 krajcárt 
értek, a 250 ezernél így előálló 51.250 forintnyi veszteségért a kincstár 
még külön 25.000 sókövet bocsátott a herceg rendelkezésére. Ez után a 
sómennyiség után kövenkint mindössze öt garas járt a kamarának 
bánya-üzemköltségek címén. A 525 ezer erdélyi sókocka eladásáig 
Esterházy nádor a sókereskedelmet ugyanazzal a joggal fogja bírni, 
mint a szerződést megelőzőleg a kincstár (Jure regio nostro fiscali). 
Vagyis korlátozás nélküli monopóliuma lesz az átengedett magyar te
rületek sószükségletének ellátása, és a behozott sókockák után sem 
egyháziak, sem katonai hatóságok vámot nem szedhetnek. ígéretek 
nyert továbbá a nádor, hogy az állam védő keze kíséri őt vállalkozásá
ban. Az erdélyi gubernátor és az Erdélyben állomásozó seregek fő- 
parancsnoka fognak gondoskodni arról, hogy a szállítás megindulását 
a bányáknál semmi zavaró körülmény meg ne akadályozhassa. A szer
ződést az uralkodó mindannyiszor, ahányszor csak Esterházyak kí
vánják, teljesen díjtalanul fogja rendeletekkel és leiratokkal védel
mezni. A sókereskedelem alapos berendezésére pedig a helyzetet jól 
ismerő kamarai embert bocsát a nádor rendelkezésére. Végül a szerző
dés Esterházy hercegre ruházta a bérlőket általában megillető jogokat.® 
Tetszése szerint jelölhette meg országszerte a sóeladás helyeit és vá
laszthatta meg azokat az embereket, akik a 300 ezer sókő szállításá
nak valamint értékesítésének munkáját fogják végezni. Hogyha a her
ceget a sókereskedelemben akadályoznák, az ebből eredő kárt a bá
nyáknál természetben fogják neki megtéríteni. Arra az esetre viszont, 
ha ellenség törne az országra, a bányák elpusztulnának, a sószállítás

e Sinkovics, i. m. 519—521. 1.
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Erdélyből végleg megakadna, a kincstár kötelezte magát, hogy a ná
dor 250.000 forintját kamatokkal egyetemben mindenképpen vissza
fizeti, amire a magyarországi kamarai birtokokat és jövedelmeket 
jelölte meg biztosítékul. Elsőbbsége lesz a nádornak mindenki előtt, 
ha a 300 ezer kősó eladása után az uralkodó továbbra is bérlők kezé
ben fogja hagyni Magyarországon a sókereskedelmet. Amennyiben 
pedig Esterházy herceg a szerződéssel reáruházott jogot egy harmadik 
személynek akarná átengedni, akadálytalanul megteheti, csak azt köti 
ki a kincstár, hogy ez ellen a jogutód ellen valami különös kifogás ne 
merüljön fel.

A szerződés Erdélyben nagy nyugtalanságot keltett. Az udvar cse
lekedeteit a Diploma Leopoldinum mértékével mérő erdélyiek szerint 
ellenkezik a császár adományozta Diplomával, amely megígérte, hogy 
a fejedelmek korabeli szabadkereskedelmet az új uralom is változat
lanul érvényben hagyja. Az izgalmat még fokozták a váratlan intéz
kedés nyomában járó találgatások és hírek, hogy az udvari kamara 
az erdélyiek mellőzésével németeket készül behozni a „res salinaria“ 
vezetésére. Pillanatnyilag azt tartották leginkább sérelmesnek, hogy 
hosszú évekre elvész a sókereskedelem haszna, mikor más kiviteli 
cikke az országnak alig volt. A gubernium felterjesztésében kifejtette, 
hogy a „szegény tartomány“ is hozott akkora áldozatokat a kincs
tárért, mint a nádor. Az elmúlt és a mostani évre százezer köböl ga
bonát előlegeztek, a hadbiztosság több százezer forinttal adósuk. Ha 
a szerződés nem is veszélyeztetné a Diplomát, hanem pusztán a két 
hitelezőt: Esterházy nádort és Erdélyt állítanák mérlegre, akkor az 
összehasonlítás mindenképen az utóbbi javára történne. Az erdé
lyieknek elsőbbségük van nemcsak az idő jogán, mert követelésük a 
kincstárral szemben régebbi, de a hely jogán is, a só ugyanis Erdély 
földjének terméke és kincse. Mindezek ellenére sem kívánták, hogy 
az uralkodó visszavonja a nádornak adott szavát, hanem olyan meg
oldást igyekeztek találni, amelynél a Diplomát és az erdélyi érdekeket 
sérelem nem éri. Azt kérték, hogy a nádorral kötött szerződés
ben körvonalazott jogok és feltételek mellett Erdély ugyancsak 325 
ezer sókövet szállíthasson át Magyarországra. A 650.000 kősó eladásáig 
a magyar területre hozott sószállítmányok jövedelmében egyformán 
részesüljenek Esterházy herceg és az erdélyiek. A sókereskedelmet le
bonyolító tisztviselők személyét a nádorral való megegyezéstől teszik 
függővé, csupán azt kötik ki, hogy Erdély határain belül idegenek 
ne nyerhessenek alkalmazást. A nádor és az erdélyiek sómennyiségé
nek elszállítása és elárusítása után pedig a sókereskedelemben állítsák
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vissza a fejedelmek alatti helyzetet, amely az átalakuló Erdély előtt az 
élet minden vonatkozásában a legjobb megoldást jelentette.7

A bécsi udvar ebben az időben nagyon óvatosan bánt a csak 
nem régiben Habsburg-fennhatóság alá került távolkeleti országgal, 
amelynek a közvetlen szomszédságában folyt a háború. Messzenéző 
politikai megfontolások parancsára igyekezett a Diplomát meg nem 
sérteni és az új alattvalók kívánságainak a lehetőség szerint eleget 
tenni.8 Bekapcsolódásukat a nádori sókereskedelembe tehát nagyobb 
nehézség nélkül kész volt megengedni, annál is inkább, mert belátta, 
hogy ellenkező esetben az erdélyiek könnyen feltartóztathatják a 
nádor sószállító hajóit és szekereit, ami által menthetetlenül útját 
állhatják a szerződés megvalósulásának.9 Ez előtt az érv előtt Ester
házy hercegnek is meg kellett hajolnia. Szentkereszti András, aki az 
erdélyi érdekeket képviselte és a nádor megbízottjai: Vorster Kristóf 
és Wertheimber Sámson igyekeztek a két álláspontot közelebb hozni. 
A herceg emberei kifejtették, hogy uruk a sóvágásra, szállításra és 
a harmincadvámra 100.000 forintot fizetett ki és így az erdélyiek mind
addig nem kívánhatnak a sókereskedelem jövedelméből egyenlő ré
szesedést, amíg a nádor költségeinek egy részét magukra nem vállal
ják. Az erdélyiek erre hajlandónak mutatkoztak, hogy a közös sót 
szárazon Debrecenig és Fehérvárig, vizen pedig Szegedig a maguk 
pénzén fogják szállítani, amíg csak kiadásaik a nádor befektetéseit 
el nem érik. Megegyeztek, hogy azután egyforma mérték szerint ré
szesülnek a haszonban és ugyanúgy fogják elviselni a költségeket, 
valamint az esetleges károkat. Miután a közös ügyekben (a tisztvise
lők kérdése, a befektetési tőke felhasználásának ellenőrzése) megálla
podásra jutottak, megfogadták, hogy kölcsönös megértés és bizalom 
jegyében igyekeznek majd a nádori szerződést megvalósítani, egyszer
smind az útban álló akadályokat elhárítani.10 Megegyezésükhöz az 
udvar is hozzájárulását adta és beleegyezett, hogy az erdélyiek szin
tén 500.000 sókövet árusítsanak el Magyarországon, ilyen módon pe
dig a kincstár — a nádori szerződés feltételeit véve alapul —

7 A gubernium felterjesztése, HKA. Hung. 1694. aug. 22. (dec. csomó); Wert
heimber válasza a magyar sóügyben kirendelt commissióhoz, u. o. é. n. (1695. dec.); 
Gehorsambe Erinerung von der Kays. Hung. Salz Administration. . . ,  u. o. 1696. 
febr. 11. (s. d. máj. 25.); a Hofkammer felterjesztése, 1696. nov. 3. (s. d. 1699. jan .7.)

8 Sinkovics, i. m. 508—509. 1.
9 Az udvari kamara leirata, HKA. Sieb. 1615—94. 1694. nov. 3., ld. még a 

7-ik jegyzetben idézetteket.
10 Conventio super difficultatibus. . . ,  HKA. Hung. 1694. dec. 12. A nádor 

kártalanítására vonatkozó tervek: a Hofkammer leirata Bánffihoz, illetőleg Szent- 
keresztihez, HKA. Sieb. 1615—94. 1694. dec. 15.
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437.500 forintot (250.000 forint és kövenkint a harmincad valamint 
felár címén járó 37 és fél krajcár) törleszt le tartozásaiból.11 Ezzel a 
nádor és az erdélyiek közös vállalkozása, ahogyan az egykorúak ne
vezték: Societas Transylvanico-Palatinalis, megindult a megvalósulás 
útján.12

Az udvar és a hitelezők egyaránt úgy számították, hogy a 600 
ezer sókő értékesítése kb. három-négy esztendeig fog tartani.13 Az el
adás üteme azonban nem felelt meg a várakozásoknak. Az erdélyiek 
bekapcsolódása előtt a nádor alig huszonötezer követ tudott Magyar- 
országra szállítani, és a Társaság által behozott kősómennyiség is 
csak egyik évben haladta meg a százezret, nem egyszer azonban 40— 
50 ezer körül mozgott.14 Az udvari kamara már 1696-ban észrevette, 
hogy az appaldo a kincstár nem csekély károsodásával beláthatatlan 
ideig is elhúzódhat. Igaz ugyan, hogy a két év előtti nehéz helyzet
ben az államháztartásnak nagy segítséget jelentett a sókereskede
lemre felvett kölcsön, a sóregálét azonban sokkal jobban lehetne 
hasznosíthatni, ha a magyarországi sóeladást az állam venné a 
kezébe. Az állandó pénzzavarokkal küszködő kamarai tanácsosok kép
zeletében egészen valóságszerűen jelent meg a jövő, amikor magyar 
földön is — miként Gmundenben vagy Prágában — az udvari kamara 
fennhatósága alatt álló hatalmas hivatalszervezet fogja intézni a só- 
kereskedelmet. Hogy a Magyarországon fogyasztott különféle sófaj
ták egymás eladását ne zavarják, ez a központi hivatal egységesen 
szabályozott áron fogja piacra hozni az erdélyi, mármarosi, sóvári és 
lengyel sót. Ilyen körülmények mellett nem is túlzott remény évi 
500 ezer kocka eladására számítani, ami közel 700.000 forintnyi hasz
not hajtana az államháztartásnak. E messzemenő terveknek ugyan 
egyelőre útjában van a nádorral kötött szerződés, ez azonban nem 
leküzdhetetlen akadály. Bizonyosra vehető, hogy Esterházy Pál min
den nagyobb nehézség nélkül le fog mondani a szerződésről, ha be

11 Az udvari kamara jóváhagyása, HKA. Hung. 1694 dec. 14 (s. d. dec. 1 2 .). 
A megegyezés ratifikálásáról: az udvari kamara leiratai, HKA. Sieb. 1615—94 
1694 dec. 1 2 ., dec. 23., Lipót császár leirata, HKA. Hung. 1694 dec. 14. (s. d. 
1741. febr. 23.), az udvari kancellária átirata, u. o. 1694. dec. 24. (s. d. 1695. jan. 15.)

12 A Társaság történetére sok adat található Bíró Y. munkájában: Altorjai 
gróf Apor István és kora. (É. n.)

13 Aigentliche Information . . . ,  HKA. Salzwesen von Ungarn und Siebenbür
gen, é. n. (s. d. 1692. ápr. 17.); Motiva In Sachen des Assocyrten SalzCom- 
m e r c y ... , HKA. Hung. 1698. márc. 26. (s. d. 1694. okt. 26.); a Lichtenstein-bi- 
zottsóg jelentése, u. o. 1701. febr. 19. (s. d. 1741. febr. 23.).

14 Gehorsambe Erinerung. . . ,  1696. febr. 1 1 . (s. d. máj. 25.); Summarischer 
Entwurff, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1699. szept. 30.).
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fektetéseit kamatostól megtérítik és a jövőben remélt nyereségét 
valami módon kárpótolják. Az erdélyiekkel szemben még könnyebb 
a kincstár helyzete. Velük ugyanis annak idején szerződést nem kötött, 
így tehát nem szerződésszerűen (per Contractum) kapcsolódtak be a 
sókereskedelembe, hanem csak követeléseik visszafizetéseként (per 
módúm solutionis) nyertek részesedést a magyarországi sóeladás hasz
nából. Következőleg a kincstár tetszése szerint más állami jövedelmek
ből is kielégítheti őket. Végül pedig az ország lakossága szónélkül 
bele fog nyugodni a tervezett berendezésbe, amely ellen nem is lehetne 
ellenvetést tenni, hiszen a sókereskedelem a magyarországi törvények 
szerint a fejedelem joga és az új rendszer csak könnyíteni fogja a 
mindennapi életben nélkülözhetetlen só beszerzését, amennyiben az 
eddigi áraknál olcsóbban és mindig megfelelő mennyiségben fogja a 
fogyasztóközönség rendelkezésére bocsátani.15

Lipót császár kedvezően fogadta az udvari kamara terveit, mi
vel úgy találta, hogy azok sem a magyaroknak, sem az erdélyieknek 
nagyobb panaszra nem adhatnak okot, nem sértik meg a Diplomát és 
a zilált helyzetben lévő kincstár ,előtt a pénzszerzés beláthatatlan 
lehetőségeit tárják fel. A császári döntés egyszersmind megszabta a 
további teendőket: az eddigi helyzet alapos megvizsgálását, az új 
rendszer részletes kidolgozását és megbízható emberek kiválasztását, 
akik majd a sóregále hasznosításán fognak munkálkodni.16 A kamara 
által felvetett gondolat tehát azzal, hogy az uralkodó hozzájárulását 
adta, útnak indult, addig azonban még hónapoknak, sőt esztendők
nek kellett elmúlnia, amíg valósággá lehetett.

A magyarországi és erdélyi helyzetet jól ismerő Aichpichl báró 
vezetése alatt külön kamarai bizottság kezdett tárgyalni a Nádori 
Társaság érdekeltjeivel a sókereskedelem átengedéséről. Minthogy 
a herceg megbízottja és az erdélyiek a kamara számítása szerint 
minden nagyobb ellenvetés nélkül készen voltak a sóappaldóról le
mondani, semmi akadály nem állott már a rendszerváltozás keresztül
vitele előtt. A nehézkes ügymenet mellett mégis nagyon sokáig el
húzódott a dolog. Több, mint két évig egymást érték a tanácskozások, 
ismételten meghallgatták Vorstert, Wertheimbert, megbeszélést folytat
tak magával Esterházy nádorral, a magyar kancelláriával, az erdélyi 
guberniummal.17 A tárgyalások folyamán az lépett elő középponti kér

15 Az udvari kamara jelentése, HKA. Hung. 1696. nov. 3. (s. d. 1699. jan. 7.).
16 U. o.
17 Az udvari kamara leiratai, HKA. Hung. 1696. dec. 19., HKA. Sieb. 1695—■ 

99. 1697. jan. 26.; Wertheimber jelentése, HKA. Hung. 1697. júl. 9. (s. d. 1699. szept. 
30.); az udvari kamara leiratai, u. o. 1698. ápr. 9., HKA. Sieb. 1695—99. 1698. ápr.
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déssé, hogy a sókereskedelem visszavétele miatt kifizetetlenül maradt 
adósságait a kincstár melyik jövedelméből és hogyan adja meg Ester
házy hercegnek, valamint az erdélyieknek. Az utóbbiak nem okoztak 
sok gondot a kamarának. Az erdélyi élet irányítói: Bánffi György 
gubernátor, Bethlen Miklós kancellár és Apor István kincstartó, akik 
éppen abban az időben tartózkodtak a császárvárosban, hamarosan 
beleegyeztek, hogy az erdélyi hitelezők az ottani bányákból magyar 
területre hozott és eladott kősó minden egyes mázsája után a terve
zett három forintos eladási ár egynegyed részét (45 krajcár) kapják 
meg követeléseik teljes letörlesztéséig. A behozott sómennyiség ellen
őrzésére és a megszabott pénzösszegek felvételére a pesti főpénztár
hoz, valamint az erdélyi határon lévő lerakóhelyekre: Somlyóra és 
Szegedre saját embereiket állíthatják.18

Az udvarban azt szerették volna, hogyha a nádorral szemben 
fennálló tartozásokat is maga a magyarországi sókereskedelem róná 
le és nem kellene egyéb jövedelmi forrásokat megterhelni. Hogy pedig 
a lefizetés annál gyorsabban végetérjen, a kamara nemcsak az erdélyi, 
hanem a mármarosi és lengyel só után is felajánlotta mázsánkint a 
45 krajcárt és elzárkózott Wertheimber javaslata elől, hogy az adósság 
egy részét hárítsák a sóeladásra, nagyobbik részét pedig más jövedel
mekből (tisztviselők kölcsöne, Magyarország adószolgáltatása) térít
sék meg.10 Esterházy herceg meghatalmazottja azonban semmiképen 
nem akart belemenni az erdélyiek által elfogadott megoldásba. Mint
hogy ugyanis a sókereskedelemhez jelentős befektetésekre lesz szük
ség, az eladás kezdetben nem fog nagy hasznot hajtani, következőleg 
az a veszély fenyeget, hogy a herceg kifizetése akár évekig is elhú
zódhat. A nádor azonban nem várhat olyan sokáig a pénzre, hiszen 
annak idején nagyrészt kereskedelmi hitelre vette fel és évi 12 %-os 
kamatot fizet utána. A kincstár a szerződés időelőtti felmondásával 
magára vállalta, hogy a sókereskedelembe fektetett összegeket kama
tostól visszafizeti, így tehát közvetve az uralkodó érdeke, hogy mielőbb

2 2 ., HKA. Hung. 1698. nov. 5.; a titkos kamarai bizottság jelentése, u. o. 1698, 
szept. 20. (s. d. 1699. jan. 7.); az udvari kamara leiratai, u. o. 1697. júl. 17,, 1699, 
jan. 7., HKA. Sieb. 1695—99. 1697. dec. 19., jan. 7.; az erdélyi gubernium felirata, 
u. o. 1699. márc. 31.

18 Az udvari kamara leirata, HKA. Sieb. 1695—99. 1699. jan. 7.; a titkos ka
marai bizottság jelentése, HKA. Hung. 1698. szept. 2 0 . (s. d. 1699. jan. 7.); az er
délyi udvari kancellária feliratai, HKA. Sieb. 1695—99. é. n., HKA. Hung. 1699. 
nov. 21., 1700. febr. 4. (a két utóbbi s. d. márc. 2.); az udvari kamara leiratai, 
u. o. 1699. júl. 24., aug. 18.

19 A Hofkammer leirata, HKA. Hung. 1698. ápr. 9.; Wertheimber jelentése, 
u. o. 1697. júl. 9. (s. d. 1699. szept. 30.).
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megszabaduljon ettől a rendkívül súlyos kamattehertől.20 Ezt a kamara 
is belátta és azért úgy egyezett meg a herceg emberével, hogy ponto
san számítsák ki: mit költött a nádor a sókereskedelemre és ebből mi 
térült meg. A kifizetetlen tételeket Esterházy herceg nem a sókereske
delem bizonytalan jövedelméből fogja megkapni, hanem a Habsburg- 
országok jövőévi adójából. A kamat pedig kétféle lesz: a befektetés 
idejétől egészen az elszámolás megtörténtéig (1698 június vége) évi 
12 % -ot fizet a kincstár, 1698 júliusától kezdve azonban a tőke teljes 
megtérítéséig évenként csak 9-et.21 így azután 1701 végén, ameddig 
ennek a veszedelmesen növekedő adósságnak a rendezése elhúzódott, 
a tőke és a kamat már nem kevesebb, mint 746.637 forint 32 krajcárt 
tett ki.22

Igen nagy árat kellett tehát fizetni a sókereskedelem visszaváltá
sáért. Az udvari kamara egyrészt kénytelen-kelletlen beleegyezett 
a 12 % -os uzsorakamatba, bár a világ előtt úgy magyarázta a dolgot, 
hogy csak a magánfelek között szokásos 6 %-ot adja kamat címén 
a másik 6 % — illetőleg 1698 júliusától 3 % — azért jár a nádornak, 
mivel a szerződés megszüntetése őt nem csekély nyereségektől fosz
totta meg. Sőt még ezenfelül hatezer mázsa sót is kellett ígérnie ellen
szolgáltatásként Esterházy hercegnek, amiért a sóappaldóról lemon
dott.23 Másrészt az adósság lefizetésének terhét a camerale nem bírta el 
és azért kénytelenek voltak a másik nagy jövedelemcsoportra, a militá- 
ré-ra hárítani, azzal a megokolással, — aminek a háború folyamán leg
többször a cameralé-ra utalt állami feladatok látták kárát — hogy az 
uralkodó érdekének megfelelően használhatja fel különböző jövedel

20 Az udvari kamara leirata, HKA. Sieb. 1695—99. 1698. ápr. 2 2 .; a titkos
kamarai bizottság jelentése, HKA. Hung. 1698. szept. 20. (s. d. 1699. jan. 7.).

21 Az udvari kamara leiratai, HKA. Sieb. 1695—99. 1698. ápr. 2 2 ., jún. 16.;
az alsóausztriai számvevőség jelentése, u. o. 1699. aug. 1. (s. d. szept. 30.); a titkos 
kamarai bizottság jelentése, HKA. Hung. 1698. szept. 2 0 . (s. d. 1699. jan. 7.); a
Lichtenstein-bizottság jelentése, u. o. 1701. febr. 19. (s. d. 1741. febr. 23.). Kivételt 
az egész összegből csak 60.000 forint jelentett, amely után Wertheimber megelége
dett a 6  %-os kamattal.

22 A Hofkammer számvevőségének jelentése, HKA. Hung. 1738. máj. 23. (s.
d. 1741. febr. 23.), valamint a csatolt mellékletek közül az E és F jelzetűek. Az 
előbbiből kitűnik, hogy Wertheimber 1699 júliustól 1701 novemberig — azzal a 
megokolással, hogy ő is 12 %-ot kénytelen fizetni hitelezőinek — a kikötött 9 % 
mellé még 3-mat felszámított. A számvevőség szerint az említett összeg kifizetése 
tényleg megtörtént. rj *ipjjtj

23 Az udvari kamara jelentése, HKA. Sieb. 1695—99. 1698. ápr. 2 2 .; a titkos
kamarai bizottság jelentése, HKA. Hung. 1698. szept. 2 0 . (s. d. 1699. jan. 7.); a
Lichtenstein-bizottság jelentése, u. o. 1701. febr. 19. (s. d. 1741. febr. 23.)
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meit.24 Ezen áldozatok és nehézségek ellenére sem engedett a kamara 
Vorster kísértésének, aki az udvar elgondolásával szemben gazdaságo
sabb megoldásnak találta, hogyha a Társaságnak még 1—2 évet adnak 
a hátralékban lévő sómennyiség értékesítésére, egyúttal azonban ki
kötik, hogy ezen határidő lejárta után az állam fizetési terhek válla
lása nélkül veheti kezébe a magyarországi sókereskedelmet.25 Az ud
vari kamara azonban ekkor szabadult meg valamelyest a háború nyo
mása alól, a nyugati harctereken már több, mint egy éve szélcsend 
volt, a törökkel béketárgyalások folytak, így tehát hallani sem akart 
arról, hogy a gazdag sóregále, amelynek jövő hasznosításához olyan 
nagy reménységeket fűztek, továbbra is idegeneké maradjon.26

Miután az előkészítés befejeződött, 1698 őszén a titkos kamarai 
bizottság Lipót elébe vihette a terveket az eddigi helyzet megszünte
téséről és a kamarai sóeladás bevezetéséről. A császár azt kívánta, hogy 
ezt a nagyfontosságú ügyet az ő jelenlétében a titkos konferencián is 
alaposan vizsgálják felül, csak ennek megtörténte után adta jóváha
gyását.27 Most már az utolsó lépés volt hátra: a következő év elején a 
Társaságtól kamarai tisztviselők vették át a sókereskedelmet.28 Ezzel 
a nádor és az erdélyiek vállalkozása végétért, a szükségmegoldás át
engedte helyét a többi Habsburg-tartományokban működő állami be
rendezésnek, amely egybefogta a nádor és a szepesi kamara eladási 
területét. Az alapok nagyrészt változatlanul ugyanazok maradtak, 
amelyeket még Yorster Kristóf épített ki a saját próbájakor és azután 
mint a nádori sókereskedelem irányítója. „Mások számára teremtet
tem elő a kenyeret, — írja a mellőzött emberek keserűségével — ma
gamnak pedig éhen kell vesznem!“29 A régi rendszerrel azonban neki 
is mennie kellett.

24 A titkos kamarai bizottság idézett jelentése.
26 Motiva In Sachen des Assocyrten SalzCommercy. . . ,  HKA. Hung. 1698.

márc. 26. (s. d. 1694. okt. 26.); Aigentliche Information___ HKA. Salzwesen von
Ungarn und Siebenbürgen, é. n. (s. d. 1692. ápr. 17.)

26 Ld. a 23-ik jegyzetet.
27 U. o.
28 Az udvari kamara leirata a nádorhoz, Dizent L. Mihályhoz, a pesti főbe

szedőhöz, HKA. Hung. 1699. jan. 7., az erdélyi udvari kancelláriához, HKA. Sieb. 
1695—99. 1699. jan. 7.; 1699. ápr. 3-án már a volt nádori sóadminisztrációról ír a 
kamara, HKA. Hung.

28 HKA. Sieb. 1700—1. 1701. márc. 2 0 . (s. d. 1701. ápr. 1 1 .).



II.

Tulajdonosok, haszonélvezők, tisztviselők.

A 600,000 sókocka eladása 1694-től 1699-ig a Societas Palatinalis- 
ban érdektársakká tette Esterházy Pál nádort és az erdélyieket. A Tár
saságban kétségtelenül a nádoré volt az elsőbbség. A magyarországi 
sókereskedelmet ő nyerte el szerződésszerűleg, az erdélyiek csak ké
sőbb kapcsolódtak be a haszonélvezetbe és velük szemben nem kötötte 
szerződés az udvart. Esterházy Pál herceg személyileg nagyon kis 
szerepet játszott a kezéreadott sóregále értékesítésében. Kezdve a 
szerződéskötés előkészítésétől az utolsó tárgyalásokig meghatalmazott
jaira bízza „az sóval való kereskedés“ ezerféle gondját. Nagyritkán 
felszólal ugyan, főleg hogyha valami sérelem éri a szerződést, de kü
lönben a hozzáfordulókat Oppenheimberhez, Wertheimberhez vagy 
Yorsterhez utasítja azzal a megokolással, hogy nem ismeri az ügyet.80 
Nem volt tehát nehéz észrevenni, hogy Esterházy herceg inkább csak 
a nevét adja oda, a valóságban alig avatkozik a sókereskedelembe.81 
Azonban csak a szerződés megszűnése után került napvilágra, hogy 
mi volt a herceg kikapcsolódásának az oka. Esterházy nádor ugyanis 
néhány nappal azután, hogy az udvari kamarával megegyezett, titok
ban másik szerződést is kötött, mégpedig Oppenheimber Sámuellel, a 
felszabadító háború legnagyobb hadseregszállítójával. Oppenheimber 
magára vállalta a 250 ezer forint kifizetését, a nádor pedig átengedte 
neki mindazokat a jogokat és előnyöket, amelyek az udvarral kötött 
szerződés értelmében a 325 ezer sókő eladásáig őt megillették. Külön 
kiemelték, hogy Oppenheimber tetszése szerint alkalmazhat a sókeres
kedelemnél keresztényeket vagy zsidókat, sem a nádornak, sem más
nak felelősséggel és számadással nem tartozik. A magyarországi só- 
eladásra nyert jogát teljes szabadsággal átruházhatja egy harmadik 
személyre, vagy társat vehet maga mellé. A herceg arra is kötelezte 
magát, hogy Oppenheimbert mindenkivel szemben a legmesszebb
menő támogatásban részesíti, „nádori tekintélyével és méltóságával“ 
fogja a sószállítást Magyarországon előmozdítani. Ellenszolgáltatásként 
Oppenheimber a sómennyiség teljes eladásáig jelentős összeget, évi 30 *

30 HKA. Hung. 1695. jún. 2 1 . (s. d. jún. 22.); Országos Levéltár (O. L.), Pozsonyi 
Kamara levéltára, Benignae Resolutiones 1695. jún. 22.; Esterházy hercegi levéltár 
(E. L.), Pál nádor iratai, Prot. XVI. 46., 154., 245. 1.; Hont, Nógrád; Zólyom 
megyék beadványa, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1696. jún. 2 .).

81 Az udvari kamara jelentése, HKA. Hung. 1696. nov. 3. (s. d. 1699. jan. 7.).
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15.000 rajnai forintot ígért neki.32 Mielőtt azonban a nádor és az 
udvar közötti szerződés lejárt volna, az uralkodó — mint láttuk —■ 
visszavette a sókereskedelmet és vállalta, hogy a nádornak befektetett 
tőkéjét kamatokkal együtt megtéríti. Ez a változás természetesen nem 
befolyásolta Oppenbeimber helyzetét, mert Esterházy herceg külön is 
biztosította jogutódját, hogy az egész összeggel, amelyet a kincstár fi
zetni fog, mint sajátjával szabadon rendelkezhet.33

Az erdélyiek mellett tehát csak névleg a nádor, a valóságban 
Oppenheimber Sámuel volt a magyarországi sókereskedelem haszon- 
élvezője. Ő maga ugyan teljesen háttérben maradt és a sóeladás veze
tésének a „nádori rész“-re eső feladatait átengedte rokonának és 
munkatársának, Wertheimber Sámsonnak. Wertheimbernek, aki a vi
lág előtt állandóan mint a nádor meghatalmazottja (fürstlicher Bala- 
tinischer (!) beuolmöchtigter, Plenipotentiarius Palatini) szerepelt, vé
gig jelentős része volt a Társaságot érintő fontosabb kérdések megoldá
sában. Principálisa, a nádor nevében levelez, tárgyal, vitatkozik a 
különböző hatóságokkal, bizottságokkal; vigyáz, hogy a sókereskedelem 
zavartalanul follyék és a szerződésben biztosított előnyök veszendőbe 
ne menjenek. Ezt a nem könnyű munkakört nagyon ügyesen látta 
el. Mikor személye ellen kívülállók köréből kifogás merült fel, a nél
külözhetetlen emberek öntudatával válaszolta az udvari kamarának, 
hogy nagyon boldog volna, ha felmentenék, mert a sókereskedelem neki 
csak gond, munka és fáradság.34

A kifogásra tulajdonképen az adott alkalmat, hogy Wertheimber 
és Oppenheimber, a nádor titokban tartott szerződésének főszereplői, 
zsidók voltak. A zsidóság nagy része a Habsburg-országokban a ke
resztény társadalomtól élesen elkülönítve, nehéz viszonyok között ten
gette életét, egyesek előtt azonban élelmességük és szerencséjük meg
nyitotta a nagyurak, fejedelmek sőt a császár barokk udvarát. Mint
hogy pedig ezek az „udvari faktor“ , „udvari zsidó“ néven szereplő és 
a ghettóban maradt társaikkal szemben teljes védelmet élvező válasz
tottak szélesen szétágazó összeköttetéseik segítségével a legremény
telenebb helyzetben is pénzt tudtak előteremteni uraik különféle vál
lalkozásaihoz, hatalmuk és befolyásuk szinte határtalanul megnöve
kedett. Wertheimber ék ezek közé a zsidók közé tartoztak, a nehéz

32 A szerződésnek három másolatát ismerem, kettőnek a kelte ápr. 20., a har
madiké ápr. 26. HKA. Hung. 1694. ápr. 2 0 . (s. d. okt. 26.), u. o. (s. d. 1699. szept. 30.) 
illetve 1694. ápr. 26. (s. d. 1741. febr. 23.) V. ö. Esterházy Mihály herceg levele 
a Hofkammerhez, u. o. é. n. (s. d. 1741. febr. 23.).

33 HKA. Handschr. 648. sz. (1701. dec. 31.).
34 HKA. Hung. 1696. jún. 4. (s. d. aug. 4.).
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háborús időkben milliókat kölcsönöztek a császári seregek fenntartá
sára. így nem csoda, hogyha Bécsben mindent keresztül tudtak vinni.*5 
Bethlen Miklósnak a saját kárán kellett szégyenkezve és keserűen ta
pasztalnia, hogy az udvarban többet adnak magára Oppenheimber 
zsidóra, mint a szent Diplomára és egész Erdélyországra.35 36

Felmerül a kérdés, hogy Oppenheimber és Wértheimber miért nem 
vette bérbe közvetlenül az udvartól a sókereskedelmet, hiszen a kama
ránál egyáltalán nem csináltak lelkiismereti kérdgst belőle, hogy kitől 
és hogyan szerzik a pénzt. Meg kellett azonban hajolni — legalább 
látszat szerint — az ország törvényei előtt, amelyek tiltották, hogy a 
sóregále zsidó kezekben legyen. Hiszen még Kollonics Lipót is, a tör
vényeket nem éppen a legnagyobb tisztelettel kezelő abszolutizmus 
híve, felháborítónak tartja, hogy az aranybulla és a királyi eskü meg
szegésével zsidók intézzék Magyarországon a sókereskedelmet.37 38 Op- 
penheimberék tehát a háttérbe húzódtak és Kollonics tiltakozására a 
Társaság azt a kitérő választ adta, hogy sem az aranybulla megfelelő 
intézkedését, sem pedig a király esküjét sérelem nem éri, hiszen az 
uralkodóval a nádor és az erdélyiek kötöttek szerződést és ők is irá
nyítják a sóeladá-st. Hogy pedig Esterházy nádor éppen Wertheimbert 
választotta meghatalmazottjának, az semmit nem változtat a helyzeten.33 
Az udvarban megelégedtek ezzel a magyarázattal.

Oppenheimbernek nemcsak a törvények miatt volt szüksége 
Esterházy herceg nevére. Yorster sokatígérő próbája óta ugyanis erős 
versengés folyt a nagyfontosságú sóregále megszerzéséért. A szepesi 
kamara és még inkább a Budán működő kamarai adminisztráció 
szerette volna mindenképpen a maga számára lefoglalni a magyaror
szági sóeladást, de mellettük nem csekély pártja volt a sókereskedelem 
korlátlan szabadságának is. Végül pedig számolni kellett a sóregále 
forrásával, Erdéllyel is, amelynek népe féltékenyen ragaszkodott az 
ország jövedelmeihez. Mindezekkel olyan nevet és méltóságot kellett 
szembeállítani, amelynek kellő súlya volt.39 Esterházy Pál herceg, az

35 Virág István: A zsidók jogállása Magyarországon (165?—1780), (Budapest, 
1935. Értekezések Eckhart Ferenc jogtörténeti szemináriumából 3. sz.) 2 0 ., 2 1 ., 30., 31., 
32. 1.; David Kaufmann: Samson Wertheimer, der Oberhoffactor und Landesrab
biner, und seine Kinder. (Wien, 1888.), Főleg a 4., ?., 8 ., 19—25., 37. 1.; Max Grun- 
wald: Samuel Oppenheimer und sein Kreis, (Wien und Leipzig, 1913.) 2 2 1 —2 2 2 . 1.; 
Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen, (Wien 1878.). V. 77., 78., XI. 34. 1.

36 Levele, HKA. Sieb. 1615—94. 1694. okt. 2 .
37 HKA. Hung. é. n. (s. d. 1696. máj. 6 .).
38 HKA. Hung. 1696. jún. 4. (s. d. aug. 4.).
39 Érdekesen világít reá a helyzetre Esterházy Pál herceg fiának, Mihálynak a 

véleménye: „ . . . .  in derley Vorfahlenden begebenheiten, und wichtigen Conjunctu-
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ország nádora évi 15 ezer forintért — még a törvények megszegésével 
sem törődve — vállalta a strohmann szerepét. Igaz, hogy azokban a 
nehéz napokban, amikor nem igen lehetett válogatni az eszközökben, 
a nádor nagy segítségnek tartotta a kincstárnak adott majd ötödfél- 
százezer forintos kölcsönt és azon volt, hogy a sókereskedelem beren
dezésénél az udvar és az ország érdeke legyen az első helyen.40 Arra 
nem számított, hogy Oppenheimberék, visszaélve a nádori méltóság 
hatalmával — a kamarával kötött szerződés és Esterházy tilalma elle
nére — lényegesen felemelik a sóárakat. Ez az áremelés a nádor ne
vében olyan könnyen ment, hogy az eredmények láttára Esterházy 
sókereskedelmét Felsőmagyarországra is ki akarták terjeszteni, hogy 
mint az „ország első embere“ ott is ellenállás nélkül bevezethesse a 
magasabb árakat.41 A nádornak kétségtelenül fájt, mikor a megyéktől 
egymás után érkeztek a panaszok, hogy a nagy drágaság és sóhiány 
miatt a szegény nép még a legnélkülözhetetlenebb sómennyiséget sem 
tudja beszerezni.42 Wertheimberre emiatt meg is haragudott, Yorstert, 
a sókereskedelem adminisztrátorát figyelmeztette, hogy a megyéknek 
ne adjon többé panaszra alkalmat. Mikor pedig látta, hogy a lakos
ságnak országszerte mekkora terhet jelentenek a magas árak, beval
lotta, hogy ez szándéka és parancsa ellenére történt. Megbízható me
gyei emberek segítségével kerületenkint vizsgálatokat tervezett, hogy

ren sothanne Cessionanten zu Ihrer weith aussehenden Vorsorg Einen solchen Re- 
praesentanten jederzeith zuerwöhlenauch Vorzustellen, und gemeiniglich zu ihrer Vor- 
theilhaftigkeit zu denominiren pflegen, worauf man Einen sondern Regard entweder 
aus seiner habenden Dignitaet, oder Charge haben mus, und hette der Samuel 
Oppenheimber meines Erachtens keinen bessern zu bewerckhstelligung seiner weith 
aussehenden obsichte ausdenckhen können, als meinen abgeleibten H. Wattern, wel
cher Eben dazumahlen in Dignitate Palatinali, und andern ansehentlichen Chargen 
gestanden.“ HKA. Hung. é. n. (s. d. 1741. febr. 23.)

40 Kérése az udvari kamarához, HKA. Hung. 1694. máj. 28.
41 Kollonics idézett levele; az udvari kamara leirata, HKA. Sieb. 1615—94. 

1694. okt. 2 2 .; a felsőmagyarországi bizottság jelentése, HKA. Hung. 1694. dec. 9 .; 
A. gr. v. Brandis, J. Th. v. Mayeren, J. D. v. Palm tanácsosok véleménye u. o. 
é. n. (1695. dec. csomó.); a Lichtenstein-bizottság jelentése, u. o. 1701. febr. 19. (s. d. 
1741. febr. 23.)

42 A magyar udvari kancellária jelentése, HKA. Hung. 1695. júl. 28. (s. d. 
-aug. 5.); Hont, Nógrád, Zólyom megyék beadványa, u. o. é. n. (s. d. 1696. jún. 2 .); v. ö, 
Bethlen Miklós levelét; „De azonn bizony szivem szerent búsulok, hogy az az Her- 
czegséged, és az en Édes Hazám contentatiojara való Soo olyan szaporatlanul jeő ki 
Erdélyből, és hogy e miatt, a mint sokaktól hallom a Magyarországi nemes Var
megyéknek sok panaszsza és hertzegségednek mind a maga pénzbeli kára, mind (a 
mellyet tudom nagiobbnak tart) a sok panaszokra nézve nagy busulasa vagyon.“ 
E. L. Esterházy Pál herceg levelezése, 1417.
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ki lehessen deríteni a sódrágítás okait és okozóit.43 Ahhoz azonban már 
nem volt ereje, hogy gyökerestől megszüntesse a bajt. így azután nem 
volt alapnélküli a bécsiek vádja, hogy a magyar nádor évi 15 ezer 
forintért zsidóknak áldozta fel az ország érdekeit.44 45

Oppenheimberéknek a nádor nevében vezetett magyarországi só
kereskedelem kétségtelenül nem volt rossz üzlet. Azt hiresztelték róluk, 
hogy a 325 ezer sókocka eladásából az összes költségek levonása után 
több, mint hatszázezer forint hasznuk maradt, ők viszont ennek csak 
az egytized részét ismerték be.46 Az igazság valahol a két véglet kö
zött lehetett. A bérbeadó és a bérlők között időnként másként és más
ként oszlott meg a sóregále jövedelme. Mikor a sót rendes árakon 
értékesítették, a kincstár minden egyes nádori kő után 1 forint és 
húsz krajcárt kapott tisztán, míg Esterházyéknak kb. háromnegyed 
forint volt a haszna. A só megdrágításakor azonban a bérlők javára 
lényegesen eltolódott az arány.46 A sókereskedelem időelőtti vissza
vételével Oppenheimbert szintén nem érte veszteség, minthogy nagyobb 
átalakítások nélkül a bérlettől már úgy sem lehetett sokat remélni, 
viszont a régi rendszertől szabadulni akaró kincstár a nádorék minden 
követelésének megtérítését magára vállalta.

A nádor társaiként szereplő erdélyiek között különböző emberek 
voltak, szegények és tehetősek egyaránt. Miután eddig hiába várták 
a császári katonaság eltartására éveken keresztül hitelbe szállított ga
bona visszafizetését, nagy reménységeket fűztek a háromszázezer só
kocka eladásához, amelynek segítségével követeléseiknek legalább egy 
részét — 437.500 forint — megkapják. Mint meghatalmazottjuk, az 
erdélyi udvari kancellária képviseli és védelmezi az erdélyi érdekeket. 
A legnagyobb szerep azonban Bethlen Miklós grófnak, az európai mű
veltségű és látókörű kancellárnak jutott, a rendek ugyanis őt bízták

43 Wertheimber levele, E. L. Esterházy Pál hg. levelezése 4238.; Vorster levele, 
u. o. 4209.; a nádor levele a magyar kancelláriához, ill. Vorsterhez, E. L. Esterházy 
Pál nádor iratai, Prot. XVI. 154., 155. 1., Litterae Palatinales, Comitatibus Sonantes 
in negotio prety Salis, u. o. 431. 1.

44 A Lichtenstein-bizottság jelentése, HKA. Hung. 1701. febr. 19. (s. d. 1741. 
febr. 23.).

45 Entwurf was herrn General ProviantMaister Vorstern. . .  pro Lucro ver
bleibt, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1694. nov. 3.); Gründliche Gegenanmerkhung. . . ,  
u. o. é. n. (1695. dec.)

46 Az előbbi jegyzetben idézetteken kívül: Aigentliche Information..., HKA. 
Salzwesen v. Ungarn u. Siebenbürgen, é. n. (s. d. 1692. ápr. 17.); Extráét aus ver
schiedenen Rechnungen..., HKA. Sieb. 1700—1. márc. 31. (s. d. ápr. 11.); a Lichten
stein-bizottság id. jelentése.
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meg az adminisztrálás nem könnyű feladatával.47 Az erdélyiek és Ester
házy herceg között nem volt hosszú életű az egyetértés. A sókereskede
lemmel járó költségek és az eladásból befolyó jövedelmek felosztása már 
az első évben kirobbantotta az ellentéteket. Egymás ellen csaknem 
ugyanazokat a kifogásokat hozzák fel, a sószállítás megakadásáért egyik 
a másikra hárítja a felelősséget, amiből nyilvánvalóan látszik, hogy mind 
a ketten hibásak voltak. A rendek amiatt panaszkodtak, hogy ezreket 
öltek a sókereskedelembe, az erdélyi szegénység „véres verítékkel“ száll- 
lította a sót, a nádor emberei pedig csak ígérgetnek, az erdélyieket jogo
san illető pénzt más célokra fordítják. Egyik hónap a másik után ki
használatlanul múlik el, a nyomorúságos helyzetben lévő tartomány 
pedig hiába várja követeléseinek megfizetését.48 Wertheimber és Vor- 
ster viszont az erdélyiekben látják a hibát. Kötelezettségüket, hogy 
az első időkben — amíg a nádor által befektetett pénzt elérik — 
saját költségükön szállítsák a sót, nem teljesítik. A bányák fenntar
tására egy krajcárt sem adnak, minden kiadást el akarnak magukról 
hárítani, a sószállításra küldött összegeket egyébre költik.49 Az ellen
téteket nem sikerült áthidalni, pedig következményeik nemcsak a 
nádort és az erdélyieket érintették. A kincstár számításaival ellentét
ben ugyanis a sókereskedelem bérlete végnélkül elhúzódott, az erdélyi 
bányáktól elszéledtek a fizetetlen munkások, Magyarország népe pe
dig súlyosan megérezte a sóhiányt.

A sókereskedelemhez fűzött reményeik nem teljesülése mellett az is 
nagyon bántotta az erdélyieket, hogy helyzetük a Társaságban nem 
volt egyenrangú a nádoréval. Nekik a kamara nem adott a 300 ezren 
kívül külön 25.000 kockát, ami költséget alig okozott, nyereséget azon
ban annál nagyobbat hozott. Pedig, ha a kölcsönzött pénz összegét

47 Az erdélyi udv. kancellária felterjesztése, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1696. 
jún. 16.); Bethlen M. beadványa, HKA. Sieb. 1695—99. é. n.; önéletleírása II. (Magy. 
Tört. Emi. II. 3.) 239., 278. 1.

48 Bethlen M. levele, E. L. Esterházy Pál hg. levelezése, 1417.; Bethlen M. be
adványa, HKA. Sieb. 1695—99. é. n.; az erdélyi udv. kancellária felterjesztése, u. 
o. 1695.

49 Wertheimber beadványa, HKA. Sieb. 1695—99. 1695. jún. 15.; Gehorsambe 
Erinerung. . . ,  HKA. Hung. 1696. febr. 1 1 . (s. d. máj. 25.); J. A. gr. v. Brandis, 
J. Th. v. Mayeren, J. D. v. Palm véleménye, u. o. é. n. (1695. dec.); Wertheimber 
és Vorster levele, E. L. Esterházy Pál hg, levelezése, 4238., ill. 4209.; az udvari ka
mara leirata, HKA. Hung. 1696. nov. 29.; a nádori adminisztráció leirata, u. o. 
1698. márc. 3. (s. d. 1699. jan. 8 .). A sóbányákra fordítandó összeg ügyében az ud
varnak is vitája volt az erdélyiekkel: a Hofkammer leirata, HKA. Hung. 1695. 
jún. 2 2 .; J. C. Hueber jelentése, u. o. júl. 8 . (mellette Lipót cs. 1694. dec. 24-én kelt 
rendelete); az udvari kamara válasza, u. o. 1695. aug. 1 0 .; v. ö. Lipót cs. rendelete 
a Hofkammerhez, u. o. 1694. dec. 14. (s. d. 1741. febr. 23.).
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vagy az időbeli elsőbbséget veszik irányadónak, akkor legalább 25 
ezerre, sőt még többre volna jogosultságuk.50 * Ugyanígy kezelték 
őket a nádoriak részéről. Eleinte még nagyon felháborodtak, amikor 
Yorster Kristóf a közös pénzen megkérdezésük nélkül gabonát vásá
rolt a hadsereg számára, pedig később is lépten-nyomon kellett ta
pasztalnak, hogy a nádori adminisztráció úgy bánik Erdéllyel, mint 
patronus a vasallusával.61 Ilyen körülmények között nem csoda, hogy
ha az erdélyiek már az első év után belátták, hogy a Nádori Társa
ság számukra nem megoldás, azért országuk gazdag jövedelmi forrá
sát máskémt szerették volna értékesíteni.52 Mivel azonban az udvar a 
nádorral kötött szerződés miatt ragaszkodott az eddigi helyzet fenn
tartásához, egyre jobban kikapcsolódtak a közös munkából. Még Beth
len Miklós is, aki eleinte nem tartotta áthatolhatatlanoknak az aka
dályokat, terveket dolgozott ki és a nyugati országokban látott min
tára az erdélyi folyók hajózhatóvá tételével akarta fellendíteni az 
el-elakadó sószállítást, belefáradt a sok hiábavaló küzdelembe. „Én 
bizony kegyelmes Úr — vallja be a nádornak — úgy el untam ezt a 
tövisses matériát, ha szegény Hazám consolatioját, Hertzegséged mél
tóságát nem nézném, en bizony készebb volnék mit szenvedni, mint 
sem bele is szollani.“53 A közös vállalkozás megszűnésére tehát 
nagyon megért a helyzet, nemcsak az államháztartás, de az erdélyiek 
szempontjából is.

A sókockák szállítását és eladását külön adminisztráció (Hoch
fürstliche Palatinisch- vndt Siebenbürgisohe SalzAdministration) in
tézte, amely közel száz tisztviselőnek adott munkát. E hatalmas hiva
talnoksereg irányításának gondja az egész szervezet felett álló admi
nisztrátorra és helyettesére, az inspektorra nehezedett. A központi 
hivatal Bécsben működött, itt volt a főbeszedő, aki az egész sókeres
kedelem bevételeit és kiadásait kísérte figyelemmel, mellette a külön
böző elszámolásokon dolgozó számvevőség. A Pesten felállított fiók

50 Projectum de Quaestu Salis Transylvanici et Maramarosiensis, 31. pont, 
HKA. Sieb. 1695—99. 1695. aug. 6 . (s. d. dec. 14.)

81 Bethlen M. beadványa, HKA. Sieb. 1695—99. é. n.; az erdélyi udvari kan
cellária felterjesztése, u. o. é. n. (1697. márc.)

52 Extractus Memorialis N. de B eth len ..., HKA. Sieb. 1695—99. é. n.; Lipót 
cs. válasza a guberniumnak, u. o. 1695. ápr. 25.; Substantia Conferentiae Priuatae 
inter E. D. Camerae Praesidem C. Breüner et Cancellarium N. Bethlen die 29. 
January A. 1696. habitae, u. o.; az id. Projectum de Quaestu S a lis ..., u. o. 1695. 
aug. 6 . (s. d. dec. 14.); Extractus vei Compendium Magni Projecti de S a le ... , u. o. 
é. n.

53 Projectum de Quaestu Salis. . . ;  Bethlen M. levele, E. L. Esterházy Pál hg. 
levelezése, 1417.
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hivatalnak (Substituirte SalzAdministration) a helyi vonatkozású, ki
sebb ügyek elintézése volt a feladata. A bécsi és a pesti adminisztrá
ció mellett külön hivatalnokok látták el a levelezés és az irattár teen
dőit. A sószállítás vezetése Erdélyben és Magyarországon, az elárusító 
helyek működésének ellenőrzése foglalkoztatta a különböző szállítási 
tisztviselőket, vizsgáló biztosokat és felügyelőket. Állandó kiküldött 
volt a bányáknál, hogy a szállításra kerülő sókockák előkészítését 
semmi se nehezítse meg. A nádor és az erdélyiek szolgálatában álló 
emberek zöme az ország különböző pontjain felállított sóraktáraknál 
végezte a reájutó munkát. A sókövek őrzésére, a fogyasztóközönség 
ellátása, a nádori kereskedelem monopol-helyzetét veszélyeztető ide
gen só terjeszkedésének megakadályozása helyenkint nem egyforma 
számú tisztviselőt kívánt meg. A kisebb forgalmú helyeken egy ember 
is teljesen elegendő volt, a főlerakatoknál azonban vagy a nádori só 
eladási területének határain a megnövekedett feladatok nagyobb 
személyzet alkalmazását tették szükségessé. Az ilyen lerakó helyeken 
a munkát vezető főtisztviselő (Salzverwalter) és ellenőre (Gegenhandler) 
mellett rendszerint még 2, 3, 4 ember szolgált, akik részint a sóeladás
nál segédkeztek, részint pedig az volt a dolguk, hogy a meg nem 
engedett sóbehozatalt feltartóztassák.54 *

A nádori adminisztráció a sókereskedelem ellátására különböző 
helyekről gyűjtötte össze embereit. Legnagyobb részük a Feldproviant- 
wesen tisztviselői közül került ki, akik a reájuk váró új feladatok 
mellett régi foglalkozásukat is megtartották. Esterházy nádor ugyanis 
még a szállítások megkezdése előtt az udvarral úgy állapodott meg, 
hogy a sóeladás berendezésére és irányítására egy hozzáértő kamarai 
embert fog kapni. Erre a munkára Yorster Kristóf volt a legalkalma
sabb, aki nemrégiben végzett próbájával eléggé igazolta rátermettségét 
és aki a nádori szerződés megkötésében is jelentős szerepet játszott. 
Minthogy Vorster egyszersmind General-Feldproviantmeister is volt, 
magától kínálkozott a megoldás, hogy alárendelt tisztviselői lássák el 
a sókereskedelem különféle teendőit. A Proviantwesen hivatalnokai
nak felhasználását Esterházyék és az udvar egyformán nagyon sike
rült választásnak tartotta. A nádor remélte, hogy a sókövek értékesí

54 Lista der bey dem . . .  Stein Salz Commercio in Hungarn. . .  angestelten of- 
ficianten. . . ,  HKA. Sieb. 1695—99. é. n.; Nőgrád vm. felirata, HKA. Hung. 1694. okt. 
25. (1695. dec. cs.); a nádori adminisztráció rendelete, u. o. 1698. márc. 3. (s. d.
1699. jan. 8 .); az udvari kamara leirata, HKA. Sieb. 1615—94. 1694. jún. 7. A tiltott 
só elkobzása miatt vita folyt a sóadminisztráció és a budai kamarai adminisztráció 
között, O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Bericht, u. Sehr. 1694. dec. nr. 41., 1695. ápr. nr. 
87., jún. nr. 33., júl. nr. 3., 24.
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tése megbízható kezekben lesz, a kamara pedig különösen azt ítélte 
felbecsülhetetlennek, hogy a sóregále hasznosítását állandóan figye
lemmel kísérheti és a bérlet megszűnése után nem kell mindent élőiről 
kezdenie, mert azonnal rendelkezésére fognak állani a dolgukat jól 
értő tisztviselők.55 Az udvari kamarának alárendelt Proviantwesen hi
vatalnokai a sóadminisztrációnak valósággal állami színezetet kölcsö
nöztek, ami a „Kayserliche vnd fürstliche Palatinische vb er das Sie- 
benbürgische Salz Commercium bestehe Administration“ elnevezésben 
is jelentkezik.56 * A nádori sókereskedelem adminisztrátora természete
sen Yorster Kristóf lett, aki nagy igyekezettel és hozzáértéssel irányí
totta embereinek munkáját. Wertheimber mellett övé a legnagyobb 
szerep és a legnagyobb felelősség, mindenről tudomása van, tárgyalá
soknál nélkülözhetetlen, nem alap nélkül tekintette tehát az udvar az 
egész vállalkozás lelkének.67 Pedig a kettős foglalkozás nagyon nagy 
teher volt egy személy számára, különösen amikor a császári csapatok 
élelmezése majdnem minden idejét lekötötte. Tavasztól őszig Magyar- 
országon dolgozott a hadsereg mellett, télen Becsben a felsőhivatalok
nál készítette elő a jövőesztendei hadjáratot, ami nem egyszer hosszú, 
hónapokig elszólította a sókereskedelem időszerű kérdéseitől. Mikor 
tehát az erdélyi rendek bekapcsolódása folytán kétszeresen megnöve
kedtek a gondok, a nádorék szükségesnek tartották, hogy egy vezető
tisztviselő állandóan kéznél legyen. így került a hivatalnoksereg élére 
— az adminisztrátor vezetőhelyének érintetlenül hagyásával — máso
dik tisztviselőnek (inspektor) Räckh (Rückhenfels) Mátyás Lipót, Yor
ster titkára, aki tökéletesen ismerte a helyzetet és aki mögött akkor 
már tíz évi hadseregszolgálat volt. Inspektori állása mellett mint Ober- 
Proviantcommissür a pesti és budai magazinoknál is teljesített szolgá
latot, ahol a hadjáratok kezdetekor és végén nagyon összezsúfolódott 
a munka.58 Yorster és Rückhenfels mintájára azután a hadseregélel
mezés töbh kisebb-nagyobb tisztviselője szolgált két úrnak: Esterházy 
nádornak és az udvari kamarának.

56 Esterházy Pál kérése, HKA. Hung. 1694. máj. 28. (s. d. jún. 7.); az udvari 
kamara leiratai, u. o. 1696. szept. 1 2 ., HKA. Sieb. 1695—99. 1697. jan. 27.; Yorster be
adványa, HKA. Hung. é. n. (1695. dec.).

56 Az udvari kamara leirata, HKA. Hung. 1698. okt. 14.
67 Bethlen M. beadványa, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1695. nov. 2 2 .); a Hofkammer 

jelentése, u. o. 1696. nov. 3. (s. d. 1699. jan. 7.).
68 Räckh kérvénye, é. n., Yorster véleménye, 1695. jan. 9., az udvari kamara je

lentése, jan. 1 1 ., Räckh újabb kérvénye, — valamennyi HKA. Hung. s. d. 1695. febr. 
8 .; az udvari kamara leiratai, u. o. 1695, febr. 8 ., márc. 30.
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A nádornak átengedett sóeladásban szereplő emberek között vol
tak néhányan, akik már a Yorster-próba és a nádor szerződése között 
lefolyt idő alatt a Budán működő kamarai adminisztráció által veze
tett sókereskedelemben hasonló munkát végeztek. Ezeket a sóregále 
bérbeadásakor a budai adminisztráció csak addig tartotta vissza, amíg 
a megmaradt sókészlet eladása szükségessé tette, azután szélnek eresz
tette őket. Közülük egyesek természetesen előbbi kenyéradójuk utód
jánál a nádori adminisztrációnál kerestek elhelyezkedést, Esterházyék 
pedig mint a viszonyokkal ismerős embereket rendszerint eddigi ál
lomáshelyükön hagyták őket. így került pl. a nádorék szolgálatába 
Eybegger János, Reyer Gábor, Seeau Miksa vagy Spurger János, aki
nek felvételéért maga a budai adminisztrátor járt közbe a tisztviselők 
alkalmazását szinte korlátlan hatalommal intéző Yorsternél.59

A bérbeadott sókereskedelemhez jöttek szerencsét próbálni olya
nok is, akik azelőtt más életutakon haladtak. Herdegen Bernát pl., 
a budai adminisztráció harmincadosa, Vorsterhez fűződő rokoni kap
csolatai segítségével a harmincadosság mellé megszerezte magának 
Esterházy szegedi sóeladásának vezetését. Minthogy azonban éppen a 
budai adminisztráció szegedi harmincadosának volt a feladata, hogy 
a nádorék által behozott sómennyiséget ellenőrizze, a két állás egy 
ember kezében semmiképpen nem fért össze. Az udvari kamara ugyan 
minden aggodalom nélkül beleegyezését adta Herdegen ríj tisztségé
hez, a budai adminisztráció azonban hallani sem akart a dologról. Ki
zártnak tartotta ugyanis, hogy egyszerre két különböző érdeket lel
hessen szolgálni az egyik vagy a másik feláldozása nélkül. Hiába 
ígérte meg Herdegen, hogy a császárral szemben kötelező esküjét a 
legkisebb sérelem sem fogja érni, az adminisztráció csak a vagy-vagy 
megoldást ismerte. Herdegen tehát kénytelen volt belenyugodni a vál- 
tozhatatlanba és visszalépett a nádori kereskedelemtől.60 A volt belgrádi 
harmincados, Felber Zsigmond sokkal inkább reászorult, hogy a sóad
minisztráció alkalmazza. Állását és vagyonát ugyanis Belgrád elestekor 
elveszítette, azóta nem tudott sehol sem elhelyezkedni, így tehát végső 
nyomorúságában fordult a nádorékhoz. Minthogy azonban egy üres

69 Kays. HofCamer Registraturs vndt taxAmbts Erindern. . . ,  HKA. Hung. 
1694. febr. 5.; Reyer G. kérvénye, u. o. é. n. (s. d. 1695. dec. 22.); O. L. Cam.
Adm. zu Ofen, Exped. 1694. aug. nr. 35., okt. nr. 31., 1695. dec. nr. 8., ápr. nr.
2 2 ., 97., 1696. ápr. nr. 47., 1698. ápr. nr. 2 0 ., nov. nr. 42., Bericht, u. Sehr. 1694; 
dec. nr. 20., 70., 72., 1695. jan. nr. 86., ápr. nr. 54. Az 54. jegyzetben idézett Lista;

80 Az udvari kamara leirata, HKA. Hung. 1694. júl. 14.; O. L. Cam. Adm. zu 
Ofen, Exped. 1694. aug. nr. 59., dec. nr. 47., 1695. jan. nr. 2., 7., 29., 35.,

•48., 65., Bericht, u. Sehr. 1694. dec. nr. 41., 1695. jan. nr. 1., 10, 28., 61.
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hely sem volt, Vorster ígéretnél többet nem tudott adni, azt mégis ki
vitte, hogy az udvar ideiglenesen néhány száz forintot juttasson évente 
a szerencsétlen embernek. Felbernek azonban nagyon sokáig kellett 
várakoznia a legközelebbi üresedésre, mert csak a nádori kereskede
lem megszűnése után sikerült neki a tokaji sólerakatnál állást szerez
nie.61 Ugyancsak hosszú idő múlva érte el a célját Simoni András, mi
kor kerek 28 esztendei katonáskodás után betegségei miatt kénytelen 
volt valami nyugodtabb foglalkozást keresni. A nádori adminisztráció 
megszervezése akkor még a kezdet kezdetén állott, Vorster azonban 
Simonit alkalmasnak találta a Guta vagy Érsekújvár környékén ter
vezett sóelárusítások egyikének vezetésére. Eleinte azonban Esterházy 
vállalkozása csak az Erdélyhez közelebb eső országrészeket tudta el
látni, s mikorra a nádori só elérkezett a Kisalföldig, addigra Simonit 
már régen elfeledték és az említett lerakóhelyekhez másokat állítottak. 
Simoni azonban ebbe a mellőzésbe nem tudott beletörődni, hanem 
addig bolygatta a dolgot, amíg csak reá nem bízták az illavai sóeladás 
intézését.62

A sókereskedelemben szereplő tisztviselők, egy-kettő — pl. a ma
gyarul levelező Darvas János — kivételével, valamennyien idegenek 
voltak. Mivel azonban évek óta szolgáltak a magyar földön, értették a 
nép nyelvét, ismerték az országot, így tehát feladatukat nagyobb ne
hézség nélkül tudták ellátni. Vorsterék legalább ennyit megkívántak a 
sóadminisztráció alkalmazottjaitól, az udvari kamara azonban, mikor 
a nádor és az erdélyiek vállalkozása után kijelölte a sóregále új tiszt
viselőit, elsősorban a képességeket nézte, a magyar nyelv tudása pedig 
nem volt kikerülhetetlen feltétel.63

A szolgálatba lépő tisztviselőnek le az ellenőrökig, mivel a só
kereskedelem jövedelme kezükön ment keresztül, óvadékot (Ambtsdar- 
lehen, Ambtscaution) kellett letenniük. Az elárusító helyek vezetői a 
gondjukra bízott sómennyiség szerint tOOO—5000 forintig terjedő ösz- 
szegeket fizettek; a nádorék összesen 66.580 forintot vettek be ezen 
n  címen.04 Az adminisztráció tisztviselőkara munkájáért megfelelő

61 Kérvénye, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1696. nov. 2.); az alsóausztriai szám
vevőség jelentése, HKA. Sieb. 1695—99. 1698. nov. 1 1 .

62 Kérvénye, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1697. febr. 8 .); az idézett Lista.
63 Darvasra ld. Nógrád megye felirata, HKA. Hung. 1694. okt. 4. (s. d. okt. 

2.); Räckh kérvénye, u. o. é. n. (s. d. 1695. febr. 8 .); Paumgartner kérvénye HKA. 
Sieb. 1700—1. é. n. (s. d. 1700. ápr. 1 2 .); az alsóausztriai számvevőség jelentése, 
HKA. Sieb. 1695—99. 1698. nov. 1 1 .

04 A „Reducierte fürstl. Palatin. Salzoffizianten“ kérvényéhez csatolt Specifí- 
catio, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1700. márc. 8 .); az alsóausztriai számvevőség jelentése,
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ellenszolgáltatásban részesült. Az adminisztrátornak évente 3000 fo
rint volt a fizetése, az inspektoré 2000, a központnál szolgálók 600— 
700 forintot kaptak, a felügyelő biztosoknak és a sószállításoknál sze
replő tisztviselőknek pedig 500, illetve 300 forint járt. A lerakóhelyek 
vezetőtisztviselőinek a dolog és a felelősség arányában 300 és 500 fo
rint között ingadozott az évi járandósága, egy ellenőrnek 300—350— 
400 forintot fizettek, míg a kisegítő személyzet 120—144—180—240 fo
rintból élt. Az adminisztráció személyi kiadásai évenkint 34.390 fo
rintra mentek fel.66 A Proviantwesen tisztviselői, akik a nádor szolgá
latába állottak, a sókereskedelemben végzett munkájukért külön fize
tést húztak. Előfordult azonban különösen azoknál, akik egyidőben 
nyerték el a két állást, hogy meg kellett elégedniök a sóadminiszt
rációtól kapott pénzzel. így pl. a lévai tisztviselő hiába érvelt azzal, 
hogy ő kétféle feladatot teljesít, az udvar egy krajcárt sem volt haj
landó fizetni, mindaddig, amíg a sóeladásért Esterházyéktól megvan 
a rendes fizetése.06

A sókereskedelem összes tisztviselői abban a kiváltságos helyzet
ben voltak, hogy a sóadminisztráció, illetve az udvari kamara igaz
ságszolgáltató hatalma alatt állottak. A magyar megyék és városok 
természetesen nem egyszer próbálkoztak ennek a jognak a keresztül- 
törésével. Esztergom város pl. önhatalmúlag beleavatkozva az egyik 
polgára és Hütter Szilveszter sóelárusító közti viszályba, a nádor tiszt
viselőjét elfogta, tömlöcbe vetette és emberhez nem méltó módon bánt 
vele, a megye pedig pénzbüntetést szabott ki reá, és végrehajtással 
fenyegette, úgy hogy a császári katonaságnak kellett közbelépnie.67 
Ebben az esetben mindenki elítélte az esztergomiak cselekedetét, 
Eybegger komáromi tisztviselő ügyének hovatartozásáról azonban már 
megoszlottak a vélemények. Mikor ugyanis Eybegger József egy kö
zösen lebonyolított vállalkozás után nem akart üzlettársaival elszá
molni, a károsultak — két komáromi ember — Komárom városához 
fordultak. Mivel Eybeggernek háza és földje volt Komáromban, viselte 
a polgárságra nehezendő terheket és élvezte az előnyöket, a város ille
tékesnek tartotta magát az ügy eldöntésére. Ezt azonban Eybegger ön-

u. o. 1699. aug. 1. (s. d. szept. 30.) és a mellékletek közül a B jelzetű. V. ö. 
az alsóausztriai számvevőség jelentése, az előbbi jegyzetben; az udvari kamara je
lentése, HKA. Hung. 1698. dec. 1 2 . (s. d. dec. 24.)

60 Lista . . . ,  HKA. Sieb. 1695—99. é. n.
66 Esterházy kérvénye, HKA. Hung. 1694. máj. 28.; az udvari kamara leirata, 

u. o. 1695. febr. 8 .; Lehman P. kérvénye, u. o. é. n. (s. d. 1697. márc. 10.)
87 Vorster és Räckhenfels felterjesztése, HKA. Hung. 1698. ápr. 3. (s. d.

ápr. 14.)
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tudatosan utasította vissza, kijelentvén, hogy ő nem komáromi paraszt 
vagy polgár, hanem kamarai tisztviselő, következésképen a várost túrá
jának nem ismeri el. Yorster adminisztrátor természetesen védelmébe 
vette emberét és felhívta az udvar figyelmét, hogy a kamara aláren
deltjeire a jövőben miféle kellemetlen következmények származhatnak 
abból, ha Komáromnak sikerül a maga álláspontját keresztülvinnie. 
Az udvari kamara eleinte a nádori adminisztrációra bízta az ügy el
simítását. Mikor azonban már majdnem egy félév telt el minden ered
mény nélkül és a komáromiak nem engedték elaludni a dolgot, hanem 
kijárták, hogy a város kényszeríthesse a nádor emberét elégtételadásra, 
Eybeggert választás elé állította: vagy kiegyezik volt társaival, vagy 
pedig a városi bíróság fogja rendezni a régóta húzódó vitás ügyet.68

Az adminisztráció emberei nem egyformán haladtak előre. Egye
seket a szorgalom, tehetség és a szerencse kiemelt a többiek közül, az 
eredeti munkahelyről magasabbrendű és nagyobb felelősséget kívánó 
állásba. Leistner Ignác pl. felügyelőbiztosból a pesti adminisztráció 
első embere lett, Koop Györgynek, a szegedi sólerakat ellenőrének, a 
lelkiismeretesen teljesített munka nemsokára megszerezte a csegei, 
majd ároktői főlerakóhely vezetését. A leggyorsabban talán Lehner 
Miklós ment előre, aki mint zsolnai sóelárusító kezdte és azután a ná
dori vállalkozás főbeszedője mellé került ellenőrnek.69 Viszont, aki a 
reábízott feladatoknak nem felelt meg, mint pl. a budai adminisztrá
ciótól átvett Reyer Gábor, annak mennie kellett.70 A sóbérlet megszű
nése után szintén szétváltak a nádori adminisztráció alkalmazottjai
nak útjai. Nagyrészüket használni tudta az új berendezés, egyeseknek 
azonban az elbocsátott tisztviselők keserű sorsa jutott. Az udvari ka
marának nem volt pénze, hogy óvadékukat visszatérítse, így Wert- 
heimberre bízta annak kifizetését. Ez azonban nagyon sokáig elhúzó
dott és a szerencsétlen emberek még évek múlva sem kaptak egyebet 
üres ígéreteknél.71

A nádor és az erdélyiek sókereskedelmével kapcsolatban előjövő 
különféle ügyek intézésében a bérlet tulajdonosai és az adminisztráció

68 A  magyar udvari kancellária felirata, HKA. Hung. 1696. júl. 31. (s. d. 
dec. 14.)

69 Leistnerre: Yorster jelentése, HKA. Hung. 1696. márc. 28. (s. d. jún. 2 .), az 
idézett Lista; Koop kérvénye, HKA. Sieb. 1695—99. é. n. (1697. ápr.); Lehnerre: az 
idézett Lista.

70 A budai kamarai adminisztráció felterjesztése, HKA. Hung. 1698. jún. 23.
71 Kérvényük, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1700. márc. 8 .); az udvari kamara 

leiratai, u. o. 1699. nov. 13., 1700. márc 8 .; Lipót leiratai, u. o. 1699. márc. 16., 
1702. júl. 15.; az alsóausztriai számvevőség jelentése, u. o. 1702. júl. 29. (az utóbbiak 
s. d. 1741. febr. 23.)
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egyaránt resztvettek. Az egész vállalkozást érintő nagyfontosságú kér
dések mindkettőjüket foglalkoztatták,72 különben az ügyek természete 
szerint, amennyire csak lehetett, megosztották egymás között a m im - 
kát. Mikor a sókereskedelem alapját, a szerződést fenyegeti veszede
lem, vagy éri sérelem, akkor rendesen a bérlők tiltakoznak a kamará
nál, a nádor nevében Wertheimber, az erdélyi urak részéről pedig 
Bethlen Miklós vagy az erdélyi udvari kancellária.73 A tisztviselők 
személyével és működésével kapcsolatos ügyeket viszont csaknem tel
jesen átengedték az adminisztrációnak. Ilyen esetben nemcsak a só
kereskedelemmel alig törődő nádor, hanem még Wertheimber sem, aki
nél senki nem ismerte jobban a bérlet valamennyi fontos kérdését, tud 
semmit sem mondani Yorsterék megkérdezése nélkül.74 így azután az 
udvar egyenesen az adminisztrációhoz, gyakran névszerint Vorsterhez, 
néha Räckhenfels inspektorhoz küldi le az egyes ügyeket véleménye
zés végett.75 A nádori sóadminisztráció, amelyet a Proviantwesen ka
marai tisztviselőinek felhasználása az udvari kamarával szemben is 
alárendelt helyzetbe állított, közvetlenül érintkezett udvari felettes ha
tóságával. Vorster adminisztrátoré a közvetítő szerep, ő viszi az udvari 
kamara elébe a tisztviselők és a lerakóhelyek panaszait és rajta keresz
tül mennek az udvar rendeletéi a sókereskedelem összes alkalmazott
jaihoz.76 A magyar hatóságoknak (kancellária, kamara, megye) viszont 
semmi beleszólása nem volt az adminisztráció dolgaiba.

III.

A bányától a fogyasztóig.

Esterházy Pál herceg és társai a magyarországi piacokon eladásra 
kerülő sót Erdélyből hozták be. Hogy a bányákban megakadás nél

72 Pl. az erdélyiek belépése, Conventio super difficultatibus, HKA. Hung. 1694. 
dec. 12.; F. gr. v. Mollart kérvénye, HKA. Sieb. 1695—99. é. n. (s. d. 1697. máj. 11.); 
a Hofkammer leirata, HKA. Hung. 1696. okt. 2.

73 HKA. Hung. 1696. márc. 20. (s. d. ápr. 21.), jún. 4. (s. d. aug. 4.); néha 
külön: u. o. é. n. (s. d. 1698. febr. 27.).

74 Kovács L. kérvénye, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1694. dec. 30.); a magyar ka
mara beadványa, u. o. 1695. szept. 12. (s. d. szept. 26.); a magyar udvari kancellária 
beadványa, u. o. 1695. jól. 28. (s. d. aug. 5.).

75 Zichy I. kérvénye, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1696. okt. 12.); a magyar 
udvari kancellária beadványa, u. o. 1695. júl. 28. (s. d. aug. 5.)

76 Az udvari kamara leirata, HKA. Hung. 1695. febr. 8.; a nádori adminisztrá
ció beadványa, u. o. é. n. (s. d. 1699'. ápr. 30.); az udvari kamara leirata, u. o. 
1694. okt. 2.; O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Exped. 1695. júl. nr. 24.
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kül follyék a munka, a nádornak előre minden kopárért 12 és fél ga
rast kellett lefizetnie, a sóvágás azonban továbbra is az állam felügye
lete alatt maradt.77 A nádor embereinek működése a bányák szájánál 
kezdődött a sókockák átvételével. Az udvarral kötött szerződésnek 
megfelelően a dési, kolosi, tordai, széki és vizaknai bányákban a Tár
saság részére 70—80 font súlyú köveket fejtettek. Természetesen gyak
ran előfordult, hogy a sókockák nem érték el ezt az átlagos súlyt vagy 
messze túlhaladták. A hiányzó fontokat megfelelő mennyiségű só 
hozzáadásával pótolták, míg a megengedettnél nehezebb kövek után a 
nádorék a súlytöbblet szerint nagyobb összeget voltak kötelesek fizetni, 
így azután Vorster emberei gyakran 90, 100, sőt 125 fontot nyomó só
kockákat is hoztak Magyarországra, azonban azt szerették volna, hogy 
a fizetésnél ezek is egyforma elbírálás alá essenek a megállapodás
szerinti kövekkel.78 Nagyobb ellentéteket teremtett a bányák és a só- 
kereskedelem bérlői között az a mulasztás, hogy a szerződésben egyál
talán nem mondották ki, hogy a sókockák súlyát bécsi (német), ma
gyar vagy erdélyi fontban kell-e érteni. Pedig óriási különbség volt, 
hogy melyik szerint vágják a köveket, hiszen száz bécsi font 120 
magyarral és 125 erdélyivel ért fel. A Társaság 625 ezer sókockája 
bécsi fontban mérve 500.000, míg erdélyiben 100 ezerrel kevesebb 
mázsát tett volna ki. A nádor és az erdélyiek az utóbbi megoldást túl
ságosan nagy veszteségnek tartották, ragaszkodtak tehát a bécsi font
hoz. A másik álláspont viszont azt hozta fel, hogy súlyban kisebb kö
veknek sokkal könnyebben megy a vágása és szállításuk is hasonlít
hatatlanul egyszerűbb feladat. Végül azonban mégis a Társaság vitte 
keresztül az akaratát, úgy okoskodva, hogy a szerződéskötés Bécsben 
történt, tehát a felek természetszerűleg az ottani súlyra gondoltak, már 
csak azért is, mert ez nemcsak a nádornak, hanem az országnak is 
érdeke. A szegény népet ugyanis nagyon súlyosan érintené, hogyha 
ugyanazt az árat kellene, hogy fizesse és 80 bécsi font helyett csak 
80 erdélyit kapna.79 Az átvett sókövek számáról és a harmincad fe

77 HKA. Handschr. 648.; az udvari kamara leirata, HKA. Hung. 1694. aug. 2.; 
Haller I. beadványa, HKA. Sieb. 1615—1694. é. n. (s. d. 1694. okt. 22.); E. L. 
Pál nádor iratai, Prot. XVI. 34. 1.

78 Puncta quaedam, officium in Trans. Thesaurary concernentia, HKA. Sieb. 
1695—99. 1696. aug. 20.; HKA. Handschr. 648.; a Hofkammer leirata, HKA. Sieb. 
1615—94. 1694. máj. 3.; J. A. gr. v. Brandis, J. Th. v. Mayeren, J. D. v. Palm 
véleménye, HKA. Hung. é. n. (1695 dec.); O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Exped. 
1694. okt. nr. 27., 28., 1698. jún. nr. 32., Bericht, u. Sehr. 1695. jan. nr. 52.

79 A felsőmagyarországi bizottság jelentése, HKA. Hung. 1695. ápr. 17. (s. 
d. 1694. dec.); Projectum de Quaestu Salis. . . ,  HKA. Sieb. 1695—99. 1695. aug. 6. 
(s. d. dec. 14.); J. A. gr. v. Brandis, J. Th. v. Mayeren, J. D. v. Palm véleménye,
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lének megfizetéséről a kincstartó vagy a bányák adminisztrátora a ná
dor embereinek írást adott, azután a szállítmány elindulhatott Magyar- 
ország felé.80

A sókockák szállítására szárazföldi és vizi utat egyformán fel
használtak. Az előbbi úton a jobbágylakosságtól felfogadott szekerek 
vitték a sót Somlyó—Debrecen—Szolnok, majd később Debrecenből 
Ároktő felé, egy-egy paraszt fuvar 40—70 követ.81 A viziszállítás út
vonala pedig a Maros folyó volt, elsősorban Fehérvártól Szegedig. A 
só szállítása különböző hajókon történt, a nagyobbakra 500—600 kö
vet is reáraktak, a kisebbek azonban csak legfeljebb 200—300-at bírtak 
el. Egy-egy csoportban 8, 9, 15, 30, 50 hajó érkezett Szegedre, ahonnét 
azután visszavontatták őket az elindulási helyre.82 Minthogy az el
hanyagolt állapotban lévő szárazföldi utakon nagyon nehezen ment a 
szállítás, szívesebben választották — miként a nyugati országokban 
is — a vizi utat, amely olcsóbb is volt. Amíg egy sókocka a bányák
tól Debrecenig jutott, belekerült 64—75 krajcárba, míg vizi úton 
ugyanennek összes költségei Szegedig csak 46—58 krajcárt tettek ki.83 
így azután nagyon életre való gondolat volt, hogy a Szamost, medré
nek kitisztításával, Dés és a Tisza közötti szakaszon tegyék hajózha
tóvá. Az udvar is helyeselte a vállalkozást, próbát csináltak, a munkát 
a Nádori Társaság és a szepesi kamara pénzén akarták elvégezni, az 
egész azonban csak terv maradt.84 A szállításnak szárazföldön és vizen 
egyformán nagy nehézségekkel kellett megküzdenie. A szegény népet,

HKA. Hung. é. n. (1695. dec.); Humillima re p lica ..., HKA. Sieb. 1695—99. 1696.; 
a Lichtenstein-bizottság jelenlése, HKA. Hung. 1701. febr. 19. (s. d. 1741. febr. 25.)

80 P u n cta ..., HKA. Sieb. 1695—99. 1696. aug. 20.; O. L. Cam. Adm. zu Ofen, 
Expéd. 1694. júl. nr. 7.

81 O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Bericht, u. Sehr. 1695. máj. nr. 25., jún. nr. 24.; 
Unterthänigste, gehorsambste Erinderungen von mir J. Chr. Preznern. . . ,  HKA. 
Sieb. 1695—99. é. n.; az udvari kamara leiratai, HKA. Ung. Münz- u. Bergwesen, 
1696. máj. 25., HKA. Sieb. 1695—99. 1698. júl. 12.

82 A szepesi kamara jelentése, HKA. Hung. 1694. márc. 19. A. melléklet ; az 
idézett Projectum de Quaestu Salis. . . ;  O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Bericht, u. 
Sehr. 1695. júl. nr. 7., 1694. dec. nr. 44., jún. nr. 39., 1695. jún. nr: 33., máj. 
nr. 68.

83 Gründliche Gegenanmerkhung von Seithen des fürstl. Palatin. Salzcom- 
m ercy ..., HKA. Hung. é. n. (1695. dec.); E ntw urf..., u. o. é. n. (s. d. 1696. 
máj. 25.).

84 Projectum de Quaestu Salis. . . ;  az udvari kamara leirata, HKA. Sieb. 
1695—99. 1696. jan. 24.; E. L. Esterházy Pál herceg levelezése, 1417.; a Hofkammer 
leirata, HKA. Hung. 1696. jan. 17., a szepesi kamara jelentése, u. o. 1696. márc. 3. 
(s. d. márc. 20.); a Hofkriegsrat átirata, u. o. 1697. ápr. 15. (s. d. ápr. 20.); Gügkell, 
G. P. jelentése, HKA. Sieb. 1700—1. é. n.
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mikor a szárazföldi utak leghasználhatóbbak voltak, teljesen lekötötte 
a mezőgazdasági munka, úgy hogy semmi áron nem lehetett szekere
ket kapni. Viszont a tavaszi és őszi esőzések idején a feneketlen sár
ban szintén lehetetlen volt szállításra gondolni. Nem maradt tehát több 
idő, mint december, január és február, két-két és fél hónap a tavaszi 
esők és az aratás között s azonkívül szeptember vége és október eleje.85 86 
A vizi útnak viszont nagy hátránya volt, hogy a fehérvári kikötő, a 
hajók kiindulási pontja aránylag messze esett valamennyi bányától. 
Ezen az útszakaszon kénytelenek voltak szekereket bérelni, ami 6— 
12 krajcárnyi költséget jelentett kövenkint. Bethlen Miklós kísérlete
ket végzett és úgy találta, hogy könnyen lehetne segíteni a bajon, 
hogyha Fehérvártól felfelé nem hagynák kihasználatlanul a Marost. 
Kisebb hajók egészen Kotsárdig felmennének és így a sókereskedelem 
sokkal kevésbbé szorulna reá a szárazföldi szállításra.86 Azonban ez 
elgondolás is a Szamossal kapcsolatban felmerült tervek sorsára ju
tott.87 A vizen még egyéb akadályok is nehezítették a szállítást, olya
nok, amelyek ellen nem volt segítség. A hajósok gyenge alkotmányaik
kal csak kifogástalan időben mertek az útra vállalkozni és még így is 
majdnem minden szállítmányból tönkrement egy-egy hajó rakományá
val együtt. Az utazás Gyulafehérvártól Szegedig a legjobb esetben 
is eltartott 30—35 napig, ha esős, szeles idő érte útban a hajókat, na
pokig kellett vesztegelni, hogy a biztos pusztulástól megmeneküljenek. 
A rossz időjárás azonban nemcsak a hajóút időtartamát nyújtotta 
meg, hanem a sószállítmányt is erősen megviselte. Nem egyszer tör
tént meg, hogy mire Szegedre értek, a kövek átlagos súlya alig volt 
70 font. A vizi utat sem lehetett az év minden szakában felhasználni. 
Nyáron az alacsony vízállás miatt akadt meg hosszú hónapokra a 
szállítás, télen pedig szintén gyakran kellett szünetelnie a hajózásnak, 
mivel a folyókat jégtakaró fedte.88

Amikor a kősót-hozó szekerek Szolnokra, a hajók pedig Szegedre 
érkeztek, a budai kamarai adminisztráció emberei felülvizsgálták a 
szállítmányokat. Első dolguk volt, hogy a bányáknál kiállított hivata
los kísérőlevél alapján ellenőrizték a behozott sókockák számát. Ha a 
só ilyen igazoló írás nélkül jött, akkor menthetetlenül lefoglalták az 
egész rakományt, ez alól csak a szállítás megindulásakor volt kivétel,

85 O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Bericht, u. Sehr. 1695. júl. nr. 40.; Projectum
de Quaestu Salis___

86 Projectum de Quaestu Salis . . .
87 Thavonath, Eckhler jelentése, HKA. Sieb. 1700—i. 1699. dec. 7.
88 Projectum de Quaestu Salis. . .  : O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Bericht, u. Sehr. 

1694. jún. nr. 56., 1695. jún. nr. 24., 33., 47.
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mikor a nagy sóhiány miatt nem lehetett olyan mereven ragaszkodni 
a szabályokhoz, és a nádori adminisztráció teljes felelősséget vállalt. A 
sóköveket azután egytől-egyig lemérték, hogy vájjon 80 fontnál nem 
súlyosabbak-e. Vorster sokáig hiába kérte, hogy ezzel a hosszadalmas 
művelettel ne várakoztassák a szekereket és ne rabolják el a parasz
tok drága idejét, a budai adminisztráció csak évek múlva látta be, 
hogy 15—20 különböző kő leméréséből megfelelő pontossággal lehet kö
vetkeztetni az egész szállítmányra. Miután a nádor emberei a behozott 
sómennyiség után a szerződés értelmében lefizették a harmincad esedé
kes második felét és erről az adminisztrációtól írást kaptak, a sókövek 
egy részét mindjárt a határállomásokon el kezdték árusítani, nagyobb 
részüket azonban széthordták a többi eladási helyekre, hogy a lakos
ság ott se maradjon ellátatlanul.89

Az erdélyi kősót Esterházy herceg és társai Magyarország nagy 
részén akadálytalanul értékesíthették, csak a szepesi kamara fennha
tósága alatt álló megyékbe nem vihették be, mert azok máshonnan sze
rezték be a mindennapi életben szükséges sómennyiséget. A nádor el
adási területéhez tartoztak a Duna—Tisza köze a Szerémségtől fel 
Nógrádig és Borsódig, az egész Dunántúl, továbbá a Yág és Nyitra 
folyók mentén fekvő megyék.90 Ezen a körzeten belül igyekeztek kivá
lasztani a sószállítmányok raktározására és árusítására legalkalmasab
baknak ígérkező helyeket. Mivel pedig sok tisztviselő egyszersmind a 
hadseregélelmezésnél is szolgálatot teljesített, elsősorban azokban a vá
rosokban rendezték be a sóeladást, amelyekben a császári katonaság ré
szére gabonaházak voltak.91 A lerakatok és eladási helyek végleges 
formában csak hosszabb-rövidebb kísérletezés után alakultak ki. Az 
ország több pontján megpróbálkoztak, és hogyha a forgalom nem vál
totta be a reményeket, egyszerűen abbahagyták az árusítást. így fej
lődött vissza a sóeladás pl. Somorján, Mohácson vágy Yukováron. Ha

89 O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Exped. 1694. júl. nr. 8., ok i nr. 27., 28, 1697.
ápr. nr. 2., okt. nr. 71., nov. nr. 32., Bericht, u. Sehr. 1696. jún. nr. 18.; Exped, 
1694. nov. nr. 9., 1695. jan. nr. 2., 8., 35., 52., Bericht, u. Sehr. 1694. jún. nr.
39., dec. nr. 44., 65., 1695. jan. nr. 52.; Exped. 1695. jan. nr. 75., máj. nr. 34., 1698. 
ápr. nr. 33., Bericht, u. Sehr. 1695. jan. nr. 39., máj. nr. 25., Exped. 1694. jún. 
nr. 84., 88., 89., júl. nr. 7., 47., aug. nr. 72., 1695. febr. nr. 23., ápr. nr. 135., dec. 
nr. 51., 1698. okt. nr. 59., Bericht, u. Sehr. 1695. jún. nr. 26:, 56;, az udvari kamara 
leirata, HKA. Sieb. 1615—94. 1694. máj. 3.

90 HKA. Handschr. 648.; az udvari kamara leirata, HKA. Hung. 1695. ápr. 29. 
(s. d. szept. 22.); Repartitio Districtuum, u. o. (s. d. 1696. máj. 25.); a Felsőmagyar- 
országon működő bizottság jelentése, HKA. Hung. 1695. ápr. 17. (1694. dec.).

91 Esterházy Pál kérvénye, HKA. Hung. 1694. máj. 28.; a Hofkammer átirata, 
u. o. 1695. jún. 9.
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valahol a kereskedelem érdekeinek inkább megfelelő megoldás ígérke
zett, oda költöztették át a lerakóhelyet. A szárazföldi sószállítás főút
vonalán fekvő Szolnokról, mivel a környéke nagyon elhagyatott volt 
és a Tisza áradásai miatt gyakran kellett szünetelnie a forgalomnak, 
egyszerűen feljebbvitték a sókészletet. Itt azután két közelfekvő he
lyen raktározták el a sót, a Tisza bal partján Csege faluban és a jobb
parti Ároktőn, az egri káptalan birtokán. Ilyen módon gondoskodtak 
a sószállítmány megmentéséről arra az esetre, amikor a Tiszán lehe
tetlen az átkelés. Minthogy Csege a szepesi kamara területén feküdt, 
ezen a tiszántúli állomáshelyen — miként Debrecenben, ahol a száraz
földi szállítás megkönnyítésére Esterházy szintén sólerakatot rendez
hetett be — a nádori tisztviselők csakis a só raktározására kaptak en
gedélyt, eladni egy kockát sem volt szabad. A Tiszán áthozott sót Árok
tőn kezdték rendszeresen árulni, bár szigorúan véve itt is tilos lett 
volna, hiszen a falu már Borsódba esett és a nádor eladási területe 
csak a megyehatárig terjedt. A Csege—Ároktő-megoldás azután vég
legesnek bizonyult. Debrecenből erre szállították a sót, nem pedig 
Szolnok felé. Az ellenőrzőhatóság, a budai adminisztráció is hamaro
san alkalmazkodott az új helyzethez és Ároktő faluba felügyelőt ál
lított.92

A sóeladás berendezésekor a nádor embereinek gyakran nem kis 
nehézségekkel kellett megküzdeniök. A budai adminisztráció, amely
nek nagyon fájt a sókereskedelem elveszítése, megtagadta az előbbi 
raktárak átengedését. Üjakról kellett gondoskodni, mégpedig minél 
előbb, azért tehát úgy oldották meg a dolgot, ahogyan lehetett. Gácson 
a só egy részét a várban, másik részét pedig a véralatti városban helyez
ték el, Ároktőn parasztházakban tartották, Győr külvárosában egy mes
terember házát vásárolták meg sólerakatnak. Magyaróvár eleinte me
reven elzárkózott, a nádoriakkal nem is tárgyalt, hanem hagyta a 
sójukat a város előtt pusztulni esőben, szélben. Csak az udvari kamara 
közbenjárásával sikerült szerezni a plébániatemplom mellett egy üres 
telket, ahová azután a Társaság a saját költségén épített raktárát a 
sókészlet számára.93 A só elhelyezésére felhasznált polgári házak to

92 "Vorster kérvényei, HKA. Hung. 1696. máj. 9. (s. d. jún. 8.) és szept. 1. 
(s. d. szept. 15.); Koop L. kérvénye, HKA. Sieb. 1695—99. 1697. ápr.; az egri káp
talan jelentése, HKA. Hung. 1696. okt. 25. (s. d. nov. 5.); a budai kamarai admi
nisztráció jelentése, u. o. 1696. nov. 3. (1697. márc. 2.); az udvari kamara leirata, 
u. o. 1697. jan. 14; a felsőmagyarországi kamarai adminisztráció jelentése, u. o. 
1697. febr. 5. (s. d. máj. 28.); Ó. L. Cam. Adm. zu Ofen, Exped. 1696. aug. nr. 
58., nov. nr. 7.

93 O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Exped. 1695. jan. nr. 52., Bericht u. Sehr. jan. 
nr. 61.; Nógrád, Hont, Zólyom megyék felterjesztése, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1696.
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vábbra is adókötelesek maradtak, amihez a megye szigorúan ragasz
kodott, nemfizetés esetén végrehajtással fenyegetőzött, sőt ha rajta mú
lott volna, még katonai beszállásolásokkal és a sójövedelem megadóz
tatásával is megpróbálkozott volna.94

Ezekhez a nádori raktárakhoz jött azután a környék népe, hogy a 
maga és állatállománya számára sót vásároljon. A lerakóhelyek külön
böző mennyiségű sót árusítottak ki. Voltak olyanok, amelyek pár száz 
követ tudtak pénzzétenni évente, viszont némelyiknek a tíz, sőt húsz
ezer kockát is meghaladta az évi forgalma.95 A sóárak természetesen 
az ország különböző pontjain nem lehettek egyformák, mert a köven- 
kint változatlan alapköltségeket a szállítás a lerakóhelyek közelsége- 
távolsága szerint növelte meg. Ugyanazt a sót, amelyet Szegeden vagy 
Szolnokon négy forintért árultak, Esztergomban, Mohácson már csak 
négy és fél forintért lehetett megkapni, mire pedig Szombathelyre, Ma
gyaróvárra vagy Pozsonyba érkezett, már öt forint volt az ára.90 Hogy 
a nádor és az erdélyiek évről-évre a vártnál sokkal kevesebb sót tud
tak a magyarországi piacokra hozni, nagyon kellemetlenül érintette 
a fogyasztóközönséget. A néha veszedelmes méretekben fellépő só- 
hiány egyformán okozott gondot az embereknek Szegeden, Pécsett, 
Kanizsán, Komáromban vagy Egerben.97 A nagy kereslet azután a vele 
arányban nem lévő sómennyiség árát mindenfelé erősen felemelte. Az 
udvari kamara ugyan Esterházy nádornak lelkére kötötte, hogy a sót 
az eddigi áron értékesítse. Hogy azonban ezen a Vorster-i próba ala
csony árait értette-e vagy pedig amilyeneken a magánkereskedők ad
ták a sót, az érdekeltek előtt homályos volt.98 A Nádori Társaság meg
állapított eladási ára (1 mázsa 4—5 forint) középen maradt a két vég
let között. A bajt tulajdonképen az okozta, hogy a tisztviselők ettől 
a hivatalos ártól eltérve, helyenkint 30, 50, sőt 80 %-kal drágábban 
árulták a sóköveket. Az ország különböző részeiről jövő panaszok-

jún. 2.); az egri káptalan jelentése, n. o. 1696. okt. 23. (s. d. nov. 5.); a sóadminisz
tráció beadványa, u. o. é. n. (s. d. 1699. ápr. 30.); Yorster és Rackhenfels jelentése, 
u. o. 1698. szept. 12. (s. d. okt. 2.); Wertheimber beadványa, u. o. é. n. (s, d, 1695, 
aug. 23.).

94 A nádori adminisztráció beadványa, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1699. ápr. 30.); 
az udvari kamara átirata, u. o. 1699. ápr. 30.

95 Extract aus denen Hung. SteinSalzCommercy haubtrechnungen . . . ,  HKA. 
Hung. é. n. (s. d. 1741. febr. 23.)

96 Specification. . . ,  HKA. Hung. é. n. (s. d. 1696. jún. 2.).
97 O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Bericht, u. Sehr. 1694. dec. nr. 44\, Exped. 

1695. nov. nr. 45., Bericht, u. Sehr. 1695. dec. nr. 17., jan. nr. 43., ápr. nr. 25;
98 HKA. Handschr. 648.; a Lichtenstein-bizottság jelentése, HKA. Hung. 1701. 

febr. 19. (s. d. 1741. febr. 23.).
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bán, amelyek a sóárak kétszeres, háromszoros, sőt négyszeres emelke
déséről beszélnek, sokszor nagyon kevés volt a túlzás.98 Még jobban el
mérgesítették a helyzetet a sóeladással kapcsolatos visszaélések. A pé
csi lerakatnál a só ellenében csakis gabonát fogadtak el, természetesen 
kisebb értékben, mint ahogyan a szegény nép hasznosítani tudta volna. 
Máshol viszont nem akarták a vevők szemeláttára lemérni a sót, arány
talanul keveset nyomó köveket kényszerítettek reájuk, az árat viszont 
az utolsó krajcárig követelték.100 Mivel a sóraktárak gyakran állottak 
üresen és az árak a háború súlyát sokszorosan érző falvak számára 
megfizethetetlenül magasak voltak, a lakosság nem egy helyen maradt 
só nélkül. A sóhiány nagyon megnehezítette az állattenyésztést, a török 
hódoltság által erősen visszavetett ország megélhetésének főforrását.101 
Az az aggodalom sem volt alaptalan, hogy a sótlan kenyérnek és a sót- 
lan ételeknek az egész országot fenyegető járványos betegségek lehet
nek a következményei.102 A Társaság hiába igyekezett takarni a só
hiányt, hiába vitatta, hogy az árak a kövek súlyával arányosan növe
kedtek meg, a drágítás felelősségét hiába hárította a közvetítő kereske
delemre, ettől még nem múltak el a bajok.108 A velük szemben tehetet
len nádori rendszer megszűnésével tehát az országnak nem volt vesz
tenivalója.

" E x t r á é t . . . ,  HKA. Hung. é. n. (s. d. 1696. jún. 2.); Specification, u. o .; 
a nádori adminisztráció jelentése, HKA. Hung. 1696. márc. 15. (s. d. jún. 2.); O.
L. Cam. Adm. zu Ofen, Exped. 1695. júl. nr. 24.. nov. nr. 45., febr. nr. 23.,
Bericht, u. Sehr. jan. nr. 52.; a magyar udvari kancellária felterjesztése, HKA. Hung. 
1695. júl. 28. (s. d. aug. 5.); Kollonics jelentése, u. o. é. n. (s. d. 1696. máj. 26.);
Nógrád, Hont, Zólyom megyék jelentése, u. o. é. n. (s. d. 1696. jún. 2.); a garam-
szentbenedeki konvent vizsgálata, u. o. 1696. febr. 6. (s. d. jún. 2.); O. L. Pozsonyi 
Kamara lt.-a, Exped. Aul. Cam. nr. 1., 1696. jún. 9.

100 O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Bericht, u. Sehr. 1696. febr. nr. 8.; Nógrád 
megye vizsgálata, HKA. Hung. 1696. jan. 9., a garamszentbenedeki konvent vizs
gálata, u. o. 1696. márc. 3., mindkettő jún. 2. dátum alatt.

101 O. L. Pozsonyi Kamara lt.-a, Exped. Aul. Cam. nr. 1., 1696. jún. 9.; a 
magyar udvari kancellária felterjesztése, HKA. Hung. 1696. febr. 21. (s. d. jún. 2.)

102 A magyar udvari kancellária id. felterjesztése; O. L. Cam. Adm. zu Ofen 
Bericht, u. Sehr. 1695. ápr. nr. 25.

103 Räckh jelentése. HKA. Hung. 1695. aug. 14. (dec. cs.); Aigentliche Notturfts- 
handlung, u. o. é. n. (1695. dec.); E x tra c t .. ., u. o. 1695. aug. 6.; Mezberger I. 
jelentése, u. o. 1696. márc. 22. (s. d. jún. 2.); Nógrád, Hont, Zólyom megyék jelen
tése, u. o. é. n. (s. d. 1696. jún. 2.); az erdélyi udv. kancellária és Wertheimber 
beadványa, u. o. 1696. jún. 4. (s. d. aug. 4.)
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IV .

A kereskedelem akadályai.

Miben van a hiba? vetették fel udvari körökben a kérdést, mikor 
már világosan látszott, hogy a nádor nevében vezetett vállalkozás 
eredményes befejezésére semmi remény nincs. A magyarországi só
kereskedelem, melyből tervszerű gazdálkodással egy esztendő alatt ki 
lehetett volna hozni a kölcsönvett 4—500 ezer forintot, öt év alatt 
sem tudta letöri eszteni az adósságot. A kincstár évekig elesett a só- 
regále hasznától és a végén mégis ugyanannyival tartozott, mint az 
első napon. A felelettel hamarosan készen voltak: az eredménytelen
ség a bérlők bűne.104 Valóban a nádor és az erdélyiek közötti ellenté
teknek tagadhatatlanul nagy része volt abban, hogy a bérlet olyan so
káig elhúzódott és 600 ezer sókocka mégsem került ki a magyarországi 
piacra. Azonban a szerződés elgondolásainak valóraválását nem cse
kély mértékben nehezítették olyan okok is, amelyek a bérlőkön kívül- 
állottak és amelyekkel szemben gyakran a Társaságnak minden erő
feszítése kevésnek bizonyult.

Sok nehézséget gördítettek a sókereskedelem útjába a vetélytár- 
sak, akik szintén pályáztak a sóregále hasznára és Esterházy nádor
ral szemben alulmaradtak. A legtöbb baj a szepesi kamarával volt, 
amely ugyan Tokajon továbbra is jónéhány megye lakossága számára 
árulta a sót, de még fokozni szerette volna az eladását és most attól 
félt, hogy az erdélyi bányákat a nádor és társai kizárólag maguknak 
foglalják le. Az ellentétek akkor kezdődtek, amikor Vorsterék a ná
dori szállítások megindulásakor sólerakatokat rendeztek be Hontban, 
Nógrádban, a bányavárosokban és egyszersmind megakadályozták 
minden másfajta sónak a behozatalát. Minthogy a szerződés csak nagy 
általánosságban határolta el egymástól a nádor és a kamara eladási 
területét, mindketten maguknak követelték ezt a vidéket. Az egyik 
álláspont azt vitatta, hogy Hont és Nógrád megyék több, mint egy 
századra visszanéző gyakorlat szerint a felsőmagyarországi kamarai 
igazgatás alá tartoznak, a nádorék előtt akadálytalanul szállították a 
sót Tokajtól Léváig és Nyitráig. Vorster felfogása szerint viszont Nóg
rád és Hont megye már Alsómagyarország, a szepesi kamara csak 
úgy tudta kiterjeszteni eladását a bányavárosokig, hogy az ország 
visszahódításakor a budai adminisztráció nem ismerte a helyzetet.

104 Az udvari kamarai bizottság jelentése, HKA. Hung. 1698. szept. 20. (s. d. 
1699. jan. 7.)
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Hogy a meddő vitának véget vessenek, legjobb megoldásnak látszott 
a két terület egykézbevonása. Ezzel a tervvel csaknem egyszerre jöt
tek elő az udvari kamara Felsőmagyarországon működő kiküldöttjei 
és Vorster, a nádorék álláspontjának képviselője. Megvalósulásától 
nemcsak a határok miatti ellentét megszűnését várták, hanem egyúttal 
a felsőmagyarországi sókereskedelem hasznának lényeges emelkedését 
is. Eddig ugyanis a tokaji lerakatnál magánkereskedők vették át a sót 
és szállították tovább a fogyasztókhoz, a szepesi kamarának pedig kő- 
páronkint mindössze harminc krajcár volt a haszna. A nádori sókeres
kedelem tehát, ahol két kő után közel két és fél forint tiszta jövede
lem maradt, sokkal inkább megfelelt a kincstár érdekeinek. Az egyesí
téssel Felsőmagyarországon nádori mintára lehetne berendezni a sóel
adást, aminek az a haszna is megvolna, hogy a háromszázhuszonötezer 
kocka értékesítése lényegesen rövidebb ideig tartana és így az egysé
ges alapokra fektetett sókereskedelmet a kincstár nemsokára vagy sa
ját kezelésébe vehetné, vagy pedig jelentékeny összegért bérbeadhatná. 
A terv keresztülvitelében azonban az udvari kamara, illetőleg Vorster 
és Wertheimber nem tudták összeegyeztetni a különböző érdekeket. Az 
udvar azt szerette volna, hogy a nádor és az erdélyiek Társasága mintá
jára Esterházy Pál Felsőmagyarországon a kincstárral ossza meg a sóel
adás hasznát. Vagyis a kamara 300 ezer kockával bekapcsolódik a nádor 
vállalkozásába, viseli a költségek felét és ugyanakkora részt kíván a 
jövedelmekből. A nádorék azonban az erdélyiekkel közösen vezetett 
alsómagyarországi sókereskedelemből okulva, semmi áron nem akar
tak még egy ilyen tehertételt magukravállalni. Az ő ajánlatukat vi
szont, hogy a nádori sókereskedelmet a szerződésben megszabott fel
tételek mellett kiterjesztik a szepesi kamara megyéire is, az udvarban 
nem találták a kincstár szempontjából kedvező megoldásnak.105

105 A felsőmagyarországi kamara felterjesztése, HKA. Hung. 1694. aug. 7. (s. 
d. okt. 2.); Yorster jelentése, u. o. 1694. okt. 15. (s. d. okt. 26.); Nógrád vármegye 
beadványa, u. o. 1694. okt. 25. (s. d. 1695. dec.); Hofkammer léirata, u. 0. 1694. okt. 
26.; a szepesi kamara jelentése, u. o. nov. 12.; a Felsőmagyarországon működő kamá- 
rai bizottság jelentése, ü. o. 1694. dec. 9.; Yorster jelentése, u. o. é. n. (1695. dec.); 
J. A. gr. v. Braiidis, J. Th. v. Mayeren, J. D. v. Palm véleménye, u. o. é. n. (1695. 
dec.); az alsóáusztriai számvevőség jelentése, u. o. 1695. febr. 21. (s. d. 1695. dec.); 
Aichpiehl báró levele, u. o. 1695. márc. 17.; a felsőmagyarországi kamarai bizott
ság jelentése, u. o. 1695. máré. 21.; az udv. kamara leirata, u. o. 1695. márc. 50.; az 
udvari kamarai bizóttság utasítása Wértheimberbez, u. ö. 1695: ápr. 8.; a félső- 
rilagyardtszági bizottság jelentése, ü. o. 1695. ápr. 17. (s. d. 1694. dec.); Wertheim- 
ber jelentése u. 0. é. n. (1695. dec.); Eventiial Proiect Über die ober Hungarisché 
Sálz-Yersilbérüngseinrichtuüg, U. o. 1695. ápt. 27. (1695. dec.).
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Miután a két különböző eladás tervezett összevonása nem sikerült,, 
az ellentétek megszüntetésére az udvari kamarának döntenie kellett 
a vitás területek sorsáról. Hogy a határ megállapítása mindkét fél meg
elégedésére történjék, legjobbnak látszott, ha Kis-Hontot és Nógrádot 
Esterházyéknak engedik át, a szepesi kamara pedig Nagy-Hontot és a 
bányavárosokat kapja, valamint egy jelentékeny új eladási területet 
a Tiszántúlon, kárpótlásul az alsómagyarországi kereskedelemnek ítélt 
megyékért. Minthogy azonban Nagy-Hontnak és a bányavárosoknak 
megközelítése a közbeékelt nádori megyék miatt csak nagy kerülővel 
történhetett, a két Hont megye hovatartozását felcserélték. A szepesi 
kamara azonban egyik felosztásba sem tudott belenyugodni, hanem 
tovább dolgozott az elveszített területek visszaszerzéséért és segítő tár
sakat talált a nádorhoz kapcsolt megyékben, amelyek a szabadkeres
kedelemnek végetvető új helyzettel sehogyan sem akartak kibékülni. 
A Társaság minden lehetőt elkövetett e nagyfontosságú piacok meg
tartásáért. A tokaji sóeladás forgalmának csökkenéséért panaszkodó 
kamarától húszezer kockát vásárolt meg az alsómagyarországi keres
kedelem számára. Hont és Nógrád megyében leszállította a sóárakat, 
visszatérítette a területviták során lefoglalt sóköveket és megengedte 
a lakosságnak, hogy mindenki szabadon hozhat be bármilyen sót, ha 
a nádor tisztviselői eltérnek a megállapodásszerinti ártól, vagy hibá
jukból sóhiány lépne fel. A nógrádi és honti nemeseknek mindig joga 
van saját házuk szükségletére a sóadminisztráció tudtával idegen sót 
használni. Minthogy azonban a nádorék még ezekkel a messzemenő 
engedményekkel sem tudták megváltoztatni a hangulatot, kénytelenek 
voltak lemondani a megyékről. Kétévi huzavona után Losoncon meg
szűnt a nádori eladás és ezzel e fontos terület végleg elveszett szá
mukra.106

A szepesi kamara máshol is igyekezett akadályozni a Nádori Tár
saság munkáját. A szárazföldi utat választó sószállítást Debrecenben 
feltartóztatta és addig nem engedte tovább a szekereket, amíg minden

106 J. A. gr. v. Brandis, J. Th. v. Mayeren, J. D. v. Palm véleménye, HKA. 
Hung. é. n. (1695. dec.); az udvari kamara leirata, u. o. 1695. ápr. 29. (s. d. szept. 
22.—1694. dec.); Puncta so bey der zu Torda des Siebenbürgischen und Marmaro- 
sehen SalzCommercy halber den 9. August gehabten Commission proponiret. . .  
worden, u. o. 1695. (s. d. 1694. dec.); Yorster jelentése, u. o. 1695. jún. 14. (1694. 
dec.); a magyar udv. kancellária felterjesztése, u. o. 1695. júl. 28. (s. d. aug. 5.); 
Räckh jelentése, u. o. 1695. aug. 14. (1695. dec.); a felsőmagyarországi kamara je
lentései, u. o. 1695. szept. 22. (1694. dec.), nov. 19. (1695. dec.); J. A. gr. v. Brandis 
jelentése, u. o. é. n. (s. d. 1695. dec. 26.); az udvari kamara leirata, u. o. 1695. dec. 
26.; a magy. udv. kancellária felterjesztései, u. o. 1696. febr. 21., máj. ?.; a megyék
kel tervezett megegyezés, máj. 15., 17.; Vorster jelentése, máj. 31.; az udvari kamara
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kőpár után háromnegyed forintot nem fizettek neki. Esterházyék csak 
az udvari kamara ismételt közbelépésére szabadultak meg ettől a sú
lyos tehertől.107

A nádor emberei nem egyszer találkoztak a megszüntetett szabad
kereskedelem híveinek ellenállásával. Magánkereskedők, megyék, vá
rosok, katonai hatóságok, földesurak, akiket kellemetlenül érintett a 
sóeladás hasznának elveszítése, amikor csak lehetett szembefordultak 
az líj rendszerrel és minden áron a régi helyzetet szerették volna 
visszaállítani. A tisztviselők működését lehetetlenné tették, a sóadmi
nisztrációtól egyáltalán nem akartak vásárolni, ezt másoknak is meg
tiltották és a nádorék rovására előmozdították a meg nem engedett só
behozatalt.108 A vetélytársak közül a töröktől visszafoglalt területek 
életét irányító kamarai adminisztráció nem adott komolyabb pana
szokra okot, bár szintén nem szívesen mondott le az alsómagyarországi 
sókereskedelemről és alig várta az időt, amikor ezt a gazdag jövede
lemforrást újra visszaszerezheti.109

A szerződés értelmében a 325 ezer kocka eladásáig a magyaror
szági piacokra Esterházy Pálon kívül senki sót nem hozhatott be. A 
kizárólagos monopol-helyzet azonban csak papíroson volt meg. A  fo
gyasztó közönség sószükségletét ugyanis nemcsak a nádori szállítmá
nyok fedezték, mellettük nem kis mennyiség jött Magyarországra az 
erdélyi bányákból, sőt idegenből is. A lakosság szempontjából nem volt 
káros, mert egyes helyeken ilyen módon védekezni tudott a megfizet
hetetlen árak ellen és nem érezte a sóhiány következményeit, még hogy
ha a nádori lerakatok üresen állottak is. A Társaság üzletét azonban 
nagyon rontotta, mivel a mások által árult só olyankor is elhódította 
a vevőket, amikor a nádori eladás egymaga is kellő mennyiséggel

leirata, jún. 2. (a többi iratok is ez alatt a dátum alatt találhatók); Wertheimber 
levele, E. L. Esterházy Pál hg. levelezése, 4238., Vorster levele, u. o. 4209.; a felső- 
magyarországi kamara felterjesztései, HKA. Hung. 1696. júl. 3., aug. 30. (s. d. szept. 
15.); O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Bericht, u. Sehr. 1696. jún. nr. 26.; Exped. 1696. 
jún. nr. 60., 61.; az udvari kamara leirata, HKA. Hung. 1696. júl. 20.; O. L. Cam. 
Adm. zu Ofen, Exped. 1696. júl. nr. 93., 95.

i°7 Wertheimber beadványa, HKA. Sieb. 1615—94. 1694. okt. 8. (s. d. okt. 22.); 
az udvari kamara leirata, HKA. Hung. 1694. okt. 22.; Vorster beadványa, u. o. 1695. 
ápr. 7.; az udvari kamara leirata, HKA. Ung. Münz- u. Bergwesen, 1695. szept. 5.,; 
a felsőmagyarországi kamara jelentése, HKA. Hung. 1695. okt. 13.

108 Az udvari kamara leirata, HKA. Hung. 1694. szept. 18.; Wertheimber be
adványa, u. o. é. n. (s. d. 1695. aug. 23.); E x trá é t..., u. o. 1695. aug. 6.; Motiva In 
Sachen des Assocyrten SalzCommercy in Hungam, u. o. 1698. márc. 26.; (s. d.
1694. okt. 26.); Oppenheimber beadványa, u. o. 1695. aug. 18. (s. d. aug. 20.)

109 A budai adminisztráció jelentése, HKA. Hung. 1694. ápr. 24.; O. L. Cam. 
Adm. zu Ofen, Exped. 1694. aug. nr. 35., 1697. jún. nr. 78., 1698. jún. nr. 27.
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tudta volna ellátni a fogyasztást. A Salzkammerguthól hozott só (Küf- 
felsalz), amelyet a budai adminisztráció árusított az első időkben, míg 
a megmaradt készlete tartott, nem volt komoly versenytárs. A Bosznián 
és Horvátországon keresztül magyar földre kerülő velencei, a Szerém- 
ségben és a Duna-Tisza közén terjedő oláh vagy török só ellen lehetett 
védekezni.110 Annál nagyobb veszedelmet jelentett a Lengyelországból 
jelentékeny mennyiségben jövő kősó, amellyel szemben minden pró
bálkozás hiábavaló volt. A lengyel sóbehozatal Árva, Liptó és Turóc 
megyékben, amelyeket más sókereskedelem csak nagy fáradsággal és 
költséggel tudott megközelíteni, régi múltra tekintett vissza. A nádorék, 
ámbár ez a terület is az ő eladásukhoz tartozott, nem akarták boly
gatni ezt a százados és a törvény által megerősített gyakorlatot. Azon
ban elviselhetetlenül súlyos veszteségnek tartották, hogy a kereskedők 
lengyel sóval árasztották el Nyitra, Pozsony megyéket, sőt a Dunán
túlnak is egy jelentékeny részét. Minthogy a só mázsája után csak 15 
krajcár vámot fizettek, olcsóbban tudták adni és így a nádori eladás 
nem bírta velük a versenyt. A védekezés pedig szintén lehetetlen volt, 
mert ezek a területek a magyar kamarához tartoztak, a lengyel só
kereskedelem legnagyobb pártfogójához. A nádorék hiába számították 
ki, hogy a kincstárnak minden mázsa erdélyi sóból közel másfél forint
tal van több haszna. Hiába járták ki, hogy az udvar Mayer János 
Ádámtól, akinek az északi megyékben öt éves bérlete volt a lengyel 
sóeladásra, időelőtt visszavette a sókereskedelmet. Az Erdélyből ho
zott só forgalmát sehogyan sem tudták fokozni. Sőt az utolsó kísérlet 
is, amikor a Társaság maga vette kezébe a lengyel sóbehozatalt, a Vág 
mentén lerakatokat rendezett be és a magyar kamarának minden mázsa 
után a 15 krajcár harmincadon kívül még 45 krajcár felárat fizetett, 
csaknem teljesen csődöt mondott. A magánkereskedelem a kamara tá
mogatásával változatlanul meg tudta tartani a lengyel só legjobb pia
cait.111

A monopol-helyzetet nem kis mértékben sértette, hogy az erdélyi 
sót mások is behozhatták a nádornak adott magyar területekre. A bu

110 O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Bericht, u. Sehr. 1695. márc. nr. 77., Exped. aug. 
nr. 3., dec. nr. 69., 1696. jan. nr. 47., Bericht, u. Sehr. júl. nr. 84.; az erdélyi sóad- 
minisztráció beadványa, HKA Hung. 1697. ápr. 15.; Lista d e r .. . officianten. . .  r 
HKA. Sieb. 1695—99. é. n.; Thavonath, Eckhler jelentése, u. o. 1699. dec. 7.

111 WertUeimber beadványa, HKA. Hung. é. n. (1694. dec. 24.); O. L. Pozsonyi 
Kamara lt.-a, Benignae Resolutiones, 1694. dec. 24.; a magyar kamara jelentése, 
HKA. Hung. 1695. szept. 12. (s. d. szept. 26.); az udvari kamara leiratai, u. o.
1695. ápr. 12., 1696. máj. 4., jún. 26., júl. 6-, okt. 2., 1697. máre. 15., ápi. 4., 5.,
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dai adminisztráció ugyan a Tiszánál feltartóztatta az udvari kamara 
engedélye nélkül érkező szállítmányokat. Az udvarban azonban a 
szerződéssel és a Társaságnak okozott veszteségekkel nem sokat tö
rődve, néhány száz vagy több tízezer sókocka behozatalát egyformán 
megengedhetőnek tartották.112 Mivel pedig a sókereskedelem nem volt 
rosszul jövedelmező üzlet, az engedélyért folyamodók száma nem 
akart csökkenni. A nádorék különböző módon ítélték meg a kéréseket. 
Olyanok esetében, akiket földönfutóvá tett a háború és akik pár száz 
kocka eladásából szeretnének annyi pénzt előteremteni, hogy a török
nek járó váltságdíjat magukért és rokonaikért lefizethessék, vagy 
amikor a kanizsai katolikusok Erdélyben összekoldult sót akarnak 
Magyarországra hozni, hogy árából a negyven esztendeig pogány ke
zekben pusztuló templomukat újjáépítsék, nem lehetett a szerződés 
betűihez ragaszkodni.113 Voltak egyesek, akik még a nádori szerződés 
előtt kapták engedélyüket, mire azonban a szállítmányukkal megér
keztek, megváltozott a helyzet. Minthogy pedig többnyire nem a saját 
hibájukból jártak így, igazságtalanság lett volna nagy veszteségeket 
okozni nekik. Kovács Lukácsnak pl. Vorster azt ajánlotta, hogy Szege
den megállapodásszerinti áron engedje át a sókockákat a nádornak, 
ilyen módon ugyanis egyik érdeket sem kell feláldozni. A kincstár 
azonban a maga hasznát állítva az első helyre, Kovács készletét a budai 
adminisztrációnak adatta el.114 A többi kérésekkel szemben mereven 
elutasító volt Esterházy embereinek az álláspontja. A kamarával kö
tött szerződésre hivatkoztak, elpanaszolták, hogy a nádori eladásnak

júl. 10., szept. 24, 1698. márc. 24, máj. 15., O. L. Pozsonyi Kamara lt.-a, Exped. 
Aul. Cam. nr. 1., 1696. jón. 9.; J. V. gr. v. Conzin jelentése, HKA. Hung. é. n. 
(s. d. 1696. aug.); Benyovszky Gábor és Ferenc kérvénye, n. o. é. n. (s. d. 1696. nov. 
6.); J. A. v. Nentwich jelentése, u. o. 1697. aug. 8. (s. d. aug. 25.); Bánffi Gy., 
Bethlen M., Apor I. jelentése, Vorster és Rackhenfels jelentése, u. o. é. n. (s. d. 
1698. febr. 27.); Motiva In Sachsen des Assocyrten SalzCommercy . . . ,  u. o. 1698. 
márc. 26. (s. d. 1694. okt. 26.)

112 O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Exped. 1694 júl. nr. 68.; F. gr. v. Mollart kér
vénye, HKA. Sieb. 1695—99. é. n. (hozzácsatolva az alsóausztriai számvevőség véle
ménye, 1697. máj. 11.).

113 Chr. Chilko kérvénye, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1696. aug. 6.); Canisae exi- 
stens Status Catholicus kérvénye, u. o. é. n. (s. d. 1697. aug. 5.).

114 Kovács Lukács kérvénye, HKA. Hung. é. n. (s. d. 1694. dec. 30.); 0 . L. 
Cam. Adm. zu Ofen. Exped. 1695. jan. nr. 29., 57., 62., márc. nr. 25., 64, 68., 
79., ápr. nr. 5., 10., 29., 30., 87., 99., 131., máj. nr. 63., Bericht, u. Sehr. 1695. ápr. 
nr. 37., 40., máj. nr. 3., 25., 50., jún. nr. 24., júl. nr. 21. Ugyancsak korábban kap
tak engedélyt: Bethlen Miklós 17.000 kockára, Szabó András és Győri Péter debre
ceni kereskedők 2470 darab kősóra.
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lépten-nyomon milyen nagy nehézségekkel kell megküzdenie, az udvar 
azonban mindezt alig vette valamibe.115

Minthogy a sókereskedelmet Esterházy Pál az uralkodót megillető 
jogokkal nyerte el, szállítmányai mentesek voltak a magánkereske
dőkre nehezedő kötelezettségek alól, az esetleges sérelmekért pedig a 
kincstár felelősséget vállalt. A szerződés ígéretei azonban itt sem való
sulhattak meg teljesen, sőt a budai adminisztráció nyíltan is kimon
dotta, hogy a nádorék a kereskedelmet mint magánemberek gyakorol
ják, következőleg nem vonhatják ki magukat a szokásos terhek alól. 
Még azokba a fizetségekbe, amelyekért a sószállítás útjába eső hidak 
és átkelőhelyek karbantartása volt az ellenszolgáltatás, beletörődött a 
Társaság, de annál sérelmesebbnek tartotta a katonaság jogtalan köve
telményeit. A katonai parancsnokok ugyanis minden száz kockából 
egy-két dnrabot. maguknak foglalva le, csak az első két esztendőben 
közel 7000 forintnyi kárt okoztak a nádori kereskedelemnek. Miután 
az udvari haditanács minden intézkedése hiábavaló maradt, Esterházy 
emberei pedig ragaszkodtak a veszteségekért ígért megtérítéshez, a ka
mara a parancsnokoknak járó pénzből (adjuta) kezdte levonni az el
vett sókövek árát. Sok eredményt így sem lehetett remélni, hiszen a 
kamarának azokkal szemben, akiknek nem fizetett, semmi eszköz nem 
volt a kezében. Sőt hogy a nádorék magukra ne vonják a katonaság 
haragját, a végén még Yorster kérte a kamarát, hogy semmit se 
tartson vissza az egri parancsnok pénzéből.116

A vállalkozás sikertelensége nem utolsósorban a háborús világ 
bűne. A háború ugyanis gyakran állított a kereskedelem útjába aka
dályokat, amelyek a béke éveiben egészen elmaradtak volna. Ismétel
ten előfordult, hogy amikor a török ellen harcoló katonaságnak halaszt
hatatlanul kellett a gabona, a mindenből kifogyott kincstártól pedig 
semmit nem lehetett várni, a végső szükségben Yorster, akire egyúttal 
a hadseregélelmezés gondja is nehezedett, kénytelen volt hozzányúlni

116 A nádori adminisztráció véleménye, HKA. Sieb. 1695—99. 1697. márc. 27.; F. 
gr. v. Mollart id. kérvénye és a hozzácsatolt különféle vélemények, u. o. 1697.

116 O. L. Cam. Adm. zu Ofen, Bericht, u. Sehr. 1695. jan. nr. 39., Exped. 1694. 
aug. nr. 36., 1695. jan. nr. 75. (ebben van a budai adminisztráció véleménye), aug. 
nr. 42.; az udvari kamara leirata, HKA. Hung. 1697. jan. 8.; Kollonics jelentése, u. 
o. é. n. (s. d. 1696. máj. 26.); O. L. Szepesi Kamara lt.-a, Minutae, 1695. júl. 27. 
(s. d. júl. 11.); a katonaságra: az udv. kamara átiratai, HKA. Hung. 1694. júl. 24., 
szept. 10., az udvari haditanács átiratai és leiratai, u. o. 1694. júl. 30., szept. 18., 
Vorster jelentése, u. o. 1695. ápr. 8.; Wertheimber és Bethlen Miklós jelentése, u. o.
1696. márc. 20 (s. d. ápr. 21.); Extráét. . . ,  u. o 1696. jún. 2. (s. d. aug. 4.); O, L. 
Cam. Adm. zu Ofen, Exped. 1696. okt. nr. 68., nr. 72., nov. nr. 10., 12., 1697. márc. 
nr. 12., ápr. nr. 2.
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a sókereskedelem pénzéhez. Hogyha a császári csapatok érdeke paran
csolta, akkor a hajókat éppen a legnagyobb szállítás idején egyszerűen 
lefoglalták, a Társaság sóját pedig hagyták pusztulni a Maros partján. 
Néha meg hadműveletek miatt nem lehetett használni a vízi utat. 
Mindennek azután az lett a következménye, hogy a bányákban meg
állóit a munka, mert az erdélyiek, nem látva befektetett pénzüknek 
és fáradságuknak semmi eredményét, elveszítették a kedvüket.117

Ennyi sokféle hátráltató körülmény közepette nem csoda, hogyha 
a sókockák szállítása és értékesítése nem ment úgy, ahogyan az aka
dályok számításbavétele nélkül az elinduláskor tervezték. Bethlen Mik
lós, aki tisztán látta a legyőzhetetlen nehézségeket, egészen más mér
tékkel mérte az eredményeket, mint a bécsiek: „Megh köszönnyiik 
Istennek, hogy ennyi soo is jöhetett ki ennyi gonasz között.“118

V.

A szerződés megszűnése után.

A Társaság 1699 elején végérvényesen megszűnt és Magyarország 
sószükségletének ellátása új rendszernek, új embereknek lett a fel
adata. Azonban a nádor nevében kötött kereskedelmi bérlet még az
után is nagyon sokáig maradt tárgyalások és vitatkozások középpontjá
ban. A_z udvarban az volt az általános felfogás, ihogy a Társaság műkö
dése és a végső elszámolás a kincstárnak felbecsülhetetlen károkat oko
zott. Az udvari kamara tehát, hogy tisztán lehessen látni a helyzetet, 
1700 februárjában Lichtenstein herceg elnöklete alatt egy bizottságnak 
adta ki az iratokat tanulmányozásra. A bizottság nagyon alaposan 
majdnem egy esztendeig foglalkozott az üggyel, felfedezte Esterházy 
nádornak eddig ismeretlen szerződését, amivel új megvilágításba he
lyezte Oppenheimbernek és Wertheimbernek a szerepét. Azonban min
dent csak egy oldalról, az udvar szemszögéből ítélt meg és ilyen módon 
megdöbbentő eredményekhez jutott. A kincstár a sókereskedelem át
engedésével milliókról mondott le, azonban nem az áldozatokkal arány

117 Bethlen Miklós jelentése, HKA. Sieb. 1695—99. é. n.; Bethlen M. levele. E. L. 
Esterházy Pál hg. levelezése, 1417.; az udvari kamara leiratai, HKA. Hung. 1696. 
jan. 17., Sieb. 1695—99. 1698. jan. 8. Sókölcsönzés a katonaság részére: Vorster jelen
tése, u. o. 1696. júl. 13., az udvari kamara leirata, u. o. 1696. szept. 27.; Gehorsambe 
Erinerung v. der Kays. Hung. Salz Adm inistration..., HKA. Hung. 1696. febr. 11. 
(s. d. máj. 25.) az udvari kamara leiratai, HKA. Ung. Münz- u. Bergwesen, 1696. 
máj. 25., Sieb. 1695—99. 1697. ápr. 16., átirata a haditanácshoz, u. o. ápr. 18.

118 Bethlen M. id. levele, E. L. Esterházy Pál hg. levelezése, 1417.
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bán álló ellenszolgáltatásért, hanem mindössze hatvanezer forintért. A 
nádor által fizetett pénzből az udvari kamara ugyanis csak ennyit lá
tott, a többi egyenesen Oppenheimber és Vorster kezébe vándorolt. Vilá
gos tehát, hogy ilyen szerződés, amely az uralkodó érdekét minden vo
natkozásban háttérbeszorítani engedte, tiszta úton nem jöhetett létre. 
Minthogy az elindulástól a végső elszámolásig az ember lépten-nyomon 
megvesztegetésekkel, visszaélésekkel és az udvar félrevezetésével talál
kozik, nem volna igazságtalan eljárás az alapszerződés teljes megsem
misítése és ezzel együtt megszűnne minden, ami reá van építve, így a 
nádor még kifizetetlen követelése is. Ennek a lépésnek nem akadálya, 
hogy a szerződés a felek megállapodása folytán már nincsen érvény
ben. A dolgot azonban, számítva az esetleges kellemetlen következmé
nyekre, nem szabad elsietni, hanem egyelőre csak a sókereskedelem 
visszavételekor történt elszámolást kell megtámadni. Itt ugyanis száz
ezrekkel tévedtek az udvar kárára, mikor az Esterházyak által 
Magyarországra hozott sóköveket, amelyek mindegyike után 1 forint 27 
és fél krajcár járt a kincstárnak, nem számították az uralkodó által 
letörlesztett tételek közé. Ezzel kapcsolatban reá lehetne világítani az 
összes hibákra és egyszersmind előkészíteni az útat a szerződés sem
misnek nyilvánításához.119

A bizottság beszámolójának jóformán semmi hatása nem volt, a 
nádorék megkapták követeléseiket és talán az egész ügy elaludt volna, 
hogyha Esterházy Pál fia, Mihály herceg közel két évtized múlva nem 
kívánta volna a kamarától atyja hátralékban lévő nádori fizetésének 
megtérítését. Az udvar azzal válaszolt, hogy viszontköveteléssel lépett 
fel Esterházy Pál örököseivel szemben, mivel a sókereskedelmi bérlet 
rendezésekor a kincstár annak idején, kimutathatólag igazságtalanul, 
nagy károkat szenvedett. Ez a szembehelyezkedés tehát újra napvi
lágra hozta az egész ügyet. Egyik bizottság a másiknak adja át mint 
valami terhes örökséget a nádori bérlet egyre nehezebben áttekinthető 
iratanyagát. Néha hosszabb-rövidebb időre elfeledkeztek a dologról, 
majd ismét elővették, azonban a meddő viták és az egymást ismétlő 
vélemények nem tudtak végérvényes döntést kieszközölni.

Az érdekelteket elsősorban két kérdés foglalkoztatta. A követelé
sek és a tartozások megállapításakor az uralkodót mekkora károsodás 
érte? Esterházyhoz vagy pedig jogutódjához, Oppenheimberhez for- 
duljon-e a kincstár elégtételért? A kamaraiak megegyeztek abban, 
hogy a nádorral az elszámolás nem a kincstár érdekeinek megfelelően

119 A Lichtenstein-bizottság jelentése. HKA. Hung, 1701. febr. 19. (s. d. 1741.
febr. 23.)
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történt, csak a veszteségek megállapításában tértek el a nézetek. A 
Lichtenstein-bizottság javaslata, hogy új alapokról elindulva próbálják 
kiszámítani az uralkodó, illetőleg Esterházy követeléseit, az évek mesz- 
szeségében kivihetetlen feladatnak látszott. Nem maradt más hátra, 
mint hogy az 1698-ban készült elszámolás egyes tételeit vitatták meg és 
amelyeket annak idején igazságtalanul írtak a nádor javára, azokat le
vonták, viszont a kincstár követelései sorába felvették a bányákból 
tényleg kiszolgáltatott sókövek után a szerződésben megállapított ösz- 
szeget, amiről akkor nem vettek tudomást. Az ilyen módon helyesbbí- 
tett tartozik-követel rovatok szembeállításakor mindenki arra az ered
ményre jutott, hogy a nádornak 1701-ben kiutalt 746.637 forint a jogos 
igényeket messze meghaladó összeg. A kincstár hátrányára történt té
vedést azonban, nem döntve egységesen mindegyik számadási tétel sor
sáról, különbözőnek látták. Egyes elszámolások 233—257 ezerre tették, 
mások már hatszázezer körül jártak, sőt azt is felvetették, hogy ezen 
összeg után a nádor kifizetésétől kezdve az udvar is évi 9 % -os kama
tot kívánhatna, ami évtizedeken keresztül számítva, majdnem kétmil
lióra emelné a kincstár követelését.120

A másik kérdés, hogy a kamara ennek a veszteségnek a megtérí
téséért kivel szemben tegyen lépéseket, már sokkal nehezebb volt. Az 
udvari álláspont szerint az uralkodó Esterházy Pállal kötött szerző
dést, következőleg kettőjük ügye ennek a tartozásnak a rendezése. 
Hogy a nádor egy harmadik személynek engedte át a sókereskedelemre 
nyert jogait, nem változtat a helyzeten, annál is inkább, mivel ez a 
jogátruházás a szerződés kikötésével ellentétben az udvari kamara 
tudomása nélkül történt. Esterházy herceg örökösei viszont, az atyjuk 
és a zsjdó közötti szerződésre hivatkozva, az egész felelősséget szeret
ték volna Oppenheimberre hárítani. A harmadik érdekelt fél azonban 
szintén igyekezett kibújni a súlyos teher alól.121 A Nádori Társaság ügye 
ezzel az ismét és ismét előjövő jogi kérdéssel fejtörést okozott a kama
rának még a szerződéskötés után ötven esztendő múlva is, mikor 
Esterházy nádor, Oppenheimber, Wertheimber és a többi szereplők a 
földi gondokat hátrahagyva már réges régen eltávoztak.

Sinkovics István.

120 Az udvari kamara számvevőségének jelentése és a csatolt mellékletek, HKA. 
Hung. 1738. máj. 23. (s. d. 1741. febr. 23.).

121 Az udvari kamara leiratai, HKA. Hoffinanz, 1719. okt. 26. és E. L. Rep. 
56. fase. L. N. 241. (1720. jún. 15.); Esterházy Mihály herceg beadványa, HKA. é. 
n. (s. d. 1741. febr. 23.); az udvari kamara leiratai, u, o. 1736. jún'. 18. (s\ d. 1741, 
febr. 23.); Mayer udvari és alsóausztriai kamarai procurator véleménye, u. o. é. n. 
(s. d. 1741. febr. 23.).
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