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Tanulmányok

Bányászattörténetünk legkorábbi
irodalmi forrásairól
DR. IZSÓ ISTVÁN
A Bányászattörténeti Közlemények elızı kötetében összefoglalást adtam a magyar bányászatról és kohászatról szóló, különbözı
európai periodikákban megjelent elsı híradásokról. Úgy gondolom, hogy ez a bibliográfiai jellegő válogatás azzal válhat még
teljesebbé, ha annak folytatásaként ismertetem azoknak az önálló
köteteknek és kéziratban fennmaradt írásoknak a bibliográfiai
adatait is, amelyekben szintén számos információt találhatunk a
korabeli magyar montanisztikáról.
Az alábbiakban felsorolt mővek ismertetése során hasonló szerkesztési elveket alkalmaztam, mint az elızı közleményben. Ismételten szeretném azonban a Tisztelt Olvasó figyelmét felhívni arra,
hogy csupán válogatásról van szó, egy teljeskörő bibliográfia öszszeállítása sokkal összetettebb feladat, ez továbbra is várat még
magára.
Abu-Hámid Al-Garnáti beszámolója a „Nyugat országai néhány csodájáról”. – Az arab utazó 1150-53. között járt Magyarországon. Utazásairól szóló kézirataiban1 említést tesz arról, hogy „Magyarország egyike
azon országoknak, ahol a legkönnyebb és legjobb az élet”, az ország
hegyei sok ezüstöt és aranyat rejtenek és a magyar királyok gazdasági
hatalmának fı támasza a hegyekben bányászott arany és ezüst. – A kéziratot elıször Gabriel Ferrand publikálta „Le Tuhfat al Albáb de Abu
hámid al Andalusi al Garnáti édité avec résumé analytique et traduction
partielle” címmel (Journal Asiatique VI. [CCVII.] 1925, 193. p.). Szövegét Madridban adták ki 1990-ben (El regalo de los espiritus. Tuhfat al1

„Murib An Baad Adzsáib Al-Magrib” = Nyugat országai néhány csodájáról szóló világos beszámoló, illetve „Tuhfat Al-Albáb Va Nuhbat AlAdzsáb” = A szívek ajándéka és a válogatott csodák könyve.
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Albab). Magyarul Iványi Tamás arab fordítása alapján Abu-Hámid AlGarnáti utazása Kelet-és Közép-Európában 1131-1153 címmel Bolsakov és Mongajt azonos címő mővének (Moszkva, 1971) felhasználásával
a Gondolat Könyvkiadó jelentette meg 1985-ben.
Descriptio Europae Orientalis, imperium Constantinopolitanum, Albania, Serbia, Bulgaria, Ruthenia, Ungaria, Polonia, Bohemia. – Az
ismeretlen, valószinőleg francia származású dominikánus szerzetes 1308ban írt mővében a következıképpen számol be Magyarországról: „Földje
… rendkívül gazdag gabonában, borban, húsféleségekben, aranyban és
ezüstben… Helyenként igen magas hegyei vannak; az erdélyi területeken
óriásiak a sóhegyek, és ezekbıl úgy vájják a sót, mint a követ, és elszállítják az egész országba és az összes környezı országokba.” – Megjelent
Krakkóban Olgierd Górka „Descriptio Europae Orientalis…” címő kötetében 1916-ban. Magyar nyelvő ismertetései: Borzákné Nacsa Mária –
Szegfő László: Egy Délkelet-Európát bemutató földrajzi munka a XIV.
század elejérıl. (Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis. 12-13. 19871988. 13-27. p.), valamint Blazovich László, Kristó Gyula, Makk Ferenc
(szerk.): Szent Istvántól Mohácsig. Források a középkori Magyarországról. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 6. Szeged, 1994, 134. p.).
Liber civitatis Szomolnok. – 1414-tıl a XVIII. század elsı harmadáig vezetett kéziratos kötet, amelyben Szomolnok bányaváros által kibocsátott bányászati vonatkozású okiratok találhatók, közöttük a Matthias
Tengler de Lichtenfels királyi bányaigazgató által 1498-ban kiadott bányajoggal. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található.
Bertrandon de la Brocquiére: Voyage d'outre mer et retour de Jérusalem en France. – A francia lovag 1433-ban szentföldi zarándokútjáról hazatérve utazott keresztül Magyarországon. Útleírásában említi,
hogy Erdély hegyeiben gazdag arany- és sóbányák vannak, amelyek a királynak évenként 100.000 magyar forintot jövedelmeznek. Leírja továbbá
a kısó jövesztésének általa megfigyelt korabeli technológiáját is: egész
sósziklákat ásnak ki, azután kb. 1 lábnyi hosszú négyszögletes darabokra
vágják. – Útinaplójának kézirata a párizsi Bibliotéque Nationale-ben található, illetve megjelent a „Mémoire de l’Institut Nationale des Sciences
et Arts” V. kötetében (Paris 1797). Thomas Johnes fordításában „The travels of La Brocquiere” címmel 1807-ben angolul is kiadták2. Összefogla2
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A könyv hozzáférhetı az interneten a http://books.google.com/ books?id=WcRNAAAAMAAJ&hl=hu címen. A továbbiakban a hivatkozott
források internetes címeit a lábjegyzetekben közlöm.

lása Szamota István Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. 1054-1717 (Budapest, 1891)3 címő mővének 48-99. oldalain,
valamint a Bertandon de la Brocquiere utazása Magyarországon át címő
tanulmányban, a Magyar történeti szöveggyőjtemény 1000–1526 címő
kötet (Szerk.: Bertényi Iván. Budapest, 2000) 195-197. oldalain olvasható.
Petrus Ranzanus: Epitome rerum Hungaricarum. – A szerzı a nápolyi király követeként három évet töltött Mátyás király udvarában. Fı
mővében, Magyarország aranyban való gazdagságáról szólva említést
tesz különleges termésarany kristályok gyakori elıfordulásáról a hegyekben. – Elsı kiadása Zsámboki Jánostól származik (Bécs, 1558.). Megjelent még Nagyszombatban (1579), Frankfurtban (1600), Budán (1746) és
Budapesten (1885). Blazovich László és Sz. Galántai Erzsébet szerkesztésében magyar fordítása is megjelent A magyarok történetének rövid
foglalata címmel a Bibliotheca Historica sorozatban (Európa Kiadó,
1985, 2. kiadása: Osiris, 1999).

Galeotto Marzio (1427 – 1497 körül) éremképe.
3

http://mek.oszk.hu/04600/04635/.
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Galeotto Marzio: De egregie, sapienter et iocose dictis ac factis
Matthiae regis… – Marzio 1465 és 1473 között tartózkodott Magyarországon. Könyvében szintén megemlékezik arról, hogy Magyarországon
gyakorta találtak gallyhoz hasonló termésarany darabokat. – Mővét Tordai Zsigmond jelentette meg Bécsben, 1563-ban, de megjelent Frankfurtban (1600) és Kassán (1611) is. Magyarul Galeotto Marzio könyve Mátyás király találó, bölcs és tréfás mondásairól és cselekedeteirıl címmel
a Dekameron Könyvkiadó Kft. adta ki 2002-ben.
Antonio Bonfini: Rerum Ungaricarum decades. – Történetíró, Beatrix királyné felolvasója. Könyvében megemlékezik arról, hogy Mátyás
király 1478-ban meglátogatta Kassát, Körmöcöt, Besztercét és a bányavidéket, megnézte az arany- és ezüstbányákat és az arany kitermelésének,
zúzásának, szétválogatásának, olvasztásának fortélyait. – Bázelben jelent
meg 1543-ban, 1568-ban, majd 1575-ben. Heltai Gáspár is kiadta Historia inclyti Matthiae Hunyadis, regis Hungariae címmel Kolozsvárott
1565-ben. Ezt követıen is számos kiadása jelent meg. Magyarul A magyar történelem tizedei címmel Kulcsár Péter fordításában a Balassi Kiadó adta ki (Budapest 1995)4.
Descrizione dell’ Ungheria nei secoli XV. e XVI. – A kötetben olasz
követek Magyarországról szóló XV-XVI. századi jelentései találhatók. A
pápai követ 1480-ban írt jelentésében ismerteti a királyi jövedelmeket:
„Erdély… az egész országot ellátja sóval, mibıl a koronának évenként
100000 arany jövedelme van. Ezen kívül egymást érik az arany-, ezüst-,
réz-, vas-, ólom- és higanybányák… Mátyás király rendes évi jövedelme
200000 aranyra rúg és következıkbıl áll. Legfıbb jövedelmi forrás a
só… A pénzverı házak összesen 44-50.000 aranyat jövedelmeznek…”.
A velencei követ XVI. század elejérıl származó jelentésében részletesen
beszámol Erdély bányászatáról: „Erdély arany-, ezüst-, só- és egyéb
bányái 3000 munkást foglalkoztathatnának, és ha a király akarná, annyi
jövedelmet szerezhetne belılök, mint többi országaiból összevéve. Az
abrudbányai, zalatnai és verespataki bányákban rendkívül sok aranyat és
ezüstöt ásnak… A tordai hegyekben kısót ásnak, ugyanitt aranyat, rezet,
szurkot, stb. is találnak. A Marosból aranyat mosnak… A sófalvi bányából hófehér só kerül napfényre.” – Megjelent Budapesten, 1891-ben.
Magyar nyelvő összefoglalása Szamota István idézett munkájában található.
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http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5293552.

Pierre Choque: Le discours et pompes funèbres de très chrétienne
et illustre princesse Anne de Bretagne. – Choque - II. Ulászló francia
földrıl érkezett felesége - Candalei Anna kíséretének volt tagja 1500ban. A francia királynéhoz küldött levelében kiemeli Erdély nemesércekben való gazdagságát: „arany- és ezüst bányavárosai és aranyat és ezüstöt
hozó folyói vannak”. – A Párizsban ırzött kézirat tartalmát Szamota István ismertette hivatkozott mőve 131-146. oldalain, továbbá Marczali
Henrik is említette Közlemények a párisi nemzeti könyvtárból címő tanulmányában (Magyar Történelmi Tár XXIII. 111. p.).
Ulrich Rülein von Calw: Ein Nützlich Bergbüchlein. – A könyvben
közvetlen magyarországi bányászattörténeti vonatkozások nem találhatók, de elsıként foglalta össze a bányászati módszerekre, a kutatásra és
bányanyitásra, valamint mindezek bányajogi elıírásaira vonatkozó korabeli ismereteket, amelyek a magyar bányászattörténet tanulmányozásához is elengedhetetlenek. A felsorolásban azért is szerepeltetem, mert
magyar fordításban is olvasható. – Elıször 1505-ben jelent meg. További
kiadásai ismertek 15185, 1527, 1533, 1534, 1535 és 1539-bıl. Magyar
fordítása A bányászat, kohászat és földtan klasszikusai sorozat I. köteteként jelent meg Rendszeres és hasznos kiskönyv a bányászatról címmel
(Miskolc – Rudabánya, 1987).
Sebastiano Compagni: Geografia. – Az 1509-es dátumot viselı
kéziratot 1940-ben találták meg a Vatikáni Könyvtárban. Az olasz szerzı
földrajzi munkájában Erdélyrıl szólva kiemelte, hogy a tartomány bıvelkedik ércekben és sóban: „Erdély maga mindenben nagyon gazdag,
fıleg arany, ezüst és más ércekben; ehhez járulnak még a sóhegyek.” – A
magyar vonatkozásokat Bánfi Florio publikálta Imago Hungariae nella
cartografia italiana del rinascimento címő mővében (Brani concernenti
l’Ungheria della Geografia di Sebastiano Compagni conservata nel codice Vat. Lat. 3844. Roma, 1947, 53–62).
Francesco Massaro beszámolója Magyarországról. – Massaro 1523ban járt Magyarországon, Lorenzo Orio lovag titkáraként. Kéziratában
említi, hogy Magyarország „hegyei tele vannak mindenféle érccel, aranynyal, ezüsttel, rézzel, ónnal, ólommal és vassal; folyók is vannak Erdélyben, amelyekben igen finom aranyat lehet találni cirokmag, borsó és mogyoró nagyságú szemekben és olyan tömbökben is, amelyeknek súlya
kitesz kb. 100 és 200 tallért, amint magam is láttam”… „Sok hegyük is
5

1518-as kiadása: http://digital.slub-dresden.de/sammlungen/titeldaten/
276432525/.
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van szép fehér sóból, … van fekete viaszuk, melyet gyertyának használnak Erdélyben és Valachiában, … mely mint a kıolaj, bizonyos hegyekbıl csepeg.” – A kézirat magyar vonatkozásait Balogh István publikálta
Velencei diplomaták Magyarországról 1500–1526 címő mővében (Szeged 1929.). Rövid ismertetést ad róla továbbá Csukovits Enikı a Késı
középkori leírások Erdély-képe címő tanulmányában (Erdélyi Múzeum,
67. kötet, 2005. 3-4. füzet, 86-104. p.)6.

Georgius Agricola (1494 – 1555).
Georgius Agricola: Bermannus sive de re metallica dialogus. – A
címszereplı Bermannus párbeszédes formában foglalja össze a kor ásványokról, földtani-teleptani kérdésekrıl és bányászatról alkotott ismereteit. Ennek során magyarországi ásványokról (pl. erdélyi okker, magyarországi malachit) is szót ejt. Agricola a könyv egyik szereplıjét – Colomannust – a magyar származású Rohrbacher Kálmán orvosdoktorról formázta7. – A mővet elıször Frobenius adta ki Bázelben (Basiliae, 1530).
6
7
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Utóbbi megtalálható: http://epa.oszk.hu/00900/00979/00307/pdf/.
Ezt Helmut Wilsdorf freibergi kutató bizonyította be a Dr. Georgius
Agricola und dr. Kálmán Rohrbacher aus Ungarn und die Begründung
der Bergbaumedizin... címő munkájában.

További latin nyelvő kiadásai: 1541, 1546, 1546, 1558.8 Magyar fordítása Bermannus, avagy beszélgetés az ásványok csodálatos világáról címmel jelent meg a Bányászat, kohászat és földtan klasszikusai sorozat
VIII. köteteként (Miskolc – Rudabánya 1994).
Sebastian Franck: Weltbuch. – Az egész ismert világot bemutató
geográfiai munka Magyarországot szintén aranyban, ezüstben, márványban, ércekben és sóban bıvelkedı országnak írja le. – Megjelent Tübingenben 1534-ben. Ismerteti Szamota István mővének 505-518. oldalain.
Johannes (Spieshaymer) Cuspinianus: Chorographia Austriae. – I.
Miksa osztrák császár II. Ulászló magyar királyhoz küldött követeként
járt Magyarországon. Könyvében megemlíti, hogy a magyarországi arany
– amelyet nagy mennyiségben bányásznak az aranybányákban – a legnagyobb tisztaságú. – A könyv Strasbourgban jelent meg 1540-ben.
Wernher György: De amirandis Hungariae aquis hypomnemation. – Szerzı orvosként behatóan foglalkozott a magyarországi ásványvizek kémiai tulajdonságaival, geológiájával és élettani hatásaival. Könyvében Ranzanushoz és Galeotto Marziohoz hasonlóan, említést tesz gazdag termésarany darabok megtalálásáról, a magyarországi sóbányászatról, továbbá a szomolnoki bányavízrıl, „amely a belétett vastárgyat rézzé
alakítja”9. – Elıször Bázelben jelent meg 1549-ben, majd Bécsben 1551ben, Antwerpenben, 1557-ben és Nagyszombatban 1713-ban. Magyar
fordítását Erdısi Laura közölte Magyarország csodálatos vizeirıl címen
az Orvostörténeti Közlemények 1963. évfolyamának 103-146. oldalain.
Georg Reichersdorf: Chorographia Transylvaniae, quae Dacia
olim appellata, aliarumquae provinciarum & regionum succuncta descriptio & explicatio. – Erdélyi kincstartóként az Erdély és Moldva leírásáról szóló geográfiai mővében részletes ismertetést ad az erdélyi bányászatról. – A könyv Bécsben jelent meg 1550-ben. Újabb kiadása: Köln
1595. Magyarul is megjelent Szabadi István fordításában Georg Reicherstorffer: Chorographia Transilvaniae. Chorographia Moldaviae/ Erdély
és Moldva leírása 1550 címmel (Debrecen 1994).
Hans Dernschwam's Tagebuch einer Reise nach Konstantinopel
und Kleinasien. – Dernschwam, mint a Fuggerek magyarországi faktora
8
9

http://digital.slub-dresden.de/sammlungen/titeldaten/264234022/.
A rejtélyes átalakulásra magyarázatot csak Angelus Sala talált 1617ben, aki mérésekkel igazolta, hogy a vas nem átalakul (amint azt az alkimisták hitték), hanem só formájában oldatba kerül, míg a réz kiválik.
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átfogó ismeretekkel rendelkezett a magyarországi bányászatról és 155355-bıl származó naplójában is több bányászati vonatkozás olvasható. –
Az útinapló elıször német nyelven jelent meg 1923-ban. Tardy Lajos
magyar fordítását az Európa Könyvkiadó adta ki Erdély – Besztercebánya – Törökországi útinapló címen 1984-ben.
Georgius Agricola: De Re Metallica Libri XII. – Agricola jól ismerte a korabeli Magyarország bányászati viszonyait, értesüléseit a Bermannus címő mővénél már említett Rohrbacher Kálmántól szerezte. A
könyvben több magyarországi hivatkozás is található: például az I.
könyvben Selmec- és Körmöcbánya 800 éves bányászatának, illetve
Thurzó János bányavállalkozásának említése. – A mővet elıször Frobenius adta ki Bázelben (Basileae 1556). Ezt követıen számos kiadása
jelent meg különbözı nyelvekre lefordítva10. Magyar fordítását A bányászatról és a kohászatról címmel az OMBKE adta ki (Budapest 1985).
Lazarus Ercker: Aula subterranea, domina dominentium subdita
subditorum… (alias Probirbuch). – A próbázás, kémlészet, vagyis az
ércek és fémek kémiai analitikai vizsgálatát leíró munka magyarországi
vonatkozása annyi, hogy a selmeci Bányászati Akadémián hosszú ideig
tankönyvként használták. – Elıször 1556-ban jelent meg, utoljára 1736ban Frankfurtban. 1703-as és 1736-os kiadásai megtalálhatók a Miskolci
Egyetem Selmeci Mőemlékkönyvtárában.
Perckhordnung der Freyen koeniglichen Perckhstett in der Cron
Hungern. – Az eredetileg I. Ferdinánd parancsára az alsó-magyarországi
bányavárosok számára összeállított, késıbb Miksa-féle bányarendtartásként országosan alkalmazott „bányatörvény” legelsı kiadása. – Bécsben
jelent meg 1565-ben, de egy 1571-bıl származó kéziratban megtalálható
Rozsnyó város Levéltárában is. – A bányarendtartás késıbbi kiadásai:
Neue Berg-Ordnung des Königreichs Ungarn… (Wien, 1703).
Neue Berg-Ordnung des Königreichs Ungarn, und solcher Cron einverleinbten Gold, Silber, Kupfer und anderer Metall-Bergwerken… (Wien, 1760).
Continuatio Corporis Juris metallici et systematis rerum metallicarum
(Wien, 1760).
Berg Ordnung der Königreichs Ungarn (Wien, 1770, 1805).
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latinul:http://nausikaa2.mpiwgberlin.mpg.de:86/cgibin/toc/toc.x.cgi?
dir =4E5N6PMD, angolul: http://www.archive.org/details/georgiusagricola00agri
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Kéziratban: Maximiliani II. Codex montano-metallurgicus 1572. A
Selmecbányai kamaragrófság használatára készített XVII. századi kézirat, amely az Országos Széchényi Könyvtárban található (Fol. Germ.
482).
Oláh Miklós: Hungaria et Attila. – Szerzı mővének 19. fejezetében
rövid ismertetést ad Magyarország bányászatáról és a bányavárosokról. –
A mővet elıször Zsámboki János adta ki Antonio Bonfini: Rerum Ungaricarum Decades címő történeti munkájának 1568. évi bázeli kiadásába
főzve. Megjelent még Kollár Ádám Ferenc kiadásában is (Nicolai
Olahi… Hungaria et Attila, Vindobonae 1763.). Magyar fordítása a Magyar Remekírók sorozat Janus Pannonius. Magyarországi humanisták
címő kötetének 1044–1097. oldalain található (Budapest 1982)11. Összefoglalást adott róla Szamota István is hivatkozott kötetének 518-555.
oldalain.
Kolozsvári Cementes János naplója. – A napló a Magyar Nemzeti
Múzeum kézirattárában található12 és túlnyomórészt bányászati, kohászati, illetve pénzverési ismereteket tartalmaz. Ezek között olvasható egy
aranycsináló recept magyar fordítása is. – Utóbbi megjelent Szathmáry
László Aranycsináló recept magyar fordítása 1570-bıl címő írásában (A
Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítıje, VI. évfolyam,
1930)13, valamint Waczulik Margit A táguló világ magyarországi hírmondói: XV-XVII. század címő kötetében (Gondolat Kiadó, Budapest
1984. – Magyar aranyolvasztók könyve. Az erdélyi és nagybányai bányászatra, aranyolvasztásra vonatkozó feljegyzések és utasítások 15701699).
Jacobus Bongarsius: Rerum Hungaricarum scriptores varii. – Jacques
Bongars francia diplomata, történész és filológus volt, aki 1585-ben
Bécsbıl Konstantinápolyba tett utazása során utazott át Magyarországon.
Már a könyv elıszavában is csodálattal szól az ország kimeríthetetlen
kincseirıl, ércekben, gyógyforrásokban, barlangokban, stb. való gazdagságáról. Késıbb részletesen ír a Sóvári sóbányáról és Erdély ércbányászatáról is. – Megjelent Frankfurtban (Francofurti) 1600-ban. Bongars út11

http://www.neumann-haz.hu/scripts/webkat? infile=virt_keret.html
&oid=272421&dok=/scripts/ SGML/BHISGMLtr?gmolah/gmolah
0000.sgml.
12
Oct. Hung. 484.
13
http://www.kfki.hu/~cheminfo/hun/olvaso/histchem/alkem/cementes.html.

11

leírásának szövegét Hermann Hagen is közölte franciául a Vier Abhandlungen címő munkájában (Berlin 1879). Tartalmát összefoglalta Szamota
István hivatkozott mővének 163-182. oldalain.
Jean Baptiste Morin: Nova mundi sublunaris anatomia. – Claude
Dormi boulogne-i érsek megbízásából Morin 1614-ben Németországba,
Ausztriába majd Magyarországra utazott, hogy ott a bányákban a fémek
természetét kutassa. Mővében több magyar települést, bányát is megemlít és sok érdekességgel szolgál a korabeli magyarországi viszonyokról, a
bányászok életérıl és a bányászati módszerekrıl. – A könyvet N. Du
Fossé Párizsban adta ki 1619-ben. Emellett angol fordítása is ismert 1615bıl Journey to the mines in Hungary címmel, megjelent A Collection of
Voyages and Travels címő könyvben (London 1732.). A könyv magyar
nyelvő összefoglalása a Jean Baptiste Morin és Magyarország. Egy ismeretlen Hungaricum (Magyar Könyvszemle 114. évf. 1998. 1. szám),
valamint Magyar László András Jean Baptiste Morin francia orvos látogatása az alsó-magyarországi bányavidéken (Bányászattörténeti közlemények III. Rudabánya, 2007. 17-26. p.) címő írásokban olvasható.
Szepsi Csombor Márton: Disputatio physica de metallis. – A könyv
függelékének IV. részében Szepsi Csombor Márton Nagybánya bányászatáról értekezik, a VIII. részben pedig a magyarországi aranybányászatról fejti ki nézeteit. – Megjelent Gdanskban 1617-ben. Magyarul Kulcsár Péter fordításában Szepsi Csombor Márton ismeretlen értekezése a
fémekrıl címmel az Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historiae Litterarum Hungaricarum c. folyóiratban (XII.
kötet, Szeged, 1972. 121-137. p.), illetve Az Érc- és Ásványbányászati
Múzeum Közleményei II. kötetében (Rudabánya, 2005. 3-29. p.) adták ki.
Gaspar Ens: Thaumaturgus mathematicus, id est Admirabilium effectorum e mathematicarum disciplinarum fontibus profluentium sylloge. – Ens könyvében megemlíti, hogy Tata mezıváros mellett egy hegy
fehér- és vörösmárvány bányájáról nevezetes. – Megjelent Kölnben és
Münchenben 1636-ban, Velencében 1706-ban.
Frılich Dávid: Medulla geographiae practicae. – A Szepesség hegyeinek ismertetése során könyvében az ott található ásványkincsekre és
bányászatukra vonatkozó adatokat is közöl. – Megjelent Bártfán
(Bartphae) 1639-ben.
Daniel Speer: Ungarischer oder Dacianisch Simplicissimus. – Német kalandor, aki 1655-ben Magyarországra is ellátogatott. Regényes útirajzában az országot úgy jellemzi, hogy „földjének színe alatt minden-
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nemő ásványokat terem: drágakövet, aranyat, ezüstöt, rezet, vasat, fémeket, salétromot, cementvizet és sok másfélét”. „Alsó-Magyarországon…
fekszik a hét bányaváros: Körmöcbánya, ezek fıvárosa, aranyban bıvelkedik, Selmec ezüstben, Zólyom, Besztercebánya rézben gazdag.” Leírja
továbbá, hogy járt pl. egy körmöci bányában, ahol egy arasznyi hincó14
emberkét látott apródruhában. – Mővét 1683-ban névtelenül adta ki. Két
magyar kiadása is létezik Magyar Simplicissimus címmel Varjú Elemér
fordításában (Budapest, 1956 és Felsımagyarország kiadó, Miskolc,
199815).
Athanasius Kircher: Mundus subterraneus. – A kétkötetes munkában Kircher számos magyarországi bányászatra vonatkozó adatot közöl,
melyekhez magyar bányászati szakemberekkel folytatott levelezés útján
jutott16. A 10. könyv 3. részében szinte teljes egészében a magyarországi
bányászat leírása olvasható, pl. a selmecbányán alkalmazott ércolvasztási, illetve vízemelési technológia ismertetése. – Mővét Amsterdamban
adták ki 1665-ben és 1678-ban17. Magyarországi vonatkozásai Tóth Péter
fordításában Athanasius Kircher (1602-1680) Mundus subterraneus c.
mővének magyarországi vonatkozásai címmel a Közlemények a magyarországi ásványi nyersanyagok történetébıl II. kötetében (Miskolc, 1984.)
jelentek meg a 229-276. oldalakon. Kircher magyarországi kapcsolatairól
Kiss Farkas Gábor ad részletes ismertetést Difficiles nugae címő tanulmányában (Irodalomtörténeti Közlemények, 2005. 4-6. szám 436-468.
p.)18.
Edward Browne: A brief account of some travels in divers parts of
Europe, viz. Hungaria, Servia, Bulgaria, Macedonia, Thessaly, Austria, Styria, Carinthia, Carniola and Friuli. – Browne 1669-70-ben járt
Magyarországon, ahol meglátogatta a selmeci, körmöci és besztercebányai arany-, ezüst-, rézbányákat, valamint a sóvári sóbányát. Itt szerzett
14

Jelentése: törpe, manó. A szó eredetét és jelentését Grósz Alfréd magyarázza „A hincók nyomában” címő írásában (Neidenbach Ákos: Tátrai legendárium, Kornétás Kiadó, Budapest, 2000. 13-24. p.).
15
A XIII. fejezet olvasható: http://www.fsz.bme.hu/mtsz/mhk/csarnok/s/
speer/simplic.html.
16
Magyarországi bányaügyekben folytatott levelezése az esztergomi prímási levéltárban található (Arch. Saec. Acta Radicalia Classis X. No.
196, 35–36. csomó).
17
http://books.google.com/books?id=kzXmTom9CygC&hl=hu.
18
http://www.itk.iti.mta.hu/megjelent/2005-46/kiss.pdf.
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tapasztalatait részletesen leírja könyvének V. fejezetében. – A kötet Benjamin Tooke kiadásában jelent meg Londonban, 1673-ban, majd 2. kiadása 1685-ben19. Párizsban is megjelent francia fordításban 1674-ben,
továbbá latin nyelvő kiadása is ismert De re metallica et fodinis in Hungariae et vicinis vicis címmel (London 1673). Magyar nyelvő összefoglalása Szamota István mővének 290-425. oldalain olvasható.

Athanasius Kircher (1601 vagy 1602 – 1680).
Johann Ferdinand Behamb: Notitia Hungariae antiquo-modernae
Berneggeriana. – Martin Schödel Disquisitio historico-politico...20 címő
munkájának kiadása, amelyet a pozsonyi származású jogász Observationes Hungaricarum rerum alcímen saját jegyzeteivel egészített ki. A
könyvben Behamb a magyar aranypénzrıl szólva azt írja, hogy „a magyar dukátok azért múlják felül a többi aranypénzt, mert ez az arany a
legkitőnıbb”. – A könyv Strassbourgban jelent meg 1676-ban.
Jacobus Tollius: Epistolae itinerariae. – Tollius a bölcsek kövének
keresése közben járt Magyarországon 1660-ban és 1687-ben. Magyaror19
20

http://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04021801/index.html.
Strassburgban jelent meg 1629-ben.
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szágról írt beszámolóját a könyv ötödik, Iter Hungaricum címet viselı
levele tartalmazza. Bejárta a bányavárosokat, ahol különösen a bányákat
tanulmányozta. – Megjelent Amsterdamban, 1700-ban, továbbá összefoglalás olvasható róla Szamota István munkájának 284-289. oldalain.
Steinhübl János: Summarischer Extract und Inhalt aus der BergOrdnung der Sieben Hungarischen Bergstädten. – A szerzı körmöcbányai bányaigazgatóként állított össze egy kivonatot a hét alsó-magyarországi bányaváros területén érvényben volt bányajogi elıírásokról. – Megjelent Breslauban (Wroclaw) 1694-ben. A kötet megtalálható a Miskolci
Egyetem Selmeci Mőemlékkönyvtárában.
Szentiványi Márton: Curiosa et selectiora variarum scientiarum miscellanea. – Az Érdekes és válogatott írások győjteménye mindenféle
tudomány területérıl összeszedegetve címő mő 3. kötetében foglalkozik
Magyarország ásványainak leírásával és azok bányászatával. – A háromkötetes mő Nagyszombatban (Tyrnaviae) jelent meg 1689. és 1702. között.
Kremnitzer Schmelz- und Probierbuch. – A XVII. század 2. felébıl származó, a selmeci és a körmöci kamara által használt kézikönyv az
ezüstérc nemesfémtartalmának meghatározásához, kohászati elıírásokkal. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található (Quart. Germ. 274).
Johann Wilhelm Friedrich Tänzel: Hungaria seu disputationes miscellaneae de Natura Hungariae... – A könyv Magyarország természetrajzi jellemzıit mutatja be, különös tekintettel az ásványkincsekre és
bányákra, az ásvány- és termálvizekre, valamint a termıföldekre. Megjelent Joannis Caspari Bencard kiadásában (Dillingen, 1700).
Parschitius Kristóf: Magyarország 74 vármegyéjének leírása. –
1705-bıl származó kézirat. – Az esztergomi Fıszékesegyházi Könyvtárban található.
Johann Franz Leopold Kropffen: Bergmännisch-Traktatlein, wie
man Frühlingszeit neue Bergwerk suchen und Kluft und Gänge ausgehen könne. – Bányászati értekezés, amely az érctelérek és erek kutatására, illetve új bányák nyitására vonatkozó korabeli ismereteket foglalta
össze. – A könyvet Nagyszebenben (Hermannstadt) adták ki 1710-ben.
Csiba István: Dissertatio historico-physica de montibus Hungariae,
metallis et lapidibus. – A könyv szerzıje részletesen ismerteti Magyarország hegyeit és azok ásványkincseit a különbözı ércek és más ásványi
nyersanyagok elıfordulása szerinti csoportosításban. – A könyvet Nagyszombatban adták ki 1714-ben. Tóth Péter magyar fordításában Magyar-
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ország hegyeirıl címmel a Bányászat, kohászat és földtan klasszikusai
sorozat VI. köteteként jelent meg (Miskolc-Rudabánya 1991).
Köleséri Sámuel: Auraria Romano-Dacica. – Köleséri híres mőve,
melyben az erdélyi aranybányászat emlékeit és történetét ismerteti. – A
kötet Nagyszebenben jelent meg 1717-ben, illetve 2. kiadásban Pozsonyban és Kassán, 1780-ban.

Ifj. Köleséri Sámuel (1663 – 1732).
Bonbardi Mihály: Topographia magni regni Hungariae, sive nobilissimae eius ditionis, quam modo Hungariam dicimus, cum annexis
Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Serviae et Bulgariae etc. regnis; tum
etram Transylvaniae, Valachiae, Moldaviae provinciis. –Háromkötetes
mő Magyarországról és a környezı országokról, számos bányászattörténeti adattal. – Bécsben jelent meg 1718-ban, 2. kiadása ugyanitt 1750ben.
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Hermann András: De nativo sale cathartico in fodinis Hungariae
recens invento, dissertatio epistolica. – Az orvosi kérdésekkel foglalkozó munka a magyar bányákban található ásványi sók élettani hatásait
foglalja össze. A bányahelyekrıl is említést tesz, leírja pl. hogy az úrvölgyi bányákban (Besztercebánya) „hófehér, finom, ezüsthajszerő” ásványok találhatók, amelyet a bányászok fehér vitriolként emlegetnek. A
kristályokból készített sót késıbb divatos gyógyszerként használták
Bécsben. – Megjelent Bél Mátyás kiadásában (Posonii 1721). A könyvet
Szathmáry László ismertette A magyar iatrokémikusok címő tanulmányában (A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Értesítıje 1933.
297-320. p.)21.
Kochlatsch Antal: De metallicorum morbis. – Szintén orvostudományi könyv, amely a bányászbetegségeket ismerteti és elsısorban
bányaorvosi kérdéseket tárgyal. – Halléban jelent meg 1721-ben.
Schreter Ignác: Unterschiedliche Perggbefahrungen und Beratschlagungen über diesellen. – 1653-tól a XVIII. század elsı negyedéig
írt kézirat, amely többek között tartalmazza a besztercebányai kohóban
használt rézolvasztási eljárások leírását, az ércek nemesfém-tartalmának
vizsgálatára vonatkozó elıírásokat. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található (Fol. Germ. 486).
Explication etwelcher Wörter und Nahmen, wie solche bey denen
Berg und Puchwerk, auch bey Schmölz Probier Schaidt und Müntzwesen zu nennen gebräuchig. – Magyar vonatkozásokat is tartalmazó
17-18. századi kézirat az ércpróba és ércolvasztás módszereirıl, a bányagépekrıl és a Selmecbányán végzett aranymegmunkálásról. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található (Fol. Germ. 1092).
Diplomata, privilegia, decreta, repraesentationes in re montanistica. – Elsısorban Erdély és a Délvidék bányászatát tárgyaló, a XVIII.
század elsı negyedébıl származó kézirat. – Az Országos Széchényi
Könyvtárban található (Fol. Germ. 480).
Luigi Ferdinando Marsigli: Danubius Pannonico-Mysius Observationibus geographicis, astronomicis, hydrographicis illustratus. – Az
ún. „Duna-monográfia” Marsiglinek az országról szerzett ismereteit foglalja össze hat kötetben. Többek között geológiai megfigyeléseit is tartalmazza. A szerzı több alsó-magyarországi ércbányában is járt és Schmidt
bányamester jóvoltából a bányákról leírásokat és rajzokat is készített. –
21

http://mek.niif.hu/05400/05440/pdf/kron_szathmary_iatrokemikusok.pdf.
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Amsterdamban jelent meg 1726-ban. Az I. kötet Deák Antal András
fordításában A Duna fölfedezése (Luigi Fredinando Marsigli: Danubius
Pannonico-Mysicus Tomus I.) A Duna magyarországi és szerbiai szakasza címmel Esztergomban jelent meg magyarul 2004-ben, a Vízügyi Múzeum, Levéltár és Könyvgyőjtemény kiadásában.
Franz Ernest Brückmann: Magnalia dei in locis subterraneis, oder
Unterirdischer Schatzkammer aller Königreiche und Länder. – A szerzı a világ ásványlelıhelyeirıl szóló mővében az I. kötet 17. fejezetének
245-272, illetve a II. kötet 16. fejezetének 959-1013 oldalain részletes ismertetést ad Magyarország bányáiról. – Megjelent Braunschweigben
1727-ben, Wolfenbüttelben 1730-ban és Helmstedtben 1738-ban. A
könyv magyarországi vonatkozásainak kéziratos másolata az Országos
Széchényi Könyvtárban is megtalálható (Fol. Germ. 479).
Albert de Secondat Montesquieu: Memoire sur les mines. – Montesquieu 1728-ban járt Magyarországon, ahol mintegy három héten át
ismerkedett a magyar bányászattal. Az alsó-magyarországi bányavárosokban tett látogatásairól öt kéziratos emlékiratot készített (négy emlékiratot 1731-ben, az ötödiket húsz évvel késıbb, 1751-ben). – Megjelent
Párizsban, 1894-ben a Voyages de Montesquieu címő könyvben (a II. kötet 241-253. oldalain, 2. kiadása: Párizs, 2003)22. Magyar nyelvő ismertetése Birkás Géza Francia utazók Magyarországon címő kötetében (Budapest, 1948), valamint Balkay Béla Montesquieu bányáinkról címő cikkében (Bányászati és Kohászati Lapok, 1905. II. kötet 234-240., 297307. p.)23 olvasható.
Franz Ernest Brückmann: Epistola itineraria… I-C. – Brückmann
e mővében utazásai során szerzett tapasztalatairól írott leveleit adta közre. E levelek közül a magyarországi vonatkozásuak a következık: Specimen physocium sistens historiam naturalem lapidis nuimmalis Transsilvaniae (Nr. I.); Chrysocolla Neosoliensi Hungarica (Nr. II.); De quibusdam auratis Hung. lapidibus cum tab. aenea (Nr. XI.); Memorabilia
Montis Regii in Hungaria cum tab. aenea (Nr. LXXIII.); Sistens memorabilia Cremnicensia (Nr. LXXV.); Sistens memorabilia Neosoliensia (Nr.
LXXVI.); Sistens memorabilia Schemniciensia (Nr. LXXIX.); Sistens
salis-fodinas Soowarienses (Nr. XCIII.). – A leveleket tartalmazó kötetek
Wolffenbüttelben jelentek meg 1728. és1741. között.

22
23

http://www.archive.org/stream/voyagesdemontes00montgoog.
http://marki.lib.uni-miskolc.hu/bkl/1905_2/index.php.
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Moller Gottfried: De aerae fodinarum metallicorum noxio, von unterirdischen bösen Wetter. – A besztercebányai származású orvos magyar fordításban A fémbányák ártalmas levegıjérıl; a földalatti káros,
rossz idıjárásról címet viselı és bányaorvosi kérdéseket tárgyaló mővében részletesen ismerteti a Besztercebányai bányákban elıforduló gázokat és azok élettani hatásait. – Halléban jelent meg 1730-ban.

Franz Ernst Brückmann (1697 – 1753) idıskori arcképe.
Georg Ernst Multz von Walda: Der taugliche Rathsamb unterwiesene und qualificirte Ober-Berg und Hütten-beamte… – 1731-bıl
származó háromkötetes kéziratos összefoglaló a bánya- és kohóhivatalnokok részére, amely a Miskolci Egyetem Selmeci Mőemlékkönyvtárában található (L 4941-L 4943).
Bél Mátyás: Notitiae Hungariae Novae historico geographica divisa
in partes quatuor... – Bél Mátyás 5 kötetes mővében adta közre mindazokat a történelmi és földrajzi ismereteket, melyeket Magyarország Pozsony, Moson, Bars, Nyitra, Nagy- és Kis-Hont, Túróc, Zólyom, Liptó,
Pest, Pilis, Solt és Nógrád vármegyéirıl, illetve az itteni településekrıl
összegyőjtött. E kötetek számtalan bányászattörténeti vonatkozást tartalmaznak. – Az egyes kötetek Bécsben jelentek meg 1735. és 1742. között.
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Megjelent még Compendium Hungariae geographicum címen ThomkaSzászky János több kiadásában is 1753-1792 között. A hét alsó-magyarországi bányavárosra vonatkozó leírásokat magyarul Tóth Péter fordításában a soproni Központi Bányászati Múzeum adta ki két kötetben Bányavárosok a legkegyelmesebb királyok uralkodása alatt címmel (I. kötet
2004, II. kötet 2006)24.
Johann Georg Keyssler: Neueste Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lotharingen, worinnen der Zustand und das Merkwürdigste dieser Länder beschrieben. – A szerzı
idırendbe szerkesztett levelek formájában kiadott utazási naplója. Utazásai során járt az alsó-magyarországi bányavidéken is. Errıl a LXXXIV.
sorszámú levélben számol be. – Megjelent Hannoverben 1740-ben és
1751-ben, illetve Tübingenben 1797-ben. Angol fordítását Travels Through
Germany, Bohemia, Hungary, Switzerland, Italy and Lorrain… címmel
Londonban adták ki 1757-ben25.
Norma, secundum quam res metallurgica in Transilvaniae principatu tractanda et exercenda veniat. – Az ismeretlen szerzıtıl származó
írás az Erdélyben alkalmazott fémkohászatra vonatkozó elıírásokat foglalja össze. – Megjelent Bécsben, 1742-ben.
Georg Ernst Multz von Walda: Kurzer Auszug der k. k. Maximilianischen Berg-Ordnung auch Cremnitz, und Schemnitzer Erläuterungen… – 1743-ból származó, a Miksa-féle Bányarendtartás kivonatait
és a selmeci és körmöci ún. felvilágosító szabályokat tartalmazó kéziratok. – A Miskolci Egyetem Selmeci Mőemlékkönyvtárában találhatók
(L2452 és L4940/1).
Georg Ernst Multz von Walda: Vademecum metallurgicum seu
succincta, ac sincera explanatio eorumque in partibus Metallurgiae
obvenire solent… – 1743-ból származó, korabeli fémkohászati ismereteket tartalmazó kézirat 2 kötetben. – A Miskolci Egyetem Selmeci Mőemlékkönyvtárában található (L1194-L1195).
Die Eröffnete Königliche Ober Hungarische Kupffer-Handlung
Schmölnitz, so wohl nach ihren inner-als ausserlichen harmoniren24

Mindkét kötet hozzáférhetı az interneten: http://tortenelemszak.unimiskolc.hu/tortenelemszak/kezdolap/MKKUTT/TP/tppublik.html.
25
1740-es német kiadása: http://books.google.com/books?id=Z_kOAAA
AQAAJ&hl=hu. – Angol kiadása: http://books.google.com/books?id
=aJuUM8hZTH0C&hl=hu.
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den wesentlichen Theilen und Stucken. – 1743-ból származó két kötetbe rendezett kéziratos leírás a szomolnoki rézmővekrıl és az ott folyó
rézkohászati eljárásokról26.
Leges monetariae, et metallurgicae magni principatus Transylvaniae quae per … Mariam Theresiam … approbatae, ac in Generali
trium nationum in urbe Cibiniensi anno 1747 celebrata diaeta publicatae exstiterant. – Az 1747. évi nagyszebeni országgyőlés alkalmából
az erdélyi bányászatra vonatkozóan összeállított kéziratos jogszabálygyőjtemény. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található (Quart.
Lat. 515).
Georg Ernst Multz von Walda: Berg-Richter-Spiegel. – A szomolnoki rézkereskedelmi igazgató és fıbányafelügyelı 1747-ben írt kéziratos mőve, amely a bányászattal kapcsolatos igazságszolgáltatási kérdésekkel foglalkozik. – Megtalálható az Országos Széchényi Könyvtárban
(Quart. Germ. 261) és a Miskolci Egyetem Selmeci Mőemlékkönyvtárában (L4940/2).
Vorbericht über die Einleithung in die algemeine- und sonderbare
Bergrechte des Heil. Römie. Reichs der Königreiche Hungarn und
Böheim… – A XVIII. század elsı felébıl származó bányajogi kézirat,
melyet Franz Xaver Buchholz készített vagy az ı tulajdonában volt. – A
Miskolci Egyetem Selmeci Mőemlékkönyvtárában található (L2651).
Johann Christian Lehmann: Beschreibung eines Bergbohrers. –
Lipcsében adták ki 1750-ben. Magyar fordítása A bányászat, kohászat és
földtan klasszikusai sorozat V. köteteként jelent meg A bányafúróról
címmel (Miskolc – Rudabánya, 1990).
Eines scharfsinnigen Chymici hinterlassene Gedanken von Verbesserung der Metallen, oder Naturgegründete und experimentirte Metallurgie. – Ismeretlen szerzıtıl származó fémkohászati ismereteket összefoglaló könyv. Megjelent Nagyszebenben (Hermannstadt) 1757-ben.
Nachricht von den Bergwerken in dem Königreich Hungarn. –
1760. körül írt kézirat, amely a bányák történetét, igazgatását, állapotukat és a bányamővelés technológiáját ismerteti. Szerzıje ismeretlen. Az
Országos Széchényi Könyvtárban található (Fol. Germ. 483).
Nachricht von denen Bergwercken in dem Königreich Hungarn. –
A XVIII. századi magyar bányászatról szóló, 1760-as keltezéső másikkézirat. Szerzıje ismeretlen. – Az Országos Széchényi Könyvtárban
található (Fol. Germ. 1407).
26

A kézirat jelenlegi ırzıjét nem sikerült azonosítanom.
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Nützliche Betrachtungen und nöthige Beobachtungen von der
Wesenheit des Gold und Silbers. – 1760-ból származó, arany- és ezüstbányászatot, illetve a korabeli pénzügyeket tárgyaló kézirat. Szerzıje
ismeretlen. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található (Fol. Germ.
1419).
Schemnitzer Berg-Buch und Hüttenprozess. – 1760-ból származó
kézirat, amely a selmeci bányászat és kohászat leírása mellett ismerteti a
tárnaépítést, a bányagépeket, az ércek feldolgozását. – Az Országos
Széchényi Könyvtárban található (Quart. Germ. 260).
A hét alsó-magyarországi bányaváros leírása. – 1760-ból származó kézirat, amely ismerteti a bányavárosok fekvését, a bányamővelés történetét és a városi rendtartásokat. – Az Országos Széchényi Könyvtárban
található (Fol. Germ. 1142).
Kecskés Pál: Unvorgreiflicher Vorschlag, wie das durch die Baron Carl Andrássy'sche Gewaltsame Beeinträchtigungen in die äusserste Schwierigkeit versetzte importante Ober-Ungarische Bergwesen, ferner Aufrecht erhalten, mehr erhoben, und wider alle dergleichen Unfälle in eine Vollkommene Sicherheit gestellet werden könnte. – A felsımagyarországi bányapolgárság elnökének 1764-bıl származó kéziratos bányajogi mőve, mely a bányajogi elıírások ismertetése és
elemzése mellett javaslatokat is tartalmaz a felsımagyarországi bányaügy jogi problémáinak megoldására. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található (Quart. Germ. 267 és rövidebb változata: Fol. Germ.
1173).
Antoine Gabriel Jars: Voyages métallurgiques ou recherches et
observations. – A szerzı 1757-1759. között járt Magyarországon, ahol
tanulmányozta az arany- és ezüst ércesedését és az ércek bányászati-kohászati hasznosítását. – A 3 kötetes mővet 1774-1781 között Lyonban,
majd 1823-ban Párizsban adták ki (A magyarországra vonatkozó rész Sur
les mines d’or et d’argent de la Hongrie, anné 1758 címmel a II. kötet
120-239. oldalain található27). Német fordítása Metallurgische Reisen
címmel 1776-1785 között Berlinben jelent meg.
Das Goldene Bergbuch. – Mária Terézia 1765-ben a selmeci, körmöci és besztercebányai bányászat megismerésére és tanulmányozására
küldte fiait, Józsefet és Lipótot. A királyi vendégek számára a kamarai
tisztek egy részletes és ábrákkal, bányatérképekkel ellátott kéziratos
27

http://www.archive.org/details/voyagesmtallurg00jarsgoog.
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összefoglalást készítettek a helyi bányászatról. Ezt a kéziratot nevezték
Das Goldene Bergbuch-nak, a bányászat aranykönyvének. – Megjelent
Jozef Vozár szerkesztésében Das Goldene Bergbuch – Zlatá Kniha Banícka címmel. (Elsı kiadása: Bratislava, 1983, Veda; 2. kiadása: Košice,
2000, Banská Agentúra).
Abhandlung von dem in Ungarischen befindlichen Erzen und Gangarten. – A magyarországi ércelıfordulásokról írt értekezés. – Megjelent
Drezdában, 1765-ben.
Fridvalszky János: Dissertatio de natura ferri et ferrariis regni
Hungariae ac Transilvaniae. – Fridvalszky selmecbányai tanulmányútját követıen a vasról és érceirıl írt mőve. Ebben elıször tesz említést
Hell József Károly selmecbányai bánya- és gépmester 1753-ban készített,
légszivattyúval mőködı vízemelı berendezésérıl, melyet 1770-ben Poda, majd 1771-ben maga a feltaláló is publikált. – Megjelent Kolozsvárott (Claudiopoli), 1766-ban.
Fridvalszky János: Minerologia magni principatus Transsylvaniae
seu metalla, semi-metalla, sulphura, salia, lapides et aquae conscripta.
– Erdély ásványi elıfordulásairól és azok bányászatáról szóló munka. –
Kolozsvárott adták ki 1767-ben.
Johannes Antonius Scopoli: Grundsätze der systematischen und
praktischen Mineralogie… – Scopoli 1769-ben Selmecbányán készített
kézirata az Akadémián általa elıadott ásványtani tananyagról (L5007.).
Johannes Antonius Scopoli: Annus I-V. historico-naturalis. – Scopoli természettudományi munkáit összefoglaló 5 kötetes mő28. Ennek III.
kötetében jelent meg a nagyági aranyércekkel folytatott kísérleteirıl
szóló tanulmánya (Experimenta de Minera aurifera Nagyagensi), V.
kötetében pedig ásványtani értekezéseit (Tentamen mineralogicum I-III.)
közölte. – Lipcsében adták ki 1769-1772 között.
Franz Anton Heller kéziratos beszámolója Illova község (KrassóSzörény vármegye) arany-, ezüst-, réz- és ólombányájáról. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található (Fol. Germ. 716).
Christoph Traugott Delius: Abhandlung von dem Ursprunge der
Gebürge und der darinne befindlichen Erzadern, oder der sogenannten
Gänge und Klüfte; ingleiche von oder Vererzung der Metalle und insonderheit des Goldes. – A hegységek eredetérıl és az ércek keletkezésérıl szóló munka. – Megjelent Lipcsében, 1770-ben.
28

http://books.google.com/books?id=yOoVAAAAYAAJ&hl=hu.
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Nicolaus Poda: Beschreibung der Luftmaschine, welche zu Schemnitz von Josef Karl Höll erfunden, erbauet und ins Jahre 1763 d. 23
März angelassen worden. – A Fridvalszky János 1766-ban megjelent
mővénél már említett Hell-féle légszivattyús vízemelıgép leírása és ismertetése. – Bécsben jelent meg 1770-ben.
Hell József Károly: Berechnung der Luftmaschine, welche in der
niederungarischen Bergstadt zu Schemnitz bei dem Amalia Schacht
vom Herrn... Oberkunstmeistern erfunden, erbauet und im Jahre 1753.
den 23. März ist angelassen worden. – A feltaláló értekezése az általa
alkotott légszivattyús vízemelıgéprıl. – Bécsben adták ki 1771-ben. Az
Országos Széchényi Könyvtárban található egy kézirat is Hell gépének
leírásáról (Quart. Germ. 262).
Nicolaus Poda: Kurzgefasste Beschreibung der, bey dem Bergbau
zu Schemnitz in Nieder-Hungarn errichteten Maschinen… – A selmeci
bányagépekrıl írt akadémiai tankönyv. – Born Ignác adta ki Prágában
1771-ben, de ugyanebben az évben megjelent Drezdában is. Sivák István
magyar fordításában a Bányászat, kohászat és földtan klasszikusai sorozat X. köteteként jelent meg A selmeci bányagépekrıl címmel (Miskolc –
Rudabánya, 2002).
Johannes Antonius Scopoli: Mineralogische Vorlesungen für die
andere Classe der Bergakademie zu Schemnitz. – A selmeci Akadémia
ásványtani tankönyve. Bécsben adták ki 1771-ben.
Johannes Antonius Scopoli: Dissertationes ad scientiam naturalem
pestinentium. – Három részbıl álló ásványtani értekezés, bányászati
vonatkozásokkal:
Pars I. Tentamen mineralogicum de schematibus metallorum;
Pars II. Tentamen de minera argenti rubra;
Pars III. Tentamen de Sinopi Hungarica.
Prágában jelent meg 1772-ben29.
Johannes Antonius Scopoli: Principia mineralogiae systematicae et
practicae. – Scopoli másik ásványtani mőve. Prágában adták ki ugyancsak 1772-ben.
Nicolaus Poda: Akademische Vorlesung über die zu Schemnitz in
Niederhungarn neu errichtete Pferdegöpel. – Poda akadémiai elıadása
egy újonnan létesített selmeci lóvontatású bányagéprıl. Daniel Breitenheim adta ki Drezdában, 1773-ban.
29

http://books.google.com/books?id=HfgVAAAAYAAJ&hl=hu.
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Giovanni Antonio Scopoli (1723 – 1788).
Johann Taddeus Peithner: Allgemeine und besondere Berg Rechte des… Römischen Reichs, der König-Reiche Ungarn und Böhmen,
dann des Erzherzogthums Ostereich mit denen zu diesen Ländern
gehörigen Provinczen. – A selmeci akadémiai professzor bányajogi
munkájának kézirata, melyben összefoglalja bányajog forrásait, a bányajogtudomány alapelveit, az ásványok és bányamővek fölötti jogosultság
szabályait, valamint a Habsburg birodalom országainak bányajogi szabályozási rendszerét. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található
(Quart. Germ. 1152, Schemnitz, 1773).
Einleitung in die allgemeine und sonderbare Bergrechte des heiligen Römischen Reichs, der Königreiche Hungarn und Boheim, dann
des Erzherzogtums Österreich. – A XVIII. század második felébıl
származó kéziratos mő tankönyvszerő összefoglalásban tárgyalja a bányajogot, annak forrásaival együtt. Valószínőleg Peithner bányajogi elıadásainak másik lejegyzett példánya. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található (Quart. Germ. 263 és 264).
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Georg Ernst Multz von Walda: Extractus operis Peittneriani de
jure montanistico. Auszug der in der Schemnitzer Berg Academie
vorgetragenen allgemeinen und besondern ... Bergrechte. Kurtzer
Auszug der Maximilianischen Berg Ordnung, auch Kremnitzer und
Schemnitzer Erläuterungen ... – Peithner elıadásainak és a Miksa-féle
Bányarendtartás elıírásainak kivonatát tartalmazó kézirat, egyéb magyarországi bányajogi vonatkozásokkal kiegészítve. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található (Quart. Germ. 1151).
Anfangsgründe zur allgemeinen und besonderen Staatsbergrechtslehre. – Peithner bányajogi munkájának késıbbi, „Az általános és
különös bányajogtan alapelemei” címet viselı 1843-as keltezéső, Selmecbányán készített kéziratos másolata. – A Miskolci Egyetem Selmeci
Mőemlékkönyvtárában található.
Vorbericht über die Einleitung in die allgemeine und besondere
Bergrechte des heiligen Römischen Reichs. – Selmecbányán készített,
1773-ra keltezett bányajogi kézirat. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található (Quart. Germ. 1152).
Christoph Traugott Delius: Anleitung der Bergbaukunst nach ihrer Theorie und Ausübung, nebst einer Abhandlung von den Grundsätzen der Berg-Kameralwissenschaft. – Delius úttörı jelentıségő bányászati és bányagazdasági munkája. – Bécsben jelent meg 1773-ban,
illetve 1806-ban. Francia fordításban is kiadták Traité sur la science de
l'exploitation des mines… címmel (Paris 1778.). Magyarul Bóday Gábor
fordításában jelent meg Bevezetés a bányatan elméletébe és gyakorlásába, valamint a bányakincstári tudományok alaptételeinek ismeretébe
címmel (OMBKE, 1972)30.
Born Ignác: Des Ignaz Edl von Born Briefe über mineralogische
Gegenstände, auf seiner Reise durch Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Ober- und Nieder-Ungarn. – Born ásványtani, földtani és
bányászati megfigyelésekrıl szóló levelei a temesvári Bánságban, Erdélyben, Felsı- és Alsómagyarországon tett utazásai során, számos bánya ismertetésével. – Megjelent Frankfurtban és Lipcsében 1774-ben.
Angol kiadását Travels through the Bannat of Temeswar, Transylvania

30

Magyar kiadása: http://www.mek.oszk.hu/06500/06514/index.phtml;
német kiadása:http://books.google.com/books?id=JM8OAAAA YAA
J&hl=hu; francia kiadása: http://books.google.com/books?id=Xyg
KAAAAI AAJ&hl=hu.
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and Hungary in the year 1770 címmel J. Miller adta ki Londonban,
1777-ben. Francia kiadása Voyage Mineralogique Fait en Hongrie et en
Transilvanie címmel Párizsban jelent meg 1780-ban. Magyar kivonatát
Szamota István adta közre hivatkozott munkájának 461-474. oldalain31.
Johann Jacob Ferber: Reise durch Siebenbürgen. – Ferber erdélyi
utazásának elsısorban geológiai tárgyú megfigyeléseit tárgyaló munkája.
– Lipcsében adták ki 1774-ben.
Johann Jacob Ferber: Briefe über Mineralogische Gegenstände
auf seiner Reise durch das Temeswarer Bannat, Siebenbürgen, Oberund Nieder-Hungarn. – Ferber másik, magyarországi utazásairól szóló
mőve. Frankfurtban és Lipcsében jelent meg 1774-ben.
Docimasia. Tradita post cursum chemiae finitum ultima Martii
1775. in Regia Academia Montana Schemniczii. – Az ércek, a nemesfémek és a vas kémlészetérıl (próbatan), olvasztásának módszereirıl
szóló 1775-bıl származó kéziratos akadémiai jegyzet, amely sok idevonatkozó külföldi forrás ismertetése mellett a helyi gyakorlatot is ismerteti. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található (Quart. Lat. 590).
Philipp Seeberg: Versuch über die Bergwerks-Kunde. – A bányatan
tárgykörébe tartozó kísérleteket bemutató írás. Demeter Xavér Ferenc adta ki Pozsonyban, 1775-ben.
Abraham Werner: Von den äusserlichen Kennzeichen der Fossilien. – A freibergi Bányászati Akadémia nagyhírő professzorának 1784ben Benkı Ferenc által magyarul is kiadott híres ásványtani munkája. –
Lipcsében jelent meg 1774-ben32.
Potkoniczky Ádám: De metallis petrificatis recitatio… – Az ércekrıl és fémekrıl szóló tudományos értekezés. Jénában jelent meg 1775ben.
Johannes Antonius Scopoli: Crystallographia Hungarica. – Scopoli
legismertebb mőve a „magyar kristálytan”, melyben többek között a Selmec környéki bányák ásványait írta le. – Prágában jelent meg 1776ban33, magyarul pedig a Bányászat, kohászat és földtan klasszikusai sorozat III. köteteként (Miskolc – Rudabánya, 1988).
31

Német kiadása: http://books.google.com/books?id=vgcAAAAAQAAJ
& hl=hu; Angol kiadása: http://openlibrary.org/details/travelsthroughba
00born; francia kiadása: http://mek.oszk.hu/06400/06478/.
32
http://books.google.com/books?id=DvgTAAAAQAAJ&hl=hu.
33
http://marki.lib.uni-miskolc.hu/selmeci/scopoli_1776/index.php.
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Benkı József: Transsilvania sive magnus Transsilvaniae Principatus. – Az eredetileg két kötetben megjelent mő Benkı munkájának csak
elsı része (Transsilvania generalis). Az I. kötet III. fejezetében ismerteti
Erdély ásványkincseit, a II. kötet X. fejezetében pedig összefoglalja az
erdélyi Kincstartóság bányászati adminisztrációval összefüggı szervezetét és tevékenységét. A második rész (Transsilvania specialis), amely az
egyes vármegyéket mutatja be és a székelyek, illetve a szászok földjével
foglalkozik, kéziratban maradt és csak 1999-ben jelenhetett meg. – Az 1.
rész Bécsben jelent meg 1778-ban34, 2. kiadása: ugyanitt 1834-ben35. A
kéziratban maradt második részt Szabó György fordításában és szerkesztésében Transsylvania specialis. Erdély földje és népe címmel a Kriterion
Könyvkiadó (Bukarest – Kolozsvár) adta ki 1999-ben.
Piller Mátyás: Elementa historiae naturalis. – Szerzı általános természettudományi mővének 3. részében összefoglalást ad az ásványokról
és az ásványkincsek hasznosításáról. – Nagyszombatban és Budán jelent
meg 1778-ban.
Johann Jacob Ferber: Physikalisch-metallurgische Abhandlungen
über die Gebirge und Bergwerke in Ungarn, durch eine Reise dahin
veranlasset. – Ferber értekezése a Magyarországon és Erdélyben alkalmazott bányászati-kohászati technológiákról, geológiai fejezettel kiegészítve. – Franz Nicolai kiadásában jelent meg Berlinben és Stettinben
1780-ban36.
Johann Ehrenreich Fichtel: Beitrag zur Mineralgeschichte von Siebenbürgen. – A kétkötetes mő I. kötetének függelékében bemutatja Erdély ásványkincseit, a II. kötetben pedig a kısóbányászatot és a sóbányákat ismerteti. – A Raspischen Buchhandlung adta ki Nürnbergben,
1780-ban37.
Bernolák András: Aurum, et alia Hungariae metalla. – A magyar
aranyról és más fémekrıl, illetve bányászatukról szóló rövid értekezés. –
Megjelent Szklenár György „Rariora naturae monumenta in Hungaria
occurentia” címő munkájában (Pozsony 1780. 11-20. p.).
34

Az elsı kiadás II. kötete: http://books.google.com/books?id=vZoOAA
AAYAAJ&hl=hu.
35
I. kötet: http://books.google.com/books?id=ulgPAAAAQAAJ&hl=hu;
II. kötet: http://books.google.com/books?id=vZoOAAAAYAAJ &hl
=hu.
36
http://books.google.com/books?id=eyk4TfHRII8C&hl=hu.
37
http://marki.lib.uni-miskolc.hu/selmeci/fichtel_1780/index.php.
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Franz Griselini: Versuch einen politischen und natürlichen Geschichte des Temeswarer Banats. – A kétkötetes mő II. kötetében szerzı
ismerteti a Bánság ásványkincseit és bányászatát. – Bécsben adták ki
1780-ban38.
Benedikt Franz Hermann: Beschreibung des Silberschmelzprozesses zu Neusohl in Ungarn. – A Besztercebányán végzett ezüstolvasztások technológiai leírása. Bécsben adták ki 1781-ben39.
Josephi, Secundi ... constitutiones circa exercitium regalis metallifodinarum in fundis tam publicis, & dominiis regiis, cameralibus ac
coronalibus, quam in bonis privatorum dominorum terrestrium quorumvis in regno Hungariae partibusque huic adnexis per benignissimum rescriptum sub dato 26. m. octobris 1781. ad locumtenentiale
consilium regni Hungariae fine publicationis per circularia emanatae.
– Joseph des Zweyten ... Anordnungen, welche in Betreff der Ausübung des Bergregals in allen sowohl öffentlichen Gründen, königl.
Kameral- und Kronherrschaften, als auch in allen privatgrundherrlichen Gütern im Königreich Hungarn, und den mit diesen verbundenen
Theilen mittels allergnädigsten Rescripte ... zur weiteren Kundmachung durch Circularien erlassen worden sind. – II. József latin és német nyelven kiadott rendelkezése a bányaregále-jogok gyakorlásáról Magyarországon. – Különnyomatban jelent meg Bécsben, 1781-ben.
Müller József: Mineralgeschichte von den Goldbergwerken in Vöröspatak. – A verespataki aranybányák történetét feldolgozó munka.
Bécsben adták ki 1785-ben.
Korabinsky János Mátyás: Geographisch-Historisches und Produkten Lexikon von Ungarn. – Korabinsky lexikona számos adatot tartalmaz a korabeli magyar bányászatról. Pozsonyban jelent meg 1786-ban40.
Benkı Ferenc: Magyar minerologia az az a’ kövek’ s értzek’ tudománya. – A szerzı lefordította és erdélyi vonatkozásokkal egészítette ki
Abraham Gottlob Werner már ismertetett 1774-ben kiadott ásványtani
munkáját. – Kolozsvárott jelent meg 1784-ben41 és 1786-ban, továbbá
megjelenésének 200. évfordulóján az ELTE TTK kiadásában Budapesten, 1986-ban.
38

1. Theil: http://www.archive.org/details/versucheinerpoli01grisuoft;
2. Theil: http://www.archive.org/details/versucheinerpoli02grisuoft.
39
http://books.google.com/books?id=u7A1AAAAMAAJ&hl=hu.
40
http://books.google.com/books?id=mNMBAAAAYAAJ&hl=hu.
41
http://marki.lib.uni-miskolc.hu/selmeci/benko_1784/index.php.
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Born Ignác: Ueber das Anquicken der Gold- und Silberhältigen Erze, Rohsteine, Schwarzkupfer und Hüttenseisen. – Born ebben a munkájában számolt be arról az új kohászati (amalgámozási) eljárásról, amelyet a Societät der Bergbaukunde szklenói alakuló győlésén résztvevıknek mutatott be. – Christian Friedrich Wappler adta ki Bécsben 1786ban. Franciául Métallurgie, ou l’amalgamation des minéraux méthode
d’extraire p. le mercure címmel Bernben jelent meg 1787-ben. Méthode
d'extraire les métaux parfaits de minérais et auires substances métalliques, par le mercure cím alatt még ugyanebben az évben Bécsben is
kiadták. Angolul New process of amalgamation of gold and silver ores,
and other metallic mixtures as… címmel T. Cadell adta ki Londonban,
1791-ben.
Johann Jacob Ferber: Ist es vortheilhafter die silberhältigen Erze
und Schmelzhüttenprodukte anzuquicken als sie zu schmelzen …? –
Ferber vitairata Born Ignác eljárásáról Vajjon elınyösebb-e ezüsttartalmú
érceket és kohótermékeket amalgámozni, mint olvasztani…? címmel. – A
kötet 138-144. oldalain olvasható Hoffinger János György Sendschreiben
über den Einfluss der Anquickung der gold- und silberhältigen Erze, auf
die Gesundheit der Arbeiter címő írása is. – Lipcsében jelent meg 1787ben. Hoffinger írása különnyomatban is megjelent Selmecbányán, 1790ben.
Johann Jacob Ferber: Nachricht von dem Anquicken Gold- und
Silberhaltigen Erze, Kupfersteine und Speisen in Ungarn und Böhmen
nach eigenen Bemerkungen daselbst im Jahr 1786 entworfen… –
Ferber újabb írása a Born által szabadalmaztatott eljárásról. Berlinben
adták ki 1787-ben.
Holz- und Waldordnung für das Königreich Hungarn. – Rendelet az
erdıgazdálkodás és faipar szabályozásáról a Magyar Királyság területén.
A bányaerdıkkel való gazdálkodásra is több elıírást tartalmaz. – Különnyomatban adták ki Budán 1788-ban.
Seine k. k. Majestät haben… in Münz- und Bergwesen… unterthänigst abgestatten Vortrag mildest zu entschliessen geruhet… – Sacratissima Sua Caesareo-Regia Majestas… in monetariis et montanisticis… resolvere dignata est… – II. József bányászatra, kohászatra és
pénzverésre vonatkozó rendelete. Nagyszebenben adták ki 1789-ben.
Andrássy Károly: Andrássy Comitis Caroli, ad inclytos status et ordines Hungariae partium eidem annexarum, diaetaliter congregatos.
In merito suae ad usum privil. repositionis, quoad jus cum exclusione
aliorum in dominio suo Krasznahorka cultivandi fodinas... – Az 1790.
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országgyőléshez a krasznahorkai uradalomban lévı bányák mőveltetése
tárgyában benyújtott folyamodás. Pozsonyban jelent meg 1790-ben.
Belsazar Hacquet: Hacquet's neueste physikalisch-politische Reisen in den Jahren 1788 und 1789 durch die Dacischen und Sarmatischen oder nördlichen Karpathen. – A szerzı 1788-89-ben járt magyarországon, és itt szerzett tapasztalatait jelentette meg e mővében.
Nürnbergben adták ki 1790-ben és 1796-ban.
Deputatio in montanisticis. – A magyar bányatörvény összeállítására
1791-ben kirendelt Deputatio in montanisticis 1793-1794. évi irományainak kötetei, benne a Selmecbányán ülésezı bizottság protokollumával és
törvénytervezeteivel. – Az Országos Széchényi Könyvtárban található
(Fol. Lat. 660, 688, 696 és a vegyes anyagot tartalmazó Fol. Lat. 646 és
673). 1826-ban nyomtatásban is napvilágot látott.
Articuli LIII. montanisticae deputationis cum reflexionibus deput.
juridicae, art 67. – A Miksa-féle bányarendtartást felváltó bányatörvény
megalkotására 1791-ben kiküldött bizottság tevékenységét összefoglaló
munka. – Pozsonyban jelent meg 1791-ben, további kiadásai: Pest 1807,
Pozsony 1826.
Elias Schmidegg összefoglaló jelentése a selmecbányai bányászat
állapotáról. – A XVIII. század második felébıl származó kézirat. Az
Országos Széchényi Könyvtárban található (Quart. Germ. 275).
Johann Amadeus Graf von Stampfer Selmecbányai fıkamaragróf
jelentése Nagybánya, Felsıbánya és Kapnikbánya bányászati és erdészeti kérdéseirıl. – A XVIII. század második felébıl származó, az Országos Széchényi Könyvtárban található kézirat. (Fol. Germ. 1125).
Vuchetich Mátyás: Jus metallicum. – A magyváradi, kassai, majd
pesti jogászprofesszor XVIII. század végérıl származó kéziratos bányajogi munkája, amely a bányatelkek kimérésének, a bányamővelés módjainak és a szomszédos bányák elhatárolásának kérdéseivel foglalkozik. –
Az Országos Széchényi Könyvtárban található (Quart. Lat. 607.).
Abraham Gottlob Werner: Neue Theorie von der Entstehung der
Gänge... – A telérek keletkezésérıl szóló, magyarországi vonatkozásokat
is tartalmazó munka. Freibergben jelent meg 1791-ben42.
Johann Ehrenreich Fichtel: Mineralogische Bemerkungen von den
Karpathen. – Fichtelnek a Kárpátokban tett utazásairól és ásványtani
42

http://books.google.com/books?id=1vcTAAAAQAAJ&hl=hu.
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megfigyelésérıl szóló kétkötetes mőve. Bécsben jelent meg 1791-ben és
1794-ben.
Thomas Wagner: Corpus juris metallici recentissimi et antiquioris.
Sammlung der neuesten und älteren Berggesetze. – A magyarországi és
erdélyi bányatörvények ismertetését is tartalmazó bányajogi jogszabálygyőjtemény. – Lipcsében adták ki 1791-ben és 1797-ben. A Miskolci
Egyetem Selmeci Mőemlékkönyvtárában is megtalálható.
Bencsik József: Dissertatio de industria nationali Hungarorum. –
Közgazdasági munka, amely a korabeli Magyarország gazdasági állapotát elemzi és bemutatja Magyarország hátramaradottságát, illetve változtatásra tesz javaslatokat. Néhány bányászati vonatkozására tekintettel
szerepel a felsorolásban. – Bécsben adták ki 1792-ben.
Johann Caspar Steube: Briefe über das Bannat. – A Bánságot bemutató útirajz. Eisenachban jelent meg 1793-ban.
Grossinger János: Universa historia physica regni Hungariae. – A
magyar természetvizsgáló ötkötetes mővében az ország egész területének
természeti kincseit feldolgozta és közzétette. – Pozsonyban és Komáromban jelent meg 1793-1797. között.
A milovai rézbánya (Arad vármegye) bejárásáról készített jelentés. – Az 1794-bıl származó kézirat az Országos Széchényi Könyvtárban
található (Fol. Germ. 1175).
Philipp Gerliczy: Beschreibung der k. k. Berghandlung Kapnik in
Gross Fürstenthum Siebenbürgen. – A kapnikbányai bányatelepet
bemutató 1794-bıl származó kézirat. Az Országos Széchényi Könyvtárban található (Fol. Germ. 1376).
Vályi András: Magyar országnak leírása. – Háromkötetes helytörténeti mő, a legelsı, magyar nyelven megjelent betőrendes helységnévtár.
Az egyes kötetekben részletesen ismerteti az ország településeit, számos
bányászatra vonatkozó adatot is közöl. – Budán adták ki 1796-1799 között43.
Teleki Domokos: Egynehány hazai utazások’ leírása Tót és Horváth országoknak rövid esmértetésével egygyütt.44 – A szerzı magyarországi utazásait megörökítı mő. Felkereste a bányavárosokat is. – Bécs43

http://www.arcanum.hu/gesta/lpext.dll/rmf/valyi/2?fn=main-h.htm&f=
templates&.

44

http://www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5305348.
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ben jelent meg 1796-ban. Német fordítása: Reisen durch Ungern und
einige angränzende Länder, Pest, 1805, Hartleben45. A magyar változatot a Balassi Kiadó 1993-ban újra megjelentette Éder Zoltán átdolgozásában. Kivonata megjelent Gróf Teleki Domokos az alsó- és felsı-magyarországi bányavárosokról címmel Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Közleményei II. kötetében (Rudabánya, 2005. 91-107. p.).
Belsazar Hacquet: Neueste Physikalisch-politische Reise in den
Jahren 1788 bis 1795, durch die Dacischen und Sarmatischen oder
Noerdlichen Carpathen. – Hacquet újabb magyarországi bányászati vonatkozásokat is tartalmazó mőve. Nürnbergben adták ki 1796-ban.
Robert Townson: Travels in Hungary with a short account of Vienna in the year 1793. – Szerzı 1793-ban járt Magyarországon. A könyv
számos ásványtani és más tudománytörténeti jelentıségő adatot és megfigyelést tartalmaz, s egyben az egyik legátfogóbb beszámoló a 17. század végének Magyarországáról. Említést tesz pl. a brennbergi szénbányáról, a XI-XIV. fejezetekben pedig a felsı-magyarországi bányavárosokban és bányákban szerzett tapasztalatait ismerteti. – Londonban jelent
meg 1797-ben és 1799-ben46. Összefoglalást ad róla Szamota István hivatkozott mővének 475-489. oldalain.
Johann Daniel Haager: Ueber das Vorkommen des Goldes in Siebenbürgen, in Namen der Linné’sehen Societaet zu Leipzig entworfen.
– Az erdélyi származású szerzı ásványtani monográfiája, több bányászati
vonatkozással. Lipcsében adták ki 1797-ben.
Rausch Ferenc: Compendium geometriae subterraneae. – A magyar
szerzıtıl származó legrégebbi bányaméréstani könyv. Budán jelent meg
1797-ben. Ismertette Tárczy-Hornoch Antal „Egy 1797-bıl való magyarországi bányaméréstan” címő cikkében (BKL. 1931. 274. p.)47.
Schwartner Márton: Statistik des Königreichs Ungern. – A háromkötetes mő részletes statisztikát tartalmaz a magyarországi bányászatról
továbbá a II. kötet 3. részében a királyi regálékról, a bányászati adminisztrációról, valamint a selmeci Akadémiáról. – Bécsben adták ki 1798-
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http://books.google.com/books?id=wdYBAAAAYAAJ&hl=hu.

46

http://books.google.com/books?id=SNEBAAAAYAAJ&hl=huhttp://mek.
oszk.hu/06400/06459/.

47

http://marki.lib.uni-miskolc.hu/bkl/1931/index.php.
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ban, 2. kiadása Budán jelent meg 1809-1811 között48. Francia nyelvő
kivonatos összefoglalása megjelent az Annales des Voyages de la géographie et de l’histoire ou collection 1813. évi köteteiben (Paris, LXILXIII. 372-380. p., LXIV-LXVI. 113-125., 390-396. p.).
Jens Esmark: Kurze Beschreibung einer mineralogischen Reise
durch Ungarn, Siebenbürgen und das Bannat. – A dán természettudós
1794-ben tett tanulmányutat Magyarországon. Elıbb az alsó-magyarországi bányavárosokba, majd a Bánságba és az Erdélyi-érchegységbe utazott. Ezután kirándult a Tokaji-hegységbe és ellátogatott néhány szepesgömöri bányavárosba is. Tapasztalatait és megfigyeléseit foglalta össze e
mővében. – Freibergben jelent meg 1798-ban. A kötetet az Allgemeine
Literatur-Zeitung 1800. áprilisi száma (62-64. p.)49 ismertette.
Benkı Ferenc: Egy kis hazabéli utazás. Némely bányászatoknak leirása és a legujabb mineralog. systémáinak lajstroma 3 részben. – Benkı erdélyi utazásairól ebben az útirajzában számolt be. Megjelent az
1793-1800 között hét kötetben kiadott Parnassusi idıtöltés VI. kötetében
(Kolozsvár, 1800.)
Reise des Grafen von Hoffmannsegg in einige Gegenden von Ungarn, bis an die türkische Gränze. – A kötet több magyarországi (elsısorban alsó-magyarországi) mineralógiai, bányászati és metallurgiai
megfigyelést tartalmaz. – Görlitzben adták ki 1800-ban. Magyarul: Gróf
Hoffmannsegg utazásai Magyarországon 1793-1794-ben. Fordította és
bevezette Berkeszi István. Budapest, 1887, Franklin Társulat. Ennek reprint kiadása: Pécs, 1988, Baranya Megyei Könyvtár.
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I. kötet: http://books.google.com/books?id=2xkVAAAAQAAJ&hl=hu
II. és III. kötet: http://books.google.com/books?id=fL1MAAAAIAAJ
&hl=hu.
49
http://zs.thulb.uni-jena.de/receive/jportal_jparticle_00017853.
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