
DRASKÓCZY ISTVÁN

Sóbányászat és -kereskedelem  
Magyarországon a középkorban

Közismert, hogy földi élet nincs só nélkül. Szüksége van rá embernek s állatnak egy-
aránt. Kenyér sütéséhez, sajt készítéséhez nélkülözhetetlen. A középkorban konzerválásra 
használták, f_szerként hasznosították, betegségekre ajánlották. Az ipar sem nélkülöz-
hette. Alkalmazták pl. a nemesfémkohászatban, bQr kikészítésekor (tímárok). Nélküle 
nem fejlQdhetett volna ki az északi tengeri nagyüzemi halászat, az Alpok vidékének, a 
magyar Alföldnek nagyállattartása. Nem véletlen, hogy oly nagy szerepet töltött be a hit-
világban. TengervízbQl nyerték, sós források, kutak vizét párolták le, míg az Alpokban, a 
Kárpátokban kQsót bányásztak.1 Fontos kereskedelmi cikké vált. Több város (nem csupán 
bányavárosok) ennek az ásványnak köszönhette fellendülését.2 Gyakran olvashatjuk a 
Bibliában ennek az ásványnak a nevét.3

A középkor uralkodói fontos jövedelemszerzési lehetQséget láttak bányászatában, a 
vele való kereskedelemben. Sokfelé állami monopólium lett bányászata, kereskedelme. 
Franciaországban a 14. században alakult ki a gabelle intézménye. A gabelle nem csupán 
a sóra kivetett adót jelentette, hanem azt is, hogy az állam monopolizálta az elosztását, 
vagyis csak állami sóraktárakban, szabott áron lehetett ehhez a termékhez hozzájutni. 
Velencében a sóval való kereskedelmet szintén az állam monopolizálta.4

MidQn számba vették a magyar királyság gazdagságát, utazók, követek az arany, ezüst, 
réz mellett errQl az ásványi kincsrQl, a sós vizekrQl, kutakról sem feledkeztek meg.5 A 
Sáros megyei Sóvár kivételével, ahol sós kút vizét fQzték ki,6 ezt az értékes ásványt 
bányászták (kQsó). Erdélyben a legfontosabb bányák Désaknán, Széken, Kolozsaknán, 
Tordán, Vízaknán találhatók. Az erdélyi Székelyföldön a Sóvidéken bányászták ezt a 
cikket. A középkor végére Máramarosban a Rónaszéken található aknák tettek szert a 
legnagyobb jelentQségre.7

(Árpád-kor) Erdélyben már a Római Birodalom idején folyt bányászata. A honfoglalás 
elQtt az itteni bányák bolgár fennhatóság alatt m_ködtek. A magyar honfoglalók Erdély 
megszállásával együtt ezeket is birtokba vették. Az államalapításkor felépülQ ispáni vá-
rak, a hozzájuk tartozó várispánságok nem csupán a terület, hanem az itt található sóbá-
nyák védelmét szolgálták. Máramarosban a középkori bányászat csak a 13. század végén 
kezdQdött el.8

Az államalapításkor királyi tulajdonba kerültek a bányahelyek. Árpád�házi uralkodóink 
adományoztak ugyan egyháziaknak (kivételképpen világi személyeknek) sóbányákat, de 
a legfontosabbak királyi tulajdonban maradtak. Így az uralkodó nem csupán a bányásza-
tot, hanem a szállítást és a kereskedelmet is ellenQrizni tudta. Nem véletlen, hogy a 12. 
század végén a királyi bevételek 6�7%�a származott a bányászatából és értékesítésébQl. A 
bor mellett a korszak egyik legfontosabb kereskedelmi cikke lett. 

A kereskedQk a bányahelyeken vehették meg a terméket, s szállíthatták tovább az or-
szág belsejébe. Ám a szállítás és a kereskedelem nagyobbik hányada a királyi birtokszer-
vezet és a különbözQ egyházi intézmények kezében összpontosult. Ezt az a körülmény 
magyarázza, hogy az ország legnagyobb birtokosai az uralkodó, illetve az egyház voltak, 
amelyek birtokain nagy számban éltek különbözQ szállító feladatra kötelezett szolga cso-
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portok. Másrészt a kiterjedt egyházi birtokoknak nagy mennyiség_ sóra volt szükségük. 
A termék fontos külkereskedelmi cikknek számított, amibQl nyugatra, illetve a Balkán�
félszigetre vittek ki. A külkereskedelmet az uralkodó ellenQrizte.

Az uralkodótól több egyházi intézmény kapott kiváltságot arra, hogy ErdélybQl meg-
határozott mennyiség_ sót szabadon, vámmentesen szállíthasson egyháza székhelyére, ott 
raktározhassa és értékesíthesse.9 

A termék bányászatára és kereskedelmére vonatkozó adatok száma a 13. században 
növekszik meg. II. András (1205–1235) úgy vélte, hogy a regálé jövedelmek révén nö-
velheti bevételeit, s ezért kísérletet tett arra, hogy ennek a terméknek a kereskedelmét mo-
nopolizálja. Királyi sóraktárakat állíttatott fel, kezelésüket oly módon bízta pénzügyek-
hez értQ izmaelita és zsidó vállalkozókra, hogy bérbe adta nekik.10 A határvidéken kívül 
(pl. Vasvár, Sopron, Pozsony) az ország belsejében már bizonyosan m_ködött sóraktár 
Szegeden, Szalacson és feltehetQen Székesfehérvárott. Eme központok élén sótisztek 
álltak, akiknek a felügyeletét a megyés ispán, illetve a megyei curialis comes látta el. A 
királyi pénzügyek legfQbb vezetQje a tárnokmester volt.11

A királyi politika az egyháziak ellenállását váltotta ki, hisz eddigi kereskedelmi le-
hetQségeiket, a belQle származó bevételeket féltették. 1233�ban Beregen megegyezésre 
kényszerítették az uralkodót. A király megígérte, hogy ezentúl nem bízza zsidókra és 
izmaelitákra a sóbevételt (szakértelmükre azonban szükség volt, így az Árpád�kor végéig 
találkozunk velük a pénzügyi adminisztrációban). Újra szabályozták a kereskedelmét. Az 
uralkodó megengedte, hogy az egyháziak a királyi bányahelyeken az egyezségben meg-
állapított áron vásároljanak belQle, amit a saját székhelyeiken tárolhattak. Évente kétszer 
(elQször augusztus 27�tQl szeptember 8�ig, másodszor december 6�tól 21�ig) szabott áron 
a királyi sótisztek visszavásárolhatják tQlük a terméket. Amennyiben ezt nem tennék, 
úgy az egyháziak tetszésük szerint eladhatják ezt a cikket, maguknak biztosítva ezzel a 
kereskedelembQl származó hasznot. Megállapodtak arról is, hogy 29 egyházi intézmény 
mekkora sómennyiséget fordíthat a saját használatára.12

Az egyezmény tehát hallgatólagosan elismerte a király kereskedelemi monopóliumát, 
ám jelentQs kedvezményeket biztosított az egyháziaknak.

Az 1241. évi tatárjárás után újjá kellett szervezni a bányászatot.13 IV. Béla (1235–1270) 
s utódai igen fontosnak tartották a sóból származó bevételeket, ezért a termelés fellendí-
tésére törekedtek. A királyi pénzügyek vidéki szerveivé a kamarák váltak, élükön a ka-
maraispánokkal. Pk ellenQrizték a só kereskedelmét (a megyésispánnal, Erdélyben még a 
vajdával együtt), a bányavidékeken a bányászat ügyei szintén hozzájuk tartoztak.14 

A 13. században azonban nem csupán szervezeti változásokra került sor, hanem átala-
kult a bányászat. A rómaiak idején Erdélyben a só bányászata külszíni fejtéseken folyt. A 
bányászok ugyanis a föld felszínéhez közeli elQfordulásokat fejtették. EbbQl a célból négy-
szögletes gödröket (kamrákat) ástak. A kutatás felteszi, hogy ez a fejtési mód késQbb is meg-
maradt, s csupán az Árpád�korban sz_nt meg, amikor áttértek a mélym_velésre.15 Gyanút 
keltQ mindenesetre, hogy szláv eredet_ akna szavunkat, ami sóbányát jelentett, a magyarság 
nyílás értelemben vette át.16 Elgondolkodtató, hogy egy 1248. évi oklevelünk szövege árok 
vagy akna fordulatot alkalmazta a sóbányára.17 Mindez azt sejteti, hogy nem szabad elvet-
nünk azt a feltevést, hogy Erdélyben az Árpád�korban jobbára a felszínhez közeli rétegeket 
ásták meg, és csak a korszak végén kezdték a mélyebben fekvQ elQfordulásokat kiaknázni.

A 13. században ugyanis társadalmi és gazdasági változások zajlottak Magyarországon, 
növekedett a népesség, mind több sóra volt szükség, így el kellett kezdeni a mélyebben 
fekvQ készletek kiaknázását.18 Mindehhez mélym_velésben járatos bányász szakemberek 
kellettek.19
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Németországból érkeztek bányászok Magyarországra, akiknek köszönhetQen fellen-
dült a nemesérc� és rézbányászat. Az uralkodók széleskör_ kiváltságokat adtak a város-
oknak, amelyekben megtelepültek.20 Ezt a politikát folytathatták a sóbányák esetében is. 
Erdélyben Désakna, Torda, Kolozs, Szék kapott a 13. században kiváltságokat, amelyeket 
1291�ben III. András erQsített meg. Désakna lakói például mentesültek az erdélyi vajda, 
megyésispán joghatósága alól, maguk választhatták bírájukat, aki minden közöttük fel-
merült ügyben ítélkezett. Ha ezt nem tette volna meg, a király vagy a tárnokmester elQtt 
kellett felelnie mulasztásáért. A lakosok Buda, Esztergom, Szatmár kiváltságait kapták.21

Amíg korábban jogi helyzetüket tekintve szolgai állapotú személyek végezték a bányá-
szatot, addig a 13. század második felétQl a bányász (sóvágó) szabad ember volt.22

A sót szárazföldön és vízen továbbították az ország belsejébe. Az Árpád�korban alakult 
ki az az úthálózat, amelyen bonyolították a szállítást. Azt az utat, amelyen ezt a terméket 
szállították, sokfelé sóútnak nevezték. ErdélybQl a Meszesi kapun keresztül vezetett az 
egyik fontos út. Különösen sok kQsót szállítottak a Szamoson, Maroson és a Tiszán. A 
folyók menti helységek némelyike épp a sónak köszönhette virágzását (például Szeged, 
Szatmár). 23 

Az Árpád-kor végére elvben ezzel a termékkel már csak uralkodói engedély birtokában 
lehetett kereskedni, ugyanis a vele való kereskedés királyi monopóliummá vált. A kirá-
lyon kívül azonban még magánosoknak, egyháziaknak voltak bányáik.24 MidQn I. Károly 
(1308 – 1342) idején a magánbirtokosok kezén lévQ bányákat (Sóvár kivételével) felszá-
molták, teljessé vált az uralkodó bányászati és kereskedelmi monopóliuma.25

(KésQ középkor) A sómonopóliumból szép bevételt remélhettek a királyok. Zsigmond 
(1387–1437) minden harmadik forintja (100 ezer) innen származott. Mátyás (1458–
1490) uralkodása idején 80–100 ezer aranyforintra számíthatott belQle a király, ami 628 
ezer aranyforintra becsült átlagos évi jövedelmének 12,7%�át tette ki. A Jagellók idején 
(1490–1526) csökkent a jövedelmezQség, úgyhogy az 1520�as években mintegy 30 ezer 
aranyforint (250 ezer forintos összbevétel 12%�a) folyt be a kincstárba.26 Európában má-
sutt szintén fontos állami bevételi forrást képezett a só (bányászat, kereskedelem, sóvám), 
bár aránya korok és országok szerint változott. A 16. század elején például a velencei köz-
társaság 1 150 000 dukátos bevételébQl 100 ezer származott a sómonopóliumból (8,7%).27

Nagy Lajos (1342–1382) az egyes királyi bevételi források (pénzverés, bányászat, 
harmincad, adó) kezelésére különálló szervezeteket hozott létre, élükre országos hatáskö-
r_ kamaraispánokat állított, így ezentúl a tárnokmesternek már csak a városok ügyeivel 
kellett foglakoznia. Az Árpád�korból örökölt rendszert átalakítva az erdélyi sóbányákat 
és az országban lévQ sóhivatalokat (valamennyit kamarának nevezték) újabb kutatás sze-
rint szintén egységes szervezetté formálta, amelyet az erdélyi sókamaraispán irányított. A 
fellendülQ máramarosi bányászat azonban csak a Zsigmond korban került közvetlen irá-
nyítása alá. Mivel az országba tilos volt külföldi sót behozni, gyakran ugyanaz a személy 
töltötte be a 14. században a harmincad ispán tisztségét is (Q felügyelte a külkereskedelmi 
vámot), hisz így könnyebben lehetett a behozatalt ellenQrizni.28

A késQ középkori sókamarák m_ködését Zsigmond király 1397. évi rendelete szabá-
lyozta, amely a királyi monopólium megsz_néséig, 1521�ig irányadó maradt. A rendelet 
nyomán Máramaros és Erdély sóbányái, valamint az országban lévQ kamarák irányítását 
az országos sókamaraispán látta el. Az uralkodó a korábbi években megsz_nt kamarákat 
újból felállíttatta, s újabbakat létesített. A király megállapította, hogy hol szabad vásárol-
ni Erdély, hol Máramaros savát. Utóbbit a Tisza és Zagyva által határolt országrészen, 
vagyis a Tiszától északra esQ tájon s a Felföld nagyobbik részén lehetett csak értékesí-
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teni. Másutt ErdélybQl kellett ezt a cikket beszerezni. Zsigmond engedélyezte, hogy a 
Szávától délre tengeri sót használjanak. Tegyük hozzá, a szabályt nem tartották be szigo-
rúan. A bányáknál, az ország belsejében lévQ sókamaráknál juthatott hozzá a fogyasztó 
vagy esetleg az árus ehhez az ásványhoz. A szabad árusításhoz engedély vagy uralkodói 
kiváltság kellett. Zsigmond király megszabta a termék kamarai árát. 100 darabot a bánya-
helyeken 1 aranyforintért lehetett megvásárolni. De Szegeden pl. 225 dénárt (100 dénár = 
1 aranyforint ekkor), a fQvárosban 300 dénárt, Kassán, az al�dunai Kevén 400 dénárt, míg 
távolabb, pl. Zágrábban, Vasváron, Sopronban, GyQrben, Pozsonyban, Nagyszombatban, 
Trencsénben 5 aranyforintot tett ki a hivatalos ár. Ez az ár nem változott a 16. század 
elejéig. Ekkor a nagyobbik, szekéren szállított kocka (kocsisó) árát emelték, s így bánya-
helyeken százáért 3 aranyforintot kellett fizetni, míg a kisebb hajósóért 1,1 aranyforintot 
kértek. Máramarosban a 16. század elejétQl szintén 3 aranyforint volt száz kocka ára. 

1400�tól 1426�ig az országos sókamaraispáni tisztséget firenzei eredet_ üzletember, 
Ozorai Pipo (Filippo Scolari) töltötte be. Neki köszönhetQ, hogy az 1397. esztendei in-
tézkedések megvalósultak, nQtt a kamarák száma. A pénzügyigazgatásban Európa�szerte 
szívesen alkalmaztak gazdasági ügyekhez értQ olaszokat, akik meggazdagodási lehetQ-
séget láttak a hivatalokban. Gyakran vették bérbe a királyi bevételi forrásokat. Így volt 
ez nálunk is, mind a pénzverdék és nemesfémbányák, mind pedig a sóbányák esetében. 
Az 1460�as évek elejére azonban a hazaiak (részben városi polgárok, részben nemesek) 
kiszorították Qket a sóigazgatásból. A szomszédos Lengyelországban szintén találkozunk 
olaszok pénzemberekkel a sóhivatalok vezetQi között.29

1467�ben Mátyás kincstári reformot hajtott végre, és a teljes pénzügyigazgatást a kincs-
tartó hatáskörébe rendelte. EttQl kezdve a só bányászata és a vele való kereskedelem ehhez 
a hivatalhoz tartozott. MidQn az uralkodó 1476�ban feleségül vette a nápolyi király leányát, 
Beatrixot, neki ígérte Máramarost. A királyné 1480 táján vehette át ezt a bányavidéket és 
azokat az észak�magyarországi sókamarákat, amelyek máramarosi sót árultak. EttQl kezdve 
Máramaros és a hozzátartozó sókamarák királynéi birtoknak számítottak. A terület Nyitráig 
terjedt, s tekintélyes bevételt biztosított az uralkodók feleségének.30

Ahhoz, hogy megakadályozzák az idegen só eladását, illetve korlátozzák a csempésze-
tet, minél több kamarára volt szükség. Mátyás tehát arra törekedett, hogy a korábbiaknál 
s_r_bb hálózatot építsen ki, ám a nemesség ezt ellenezte, s azt követelte, hogy a Zsigmond 
kori állapothoz térjenek vissza. A középkor végén a bányahelyekkel együtt eddigi ismere-
teink szerint mintegy 70 helységben állítottak fel sókamarát, amelyek majd mindegyikének 
városok adtak otthont. A fontosabb központok (pl. Kassa, Pozsony, Nagyszombat, Sopron) 
körül nagyobb körzetet hoztak létre, amelyek fiókkamarákkal rendelkeztek. Azt mondhat-
juk, hogy a magyarországi megyék nagyobbik részében m_ködött sóhivatal (némelyikben 
több is). Akadtak azonban kivételek. A boráról híres Somogyban pl. azért nem állíttatott fel 
Mátyás kamarát, mert nem akarta akadályozni a lakosok megélhetését. Pk ugyanis borért 
cserébe jutottak ehhez a létfontosságú cikkhez.

A királyi kamarások hatásköre nem terjedt ki az erdélyi Székelyföldre. Ezen a tájon 
a felszín közelében található elQfordulásokat olcsón bányászták le. Az itt élQk azzal a 
joggal rendelkeztek, hogy a területükön kitermelt ásványt szabadon megvehették, nem 
kellett a kamarákhoz utazniuk. Ugyanígy a Dél�Erdélyben található Szászföldnek a 
Székelyfölddel szomszédos székei azzal a kiváltsággal rendelkeztek, hogy a király sója 
helyett a székelyföldi bányakincset vásárolhatták meg. SQt, csempészáruként Székelyföld 
ásványa máshová is eljutott Erdélyben, amit az uralkodók hasztalan tiltottak.31

A só értékesítésével, elosztásával foglalkozó kamarák közvetlen körzete nagyjából 
2 mérföldnyi területre terjedt ki (egy mérföld kb. 8 km). A kamarás felelt azért, hogy a 
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sómonopólium érvényesüljön. P vigyázott az árra is. Ezen a területen belül az illetékes 
kamarás emberei ellenQrizhettek mindenkit, akár még otthon is, hogy megállapítsák, jo-
gosan birtokolják-e ezt a cikket. 

ElsQsorban a körzetben élQ lakosok keresték fel a kamara székhelyét. A körzet megfe-
lelt a városok sz_kebb piackörzetének, amelynek a határain belül élQk úgy utazhattak a 
központba, hogy még aznap haza is jutottak.32

Volt róla szó, hogy feltehetQen az Árpád�kor végén tértek át a mélym_velésre, ami a 
korábbi idQszakhoz képest új technikát, szaktudást kívánt, hisz a mélybe vájtak függQ-
leges aknát. Csak a 18. század végén következett be újabb jelentQs változás, amikor az 
aknákból tárnákat nyitottak, a föld mélyében mind nagyobb termeket alakítottak ki. A 13. 
század végi sóvágó munkája alig különbözött a 17–19. századi sóbányászétól.33

Az akna nyitását úgy kezdték, hogy a felszínen két (esetleg három) függQleges járatot (a 
magyar neve torok) ástak. Az egyiken azt a kötelet eresztették le, amellyel a felszínre húztak 
sót, követ, földet, vizet. A kötelet lóval hajtott gép (lójárgány, akkor gépelynek mondták ma-
gyarul) mozgatta. A másikon bányászok jártak lajtorján, míg a harmadikat (ha volt) általában 
szellQzésre használták. MidQn az aknákkal elérték a sóréteget, kezdték meg felülrQl lefelé a ha-
rang alakú bányatér kialakítását. A tulajdonképpeni bányászat az üreg aljában, a talpon folyt.

A sóvágók a talpról elQbb nagyobb darabokat feszítettek fel, amiket aztán meghatáro-
zott nagyságú kisebb darabokra vágtak. Eme m_velet során törmelék és sópor keletkezett. 
Ezt edényekbe, illetve hordóba töltötték, s a kamara forgalomba hozta. A bányam_velés 
során keletkezett földes és piszkos darabokat (miként néha a törmeléket, sóport) többnyire 
az elhagyott bányákba vetették.34

A 16. század elsQ felébQl vannak biztos adataink arról, hogy milyen mélyen folyt a bá-
nyászat. Az erdélyi sóbányákat Ferdinánd király 1528�ban a Fuggereknek adta zálogba. 
Faktoruknak, Hans Dernschwamnak ekkor készített leírásából tudjuk, hogy Tordán az 
egyik bányában 70 öl (kb. 140 m), a másikban 30 öl (kb. 60 m) mélyen dolgoztak. A 16. 
század közepén Désen az egyik bánya mélysége 52 ölt (kb. 100 m), a másiké pedig 36 
ölt (kb. 70 m) ért el. A nagy mélység megdrágította a kitermelést. Az omlás, a lezuhanó 
sótömbök sok bányász halálát okozták.35

A bányászat legnagyobb ellensége a beszivárgó víz volt, ami ellen különbözQ módon 
védekeztek. Ott, ahol a toroknál a sóréteg a földdel érintkezett, a nedvességnek jól ellen-
álló bivalybQrrel bélelték ki a járatot. A mély aknák közepén mélyedést vájtak (zsomp 
a neve), ahová összegy_lt a nedvesség, amit naponta kimeregettek. A vizes tömlQket a 
lójárgány húzta fel. Ám egy idQ után már nem tudtak megküzdeni a betörQ bányavízzel, 
a nagy mélységgel, s új helyen kellett aknát nyitni.36

Sajnos a kockák középkori méretét nem ismerjük. 1462/63 táján keletkezett olasz leírás 
szerint 10–12 fontnyi a súlyuk, ami magyar fontban számolva 5�6 kg lenne.37 A 16. század 
elejérQl származó adatok szerint azok a kockák, amelyeket szekéren szállítottak, nagyob-
bak voltak azoknál, amelyeket hajóra raktak fel. Ráadásul a kockák nagysága bányavá-
rosok szerint változott. A Tordán és Vízaknán használatos méreteket ismerjük csupán. A 
hajósó súlya 2,7 és 5 kg, a kocsisóé pedig 8,6, illetve 10,8 kg volt. A kisebb darabokat 
Tordán, a nagyobbakat pedig Vízaknán vágták. 1521�ben rendeletben egységesítették az 
egész országban a kocka nagyságát, s százának az árát a bányakamaráknál egységesen 3 
arany forintban állapították meg. Úgy t_nik azonban, hogy a rendeletnek nem lett foga-
natja, továbbra is a régi méreteket tekintették irányadónak. Erdélyben csupán az 1530�as 
években sz_nt meg a hajósó bányászata.38

A szomszédos Lengyelországban hasonló módon folyt a bányam_velés: itt is elQbb na-
gyobb tömböket hasítottak ki, s ezeket kisebb, henger formájú darabokra vágták. Ám a 
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lengyel bálvány (ez volt a neve) jóval nagyobb (6�8 mázsa) volt, mint a magyarországiak. 
Továbbá Wieliczkán és Bochnián a föld mélyébe nem csupán függQleges aknákat vágtak, 
mint nálunk, hanem járatokat, kamrákat vájtak ki, úgyhogy a középkor végére bonyolult 
labirintus alakult ki. Vagyis a szomszéd országban a m_velés fejlettebb volt, mint nálunk.39

A bányáknál sokan dolgoztak, akiket a kamarás irányított. A számadásokat számtartó 
vezette. Alkalmaztak kovácsot, fürdQst, szakácsot, lovászt, a lójárgányt erre specializáló-
dott szakemberek (kepelistának hívták) m_ködtették, megint mások a bányából a porsót, 
törmeléket távolították el. A legfontosabbak a sóvágók voltak, akik bérmunkások, és aki-
ket bírájuk fogott össze. Kétféle csoportot különböztettek meg. Voltak, akiket esztendQre 
fogadtak fel, s voltak alkalmi munkások. Az elQbbi csoport tagjainak posztó járt (érthe-
tQ, hisz az éves munka során ruházatuk elhasználódott), felfogadásukkor bort kaptak, a 
középkor végén Erdélyben naponta egy darab kQsót magukkal vihettek, s alkalmanként 
segélypénzhez jutottak. A legfontosabb járandóságuk azonban a bérük, amit 100 szabá-
lyos méret_ kocka vágásáért kaptak, vagyis a bérezés a teljesítménytQl függött. A béreket 
többször változtatták, így pl. Máramarosban 1435�ben, 1448�ban, 1498�ban. A Mátyás 
és a Jagelló�korban Erdélyben 10 dénár járt 100 kocka vágásáért. A Fuggerek idején 
(1527/28) javultak némileg a bérek. Mivel a kisebbik kockából egy – egy bányász Désen 
naponta 70�80 darabot, a nagyobbikból Tordán 40�50�t bányászott, az átlagos napszámbér 
ekkor 5�8 dénárt tehetett ki, amit az egyéb juttatások egészítettek ki. Aki többet dolgozott, 
persze többet keresett. Ha a munka nehézségére gondolunk, nem volt ez nagy összeg.

Hans Dernschwam elfogultan írt a bányászokról. Szerinte nem szívesen és keveset 
dolgoznak, s amint megkapják járandóságukat, rögvest a kocsmába sietnek. A nehéz mun-
kakörülmények, a bérezés miatt a sóvágók többször tiltakoztak, szervezkedtek, pl. 1435�
ben vagy 1551�ben Máramarosban. A nyári idQszakban sokuk inkább aratást vállalt.40 Ha 
fellapozzuk a Fugger korszak erdélyi vagy például a máramarosi kamara 16. század kö-
zepi számadásait, azt látjuk, hogy a számos egyházi ünnep miatt (vasárnapot beleszámítva 
100�110 ilyen nap akadt) alig számolhatunk átlagosan heti öt munkanappal.41

A bányatermék Magyarországra való szállításáról a kamara gondoskodott. A nagyobb 
kocsisó elszállítására szekereseket fogadtak fel, akik részben a bányavárosok polgárai kö-
zül kerültek ki, részben falusi lakosok voltak. Az átlagos alkalmatosság 5�6 mázsát bírt el, 
ám akadtak nagyobb, vasalt fajták is, amelyekre 15�16 mázsát (esetenként többet) lehetett 
rakodni, 8–10 ökröt vagy még többet fogtak elébük (pl. Máramarosban 16�ot). A tengelyen 
való szállítás azonban sokba került. A szekeresek ki voltak szolgáltatva a rossz utaknak, az 
idQjárásnak. A paraszti fuvarosok számára a mezQgazdasági munkák élvezték az elsQbbsé-
get. Így a fuvarozás igazi szezonjának október illetve május s június egy része tekinthetQ. 
Ha nem volt elég szekeres, a kamara kényszerítette fuvarozásra a jobbágyokat.42

A kisebb hajósó továbbítására hajókat vettek igénybe. A kamara adott megbízást a ha-
jósoknak (cellérnek hívták Qket). Pk tél végén ácsolták a dereglyéket, amelyeket majd a 
célállomásokon hagytak, hisz az Alföldön faanyagukat hasznosítani tudták. Ha hihetünk 
egy 16. század közepi híradásnak, meglepQen nagy (feltehetQen lapos fenek_) alkalma-
tosságokat készítettek Erdélyben. A tordai hajó legnagyobbjára mintegy 60�70 tonnányi 
árut lehetett rakodni. A vízi szállító alkalmatosságokat Tordán készítették, leúsztak velük 
az Aranyoson a Marosig, és csak ott rakodták be a sót. Nem lehet véletlen, hogy Tordán 
lényegesen kisebb kockákat vágtak, mint Vízaknán, hisz az Aranyos torkolatánál a folyó 
sekélyebb volt, mint Alvincen, ahol a vízaknai terméket rakták rájuk.

 16. század közepi leírás alapján a Désen ácsolt hajó nagyobb volt, akár 90–100 tonna 
rakományt is elbírt. A források arra utalnak, hogy a tavaszi (április–május) magas vízállást 
használták ki a cellérek, hisz egyébként képtelenség lett volna ekkora szállító alkalmatos-
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ságokkal hajózni ezen a két folyón Erdélyben. Természetesen kisebb hajókat, csónakokat 
is igénybe vettek, és nem feledkezhetünk meg a tutajokról sem. ElQfordult, hogy a kockák 
azért nem jutottak el az ország belsejébe, mert elmaradt az áradás. A 16. század elején úgy 
vélekedtek, hogy Szent György (április 24.) napja elQtt nem lehet Máramarosból a hajó-
kat elindítani. A biztonságos hajózás érdekében kora tavasszal a folyókat megtisztították 
a fatörzsektQl, lebontatták a malomgátakat, megtiltották vízi malmok létesítését, amelyek 
akadályozták a szállítást. Azt lehet tehát mondani, hogy a bányák egész évi termelésének 
jelentQs hányada tavasszal jutott el a legfontosabb magyarországi sókikötQkbe (Szatmár, 
Tokaj, Poroszló, Szolnok, Szeged), s innen továbbították a távolabbi tájakra.43 

Nehéz megbecsülnünk a termelés és a fogyasztás nagyságát, pontos eredményt alig-
ha várhatunk. Ki mennyit sót használt, függött életmódjától, attól, hogy paraszti vagy 
városi környezetben élt, mennyi állattal rendelkezett. Az sem volt mindegy, mennyit 
kellett érte fizetni. Az itáliai Veronában a 15. században egy – egy paraszti háztartás 
személyenként mintegy 8 kilogrammnyit fogyasztott el, amiben nincs benne az a meny-
nyiség, amit az állatoknak szántak. A 16–17. századi Németországban egy fQre 10 kg 
sót számolhatunk. Poroszországban 1765�ben elQírták, hogy minden 9 évesnél idQsebb 
személy évi 12 kg�nak megfelelQ mennyiséget köteles vásárolni.44 Franciaországban a 
18. században 23 és 2/3 font, vagyis 11,6 kg�ra becsülhetQ a paraszti háztartás szükség-
lete (amibe a konyhai só, a hús stb. konzerválására hasznosított, illetve az állatok táp-
láláshoz szükséges mennyiség is beleértendQ).45 A 18. század végi Szatmár megyében 
150–160 ezer lakos évente mintegy 19 600 mázsa sót, míg Bihar megye 347 369 lakosa 
35 681 mázsát használt fel. Az értékeket a lakosság lélekszámára vetítve, azt mond-
hatjuk, hogy Biharban lakosonként 10,28 kg, Szatmárban 12,25 kg�t számolhatunk ki, 
vagyis nem járunk messze a franciaországi adattól. Ezekben a számokban benne van 
az állatok (szarvasmarha, ló, juh, kecske stb.) szükséglete.46 Mivel a középkor végén az 
ország lakossága mintegy 3 millió fQt tett ki,47 az egy személyre vetített fogyasztásra a 
fenti példák alapján igen óvatosan átlagosan 8–10 kg�t számolva, 24–30 ezer tonnára 
becsülhetjük azt a mennyiséget, amelyre ekkor szükség lehetett egy évben. Úgy véljük, 
a felsQ érték közelíthette meg a valóságot.

Mindazok, akik valamilyen oknál fogva törvényesen jutottak sóhoz, természetesen a 
terméket árusíthatták. A kereskedQ, ha kamaránál vásárolt, kereskedhetett vele, ám csak 
kamarahelyeken kívül tehette ezt meg. A feltétel az volt, hogy igazolni tudja, hogy tör-
vényesen vásárolta a terméket. Vagyis a monopólium nem érvényesült maradéktalanul.

A király egyháziaknak, illetve világiaknak különbözQ okokból sót adományozott, vagy 
éppen sóval fizetett. Voltak, akiknek kiváltságaik alapján járt bizonyos mennyiség ebbQl 
a termékbQl. Az éves rendi nagykáptalan megtartásához 300 forint érték_ máramarosi só 
járt a pálosok budaszentlQrinci (Buda mellett, a mai Szép Juhászné nev_ hely) központi 
rendházának. A többi rendházzal sem voltak sz_kmarkúak királyaink. A pálosokon kívül 
más egyházi intézmények is hozzájutottak ehhez a termékhez.48

Rendszeresen szolgálatokért avagy ajándékként az uralkodó sót adatott valamely föl-
desúrnak. Királyi tisztségviselQk illetményük egy részét sóban kapták. 1504�ben pl. a bu-
dai várnagynak évi fizetésül készpénzben1200 forint, sóban pedig 500 forint járt.49 Mivel 
a kamaráknál nem állt rendelkezésre elegendQ pénz, az alkalmazottak illetményük egy 
részét szintén ebben a termékben kapták. Ha a hivatal vásárolt, gyakran sóban fizetett (pl. 
fuvarosoknak, hajósoknak). Az sem volt ritka, hogy a király valamelyik sókamara bevé-
telének a terhére vásárolt be, utalt ki pénzt. Nem volt ez magyarországi specialitás, hisz 
másutt is ezt látjuk. Ausztriában például a 14–15. században a sóbánya üzemek valóságos 
hercegi kifizetQ hellyé változtak.50
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A török elleni védelem mind több pénzbe került. Ozorai Pipo, a Tallóciak, Hunyadi 
János a sóból származó bevételbQl egészítette ki a háború költségeit. A Jagellók idején a 
pénzhiány miatt a várkapitányok, a végvárak katonái illetményük egy jelentQs részét sóban 
kapták meg. 1504�ben 20 558, 1511�ben pedig 21 484 forint érték_ sót juttattak nekik (a 
katonai összkiadások 18,2%�a, illetve 15,2%�a). Ez több mint félmillió sókockát jelentett. 
A mennyiség akkor is tekintélyes, ha tudjuk, hogy a katonákat a kisebb hajósóval fizették.51

Erdélyben s Máramarosban a bányakamarák szintén árusították ezt a cikket, a sóvágók 
járandóságához (mint említettük) hozzátartozott a természetbeni juttatás. ElsQsorban Dés, 
Torda, a máramarosi kamaravárosok polgárai, a környezQ helységek lakói vettek belQle, 
de az AlföldrQl is eljártak ezért a termékért. Debrecen kiváltságot kapott arra, hogy lakói 
Erdélyben és Máramarosban egyaránt szabadon vásárolhatják ezt a cikket. A kamarások 
rá voltak kényszerülve arra, hogy a bányaterméket helyben árusítsák, hisz így jutottak a 
bánya üzemeltetéséhez szükséges pénzhez.

Ám nem csupán errQl volt szó. A bányák hegyvidéken feküdtek, gondot jelentett az 
élelmiszer beszerzése. A 13. század végén Désvár polgárai rendelkeztek azzal az elQjog-
gal, hogy azt a sót, amit kisebb cikkekért télen vettek, Szent György ünnepéig (április 24.) 
szabadon árusíthatják. 1376�ban Nagy Lajos azt a kiváltságot adta Désakna polgárainak, 
hogy amennyiben élelmiszert vittek a kamarai alkalmazottaknak, szállítmányuk vámmen-
tességet élvezzen. Máramarosi mezQvárosok lakói hasonló kiváltsággal rendelkeztek. A 
16. század közepi források azt mutatják, hogy az Észak�Alföld lakói rendszeresen jártak 
sóért Máramarosba. A kereskedQk többnyire hitelben vásárolták meg a hivataltól a termé-
ket. Megesett, sokuk évekre eladósodott, s volt, akitQl sosem lehetett behajtani a pénzt.52

Mint láttuk, a Jagelló korban rohamosan esett a sóból származó bevétel nagysága. 
Ennek a ténynek nem csupán a korrupció, a hanyag kamarai igazgatás a magyarázata. 
Egy 1519�bQl származó velencei követjelentés azzal magyarázta csökkenést, hogy a bá-
nyáknál s nem az ország belsejében lévQ hivataloknál adtak el sokat.53 A forrásokból az is 
kiderül, hogy jelentQs mennyiség maradt raktáron. Ez a tény nem csupán a hanyagságról 
tanúskodik, hanem arról is, hogy a bányakamara pénztárában nem volt elég pénz a szál-
lításra. Hozzátehetjük, nQtt az a sómennyiség, amit már nem a kamarai szervezet hozott 
forgalomba (fentebb idéztünk rá példákat). 

A fellendülQ osztrák termelés miatt a késQ középkorban megsz_nt a nyugati irányú 
magyar sóexport. SQt! Királyi tiltások ellenére Ausztriából, Lengyelországból rendszere-
sen hozták be ezt a cikket. Ennek nem csupán az az oka, hogy az osztrák, illetve a len-
gyel termék olcsóbb volt a magyarnál. A kamarai szervezet nem mindig tudott elegendQ 
mennyiséget szállítani a bányahelyektQl távoli határvidékre. A 14. század közepén Lajos 
király engedélyezte mind a lengyel, mind pedig az osztrák termék behozatalát. Utódai 
sem tehettek mást, kiadták az engedélyeket. Észak-Magyarországra (Árva, Turóc, Liptó 
megyék, Szepes és Sáros északi része) a 13. század vége óta rendszeresen szállítottak 
lengyel sót.54 Nyugat-Magyarországon a hazai terméknek komoly konkurenciát jelentett 
az osztrák fQtt só, amit fQként Pozsonyon és Sopronon keresztül szállítottak. Pozsonyon 
keresztül az 1444 és 1464 közötti idQszakban (a városi számadások adatait átszámítva) 
évente 1000–1400 tonnányi sót hoztak be. Mátyás 1464�ben tiltotta meg az osztrák cikk 
importját. A 15. század végén azonban ismét növekedett a behozatal, ugyanis a királyi 
kamarák nem tudták fedezni az igényeket.55 Számolnunk kell a csempészforgalommal is. 
Ugyanakkor az erdélyi ásvány eljutott a Balkánra, a török birodalom területére.56

FeltételezhetQ, hogy a hazai termelés bQven fedezte a fogyasztást. Az import nem erre 
utal, és a 16. század eleji erdélyi számadásokból kibontakozó kép sem ezt látszik alátá-
masztani. Az 1510�es években Erdélyben mintegy 15 ezer tonnát hoztak felszínre hiva-
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talosan a királyi bányavárosokban (Désaknán, Széken, Kolozson, Tordán, Vízaknán).57 
Ehhez az értékhez még hozzászámíthatjuk Máramaros termelését, ami legalább 5 ezer 
tonnát tett ki.58 Akárhogy is nézzük, a hivatalos forrásokból kiszámítható mennyiség el-
maradt a szükségletektQl. Magyarázatul szolgálhat a Jagelló�kor hanyag gazdálkodása, 
pénzhiány, az a körülmény, hogy a hivatalosan készített számadások felehetQen nem 
tükrözték a teljes valóságot. Arról sem feledkezhetünk meg (miként utaltunk rá), hogy a 
bányászok a bérük mellé természetbeni járandóságként sókockát kaptak, amit árusíthat-
tak. Ki tudja, mennyit csempésztek ki, mit nem számoltak el a kamarások. 1517�ben oly 
sok sót loptak a kamarákból, hogy az uralkodó az ország nyugati részein is kerestette az 
eltulajdonított mennyiséget.59

Nem csoda, ha a szervezet mind kevésbé tudta fenntartani magát. WerbQczy István 
1514 táján tervezetet készített, ami a kamarák számát radikálisan csökkentette volna. 
Végül az uralkodó azt a megoldást választotta, hogy 1521�ben megsz_ntette a sómono-
póliumot, szabaddá vált a kereskedelem, felszámolták az ország belsejében lévQ királyi 
sóhivatalokat. Ugyanakkor néhány fontos kamara (pl. Szeged, Szatmár, Tokaj) megma-
radt. Ugyanis a vízi szállításnak azt a szervezetét, ami a középkorban kialakult, továbbra 
sem nélkülözhették.

A monopólium tehát egyre kevésbé m_ködött, egyre kevesebb jövedelmet hozott az 
uralkodónak, ugyanakkor magasan tartotta a termék árát. Ám a rendszernek jó gazdálko-
dás mellett voltak gazdasági elQnyei is. Nem csupán arról van szó, hogy jelentQs bevételt 
biztosított az uralkodónak. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a kamarai szervezet 
vállalta magára, és szervezte meg a bányászatot, a szállítást és az elosztást, amely szak-
tudást, pénzt, nagyfokú szervezettséget igényelt. Ráadásul a királyi só vámmentes áru 
volt. Nem véletlen, hogy a rendszer megsz_nése zavarokat okozott az ellátásban, és a 16. 
század közepén felmerült a kamarai rendszer visszaállításának gondolata.

A sómonopólium felszámolása természetesen kedvezett a már korábban is a termék 
továbbításába, a vele való kereskedelembe bekapcsolódó városoknak (bányavárosok, 
Debrecen, Szeged például), az alföldi falvak, a bányahelyek körüli vidékek lakóinak. 

1526 után az ország három részre szakadt, ám a gazdasági élet középkorban kiala-
kult szálai nem enyésztek el. Így az Alföld és a Dunántúl oszmán uralom alatti része 
továbbra is ErdélybQl szerezte be ezt a fontos cikket, Tiszántúlra, Észak�Magyarországra 
Máramarosból szállították a sót. Ugyanakkor megnövekedett a lengyel és az osztrák 
behozatal. Ennek a kornak, illetve a késQbbi koroknak tárgyalása külön tanulmányokat 
érdemelne.60
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