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E l ő s z ó

Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület 

alapításának 75. és a Bányászati és Kohászati Lapok megindi- 

tásának 100. évfordulóján Péch Antal, a legnagyobb magyar 

bányász emlékének áldoz azzal, hogy élete fő müve, az
* * mjp? * m • * . # - * • t ‘ *

" A1 s ó ma gy a ro rs zág bány amivel és ének története11 kéziratban ma

radt I I I . kötetét, 80 évvel a I I . kötet megjelenése után,

kiadja.

Kortársai még emlékeztek rá, hogy Péch Antal történeti 

munkájához az adatgyűjtésben nem állt meg a II . kötetet lezáró 

1650-nél. Az OMBKE Selmec- és bélabányavidéki Osztályának 

1909. április 28—i ülésén Farbaky István közölte, bogy tudomá

sa szerint Péch Antal a befejező kötetéhez nagy, feldolgozásra 

váró anyagot gyűjtött és feltette a kérdést, fog-e ezzel valaki 

foglalkozni. Réz Géza válasza erre az volt, hogy Péch Antal 

adatai, feljegyzései nála vannak, ő vállalja a feldolgozást, a 

befejezéstől azonban távol áll, ehhez több év munkája szüksé

ges. Terve azonban csak terv maradt és mihamar feledésbe merült.

Kosáry Domokosé az érdem, hogy fél évszázad múltán 

Péch Antal kéziratát a családi levéltárban feltárta és avatott

kézzel sajtó alá rendezte.

Péch Antal már korosnak érezte magát, amikor nagy törté

neti munkájához hozzáfogott. "Terjedelmes és nagy feladat mely 

még előttem fekszik, é3 megoldása hosszú időtkiván, én pedig
•  * .  • •

már öreg vagyok, kinek napjai megszámlálvák. De nem lennék bá- 

nyász, ha a cél távolsága miatt lemondanék vállalatomról; a 

bányász ritkán érheti meg nagyobb vállalati eredményét, de 

azért lankadatlan szorgalommal folytatja munkáját,mert tudja, 

hogy a jó irányban kezdett vállalatot majd célhoz vezetik má

sok, ha ő már kidőlt" - irta 1884—ben müve I . kötetéhez elő- 

szavában.

Nem lennénk bányászok, ha Péch Antal kéziratát nem tennők 

közkinccsé. Kettős jubileumunk esztendejében Péch Antal bánya- 

mécse az egykor hires alsómagyarországi ércbányászat 1650-től 

1750-ig terjedő száz esztendejének tengernyi eseményére, tányé

ré vet fényt és e posztumusz kötet hasznosan kiégésziti a hatá-
.% .  ** * - % 0 1 1 •  ±4 * ^   ̂ e& f "* 7 T  "" í ► * ,  mSv ‘ m * 'mm

runkon beiül és kívül ma is becses forrásként hasznáűLt első 

két kötetet.

6298/FA, Gyulay Zoltán
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Bevezető:

Pécs Antal munkájáról. kéziratairól 

Péch Antal, A1só-Magyarország banyamivelésének törtenete

c. munkája 1650— ig terjedő részét /I- II.B p .1884—1867/ ezelőtt 

nyolc évtizeddel adta ki a Magyar Tudományos Akadémia I I .  és

I I I . osztálya együtt. Most a Bányád ati és Kohászati Egyesü

let, amely, különösen Gyulay Zoltán kezdeményezéséből, jelen- 

tős mértékben támogatja a hazai bányászattörténét ügyét, arra 

kért fel, hogy Péch Antal irathagyatékából állítsam össze és 

rendezzem sajtó alá azt, ami e munkának az 1650-1750 közti 

időszakot tárgyaló I I I .  kötetéből elkészült, illetve megma

radt. Mint történész, és mint Péch Antal dédunokája és kézira

tainak őrzője egyaránt kötelességemnek éreztem, hogy e meg

tisztelő felkérésnek eleget tegyek. De kötelességem! • érzem 

azt is, hogy előre megmondjam: amit az olvasó, a kutató igy 

kézbe kap, az nem kész feldolgozás, még az 1880—as évek szo

kásos értelmezésében sem az. A jelen kiadvány olyan ee övegré- 

szeket tartalmaz, amelyekből jól felismerhetők a készülő kö

tet körvonalai, de amelyek végleges egésszé sosem álltak ösz- 

aze. Közzétételüket az indokolja, hogy regeszta-formában igen 

bő, megbízható, forrásértékű, sokhelyt számszerű részletekig 

menő adatanyagot nyújtanak, olyat, amely jól feIha^nálható 

különösen a bányászattörténészek, de általában a kor gazdasá

gi, társadalmi, sőt politikai és művelődési viszonyaival fog

lalkozó történészek számára is . Aki a Garam vidéki, egykori 

nevén alsó-magyarországi, ma közép-szlovákiai bányavidék 1650- 

1750 közti történetének összefüggő feldolgozását kéréséi e kö- 

tetben, azt csalódás éri. Aki azonban egy fajta forrásközlés

nek tekinti az alábbiakban kézhez kapott adatokat, az látni

fogja, hogy ezek sok vonatkozásban mégis tovább, előbbre vi

szik egy századdal azt, amit e bányászatról eddig ismertünk.

A jelen kötet tehát nem pótolni, hanem elősegíteni óhajtja 

ezen időszak történetének összefoglaló elemzését.
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A urunk a első része, mint említettük, több, mint nyolcvan 

átott napvilágot. A szerzőeve látott napvilágot. A szerző kéziratos hagyatékából halála 

/1395 / után több mint hetven évvel tesszük közzé a folytatást,

agy pontosabban ami a ránkmaradt és az / igy a 2.

vilagnéboru/ során is megsérült anyagból annak minősül. Mind- 

32 szükségessé teszi, hogy bevezetőül ismertessük egyrészt az

munka keletkezesét, fejlődési stádiumait, Péch Antal 

elképzéléséit es munkamódszerét, másrészt pedig kézirat hagya-

sorsát, szerkezetét, jellegét, és azt az eljárást, a- 

melyet a jelen kötet összeállítása során követtünk. Valameny 

nyire ez is megkönnyíti majd azok munkáját, akik a továbbiak 

T&rán hasznosítani akarják a Péch Antal által annyi gonddal 

összegyűjtött adatokat.

/

í .

Péch Antal /1822—1895/ mint bányamérnök és a selmeci 

banyakerület igazgatója, a termelés gyakorlati problémáiból 

kiindulva, azok jobb megoldását keresve jutott el a bányászat

tortenetehez, amellyel élete két utolsó évtizedében egyre töb 

bet foglalkozott.*^ Péch a ZLX. ® ázad uj, polgári műszaki

.¿jeí seget képviselte a feudalizmusból a kapital izmusba át lé—

pc Magyarországon. S enn nem nagy

zámu. rét égé t , amely úgy kezdte életpályá ját a reformkorban

hogy mótt bele a nemesi érdekek, a hazai feudaliz

vevenyébe. A jövő, a polgári-nemzeti átalakulás felé vezető 

utón együtt haladt a köznemesi liberalizmussal, de különbözött 

is tő.e, nem feltétlenül ilyen vagy olyan radikalizmusban, ha-

ne ja objekt sagai, társadalmi feltételei követke

--'̂ en, egyszerűen abban, hogy hitelesebben polgári álláspontot

képviselt. Péch Antal e 

varosában, Nagyváradon 

amelyet közben Temesváron

genyedő ácsmester fiaként, szülő

iskoláit egszakitással

hogy megtanuljon
e38

ném étül.

őszén került a selmeci bányászati akadémiára, ahol 1842

ben kitunc eredmennyel fejezte be tanulmányait es
kincstári gyakornoki alkalmazást is kaoott öt
ott itt Selmec főleg a zuzó knél, Ritt inger

mindjárt 

ztendőt tül 

Péter ol-

aalán sajátítva el, kísérletezés közben, az éicelőkészítés uj
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ódszereit. 1847-ben a kamara Csehországba küldte, hogy ta

pasztalatait fel-has Joac himst Se hl wâ CLDr

en uj zuzómüveket. zonhat éves volt, midőn az

1848— i polgári forradalom elhozta a nagy, törtenelmi fordu 

amelyben e fiatal polgári értelmiség saját u j , jobb v

r \

f ju sÍgéretét pillantotta meg. Nem meglepő,ha az i 

ott találjuk,mint a bányászati ügyek fogalmazóját, az

D

magyar felelős kormányzat apparátusában, K 

nisztériumában, amelynek fő törekvései köz 

álló pénzügyek mellett az önálló ma gyár őrs

uth penzúgymi- 

artozott az Ön

bányászat meg

teremtése, a több évszázados bécsi alárendeltségből való ki

emelése i s . S mig öccse, Péch József, utóbb neves vízépítő 

mérnök, akkor pesti diák, a Hunyady zászlóaljban, Perez el 

alatt, majd Erdélyben vette ki részét a szabadságharcból,Péch 

Antal a kormánytól kapott feladatoknak tett eleget, igy 1849

elején a körmoci pénzverő menekítette, kalandos utón,

Debrecenbe, majd a kormányt követte Aradra is . Az ab

szolutizmus alatt, bár a fogságot elkerülte, elhelyezkedni

sem tudott, igazolásért sem akarván folyamodni. így előbb 

Csehországban, majd több éven át Poroszország Rajna mellet 

részen, a fejlett iparú Ruhr-^vidéken, Bochumban lett 

igazgató. A hatvanas években hazatérve Mátra vidéki, majd Nóg 

rád megyei vállalatokkal foglalkozott, mig végül 1867-ben 

az uj pénzügyminisztériumban kapott beosztást, ahol az álla

vett, a Felv

vánfrn tanúimánvo

mi bányászat újjászervezésében tevékeny
9

déktől a messzi Erdélyig személyesen, he
[ B t

va a viffi onyokat és a legsürgősebb teendőket. Nagy része volt 

a diósgyőri vasgyár létrehozásában', a zsilvölgyi bányatelep 

felfedezésében és korszerű berendezésében, és a magyar bányá

szati szaknyelv megteremtésében; nem utolsó srban e célból 

alapította és indította meg 1868-ban a Bányászati és Kohászati 

Lapok cimü, két külön ágra válva ma is élő szakfolyóiratot.

Az uj helyzetben az volt a véleménye, hogy nem a politikai 

függetlenseg kérdésére kell az erőket Összpontosítani, nane

politikai keretet tudomásul véve , adott és nem

is egészen megvetendő - lehetőségeket felhasználva kell modem 

eljárások segítségével az ország gazdasági erősödé

séért küzdeni, — az ő esetében a hazai bányászat technikai és

10632/Nré



4 - '

termelési szinvonalának emeléséért, 1875—bán vette át uj s 

végső hivatalát: a selmeci bányakerület vezetését, a feudális 

idők egykori főkamaragrófjai utódaként és azok székhelyén, az 

/  ősi kamaraházban Selmecen, de azzal a polgári puritanizmussal, 

amely mindvégig, a századvég nyüzsgése közt is őszintén őrizte

848 társadalmi zményeit, pozitívumaikkal korlátaikkal

egyetemben. És egyúttal a technikai haladás, a korszerüsités 

mindig modem igényével is, amelynek jegyében vezette be, a 

bányatérképezés terén, a "névtelen bánya” mintájának alkalma 

zását, törekedett az uj kohászati eljárások meghonositására

és fejezte be, egyebek között, a selmeci II.József altáró ne
9

zedékek óta húzódó munkálatait.

A tudomány, technika és termelés össz. efüggéseinek problé
/  •  /

ma.iat történeti perspektívában fejtegette már $  ék

oglaló értekezésében is

8 elmecz vidéki

tudomán haladásának befol

/Bp. 1881/. De behatóbban
*oglalkozott a gondjaira bizott selm bányászat dolgaival
Annál i nlcá bb

kulásával

désével, a vele kapc

zükségét érezte annak, hogy ezek történeti

selmeci bányarendszer múltjával, fejlő

en tapasztalatokkal is rész-
letekbe enoen oan legyen. A jelen és j "terveit

adatait reálisabbá tehette, ha a múltat is ismeri. A múlt

fel

meg

smerésének útja pedig nyitva állt előtte: csak

nie a selmeci JO>
őkamaragrófi levéltár raktáraiba

kellett lép 

elővennie

a régi bányaigazgatósági és bányabirósági jegyzőkönyvek

kóoegeiu. Péch Antal ezt tette, az Őt jellemző pontossággal 

szorgalommal, és szeme előtt fokról-fokra kibontakozott 

nemcsak a helyi, selmeci bányászat múltja, hanem az egész Ga

ram környéki bányav ame Selm

bánya öcbánya, Besztercebánya stb.

kiviil Bélabánya, Bak

vállalatait is
magában foglalt és amelyet a török idők óta, midőn a hóditó

az ország középső vidékeit hatalmában tartott

nak csak az
és az ország

szaki és nyugati peremvidékeit hagytanBg, nalsó
magyarórazáginak bár

böztetéaül a még északabbra fekvő, 

így alakult ki, Péch Antal jegyzeteiből

északon feküdt, megkülön 

szepességi bányavidéktől

ményeként, az 

amelynek a

10632/Nné
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Alsó-Magyarország bényamivelésének története",

század végéig terjedő első kötetét, kézirat



bán, kiadás céljából, a szerző 1882 junius 22-én küldje ces
o/

Selmecbányáról a Magyar Tudományos Akadémiának.^ "Ilar re-

. 7-eii levélgebb idő óta foglalkozom azzal - irta, - hogy az 

tárak adataiból az alsómagyarőrs ági bányamivelés történeté 

összeállítsam, de egyéb teendőim mellett munkáit' csak 

haladhat. Azonban a XYI-ik század végéig terjedő adatok már

rendezve vannak, és azt vélem, hogy közöltetésük áű.tal bsny&

szatunknak jó szolgálatot tennék". Az I .  kötet 

Péch Antal még i közelebb m l  meghatározta, hogy "nem a bánya- 

városok, de nem is a bányászat általános vagy jogi viszonyai 

nak történetét óhajtja megírni, hozzátéve /Wenzel Gusztáv ál—

utalva/: "e czélra az enyém-talános összefoglaló 

nél avatottabb tollal bir irodalmunk". Az ő célja más: na bá 

nyamivelés fejlődésének változatait, az egyes bányák mivelés

nek történetét akarom egybefüggően, áttekinthetően közölni, 

tehát különösen a bányász közönségnek kivánok szolgálni oly

adatokkal, melyekre nagy szüksége van". E gyakorlati célkitü 

zés még fokozottabban kifejezésre jutott abban a másik, az 

előzővel párhuzamosan készülő munkában, amelyben Péch Antal 

a Selmecre vonatkozó bányászattörténeti adatokat külön, rész 

letesen, és- éppen gyakorlati meggondolásból — bányavállala

tok szerint csoportositva állította össze. E munka: A selmeczi

átok tört én ért e I .  kötete, a minisztérium támogatá- 

sával, ugyancsak 1884—ben, vagyis az előző munka I.kötetével .
•  _  «

egyidőben látott napvilágot Selmecbányán. Ez az utóbbi, selmeci 

kötet azonban már egészen 1650-ig eljutott, annak jeléül, hogy 

Péch ekkor már a következő félszázad adatainak összegyűjtésé-
v|B̂  fjp* fljRdBSF1 * \A ■ i ti-’" - n w * * jISI * r '

vei is jelentős mértékben előre szaladt.

Az a részletes ismertetés, amely a két első kötetről

gyutt jelent meg, 1885—ben, a történész oldalról, a Századok /
A7

hasábjain , szintén azt hangsúlyozta, hogy Péch munkájának

célja

"inkább a praktikus bányászat érdekeinek szolgálata, hol 

a történeti adatok s az azokból elvonható tanulság csupán 

csak arra valók, hogy a régi bányamüvekben időnkint el 

ért eredményeket számszerint feltárva, oly kiinduló pon

tokát nyújtsanak mai bányászatunknak, melyekre ujabb ja 

vasiatokat és terveket bizton alapítani, ujabb vállala-

loó32/Nné
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toknál bizton támaszkodni lőhessen. Mert az elődök sze-
| •

rencséa működésének vagy sikertelen küzdelmeinek ismere

te mutatja meg egyfelől az utat és helyet, hol a föld mé 

lyében rejlő érez-kincseket keresni kell, s ez óvja meg 

másfelől a bányászt, hogy oly vállalatba ne fogjon, mely

lyel előtte már mások kevés eredménnyel vagy épen minden 

siker nélkül küzdöttek".

Ezért voltak és vannak folytatja az ismertető nagyobb

bányamüveknél mindenütt kézirat feljegyzé b ónyakr ónikák

Ezek ónban hiányosak pontatlanok. Most viszont "hazai

nyászatunknak egyik legkiválóbb szaktekintélye és elöljáró ki

, "hogy a bányamivelés törtéünosége határozta el ma

netére vonatkozó hiteles és lehető egrészletesebb adatokat

melyek eddig az irattárakban eltemetve hevertek zegyü jtse
s zigoru kritikával, egybefüggően, könnyen áttekinthet

mában, a bányás hasznára, nagyobb szabású munkában

.<özre bocsássa17. A Századok befejezésül azt kívánta, hogy 

szerző "müvét a tudomány és irodalom hasznára«, rövid időn

a

ljes sikerrel befejezhesse »1

iratában5/
Angyal Dávid, Akadémia folyó

t ugyancsak azt irta a munkáról

olytatása nem fog elmaradni ért n
hogy "reméljük, 

nemcsak a bányás

közönségnek lesz szüksége” . A munka, nem utolsó sorban a függe

lékben közölt okmányok miatt, mint forrásközlés is helyet ka

pott a hazai historiográfia történetében.

midőn az 1885-i történelmi 

rátumában mérleget próbált

kongresszus

Thallóczy Laj

terjesztett

nek kiadatlan 

megemlít ette

Az Alsó-

sziteni Magyarőrszág történeté—

és kiadott forrásbázisáról, Péch 

a jelentősebb akadémiai kiadványok

munkáját
6/

rarország bániam ive lésének történ
ző, második

követke

amely az 1600—1650 közti időszakot tár—
gyalt a, nem sokkal az első kötet 

Antal az Akadémiához*

bán, hogy az egykor nlndöss

re nagyobbra nő.

hez, egészen a XTY

megjelenése után benyújtotta 

Már ekkor is nyilvánvaló volt azon 

két kötetre tervezett munka egy 

ea befejezéséhez, a fejlődés végig kisérésé—

nehéz munkájára
zázad derekáig, még jónéhány esztendő

olna szükség. Péch Antal ezzel kapcsolatos

-■rveit legrészletesebben abban a levélben fejtette ki ame
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lyet 1885 okt* 30-án /tehát a I I .  kötet elkészülte utón, de

még megjelenése előtt/ a Magyar Tudományos Akadémia érdeklő-
7/

désére irt -válaszul' . E levélben először is utal arra, amit 

az I .  kötet előszavában már kifejtett!

"Munkám czéljárói most sem mondhatok egyebet; megirásá-
•  M  ^

nál mindég szem előtt tartottam,hogy kinek irok, és igve- 

keztem a történeteket úgy adni elő, hogy a bányász az 

egyes események okait könnyen megtalálhassa, és teljesen 

tájékozva legyen, hogy elődeink mit dolgoztak, hol és 

milyen eredménnyel munkálkodtak, és miért kezdtek vala

mely vállalatba, vagy miért hagyták azt el?"

"A bányász nem elégedhetik megawal, ha csak azt mondom 

neki, hogy bányájában ekkor és ekkor jó érczek termel

tettek; neki biztosan kell tudni, hogy hol és milyen mó

don folyt a mi ve lés, és mi volt az oka, hogy megszüntet

ték? mert különben a régi dús jövedelem könnyen arra csá-
%

bithatja, hogy nagy költséggel újra megnyissa a bányát, 

és megeshetik, hogy reményében csalatkozik, pedig ha a 

régi mivelés történetét ismerte volna, tudhatta volna, 

hogy ott az érczeknek csak üres helyét fogja találni."

"ügy vélem tehát, hogy ha a bányamivelés történetét aka

rom megirni, azt csak a két első kötetben követett módon 

tehetem".

"A munka terjedelmét 4* kötetre terveztem,; az I .  kötet 

már ki van adva, magában foglalja a bányamivelés válto

zásait 1600—ig; e korszakra esik a Thurzók és Puggerek 

működése, az urvölgyi rézbányák fénykora, hanyatlása és 

kincstári kezelésbe vétele, Selmeczen pedig a magán bá

nyászatnak újra éledése".

"A I I—ik kötet tárgyalja a selmeczi magánbányászat rövid 

tartamú virágzásán kívül az alsó—magyarországi bányászat 

általános hanyatlását is , és hogy miképen jutott a Bel-  

meczi bányászát a kincstár kezébe. E korszak 165C—ig ter

jed, midőn ismét kilátások nyíltak egy jövedelmezőbb

miveiésre
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"A III—ik kötetbe kivánoin befoglalni az 1650-tol 1750-ig 

terjedő, nevezetes korszakot, melyben a régi mivelési

\  mód egészen átalakult, a zuzóérczek értékesítése megkez

detett, és a vizemelés nehézségeinek leg^3 zesére rend 

kiviül erőfeszítések tétettek".

A IV-ik kötet tárgyalná azután az 1750-től 1850-ig ter

jedő korszakot, melynek első felében volt a selmeczi és

körmöczi bányák fénykora, ez időszakra esik a selmeczi

bányászati akadémia alapitása, és áltáljában bányásza

tunknak mintaszerű berendezése, melynek daczára a kor

szak vége felé ismét alább szállt a bányák jövedelmi 

képessége".
é

"A második kötetet, mely a legkisebb, gyorsan benyújt

hattam az első kötet megjelenése után, mert a hozzá való
" *  ̂• w . -■ i 'w'* ̂  ‘ &pfc • il-'j f * r ' M rfcMES* • - ki
anyag már egybe volt gyűjtve, de legalább 5 évre lesz 

szükségsm, mig a 3-ik kötethez való anyagot egybe gyűjt

het em, és azután még vagy 4—5 évre, mig a 4—ik kötettel 

is elkészülök, mert ezentúl méű? mindég nagyobb és nagyobb

irathalmazból kell kikeresnem a használható adatokat".

okmányok között , melyeket úgy, mini; az első kötetnél 

mellékelni szándékozom, ritka az országos érdekű, de bi

zonyára valamennyi érdekelni fogja a bányászokat".

Midőn a munka II.kötete 1887—ben napvilágot látott, en

nek előszavában Péch Antal röviden a nyilvánosság előtt is 

utalt további terveire. A I I . kötetben tórgyalt, viszonylag 

rövid időszakot — irja — kenytelen volt elég részletesen tár— 

gya^ni, mert másként érthetetlen maradt volna szaktársai 

e^ctt "ez ötven év bányászatának rendkívül változó sorsa".

Szidóoen, a XVII. század első felében "növekedett a kincstáur
f i

bányabirtoka Selmeczen oly nagyra, hogy ezentúl döntő befo

lyást gyakorolhatott a kincstár úgy a bányászat, mint a város 

ügyeire; miből később nem egy heves összeütközés és elkesere

dett vita keletkezett a városi és kincstári tisztek között". 

Ugyanezen ok-kból látszott szükségesnek okmányokat is nagyobb 

számban /223 daraboti/ csatolni a I I .  kötethez, "hogy az el- 

Deazélt Hihetetlen állapotokra nézve tanubizonyságul szolgál—
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janak". Ezeket előrebocsátva Péch Antal kifejezi reményét, 

hogy ilymódon *

"Bevégezvén a kisebbszerü mivélések korszakát" /vagyis 

a sok,kis vállalkozásét/, "ha isten éltet és müvemet to

vább folytathatom, a legközelebbi kötetben hosszabb idő

szakot foglalhatok össze, és az élénkebb, jobban kifej- 

lődött mivelés kevésbbé változó eredményei megengedik, 

hogy kellően tüzetes tárgyalás mellett is 1650-től 1750- 

ig haladhassak; úgy, hogy azután még csak egy kötetre 

lesz szükségem, hogy müvemet befejezhessem, mely ekképen
jJ • j i - P III .i#

összesen négy kötetre fog terjedni".

"Terjedelmes és nagy feladat, mely még előttem fekszik,
é

és megoldása hosszú időt kiván, én pedig már öreg vagyok, 

kinek napjai megszámiáű_vák. De nem lennék bányász, ha a 

czél távolsága miatt lemondanék vállalatómról; a bányász 

ritkán érheti meg nagyobb vállalatai eredményét, de azért

lankadatlan szorgalommal folytatja munkáját, mert tudja 

hogy a jó irányban kezdett vállalatot majd czélhoz veze 

tik mások, ha ő már kidőlt!"

Az előszó egy kissé már búcsúszónak is hangzik talán.
gj I • ’ Q /
Téglás Gábor, ugyanazon évben a Századok hasábjain foglal- 

kozva a I I .  kötettel, még tanácsokkal szolgál a készülő to

vábbi köteteket illetően; szerinte az "elaprózó részletezés" 

helyett jobb volna "az egyes bányatelepek fejlődési phasisait 

tömör, nagy vonásokban" adni, és befejezésül összefoglalni 

"a bányászat az időbeli általános állapotát"» A tanácsokban 

van is helyes, ha a feldolgozás egykorú igénye felől nézzük 

a dolgot. Ma azonban, midőn e nyolcvan év előtti általános ér

tékelés és összefoglaló felett mindenképen messze eljárt vol

na az idő, ma éppen talán az élet, a termelés, a társadalom 

sok apró mozzanatát megörökítő részleteket vesszük, megannyi, 

szines forrásadatként, több örömmel, és alighanem több haszon

nal, kezünkbe. Természetesen Téglás is hangsúlyozza, hogy "nagy X  

nyereség lesz irodalmunkra, ha a gondviselés szerző terveinek 

megvalósuláséit lehetővé teszi". S azt, hogy Péch már az 1650 y 

utáni anyagban dolgozik, még ugyanazon 1887. évben a nyilvá

nosság előtt is jelezte egy 1664—es mozzanattal foglalkozó
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kisebb közleménye"  * A valóságban azonban már III*  kötetét

sem fejezhette be. Kezéből 1895 szeptemberében örökre kihullt 

a toll.

vy Péch irathagyatéka halála után legidősebb lányát Péch

^  Eleonóra, illetve annak férjei Réz Géza, a selmeci akadémia

bányaműveléstan-tanára birtokába jutott. Yelük került a főis

kola átköltözésekor Sopronba, utóbb meg Budapestre* Hagyaté

kukból került lányukx Kosáry Jánosné, tőle pedig e sorok Író

jának kezébe* Az anyagot 1945 elején, a háborús. események so— 

rán veszteségek érték. Egy része megrongálódott, illetve el

pusztult, s eredeti rendje az egésznek felborult* Az iratok 

rendezésére és ismertető jegyzékbe foglalására 1962-ben került

X  sort Gyulay Zoltán felkérésére. Felállításuk nyolc csoportban

/összesen 519 palliumban/ történt. Az I* csoport»/I-8* pallium/
* * % .  

a Péch életére vonatkozó megemlékezéseket tartalmazza* A I I .  

/9-121/ az élete első részével kapcsolatos iratokat a selmeci 

diákévektől az emigráción át 1866-ig. A I I I .  /112-240/ a

pénzügyminisztériumi tevékenysége idejéből /IS.57-1873/, a IY*

„ /241-357/ a selmeci időszakból fennmaradt iratokat időrendben*

Az Y* csoport tartalmazza /358—466/ a bányászat tört én éti vo

natkozású kéziratokat, amelyekre alább még visszatérünk. Az 

anyagot számos bányatérkép /Y I *467-4-93/, műszaki tervrajz

/YII.494—508/, illetve néhány családi vonatkozás /509-519/

egészíti ki*

A bányászattörténéti kéziratok között megvan az Alsó— 

j f e K y 0rs zág bányamivelés ének története nyomtatásban már meg— 

jelent, első két kötetének kéziratai az elsőé hiányos másolat— 

bán /az eredeti ¿»elmecbányán, a Szlovák Központi Állami Levél

tár Gazdasági Osztályán található/, a másodiké sajátkezű tisz

tázásban* A III* kötet kézirata, mint említettük, így, külön 

egészként nem került elő, és ilyen formában minden bizonnyal 

nem is készültjei soha. De a munka e része is nagyjából elju

tott már a végső összeállítást és megfogalmazást közvetlen 

megelőző stádiumba* Alkotó elemei, nagyobb, összefüggő tömbök

ben /ha némi hiánnyal is / megtalálhatók azokban a külön alci- . 

meket viselő kéziratokban, téma—részekben, amelyekbe Péch a 

gyűjtött adatokat munka közben csoportosította, szétosztotta*

*
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Munkamódszere láthatólag az volt, hogy sorban végigolvasta a
I tb

bányaigazgatósági iratokat és a bányabirósági jegyzőkönyveket,
- T "  w —  —  •  - •  -  - •

és az ezekből kijegyzett adatokat regeszta formájában azon té

mák egyikéhez illesztette hozzá, amelyeknek előre, külön al- 

cimen, mondhatni külön rovatot nyitott, külön iveken* Ilyen 

téma volt p l . "Selmecbánya"^ "Körmöcbánya” , "Urvölgy", vagy: 

"Gépészet", "Erdőkezelés". Akad olyan egykorú jelentés, amely 

nagyrészt az egyik témában található, bizonyos pontjai azon

ban /amint arra a megfelelő helyen Péch is utal/ már egy másik 

témába kerültek át* Az egyes témák kéziratainak boritó lapjai 

közé helyezte el, de ismét külön, azt is , amit a szakirodalom

ból, Schmidt gyűjteményéből^0^ , Kachelmann^^ és mások munkái

ból ki jegyzett. Az igy csoportosított anyaghoz név— és tárgy

mutatókat készitett /461—466* pallium/, saját használatára, 

hogy a sok részletadatot összefogja és bármely pillanatban 

világosan áttekinthesse. A külön vezetett témák anyagából ál

lította azután össze, egy-egy időszakon belül, munkája végle

ges szövegét, rendszerint nem sok változtatással. Az egyes, té

mák kéziratain, mint ma is látható, kihúzta a már felhasznált, 

végső fogalmazásba illesztett részeket. Az ilyen kihúzott ré

szek a témákon belül 1650-ig, vagyis a II.kötet időhatáráig, 

haladnak* Ezeket követik azután, 1650-1750 között, a még ki- 

huzatlan, végső szövegezésbe be nem illesztett, felhasználat- 

lan részek, éppen azok, amelyeket Péch élete utolsó évtizedé-
%

ben ir t , és amelyeket most kiemelve és megfelelő sorrendbe ál

lítva I I I .  kötetként alább közreadunk*

A I I I .  kötet, ha teljesen elkészül, nyilván ugyanezen ré

szeket tartalmazta vcűna /más, elveszett részeks szakirodalmi 

és más elemek, egyéb kiegészítések kíséretében/, csak éppen 

más szerkezeti megoldásban, másként, főbb korszakok szerint 

tagolva* Ezt az átszerkesztést mi már természet szerint nem

végezhettük el Péch helyett. Nem vágtuk azét a témákat kor- J
%  .

szakok szerint, hanem meghagytuk mindegyiket /sőt az egyes 

témákon belül is.külön a bányaigazgatósági, és ahol ilyenek 

voltak, külön a bányabirósági anyagot/ a maguk külön, össze-

•^ 66° , időrendi adatsorában. Sajátos módon ez az anyag, éppen 

azért, »ért még nem esett át végső szerkesztés és szövegezés



záró aktusán, éppen mert közelebb áll az eredeti' forrásokhoz, 

és külön Őrizte meg azt, ami bennünket is jobban érdekel, a
#

mi célunk: a forrásközlés szempontjából, igy használhatóbb, át

tekinthetőbb*

Az nyilvánvalónak látszik tehát, hogy a I I I ,  kötet anyag- 

gyűjtése, forrásbázisa legnagyobbrészt elkészült. A témák; ál-

* talában 1750-ig haladnak, addig bővek, ott megszakadnak. Előre

haladott stádiumra vall az is , hogy a I I I .  kötet függelékébe 

szánt okmányok külön letisztázva, időrendbe állitva /164-9-1741/ 

már szintén készen álltak /427-4-32, 4*39«paUium/. Ebből a 

nagyjából kialakult, de még összeállitatlan anyagból kellett 

kiemelnünk azokat az összefüggő szövegrészeket, amelyek forrás

ként, regesztaként ma is értékesíthetők. A probléma az volt, 

hogy a külön alcimet viselő kéziratok, a külön témák közül 

melyekből, azoknak is milyen elemeiből, minő sorrendben állit- 

auk össze a I I I .  kötet anyagát.

A továbbiakban azt az eljárást kell ismertetnünk és indo

kolnunk, amelyet e probléma megoldásánál követtünk.

Először is külön kellett választanunk azokat a tételeket 

/témákat/, amelyek bizonyosan a I I I .  kötet száméira készültek.

A Selmecbányán kivüli mozzanatokat /Körmöcöt, Urvölgyet stb./ 

vagy az általánosabb mozzanatokat /p l . a gépészet fejlődését/ 

tárgyaló tételek nyilvánvalóan ezek közé voltak sorolhatók.

A Selmecbányává! foglalkozó tételekből azonban el kellett dön

tenünk, hogy melyek számíthatók az A1sómagyarországi bányá

ig ive le 3 , és melyek a Selmeci bányavállalatok anyagába. Péch, 

mint említettük, a két munkán többé—kevésbé párhuzamosain dol

gozott. Az 1650 előtti, megjelent részben úgy, hogy az alsó— 

magyarországi keretben kivonatosabban, széttagoltan felhasznált

aeimeci. adatokat kiegészítve éa másként, vállalatok betűrend

je azenint csdportoaitva beillesztette máaik munkájába is . Az

1650 utáni, kiadatlan anyagban ennél jobban azétválaazthatók 

egymástól a azóba jövő tételek. Azokat, amelyek általában, 

öaa zefoglalóan tárgyalták a aelmeci viazonyokat /371, 411/, 

ide» az Alaónagrarországi bányamiveléa I I I .  kötetébe soroltuk. 

Azokat a tételeket viazont, amelyek cimül egy—egy külön sel— 

aeci banyavállalat /akna, táró, atb./ nevét viaelték, félre-
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tettük a Selmecl bányavállalatok folytatása, I I .  kötete szá 

mára. Ide kerültek, és igy a jelen kötetben nem szerepelnek

tehát olyan kéziratos tételek, mint Felsőbiebertérna 174-7-ig

terjedő, részletes története /384-,385/, vagy Pahenxaraa /386 /,

Ó-Mindszenttárna / 3 9 V  stb.stb. anyaga. Mivel a Bányászati és 

Kohászati Egyesület tudomásunk szerint a közel jövőben a Sel- 

meci bányavállalatok I I .  kötetének kéziratból összeállítható 

részeit is meg óhajtja jelentetni, az eredeti, betűrendes fel

építésben, nem kellett attól félnünk, hogy e különválasztás 

következtében értékes adatok kiadatlanul maradnak.

Az igy kiválasztott anyagból ki kellett ezután emelnünk 

azt, ami a I I I .  kötet időhatárán túl, az 1750 utáni időszak

kal foglalkozott. Bár Péch Antal rendszeres anyaggyűjtése, 

mint említettük, zömmel 1750-ig terjedt, egy-két kisebb mozza

nat a későbbi időkből is található kéziratai közt: igy néhány 

elég hézagos adat a körmöci Egyesült Olvasztó Társulat 1749- 

1759 közti működéséről /3 7 4 /, a körmöci Nándor altárna /1841—

1871/* Grund akna /1775-1779/, Lipót akna /1775-1834/ Mátyás

akna /1767-1834/ stb. dolgairól /sorrendben: 383, 401, 4-02, 

4-03/. Ezekből azonban már nem lehet összefüggő szövegrészeket 

összeállítani. Nincs nyoma annak, hogy Péch a IY.kötet /1750- 

1850/ anyagának g:1 jtését is komolyan el tudta volna kezdeni.

Az igy szelektált anyagból is ki kellett még vennünk a 

pusztán a történeti szakirodalomból kijegyzett adatokat. Ezé 

két a szerzőnek a végső összeállitáskor nyilvánvalóan bele 

kellett volna szövegébe dolgoznia, de semmi értelme nem lett 

volna, hogy nyomtatásban már megjelent mozzanatokkal fölösle

gesen terheljük az itt közreadásra kerülő anyagot. Mellőztük 

igy azt az "Országos érdekű" cimet viselő külön tételt /3 6 9 /f 

amelynek adatait Péch Horváth Mihály, Magyarország történelme

Ci munkájából jegyezte ki, hogy szükebb témáját segítségükkel

jobban beilleszthesse Magyarország egykorú általános fejlődésé

be. De ugyanígy mellőztük azokat a szakirodalomból származó 

kijegyzéseket is , amelyeket egy-egy tétel

belül, külön /nem a forrásadatok közé sorolva!/ találtunk. Ki 

vételt csak néhány olyan, a Schmidt-féle régi, német szöveg-

gyűjtemény nyomán készült, magyar regesztával tettünk, amelyek
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oly szervesen illeszkedtek bele a könnöczi Goldkunsthandlung 

és Selmecbánya stb. anyagába, hogy kiemelésük szegényebbé tet

te volna a szöveg tartalmi mondanivalóját. E néhány regesztá— 

nál is természet szerint mindenütt külön jeleztük,hogy Schmidt 

munkájából, és annak is pontosan melyik helyéről származik.

Mellőztünk továbbá néhány olyan kis kéziratrészt, mint 

amely pl. az ortuti higanybányáról /4*19/ néhány elszórt ada

tot tartalmazf 2 lapon, 1636-1796 között. Nem használtuk fel 

azt a kéziratrészt /399 / sem, amely az Eperjes melletti Sóvár 

es Szomolnok viszonyainak fejlődését tekinti /részben Divald 

József kéziratai alapján/f valamint a Nógrád megyei Lovina— 

bánya XVIII* századi helyzetét tárgyalja. Sóvár és Szomolnok 

kapcsolatban állt ugyan Besztercebányával, de azért mégis az 

un. felső-magyarországi bányavidékhez tartozott.

Fel kellett vetnünk viszont azt a kérdést, hogy mi hiány

zik ma mar Pech eredeti anyagából. Megállapítható ugyanis, 

nogy nincs meg maradéktalanul minden, ami egykor a I I I .  kötet 

elemekent elkészült. A kézirathagyatékon belül az egyes témák 

borítólapjai szamokat viseltek. Litschauer Lajos mér 1897-ben 

.“8 nyen számozott témát vett kölcsön elismervény ellenében, 

19C7 ¿ul. 18—i levele szerint ezek nagy részét visszaadta 

de úgy látszik nem mindegyiket. Ezidőből ránkmaradt, sajnos 

rongált, kilse hiányos állapotban, egy olyan jegyzék, amely 

a ueteiek /témák/ cimeit számaik rendjében sorolja fel. Snnek 

alapjan megállapítható, hogy ma már több tétel hiánjzik. Ezek 

egy resse a háború alatt pusztult el. Hiányzik, egyebek között, 

a o .sz . /Újbánya/', a 8 .sz . /Libetbánya/, a 8 0 .sz. /Bocabánya/, 

a l^ .sz . /Rhónici vasgyár/ a más tipusu témák közül a 1 0 .sz. 

/Penzveres/, a il .s z . /Zuzók/, a 77 .sz. /Társpénztári ügyek/. 

Szék szövegét termeszet szerint nem tudjuk közölni, közülök 

azonban többnek rekonstruálni tudjuk tartalmát, főbb tételeit 

azon mutató /PA 46Va/  segitségevel, amelyet Péch Antal azért 

készített anyagáról, hogy azt témák és azokon belül időrend 

szerint mindig áttekinthesse. E mutatónak megmaradtak azon ré

szei, amelyek az elveszett kéziratok közül a Zuzómüvek, a Fém- 

<o;:aszat, a Pénzverés és különböző vasgyárak« Libetbánya. és

^c»)n-k, Rhónic, Tiszoj.c és más üzemek főbb adatainak kivonatos
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jegyzékét tartalmazzák időrendben. Hogy a nrunka elveszett ré

szeinek tartalmáról is bizonyos fokig képet adjunk, a megfe

lelő szakaszokban, a hiányzó szöveg helyett, e kivonatos adat

sorokat közöljük, amelyek, ha nem is mennek részletekbe, a 

főbb mozzanatokat illetően mégis nyújtanak a kutató számára 

támpontokat*

Mindezek után a I I I .  kötet anyagát az alábbi kéziratos 

tételekből állitottuk össze:
a * 11 M Ü - Wt i i1 í B- E 11" T itfto 4

I .  Selmecbányái

371* "Selmecz" / f f .  3-318./. Benne az 1650 előtti rész 

kihúzva. Az 1650 utáni részből a bányaigazgatósági "irattár”

adatait /1650-1745; ff*  154—358/ haszná]tűk fel az 1 /1 . sza-

kaszban. A valószinüleg elveszett, utolsó lapok pótlására meg 

hagytunk néhány regesztát Schmidt id. gyűjteményéből /1746-

1750; f f .  124—153/* A bányabirósági jegyzőkönyvekből kiirt

adat okát, /1 651—1749; f f .  53—116/ használtuk fel az 1/2* sza—
• •

kaszban.

I I .  Különféle selmeci vállalatok:

"Különfélék", 1538-1750 / f f .1-86/. Benne az 1650 előtti 

rész kihúzva. Az 1650 utáni részből a bányaigazgatósági adató

kát /1661—1739; f £ * 69—86/ használtuk fel a I I / l .  szakaszban,

a bányabirósági jegyzőkönyvek adatait /1650-1750; ff* 37-69/ 

a I I / 2*

III*  Bélabánya*

375* "Bélabénya" / f f .  1—28 /. Az 1650 előtti rész kihúzva.

Az 1650 utáni részből a bányaigazgatósági adatokat /1651-1746; 

ff . 19-28/ használtuk fel a rövid I H / 1 .  szakaszban. Itt csak

néhány elszórt bányabirósági adatot találtunk, ezeket mellőz

tük.

IV. Bak ab árnyas

376* "Bakabánya" /f f *  1-26/. Az 1650 utáni részből a bánya 

igazgatósági adatokat /1651-1747; f f .  14-24/ használtuk fel a

rövid IY /1 * ,szakaszoan, és a bányabirósági jegyzőkönyvi adato

kat /1654—1742; f f .  11-13/ a még rövidebb IV/2* szakaszban.

V. Körmöcbánya, Goi dkun sthandlung:
• 1 

393* "Goldkunsthandlung Körmöczön" /f f *  1-140/* Az 1650

előtti rész kihúzva* Az 1650 utáni részből a bányaigazgatóségi

aaatokat /1650—1749; f f ,  52—138/ használtuk fel az elég részle

tes V/l* szakaszban.
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71. Körmöcbánya város:

. "Kőrmöcz városára vonatkozó történelmi adatok" / f f .

1-92-/- kz 1650 előtti rész külön szerepel, kihúzva. Az 1650 

utáni részből a bányaigazgatósági adatokat /1650-1744; f f .

a 71/1 * szakaszban használtuk fel* A kézirat az 1744 

febr. 23-1 tétel közben megszakad, vége úgylátszik elveszett.

711. Urvolgy:

. "Urvolgy" / f f .  1-220./. Az 1650 előtti rész kihúzva 

Az 1650 utáni részből a bányaigazgatósági adatokat /1650-1746

ff . 118—220/ használttik fel a YTI/1. szakaszban. A kézirat 

vége rongált, hiányos, az 1746 okt. 7-i tétel közben megsza

kad. A 7TI/2 . szakaszban holott táblázatok /1793-1747/ szin

tén e banyaigazgatósági adatok közt találhatók, de a könnyebb 

áutekinthetőseg kedvéért külön függelékbe helyeztük őket.

# Besztercebánya:

378, "Besztercebánya" / f f .  1-158, majd pár lap hiánnyal

Az 1650 utáni részből a bányaigazgatósági adatokat

/165C—1745* ff# 20-169/ használtuk fel a 71X1/1. szakaszban.

A kézirat vége, az 174-5 utáni adatokkal, feltehetően hiány

zik. Itt meghagytunk egy Schmidt, i.m , alapján készült

tésztát /1747 jun.9; f f .  19-20/. A f f .  159-162. közti hiány

az 1729 szept. — 1734 aug. közti időszakot érinti.

« Gépészet:

379. "Gépészet" / f f .  7-96/. Ebben csak 1650 utáni levél

ári anyag található. A bányaigazgatósági adatokat /1684—

1747; ff# 15—96/ a LX/1. szakaszban, a bányabirósági jegyző

könyvek adatait /1651-1749? f f .  6-14/ a IX /2 .

nafizriéi^uk feű. # A kézirat helyenként meglehetősen rongált, a 

vége /1747 után/ alighanem hiányzik.

! •  Zuzómüveki

Az e cinét viselő kéziratrész hiányzik. Tartalmát, főbb 

tételeit azonban vázlatosa ígismerhetjük Péch tematikai-

időrendi mutatójának /PA 3b*r/a/ kivonatos adatsorából /1692- 

1749/, amelyet a X /l . szakaszban közlünk.

XI. Kohászat:

A Fémkohászat c* kézirat /!PA 380; ff. 1—50/ legnagyobb—
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részt az 1650 előtti időket tárgyalja? 1650 utón mai állapoté

ban csak 1658-ig nyújt néhány töredékes adatot, folytatása 

elveszett* így a jelen kötetben nem használhattuk foL . A foly

tatás tartalmát. Több tételeit azonbanazonban kivonatosan megtalál 

juk Péch mutatójának /P A 4 6 4 /a / Fémkohászat cimszava alatt.

abban az időrendi árban, amelyet pótlásul közlünk a X I/1

szakaszban az eredeti helyett. A X I /2 a *
"Kohók" c . kézirat /PA f f « 1—10/ 1650 utáni adatait tar

talmazza /1 657-1749 ? ff# 4—6 / , amelyek a bányabirósági jegyző 

könyvekből származnak*

Pénzverést
w

Az e cimet viselő kézirat elveszett. Hogy főbb tartalmi 

mozzanatairól képet adjunk, a X I I /1 . szakaszban közöljük Péch 

tematikai-időrendi mutatójának ezen cim alatt található /és  

e kézirat alapjain készült/, kivonatos adatsorát /1650-1747/.

elveszrcek. Péch Antal azonban

H U .  Vasgyárak;

Az e témába vágó 

főbb tartalmi mozzanataikról kivonatos, időrendi adatsorokat 

állitott össze fent már id . mutatójában /PA 464/a / .  A kézira 

tok pótlására, némi tájékoztatásul, e kivonatos adatsorokat 

közöljük: a X I I I /1 . szakaszban Libetbánya és Pojnik /1650-

174-2/, a H I I / 2 .  szakaszban Rhónic /1650-1745/* a X III /3

kaszban pedig Tiszolc és más, kisebb üzemek /1675-1744/ tör

téneti fejlődéséről.

XIV. Erdőkezelés:

421. "Erdőkezelés" / f f .  1-32/. Az 1650 előtti rész kiduz

va* Az 1650 utáni ré bányaigazgatósági okát /1652
1746 ff* 9—30/ használtuk fel a XXV/1 es a

bányabinósági jegyzőkönyvek 

XTV/2. szakaszban. A

adatait /1666-1728; f f .6-9/ a.

meglehetősen rongált állapotban 

maradt ránk. Utolsó lapjai hiányoznak: a bányaigazgatósági ada

kézirat

tok óra 1746 júniusában megszakad

XV# Általános jegyzetek:

370. "A► "A bányászatot általánosan illető történelmi jegy 

zetek" / f f .  1—172/* Az 1650 utáni, kisebb részből a nem sok 

anyagot nyújtó, bányabirósági jegyzőkönyvi adatokat /165G-
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1680; f f . 154-162/ a XV/1 . szakaszban használtuk fe lf köztük

a Se ildt .gyűjteményből készült

regesztát /1651-1749/ E tétel elme és különválasztása ne

igen látszik indokoltnak az itt található mozzanatok ne

’'általánosabbak" sok más olyannál, amely a fenti témák anyagá 

bán található.

XVi. Okmányok:

Ezeket az okmányokat Péch abból a célból másolta le és

állitotta össze a bányaigaz gat óság iratai közül /164-9—1741;

427-452. pallium/ illetve a bányabirósági jegyzőkönyvekből

/1650-1709/; 459. pallium/, hogy a I I I .  kötet függelékében

közölje őket. A szerzőnek az I .  és I I .  kötetben alkalmazott 

eljárását követve egyetlen időrendi sorozatban hozzuk őket. 

Sajnos nem mindet, mert mintegy 1/3 részük megrongálódott, 

szövegük hiányossá vált, úgy hogy ezek közreadásáról le kel' 

lett mondanunk. A legjelentősebb veszteség itt az újbányái 

bányamüvek részletes leirása /Beschreibung des Königsberger 

Bergwerks/ 1728 elejéről / f f .  1—44 /, amely sok részletében 

igy is olvasható ugyan, de kiadásra mégsem alkalmas.

Eljárásunk tehát lényegében véve abból állt, hogy az

Alsó—Ma arországi bán ívelés története előkészítéseként

összeállított, kéziratos témákból kiemeltük és megfelelő sor

rendbe állítottuk az idevágó, 1650-1750 közötti, használható 

formában ránkmaradt, összefüggő szövegrészeket. Természetesen 

változatlan formában. Nem vállalkozhattunk további szerkeszté—

si, feldolgozó, vagy akár jegyzetelő munkára, arra, hogy utó-

lag apparátust szereljünk a szövegre . Ez nemcsak túlhaladta 

volna feladatunkat, de át is alakította volna Péch Antal I I I  

kötetének jellegét, holott e kötetnek törés nélkül kell az

előzőkhöz hogy a munka arad j Jegy

t a

zetet csak ott és annyit adtunk, ahol és amennyi a szöveg azo

nosításához és használatához nélkülözhetetlen volt, úgy 

hogy azt Péch az előző kötetben /és kézirataiban is / csinálta. 

Ugyanezért nem mehettünk bele abba sem, hogy a témába vágó

régebbi /de Péch által nem idézett/, vagy ujább, az azóta el

telt nyolc évtized alatt megjelent közleményekre, szakirodalom

ra utaljunk. Ennek mozzanatait - s Ilyen, főleg a Rákóczi—aa- 
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badságharc időszakát illetően, "bőven akad
12/ a kutatónak

szakbibliográfiákban kell keresnie, hogy adataikat az itt

találhatókkal összevesse. Magától értetődő, hogy a szövegen

sem változtattunk. Ott se ahol két érintő téma nem

mindig válik s v i l á g o s a n :  igy pl. a körmöci Goldkunsthand- 

lung 1677. máj. 21-i tétele sz-1 Ertl Tamás bányájáról, de a 

másik, következő téma: Körmöcbánya város 1677* aug. 16-i téte

lében olvasunk az uralkodó engedélyéről ugyanezen bány megvéte 

lére. Hagytuk igy. Meghagytuk, változatlanul, az 1880-as évek

helyesírását, meg a nevek stb. alakjában helyenként u

tatkozó következetlenségeket is . Hiszen Péch Antal szövegének

és nem megváltoztatáséira vállalkoztunk. Az egyet—

belül, a kutatók, a jobblen igazitás, amelyet a szöv

használhatóság érdekében, szükségesnek tartottunk végrehajtani, 

az az időrend helyreállitása volt ott, ahol az adatsorokban 

/feltehetően az iratok helytelen egymásutánja miatt/ időrendi

i zavar mutatkozott. Ezt, nyilvánvalóan

meg kellett tennünkis megfeleően,

hogy az anyag jobban kezelhető, könnyebben áttekinthető 

gyen; s hogy az, aki további részletek után óhajt kutatni, 

jobban összevethesse szövegünket az eredeti, nagyrészt német

amelyet a Szlovák Központi Állami Levéltár 4*

/Gazdasági/ Osztálya őriz Selmecbányán

A Garam
%

un. hét " alsómagyarországi" bányaváros ne

ve magyar, német és horváth nyelven, magyar betűrendben igy

hangzik: /Pukantz, Pukanec/, Bélabánya /Dillen, Bans

ká Belá/, Besztercebánya /Neusohl, Banská Bystrica/, Körmöc

bánya /Kremni tz, Kremnica/, Libetbánya /Libethen, Lubietová/, 

Selmecbánya /Schemnizt, Banská Stiavnica/, Újbánya /Königsberg, 

Nová Bana/.
/

E levéltár idevágó feudális kori 

sét a függelékben közöljük.

ismerteté

^  • •

Tekintve, hogy a Bányászati és Kohászati Egyesület a mun

ka kötetéről együtt, összesített mutató közreadását 

tervezi, nem látszott indokoltnak, hogy a I I I .  kötetet külön 

mutatóval lássuk el. • .

Budapest, 1966# junius 
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1650 február 5-én rendeli I I I .  Ferdinand rothenfelsi

Reth Hermann és administrât ornak, bogy miután

már a felsőbiebertámai áldás következtében van annyi

felesleg, hogy abból a könnöczi kamarát is el lehet látni, 

ezentúl kölcsön venni senkitől sem szabad, és igy zombori 

T»ippay György esztergomi érseknek is tudtára kell adni ill

delmesen, hogy 

szükség lenne,

önre entúl nine zükség. de ha ismét

hozzá fognak fordulni

1650 április. JO-án megerősíti I I I»  Feadinánd király Haidt

Jeromost bányabirói hivatalában

1650 julius 11-én kéri Selm.ec z városa az administrât őrt 

hogy Kirschenhoffer Farkas szertárnokot, ki a városban egy

házat vett, de nem akarj polgári esküt 1 ért enni, utasL

í ahogy vagy teljesítsen minden polgári kötelezettséget, a u 

házt irt okkal együtt jár, vagy pedig álljon el a házvétéltől

1650 Julius 12 válaszolja erre az alkamaragróf begy

Kirschenhoff er köteles a házzal együtt minden terhet magáira

venni » de miután királyi tiszt j nem tehet másnak is esküt, er-
/

re tehát őt nem utasithatja, kivéve, • ~a az udvari kamara erre
9  4  ^  ' 1

felhatalmazást éd.

1650 julius 24—én udvari kamara, hogy a

könyvvivő szállás lybai most Wenger aranyválató lakik

átadassék a jezsuitáknak, Wenger pedig költözzék át a

válató ühelybe.

1650 szeptember 24—én megengedi I I I .  Ferdinánd király, 

hogy a selm oczi kamaraház ki javitt áss ék, és lehető gyorsan 

helyreállittassék*

w

tort

1650 október 6—án kéri Se hűlt z könywivő az administra 

hogy, miután fia  János György egy expectánsi állomást

kapott és eretné a bónyamérést megtanulni, engedj meg,

hogy őt ebben Szeiffenegger, ki a legkitűnőbb bányamérnök, be-

gyakorolhassa.

1650 november 5-én értesíti az udvari kamara Roth Hermann 

administrât őrt, hogy Wenger Mihály eddigi fő aranyválató és
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I I
ellenőr Selmeczen a fő aranyválatói hivatalról lemondott, és 

csak az ellenőri hivatalt óhajtja 300 ftnyi fizetéssel megt 

tani, egyszersmind kijelenti, hogy, ha kérése elfogadtatik

3ooo ftot kész kölcsön adni Ő felségének. Az udvari kamara 

felszólítja az administratort, hogy adjon ez ügyben véleményt 

és hogy váljon az a körülmény, hogy Wenger egy' Foikh leányt 

fog nőül venni, s igy maga is nagyban bányabirfcokos lesz, meg

egyeztethető-e avval, hogy ő királyi hivatalt viseljen?

1651 január 31—én rendeli a király, hogy miután Wenger 

pénztári ellenőr, ki egyszersmind fő arany válató is , ez utóbbi 

hivataláról leköszönt, s csak az ellenőri hivatalt kivánja meg

tartani, és e végett kölcsönt is ajánl; de tekintve, hogy ő 

Qgy Foikh leányt fog elvenni, s igy bányapolgár lesz, és en

nél fogva királyi tisztviselő nem lehet; Wengernek az eddigi 

teljesített hétféle hivatalért loo ft jutalom engedélyeztetik9 

tenger helyébe ellenőrré G alias György urvölgyi bányaira ok, 

fő aranyválatóvá pedig Kirschenhofer Farkas eddigi szertámok 

és válató segéd, továbbá szertámokká Waldtreich Zachariás

expectáns, és aranyválató segéddé Geroldt Boldizsár neveztet

nek ki. »

1651 január 31—én értesíti az udvari kamara hofreiti

Knrenreutter Ágoston Jánost, hogy kérelmét,az 1640-ben felha

gyott és 1643-ban a kincstár számára lefoglalt 2/16 és 1/32

öbiebertárnai részek vissza adassanak nem teljesíti»

mert Ő Felsége e részekre azóta már 101,608 ftot költött, és

V

a részek jövedelme a többiekkel együtt a kamarai adósságok 

-orlesztésére van szánva, ami 3 év alatt meg fog történni, ha 

a jövedelem az eddigi marad. Miután azonban Ő Felsége Ehren- 

reutter érdemeit elismeri, és neki segíteni akar, m^&^ ,

hogy 3 év múlva a lefoglalt részekből 1/16 és 3/32 részt 

Shrenreuttemek vissza ad, ha ő magát kötelezi, hogy e része

det akkor is megtartja, ha nem lesz jövedelem.

„ Shrenreutter ez ellen ismét felfolyamodott, és kérte, 

--ogy vagy visszaadassanak lefoglalt részei, vagy pedig vegye 

át a kamara az ő 37.556 ft adósságát.

16SÍ február 28-án Selmecz város hatósága panaszos leve- 

et intéz rotnenfelsi Roth Hennán körmöczi alkamaragrófhoz és
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a főkamaragrófi hivatal administratorához, melyben jelenti,

hogy miután a “bányászok minden kívánságai telj es itt ettek, meg-

kapták a jelvényeket, és a vásár szabadságát, a helyett, hogy 

most már nyugodtan és csendesen viselnék magukat, ismét uj

követelésekkel lépnek fe l . Yagy 2 héttel ezelőtt 2 tircli

nőtelen munkás csapat tiltakozott a fizetésnél az ellen, hogy
* I V] * s • k

a tőlük levont ládapénzből /Büzengeld/ 2 dénár a városnak

adassék; a levonást ugyan, hogy mint eddig, úgy

ezentúl is 3 dénár vonauásék le tőlük, és abból 1 dénár a társ 

pénztárnak 

tották,. s

lokra0 Az utolsó bérfizetésnél követték e 2 csapatot a többi 

nőtelen munkások is , és igy a város, melynek nagyon kevés jö

, de a városnak járó 2 dénár kiadását betil 

azt az ő kedvük szerint kívánják kiadatni más ezé

vedelme van 

mely réges rég ót

kárt s zenvedne ha

a okáso elm ar adna

bányászok e járuléka

Kérik tehát az ad-

inistratort, kinek irányukban való jó akaratát már sokszor 

tapasztalták, hogy ezeket a nyughatatlan ujitókat rendre uta-
• 0 s

sitsa, és a várost megvédje.

1651 április 30-án jelenti Selmecz város tanácsa az ad

ministrât ornak, hogy a törökök felszólították a Schütters— 

bergieket9 hogy meghódoljanak és adót fizessenek, mert külön

? hog az administrât or néhányben elpusztítják őket.

hajdút rendeljen ki Schüttersbergre, a mit ez meg is tett*
\

1651 junius 8—én rendeli az udvari kamara, hogy miután 

Selmecz városa az ő 21 *ooo ftnyi kamarai tartozásának elen-

* az administrator az erre vonatkozó jelentéseketgedését

felterjessze*

1651 junius 20—án értesíti az administrator Selmecz vá

rosát, hogy május 25—én kelt királyi rendelet következtében a

Selm és Újbányán tartott miután a beütés é-

nek valószínűsége megszűnt, elbocsátandó, és az elbocsátottak 

nflk egy harvi bér kifizetendő a kiszolgált béren felül* Abban 

az esetben pedig, ha ismét veszély fenyegetné a bányavároso

kat a törököktől, a komáromi őrségből fog ide megfelelő segít-

ség küldetni a német katonaságból.

1651 julius 3-án értesíti az administrât komáromi ez

redest, hogy miután az eddigi éget elbocsátja, küldj a
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bányavárosok megvédésére kellő őrséget- mert a martalóczok 

50-60 főre menő csapatokban barangolnak a vidéken.

1651 julius 4—én jelenti Gallusz ellenőr $z administra 

tornak, hogy a napokban a martalóczok a Steinemschachtnál 

egy vizhuzót és egy asszonyt elfogtak, és rabsága vittek.

1651 julius 18—án válaszol a komáromi ezredes az alkama

ra grófnak, hogy irja meg, mennyi katonára van szüksége, ki 

fogja ott zsoldjukat fizetni, és küldjön Komáromba egy embert,

a ki az utat jól ösmeri, és a katonákat a bányavárosokba biz

tosan elvezetheti.

1651 augusztus 24—én válaszol erre az administrator, hogy 

eddig a kamara 62 katonát tartott, akiket most el fog bocsá-

, egyébiránt az ezredesre bizza hogy küldjön amennyit akar

1651 augusztus 27—én Hont megye gyűlése felszólítja az

administrât őrt, hogy Korpona védelmére néhány katonát küldjön.

Ugyanekkor Újbánya város is sürgeti a segitséget.

Ugyanaz nap jelenti Schultz könyvvivő az administrâtornak, 

hogy előtte való nap, alig vitte el a kohótiszt a pillanolt 

ezüstöt a hodrusi kohóból, 8 török rohanta meg a kohót, s az 

ott levőket megvagdosták, egyet meg is öltek.
VJ)

1651 augusztus 28—án jelenti Újbánya város az administra— 

tornak, bogy előtte való napon a törökök Ertl Fülöp polgárt 

az altárna mellett összevagdalták, és a város közeléből 5 em

bert rabs&gba vittek. Kéri, bogy legalább lo hajdút küldjön

védelmükre.

1651 szeptember 1^-én. értesiti az aű. k am aragróf Selmecz

városát, hogy felsőbb rendelet folytán az eddig tartott hajdúk

elbocsátandók a Hodruson tartótt 15 emberen kivül, kik az ezüst 

szállítás kíséretét képezik.

1651 szeptember 19—én irja az administrator Selmecz váro

sának, hogy Pálffy nádor felhatalmazása következtében az eddi 

gi hajdúkat még tovább is megtarthatják a kincstár költségén, 

mert a törökök készülődnek, s nem lehet tudni, hogy m 

fognak becsapni.

1651 október 1—én értesiti Puchheimb tábornagy az alkama

ragrófot, hogy 50 gyalog muskétáját rendelt a bányavárosokba 

£ik fizetésüket Érsekújvárról fogják kapni, ée csak szállással
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látandók el* E csapat gróf parancsnoksága alatt áll

de ott használandó, ahol az administrator kivánja.

1651 október 23-án jelenti Schultz György konywivő az

administrâtor i hogy i az oka, hogy most sokkal na

gyobb a heti költség, mint a nmlt évben? Ennek oka az,.hogy 

eleinte igen bőven volt az érez, és lágy kőzetben volt, egy

két ember annyit termelhetett akkor, mint most loo ember. Azó—
• * I * m m <

ta a bánya kiterjedt, az érczelőjövetel megvékonyodott, a telér

emény lett, a bánya lett, már 30 ölnyir*e kell a vizet

emelni, Nándor akna és az Uj Windschacht lemélyittetett, a 

kohók most egész erővel dolgoznak, sok anyagot fogyasztanak

is helyre
9

minden anyag ára felemelkedett * Yégre a

állittatott; minden sok költséget vesz igénybe, de nélkülöz

hetetlen,

1631 deczember 4—én irja Georg Andre Freyherr von Sonnau 

kir. biztos az administrâtornak, hogy Selmeczen ő maga átvizs

-féle lesz ám olást 9 és úgy találta, hogy a kincsgált Foikh

89*389 Ft 33 1/2 dénárral tartoznak. Nagyon sok illeték

telen kiadást talált a selmeczi számadásokban, és remélli, 

hogy a költségeket hetenként 6oo fttal lejebb szállítja.

1652 márczius 2o—én utasitás adatott báró Sonnaw András 

kir* biztosnak, melynek főbb pontjai kivonatosan a következők:

1* Utazzék ismét vissza a bányavárosokba, előbbi utasítá

sait megtartva, és igyekezzék a bányák körül mutatkozó rendet

lenségeket és túlságos költekezéseket megszüntetni* Jóváha

gyatnak az első jelentésével felterjesztett intézkedései.

2. Bélabánya városnak 38.877 ftra menő, és Újbányának

8663 ftra menő kamara adósságát illetőleg igyekezzék módot ta

lálni, hogy az összegek a megtéríttessenek* Külö

nösen Bélabánya régebben szenet szállitott az ezüstválatóba,

nem tehetné—e azt ezentúl is? és evvel lassan visszafizethét 

né az adósságát *

3* A Gallesonok tartozását illetőleg már egyezség tor

4*. A nyitrai püspöknek kétszer megfizetett követeléséről

enetlenül értesült kamara és sgálj

ki hibás ebben, és tegyen oly intézkedéseket 

.ések többé ne történhessenek.

eg Sonnaw

hogy
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5• Selmeczen vizsgálja meg a kisebb bányák kezelését is ,
■  I I 9  + ^  I V  * i I m NÉtaP*

és hozza azt rendbe*
-•

6. A kohóknál a heti költség meghaladja az looo ftot, és

megközelíti a bányaköltséget, vizsgálja meg, hogy nem pazarol 

¿Iák-e az anyagokat?

7 Az ezüst vigyáz hogy a kiégetett ezüstön

ne maradjon ólomt amiből azután ezüst fogyaték keletkezik.

8* A válató igen sok salétromot használ, vizsgálja meg a

kezelést, s hogy lehetne hetenkint 4- mázsa salétromot meg—

9* A kamarai költségek is nagyok, vizsgálja meg, hogy nem 

tartanak-e felesleges lovakat, s nem lehetne—e a fuvarozást 

magánosokkal végeztetni?

10. A besztercebányai réztermelésnek nagy költségeit egy 

részt az okozza, hogy a szenet igen messziről kell fuvarozni, 

de azt mondják, hogy a közel fekvő erdőket a tisztek kiirot-
J f '  ff T  ,“*í' i _ w ^  *.3 » \  l k V  v , | « L b  *•

ták, és szántóföldeket és réteket csináltattak ott magoknak.

Vizsgálj eg ezt is, és úgy intézkedjék, hogy a kohó ismét

olcsó szenet kaphasson.

11• Az ezüst izelésénél is nagy a fogyaték, vizsgálja 

, nem használnak-e túlságos nagy hőséget az üzelésnél, és 

a szállóport feldolgozzák— e a kincstár j acvára?

12. A favágók már régóta 3o.ooo fttal tartoznak a kincs

meg

tárnak, vizsgálja meg, nem lahetne-e ebből valamit behajtani? 

Különösen olyanoktól, kiknek házuk s más vagy amik van.

13* A beszterczebányai szertárnál régebben looo ftra

ment évenként a fogyaték, mely a mostani szertáumok alatt m 

szüntetett; £ régebbi szertámok Pestatur 5 éven át ily módon 

6ooo ftot kapott, mi történt az összeggel?

ol-14-. Most nagyon kutatják a salakhányókat, vájjon ne 

vasztanak-e azért rosszabban, hogy a salakhányótói többet

szedhessenek?

15* Urvölgyan semmi uj feltárás sem tétetik, csak hagya

tékokban dolgoznak, az pedig nem tarthat sokádlg. Vizsgálja

meg, miért hagyták fel Mária aknát, mely 7o.ooo ftba került, 

és niért ne hajtanak uj feltáró vágatokat?
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16* Vizsgálja meg Urvölgyan a bor és sör kezelést, elszá

moltatik—e annak jövedelme?

17, Az óhegyi sáfár ez előtt régebben nagy szénfogyatéka

megtérítésére Ítéltetett, megtérítette már azt, s hol számol

tatott ez el?

18* Körmöczön a heti költség 12—14-oo ft , és e ellett csak

5-6 márka arany termeltetik, tanácskozzék az administrâtorral,

hogy itt is lejebb szállítsák a költségeket.

zterezebányai polgároknak évenkint több száz öl

a meg. hogy hol számíttatnak el az

19• A bee
*

tűzi fa adatik el, vizsgálj

ezért befolyt összegek?

20* Ureznóbányáról is  sok szál fa és fűrészelt áru ida-

tik el évenként, vizsgálja meg, hogy jön-e ezért valami a 

kincstárba?

21 Mind ezeket a tételeket, melyek eddig

tak el külön és felismerhetően módon

számoltat

kirnutatásba,

hogy azokról hetenkint tudomást szerezni lehessen

mutatni

23

A kincstári rész értékét és költségeit külön kell ki

magánosok részétől.

Selmeczen a fuvarbéreket súly szerint kell mí

es nem sz

kell rakatni

megszabni

szerint, egy szekérbe pedig legalább 9 mázsát

Végre vizsgálja meg feltűnés nélkül a Beszterczebányán a

német és tót polgárok közt fennforgott egyenetlenségeket, és 

a Palatínus közbenjárásával történt 

mes-e ez a kincstár érdekeire?

nem

1652 április 15—én rendeli az administrât or, hogy az ujabb

időkben Urvölgyről Selmeczre ment unkások itt azonnal elbo—

♦ és Urvölgyre vissza küldessenek.

1652 április 26-án j Schulcz az administrâtc ak

hogy Felsőbiebertárnán csak 8 urvölgyi munkás volt, és ezeket

azonnal haza küldte*

1652 május 4—én értesíti Riedmüller Mátyás az administra

tort, hogy looo tallért an Ő Felségének avval a félté

tellel, hogy a kö! 

vis s zafizett essék

an neki 3 cziment alatt, tehát 21 hét alatt
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1652 május 7-én jelenti Schultz, hogy Kaiser Márton 2ooo 

ab aranyat ád kölcsön Ő Felségének.
k ^ Q l  ,v_, tU IfcP 1 k f| W | i i i" ̂  ■ _ _ v  •* *  i * •  I

1652 május 11-én jelenti ugyanaz, hogy a tisztviselők

és altisztek 19oo tallért, Wenger pedig 2ooo tallért adtak 

kölcsön.

1652 julius 26-án gyűlést tartottak Selmeczen a bánya- 

bÍróságnál! a brenneri hitelezők, és a királyi biztos báró 

Sonnaw becsületszavára megígérte nekik, hogy egy év múlva ki 

fognak elégittetni, miben mindnyájan megnyugodtak.

1652 julius 30-án jelentik Schulcz könywivő és Gallusz 

ellenőr, hogy Felsőbiebértaraát oejárták wda wir dann des 

Allerhöchsten reichen Seegen mit sonderer consolation ange

sehen, und stehet gewiszlichen derzeit in solchen Flore, alsz 

es diesen wehrenden Seegen noch iemahlen gestanden* der gülttige 

Goto sey umb solche reiche gnaden gebenedeyet, unnd umb der

selben c ont inuir liehe erhalttung treyherzig gebetten” .

A kir. biztos meghagyta utolsó itt léte alkalmával, 

hogy a termelést és a költségekeket is hetenkint egyenlően

jedelmesebb lesz, és a szállítás és biztonositás költsége 

folytán növekedik.

1652 szeptember 11—én jelenti Selmecz város tanácsa az 

adm^nistratornak, hogy Korponáról és Léváról biztos hirt kap

tak, hogy a törökök Esztergomnál a vizen átmentek, és most 

ott táboroznák, a közel levő falukból szekereket rendeltek 

oda a gyalogosok és ágyuk számára. Kérik sürgősen, hogy az

kül küldjön minél több fegyveres embert védelmükre.

Ic52 szeptember 12—én küldött nekik az administrator
25 emb ért.

1652 deczember 2-án*rendeli báró Sonnaw András k.biztos,

hogy Selmeczrői loo mázsa érez szállíttassák Beszterczebányá- 

ra, és ott próbaképen feldolgoztassák.
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1652 deczember 9-én jelenti Schultz az aöministratornak 

hogy Ő Felségének kölcsön .képen 6% kamat mellett a

b ényabiró 400 tallért

200 "

Raitt inger 200 "
1 r\r\ tt100

Dániel ZhL gmond 100

Se Sáringer János 4000

5000
, ő maga nem adhat semmit, mert

•  * • •

1652 deczember 16—én elutazott a kir*biztos Bécsbe, de * 

elutazása előtt meghagyta a selmeczi Tiszteknek, hogy a kovács 

mestert, ki a neki engedélyezett hetenkinti 60 ftnyi bérért 

dolgozni már nem akart, és javítást kért, különben pedig a 

munkát abbahagyni akarta, a munkára EEoritsók az engedélye-
•-

«

zett bér mellett, és ha dolgozni nem akar veressék vasba, és 

igy dolgoztassák, mig ő vissza nem jön*
1 ' t i  JÍ- • * Ti r | 4*" ** «JfrC 1. ^íl-K  i * ’ - ■ B" **i Mr

1652 deczember 31—én vélaszolja erre Schulz könywivo, 

hogy a kir. biztos rendeletér közölte a többi részesekkel,

de mivel ilyen eljárás itten szokatlan, és mivel a bányabiró- 

sag is meggyőződött arról, hogy most több vas használtatik 

fel, mint tavaly, mertvtöbb a vitla es szivattyú, egyelőre 

megszüntették a kovácsnak ideiglenesen adott lo ft pótlékot, 

de egyebet nem tettek,

1653 január 3—án irja Selmecz ‘város ^tanácsa az administra

tornak Roth Hermannak, hogy 6 FelBége számára kért kölcsönre 

csak 15oc tallért adhatnak,

árcziuB 7-én jelenti Selmecz városa az adrninistrá

tám  ak, hogy Haydt Jeromos bányabiró nagyon beteg, és nem va

lószínű, hogy felgyógyulni fog; hogy tehát a bányabirósági ü-

gyekben hátramaradás ne történjék, Weisz György János bánya- 

esküdtet bízták meg a beteg bányabiró helyettesitesével, s ha

ez meg találna halni, azonnal mást fognak az állomásra vélasz-

élTC-zíus  15—én jelenti Selmecz városa, hogy a meg

halt bányabiró helyébe egyakarattal Weisz György János válasz
%

tották. és a kir . biztost hogy a választást jóvá
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hagyja, kérik az admini at rátört, hogy őket az ő régi jogaik

ban támogassa t és a egválászt ott egerősitését pártolj

érc 30— án átküldi az admi a beszter-

czébányai főtiszteknek javaslat tétel végett az udvari kama

rától leérkezett folyamodványát rothenfelsi Roth Samunak, 

ki a megüresedett selmeczi bányabirói állomást elnyerni óhajt 

ja* Az administrator irja, hogy miután folyamodó az ő legidő

sebb fia , és lutheránus, ő m int atyja nem akar ez ügyben 

véleményt mondani, hanem kéri a főtiszteket, hogy saját véle

ményükét bepecsételve küldjék be neki felterjesztés végett,

1653 április 8—án jelenti Gallusz György selmeczi ellenőr,

°gy 7 és 8 óra közt Schulz a könywivő meghalt,

1653 április 9—én rendeli az administrator. hogy Gallus

ellenőr egyelőr a eghalt könywivő fiával Schulcz György

O £EJánossal vigye tovább a hivatalt, 

készíttesse el.

1653 április 23—án megemliti az udvari kamara egy rende

letében, hogy Schulz György selmeczi könywivő

1653 május 13-án irja Johan Balthasar Geroldt von Gögen

hoffer aranyválató segéd az administratomak, hogy Regens- 

ourgban a császárnál audientián volt, 

gős dologgal megbízta, mihez neki 3oo

és a császár őt

s f
ja tehát, hogy az admini s trat

lön postával azonnal

neki ezt az összeget eg kü

egküldje; hogyha pedig a zártól még
ne érkezető volna meg a rendelet, akkor előlegkénen loo tál

lért küldj
• *

különben jelentést fog tenni, hogy nem tiszteli

a császár szavát.

Az administrat

előtt
erre azt felelte, hogy a császár szava

szent, és ennek mindig engedelmeskedik, de Geroldt s
va már nagyon kevés értékkel bir 

pénzt küldeni, ha rendeletet kap

tehát csak akkor fog neki

1653 július 7-én emliti az udvari kamara egy rendeleté—

ben, hogy Haydt Jeromos bányabiró eghalt

1653 november 4—en 1eküldi az udvari kamara az administra

torhoz véleményadás végett Ehrenreutter folyamodványét, me 

en kifejti, hogy ő egész vagyonát a kincstárnak adta volt 

rölcsan, úgy, hogy midőn Feladói eb ért ám  a Veszteségbe jutott
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•már neki nem volt a veszteséget mivel pótolni, s ez okból 

37#ooo ftot kellett a kincstárból mint ellátmányt igénybe

vennie, mely összeg mostanáig az o nevere van írva, a felső- 

biebertámai részeket pedig, mikor ő már nem volt képes költ

séggel ellátni, elfoglalta a kincstár, és most szép jövedelme

ván belőle. Ily módon tönkre téve még kagyt abba bány

szatot, hanem Ő Felsége jövedelmének nagyobbithatása végett 

folytatta azt, és pedig jó sikerrel, most a legszebb kilátásai
' Ifl

lennének, ha még tovább is folytathatná a feltárásokat ♦ de

ért már ki van merülve azt hogy azt a 27

ftot fizettesse ki neki Ő Felsége, hetenkinti 200 tallém yi 

részletekben? igéri, hogy a pénzt csak bányamivelésre fogja 

fordítani.

1653 deczember 29~én jelentést adtak be a selmeczi tisz

tek, melyben kifejtik, hogy a szaporodó költségeknek részint 

a bánya, részint a kohó az oka. A bánya mindig terjedelmesebb 

és mélyebb lesz. E miatt a kovács szakmányát betenkint már 20 

fttal kellett nagyobbitani. Napról napra több fa szükséges
• — •  •

a terjedő bánya biztonositására. A szállítás is mindig költ

ségesebb lesz, mert távolabbról történik. A feküerek igen ke

mények* azelőtt alig fogyott el hétenkint 1 /4  mázsa repesztő 

por, most egy egész mázsa kell. A Nándor akna lemélyítése is 

napról napra többe kerül, eleinte csak kézi vitlával szállí

tottak belőle, mosfc már 6 ló szükséges. A faggyú nagyon meg

drágult, az előtt 14 ft volt mázsája, mosrt 19 ft„
#

A kohók sokkal több költséget okoznak most mint azelőtt, 

midőn csak 3~4- kemenczével olvasztottak; most, mióta bérbe 

vették Ehrenreutter hodrusi kohóját, és felépítették a vihnyei
■j |

uj kohót, 7—8 kemenczével olvasztanak, és mert a szegényebb

érczeket is feldolgozzák, sok kovand szükséges a kénv képzés

re * itt helyben pedig kevés a kovand, és sokat kell hozatni

Ezeken kivül nem lehet elhanyagolni a sok külső épületet 

sem, és az aknákat, melyeket folytonosan jó karban tartani 

szükséges. Azt vélik, hogy a költségek még jobban fognak emel 

kedni, mert nem sokára vizhuzó gépeket is kell felállítani.
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1654 Január 14—én kéri Selaecz városa az administrât őrt 

hogy Hodrus és Schittersberg védelmére 10 hajdút rendeljen a 

kinestár költségén.

1654* február 23—án értesiti az udvari kacsra az admi- 

nistratort, hogy gróf Forgách tábornok 20 nénet karbonát fog 

Selmeczre küldeni, hogy Schüttersperget a törökök ellen meg- 

védelmezzék.

1654- október 4-én 14/királyi rendelet az alsó magyarországi 

főkamaragrófhoz.

Meghagyatik, hogy Sachk és 7ichter örököseitől, kik peres 

ügyeiket nem a bány ab Íróságnál, hanem a Selmecz városi bíró

ságnál tárgyaltattók, és ez által a bányatörvényt megszegték,

büntetésül 2ooo darab aranyat DOOO

1655 június *
ot behajtson, 

király Steiffen

aggért, hogy báró Sonnau György Andrást valóságos udvari ka

marai tanácsossá kinevezte, és utasította, hogy immár a bánya—
I ̂ - •

városokban menjen, éa biztosi teendőit ott folytassa. Meghagy-

a tehát a király az és a öbbi tiszteknek,

nogy Sonnau rendelateinek mindenben angedelmeskedjenek, 

október 1-én kinevezi báró Somau felső jóváhagyás 

eményében Gallusz Györgyöt pénztárnokká 3oo arany fizetéssel,

és Reittinger Kr könyvvivővé 2oo arany Sel

meczre.

1656 május IC—én 14/királyi rendelet az alsó m.ö

grófi nivatal administrâtorához«

Báró Sonnaw György András k .’ 

ben elrendeltetik, hogy a selmeczi éa kö

bizt jelentése következte- 

öczi kamara egymástó
ismét elválás assanak; e végre ismét egy főpenztárnok és egy

fő könywivő rendeltetik és kín eve zt étik főpénztárnokká

Gallusz György addigi könyvvivő L2oo Ft

vivővé pedig az eddigi ellenőr Raittínge 

téssel, hogy ebből

izetéssel, fő könyv-

l ?oo ft fizeKristó

személyzetet

aguk meglett a szükséges szálra és egyeBségü

1656
kamarához

ájus 0—én kinevezi I I I Ferdinánd király a selmeczi

kö.nnoczitől el választatott. 'Dénz tárnokká

400 arany /-12oo ft / fizetéssel Gallusz Györgyöt, és könyv— 

YxTővé 233 1/2 arany /=700 ft / fizetéssel Reittinger Kristófot
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1656 junius 19-én báró Sonnaw György András udvari kamarai 

tanácsosnak és a bányavárosi ügyek inspectórának czimeztetik.

augusztus 14—én értesiti az administrator a selmeczi

kamarát, hogy Ő Felsége megengedte, .hogy Mátyástáma, Pachen
•  T .* p j  KdftAE» ' *  '  H *  ■* itfífl "rm I  ml u  i j F  K  i 1  f c H *  , ■"* p »  r A v  , 11 j . J ; ‘  " • j  j id B I s  I j ^  j  H  ,1 * . •

tárna, Mohrer altárna, Komberg, Thiergarten, Krebsgrund,

Brenner tém a, és a többi veszteségben levő bányák terményei

fizettessék meg, hogy pedigben az ezüst márkája 8
• . • 

a fizető bányák érczei ne kevertessenek a veszteségesek közé, 

meghagyatott, hogy a veszteséges bányák terményei nem az ol

vasztás előtt , hanem az olvasztás és beváltás után pénzben ősz
* 1 • * ’ i 

tassanak szét.

A rendelet ez utolsó része ellen sok kifogást tettek a 

bányapolgárok, különösen Ehrenreutter mint páchentárnai fő ré

mért a zúzó érczek is elosztatnak, és nem egyszerre dol

goztatván fel,

hat belőlök.

részes többet, másik kövesebbet olvaszt—

Yégre beleegyeztek Ehrereutter, Lienpach és Wenger, kik

együtt Pachen tárna 12/16 részét birták, és zúzó érczeiket

is együtt dolgozták fel, hogy az ő terményeikkel közösen fog

d a pénzt elosztaninak enni, és nem a terményt hane

1656 november 6-én Jelenti Steiff enegger* hogy a terme

lés Felsőbiebertérnán hetenkint 700-1000 márka.

1657 márczius 15—én Kirschenhofer Farkas selmeczi fő

aranyválató az ő hosszas szolgálataiért 6ooo ft Jutalmat kér

1657 Julius 21-én meghalt Kirschenhofer Farkas fő arany

válató Selmeczen.

1658 Január 22-én Vichter András János körmöczi bányámes

ter neveztetett ki Selmeczre fő aranyvélatóvá, mely hivatalé

ba deczember 31-én véglegesen megerossittetett.

1658 de ez ént) er 28—én Jelenti Gallusz pénztáros a körmöczi

főtiszteknek, hogy a Selmeczen volt 62 kátzen volt 62 katonából 50 elment 

Széchenre , mert a törökök arra felé közelednek; a Schütters- 

bergen volt 17 ember pedig Fülekre hivatott be, s most Sel— 

mecz védelem nélkül van.

1659 márczius 31—én Jelenti a selmeczi bényabiró az ad- 

inistratoroknak, hogy Borschitzky István, a Lippay GÓLspár 

örökösök birtokában levő saskői vér kapitánya, mely birtokhoz
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Siglisberg is tartozik, azt kívánja, hogy a siglisbergi ha- 

tágban bányát mivelők a földbirtokosnak bért fizessenek. Most

csak a Benedek tárna, melynek neve azelőtt Lilgentárna volt, 

a Mihály tájma van a határban mi ve lésben, és egyikben sincs 

érez, mindazonáltal a mivel őket a bányatörvény értelmében 

meg kellene védeni, mert ott scha sem fizettek bért. Kér te- 

hát utasítást az administrâtoroktól.

1659 április 4—én irják erre az administrátörök, hogy 

ha Borsiczky megmarad a követelésénél, akkor ki kell tiltani 

a inunkéból mindazokat akik Siglisbergen laknak, és átaljában 

meg kell tiltani, hogy Siglisbergen italt vásároljanak.

1659 augusztus 12—én irja az udvari kamara elnöke báró 

Chaos fők amar agrófnak, hogy egy névtelen feladó szerint báró 

Sonnaw volt főkamaragróf azon 34ooo ftra menő összegből,mely 

a brenneri hitelezőknek adott engedély következtében, a fel

dolgozott szegény érczekből az évvégéig egybegyúrt, 2o.ooo

ftot saját költségeinek törlesztésére felhasznált a helyett,

hogy azt a mivelés szükségleteire fordította volna. Megbizza 

tehát a főkamaragrófot, hogy ezt az ügyet a hely szinén meg— 

vizsgálja, és a dolog mibenlétéről jelentést tegyen.

1659 szeptember lo-én jelenti Gallusz György pénztáros és
é - |

if j . Schultz György könywivő Selmeczre, hogy a szegény érczek

bel bejött összegek eleinte letéteményben tartattak, és azok

ból báró Sonnaw egy pár ezer tál.lért felvett, de nem a maga 

szükségének fedezetére, mert a könnöczi kamara küldött érte 

nyugtat ót, és a készletben levő egész összeg is a kormöczi 

pénzoároa szállíttatott oe azután. Azóta pedig a szegény ér— 

ezek beváltásából származó összegek itt védetnek a pénztárba,

és a selmeczi müvek szükségleteinek fedezésére felhasználtat- 

nak.
#

1659 november 28—án irja a könnöczi pénztáros Reitter

, hogy a főkamaragróf elrendelte, hogy a brenneri do

bit oroknak kijáró 35»94-8 ftot fizessék ki polturóíkban.
/“> A

1660 április 30-án 15/lcLrályi rendelet báró Chaos a#nuo*

főkamaragrófhoz.

10632/Nné \



/

55

A nagy ünnepek alkalmával a főbb tiszteknek ajándékul 

adatni szokott értékes érczpéldányok vagy jutalmak a helyes

mértékre leszállitandók, tekintve, hogy a körmöczi főtisztek 

csak 166 ft . 65 dénárt kapnak, a selmeczieknek is csak ilyen

mértékben adandó az ajándék*

166o junius 14—énl6/Lipót király rendelete báró Chaon fó

kám aragróf hoz •

Meghagyatik, hogy a következő hivatalnokok, kiknek hiva-
*

tala számadás kötelezettségével járf a szokásos cautiOfc és 

reversalist meg adják, u.m.

, A körmöczi kamaránál:

alkamaragróf; könyvivő; a Goi dkun sthandlung gondnoka; 

pénzbecsőr; főcimentező; szertámok.

A selmeczi kamaránál:

főpénzt árnok, most könyvivő; ellenőr; kohóti$t , szer

tárnok; fő aranyválató.
%

A beszt erez ehány ai kamaránál:

a praefectus; pénztámok; könyvvivő; ellenőr, bánya és 

szertár im ok Urvölgyan; sáfár és iraok az uj kohóban; sáfár 

óhegyen; sáfár és iraok Mostenitzen; sáfár Tajován; sáfár a 

rézhámorban; sáfár Ronitzon; épitész és gereblye iraok; sáfár 

Libetbányán; sáfár az uj vas pörölynél; esküdt kémléai és 

ezüstégető a kamarahézban; bányász ért ára ok; f<" tiz edszedő 

Turczon.

1660 julius 6-án Selmeczen volt a főkamaragróf.

1662 julius 16— án'Í7/udvari kamarai rendelet báró Chaos fő- 

kamaragrófhoz •

Értesittétik, hogy a tisztek kineveztetése körül az eddi

gieljárás követendő; tehát mindazok, kiket a főkamaragróf al

kalmaztatni javasol, terjesztessék be folyamodványa.vat Ő Fel

ségéhez, a kamaragróf pedig adjon kinevezt été síikre és fizeté

sükre vonatkozó véleméhyt és javaslatot.

1665 február 1-én sürgeti báró Gienger Ferdinánd Friedrich 

a királynéi, hogy azon ajánlatára, mely szerint az ő pacher-

támai és mátyástámai részeit, melyeket Ehrenreutter szerző- 

désszerüleg köteles lenne ellátni költségekkel, de az ellátást 

felmondta, ő Gienger minden rajtok levő teherrel lo ezer
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forintért ő Felségének felajánlott, és melyre ő már 3oo ftot 

kapott a főkamaragróftói, válasz adassák.

1663 julius 31-én írja az udvari kamara a selmeczi fő

tiszteknek, hogy miután báró Chaos Selmeczen meghalt, az ő in

tézkedéseit a kincstár jatvára ezentúl is kövessék, mig azok 

iránt más rendelet ki nem adatik*

1663 október 2-án irja báró Joanelli f őkamaragróf, hogy 

Selmeczen a fegyverfogható munkások mind fegyverben vannak,

s igy tegyenek Körmöczön is .

1664 május 28-án megemlittetik, hogy Selmeczen nagy a

drágaság a sd k katonaság miatt.

1664 julius 26-án irják Gallusz és Maye# selmeczi fő- 

tisztek a beszterczebányai főtiszteknek, hogy miután az utóbbi 

háborús idők alatt Selmeczen a munkás nép annyira megfogyott, 

hogy a vizhuzáshoz ácsokat és vájárokat is kell alkalmazni,

és ennek következtében a termelés megapadt, a főkamaragróf 

utasítása szerint felszólítják a főtiszteket, hogy Urvölgyről. 

küldjenek ácsokat és más erős munkásokat, ammnyit csak lehet.

Erre azt válaszolták, hogy egy embert sem küldhetnek.

1665 április 21-én jelenti Se hűl z György a f őkamaragróf-
f> I

nak Becsbe, hogy gróf Listhiusnak a Selmecz körül fekvő birto

kából még csak egy kis falu áll rendelkezésére a szitnyai vár

hoz nem messze. Az Au és Vrinsdarf birtokot Reutter as Riedt-
y  r J i11 .-rfifj1":* * Px/ x v. a  > i -ií* v. H t '  * * * * ií

müller foglalták el a kölcsön adott pénzek biztosit?' ara, 

Beluját és Troiczát Koháryné váltotta magához, I l i 3 es Lehota 

Wengernénél van zálogban, Steffultot végrehajtás utján Koch- 

latsch kapta meg, csak Krinschowa van még Listhius birtokában 

és miután ő I600 rforinttal tartozik a kincstárnak, jó lenne 

a falut lefoglalni az adósság biztosítására.

1666 augusztus 18—án rendeli a király, hogy a veszteség

gel dolgozó bányapolgároktól az ezüst 15 latos márkája 8 

tallérral váltassék be és loo márkából 5 márka levonassék.

Hogy ha pedig áldást nyernek, az ezüstjök mindaddig, mig vesz

tességeik meg nem térültek, 8 tallérral fizettessék 5% levo

nás mellertt; azután pedig, ha már feleslegük van, csak 8 ft

37 1/2 dr. fizettessék egy márka után, de az 5% levonása el

hagyassák.
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1666 deczember 9—én javaslatot tesz Jacob Theobald Mayer

selmeczi kön y w ivo a Gienger báró által 1662-ben tett ajánlat-
m

ra, Hely szerint lo.ooo forintért kész volt a Sz.háromság- 

tárnái, pachentárnai, mátyástámai, Xehrlings- és istvántámai 

részeit minden teherrel együtt a kincstárnak átadni, és ez 

ajánl sítra foglalóképen loo aranyat már kapott is , de mintán 

akkor nemsokára meghalt a főkamaragróf báró Chaos, és a törö

kök is nagyon háborgatták a bányavárosokat, az udvari kamara 

mostanáig sem határozott ez ajánlatra* Mostan pedig, midőn 

S2/t *hároms ég tárna jó érczekre talált, és eddigi veszteségeiket 

nem sd kára törleszteni fogja, Pachentárna hasonlóképen jó ér- 

czeket nyitott fel, már nem hajlandó báró Gienger a részek 

átengedésére* Tekintve azonban Szt.háromságtáraa áldáséra, 

mely valószinüleg sokáig fog tartani, és hogy Pachentárna is

valószinüleg kibontatkoztátik vesztességeiből, a vasbényák
.

pedig eddig is jövedelmesen miveltettek; javasolja Mayer,
' i.

hogy 6ooo ft vagy több í b  igértessék a részekért, s ebből 

looo ft azonnal, a többi pedig a mutatkozó jövedelemből fizet

tessék, valamint azon összeg is , mellyel Gienger báró a brenneri 

hitelezőknek tartozik.

1666 deczember 17-én báró Gienger azt kéri a kincstártól, 

hogy engedtessék meg neki, hogy tartozásét Szt .hferomségtárna 

es Pachentárna jövedelmeiből törleszthesse .

1669 augusztus 17—én megtiltja báró Joanelli fbkamara

gróf a lengyel kettős duttich éB hatgarasosok elfogadását és

felváltását a bányavárosokban.

1670 szeptember 4—én elhataroztatott, hogy a Selmeczre 

rendelt 50 katona és 1 kapitány számára a város átengedi az 

ővár helyiségeit, melyeket a kamara kijavíttat az alatt a fel

tétel alatt, hogy ezért a város neki egy év lefolyása alatt 50 

tallért mogtérit. A városi trabantok is az óvárban maradnak, 

valamint a börtön és az élelmi és lövőszerek raktára.

1671 február 28—én 18 /rendeli biz udvari kamara, hogy a ki— 

adások és bevételek kimutatása ezentúl nem hetenkint, hanem 

h.svonkint küldessék fel az udvari kamaréűioz.

i •* -* %

;0632/Hnfc



1672 június 25-en értesittetik Gallusz György selmeczi 

pénztáros, hogy Mayer Theodald Jakab volt könywiv 

mazást nyervén, helyében Yichter von Grueb András János eddigi 

arany válató neveztetett ki, tehát fizetése: 233 1 /2  dütet, 

és 10Ö rft

1672 s

Julius 1—tői folyóvá tétetik.

eptember 4-énfl9/utasitás adatik Yichter von Grueb
András János selmeczi könywivőnek

1672 november 1—én Meyer Lőrincz selmeczi pénztáros az

udvari.kamara elnöke számára ásványokat küld a következő levél 

mellett:

Ihro gestr. geliebtes Brieffl sambt dem Einschluss von 

Ihro Hochgräffl. Excellonz Hoff Cammer Praesidenten habe ich 

zu recht erhalten, undt darausz vem  ohmén, wasz von mi er an 

Perg Mineralien verlanget wiert, welches ich selbsten solches

alles gar wohl ohne Rhu in zu melden, verstehe, unndt Ihro 

Gestrengen solche alle verlangte Mineralia hier gegenwärtig 

wiert zue empfangen haben, alsz

Erstlichen die erste Species ist die Gal Im eysehe Materi

Die ander ist dasz böse Wetter so sich am Gruben Gezimm 

ansetzet *

Dasz dritte ist so von dem ga 1 Imeyschen Wasser wachset,
w

eine ganze Stupfen.

Dasz vierte ist ein St«

Waszer obrainiget.

1673 Julius 12—én' 20/udvari kamarai rendelet báró Joan'elU

főkamaragrófhoz.

A bor árának meghatározása közösen történjék a bányabiró 

es városi hatóság által, de a bormérési szabályok ellen vétők 

megbüntetésére egyedül a bányabiróság illetékes.

in, so sich von den Gengen dasz

1674 április 19—én este eghalt Gallus z György pénztáros

A guta ütötte

1674 ápr 

ratlanul «

eg

28—án rendeli az udvari kamara, hogy vá

lhalt pénztáros Gallus György helyét ideigl

er von Grueb András János könywiv be, enőrzé
sét pedig János György bányabiró teljesítse
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1674- augusztus 20-án jelenti Johann Andrea Vichter von 

Gruéb selmeczi számvivő a praef ectusnak, hogy egy hét óta a 

törökök nagyon nyugtalanítják a vidéket. Bélabényáról 5 leányt 

és 1 fiút rabságba vittek, Selmeczen is  egészen a kapuig jöt

tek, a Hock—féle malomban a szolgáló alig tudott tőlük mene

külni. Egy prenczfalusi paraszt jelentése szerint 12 török 

lovas ment keresztül Selmecz felé Prenczfalun. Ezek ellen a
• r

selmeczi kapitány 30 muskétással, és a városbiró néhány lovas

polgárral kivonult.

.1674 szeptember 18—án kéri a praefectus a körmöczi bánya-

biróságot, hogy küldje meg neki a selmeczi társláda privilé

giumának másolatát, mert az urvölgyieké elveszett, és most ők 

is akarnak ilyes szabályokat Ő Felsége elé terjeszteni.

1674- szeptember 20—án feleli a körmöczi bányabiró, hogy
m

ottan a társládában sem a bányabiróságnál nincsenek olyan sza 

badalmi levelén, melyek a társL ádára vonatkoznának.

1675 április 13-án megengedi a király, hogy a bányapol

gárok álltai beváltott 15 latos ezüst márkája lo rforinttal 

fizettessék még nehány évig, de csak közönséges váltópénzzel.

1675 április 22-én Yichter von Grueb András János pénz

táros "császári tanácsos" czimet nyert.

1675 június 14—én meghagyja az udvari kamara a selmeczi

, hogy Joanelly Jeromos rézárusl tónak, az általa a

szállított villachi looo mázsa ólomért 

fizetett 125o rftot megtérítse. .

1675 június 29-én jelenti Posch György János az administra 

tornak, hogy Ehrenreutter a Szt .háromság altárnái költségek- 

re a kincstárból ellátmányt kap, és élelmére hetenként 6 tal

lért.

1675 augusztus 1—én elrendeli Lipót király, hogy a

karinthiai bányákban termelt ólmot egyedül csak Mittermayer 

János Lajosnak a kén eső elárusító fact órának szabad eladni, 

és ő köteles az ólmot lehető olcsó áron beszállítani a bécsi

fegyvergyárba, és a magyar bányavárosokba
! -  ̂' »» »  #

1675 augusztus 22-én Zweig János bányabiró sági irnok 

nyugalmaz tátik hetenkint 150 dénárral és helyébe Zweig János 

Kristóf neveztetik ki bányabirósági Írnoknak hetenkint egy
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Flacher Smst György peiig kin érv ezt étik

bányabÍró sági ülnöknek bet önkin t 3 rft

1675 október 1—én Kheiffel Jakab János kohó írnoknak looo

rftot engedélyez a király jutalmul a fiatalsága óta tett jó
• I

szolgálatokért.

János1675 október 

75c rft jutalom engedélyeztetik.

1675 október 4—én báró (Henger Anna Sicbnia számára éven—
*

kint 200 rft ellátás engedélyeztetik.

1675 október 14—én jelentik a selmeczi tisztek az admi—

nistratornak, hogy a törökök napról napra vakmerőbbek lesz

nek, mindennap alkalmatlankodnak. A múlt éjjelen a városba is

bejöttek és a

ötték az é.lsEakát

en utczában 1 eve Mayerle-féle kertben öl

Múlt csütörtökön a revistye uraaalomhoz

tartozó &
első hámorba, mely pedig meghódolt, betörtek, és 7

embe vittek fogsagba; szombaton ej jel a

vittek el lo embert, és

hogy a fürdőt

enoi fürdőből

Eddig meg nem tör-

volna. Tegnap este a város

kezeiéDen fekve Lorberer—féle réten Ifi gélt ették lovaikat, és 

azutan Stefultón mentek tovább. A műnk ás oknak éjjel nappal

kel^, minek következtében a termelés igen m9g fog

i 675 október 26—án Heinrich János

ooo ju o

Ic75 oktober 25—án

Woi agang Péter Obeste

rendeli az udvari haditanács, hogy 

20C gyalogossal Trencsenyben maradjon,

rét ot

20, Litovam 50 embert

a, ahol szükseges

es a öbbi 22 emb©—

Péterswalszky kapitány 75 emberrel Beszterezebányára men-
■4
J
T

en, 60 embert Árva varába, t 50—at Murányba,

Baloghoz es 55-öt Selmaczre szállásoljón. a többi lo
emoert t> a szükség szerint elhelyezze.

40-
t kapitany 15o emberrel Korponán vegyen állomást, 

tegyen Dévénybe, 30-at Scrmöczre, a többi 55-öt pedig

oda, anol Wolfgang Péter Óbester asüksogeanefe találja.

167 október 28—án írja az administrator a selmsezi

pénztárosnak, hogy tegnap a korponai vásárra menő besztercze—
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bányai polgárokat Dobronyiva mellett 400 török megtámadta és 

szét kergette, egyet meg is öltek, a többi szétszaladt. Egy 

órával előbb a zsolnai fuvs osokat rabolták ki. £ rhonitzi 

erdőkben is egy erős csapat török tartózkodik. ÍJber vigyá-
*

zatra inti őket, .

1675 október 28-án Írja gróf Eszterházy Pál az administra 

tornak, hogy a bányavárosok őrségét nem szaporíthatja,

nagyon

ért

evés katonája van. Fülekről sem lehet .segítséget vár

m t ért annak őrsége Kassa feű. é van rendelve.

1675 október 28-án jelentik a selmeczi tisztek, hog 6oo

törököt láttak körül, kik valószínüleg a Szt.kérész

ti völgyet akarják kirabolni; a Garamon innen 5 csapat lévai 

huszárok ügyelnek a törökök mozdulataira.

1675 november 20-án Erber Márton fő ezüst égetőnek 3oo

rft jutalom engedélyeztetik.

1675 november 28-án Riedel György ólom szállítónak az 

ólomszállitásnál szenvedett vesztességek kóarpótlásául 4-50 

rft kegyelemdij engedélyeztetik.

1675 január 5-én irja Posch könyvvivő a Bécsben levő ad

ministratomak, hogy Szt .háromság tárna már nagyon közeledik

a pachentárnai ívelésekbeZj♦ annyira, hogy már lehet őket

dolgozni hallani; elérték már a fényes télért /valószínűleg 

a kórháztelért/ de ezüsttartalma nagyon csekély. A pachen-

táraai mi igen ok zivárog át a kőzeten, s

ezért ég a lyukasztás előtt kívánni fogják a hetedét. Szél

akna körül még jól állanak a mivelésseL , legújabban a Grüner- 

mel járaton is szép érczet ütöttek meg, valószinü, hogy Három 

király napja, mint már többször, ismét szép ékes ércczel fog- 

ja őket megörvendezteni. Tegnapelőtt Kiingertárnán nagy trak

ta volt, de Posch, Spit és Glantschnigg nem voltak eg

híva. Karácsony 2-ik napján a bányász ünnepi felvonulást

tartottak, s ennek végével sorlövést tettek, mely alkalommal 

egy ember meglövetett, s másnap meghalt, de még halála előtt 

kstholikus lett . Hogy ki lőtte meg azt ne lehetett egtudni

1676 január 14—én jelenti Vichter és Posch Bécsbe az ad 

minist rat omak, hogy Selmeczre egy 217 emberből álló gyalog- 

kompánia marches de Bagni kapitány alatt megérkezett, egy

\
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másik 100 emberből álló csapat horvát lovas katona Pataky 

Ferencz kapitány alatt itt keresztül utazott Korponára.

1676 január 30—án irja Schulz administrât or Bécsből a 

selmeczi tiszteknek, hogy az udvari kamara gróf Lippay 

Györggyel megegyezett, hogy a saskői uradalomnak felét 2o.ooo
f ’ L .. 1 •  JX . , 1 l pH j L .  i ?  ■ -* q' ¿mm* 1 1 f “ V ** i ’ i J á  . * i ■ 4 - J  |- ' ' %, •  d  * ' * IL* • i* » * t # "

ftért a kamarának átengedi, ha erre még 4,ooo ftot rá fizet

nek, ez megigértetett, és 2ooo ft foglaló is kiadatott neki. 

Ez a dolog tehát rendbe fog jönni, és nagy haszna lesz belő

le a bányászatnak,

1676 február 1—én rendeli a király, hogy a saskői urada

lom fele zombori Lippay Györgytől 28.ooo rftot kincstári ke

zelésbe átvétessék.

1676 február 7—én jelentik a selmeczi tisztek a Bécsben 

levő administrâtornak, hogy Ehrenreutter Ágoston János feb

ruár 5—én meghalt. ,

1676 február 12—én irja Rasaexis Fulöp beszterczebányai 

könywivő a Bécsben levő administratornak, hogy Selmeczen volt 

Ehrenreutter temetésén. A selmecziek vigan élnek, mindennap 

nagy ebéd van, a pénztárosnál volt legelébb, másnap a könyv-
. 3 1 1 -

vivőnél, azután Spitzelnél, Trautmannál, Hans Heinrichnél, a 

szertámoknál, a bányabirónál, s igy fog ez tartani farsang 

utoljáig* Egy-egy ebédnél 3o ft ára bor szokott elfogyni. 

Selmeczen léte alatt sok bolondságot látott, legszebb volt az 

ujbányászok bevonulása lóháton és szekereken trombitásokkal..

1676 márczius 11—én óvást tesz Lippay János a szerződés 

ellen.

1676 márczius 30— án rendeli az udvari kamara, hogy 

ippay János óvása tekintetbe ne vétessék, és a Lippay György— 

gyei kötött szerződés végre hajtassák.

1676 április 4—én Schöpfer János kineveztetik expectans— 

nak 2 ft heti bérrel.

1676 április lo—én az udvari kamara 2ooo rftot ad elő

legül Grueber Albrecht bányabirósági asszesszórnak avval, 

hogy ő e kölcsönt a Spitaler aknánál dolgozó járgány lovainak 

béréből hetenkint 15 tallérral törlessze.

1676 április 18—án rendeli a király, hogy Gienger Arvna 

oiaonia b&rónénak a már usque ad bene placitum engedélyezett

• •
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^vfcűkinti 2oo fton felül 3 évig még 2oo ftot a selmeczi bá- 

.nyákból évenkint kifizessenek.

1676 április 20—án a selmeczi esküdt kémlésznek Seitz

6oo ft jutalom engedélyeztetik;.

• 1676 május 2-án megengedi az udvari kamara, hogy Grueber 

Albrecht és Emst György János bányabirósági asszesszoroknak 

az ünnepek alkalmával szokásos J>o ftnyi ajándék úgy, mint a 

többi asszesszoroknak

1676 május 3-án Gebhard Zsigmond Farkasnak, ki mint sel— 

meczi Ainspaniger a törökök ellen jó se ol gálát okát tett, 4oo 

ft jutalom engedélyeztetik.

1676 május 11-én jelentik a selmeczi tisztek az ad

ministrât oraak, hogy a törökök a bélabányai szenelőkből 3 em

bert fogságra vittek, és Zsamócza körül naponként kóborol-

1

1676 május 25-én jelenti Posch könywivő az administra- 

tornak, hogy 400 nu 83 font villanchi ólom megérkezett#
t

1676 junius 2—án utasit ja az administrator a selmeczi

9 hogy a 400 m 83 font villachi ólmot bányavárosi 

súlyban tegye bevételbe, egy bécsi mázsát 108 font bányaváro

si sulyban számitva, tehát 4oo m 83 font bécsi súly = 371 m

16 font bányavárosi súly. E szerint kerül 1 b .v . mázsa 12 

ft 64 drba.

1676 junius 5—én jelenti Posch könywivő az administra- 

tomak, hogy éppen most értesült, hogy Korpona néhány ház ki- 

vételével egészen leégett, és valószinüleg felgyujtatott, 

mert 3 helyen egyszerre ütött ki a tűz.

1676 junius 10—én értésiti Capeller Fülöp hadnagy a 

selmeczi tiszteket, hogy az a hir érkezett, hogy a törökök meg 

akarják rohanni Korponát, kér tehát sürgősei segélyt.

I 676 julius 4—én jelentést kiván az udvari kamara az 

administratortól, mert a selmeczi bányapolgárok panaszkodtak, 

hogy a kamara elnyomja a bányabiróságot, és m  rt más felől is 

lehet hallani, hogy a tisztek ritkán mennek a bányákba s ko

hókba, az érczátvételt a városban végzik, az altisztekkel na

gyon bizodalmas viszonyban állanak, a bányáknál a kohóknál nem 

gazdálkodnak, tudva eltűrik, hogy a fa a bányáktól elhordatik,

sok drága anyagot szükség nélkül fogy asz tatnak, a bányáknál,
% • 

kohóknál, sőt a kamar »udvarban is italokat mérnek, saját bá-
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f a kohó Írnokoknak megengedik, hogy 

szenet és adalékot fuvarozzanak, sat. Meghagyatik tehát az 

administrâtomak, hogy ez ügyben sürgősen vizsgálatot tartson..

a visszaeleseket azonnal megszüntesse, és jelentést tegyen.

1676 julius 28-án Fiacher Emst György selmeczi hánya-
f f

asszesszomak3oo rft kegyelmi adomány adatik.

1676 julius 28—án Liefrinek Jánosnak az aranymosás töké—

tett faradságaiért és kísérleteiért 15o rft ju

talom engedélyeztetik.

szeptember 22—én rendeli az udvari kamara, hogy 

Lippay Györgynek egyelőre ne fizettessék ki a sáskái uradalom

ossz-3, mert Lippay János is hajlandó az ő fe

lét a

1676 szeptember 22-én 21/  a selmeczi kamara számára terjedel 

mes utasítás adatott, és pedig: a főpénz tárnoknak /p .237/ ,  

a könywiv onek /p l .261/, a bányabirónak /p l .276/ ,  a bányabiró- 

sági jegyzőnek /p .286 /, a bányászati tisztviselőknek általá- 

bán /p . 286/, a bányatiszteknek /Überreuter p. 295/*  a sáfá-

oknak / v . 299/ ,  a és szertári Írnoknak /p.304-/

a bányaügyelőknek /p . 309/, a választó ügyelőnek /p . 313/ ,  

esküdt kémlésznek /p l .315/, a kohászati tisztviselőknek / p . 

319/, a kohó írnoknak /p .333 /, a kohósáfámak /p . 337/ ,  az 

crc_ es szenmercnek /p.34-0/, az ezüst jegyzpnek /p.34-2/, az 

ezüst égetőnek /p . 544/, az ezüst válatónak /p .3 46 /. a szer

tárnoknak /p .358 /, a főhivatali titkárnak /p .363 / 

sa^aroknak /p . 364*/, az ácsmestereknek /p .365 /, a

a zuzo

1676 október 12—én az udvari kamara, hogy mi

uoán a saskői uradalom jövedelme az administrator jelentése 

szerint ^ ,5oo ftot tesz, és így az egész értéke 60.000 ftra

*nenne; Lippay pedig a jövedelmet kétszer annyira becsüli^ sőt 

az^ állítja, hogy lo.ooo ftra is felvihető,és a jószágért

rébe a Heiligenffteini jószágot, mely 144.ooo ftra van becsül 

ve, kéri 3 meghagyatik az administratomak, hogy Lippayval 

együtt állapítsa meg a valósagos jövedelmet, és tegyen jel
tést.
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1676 november 1-én panaszolja Yichter pénztáros és Posch
0í

könywivő az administrator előtt, hogy a bányabiró a kincstá

ri tisztek felett is bíráskodni akar. A napokban Sprugger Má

tyás kohóimokot megidézte, mert egy sájfárt felpofozott* A 

főtisztek megtiltották Spruggernek, hogy a bányabiró előtt 

megjelenjen, mert ő a főtisztek birósága alatt áll, mint kincs

tári tisztviselő. Kérik az administrât őrt, hogy magyarázza meg 

a bónyabÍrónak az ő állását és hatáskörét, mert különben kény

telenek lesznek az udvari kamarához fordilni*

1676 november 9—én utasítja az udvari kamara az adminis-
9 9

tratort, hogy báró Walsegg mellé, ki Nagybányára van ki küld

ve biztosul, adjon egy szakértő bányászt. Az administrator

Wagner Mihályt rendelte Selmeczről.

1676 deczember 29-én értesíti Selmecz városa az administra- 

tort, hogy a kiszhübeli birtok átengedése iránt folyamodott az 

udvari kamarához, és kéri az administrâtőrt, hogy ez ügyben

a város kérelmét pártolja.

1677 január 15—én Vichter von Grueb János András selme- 

czi pénztáros kineveztetett morvaországi tiszttartónak.

1677 február 17—én leküldi az udvari kamara véleményadás 

végett Turcsányi András folyamodványát, ki a revistyei birtok 

bérlője volt, és a hátralevő bér elengedését kéri.
é

1677 márczius 2—án felszólítja az administrator Reuttert, 

bogy a többi bárnyapo1gárokkal együtt 50 ezer tallért adjanak 

kölcsön 6 % kamatra a királynak.

1677 márczius 22—én Ungedew András , néhai aranyválató 

örököseinek 3oo ft kegyelem dij engedélyeztetik.

1677 márczius 30-án Reichenhuber Farkas ezüst jelzőnek 

Selmeczen 5oo ft jutalom engedélyeztetik.

1677 márczius 31—'én Vichter von Grueb selmeczi pénztáros 

helyébe kineveztetett Posch György János selmeczi könywivő 

pénztárossá*’ ennek helyébe Kahresz Christián bányabiró könyv-
#

vivővé, s ennek helyébe a várostól ajánlott egyének közül 

Grueber Albrecht bányabiróvá.

1677 május 19—én azt a hirt hozta egy kohlbachi paraszt.
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1677 május 28-án rendeli az administrator, hogy a baka-

akarják megengedni, hogy az ő erdeikből

és legújabban a pjergifa a bányaüzem számára 

fuvarosoktól 8 ökröt letartóztattak, komolyan kell eljárni.

es a Selmeczre jövő vásárosoktól le kell foglalni a marhái 

kát, mig a pjergi fuvarosok marháit ki nem adják*

1677 május 31-én jelenti Posch pénztáros, hogy a baka

a letartóztatott 8 ökröt visszahozták, és azzal men

ik magukat, hogy a letartóztatás nem a tanács rendeletéből 

történt.

1677 junius 28-án jelenti Posch pénztáros, hogy a napok 

bari Wapindruck István bányászt, ki Fülekről hazafelé utazott, 

az erdőben lefejezve találták a parasztok- ‘és Selmeczre hoz—

ták. A tapolcsányi udvarbiró pedig arról értés it , hogy a törő

kök a szentkereszti völgybe rablás végett beütni szándékoz

A kamaraudvar melletti csatolna költségének felét fizeti \ 

a kamara 1 /4  részét a város, és 1 /4  részét a körülfekvő házak

birt okosai.

1677 juliusban többször emlitették, hogy a selmeczi bá

nyák felesleget adnak.

1677 julius 9-én Schöpfer János kineveztetik a selmeczi 

bányabiró sághoz as s 233 s zorrá.

1677 julius 10-én 22/  egy tiltakozó nyilatkozatot nyújtottak 

be Reutter Mihály, Liempach Gottfried, Heilenbach Gottfried

János, Schmiedegg Tamás, Rockser Zachariás. Bollenbach Jáno

Georg Shrenreich Ehrenreutter v. Hoffreith, Purzpichler Mihály 

ts Scnröc~er Bálint:, melyDen panaszkodnak a bányábiróság azon 

eljárása ellen, hogy az őkchótrabantjókat Pastier Jánost, ki 

vöbo napon át állitólag Korponán járt, kérdőre vonta, hogy 

nem közlekedett-e a rebellisekkel, és nem küldték-e őt az ő

gdí-dáj., a kcnó részesei, hogy a rebellisekkel érintkezzék. E

gyanúsításért a nevezett részesek a bányabiróságot felelősség 

re vonatni kívánják.

1 7 julius 11—én panaszkodik a bányábiróság a bányapol 

gárokat sértő panasz irata miatt, és azt állítja, hogy senki

sem kérdezte Pastiertől, hogy az ő gazdái küldték-e őt a 

rebellisekhez? /
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1677 július 30~án Posch György János selmeczi pénztáros- 

nak 2ooo rft jutalom engedélyeztetik*

1677 augusztus lo-én jelenti Knaiffel János Jakab revis- 

tyei udvarbiró az administrat ornak , hogy a revistyei uradaloi 

az utolsó 4 évben a költségek levonása után 2o*ooo ft 75 dr 

tiszta jövedelmet adott, tehát évenkint átlagosan 5 *ooo ftot
s

1677 augusztus 16-án megengedi a király, hogy a felső- 

biebertámai kisebb részesek termése még két évig lo rft tál 

váltassák be márkánként, dac zára annak, hogy a bánya jövedel

mez* • •

1677 augusztus 16-án elengedi a király Grueber Albert

bányabirónak a kamarai adósságából looo rftot, és megengedi 

bogy a fennmaradó looo ftot 4 évi részletekben fizethesse ka 

mát nélkül*

1677 augusztus 18-án Colman András felsőbiebertámai bá 

nyaimoknak 5oo ft jutalom engedélyeztetik*

1677 szeptember 23-án jelentik a selmeczi főtisztek a 

unkások folyamodványára, melyet az udvari kamarához a kato

nák zsarolásai miatt beadni akarnak; hogy e zsarolások csak

ugyan megtörténtek, és a szegény munkásokat türhertetlenül tér 

helik* Mindennap megtörténik, hogy ok nélkül, vagy csekélység 

miatt a katonák őket és családtagjaikat megverik, hajuknál 

fogva czibálják, gyalázzák; az ezredes megbünteti ugyan a ka- 

tonákat, ha be lehet bizonyítani, hogy ki volt a tettes, de 

ezért a kihágások meg nem szűnnek, a katonák mindent elvesz-

nek tőlük, ami nekik tetszik, a vásárra jövőkért is egvámol

ják és folytonosan zaklatják* Kérik tehát az administrat őrt, 

hogy eszközölje k i f hogy az itt levő katonaság felváltassék, 

és akik ide jönnek szigorúan utas itt assanak, hogy a polgárok

kal és munkás okkal békében éljenek*

1677 október 21—én Oberaigner György Szt.háromság altár- 

nai sáfárnak 75oift jutalom engedélyeztetik*

1677 október 3o-án23/rendeli a király, hogy miután Lippay 

György a saskői uradalom felét 2o*ooo ftért, Lippay János pe- 

dig a másik felét a kassavári /kaszavári/ jószágért cserébe 

átengedi, az administrator küldje ki a jószág igazgatót
______

Pischert, hogy a kassavári jószágot megbecsülje a Lippayak ki-
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küldötteivel együtt úgy, mint a saskői uradalom megbecsülésé

nél történt, a jövedelem 6 %-át alapul véve, hogy azután az 

erteknek különbsége ki egy eíilit essék; a saskői uradalmat pedig 

vegye birtokba.
%

1677 november 1—én megemliti a bányabiróság egy jelentés

ben a selmeczi tekintélyes bányapolgárok közt Dr. von Hellen-

3  3 l C  0 ^ 3  #

- 48 -

1677 november 16-án Spitz János selmeczi fő aranyválató- 

nak 6ooo ft jutalom engedélyeztetik.

1675 január 20-án 24/Bakos Mihály, Gyarmathy János, Kis 

Mihály, 2*agy István, és Göczy András kapitányok Jenőből imák 

a selmeczi tanacsnak, hogy követeket küldjenek a táborba 2ooo 

tallérral, mert másként mindenüket elpusztítják.

16/8 marczius 14—en jóváhagyja az udvari kamara, hogy a 

selmeczi banyapolgároktól I8.000 tallér kölcsön vétessék,

es e kölcsön minden beváltott márka ezüst után 1 tallérral 

törlesztessek.

xo/8 narczius 15“ én megengedi az udvari kamara, hogy a 

selmeczi aranymiveseknek évenkint 5o-6o márka 15 latos ezüst 

eladassek 12 rftjával. Az engedély 3 évre érvényes.

1678 április 21—én rendeli az udvari kamara, hogy mi—

0ar: a kaszavári jószág becsléséből kitűnt, hogy armaV értéke

2-;925 rftal nagyobh, mint a saskői uradalom felének értéke,
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ez összeget tehát Lippay János báró ráfizetni köteles lenne; 

de mivel Kaszavár romban hever, és ott urasági lakház nincB, 

ellenben Saskő és Lad) mér használható állapotban vannak, úgy 

történt egyezség Lippay János báróval, hogy ő csak 2o.ooo ftot 

legyen köteles ráfizetni. Utasittatik tehát az administrator 

az épités alatt levő uj kohónál: mielőbbi m egindithatása vé

gett, hogy addig is , mig ezt az egyezséget Ő Felsége jóvá 

hagyja, a jószág cserét végre hajtassa.

1678 julius 25-én megengedi a király, hogy a jezsuiták 

klastroma 4oo rft költséggel a kamara terhére kijavittassék.

1678 augusztus 1—én irja az udvari kamara gróf Le síi e
la ¡5 m '■ wkmsmwé #■Rí»'***̂

altábornagynak, hogy miután félhető, hogy a zendíilok a bánya

városokat elfoglalni akarják, és ez által különösen Selmeczen, 

mely most áldásban van, milliókra' menő kár okoztatnék, úgy

nek.

1678 szeptember 2—ám. rendeli a haditanács a Strassoldo 

regement parancsnokának Lamb ezredesnek, hogy miután a rebel

lisek az Eperjes felé vonuló császáiri seregek elől megfutottak 

és közülük egy csapat észrevétlenül a lengyel határszélre ve

tődött, Szent Miklóst kifosztotta, és most Rózsahegyen garáz—
i

dálkodik; sietve küldjön az ezredes a bányavárosokba 5oo em— 

bért, egy ügyes tiszt vezérlete alatt azzal a paranccsal, 

hogy a bányavárosokat minden kártól meg védjék.

1678 október 4—én tudomásul veszi és sajnálja Posch pénz

táros, hogy a felkelők a revistyei udvarbÍrónak Kneiflnek nagy 

kárt csináltak.

1678 november 7—én császári katonák voltak: Beszterczebá— 

nyán és Korponén, és Dr.Hell anbach is Beszterdzebányára meiit. 

Neki irt Selmecz városa és a kamarai tisztek, arrul értesül

vén, hogy a csáLSz ári tábornok rossz néven vette Thököly iránt 

tanúsított hódolatukat, kérik a Doctort, hogy világosítsa fel 

a tábornokot, hogy az Ő egyedüli czéljok volt az ellenséget
I i t *ÍEiP* II fi • * " t

távol tartani a várostól, és a bányák elpusztítását megakadá

lyozni, s ekkép megtartani ő Felsége számára a jövedelem for

rását. Máskor is igy tettek Bethlen és Rákóczy korában, és
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az udvari kamara helyeselte eljárásukat • Mit tegyenek ok

egy ne védhető városban, ha az

nők. Most is kérik a Doctort

hogy tegyenek katonaságot

nagy erővel jón elle- 

zközölje ki a tábornokoknál,

z ha megvédhetné is ■

zórtan fekvő bánya- kohó és
W “

zuzómüvek elpusztítását megakadályozni.

1678 november 17—én bizonyltja De Boham a franczia sereg 

tábornoka, az alsó Plachteinitzi táborból, hogy a selmecziek

várost, képtelen lenne a

8 katonát kértek tőle a kohók védelmére eket ő megadta,

de 6 közülük a császáriak kezébe esett, négyet pedig a pa

rasztok agyon vertek. E miatt ő Kahres Christiánt, Schneider 

Tóbiást, és Knaifel Jakabot fogságban tartotta 3 napig, mig 

a selmeczi kamara nevében 6oo aranyat, Újbánya város nevében 

pedig 4-oo aranyat le nem fizettek.

1679 január 23-án Zsigmond György Gráf von Trautmanns- 

dorff, és Jacob Theobald Mayer caJgir. biztosok vizsgálatot

tartván Selmeczen a következőket jelentik:

1* Se lm ec z és Körmöcz, miután a rebellisek Zóly omot be

vették, 12 ezer rénes fton megváltották magukat a kirabol ta

tástól.

2* Gróf Kéry, a csász. őrség parancsnoka Körmöczön, lö-
_ £' % \ J í II •

vés nélkül elvonult az ellenség elől, katonái raboltak, és ő 

elvitt .nyugtató mellett 13ooo ftot, és 14oo tallért nyugtató 

nélkül.

3* Körmöczön maradt pénzkészletet Thökölyhez kellett vin

ni, ki abból 12ooo tallért küldött a beszterczebányai rézmüvek 

számára.
• • , f » •

4-# Gróf Göczy elvitt Selmeczről a rebéL lisek táborába

kész pénzben, arany és ezüst kései letben 23*ooo ftot, és a 

katholikus tiszteket kirabolta.
*

5* A rebellisekkel való egyetértés miatt fogságba tett 

Cholo8tamus iránt azt az utasítást kapta a bizottság, hogy a 

kihallgatásnál tortúrát ne alkalmazzon.

6 . Cholostomust és Furtinust, kik az elásott körmöczi

pénzeket a rebelliseknek elárulták, ki kellene vinni, és tor

túrával vallatni, hogy czinkosaikat megnevezzék.
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7 "bányavárosokban Se Íme ezen 31*925 ft

39 dr. Körmöczön 111 .7o2 ft 75 ar. Beszterczebányán 2.984 ft 

4-1 dr. kárt tettek, összesen 146.612 ft 55 d r ., ebből levon

ván a Thököly által a rézmüveknek adott összeget, marad

137.612 ft 55 dr. * *

8 . Azon lloo db aranyban, melyet Selmecz Thökölytől vált- 

ságpénzül kölcsön vett, bennfoglaltatik 4oo do arany UjDc-.ny<̂  

város terhére, ezen összegert' Ujoánya Selmscznek zálogjogom

adott a Magosparti birtokra.

9* A császári tábornokoknak és katonaságnak adott Selmecz,

Körmocz. és Besztercebánya összesen 13.683 ft 34 d r .

10 . Körmöcz városa kérte, hogy térittessék meg néki azon 

60 má'PkB ezüst, melyet Dünewaldt tábornok elvitt, és azon 5oo 

márka ezüst, melyet a rebellisek elraboltak. Elutasittato^t.

11. A bányavárosok megvédésére szükséges lenne öreget 

tartani Zólyomban, Xorponán, Bozókon, Lévén, 'Szitnyán, Szt. 

Benedeken, kis Topóicsányban, és egy-egy tornyot kellene épi- 

teni Zólyomban és Divényben. E végre 3ooo embert kellene tar 

tani, ami az erőditésekkel együtt 75 .ooo ftba kerülne.

12. Selmecz belső védelmére fenn kell tartani és

sziteni az őrházakat Szélaknén és Hodruscn, és a várostelki,

hodrusi, vihnyei és szklenói kohóknál. Az őrségre elég lenne

loo német katona, ha Zólyomban is lesz őrség.

13 . Az őrségek ellátása végett nehány malom átadandó 

az élelmezési biztosnak, és elegendő erdőrész kijelölendő a 

költségeket pedig a bányavárosi kamarák előlegezhetik, a had

ügyi kamara számlájába.

14. A csapatparancsnokok havönkint adják be a legénység 

névjegyzékét, és az élelmezési tisztek személyesen osszák ki

közöttük az élelmet.

15# A bányavárosokban és vidékén fel kellene menteni a

lakosokat az*accisá—tói.

16. A bányák és kohók a rebellisek beütése alkalmával

kárt nem szenvedtek, és készleteik érintetlenül hagyattak.
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17» A kincstár részes*

Fel s obi eb ért ámánál 11 3 /4  tizenhatod résszel

a Szt .háromság alt ámánál 6 w w

Pach ént ámánál 1 n n

Az Q?czek különösen a kórházaknai telekben igen szépek, és 

10, 20, 30, 40, 60, 80, latosak, sőt néha 100 laton felül is 

tartalmaznak* Egy márka ezüstban van 3 dénár arany. Heten- 

kint looo márka ezüst termeltetik. 1678-ban termelt FeldO-

oiebertáma 60,298 mázsa érczben 63*221 márka ezüstöt, mely

ben 800 márka arany volt,

18. Elrendeltetett, hogy uj fejtésre méltó kőzek feltá

rásán igyekezzenek. A meglevő 3 szivattyugéphez az Eleonora 

aknában még egy negyediket épitsenek be. A szállításra szigo

rúan felügyeljenek, hogy a járgányokkal az előre meghatáro

zandó mennyiség naponkint kiszállittassék. A lovak birtokosait 

el kell látni olcsó zabbal, akkor nem szükséges a bért fel

emelni. A szivattyúzó emberek hiányát a revistyei, lipcsei, 

aaskői, és likavai kincs-cári uradalmakból kell pótolni. A 

fejtésbe^ az előkészületeket, elómélyLtést, viz és légvezetést 

előre el kell késs iteni. A bányákat fel kell mérni, és tér

képezni, fiatal értelmes embereket be kell tanitani a fel

mérésre és rajzolásra. Az érczeket tisztán kell kiválasztani. 

Ügyelni kell, hogy a munkások a munkászakót munkával töltsék 

el. A kincstár és a részesek tudta nélkül senkit sem szabad 

felvenni, vagy elküldeni. Az érczkosarakat ki kell javitani, 

mi által 2ooo ftot lehet évenkint megtakarítani. Az anyago

kat gazdaságosan kell felhasználni, minden pazarlást el kell 

kerülni . Fel kell irni hetenkint, hogy az anyagok hova for- 

dittattak. Ügyelni kell az anyag vásárlásnál a jó minőségre. 

Nem kej.1 megengedni, hogy a bányában használható anyagok, fa, 

deszkák stb. a törököknek szállíttassanak. A primást meg 

kell keresni, hogy tekintve az évenkint 16-17 ezer forintra

menő pizetjövedelmét, szentkereszti jobbágyait s zénfu var oz á s- 

ra utasítsa.

19. Továbbá elrendeltetett, hogy a főtisztek a bányabi— 

rósági tisztek gyakrabban kitekintsenek a bányákhoz; a tanács

kozásokat nem a városban, hanem a bányánál tartsák, a határo-
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zatokat egy külön könyvbe beirják, a társpénztár kezelésére
/ M _

felügyeljenek, és a mértékeket és súlyokat minden negyededben
r . | I
megvizsgálják.

20. 1 bányamivelés a tieteknek megengedtetik, de vi

gyázzanak, hogy e miatt gyanúba ne keveredjenek.

21. A felsőbiebertámai sörkimérés a sáfárnak adandó

saját kezelésbe.

22. Marquardt Kristóf felső biebertámai gépésznek az

Bleonora aknába építendő 4-ik ¡Eivattyugép kezelése okából 

fizetése hetenként 1 fttal és évenkint egy ruhára 12 tallér-

ral felemeltessék, Weisz Jánosnak pedig, a gépész segédnek he

ti fizetése 50 dénárral felemeltessék.

23. 1* Szt .hAromság altáraa.’25/

24. 25* 1 . Pachentáraa.i26/

26* Még 15 ren ényváll al at van fb lyamatban, a rebellisek

beütése óta máir 18 megszüntetett. A kincstárnak van Felső 

biebertáimáiiál 11/16 és 31/64 1/24 rész©
?r

n

Tt

n

n

n

ff

a Szt .háromság altámánál 6/16

a Három király tárnánál 3/64

Pachen tárnánéű. 1/16

Windischleut ennél 1 / 32

Kornberg altámánál 5/16

Mátyás tárnánáil 8/16 3/64 1/128 és 1/3 és 1/128 ból

Neuheiligen Kreutz Erf indungnál 5/16 réBze

Benedicti altárnánál 3/64

Finsterort és Bre nn ért árnánál 8/16 "

Mohrer altámánál 1/16

Deutsleuten a Roszgrundban 1/16 w

Mihály tárnánál a Bél ab anyai 

kapu előtt 2/16 n

Lipót tárna vasbányánál 10/16 1/32 része

Oberkehrlingnél 4/16 része

27. Tíz év alat*u 1669—tői 1678-ig esett a kincstári 

részekre termelés 368,762 mázsa érez, melyben volt 33*469 má

ka aranyos ezüst*

28. 29.__30. 31. 32 . 33 . 34. 35. 36 . 37. 38. 39. 40 .1 .

Fémkohászat.' 27/
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41. A faggyú olvasztó házat meg kall nagyóbbitani.

egy puskaportornyot kell a városon kívül felállítani, mire 600 

tallér engedélyeztetik.

4-2. A városi szertárt kincstári kezelésbe kell átvenni.

43, Salétromot felső Magyarországból lehet olcsón kapni.

A bőr bevásárlásánál a jó minőségre különös figyelmet kell 

forditani.

44. 1678 végével a selmeczi kamarának I 6.000 ft kint- 

levő követelései voltak; ezeknek behajtására különös gond

forditandó, és a főkamaragróf engedélye nélkül senkinek sem 

szabad előleget adni*

45* Az utas it ás okát pontosan meg kell tartani

46 Az ezüstcsempésztre különös figyelemmel kell lenni

es Messevioz Beraát kikeresztelkedett morvaországi zsidót, ha

lehet, el kell fogni.
_____  # é

47* A banyabiróságaal betétben levő és 4oo tallér értékű 

ezüsttartalom anyagok a kincstár számára lefoglalandók.

tandók
Az ezüstcsempészekre kimondott büntetések végrehaj

49. A Dányabiróság és Siceli társaság közt fennálló per-

alk almá va 1

lekedések megszüntetendők.

50. Mivel a Siceli társaság

a banyaoiróság ellen tiszteletlenül viselte magát, és külö 

nősen Lienpach bányapolgár gorombáskodott, ő loo arany

a többiek pedig 5o arany fizetésére büntetésül itél
tetnek.

51* E büntetéspénzek 1/3 része a felment költségek fe 
dezésére forditand

32. Az urbert, mely a bányatörvény szerint az érczeknek 

1/10 részével, vagy az ezüstnek 1/16 részével lerovandó, 

ccélszerűbb pénzben beszedni a beváltási ár utján, mert akkor 

nincs vele többé semmi költség. Mert ha egy 15 latos márka 

ezüst lo fttal fizettetik is, van a kincstárnak e mellett, 

a penzverési költségek levonása után, 5 ft 39 dr haszna, te

hát 15 márka után 8o ft 85 dr; hogyha pedig a tizedik mázsa 

érczet karja, vagy a 16-ik márka ezüstöt, ez nem ad annyi
jövedelmet.
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53* Ezentúl ne alkalmaztassék a lo ftnyi középső bevál-
• *> 

tási ár, hanem a jövedelmes bányáknál 9 ft 4o drf a vesztesé

ges bányáknál pedig 12 ft .

54. sat. 1 . Beszterczebánya.

1679* február 28—án Georg Sigmund auf Trautmannsdorff és 

Jacob Theobald Mayer császári biztosok rendelik Ladoméren 

Vichter von Grueb administrâtornak, hogy utasitsa Fischer
»

Mihály bonomra praefectust, hogy a saskői és revistyei ura

dalmak jobbágyainak tartozását rendezze , amennyiben a kuruczok
/ • %

által szenvedett károsítások méltányossá teszik, tegyen aján

latot a tartozások elengedésére, vagy mérséklésére, jövőben 

azonban a tartozásokat negyedévenkint behajtsa, és az uradal

mak jövedelmének emeléséről gondoskodjék a bor- és sörmérés 

helyes kezelésével, a halászat és vadászat bérbeadásával, só 

eladásával, viaszk termeléssel, és más iparral. A jobbágyo

kat rendelje Szélaknára vizhuzásra, hogy egymást fölváltva
___ _ •

télen és nyáron egyenlő keresetük legyen, továbbá szénégetés

re és fuvarozásra alkalmazza őket; a bányam.estert ne akadá

lyozza az erdők kezelésében, a juhok és kecskék tartását 

megszüntesse.

1679 február 28—án rendelik gróf Trautmannsdorff és 

Mayer császári biztosok, hogy a vájárok szorittassanak a ke

mény érczek lefejtésére is , és mivel Koch Mihály bányatiszt 

a városbirói hivatalt átvenni kénytelen volt, s igy bánya

tiszti szolgálatot nem teljesíthet, Oberaigner György Szt. 

háromságtámai sáfárra bízassanak ideiglenes a bányatiszti 

/Uberreuter/ teendők, és adassák meg neki a bányatiszti f i 

zetés is .

1679 márczius 8—ón rendeli Trautmanstorff és Mayer csá

szári biztosok, hogy a selmeczi polgároktól beszolgáltatott
.  ► « r ’ *  L. « *  %

24 ezer tallér kölcsön az illetők beváltmányai után, minden 

márka ezüst után egy tallérral vissza fizettessék kamat nélkül.

1679 márczius 8—án jóváhagyják: a biztosok, hogy a sel

meczi bányapolgároktól 24.ooo tallér kölcsön vétessék oly fel

tételek alatt, mint a legutóbbi alkalommal.

1679 április 24-én terjedelmes jelentés tesz Posch az 

administrâtornak Bécsbe az ellenség rablásairól és a kamara- 

udvar elpusztulásáról.
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Prunn Kormöczről1679 április 26-án irja Bernhard von 

a selmeczi pénztárosnak, hogy nagyon sajnálja a vele történt

ens utói
0

szerencsétlenséget és reméli, hogy a rabló el]

érik és megfenyítik; ajánlja magát, hogy 5 vagy 9 ezer ftot

küld kölcsön, nyugtató ellen.

1679 április JO-án jelenti Posch a beszterczebányai 

gondnoknak, hogy április 22—én lo órakor délelőtt a rebelli— 

sek nagy száma megrohanta a várost, és miután a kamaraudvart

2 óra bosszant ostromolták, de bevenni nem tudták, végre a 

hátul só részén meggyujtott ék, a kapukat ezután betörték, s 

igy kénytelenek voltak a bennlevők menekülni, mert segítséget

sehonnan sem kaptak, a kamaraudvart feladták, melyet az ellen

ség elfoglalt, a körmöczi útra felpakolt ezüst szekereket, me 

lyeken 1267 márka válatott, és 288 márka aranyosezüst volt, 

a lovakkal és a tisztek hátaslovaival együtt elrabolták, és 

még loo-nál több lovat vittek magukkal, kirabolták a főpénz
0

táros, -főkönywivő és

kását, és a uemplom

ezután a papok la-

f

, továbbá Schneider Tóbiás, 

Singer Dániel, és az ezüst jelző lakásait, a

Glanzenbergi, Steingrubeni, és alsó utczai lakosokat, katho- 

likusokat és lutheránusokat egyaránt, kifosztották mindenük

ből. A főpénztárosnál és volt minden irato-

kat és számadások art az utolsó levélig fölégették ugyt hogy 

most az ügyvitelt egészen újból kell kezdeni. E megrohanás 

alkalmával az itteni katonák közül 30 ember, a bányászok és 

polgárok közül mintegy 20 ember megöletett, számosán megse- 

besültek; az ellenség csak 5-6 halottat hagyott hátra, de

szekereken 100-nál többet vitt magával. Az ellenség száma a

3ooo-ret meghaladta. Leégett a kamaraudvar, a klastrom, az 

alsó templom, a papok lakása, es 5 más, a kamaraudvar körül

fekvő agánház, s ha nem védelmezték volna maguk art bizonyo-

san az egész város elpusztult volna. Még a tűz alatt vissza

vonultak a rablók Prencsfalura, és onnan másnap Börzsönyre.

A zsákmány melyet magukkal vittek, igen jelentékeny, és bizo

nyosan ingerelni fogja őket, hogy ujabb megrohanásokát tegye

nek, és attól kell félni, hogy a bányavárosokat egészen el

pusztítják, hacsak minél előbb nem biztosittatik hathatós vé

delmük.
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1679 május 2-án Írják a főtisztek egy levélben, hogy az

ellenség őket váratlanul meglepte, kirabolta, és a kamaraházat 

felgyújtotta.

1679 május 3-én rendeli az udvari kamara, hogy miután 

az ellenségnek legújabb betöréséből kitetszik, bogy elmulasz

tották a kellő őrködést, és a bányászok nem állottak ellen 

teljes erejükkel» azon igyekezzenek a tisztek, hogy az ellen

ség szándékairól jókor értesülvo legyenek, ób azután gróf 

Leslie és gróf Strassoldo tábornokok segítségével a bajt ma

gukról elhárithassék. Miután pedig a válató intézet mindenes

től leégett, tegyenek jelentést, nem lenne—e célszerűbb a 

válatást egészen Körmöczre áthelyezni.

1679 május 8—án Posch György János pénztáros részi ertesobb

jelentést tesz Vichter von Grueb adrainistratoraak, ki ekkor 

Brünnben tartózkodott, és leírja az április 22-én délelőtt

10 óra tájban történt szerencsétlenséget. Nem volt a közelgő 

veszedelemről legkisebb sejtelmök sem; előtte való nap este 

8 árakor egy koklbachi paraszt azt a hirt hozta ugyan, hogy 

lesti emberektől hallották a kuruczok közeledését, de nem tud

ták megmondani, hogy mely irányban mennek, sem azt, hogy h/i

nyan vannak, s lovasok-e, vagy gyalogosok? E hirre a pénztá

ros még aznap este egy hajdút küldött a kohlbachi bÍróhoz 

avval a parancsolattal, hogy azonnal küldjön ki két embert 

Lestre és tudakolja meg, hogy a kuruczok mit akarnak. De ezek 

az emberek valószinüleg még oda sem érkeztek, és az ellenség 

már itt volt a brenneri kohó előtt, előcsapatja pedig az alsó 

kapunál. Azonban még mindig senki sem adott hirt a városba, 

s valószinüleg észrevétlenül bejöhettek volna a városba, ha 

a kapunál véletlenül nem találkoznak egy Bozókra küldött é- 

lelmi szállítmánnyal, melyet 30 fegyveres kiéért. Amint eze

ket meglátták a kuruczok, azonnal tüzet adtak rájuk, és 6 em

ber közülök elesett, a többi pedig vissza szaladván a városba, 

lármát csapott. Ekkor megadták a vészjelt a Scharfenbergről, 

az Újvárról és az Óvárról is . De már ekkor elfoglalta az el— 

lenség a Schindlberget, és a talpacsok 3 helyen törtek be a 

városba, az ispotálynál, az Ujfaluainé kertjében a bélabányai 

kenunál, és Bartakowitz kertjén át Glanzenbergnél. A bélabányai
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kapunál volt őrséget a város felől megtámadván részint le

vágták részint megfutamították, és azután a kamara udvar el

len törtek« De a kamara udvarban levők, bár kevesen voltak* a 

lármára fegyvert fogtak, és harmadfél óránál tovább távol 

tudták tartani az ostromlókat, kik végre egészen a falak 

mellé húzódtak, hol nem lehetett nekik többé ártani. Akkor

azután betörték a kamaraudvar kapuját, és a köny w iv szállá

berontottak. Itten kettőt közülük: ielőtt a

belső kapuhoz volna. Ez alatt felgyujtották a

városon kivül levők a scharfenbergi őrházat, a bent levők

dig ezt a példát, és elébb a kamaraudvar alatt levő

házakat, azután pedig a kamaraudvart is felgyujtották a kira 

bolt templommal és kórházzal együtt, azután felégették a 

Liempacher, Stöckl, Schneider és Bartakowitz- házakat

Ilyen körülmények közt nem lehetett többé védeni a kamaraud

vart, és mindenki igyek az életét gmenteni, ahogy

ta; hárman még is ott szorultak: és

1679 máj 15-én irj Brünbe az administrâtornak

hogy Strassoldo tábornok rendeletére a kamara udvart megerő

sítik, és a Salzer—féle ház mellett egy gömbölyű tornyot e— 

méLnek; a költséget a kamarának kell fedezni. Páter Józsa

irt a városi tanácsnak, hogy 900 ftért vissza adja az elrabolt 

templomi szereket.

1679 ájus 16—án véleményt kémek a selmeczi tisztek a

körmöcziektől, v<~gy nem lenne—e célszerű a körmöczi aranyvá

lató műhelyt annyira megnagyobbít ami 

melést ott lehetne válatnir e ért

hogy az egész ezüst tér 

ecz körül nagyon kifo

gyott a lágyfa, és nehezen lehet a válatáshoz szükséges sz 

net megszerezni.

1679 ájus 18-án lják erre a körmöczi tisztek,

ho^y nem tanácsolják a válató műhely áthelyezését, mert

erdők már igen ki vannak vágva, úgy, hogy maholnap a bánya 

is alig kaphat fát. Helyiség s

son kivül hol

3ég sincs se a városban 

műhelyt felállítani lehetne.

se a varo

1679 május 26-án irj evő administrât

nak, hogy a válató műhely már megkezdte működését

kezes a kamaraudvarban, 

építése miatt sokba kerül

Az épit

A selmeczi őrse

any és védő falak 

1 nehány nap
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előtt 43 ember elszökött, mert már régóta nem kaptak fizetést,
£ , < » T f » *

a többi is el fog széledül, s hogy ezt megakadályozza, 4oo 

tallért adott a városnak kölcsön.

1679 június 6-án irja Posch a Bécsben lervő administra- 

tornak, hogy hallomás szerint Léslie tábornok Rozsnyónál meg

verte a felkelőket, a Selmeczről elrabolt templomi ékszereket 

tőlük elvette 5ooo tallér készpénzzel együtt.

1679 junius 27-én javasolják a selmeczi főtisztek, hogy 

az*ujonnan megindittatott hodrusi felső kohóba Deadda János

alkalmaztassék mint kohóirnok.

1679 julius 12-én jelentik a selmeczi tisztek Mayer ud- 

vari titkárnak Bécsbe, hogy a felkelők Józsa István vezérök 

vezetése alatt Szklábina várát ostromolják, és e miatt 

Strassoldo tábornok tegnap Körmöczre vonult seregével, és a 

selmeczi őrségtől is magával vitt 150 embert. De ha a felke-
• » 

lök most a városokra vetik magukat, akkor ezek elpusztulnak, 

mert nem védhetik magukat.

1679 július 13-án irja Meyemberg a selmeczi főtisztek

nek, hogy ők nem Józsától, hanem az ezüst orrú Bakostól /von 

dem silbernasichten Bakosch/ félnek,, kinek emberei Blatnicza 

várát kirabolták és ott kegyetlenebbül viselték magukat, mint 

a tatárok. Amint meghallották, hogy Strassoldo Turóczba be-
%

vonult, ők átjöttek a hegyeken Óhegyre, és a Holle hegyen tá

borozták, s az urvölgyi hospodámak 25 lovát elrabolták, és 

sok marhát elvittek* Hallomás szerint gróf Leslie tábornok a
r #

napokban megérkezik Korponára, talán sikerül a két tábornok

nak, a rablókat kézrekeriteni.

1679 augusztus 6-án megérkezett Selmeczre Vichter von 

Grueb admini strat or *

1679 november 13-án a Selmeczen betöltendő registratori 

állomásra Schöpfer János ajánltatik, ki már 4 év óta szolgál, 

és részint a bányabiróságnál, részint a kamaránál, bejárások

nál és a kohókban sok tapasztalatokat szerzett.

1680 január 6—án jelentik a selmeczi főtisztek az udvari 

kamara ez iránti kérdésére, hogy a legutóbb itt volt kir* 

bizottság rendeletei miért nem lettek végrehajtva? a követke

zők éti

‘ "  * §  •
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Múlt év április 24—éré volt kitűzve a tanácskozás, hogy 

a bizottság rendeletei végrehajtassanak, de a tanácskozás el-
0

maradt, mert a kuruczok április 22-én megrohanták a várost, 

a kanaraudvart kirabolták és a mellette levő házakkal együtt 

felgyújtották. Ennek következtében a tisztek polgárok és 

bányászok több héten át őrségen állani voltak kénytelenek, 

és a bányamunkára nem volt idő. Mindazonáltal megtörtént ami 

lehetséges vala. így például az északi kézi szivattyúktól a 

v í z  csatornákban Eleonora aknához vezettetett, s most ott « 

emeltetik a lóerejü járgánnyal, és a kézi szivattyúk szüne

telnek, s evvel hetenként m.e. loo ft megtakaríttátik. Meg-
• ( 

figyeltetett továbbá, hogy minden almánál hány zsákot lehet 

egy műszak alatt kihúzni, és intézkedés tétetett, hogy a jár

gány lovakat addig ki ne fogják, mig fel nem váltatnak. A

kötél s más anyagok felhasználására.

Megmérték az alt árnak távolságait egy más alatt, és úgy 

találták, hogy:

a kombergi alt óma 37 öllel mélyebb, mint a Bieberaltór-

3 kombergi altárna 17 öllel mélyebb mint a Szt.háromság 

altáma,

a kornbergi altárna 12 öllel mélyebb mint a Grienbergi

altáma,

a kombergi altáma 41 öllel mélyebb mint a Mátyás tárna,

a Szt.háromság altárna 20 öllel mélyebb mint a Bieber 

altáma.

A belabányai al tárnát nem mérhették meg, mert az ide s

tova portyózó ellen® g miatt nagyon veszedelmes a városon kí

vül járni.

Elrendelték, hogy a bányafát az erdőben bántsák le , és

így már szállítottak is hántott fát, de mert a fuvarosok az

ellenség miatt nem igen mernek szállítani, és mert a pestis

is nagyon negapas zt ott a a fuvarosok szómót, kénytelenek mosrt

elfogadni a fót, úgy ahogy hozz ók, akár le van hóntva, aké^ 

nem.
4
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A' járgányl kívánt béremelés nem adatott

meg. Zabot és szénát is szívesen bevásároltak volna készlet

be, de a háborús időben ez nem volt tanácsos, mert a készle

tet vagy a császáori katonák, v a ^  a kuruczok elpusztították

v oln a.

A kohók békés időkben sem bővelkedtek szénnel, a háború 

és a pestis miatt pedig majdnem végképen megszánt a szénszál

lítás, és alig lehetett annyit olvasztani, hogy a munkabére

ket fizetni lehessen.

A megrendelt próbaolvasztást nem lehetett véghez vinni ,
é

mert a kohótiszt Glantschnigg a kuruczoktól egy lövést kapott,

s ennek gyógyítása miatt sokáig kellett Bécsben

a nélkül nem lehetett volna a munkásokat rábírni^ hogy

ilyen veszedelmes időben a városon kívül dolgozzanak.

1680 április 6-án 28/ irja gróf Csáky Pál, lévai kapitány

a selmeczi tiszteknek, hogy eszközöljék ki az udvari kamará

tól, hogy gróf Opperstorff német katonái Léva vidékéről más

hova szállása Itassanak el, mert különben annyira kizsarolják 

a vidéket, hogy a lévai őrség meg nem élhet, éB ebből a bá

nyavárosoknak is kára lészen.

1680 április 12-én rendeli az udvari kamara, hogy Posch 

György selmeczi pérstáros és Kahres Christian könywivő az

1678—iki számadásokat azonnal beterjesszék*

1680 junius 16-án Yichter von Grueb administrator egy 

vizsgáló bizottságot küldött Selmeczre, hogy a legközelebb 

lefolyt években történt ellenséges invasiok alkalmával, kü

lönösen 1678-ben a Józsa féle fosztogatás alkalmával Cholos- 

tcsnus Illés, Furtini körmöczi aljegyző, és Líempach Gottfried 

János magaviseletét megvizsgálják, és komoly vallatás utján 

megtudják, hogy ezeken kivül kik voltak még egyetértésben a 

lázadókkal, és kik vezették őket úgy, hogy a városokat meg

lephessék, kik árulták el nekik, hogy hol keressék a pénzeket

sat. Furtiniről kitudódott már, hogy Kormöczön o vezette a 

rablókat, de alkalmasint társai ~s voltak. Liempach pedig már 

megvallotta, hogy a rebellisek nála 5ooo tallt-rt rejtettek el,

és ő elfogadta Göczy Istvántól a Belmeczi és körmöczi kamara

vezetését a rebellisek uralma alatt. A vizsgáű-at és vallatás
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#  I

linden kegyelem nélkül végrehajtandó, és a jegyzőkönyvek az 

administrâtorhoz féltérj esztendők.

1680 junius 19—én értesiti az administrator a eczi

30 gyalog puskás
40 w *

tiszteket, hogy az udvari kamara rendeletéből az eddigi tra—
•  * ’ •

bántok helyett gyalog puskások és djragonyosok, mind német ka 

tonók tartandók,

és pedig Beszterczebányán 

a hodrusi 2 kohónál 

a vihnyei 2 n 

a szklenói kohónál 

a várostelki 2 konónál 

Felsőbiebertámán

a se Lm eczi kamaránál

zászlótartó

őrmester

25

30 

12 
40 

20
197

1

1

1

200

W

és 50 lovas dragonyos egy hadnagy alatt.

1680 junius 24—én értesiti az administrât tiszteket

sap at ok parancsnokságától 

s helyette Leslie oberstert

hogy Caprara fővezér az itteni c 

gróf Strassoldot elmozdította, é 

tezze parancsnokká.

1680 junius 24-én értesítik a tisztek az administrât őrt

h"^y a rebellisek Thuróczban gyülekeznek, és Zsamócza vidé

ket akarják megrohanni.

1680 junius 26-án irja az administrâtor, hogy Caprara 

tábornok és Strassoldo egyesültek, Fülek és Gács között

róznak.
ábo—

\

1680 junius 29—én irja az administrator, hogy másnap el

utazik pénzekkel, de feleségét itt hagyj

1680 julius 7-én irja Fischer Mihály b észt erez eb ány ai

gondnok, hogy Thököly már Rózsahegyen Caprara tábornok

pedig Breznóbányán Beszterczebányán és Körmöczön és Thuróczba

akar elibe kerülni, és seregének ellátása a vidékre fog nehe

zedni.
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1680 julius 16—én jelezték a főtisztek az administra- 

tornak Bécsbe, hogy az érczek a bányában nagyon m e g s il ányul

tak és kemények. A múlt héten 4- zászlóval betörtek a rebelli

sek Urvölgyre . Thököly Lőcsén van, és Caprara tábornok is 

arra igyekszik. Az aratás idején hiányozni fognak vizhuzók,

Selmeczen ismét terjed a ragályos betegség.
. •

• 1680 julius 19-én jelentik az administrâtomak Bécsbe, 

hogy a víz a bányában szaporodik, és minden szivattyúhoz még

2 embert kellett tenni. Petróczy, ki Bózsahegynél állott, át-
b

csapott Iburóczba, és a kuhorai klastromot és hozzá tartozó 

falukat felprédálta. Budára sok török gyülekezik. A kohók 

nem tudnak jól dolgozni, mert nincs se szén se viz.
»

1680 julius 21-én irja Fischer a selmeczi tiszteknek, 

hogy Caprara tábornok Liptóból 300 embert akart a bányaváro

sok segítségére küldeni, de ezek Hradeknél Petróczy egész ha

dával találkoztak, és kénytelen voltak a várba menekülni
•  *

Caprara segítségükre siótett, de Petróczy a hegyeken keresztül 

Jolsva felé elmenekült Thökölyhez, ki Miskolcz körül táborozik.

1680 julius 22—én irja ugyanaz, hogy Caprara tábornok más

nap fog Óhegyen át Beszterczebányára érkezni hadseregével e-

gyütt.

1680 augusztus 9-én felmentés adatik Posch György János 

pénztárosnak és Chares Christian könywivanek az 1677—iki szá

madások felől*, melyekben elszámoltatott bevételbe 80.516 már— 

ka 47 pizet ezüst, és 1.13o.628 ft 53 ár. készpénzben,

?

ba pedig elszámoltatott 5oJL91 márka 29 pizet ezüst 

l.o71*997 ft 32 dr* magyar pénzértékben.

1680 augusztus 29—én jelentik a főtisztek a Bécsben le

vő administrât omak, hogy a ragályos betegség napról napra job 

bán terjed.

1680 szeptember 21—én jelenti Posch, hogy a héten Selme- 

ezen 32 ember halt meg a járványban, Szélaknán a gépészeti mes

ter házában öten haltak meg.

1680 szeptember 23—án védő levelet ad a király Kneyffel 

Jakab Jánosnak, a selmeczi kamarához tartozó revistyei urada

lom tiszttartójának, hogy a Selmeczen a kamaraház utczában

György és Henrich János házai közt fekvő háza minden 

zállásolástól és zsarolástól mentes legyai, és e védelem
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jeléül Kneiffel a kétfejű sast kifüggeszthesse a háza elé.
*

1680 október 1—én 29/rendeli az udvari kamara a -fẐ kamara-

i

..hogy ha állomások betöltendők, a főkamaragróf hall- 

eg mindig a főtisztek véleményét, és evvel együtt tér

fél javaslatát mindig legalább 3 egyént ajánlva a ki-

neveztetésre

1680 november 20-án az udvari kamara, hogy Seitz

aranyválató segéd megdorgáltassék, mért hág

állomását a rebellisek közeledtekre am nélkül

el

1680 november 23-án értesiti a főka

két
a főtiszte

hogy Zweig János Kristóf a titkári állomástól felmente

egtett, s e helyett az utak felügyeletével

1680 november 26-án értesiti a főkamaragróf a főtiszte

ket, hogy ő Felsége Ethaesius Mátyás eddigi bányamérnököt segéd 

bányatisztté kinevezte hetenkint 2 ft

1680 deczember 19—én egtiltja a király, hogy arkotá

nyosok vagy katonák a bányavárosokban húst vagy italokat mér

jenek.

1681 április 10—én jelentik elmeczi főtisztek, hogy a

fők an: aragróf felhívására tanácskoztak azon intézkedésekről

elyek a bánya fejlesztése érdekéb endők lennének
és a következőket javasolják.

1 . Jó lenne a földbirtokosoknak megparancsolni, hog 

takarmányt, szénát s zabot, olcsó áron adják a bányáknak

a

va

2 . Mivel a közelben 

jó lenne a zólyomi és

evő erdők már nagyon ki vannak 

nyai határban fekvő erdők: a
kamara kezelésébe 

ján.

nni bányatörvényben kifej Jog

3* Úgy

1ásolás3 hogy

e intézni a katonaság menete 

bányavárosok és a körülöttük

és ál

eg legyenek kiméivé
evő falvak

ennek indég
katonaság tartásának terhétől, mert

3ak drágaság a következése. A háborús

két is távol kellene tartani
eménye

bányavárosoktól

bán yarn ive lé she zükséges anyagok minden vámtól
mentve legyenek beszállíthatók

5 Ez előtt a 7 bányaváros

tógáza alato állott, most azonban- nem tudni
gyedül az udvari kamara ha-

iért. a szol
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gabirók és a megyei hatóság minden dolgokba beleavatkozik, 

és őket aprólékos ügyekben is megidézteti.

1681 április 12—en irja a magyar udvari kamara a főka- 

maragrófnak, hogy miután Bösch Regina, előbb Kayser Márton- 

nak, azután Wenger Mihálynak és végre Ujfalussy Lászlónak őz 

vegye.örökös és végrendelet nélkül elhalt, az ő geletneki jó 

szágának birtoklása tárgyában tartandó egyezkedésre Fischer 

Mihály jószágpraefectust Pozsonyba kiküldte.

1681 április 28-án értesiti Vichter von Grueb 

gróf a tiszteket, hogy Ő Felsége márczius 15—én Abele Kristóf

lilienbergi bárót az udvari kamara elnökévé kinevezte»
m

1681 junius 18—án értesiti a főkamaragróf a főtiszteket,
/ /

hogy 0 Felsége rendeletéből a hadsereg uj fegyvereinek besz 

zése végett minden tisztviselő fizetéséből egy garas minden

forintból havönkint vissza tartassék, és a főpénztárba beszól 

gáltassék.

1681 június 19—én a főkamaragróf Bécsben van. Hellenbach 

Jeremiás volt ekkor saskői udvarbiró.

1681 június 22—én irja a főkamaragróf Bécsből, hogy a 

munkások által a kapu mellett emelendő épület költségei a 

társpénzt árból fedeztessenek, a munkások azután hetenkint egy

vissza a költségeket a társpénztámak /va

lószínűié g a kotogó épület/

1681 július 9—én’JO/közli a a tisztviselőkkel,
•  I

hogy Ő Felsége junius 28-án elrendelte, hogy a bányamüvek

és uj bányák nyitására különös gond fordittas-
9

sék, minden czivakodás és egyenetlenség a szomszédokkal elke 

rültessék, a kincstári uradalmak a bányák ellátása végett 

jól kezeltessenek, az elzálogosítottak visszaszereztessenek, 

és mindezek által ö Felségének és az országnak haszna előmoz 

dittassék.

1681 julius 28—án jelentik a főtisztek, hogy 2 nappal 

azelőtt a r bellisek a szentantali plébánost kirabolták és 

fogságba vitték; volt már azelőtt a törökök és tatárok fog 

ságában is . Most 600 ftért akarják szabadon bocsátani.
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1681 julius 29-én jelentik a főtisztek a Bécsben levő fó

kám aragrófnak, hogy 22-én egy nagy csapat török Újbányát meg

rohanta, és a kapuig hatolt, egy as$ onyt elrabolt, egy embert 

megölt s egyet megsebesített. Selmeczre is akartak a törökök 

jönni, s azóta minden éjjel 80-100 ember őrködik a kamaraud- 

varban.

1681 augusztus 2-én jelentik a főtisztek, hogy a törökök 

Pestről Eger felé vonultak, s valószinüleg a Miskolcznál álló 

Thökölyvel fognak egyesülni. Soós Gáspár az itteni hegyekben 

kóborol 40 rablóval, és a plébánosokat fogdossák össze. Az 

a hir, hogy Petnehézit és Petróczit a katonák Böszörménynél 

elfogták. Bakos és Kis Mihály kirabolták a rózsahegyi templo

mot, s azóta a Polonkai hegyekben zaklatják a népet, és el

viszik juhaikat. A rebellisek nem akarják elismerni sem a 

Palatínust, sem az országgyűlést. Caprara tábornok Breznóbá- 

nyán 2 polgárt, kik a rebellisekkel tartottak, kivégeztetett. 

Soye tábornok Bucsnál táboroz, és az ő rendeletére Selmeczen 

minden bejáratot el kellett torlaszolni.

1681 augusztus 6—én rendeli Lipót király, hogy Djfalussy— 

ne örököseinek a geletneki birtokért 11 ezeff ft fizettessék, 

és a birtok a kamara kezelésébe átvétessék.

' 1681 augusztus 25-én jelentik a főtisztek, hogy e hó 

25—én innen és a vidékről több kereskedő ment a korponai vá

sárra, kiket másnap, midőn vissza utaztak, az erdőben egy 60 

főből álló rablócsapat megtámadott, és közülök 3 selmeczi és . 

1 körmöczi embert levágott és 15-öt fogságba vitt.

1681 augusztus 28-én jelentik a főtisztek, hogy a 24-én 

fogságba vitt polgárok közül 6 ember visszaérkezett, hogy a 

foglyok véltságbérét egy hét alatt beszerezze. A váltság a- 

zonban oly magasra van szabva, hogy a foglyok közül hárman, 

u.m. Güntner János nyerges, Makowitzky Mátyás kalapos, és egy 

csizmadia legény kinyilatkoztatták a rablók előtt, hogy ők e 

váltségot meg nem szerezhetik; ennek következtében a 3 ember

nek a fejéi- ott a többiek előtt azonnal leütötték, és avval 

küldték be a 6 embert, hogy ha a kellő időben a váltság be 

nem érkezik, a többiekkel is úgy fognak elbánni.
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1681 szeptember 2—ón jelentik a főtisztek, hogy a napok- 

bán a kékkői h.uszárok a rablókra akadtak, őket megtámadták, 

nyolcat közülök levágtak és hatot elfogtak, a huszárok kö

zül egy elesett.

1681 szeptember 12-én vissza érkezett Bécsből a főkamara

gfóf.

' 1681 november 3-án jelentik a főtisztek, hogy 3 kamarai 

hajdú az osztrolukai erdőségben 19 lovas töröktől megtámadta-

tott, egy elfogatott, 2 megmenekült, de az egyik súlyosan 

meg van sebesitve.

1681 deczember 10-én eladta a kamara a régi válató házat

és salétromraktárt Lieszke Márton patikárusnak 5oorftért.

1681 deczember l>-én rendeli az udvari kamara, hogy a 

selmeczi főtisztek azonnal jelentést tegyenek, mi az oka, 

hogy a selmeczi bányák jövedelme az utolsó időben annyira 

megapadt?

1682 január 8-án ajánlatot tett gróf Volkra Ferdinand 

Gottlieb, hogy

1. Oly hegyekben, hol viz nincs, forrásokat fog nyitni 

saját találmánya szerint.

2. A bányákból a vizet kevés költséggel saját találmánya 

szerint kiemeli.

3» A hegyek magasságát saját találmányu műszereivel min

den sinus és tangens táblák nélkül megméri.

4 . A bányákba jó levegőt vezet aknák vagy légvágatok 

nélkül kevés költséggel.

Engedélyt kér, hogy a találmányait saját költségén gya

korlatilag megpróbálhassa.

1682 február 5—én leirja Kahresz Christián könywivő az

1679-ben, mikor Thököly Selmeczet elfoglalta, vele, Knaiffel 

lel és Reutterrel történteket, az utóbbi folyamodván, hogy 

neki 11oo db aranyat a kamara visszatérítsen. Kahresz elbe

széli, hogy ő és Reutter Selmeczről szigorú rendelettel be

parancsol tat tak a franczia táborba, hogy számot adjanaJ

8 franczia katonának hollétéről, kiket Kneiffel János 

kohók védelmére salva guardiául kikért, és a nép agyonv.

A táborban azt adták tudtokra, hogy 20 elveszett franczia ka-
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tonáért loo arany önkin t összesen 2ooo darab aranyat kell fi

zetniük* Miután ők ez ellen kifogást tettek, fogságba vettet

tek.

Másnap délelőtt Seefeldt ezredes jött hozzájok az el

veszett 20 katona ügyében egyezkedni. Ők elismerték, hogy 7 

ember elveszett, de a ..-ik visszajött. Erre Seefeldt azt fe

lelte, hogy a 8—ik is megszökhetett volna, és nem is állitta- 

tott vissza katonai szokás szerint, s hogy mégis vissza jött, 

ez nem a selmecziek érdeme, tehát érette is kell fizetniök.

A 4 újbányái salva illetőleg, kik közül hármat

az apátfalvi parasztok vertek agyon, kérte Kahresz, hogy azo

kat ne számítsák a sel ek terhére, mert Ujbánya önálló

bányaváros. Erre azt felelte Seefeldt hogy nekik mindegy

egyezkedjenek a felett ki a városok egymás Továb

bá ondta Kahresz, hogy a 4—ik katona visszajött, tehát az ne

számittassék terhűkre. Erre azt mondta Seefeldt, hogy ezt a 

katonát annyira össze verték a parasztok, hogy többé nem le

het t tehát azt is meg kell fizetni meg jegyzi

Kahresz, hogy ez az állitás tiszta hazugság, mert a katonának 

senuni baja Hincs, és jobban érezheti magát mint ők, kik forva

vannak*

A meg ezeken kivül keresett 8 emberre

vei ajánlották 

Selmeczről nem 

nem tudják.

vonatkozólag eskü

eni, hogy ezeket sem ők, sem mások

kérték hogy voltak, vagy

Ezután elment az ezredes. jelentést tenni Bohei táb
nokhoz foglyok pedig 50 aranyat Ígértek neki, ha ügyöket

pártolja* Este felé azt a határozatot hozta Seefeldt a tábor—

noktól hogy 1200

szállították ezt az

aranyat kell fizetniök, estig végre le 

sszeget is looo db aranyra, melyeket 3

nap alatt megfizessenek.

A tábor az alatt mindig

és már ült anélkül hogy

váltságot megfizetni

b távozott Selmecztől, 

ménységük lehetett volna

idő majd
Egyébiránt azt gondolták* hogy a határ-

eghosszabbittattik, de ebben is salatkoztak. mert
harmadik nap az ezredes avval a hírrel jött hozzájuk

hogy ha a váltságot még az nap le nem fizetik közülök
le fog fejeztetni 
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egész összeget megfizetni* Erre a foglyok azt felelték, hogy 

ha a tábornok meg nem változtatja szándékát, . az isten kegyel 

mébe ajánlják lelkűket, de azt is tudják, hogy bőrükből senki 

nem fogja az aranyakat kiverni.

Erre Seefeldt azt a tanácsot adta nekik, hogy fordulja

nak közvetlen Thökölyhez, ő talán kölcsön adja nekik a kért 

összeget. Ezt meg is tették, és Schneider Tóbiást küldték a
•  •  

magyar táborba, ki sokáig kimaradt ugyan, de végre mégis av

val az örvendetes hirrel jött vissza, hogy Thököly kincstár- 

noka Péchy hajlandó megadni az egész összeget 15 krosokban 

12 garas agioval minden aranyra, ha ő maga 25 aranyat kap 

szolgálata elismeréseül* De a tábornok nem akarta a sok apró 

pénzt elfogadni, neki aranyak kellettek. Végre nagy 

gél kieszközölte Schneider, hogy az looo darab aranyat meg

kapja, de loo db aranyat kellett még mellette igém i* Azonban 

hosszabb idő telvén el az alkudozások alatt, Kahreszt és 

Knaif félt már a főőrségre vitték, hogy lefejezzék; e közben 

megérkezett Schneider az looo arannyal, melyeket Seefeldt át 

vett, és Boham tábornoknak átadott, ki azután a foglyokat 

Thököly táborába küldötte, és ők ott maradtak mindaddig, mig 

Kahresznek sikerült úgy a váltságbért, mint az érczek értéké

nek megváltását hosszú tárgyalások után 50 ezer rénes ft-ban 

m egál 1 ap it ani.

Ekkor Kahresz már 3 bányapolgárral együtt elbocsáttatott 

Selmeczre, hogy azt a pénzt meghozza* Selmeczen találta Lambach
A

ezredest, ki a fegyvemyugvás okmányéra várti az ezredes oda 

nyilatkozott, hogy a személyek váltságbérét meg kell Thököly- 

nek adm , de az érczek váltságát nem, mert Selmecz vissza fog

laltatott* Ily értelemben irt a kamara Thökölynek, és kérte, 

hogy a személyes váltságbérre várjon még a fegyvernyugvásig.

Ekkor Leslie tábornok Korponán kezébe kapta és felnyi

totta a Thökölynek irt levelet, ób azonnal Selmeczre küldött 

egy csapatot, hogy minden hadi szokás ellenére az lloo db ara

nyat lefoglalja és pedig nem útközben, hanem egyenesen a 

királyi pénztárból*
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E miatt kellett azután Reuttérnék 4*0 hétig Thököly fog

ságában szenvedni, és 4*ooo rftot fizetni. Miután pedig később 

Leslie tábornok az lloo db aranyat visszatérítette, javasol

ják a tisztek, hogy az udvari kamara azt az összeget mintegy 

segítségül a sok kárt szenvedett bányapolgámak megadja.

1682 április 15—én jelenti JPosch György János és Kahres 

Christián, hogy nagyon óhajtandó volna, hogy a találmányok 

s ü b  riiljenek, és hogy minden akadály nélkül meg lehetne enged

ni, hogy azokat Gróf Volkra saját költségén megpróbálja.

1682 április 25—én a fokain ara gróf Bécsben van.

1682 május 8—án leküldetik a főkamaragrófnak az a jelen- 

tes, melyet 1679 január 23-án gróf Trautmannsdorf és Jac. 

Theob. Mayer felterjesztettek.

1682 junius 8—án jelentik a selmeczi főtisztek a főkama- 

ragrófnak Bécsbe, hogy biztos hirek szerint a törökök Thököly- 

vel együtt Pestről Érsekújvárra mentek, és ismét Trencsén 

felé indultak, attól félnek a tisztek, hogy ismét az ellen

ség kezébe kerülnek.

1682 julius 4—én rendeli az udvari kamara, hogy miután 

a banyavárosok biztonsága végett több katonaság fog oda ér- 

ka zn i , a bányaváros! kamarai főtisztek addig is , mig a f oka— 

maragróf oda vissza érkezik, a katonaság élelmezéséről tőlök 

kinelhető módon gondoskodjanak.

1682 julius 25—én Írják a selmeczi főtisztek a Bécsben 

levő főkamaragrófnák, hogy a lévai huszárok a napokban a tö

rökökkel összeütköztek, és az érsekujvári basának egyik fiát 

levágták, a másikat pedig elfogták. Az elmúlt héten 2oo rabló 

egészen kirabolta Glaserhag falut.

1682 augusztus 31—én Írja Koháry Farkas Csábrágból Posch 

pénztárosnak, hogy aug. 28—án a törökök Füleken a külső vá

rost bevették és felégették, a vér még tartja magát.

1682 szeptember 8—án a főkamaragróf már Selmeczen van.

1682 szeptember 12—én jelentik a selmeczi tisztek, hogy

hallomás szerint Füleket bevették a törökök, most tehát a
1 *

bányavárosok annál nagyobb veszedelemben vannak, mert a rebel

lisek csapatai már mutatkoznak a vidéken. Kérik, hogy nejeiket

s gyermekeiket Bécs felé biztosabb helyre szállítani engedje 

meg a főkamaragróf.
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1682 szeptember 24—én 31/rendeli a király a 

hogy miután Fülek vára az ellenség kezébe esett, a bányává- 

rosokból egyelőre ki kell vonni a hadsereget, de reményű, 

hogy az isten megsegiti seregeit, és oda nemsokára vissza tér

hetnek. Jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a főkamaragróf
•  4.' A  L  •  „  # ■- - •

a*készletben levő aranyat ezüstöt és pénzeket megmentette, 

és elvárja, hogy azokat biztos kiséret mellett Bécsbe küld- 

je; a váltó pénzt pedig a katonaság közt kiossza, de mind 

erről részletes jelentést tegyen. Jóváhagyólag tudomásul ve

szi, hogy a tisztek elhagyták helyeiket, és vele együtt a tá 

borba menekültek? Caprara tábornokkal egyetértve alkalmazzák 

őket ottan amire lehet. Hogyha azonban Tököly egyikét vagy 

másikát vissza hivná, és neki salvus ccnductust ad, beleegye

zik, hogy a tisztek helyeikre vissza menjenek, és a bányászat 

és kohászat fenntartására közreműködjenek az ellenséges fog- 

lalás alatt is . De ezt a főkamaragróf tartsa titokban, és
*

csak mint saját magától adott engedélyt közölje az illetők

kel.

1682 október 10-én

r

kötött Thököly Imre

gróf Caprara tábornokkal a következő feltételek alatt:
± A a D Q i L  1 * •-*I 1 J I  J U i  . * ■jPCHr^iSf Éfc I a ' 1

1. A bányavárosok tartozékaikkal és Végles és Zólyom 

várakkal együtt azonnal átadatnak Caprara biztosának.

2. E helyeknek élelmezését a felkelők nem akadályozzák.
*  * * i 1 I - ’ * » ___ ___ • •. •  •

3 . Mindaddig, mig a császárhoz küldött követek1 Szirmay
r *  • •

István és Janoky Zsigmond vissza nem érkeznek, az ellenséges

kedések mind a két részről megszöntettetnek.

Ez ett van egy datum nélkül k±TD 3/á lli

tólagosan a török császár iratából, melyet a magyarokhoz 

küldött. Ebben azt igéri, hogy Thökölyt magyar királlyá fog

ja tenni, ennek halála után pedig a magyarok szabadon választ 

hatják királyukat, s azt csak be kell jelenteni a porténak.

nirak szabadságai meghagyatnak, és 4-o
%

dékot kell évenkint a törököknek adniok

tallér aján- 

ajándék összege

oha többet félj an emelhet
1

1682 október 12—én utasitja az udvari kamara Posch pénz

tárost, Kahresz könywivőt, és a többi Bécsbe menekült bánya—
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városi hogy in t án idő alatt vissza fognak
h • ! * • * *  R a  w *  j  ►  • • * ;

foglaltatni a bányavárosok, ők azonnal Trenesénybe menjenek 

hogy a visszafoglalás után helyeiket haladék nélkül elfog-

1682 október 12-én írja az udvari kamara a 

nakf hogy a tiszteket Trencsénybe rendelte, mert valószínű, 

hogy a bányavárosok rövid idő alatt visszakerűinek. A főkama

ragróf kívánságát, hogy hivatalától felmentessék, nem lehet 

teljesíteni, mert szükséges, hogy a bányavárosok visszavétele 

után ott mindent rendbe hozzon, és a katonaság élelmezését 

ellenőrizze. A Trencsényben levő ezüstöt mindjárt vissza le

het vinni Körmöczre, és pénzzé verni, a készpénzt azonban fel 

kell küldeni Bécsbe.

1682 november 2-án 34/irja Gerhart György alispán a Báth

mellett fekvp táborból a selmeczieknek; hogy Reuttertől kezd 

ve az utolsó armalistáig felfegyverezve másnap jelenjenek 

meg a táborban, mert különben baj éri őket.

1682 november 8—én a főkamaragróf YLchter van Gméb

Selmeczen van és a katonaság élelmezése iránt

1683 január 2—án panaszkodnak a kincstári tisztek, hogy ka

tonai beszállásolásokkal nagyon terheltednek, a városi tiszt

viselők pedig evvel nem terheltetnek.

1683 január 3~én értesiti a főkamaragróf a tiszteket, 

hogy az udvari kamara rendelete szerint, hogy az ellenség pusz

titásai utón megint mindent rendbe hozni lehessem ez év kéz—

detén minden anyag és készlet leleteztessék, és a lelet szol 

gél jón a jövő számadások alapjául. 2 . A régi tartozások és 

követelések egy külön könyvbe beírassanak, és a törlesztésük 

re történő fizetések ott könyvelt essenek mint rendkívüli be

vételek vagy kiadások. 3 

mely anyagot saját ezé]

. Megtiltatik a tiszteknek, hogy vala

aikra felhasználjanak fizetés nélkül.

e végre tehát negyedévenkint leszámoljanak

1683 január 19—én írja a főkamaragróf 

kivánségára az élelmezési költségek fedeztetése végett 30 

ft kölcsön veendő fel a bényavárosokban*

6 Felsége

kezzenek, hogy ő Felségének ezt 

tehessék.

a

% §

, a tisztek tehát igye- 

zolgélatot minél előbb meg-
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1683 január 24—én válaszolták erre a tisztek, hogy meg

hittek a kölcsönadás végett a polgárokat is , de csak Reutter 

és Dr. Hellenbach jelentek meg, és mindnyájan a tisztekkel 

együtt kinyilatkoztatták, hogy teljes lehetetlen valamit köl

csön adni ok. Ami pedig a banyákat illeti, ezek most olyan 

rosszul állanak, hogy a termelés értéke alig fedezi a költ

ség felét, tehát arra nem lehet számítani, hogy a jövedelem

ből felesleget lehessen szállítani.

1683 február 11—én irja Jákob Theob.Mayer Bécsből a 

tiszteknek, hogy mindazoknak, kik a legutolsó háború alkal

mával megkárosodtak, egy negyedévi fizetés fog segítségül 

adatni.

1683 április 6-án megemlittetik egy jelentésben, hogy 

Hellenbach Jeremiás saskői udvarbiró meghalt.

1683 április 12-én jelentik a tisztek, hogy a bányában 

az érez javul ugyan, de a munkások engedetiehkednek, kemény 

pásztákon dolgozni nem akarnak, és ha erőszakoltatnak elhagy— 

ják a munkát, és a kuruezokhoz mennek. A vizhuzók is kezde— 

nek kimaradozni, és szükséges lenne a kincstári uradalmakból 

ismét segítséget adni, és vizhuzókat rendelni.

1683 április 13-án irja Vichter főkamaragróf, hogy Bécs- 

be megérkezett.

1683 április 26-án jelentik a főtisztek, hogy Felsőbie— 

bertárnán az északi előmélyités igen silány telért tár fel, 

és azt felhagyni akarnák, mert a viztartás hetenkint looo ft— 

ba kerül» Szakértőket fognak összehívni, és a bejárásról je

lentést tesznek.

1683 junius 13—án értesíti a főkamaragróf Bécsből a 

tiszteket, hogy megengedtetett a német katonák kivonatésa a 

bányavárosokból, melyeket ezután Thököly fog a törökök ellen

megvédeni.

1683 június 21—én jelentik a főtisztek Bécsbe a főkamara— 

grófnak, hogy a besztercebányai és körmöczi tisztekkel ta

nácskozást tartottak, miképen lehetne a bányavárosokat és 

tiszteket he gvédeni. Thököly azt igéri, hogy megvédi Őket 

minden kiraboltatástói,ha a császári őrségek ki vonulnak, 

tanácskoztak Bezzegh György zólyomi alispánnal és Janoky

.  !  - v -
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ezek is hogy őket ha a csá

szariak kivonulnak. A mostani állapot tarthatatlan, a kuruczok 

minduntalan összevesznek a cság; áriakkal, és azután a város— 

bán egymásra lövöldöznek, es folytonos háború, dac zára a fegy- 

vemyugváflnak, és óhajtandó volna, hogy ez az állapot

előbb megváltoztassék. A császáriak az újvárban vannak.

1683 június 26—an jelenti a f qpénz táros Bécsbe a főka- 

maragrófnak, hogy Schulz és Caraffa tábornokok nyilatkozata

a van, és a császáriak kivonul

nak a bányaváros okból, magukkal vivén minden pénzt, és pénz

. A kincstári bányatisztek elhatározták, hogy ilyen

körülmények között ők sem m t hanem a hads el

vonulnak, kivéve a f  őpénztárost, ki gyengesége miatt kény

telen itt maradni.

16B3 julius 16-án panaszkodnak a tisztek, hogy a szit-

várban Nagy Ádám kapitány

tos, és sem a munkás ok sem a tisztek a 

nak életük veszedelme.nélkül.

senki sem biz 

nem járhat-

1683 deczember 2o—án pan as zk ódnak a tisztek a katonai

beszállásolás nagy terhe főképen a katholikus

lakosságra nehezedik, mert a lutheránusok ki tudják magukat 

vonni alóla*

deczember 29-én Yichter főkamaragróf 

zelrfc Bécsből.

1684 január 2—án rendeli a főkamaragróf, hogy Thököly 

által főpénztárossó alkalmazott Lienpach Gotrfcfried. és sz ám

vevőül alkalmazott Ehrenreutt

hivataloakodásuk idej

1684 január 4—én

/
Ehrenreich 14 nap alatt a

rj

vonatkozó támadásokat beadják 

a a főkamaragróf a selnE czi fő

tisztieknek, hogy Pater Frank ftg Selmec zre 

kus hivek ellátása végett.

zni a katholi

168A- február 2-án jelenti Posch fcpénztáros a főkamara

•bogy a b iróválas zt ásnál egtöbb szavazatot Reutter

Mi hály evangélikus, azután pedig Winkler és Mihály a

kátnolikusok közül nyertek. Miután egy küldöttség neki birül

aáZa 'Választás eredményét, és őt fölkért bogy
nevében

király

választást megerősitse, ő felment a városházáira
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és Winkl ért meg
/ /

eni, de az evangélikusok ezt el

nem fogadták és erővel Reuttert akarták biróul; miután semmi 

rábeszélés sem használt, ő kénytelen volt ez ellen a k a t o l i 

kusokkal együtt tiltakozni, és elhagyta a városházát anélkül, 

hogy a birót megerősLtette volna. Hasonlóképen a bélabányaiak 

is egy evangélikus birót választottak, és m egerősL ttetni ki- 

vánták* ezeket is elutasította.

1684 február £7-én meghagyja egy Pozsonyban működő cs.k . 

bizottság a kamarai tiszteknek, hogy a bányavárosok szabad 

választási jogát tisteletben tartsák, és a városi biró s más 

tiffit-viselők szabad választását ne akadályozzák.

1684 márczius 13-án kéri Reutter Mihály selmeczi bánya

polgár az udvari kanerát, hogy miután ezelőtt 4-1/2 évvel 

Tököly Selmeczre berontott, gróf De Bohaim franczia tábornok 

őt fogságba vitte, és nehány szerencsétlenül járt franczia
t m

katona miatt lloo arany váltság pénzt kivánt tőle. Ez az osz- 

szeg már készen is volt Selmeczen, de gróf Leslie császári tá 

bornoknak ez tudomására jutván, midőn ő tovább vonult, ezt 

a pénzt is jure bellico magával vitte, és igy Reutter azután 

még sokáig volt kénytelen fogságban maradni, mig végre a

váltság összegét lefizethette . Haza érkezvén folyamodott 

mindjárt az udvari kamarához, hogy a lloo aranyat Leálie tá

bornoktól vissz a kaphassa, de, ámbár ezt az udvari kamara el-
‘

rendelte, még is sokáig nem lehetett a pénzt Leslietől meg

kapni. Most már azt hallja, hogy Leslie a pénzt az udvari ka-

megküldte, kéri tehát, hogy az neki vissza adassék,

mert nagyon meg van szorulva, és mindenét elveszítette a há

borús idők alatt.

1684 április 20-án kineveztetik Glantschnig Mihály eddi-

gi kohótiszt fő aranyválatóvá Selmeczen.

1684 április 27-én meghagyja a f ők amar a gróf a selmeczi
P k  , * .  j  ^

főpénztárosnak Posch János Györgynek, hogy ..Iaidecus, és Hartter 

expectansokat, kik a kamaraudvarban összevesztek és azután

párbajt vivtak, a együtt bezáirassa, és az esetet

megvizsgálja, hogy a hibás félt megbüntetni lehessen.

1684 május 25-én rendeli az udvari kamara, ho^y a már 

Bécsbe küldött 25 bányászon kivül még 50 bányász küldessék

oda, hogy a háborúban mint mineűrök ha® nÁltassanak.
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1684 május 28-án értesiti a főkamaragróf a főti® teket,

hogy Ő Felsége Glantscmig Mihály kohótisztet nervezte ki fő

óvá, és rendeli, hogy helyébe ideiglenes kohótisz- 

té Singer Dánielt alkalmazzák.
.!■% * jm ' . m H  jb

1684 junius 5—én jelentést tesz Vlchter von Grueb fő

kamaragróf a Tökcly foglalása idejében Selmeczen történtek

ről /Hasonló jelentést tett már április 22-én a körmöczi ka

marát illetőleg, de ez a jelentés nincs meg/y

Tökölynek 13 hétig tartott uralkodása alatt Janoky az 

ő praefectussa úgy mint Körmöczön, Selmeczen is azon igyeke

zett, hogy a császári őrség kivonuljon, azt adván okul, hogy 

csak igy lesz képes a bányavárosokat a törökök pusztításaitól 

megóvni. Ezt a szándékát el is érte, de midőn a selmeczi pa

rancsnok gróf Daun kivonult az alatta levő compániával és

nehány menekülő kincstári tiszttel, azonnal kitűnt ez eljárás

z következése.

Este vonultak ki, és megszállottak a Vöröskut mellett, 

hogy onnan másnap Szt.keresztre a Schulz-féle hadtesthez csat

lakozhassanak. Azonban Nagy Ádám a szitnyai vélt parancsnoka 

meglepte őket éjtszaka, és mindaddig feltartóztatta, míg 

Gerhard György honti alispán a szorongatottaknak 

nem jött. E csatározás alatt meglövetett gróf Daun 

Katunszky nevű jezsuitát pedig elfogtak és lefejeztek a ku- 

ru^zok, a császári katonák nagyobb részét 1 evágták, egy ré

szüket fogva vitték a Szitnyára és ott lefejezvén, testeiket 

a sziklákról lehányták. A kincstári menekülő tisztek is el

vesztették ez alkalommal mindenüket és lefoglalta Nagy Ádám 

a menekülőknél talált 269 márka aranyos ezüstöt is, valamint 

a kincstári szekereket és lovakat. A tisztek és a kincstár 

mindeddig hiába fáradoztak, hogy kárukat Nagy Ádám megtérít- 

se, mert ez az általánosan kihirdetett megkegyelmeztétésre 

hivatkozik, mely neki is de gadatott, és a zsákmányból semmit 

sem akar vissza adni, ámbár a megkegyelmeztetés csak politi

ka.*. működésére vonatkozhatik. Kéri ezért az udvari kamarát, 

hogy a magyar udvari kamarától eszközöljön ki egy parancso

latot a zsákmány visszaadáséra.
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A császári katonaság kivonulása után «Janoky Zsigmond, 

ki magát kamarai elnöknek czimeztette, letette a kincstári 

tisztviselőket, és újból rendezte az egé&z kezelést. Főtisz

tekké csupa evangélikusokat nevezett k i, Liempach Gottfriedet 

tette inspectorrá, és Ehrenreutter Ehrenreich Györgyöt könyv- 

vivővé.

'A bányáknál'és kohóknál a katolikus munkások elbocaáttat- 

tak, kivéve a kohó Írnokokat, kiket mind megtartott. Ennek 

következtében az elbocsátottak nagyobb része, hogy keresetet 

kaphasson, kénytelen volt evangélikussá lenni, miben őket 

Wagner Mihály bányatiszt nagyon elősegítette, ki a katholi- 

kusoknak fő üldözője lett, és mindazokat, kik hitüket megvál

toztatni nem akarták, a bányából kikergette. Mindezekért 

példás büntetést érdemel, s egyelőre hivatalából kitétetett.

Az uj tisztek egyébiránt jól gazdálkodtak az ő fejedel- 

műk érdekében, a készletben volt érczeket és marókat a kohók- 

bán feldolgoztatták, a termelt aranyat ezüstöt és pénzt neki 

beszállították, de a munkásoknak és más anyag száűLlitóknak 

többnyire adósok maradtak, s ezek most a kincstártól kérik 

követeléseik kiegyenlítését. Sok baj volt a munkásokkal, míg 

őket kielégíteni és a munkánál megtartani lehetett.

Az aranyszállítmányokát illetőleg, miután némely anyag

ból a visszavétel alkalmával több találtatott, mint amennyi 

a kuruczoknak átadatott; úgy véli a főkamaragróff hogy a több- 

letek értékét a szállítóknak ki kell fizetni. Azon anyagok ér- 

tékét azonban, melyek Thököly ideje alatt felhasználtattak, 

keressék az akkori tiszteken.

Thököly uralkodása alatt kénytelenek voltak az itt ma

radt kincstári tisztek Thököly főembereinek ajóndékokat adni, 

igy Ebeczky Tamósnak adtak 52 aranyat és 34 tallért, hogy 

mentse fel őket a tóborba vonulástól; janoky pedig a fejede

lem számára tőlük és nehány polgártól kölcsönt vett fel, 

melyből 3267 ftot vissza fizetett, de lo.845 fttal adós ma

radt. A kölcsönadók most ennek visszatérítését a kincstártól
é

követelik* Nem javasolja, hogya kölcsön visszafizettessék, 

csak a kincstári tisztektől kierőszakolt 23o aranyat és 4oo
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tallért kéri nekik megtéríttetni, mert aurugy is mindenüket 

elvesztették. A bányapolgárok e kölcsön fedezésére lefog

laltak 31 márka 21 pisét aranyat, de ezt vissza adni kötele

sek, és az tőlük el is vétetett.

A mi a bányákat illeti, ezeket eléggé jó rendben tartót 

ták Thököly tisztjei is . A termelés meglehetős, csak a viz- 

huzókkal van sok baj, mert ezek, mihelyt a mezei munkák meg

kezdődnek, kimaradnak, és akkor a vájárokat kell vizhuzásra

alkalmazni, mi által a termelés hátra marad. De ez mindig ig 

volt, és a vizhuzók is megint beállanak, ha hideg időszak 

kezdődik.

Nagy bajjal lehetett Thököly tisztviselőit reá birai,

hogy szabadásaikat beadják. De ez is ms gtörtént már.

A Thököly által letett kincstári tisztviselők elmaradt 

fizetése nekik utólagosan kiadatott.

Selmeczen üresedésben van a bányatiszti állomás, melyre
%  é  *  •  , *

ideiglenesen Steindl Tóbiást alkalmazta, mint ügyes bányászt, 

üresedésben van továbbá a kohótiszti állomás, melyre Singer 

Dávid Nándort javasolja alkalmaztatni, ki hosszú időn át se— 

gedkohótiszt volt, és a kohászatban teljesen jáiratos.

A katholikusokat annyira üldözték, hogy nem engedték meg 

nekik az isteni tisztelet tartását sem, csak sok kérelemre en

gedtetett meg, hogy a temetőben szabad ég alatt végezhessék 

isteni tiszteletüket.

A Mária képét, mely a jezsuiták klastrcmára volt festve 

bem eszeltették, de a f  őkaciaragróf ismét helyre állíttatta.

1684 szeptember 7—én Bécsben van a főkamaragróf.

-684 szeptember 11—én jelentik a selmeczi tisztek a Bécs 

ben levő fókamaragrófnak, hogy isnét olyan nagy záporeső volt 

Vxhnyén, hogy az utakat járhatatlan okká tette, sok szenet, 

erezet és kovandot elvitt. A bányában is sok a viz, és 

v^zhuzó, a kincstári jószágokról 1—2 ha jön, nehány nap múl

va megszökik, és vájárok vannak vizhuzásra alkalmazva, tehát 

erezel nem termelhetnek; igy jobb lesz a mélységet felhagyni

1684 szeptember 18—én a lotharingiai harczeg Buda melle 

táborába bányászokat rendel.
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1684 szeptember 19—én értesítik a körmöczi főt .3; tek a 

selmeczieket, hogy 20 vájárt fognak a táborba küldeni és mert
a\ 1 ^  ^  ** 1 é 1 * *** é * ' * ^ 1^ * j  j  ■ 1  ííEj /vl®i jjj 1 . Jtt * ’ i  •« j  ^ *11 w''-i*

önként menni nem akarnak, megkötözve fogják- őket onai fede

zet alatt Selmeczre küldeni*
p

1684 október 15-én irja a főkamaragróf a selmeczi fő

tiszteknek, hogy a napokban fognak általános rohamot tenni 

Buda'vára ellen, és nagy a reménység, hogy a várat beveszik, 

tehát készüljenek a Te Deum laudanrus-ra.

1684 november 9—én irja a főkamaragróf Bécsből, hogy 

Buda vára ostroma abbahagyatott, a katonaság nagyrésze pedig 

a felső vidéken fogja a telet tölteni, tehát a bányavárosok 

is kapnak vendégeket, de igyekezni fogf hogy ne terheltesse

nek túlságos beszállásolással*

1684 deczember 1-én irja Fis cher Mihály bészterezebányai 

praefectus a revistyei udvarbirónak Kneifelnek, hogy sajná

lattal értesült a revistyei parasztok kihágásairól, kik a csá

szári katonaság előtt az utakat eltorlaszolták, és öttingen

iránt szigorú vizsgálatot tartson a falukban, az elrabolt tár

gyakat össze szerezze, és a táborba vissza vitesse, a tette—

' seket példásan megbüntesse.

1684 deczember 5—én jelentik a főtisztek a Bécsben lervő 

főkamaragrófnak, hogy a császári katonaság a revistyei ura

dalomban 5 falut és Zsamóczán nehány házat felégetett, és ki

rabolt *

1684 deczember 12—én felsoroltatnak azon tárgyak melye

ket kislehotai és julai parasztoknál találtak és az öttingen 

tábornok holmiaiból valók*

1684 deczember 12—én jelenti Posch, hogy Kahresz könyv— 

vivő lo—én meghalt*

1685 január 19-én Körmöczön van a főkamaragróf.

1685 február 4— én jelenti Posch a főkamaragrófnak,

hogy a héten 4ooo .fttal adós maradt a munkásoknak, és kéri, 

hogy ez összeg valahonnan mint ellátmány megküldessék, mert 
" j  | % • •

leirhatatlan a nyomorúság.

1685 július 6—án értesiti a főkamaragróf a körmöczi fő—
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Kahresz helyébe a könnöczi fő czimentezőt Hentaller Nándor

nevezte ki.

1685 október 5—án Rabatta Rudolf tábornok rendeletet

adott ki a katonák ellátása módozatáról.

E szerint jár egy kát ónénak, gyalognak vagy lovasnak, na

pönkint 1 font hús, 2 font kenyér, 1/2 itcze bor vagy 1 itcze 

sör. Egy lóra pedig 6 font zab, 8 font széna, 2 font szalma.

Ha valaki e helyett pénzel akarna fizetni, fizetendő egy 

embernek vagy egy lónak naponkint 12 kr.

Szolgálat jár egy tisztnek havonként 1/2 forint
w

ónénak kell adni ágyat és fűtést.

A katcna ellátásét akkor is kell fizetni, ha nehány nap 

ra valahová kiküldetik.

1685 október 4—én jelentik a főtisztek a Bécsben levő 

főkamaragrófnak, hogy értesültek arról, hogy a főkamaragróf

selmeczi bányák számára,lo sa villachi ólmot vett a

és 9oo mázsát mér Pozsonyba el is szállíttatott9 melyél 

ft 15 krjéval 6125 ft lenne fizetendő. De miután az itt 

lanyak oly rossz állapotban vannak, hogy a termelés értéke

67

eni

? rendezzea munkabéreket sem fedezi, kérik a

úgy ezt az üzletet, hogy az ólom éra a kiszállított réz érté 

kéből fedeztessék* Az urvölgyi rézmüvek költségeit úgy is 

selmeczi és körmöczi kamara fedezi, s e czélra Bécsből ide

a

semmi sem küldetik.

1685 október 18-án egemlittetik, hogy báró Gienger kis

asszony 3oo tallér nyugalomdijat kép.

1685 a főkamaragróf hogy i

után Kassa, Érsekújvár, és Esztergom elfoglaltatott, csendes

és békés időket várhatnak, és bizonyára 

neg fogja nyitni a telérek áldásét.

ur isten is újra

1686 január 5-én értesíti az udvari kamara a főtisztvi

selőke hogy Vichter von Grueb János András főkamaragróf

/nem neveztetik Freihermek/ 14-oo darab aranyat adott kölcsön 

a selmeczi kamarának, és újabban még 42oo r.ftot kész letenni

;nak úgy, hogy az

használja.

a miért neki Gyökés és Yiszoka zálogba

erdőket mint eddig, ezentúl is a kincstár
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1666 január 26-én panaszkodnak a selmeczi bányapolg&rol 

hogy 1678-ban a kamarához beadott ezüstjüket Thököly embere: 

elvitték; 1679-ben hasonlóképen a kamaraudvárból vioték el

az ő ezüstjöket; 1682-ben a felkelők elkobozták az ő-ezüstjö 

két azért, mert banya és kohó üzemüket nem folytatták oly 

erélyesen, mint a császár uralma alatt; 1683-ban sokáig nem 

fizette ki a kamara a beváltott ezüst értékét; ők 

ték ekkor a kamarát ólommal, melynek árát Riedl most tőlck 

követeli; Thökölynek Janoky praefectussaga alatt pénzt kel 

lett kölcsön adniok, a miért Janoky nekik 38 márka 3 pise 

aranyad adott, ezt az aranyat a mostani administrator tőlök 

vissza követelte, de pénzű nem adott érte. Kérik tehát, hog 

mind eme kárukat a kincstár megtéritse.

1686 január 27-én jelentik a főtisztek, hogy Deadda Já

nos, az első hodrusi kohóban volt irnok, meghalt.

1686 julius 21—én irja a Bécsben levő főkamaragróf,hogy

Buda vára bevételét várják, mely már rövid idő alatt meg fog 

történni.

1686 szeptember 2-án rendeli Lipót király, hogy Posch 

György János eddigi selmeczi főpénztáros hivatalától felmen

tessék, de azért a főkamaragróf mellett tegyen mint szakértő

bányász szolgálatot, miért is évenkint 12oo rft fizetést fog 

kapni.

1686 szeptember 6-án jelentik a főtisztek a Bécsben le

vő főkamaragrófnak, hogy Buda várának visszavétele okából a 

hála isteni tiszteletet e hó 15—én fogják megtartani.

1686 szeptember 25—én Posch György János eddigi selmeczj 

pénztáros nyugalmaztátik évenkint 12oo rfttal.

1686 október 8—án rendeli a király, hogy Buda 

helyreállítására szükséges anyagok: deszka, fa, zsindely, és

lécz amennyit lehet, és loo.ooo darab ablaküveg még a tél

előtt oda beszállittassék.

1686 november 21—én bevádolja nehány selmeczi tisztvi

selő Kneifl revistyei udvarbirót az udvari kamara előtt, hogy

a népet zsarolja, és a kincstárt csalja, és hogy a főkamara— 

gróf mindenben pártját fogja.
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1686 deczember 14—én rendeli a király, hogy Budavár 

helyreállitási költségeinek fedezésére Johann Stephan von 

Werlein kamarai inspectornak 6000 rft adassék át.

1687 február 27-én Deadda Dávid Szt.háromság altárnái 

vájár kineveztetik felsőbiebertárnai bányaügyelővé /Huttmann/.

1687 márczius 10-én kineveztetik Glantschnig Mihály sel

meczi pénztárossá. >

1687 áprilisban Glantschnig Mihály a főpénztáros Selmeczen

1687 május 5-én báró Gienger Anna Sicb nia eddigi 3oo
f / ' *

ftnyi kegydija három évre 5oo ftra emeltetik.

1687 julius 8-án megemlitik a főtisztek a Bécsben levő 

főkamaragrófhoz irt jelentésökben, hogy Selmeczen s lz  a hir 

kezd terjedni, hogy Kiszhübel a kamarai uradalomból kisza- 

kittatik.

1687 julius 20-án értesiti Bécsből a főkamaragróf a 

selmeczi főtiszteket, hogy Ő Felsége a Gienger kisasszony 

nyugalom diját 300 ftr-1 évi 5oo ftra felemelte 1688-tól kezd

ve.

1687 augusztus I5-én jelentik a főtisztek* hogy a repesz- 

tőport, mely eddig a kamaraudvarban tartatott, felhordták az

óvárba /im Se hl ősz/.

1687 szeptember 1—én Seitz Ábrahám eddigi a&anyválató 

segéd kineveztetik fő aranyválatóvá.

1687 szeptember 4—én igéri a Bécsben levő főkamaragróf, 

hogy a mostani áldás tekintetéből Szt. Mihály napra a tisz

tek jutalmat fognak kapni.

1687 október 17-én megemlitik a főtisztek egy jelentés

ben, hogy az érczek feldolgozásának gyorsítása végett jó len

ne a Garam mellett egy kohót felállítani* És miután a császá

ri seregek Eszéket is bevették, Te aeum laudamust kellene 

tartani, s a közös ebédre költségét kérnek.

1687 október 26— -n a főkamaragróf Bécsben van*

1687 deczember 12—én megköszöni a Pozsonyban levő főkama—

ragróf, hogy neki a bárói rangra emeltetése alkalmával gratu

láltak a selmeczi főtisztek.
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1688 február 6-án nagyon panaszkodnak a főtisztek, hogy 

a latonai beszállásolások miatt a körülfekvő falvak lakosai

nak marhái mind tönkre mennek, és az anyagok fuvarozása na^ 

gyón meg fog nehezittetni.

1688 április 3-án vissza érkezett a főkamaragróf Bécsből 

Z'samóczára. /

1688 május 18-án a főkamaragróf bárónak neveztetik.

1688 junius 13-án értesíti Beszterczebányáról a főkama

ragróf a selmeczi főtiszteket, hogy Ő Felsége a selmeczi es

küdt kémlész segéd állomáséira Geramb Ferencz expectanst ne- 

vezte ki.
4

1688 junius 15-én panaszkodik a főkamaragróf, hogy a 

vallás ügyekben nem kap az udvari kamarától választ, tehát az 

udvari kamara az ő kiküldött bizottságát cserbenhagyja. /E  

bizottság ellen tanúsított engedetlenség miatt befogatta a 

főkamaragróf Neubauer és Ertl újbányái polgárokat, és elzá

ratta őket a revistyei várba, s most már nem tudta, hogy mit 

tegyen velők/.

1688 julius 9-én megerősittetik Volf Ferdinand Hent- 

haller mint selmeczi köi^ywivő a meghalt Kahresz helyébe.

1688 julius 12-én jelentik a főtisztek a főkamaragróf- 

nak, hog^ a múlt este Schmiedegg Tamás Plumberget magához 

hitta vacsoráira, és evés közben Plumberg a katolika hitről 

és la tholikusokról megvetőleg szólott, mi ellen Schmiedegg 

felszólalt, és ezen annyira tüzbe jöttek, hogy Plumberg szol

gája Schmiedegget hátulról főbe akarta vágni, de ezt Schmiedegg 

szolgája megakadályozta, és a vágást felfogta, de annyira 

megsérült, hogy alig fog felgyógyulni. Plumberg azután haza 

ment szolgájával együtt, kit az utczán a város hajdúja el 

akart fogni, de Plumberg védelmezett, és a hajdút begtámadta, 

ez azonban nem volt gyáva, és Plumberget fején és nyakán úgy
✓

megsebesítette, hogy jó ideig fogja magát orvosoltani. A szol

ga pedig az alatt megszökött.

1688 augusztus 11—én kineveztetik Meixner Antal Ferencz 

a selmeczi kamarához titkárrá, és a bányabirósághoz ülnökké.

1688 október 6—án néhai Deadda János kohóirnok özvegyé

nek 5oo ft kegydij engedélyeztetik.

- 85 -
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168c november M—én Írja a főkamaragróf Beszterczebányá 

rol, hogy intézkedett, hogy a katonatisztek a bányavárosok- 

bán ne verbuváljanak.

16S9 január 30-án irja a főkamaragróf a selmeczi fő

tiszteknek, hogy gróf Brenner az udvari kamara alelnöke fog 

a banyavárosokba legközelebb me

1689 julius 15-án a főkamaragróf a selme fő

tiszteket, hegy a küldött 2o.ooo ftot, valamint a magánosok 

51.55o ftját is mint kölcsönt átvette, és Bécsbe viszi.
w

1689 szeptember 1-én irja a főkamaragróf Bécsből, hogy

a jezsuita pater superior az ujónnal felépült templom tornyai

ba az óváron levő régi török ágyukból akarna nehány mázsa réz
i

Hozzáadásával harangokat öntetni, mire nézve neki nincs ellen

ve wése, mert a harangoknak több 

azoknak az ócska ágyuknak.

hasznát venné a város, int

1690 május 28-an rendeli a főkamaragróf, hogy az utcza

a kamaraudvar előtt kikÖveztessék amit ha tenni nem akarná
’drZ elvonattassék tőlük a bormérés engedély

1690 junius 7-én rendelik gróf Seyfried Kri

Tnavonat Lajos és Rosenberg Kristóf, mint

Breiner,

ok
t7 a tisztek a bizottság

ziinden felvilágositással

készen legyenek

sen anak

690 junius 9-én értesiti a főkanaragróf a főtiszteket,

.aogy Gróf Brenner másnap meg fog érkezni
9 és a kamaraudvarba

Og zállni

a

ellen irányul.

Mindenek előtt Huppel feladása tárgyában fogja

, es mivel ez részben a főkamaragrófkihallgatni

ő nem fog most még lemenni Selmecz 

majd csar. későbben, ha a vizsgálat befejeztetett.
hanem

1690
LLhály

'•unius ló an utasitja a kir.bizottság Glantschnig

árost hogy tegyen jelentést a felől, váljon
e hogy Vxcr^er főkamaragróf önhatalmúlag tiszteket al

kal::azott, nekik fizetéseket utalványo a me

érvényét löl sem vette, és káros intézkedéseket tett7

1690 junius 17-én rendeli a kir.biz 

.lI^ doI ,  rnikor a mostani főkamaragróf még
hogy azon

főaranyválató
a áradásokat átvizsgálják, váljon helyesen történt e az el
zámclas?
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1690 junius 28-án bevádol ja Johan Friedrich Leopold v. 

Huppel libetbónyai főp£nztáros és bonorus praefectus a főka

m aragróf ot, hogy a felsőbiebertárnai magánrészeseknok 1682 - 

83 - és 84-ben a magasabb ezüstbeváltási árt 11 ft 28 drt fi- 

zettette, ámbár az utolsó évre nézve erre nem volt felhatal

maz v a .

* 1690 junius 30-án utasitja az udvari kamara a selmeczie- 

ketf hogy Christian Hollegsen válafcásí módjával uj próbát 

tegyenek, mely szerint Hollegsen kötelezi magát, hogy az 

aranyos ezüst márkáját 24- fillér költséggel, és 1 % fogyaték

kal el fogja válatni, az aranynak minden fogyatéka nélkül.

1690 szeptember 5—én rendeli Yichter főkamaragróf, hogy 

miután Grueber bányabiró a napokban Deadda Bernát kohóÍrnokot 

nyilvánosan a tisztek és magánosok előtt becsület sértő sza

vakkal illette, sőt a templom előtt a botot is reá emelte, a

bányabiró pedig mór hivatalánál fogva is kiválóan köteles má

soknak jó példót adni; büntetésül a bányabiró 25 tallért fiz®- 

sen a templomnak. A szóváltás oka egy rét volt, melyen a szé-

nát a bányabiró is , Deadda is le akarta kaszálni.

1690 szeptember 12-én kinevezi a főkamaragróf Deadda 

Dávidot az elhalt Staindl Tóbiás helyére felsőbiebertárnai bá

nyatisztté felsőbb jóváhagyás reményében.

1690 szeptember 12-én eltiltja a főkamaragróf a mérték

telen evést, ivást, tánczot, és zenét, mert különben az isten 

haragját vonná magára a bányászat, és a bányák áldásának el

vesztése lenne az isten büntetése.

1690 szeptember 18-án Bécsbe utazott a főkamaragróf.

1690 október 20-án kérik a tisztek a főkamaragrófot, 

hogy miután Belgrádot a törökök ismét visszafoglalták, és a 

bányákban levő mostani áldás miatt az egész országban nagy 

hire van az .ő gazdagságuknak, eszközölje ki a főkamaragróf,

hogy védelmükre katonaság ide küldessék; mert különben köny-
0 0  9  0  l ________

nyen sikerülhetne egy kis török csapatnak, hogy itten nagy

kárt tegyen.

1690 október 31—én jelentik a főtisztek a Bécsben levő 

fők amar a grófnak, hogy a b ¿nyék: bán az áldás még mindig tart.

-  8 5  -
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A napokban egy m ag án t ér s ul a t a Schrfenberg mögött egy aknát 

nyitott /Simon aknát/ melyben szép kovandok jelentkeznek. A 

társulat 2/16 részt a kincstárnak ajánlotta, és azt a tisz- 

tek jóváhagyás reményében elfogadták.

1690 deczember 15-én értesiti a király Selmecz városát, 

hogy királyi biztosokat fog kiküldeni, kik a városnak minden 

ügyeit és kezeléset megvizsgálni fogják, és e végett mint a 

király képviselői fogadandók.

1690 deczember 26—án rendeli az udvari kamara, hogy a

számadások mind a 3 kamarától a főkamaLragrófhoz nyújtandók

be, aki azokat saját megjegyzéseivel az udvari kamarához fel

merj észt endi.

1691 január 12—én kegyelmesen elfogadja a király a magán 

bányapolgároktól kölcsonképen felajánlott 30.000 rftot kamat

nélkül, és megengedi, hogy erre minden cziment alkalmával 

5ooo rft visszafizettessék.

1691 január 12—én megemlitik a bónyapolgáurok egy folya

modványban, melyben a magasabb beváltási ár meghagyását ké

rik, hogy a heti termelés, mely néhány héttel ezelőtt még 

~roc markát tett, most már* csak 24-oo márka, a heti költség 

pedig 9.000 ftnál magasabb.

1691 junius 19-én Singer Ferdinand Dávid selmeczi kohó-

12oo rft, Himmelreich Mátyás kir. kémiésznek ^00 rft jutal

mak engedélyeztetnek. Aigner Kristóf felsőbiebertámai sáfár

nak 75o rft engedélyeztetik.

169- július >—én Geramb Ferencz esküdt kémlészsegéd sza— 

DacsagOo kap Freistadtba /Galgócz/ utazhatni, hogy ott az 

anyai örökségének felosztásánál jelen lehessen.

I091 julius 9—én jóváhagyja az udvari kamara, hogy az

e^.ialt Sta^ndl Tóbiás helyett Deadda Dávid neveztetett ki sel— 

meczi bányatisztté.

1Ó91 julius 23—án Wagner Mihály bányatisztnek 12oo rft 

jutalom engedélyeztetik.
^ 1 1 *

1691 július 28—án jelenti a főpénztáros a Bécsben levő 

fckamaragrófnak, hogy nehány nap óta minden nap 2-3 tüzeset
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fordul elő a városban, az ő háza és a kohótiszté is leéged

bizonyosan gyújtogatásokból erednek a tüzek, s ezért mindnyá

jan nagy aggodalomban vannak,
w S t  m '  *

1691 augusztus 4—én 35/ megtiltja a király a zsidóknak az

egész országban az arany és ezüst bevásárlását. Minden tört 

ezüstáru, mit valaki eladni akar a pozsonyi harminczadóshoz

küldessék, ki azért a kellő árt meg fogja fizetni.
#

1691 október 8-án Gerhamb Ferencz Gottlieb kémlészsegéa- 

nek 15o ft pénzsegély engedélyeztetik.

1691 október 16-én jelentik a főtisztek, hogy a pestis 

már az Ipolyig terjed, és sok faluban az emberek mind ki

haltak; nagy aggodalomban vannak, hogy a pestis behurczoltatik.

1691 deczember lo-én 36/ rendeli a király, hogy a bányaműn- 

kásokat nem szabad a katonaság számára toborozni, és a tobor

zottakat el kell bocsátani.

1692 márczius 1-én rendeli a király, hogy a Huppel vádjai 

következtében Vichter főkamaragróf ellen megkezdett vizsgá

lat folytattassék, e végett egy ujabb bizottság fog a bánya

városokba leucazni, és a már kihallgatott 27 tanút, valamint 

az újabban jelentkezett 65 tanút kihallgatni. A főkamaragróf 

pedig a vizsgálat bevéteztéig, nem büntetésből, hanem a vizs

gálat megkönnyebbítése végett, hivatalától felfüggesztetik.

A kamarák főtisztjei ez idő alatt gondosan vezessék az üzemet
ff I

egymással jó egyetértésben.

1692 márczius 13-án megemlittetik egy rendeletben,hogy 

Johann Jacob Kneifl a revistyei uradalom udvarbirája és bér-

lpje meghalt, és hogy az uradalomért évenkint 1 .1 oo ft bért 

fizetett.

1692 márczius 16-án rendeli az udvari kamara, hogy

Deadda bányatiszt Selmeczről, és Schmidl András bányaügyelo

Körmöczről az osztrák régi bányák megvizsgáláséira kiküldesse 

nek.

1692 márczius 20-án rendeli az udvari kamara, hogy a 

közel álló török hadjárat költségeinek fedezése végett a lég 

jobb érczek olvasztassanak fel és igy a fémtermelés fokoz-

tassék.
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1692 márczius én értesíti a király a kamarákat, hogy

a báró Vichter ügyében biztosokat Don Ferdinand Carl Gráfén 

von Caraffa de Stiglianot és Max Antonium von Salla-t kikül

. és a vizsgálatotdötte, kik nemsokára meg fognak 

megtartják.

1602 április 10-én utalványozza az udvaii kamara a 

biztosok fizetését, és pedig gróf Caraffának havcmkint 5oo

fto Ü9 Sallanak havonkint 400 f t . Freschner Antal fogalmazó- 

nak 150 ftt , Geiszlitzer Ambrus Nándor számtisztnek is 15o 

ft havonkint, és a holmijok szállításáért 5 0 £trt. ^

1692 április 30-an 57/  rendeltetik, hogy Selmeczen nem sza

bad semmiféle toborzó hivatalt felállitani.

1692 május 11-én Palásty Ferencz értesíti a selmeczi 

tiszteket, hogy Budán a pestis kiütött.

692 17-től kezdve a bányavárosokban voltak int

biztosok gróf Caraffa, Ferschner és Geiszlinger, és Salla

UGvari tanácsos.

1692 junius 2-án megküldi a kassai kamara administrâtóra 

a Felsőbányán május havában elhalt nagybányai és felsőbányái

« továbbiinspector Posch György János hagyatékának 

eljárás végett, a leltárt aiáirták Ethesius Ferencz Mátyás

és Österreicher Péter.

1692 julius 18-én rendeli a király, hogy a Har Mátyás

birtokában volt bányarészeket miután Harter örökös nélkül 

halt, a kincstár száméra lefoglalják ex defectu seminis.
I 1

1692 augusztus 8-án javasolják a kormöczi tisztek, hogy 

iutén az ut Selmecz es Körmöcz között oly rossz, hogy rajta

szekérrel járni lehetetlen, az Apáti határban levő hegyen

eg

eg7 uj ut epittessék, és ennek helyreállitására a saskoi és 

revistyei jobbányok alkalmaztassanak.

1692 szeptember 6—án rendeli az udvari kamara, hogy a 

Nagyvárad mellett fekvő bányák megvizsgálása végett egy pár

ér mes bányatiszt 

lb92 azeptember

kiküldessék

miután Nagyvárad a törököktől

visszavéi-etett, a budai pénzügyi admiistrator kér szakértő 

két a bányák megtekintése végett.
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1692 november 12-én értesiti a király a kamarákat
9 hegy

Wolfgang Anar Graf an und Rosenberg, az udvari kam
9

ra eddigi elnöke nyugalomba lépett, és a kamarai ügyek fő 

inspectorává Kollonits Lipót kalocsai érsek és cardinalis 

neveztetett ki*

1693 január rendeli az udvari kamara, hogy ha a. 

bányavárosok vidékén zsidókat találnak, azokat mindenüktől
•  ^

meg kell fosztani, és a vizbe fulasztani. E rendelet közhirré 

teendő.

1693 január 24—én 38/ királyi körirat' Zólyom, Turóc Hont

és Bars megyékhez; melyben rendeltetik, hogy a zsidóknak nem 

szabad a bányavárosoktólktól 7 mérföldnél közelebb 

1693 május 1-én rendeli a Vichter-féle vi 

ben működő bizottság, hogy miután ők nems

dni

sgálat
•  •

ug

nemsokára Bécsbe vissza 

utaznak, a selmeczi főtisztek Huppelnek a vizsgálat befeje- 

zéséhez még szükséges iratokat kiszolgáltassa.

1693 május 13-án/ 39 / értesiti az udvari kamara a selmeczi
n

főtiszteket, hogy a pi imás

Zólyom Árva gyék

, Thurócz, Liptó, Hont, 

zólittattak, hogy Selmeczre segít

séget küldjenek vizhuzásra, és a hadügyi biztos felszólitta- 

tott, hogy a katonaságot ne vezérelje Selmecz vidékére.

1693 június 1-én,40/királyi körirat, hogy 500 munkásnak 

toborzása, a selmeczi bányákba vizhuzás végett, mindenki ál

tal elősegittessék.

1693 junius 21-én megemlittetik egy levélben, hogy a 

selmeczi bányabiró üe ghalt.

1693 junius 30-án felmenti a király Vichter von Grueb 

bárót eddigi hivatalától, és Thavonath Lajos Albert udvari 

tanácsost nevezi ki főkamaragróffá a bányavárosokba.

1693 július 1-én jóváhagyatik, hogy Zweig János Kristóf 

ideiglenes Ipányabiróvá kineveztetett, és elvárat ik, hogy a 

könywivői hivatalra valaki ajánltassék.

1693 jul
m

6-án 41 / körirat Lipót, Árva, Nyitra és Nógrád

ékhez, hogy a vizhuzásra munkásokat küld
▼

1693 július 8—án rendeletet küld a király a távolabb 

fekvő eb gyékhez is , hogy hetenkint munkásokat küldjenek Sel
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jieczre a vlzemelesre * üng megyenek különös an megírja, hogy a

ru 3 z nyak ok erre igen alkalmasak.

1693 julius 8-an rendeli az udvari kamara báró Yichter 

von Gruebnek, hogy a használatában levő Gyökés és Yisl óta 

falukat a selmeczi kamarának vissza adja, melytől meg fogja 

kapni a kölcsön adott összegből még hátra levő 35oo ftot.

1693 augusztus I5-en báró Thavanath az uj főkamara gróf 

Selmeczen van, és irja a körmöczi tiszteknek, hogy a vlehúzás

ra küldött emberek megszöknek, és példásan megbüntetendők.

1693 október 5—án Ír ja Thavonath fő kamaragróf Bécsből, 

hogy a Gulainek értéke iránt legközelebb egy császári ren

delet fog közzé tétetni az egész országban.

1693 deczember 31-en rendeli az udvari kamara, hogy a

3zámaáá3ck mindig a fők amar agrófhak adandók be, ki azolat

megvizsgálni és az udvari kamarához felterjeszteni fogja.

Iá04 január 23—án kineveztetnek:

Meixner Ferencz főkönywivánek, Zweig Kristóf János

mesternek.

Deadda Bernát kohóim ok áthelyeztetik az alsó hodrusi 

mohóból a szklenói kohóba, Ludecus Ádám a felső hodrusi kohó

ba, es Harttenberg Félix József a stattgrundi kohóba.

Bontxus Ambrus es a fiatalabb Deada Lajos Mihály mint 

expectansok 2 rft heti berrel he gerőssittetnek.

1694 aárczius 7—én értesíti a főkamaragróf a saskői és 

revistyei udvarbÍrókat, hogy a praefectoratus éltörültetett, 

es ók a selmeczi főhivatal alá rendeltettek.

1694 március 21-én Franz Gott 11 eb Geramb addigi kemlész- 

seged javasoltatik, hogy aranyválató segéddé kineveztessék.

1694 junius 20-én értesiti a fokamaragróf a főtiszteket, 

hogy 0 Felsége Christóf Seifried Preiner grófot márczius 22— 

én az udvari camara administrât órává kinevezte.

1694 november 3—án értesiti a király a kamarákat t hogy

gróf Brennert az udvari kamara elnökévé kinevezte október 21- 

én .
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1694 29-én javasoljak s körmöczi tisztek, nog?

miután a téli rövid napok alatt lehetetlen annyi apró pénzt 

verni, amennyi a selmeczi heti bérekre szükseges, ezentúl a 

bérek kéthetenkint fizettessenek, kiveve a viznuzokat, igy 

azután csak félannyi apró pénz lesz szükséges mint

1094 november 30-án válaszolja erre a fokamaragróf b.
0

Thavonat, hogy ámbár a fizetés Körmöczön kéthetenkint, Uj-

völgyön pedig havankiirt tartatik, még sem egyezhetik bele, 

hogy Selmeczen ne hetenként legyen a fizetés, mert ez az

ujitás nagy zavart okozna.

1695 julius 12-én értesiti a király a kamarákat, hogy 

báró Thavonath Lajos Albert főkamaragróf a kincstárnak 4o.ooo 

ftot kölcsön adott, mely összegnek 6 % kamatai rendesen fize

tendők.

1695 julius 25-én<42/királyi körrendelet Zólyom Bars és 

Hontm egy ékhez. A zsidóknak fejvesztés büntetése alatt megti_L- 

tatik, hogy a bányavárosokhoz 7 mérfölanyire közeledjenek.

1696 julius 20-án Selmeczen van a fokamaragr01.

1696 november 7-én rendeli a bányavarosokban működő kir 

bizottság a selmeczi főtiszteknek:

A bányamivelésre nézve nincs semmi különös he gjegyzesre 

méltó, mert az jól vezettetik.

, Meghagyatik azonban a főtiszteknek, nogy igyekes;enek 

mindenről személyesen meggyőződni, a bányákba, tanácskozások
%

ra, számbavételre szorgalmasan eljárjanak, ne elégedjenek meg

a bányatisztek és ügyelők jelentéseivel, nanem utána nézze 

nek, hogy valójában úgy van-e minden, amint jelentik, külö 

nősen szükséges ez most, midőn a termelés nagyon megapadt,

a bányában azonban a munkahelyek jó reménységgel biztatnak.

A déli vájatvégeket, melyek nagy jelentőséggel bim ak, is 

mét munkába kell venni, legelőbb a Pirochjáraton, és azután,

ha a víz lehuzatott , a többieken is . Hell Kornél müve 

előbb befejezendő, és szigorúan kell arra ügyelni, hogy Hell 

munkáit senki sem akadályozza, mint ez eddig — sajnos — már
1 ' i p r t  *  ■£ , | J  * . . f f * ' j j t  1 ,r- "V ^

többször történt, és ha valaki akadályozná, azt keményen meg

kell büntetni.
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A bányatisztek és ügyelők pontosan és lelkiismeretesen

végezzék kötelességeiket, ügyeljenek, hogy a szegény nrunkás 

meg ne rövidittessék, az italmérést - mihelyt lehet - vegye

át a bánya; a mostani öreg sáfár, ki az italmérés jöve

delmét élvezi, e helyett másképen kártalanítandó. Egyszersmind
a

a főtisztek, hogy minden haszontalan költe- 

ék. A heti bérlajstromok a számadásokhoz mel—
»

1-

ar

és elkerültess ék.

lékelendők, hogy az udvari kamara részletesen is láthassa

re adatott ki a pénz?

A elesleges munkások; kosártöltők, fahántók, göngöritők
*  *

sa". elbocsátandók; a göngöritőknél sulykerekek alkalmazan-

mini. Kor"öczön, a fahántást pedig a faszállitók végezne—
-1 V mar az erdőben.

A faggyú, úgy, mint Körmöc 

nyes mérték szerint adandó ki.

Az aknaszállitásnál is n

és ebányán, bizo

ne-e ííjic

meg kellene kisérleni, nem lehet 

köteleket használni kender kötél helyett?

kohókban agyon nagy a fémfogyaték; a múlt évben tett
^is^rlet zérint loo márkából csak 1 m.

enni, az utóbbi 3/4 edig

ogyaték, tehát

pisát' fogyatéknak 

m. 9 1/2 p. volt

jd 4—szer annyi, ügy látszik, hogy ennek

-sak hanyagság az oka, tehát szigorú égüknek tartsák
a otísztek és kohótisztek, hogy ez elkerültessék.

Mostan az ér ez és szénmérők szállitjék a szenet, ez sza

bályellenes, és ne gtiltandó.

A kohóirnokok téri gazdaságot űznek a kohók mel
let és az erdőket irtják, ezt meg kell tiltani, és az erdő

két a bányabiró közreműködése mellett 

gyakran kell erdőbe járásokat tartani.

eg kell védeni, és

A vélató ühelyb

Kornöczre küldött ezüstnél
s hanyagság tapasztalható, mert a

selme czi

A e

óban
indég többlet található, pedig a

ev ulyok kisebbek, mint a körmöc

pénzzel kellően

két koronkint

tárnok kezelésére is vigyézni kell, hogy

zámoljón; 

azni kell.

a befolyt 

es azt el ne költse. A készlete-
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A többi személyzetnél is lehetne megtakaritásokát tenni; 

igy a 2 éjjeli őr feleslegesnek látszik, mert a hajdúk is tel 

jesithetik az őrködést a kohóknál a 12 hajdú helyett 8 is

látszik; a főtisztviselők gondolkozzanak e fe

lett i s f és a szerint intézkedjenek.

Egyáltalában igyekezzenek a kincstártól minden felesle

ges kiadást elhárítani.

1697 május 25-én irja a főkamaragróf Bécsből, hogy a

felépítendő vizemelő gép tárgyában uj tanácskozás tartassék
•  é

1697 június 19-én a főkamaragróf Selmeczen van.

1697 augusztus 19-én megengedi a király, hogy a revis- 

tyei uradalomhoz tartozó falu Berlócza a felsőbiebertámai

sáfárnak Aigner Kristófnak átadassék jutalom képen azon fel

tétel mellett, hogy csak 3ooo rft lefizetése mellett legyen

tőle visszavehető.

1697 október 26-án jelenti Glantschnig, hogy az előtti

éjszakán a kamara udvarban az ezüst szekérre felpakolva volt

ládát feltörték, és belőle lo8 m. 15 pisét ezüstöt elrabol-
í

tak. ^ o

1699 június 30-án'4-3/ megbizatott báró Thavonath főkamara
•  1  1 *  •

gróf, hogy az erdélyországi bányákat megvizsgálja és rendezze,
*  /

saczélból terjedelmes utasítással elláttatott. Ez utasítás

ban meghagyatik neki, hogy ha a legújabban átvett felsoma- 

gyarországi praefectoratus ügyeit rendezte, ránduljon Erdély
^  ■ —- — —  —  w

be, melyben nem csak arany ezüst és viz, hanem kéneső is tér
^ •

m élt étik. Vigye magával Ekhler György kamarai tanácsost, Fenkl 

Gergely ausztriai főkémlészt, Deadda Dávid Dániel selmeczi
I -

bányatisztet, és hallgassa meg Erdélyben Köleséri orvost, ki 

a vidéket ismeri.

1699 augusztus 18-en jelenti Thaler Israel a revistyei

udvarbiró, hogy az uradalomhoz tartozó erdők rossz állapotá

nak az oka a bányabiró, ki akárkinek engedélyt ad, hogy a lég 

jobb fákat levághassa, és a vágásokban juhokat és kecskéket 

tarthasson, miáltal az az erdőnek megújítása megakadályoztá

tik. Azelőtt az uraság is tartott kecskéket, de Thaler mind 

eladta azokat, hogy a népnek jó példát . ad jón; a bányabiró
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pedig a uni évben kihiidette, hogy tartani tilos

de azért, ha valaki hozzá j neki a két

>

tását és igy az erdőknek el kell pusztulni ok. Az uradalom jö

vedelmeit illetőleg főképen dr .Hellenbach ő excellentiájával 

van sok baj, ki a bérben tartott vihnyei és szenitzi jószág-
*

bán csak 4o ftot fizet az italmérésért, és nem engedi meg 

hogy ott az uraság is korcsmát nyisson; a tizedet nem akarja 

természetben kiadni, hanem úgy, mint régebben 3 fttal akarja 

megváltani.
é

1699 szeptember 1-én értesiti az administrator a selmeczi 

főtiszteket, hogy Meixner Antal Ferencz eddigi könyvvivő Besz-
7

terczebányán főpénztórossá kineveztetett, és helyébe könywi- 

vőnek ideiglenesen Kienberg Károly eddigi fő aranyválató ren

deltetik.

1700 január 8-án már nem volt Tahvonath a főkamaragróf, 

hanem Benedikt Theobald von Mayem volt a hivatal gondnoka.

1700 május 19—én rendeli az udvari kamara Benedikt Theo— 

bald von Mayem főlsamaragrófi hivatal gondnokának, hogy még 

egyszer tanácskozást tartson a főtisztekkel, váljon szükséges, 

hogy a kisebb részesek Fele őbiebertárnán a nagyobb ezüstbe

4*oováltási árban részes ittessenek, miután a heti term 

márkáról 600 márkára emelkedett?

1700 junius lo-én jelentik a selmeczi főtisztek az 

administrâtornak, hogy nagyon aggódnak a bányák sorsa ; 

mert a jövedelem nem fedezi a költségeket, a főpénztáros 

beteges és nem nézhet a bányák után, a f őkönywivőnek pedig

a válató intézetet is kell vezetnie,

iatt,

nincs arra ért

"gyakori utána pedig igen szüksége volna ♦ ért a

bányák naponkint terjedelme esznek vizek száporod

nak, uj elő gépeket kell felállítani, ami hb gint ujabb

költségeket fog okozni, pedig 

goznak, ellátmányt vagy kölcsö

mint régebben, mert mindnyájan elszegényedtek, és ha kény 

szeritve lennének a fizetést elhalasztani

már most is vesztességgel dől 

nt nem kaphatnak magánosoktól

cm lan a ért a ég is a legnagyobb

sok adó és a katonaságnak teljes

} az egész mü szét

szegénységben van, a 

az olgálatok egészen
1
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kimerítették, és pénz nélkül meg nem élhetnek. Kérik tehát

hogy az administrator erről tegyen j 

ki az udvari kamara segitségét.

17oo juliu3 29-én>44/ mecrtiltat

zközölj

városának, hogy

a kamarai tisztek és hozzátartozóik felett hatóságot gyako

roljon.

.17oo deczember 2o-án értesiti a király báró Thavcnath 

Lajos Albert főkamaragrófot és felsőmagyarországi kamarai 

praefectust, hogy gróf Salburgot nevezte ki az udvari kamara

elnökévé•

1701 junius 1-én irja Thavonath főkamaragróf Bécshől, 

hogy ¿Jó lesz ha loo db puskát beszerez a kamara.
M \ y  '  ' % r •• '

17ol julius 24—én rendeli a király, hogy Glantschnig 

Mihály főpénztáros öregsége miatt nyugalmaztassék és teljes

fizetésének ghagyass ék, eddigi szolgálatainak

Oltalmául pedig 4ooo rft adassék neki /Glatschnig 1702-ben 

halt meg, a jutalmat pedig örökösei 1734—ben sem kapták még

«45/ Helyébe selmeczi főpénztárosnak, és a főkar aragrófi hi

vatal gondnokának Benedikt Theobald Mayern eddigi körmöczi 

főpénztáros neveztetik ki, mert Körmöczön a mélység felhagyá 

sa következtében kevesebb a teendő, a főkamaragróf pedig a 

szepességi kamara ellátása miatt gyakran távol lenni kényte—

len* Khienberg megmarad mint főkönyvvivő, Singer Dániel Fer-

dinánd kineveztetik fo arany válatóvá, Deadda Dávid megerősit

tetik mint szélaknai sáfáj?9 Geramb mint aranyválató segéd, és 

Derflinger Farkas mint esküdt kémlész segéd, A fiatal Zweig 

marad az atyja mellett mint segéd, hogy az erdőkre armái job

ban v ig^  zhasson; Deadda Beraát Jakab kineveztetik kohótimtt 

Halbendienst Jakab az alsó hodrusi kohóhoz Írnokká; Halvax 

helyett, ki már elöregedett és beteges, kineveztetik a béla— 

bányai kohóhoz Kholler Mátyás Írnokká, Aigner János bányatiee 

és Deadda Mihály mint segédje megerősittetnek.

1701 november 7—én jelentik a főtisztek, hogy szeptember 

18-án meghalt a revistyei provisor .Thaller Izrael, és helyébe

;lene8en Müller Salamon kulcsár alkalmaztatott.

1701 november 17-én kérik a főtisztek az udvari kamara
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elnökét, hogy vonja vissza azt a rendeletet, mely szerint
b  m kjp!  - B t»  .V-Jp^r « ¿ i  »“  *

az aranytermést a bécsi főpénztárba beszállítani kellene, 

mert ha ők az aranyakat itt helyben fel nem használhatják, 

akkor fennakad a fizetés Selmeczen is, de még inkább Beszter-
%

czebányán, melynek költségeihez eddig Selmecz mintegy loo.ooo

fttal járult. De az arany értéke nélkül semmivel sem járul

hatna.

1701 november 25-én jelentik, hogy Oppenheim zsidónak 

4-0 ezer fttal adósok, és azóta ismét 2ooo mázsa ólmot rendel*
•  •  l • I

•  •  l

tek nála meg. Báró Schmidteggemek is tartoznak 5ooo fttal, 

de ez megelégszik, ha ez összeget Joo ftos havi részletekben

adják meg neki.

1701 deczember 25-án rendeli az udvari kamara, hogy 

Mayern főkamaragrófi hivatal gondnokának évenkint 12oo rft 

adjutum

1701 decz ember 25—én nyugalmaz tat ott Glantschig Mihály, 

volt selmeczi főpénztáros.

1701 deczember 25-én meghalt Glant sclmig Mihály volt 

főpénzt ár os.

1702 április 24—én jelentik az udvari kamara elnökének, 

hogy Stradl /Strudl/ szivattyúi jól működnek, ő tehát most a
#

neki megígért 2o.ooo ftot kéri. Miután épen most küldtek Becs

be 5ooo db aranyat, kérik, hogy az udvari kamara ebből fizet

tesse ki az összeget Bécsben báró Stradelnak.

1702 augusztus 8-án Deadda Dávid felsőbiebertámai bánya

tiszt kiküldetik Erdélybe.

1702 augusztus 18—án jelentik az udvari kamara elnöké- 

nek, hogy Deadda Dávid felsőbiebertárnai sáfár csak úgy haj-

landó Erdélybe menni, ha 5 ft napi dijat kap, melynek megadása 

javasoltatik.
• I

1702 augusztus 21—én jelentik, hogy a 5 kamaránál 17
•  s

I

expectans van alkalmazva, és nem sokat segítenek.

1702 október 20-án jelentik az udvari kamara elnökének, 

hogy Strudl szivattyúját, ménjét a Károly aknába épített, meg-
I H

indította, és nagyon jól működik, ezáltal 32 ló lett nélkü-

lözhetövé hetenkint ¡172 ft 80 dr költséggel, ami évenkint
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8985 Ft 60 dr tesz. Meghagyatott tehát, hogy a többi szi

vattyúk is igy átalakíttassanak, két év előtt a 6-ik Sargoczi

járatról a 7-ikre emelő 8 kettős kézi szivattyú átalakitásá

val évenkint 2o ezer ft megtakarítás éretett el.

17o3 február 16-án jelentik az udvari kamara elnökének,
0

hogy a vörös polturák veretése Körmöczön megszüntetett, de
t

félnek, hogy nagy szükségbe jutnak, mert a bányák mostani ál

lapota mellett levés az ezüst, és nem lesz elegendő a rnunká

§s anyagok fizetésére.- 

1703 február 19-én jelentik az udvari kamarának, hogy 

Gróf Löwenburg bevégezte bizottsági teendőit és Bécsbe vissza 

utazott.

1703 márczius 20-án jelentést tesz Benedikt The obald 

von Mayern, a főkamaragrófi hivatal administratora a bánya

városokban levő kir. biztosokhoz a 3 kamara állapotának ja

vítása tárgyában, mert ha e kamarák nem tudják fenntartani

magukat, akkor fel fognak hagyatni, mert máshonnan segitsé-

get nem kaphatnak.

A selmeczi kamaránál minden héten tanácskozás tartatik, 

mely alkalommal minden lehető intézkedések megtétetnek a ne

héz helyzet könnyítés éré. A bányában munkában van minden vá- 

jatvég, mely reményt nyújthat a jó eredményre. A szivattyúk 

Strudl javaslata szerint átalakíttatnak, s ezáltal már eddig 

is 4o ezer ft takarittatik meg évenkint. Ezen kívül most alig 

lehet valamit a bányában megtakarítani.

A kohóknál 1699—ben tétettek próbaolvasztások, és úgy 

találtatott, hogy a fémfogyaték tűrhető, most is úgy van. Azt

mondják ugyan néhány bányapolgárok, különösen Hellenbach,

hogy nekik az olvasztásnál fémfeleslegük van, de ezt az álli 

tást csak több évi számadással lehetne igazolni, és az is 

kérdés, hogy nem dolgoznak—e drágábban, mint a kincstáriak?

Beszterczebányán szükséges, hogy a főkönywivő koron

kint személyesen utána nézzen az urvölgyi bányáknak, és az 

ottani tisztek működését ellenőrizze. A bészterezebányai 

ellenőrző állomást meg lehetne szüntetni. Nem lehet jó ered 

ménye annak, hogy a réztermelés most már évekkel előre adós
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sággal megterheltetik és czélszerü lenne a réz árát 48 ftra 

leszállítani, hogy nagyobb legyen a kelendősége. A hajdúk 

számát 16—ról 12—re lehetne leszállítani.

Körmöczön minden a legtakarékosabban van berendezve, de 

ha a fizetést két hetenként tartanák, akkor egy im oki állo- 

máLst meg lehetne szüntetni. A pénzverőnél is meg lehetne ta- 

karitani 1 kovács és 2 vésnöki állást*

A kincstári jószágokra nézve czélszerü volna a praefec-

tus honorum áillomáSL t megszüntetni, Liptót és Likavát a besz- 

terczebányai, Saskőt és Sevistyét pedig a selmeczi fcpénztá- 

ros felügyelete alá helyezni. De ha megmarad is a praefectus, 

utasitani kellene őt, hogy a főkamaragrófot tartsa legközeleb

bi főnökének, és annak tudta nélkül a jószágok kezelésében 

semmi változást se tegyen.

Szükséges és czélszerü lenne a régi bányatörvény némely 

szakaszait a megváltozott körülmények szerint átalakítani, 

mely munkát Meixner Ferenczre, Sauerwein bányabiróra, és 

Anreiter titkárra lehetne bizni, hogy az egész törvényt oly 

módon átdolgozzák, és oly javításokat tegyenek benne, hogy a 

bányapolgárok ismét kedvet nyerjenek a bányászkodáshoz. Egé

szen el kellene különíteni a bányavárosok igazgatását az or

szágos hatóságoktól, hogy csak egyedül az udvari kamarának le

gyenek alárendelve, meg kellene szünteti a bányavárosokban 

minden adót, és fel kellene menteni a termények be és kivi

telét minden vám alól. Az italmérést nem egyeseknek, hanem a 

bányatársulatoknak kellene kezükbe adni, hogy a jövedelemben 

mindenki részesedhessék. Végre nagyobb gondot kellene fordí

tani az erdőkre, melyek pusztuló félben vannak, és ha a terme

lés növekszik, a feldolgozást lehetetlenné tenné a tüzelők

hiánya * n

1703 április 20—án'4 6 / bárói Thavonat kacsai praefectus és

a.m.0. főkamaragróf megvizágálván a Belmeczi kamara ügyeit, 

és tekintve a termelés apadását és a költségek növekedését, 

a tisztviselőket utasítja, hogy békésen együtt működjenek, 

és a kincstár érdekeit a legnagyobb szorgalommal, hűséggel és

gazdálkodással szolgálják.
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1703 április 21-én értesittetnek a hivatalok, hogy Ő

Felsége a király Hellenbach Jánost a birodal bárói

rangra emelte, s ennek következtében az ő czimei "wohlgeboren"•

1703 május 4— én Hell Kornél Bécsbe hivatik.

1703 május 18-án panaszkodik az administrator, hogy báró 

Thavonath főkamaragróf, midőn nem régen Selmeczen volt, nem 

volt iránta kegyelmes, és nem tudja mi okból mintha reá ne- 

heztelt volna.

1703 június 8—én panaszolja Benedikt Theobald von Mayern 

főpénztáros az udvari kamara elnökének, hogy az itt működött 

bizottság az ő hatáskörét megszorította, és hogy a főkönyvvivő

Khienberg neki semmiben sem segit, jelentéseket nem tesz, és 

csak a maga véleménye szerint cselekszik.

1703 június 8—án irja Koháry István Szécsényből az ad—

ministratomak, hogy túl a Tiszán sok csavargó nép összeverő-
*

dött, és Kis Albert vezérlete alatt Rákóczy nevébai fölkelést

rendez, s már több helységet elpusztított.
*

1703 junius 9-én rendeli a király, hogy mindenki, aki a 

kincstárból fizetést vagy bármiféle ellátmányt élvez, az

élvezett összegnek minden forintjától 2 garas adót fizessen,

és ez az adólevonás azonnal kezdetét vegye.

1703 julius 1-én panaszolja a főpénztáros, hogy Khienberg

a legutóbbi bejárásnál Hell Koméit méltatlanul
#

megtámadta, és górcanba szavakkal illette, melyek miatt Hell 

elégtételért esedezik.

1703 julius 13-án panaszkodik az administ rator, hogy 

Khienberg főkönyvvivő neki nem engedelmeskedik.

1703 julius irja a főkamaragróf Bécsből, hogy a

felsőmagyarországi z avargás oknak*nagyobb jelentőséget tulaj

donit anak. mint a nnyL egérdem i mert a zavargók csak

rablók, kiknek megfékezésére már megtétettek a szükséges in

tézkedések, és Erdélyből is  fog oda katonaság jönni.

1703 augusztus 13-án jelenti az administrator a Bécsben

levő főkamaragrófnak, hogy miután a termelés értéke nem 

a költségek fedezésére, a Bécsbe küldött aranyokért pedig apró 

pénz nem küldetik, lehetetlen a munkásokat fize tn i , és még
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kevésbé lehetséges a beszterczebányai kamarának ellátmányt 

adni. A legnagyobb zavarok elkerülése végett javasolja, hogy

a réz polturák ismét forgalomba vétessenek.

1703 augusztus 23-án tanácskozást tartottak a kamara ud- 

varban az administrator, a Páter Superior, báró Hellenbach, 

Janoky, a fokönyvvivő, 3 bányabiró, a városbiró, főaranyvál-

tó, és több tisztek, én azt a hirt kapták, hogy a fölke

lök nagy erővel átjöttek a T is  én. Egyelőre azt határozták,

hogy felszólítják az alispánt, hogy a lázadók mozdulatáról

a arát haladék nélkül értesitse. Egyszersmind rendez

zék a védelmet a városban közösen a bányászok és polgárok.

1703 november hóból nincsenek semmi iratok az irattár 

bán; októberben történt Rákóczy bevonulása a bányavárosok

ban.

1705 február 28-án bizonyltja mohrenbergi Morell ezre 

des a cs.k. Kriechbann regementnél Selmeczen, hogy Lemoni

György Henrik bányabirósági üldnök és hodrusl városi gondnok

a Rákóczy foglalása alatt neki és több fogoly társának s 

jót tett, és sors ukat lehetői enyhített miért őt a cs.k.

hadsereg parancsnokának különös tekintetbe vételre ajánlja.

1706 szeptember 23-án megemliti báró Hellenbach, hogy 

Höll meghalt, és holtteste Körmöczre vitetik. /Lehet, hogy a 

körmöczi Höll halt meg. A körmöczi Höll el volt fogva, és 

vagyona le volt zérva, mert bevádolták, hogy a ob ász áriakkal 

levelezik, valószinü, hogy fogságban halt el*/

1?06 november 23—én Schmiedeg Mátyás volt selmeczi fő '

o.

1707 február 20-án bizonyltja Horváth György a hadipénz

tár percept hogy 17o6 márczius 3—lkától 17o7 február 20—

lkáig a h a ü  pénztár Selmeczrol kapott rézpénztt

1*55o . o45 ft 66 dr

ezüstpénzt 14.783 ff 6 1/2 dr

1707 julius 25-én már Selmeczen van a báró.

17C7 augusztus 23—án Eedrich János elhalt báonyabirósági 

jegyző helyébe kineveztetik Clement Sámuel városi aljegyző 

olymódon, hogy helyét a városnál is megtartsa.

✓ •
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1707 szeptember 27-én megígéri Zólyom megye, hogy Selmeczre 

61 embert küld a vizek húzására, mert, takarmány hiányában nem

lehet ott annyi lovat tartani, mint azelőtt. A közel fekvő
*  #

falvak lakosságát is utasította, hogy a fuvarozást a kohókba 

folytassák, és fizetésül a rézpénzt elfogadják.

1708 október 26-án már elfoglalta Selmeczet Löffelholz 

tábornok, és Markhl János bányapolgárt kinevezte

, és megbízta őt, hogy a kuruczoktól vissza maradt 

gabonát, bort, pénzt s egyéb anyagokat és jószágokat, vala

mint b. Hellenbach vagyonát lefoglalja, a gabonát felőröltesse\, 

és hordókba pakoItassa, a katonaságnak pedig naponta 2 font 

kenyeret, 1 font húst, és ha bor van, egy meszely bort adas-
•  • 

són. Mindent a bányabiróval Zweig Kristóf Jánossal

intézzen el, és ha katonai segítségre van szükségé, fordujon 

báró Tollet ezredeshez, ki a bányavárosokban fog maradni.
*

1708 október 26-án 4-7/ kinevezi Löffelholtz tábornok 

Selmeczen a tiszteket az udvari kamara további rendeletéig, 

Zweig Kristóf János bányabirót bízza meg ideiglenesen a fő-

ői állomás ellátásával és a bányákpénztárosi és 

Is kohók vezetésével.

'1709 május 30-án meghalt Markhl János.

1709 szeptember 13-én jelenti Kirchner Mihály Miksa az 

udvari bizottságnak a selmeczi kamara állapotéiról:

1. A bányákat illetőleg azt véli, hogy legczélszerübb 

lenne a mélységet a Lichy járatig felhagyni. A vájatvégeket 

illetőleg dél felé 1700-ban az 5-ik Sargoczy járat lyukasz

tott a talpevésekbe, melyeken túl az ér összeszorult, szaka

dozott és változó kőzettel bir, és a Károly aknai keresztvá

gattól kezdve a déli vájatvégig mindég ez a vágat.volt az

egész bányában a legvizesebb. A 6-ik Sargocza járat déli vá-
% * / *  *  ^

jatvége már több év óta nem hajtatik, nehogy sok vizet nyisson

A Lyssy-Reutter- 5-ik és 6-ik Sargoczy járat északi vá- 

jatvégei legalább 5 év óta mindég meddők, szakadozottak, és 

vizetkozók.
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Az 5-ik Sargoczy járaton két felé vált az ér, a fedü

szakadékon 1701-ban vastagságú érez üttetett meg

zután a felsőbb szinteken is felkerestetett, fent szilárd

volt az ér kőzete, az 5-iken azonban 9 de nehány múlva

érez. Másutt is találtak erre felé he- 

de tartós fejtésre alkalmas érezre nem 

akadtak. Az ér ez irányban igen hata 1 más, repedékes# nyomadé—

mindenütt kivágódott az

lyenkint >

kos, és fel van tárva a Lyssy járattól 14 kézi szivaty-

tyuval /a  3 öl/ ellátott ereszkedő vágattal, anélkül, hogy ott

segü találtak volna

A lyssy járaton és Reutter járaton minden le van

mivelve és be van rakva, hasonló képen észak felé a 4—ik

Sargoczy járat, valamint dél és észak felé a 3 Sár
t

goczy járat. A Lyssy járat dél és észak felé még egészben van

Az járat észak érintetlen dél le van

mivelve, és berakva.

A 2-ik Sargoczy járat dél felé érintetlen, északfelé

lemiveltetett és be van raikva.

A 1-ső Sargoczy járat észak és dél 

berakva.

ki van vágva és

Az alsó Piroch járat észak felé egész, dél felé lemivel

tetett es berakatott.

A felső Piroch járat dél áll, hasonlóképen

eszaLí

menni.

mert féltek a pachentárói vizek miatt itt tovább

A Grünennel járat vagy középjárat dél felé egészben áll

és Eleonora

munkában van.

végződik, észak z9 és most

A Waag járat dél 

észak felé le van miv

egész és Eleonora végződik

Müllers járat dél felé le van mivelve 

lé egészben áll*

betöltve
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A Schüttrisbergi vagy Molzers járat dél felé le van 

fejtve és berakva, észak felé pedig a Szt„háromság altáróval

közlekedik

Bieber altáró észak felé Pachen táróval közlekedik

felé pedig eleven munkában van, és az elvetett

főért kerestetik.

nincs
w

A fekü éren az altárón Nándor akna körül dél 

semmi sem, észak felé érintetlen és munkában áll.

A Nándor aknai közép .rakodók szintje dél és észak felé 

egészben áll, de be van rakva, csak a középrakodó fedü ere 

vizsgáltatik meg észak felé. •

A Nándor aknai felső rakodó szintje és Fuchstárón már 

den ki van vágva minden irányban.

in

Azért javasolja pedig a mélységnek felhagyását a Lychy

járatig, mert ismeretes, hogy az itteni erek csak a közép

mélységben gazdagok, se feljebb, se lejjebb nem fizetik ki 

a mivelést. Ebben a közép mélységben van a felső Pyroch és 

Lychy járat. A mélyebb szinteken található kis terjedelmű érez 

fészkek nem érdemesek a vizemelés nagy költségeire.

2 . Nem szükséges a bányában az ácsolatnál az oszlopokba 

vas szegeket verni, mert elégségesek erre bikkfaczövekek is .

3* A göngörités eddig bőr zsákokban történik, pedig fa- 

bödönök 6—szórta tovább tartanak.

4 .

helyett

epesztésnél bikkfaczövekek használtatnak, ezek

okkal jobbak és olcsóbbak bodzafa kék

lyeket könnyen ki lehet fúrni, és 6o darabja nem kerül többe

5« A vizemelés rendetlenül végeztetik. Régebben Unger
/

Adám idejében a kétkönyökü tengelyek jobban működtek és rit

kábban törtek, mint He11 Kornél egykönyökös tengelyei. Strudel 

gépei jól működnek, kevesebb lóval egyenlő sebességgel több 

vizet emelnek, javitásuk miatt vitázzanak a

6. A szivattyúk sok bőrt fogyasztanak, ez okból jó len 

ne, ha a csövek amint egymásra felfelé következnek, indég

1/3 hüvelykkel tágasabbak lennének, hogy a tágasabb csőben 

elkopott bőrt az alatta levő szükebb szivattyúnál ismét fel 

lehetne használni, és ¿0 lenne a szivattyú csöveket ki furat
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7. A rudas vizemelő/Feldstangenkunst/ nagyon sok hiány 

bán szenved, az emelés magasságából sokat vészit, a tölgyfa 

rudak nehezek és törékenyek, jobb lenne a fenyőfa

rudazatnál is .

8 . A szitnyai vizeket be lehetne vezetni, és Siglisber- 

gén egy pár tavat lehetne még épiteni a vizhiány orvoslása

végett..

9* Sok gépész segéd van alkalmazva, pedig régebben Unger 

Ádám idejében 5 segéd is elegendő volt, úgy látszik, hogy 

most csak azért kell több, mert a gépészmester He11 nem jár

a bányába. A gépkezelők pedig bejárnak ugyan a bányába, de
. S  *  mm

ott rendesen alva töltik az időt. Azt véli, hogy ha a mélység 

felhagyatik, 4 gépész segéd elég lesz, s ezek közt egyik, ki 

a legügyesebb a többi felett állhat, s valamivel nagyobb bért 

is kaphat, a gépészmester állása pedig egészen megszüntethe

tő, mi által évenkint lo92 ft fog megtakarittatni.
JÉ** é t  ’  Jt* K * 1

10. Ha koronkint kevesebb bőr és faggyú fogyasztatik, 

ezt megtak árit ásnak tekintik, és a gépész ne s tér e megt aka- 

ritott bőrt és faggyút megint eladja a kincstárnak, ami való

ságos csalás, és kötelezendő a gépész mester, hogy azt a 

pénzt, melyet ily czimen már fölvett, vissza fizesse.

11. Szabályellenes, hogy a tisztek lovakat tartanak és 

a kincstár számára fuvaroznak vagy a szállitó gépbe fogatják 

lovaikat; ezt meg kell tiltani, mert a kincstárnak csak kára 

van mellette. A szállitó lovakat pedig nem hetenkint kellene 

fizetni, hanem a kiszállított bödönök száma szerint.

12. A külács okért is kivétel nélkül szakmányban kell 

dolgoztatni.

13% A zuzók nagyon rosszul dolgoznak, a legértékesebb 

szinport el hagyják úszni, melynek legnagyobb részét ügyes 

és gondos munkával meg lehetne nyerni. Szükséges lenne egy 

zuzófelügyelőt alkalmazni a zúzó munkák vezetésére és ellen

őrzésére, aki köteles lenne minden szombaton épen úgy számot 

adni, mint a többi tisztek.

14. Az ólom érczeket, ha valahol találtatnak, meg kelle— 

ne nyerni, és a kohóban felhaAznÁlni » A kohóirnokoknak pedig 

el kellene tiltani a fuvarozást.
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15. Miután az erdők Selmecz körül nagyon ki vannak vág-
I

% • 
va, szükséges lenne az 1705-ban kiadott rendeletet végrehaj

tani, és a fát Beszterczebánya vidékéről a Garamon leusztat-

16. Végtére elejét kellene venni azoknak a veszekedések

nek és ellenségeskedéseknek, melyek most különösen a selme- 

czi tisztek között nagyon gyakoriak, mert az ilyen egyenetlen

ségekből mindég csak a kincstárnak van kára /Bergwerks- 

verderbliche Pestilenz/ és az ur isten is megvonja áldását 

olyan#müvektől. Egy komoly érdélyes, szakértő fonok tehetne 

ebb en 1e gt öbb et.

Michael Máz Kirchner.

1709 október 3-án jelentik Meixner Franz és Roger Tóbiás

az udvari kamarának, hogy 1703-ban a főkamaragróf Thavonath
t EKm ^  V r ^  h  , 1 . | , f l f j j  fL *  f i  ft r j j  I  ' # ¡ 5  #  | l > *$ :  ̂ I :Í 1  - | W  - 1 m  í í J f ■ j  i 9 9 D L  1 fc U l  L p t «  -  ̂ ^  f i  ' 1

vezetése alatt tartott bizottságnak minden egyes tiszt be

adta titkos javaslatait, hogy miképen lehetne az ügyeket 

jobbra fordítani, de e javaslatokra válasz nem érkezett.

1709 október 5—én jelentést tett Meixner Ferencz besz- 

terczebányai főpénztáros a gróf Stahremberg vezetése alatt , 

álló udvari bizottsághoz, hogy miképen kellene a selmeczi bá

nyákon segiteni:

Mindenek előtt kéri az úristent, világitsa meg elméjét, 

k°&y javaslatai 0 Felségének és az országnak hasznára válja

nak . v

Midőn az administrator megérkezte után főbejárás és nagy 

tanácskozás tartatott, és az administrator rosszulléte mi- 

att az elnökséget neki adta át, figyelmeztette a tisztvise

lőket és bányapolgárokat, hogy vegyék fontolóra, mennyibe 

kerül a bányavizek kihúzása, és hasonlítsák össze a költsé

geket a termelhető érczek értékével, melyet ők legjobban ös— 

merhetnek, mert tudják, hogy mit hagytak el, mielőtt a bánya 

elfúlt, és milyen volt az érez tartalma, ők tehát legjobban 

megítélhetik, hogy azoknak megnyerése érdemes-e a nagy költ-

Erre valamennyien azt felelték, hogy a viz alatt szép 

gazdag érczek maradtak, egy szép érczdarabot is felmutattak,
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melyet Langleth ezredes jelenlétében vettek ki a viz alól 

igy tehát egyhangúlag alh atár őzt at ott, hogy a vizek kiemel

tessenek«

A munkát meg is kezdték, hanem egyszer nem voltak lovak, 

másszor meg takarmány kaphatók, s igy a viz levonatott s is- 

mét felemelkedett. Ez okból javasolta Heister tábornoknak is,

hogy lovakat és takarmányt kellő mennyiségben kellene készlet 

ben tartani és csak azután kellene a vizhuzáshoz fogni, kü

lönben a sok költség ki van vetve.

Később azután hallotta, hogy a vizet csakugyan lehúzták 

a fentebb emlitett jó érczekig, de az érczeket csekély tar-
4- almuaknak alálták.

Ilyen körülmények között az a véleménye , hogy miután a 

vizemelést csak elegendő erővel és takarmányké® let mellett

lehet folytatni indenek előtt et kellene biztosítani

és oly intézkedéseket tenni, hogy ezekben soha hiány ne le

gyen

Zsembery azt mondja, hogy e tekintetben a vármegyék is

hajlandók segíteni, de Ő csak azt tudja Zólyom
•  w 

hogy ott minden takarmányt lefoglaltak a katonaság számára

Feltéve, hogy a lovak és takarmány ügye rendezve van,

akkor le lehet a vizeket hu zni a Lychy és Lyssy járatok alá,

de nagy aggodalma van a miatt, hogy a ztek véleménye sz

rint ott dús eknek kellett volna lenni, midőn pedig odáig

értek, /ha odáig értek/ az ér értéktelenek valának ilyen

érczek nem fogják fedezni a vizemelés költségének felét sem.

Az ő idejében Selmeczen mindég legtöbb reménységet•táp

láltak a déli vájatvégek iránt, de rendesen csak ujább vize

ket nyitottak meg velők, de érczet nagyon keveset, és azért 

a 6-ik és 5-ik Sargóczy járatokat felhagyták dél felé. A 

Mittnersinken, melyből hosszú ideig jó érczeket termeltek,

int nem régen hallotta, iár en ki van fejtve 7-ik

Sargóczy járatot az érczek silánysága miatt a 6-ikig fel

hagyták még az ő idejében. A 6—ik Sargóczy járaton kelet felé, 

úgy tudja, soha sem volt valami mivelésre érdemes. Az 5—ik 

Sargóczy járaton mindég lehetett találni fészkeket, de nem
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Toltak nagyobb terjedelműek, e járaton az ő véleménye sze

rint még sokat lehetne találni, mert még jó messzire van a 

pachentárói határtól. A Lychy járat rendesen kitűnő volt, 

a nagy áldás után egyszer egy fél évig olyan jó érczeken dol

goztak ott , hogy hetenkint 17oo márkát termelhettek! Az ő 

idejében, ezelőtt 10 évvel, még 7o ölnyire voltak a pachen

tárói határtól, melyet azóta talán el is értek. A határon túl 

pedig a pachéntáróiak már régen kiszedtek felfelé mindent, 

lefelé pedig a Szt.háromság altáró felé 14 elfúlt ereszkedés 

volt, melyekből az ő idejében egynéhányat kitakarítottak, de 

nem találtak bennök semmit sem. A Reutter és Müllers járatokon 

is mindég voltak fejtő műhelyek, de az ércztartalom nem volt

magas.

Miután ő 10 év óta nem volt a selmeczi bányákban, kivéve 

egy pár főbejárást, tehát természetes, hogy a fentebbi ada-
• # 

tok most már nem fognak a valóságnak megfelelni, de az ottani 

tisztektől könnyen meg tudható, hogy miként állanak az egyes

járatok?

Bizonyos, hogy az egész ország nagy kárt szenvedne, ha 

a selmeczi bányákat felhagynák, de legtöbbet veszítenének a 

szomszédos megyék, melyek nagymennyiségű bort, gabonát, zabot, 

kendert, marhát, faggyút, fát, szenet, és élelmiszereket szál

lítanak Selmeczre és ott biztosan vevőkre találnak; a szom- 

szédos földbirtokok, melyek most 15-20 %-ot jövedelmeznek, a
Hf" x 1

bányák felhagyása után alig hoznának 3—4- %-ot.

De általánosan is megereznék a bánya hiányát, mert ő 14 

évvel ezelőtt egy kimutatást terjesztett az udvari kamara elé, 

melyből kitetszett, hogy Körmöczön 17 év alatt több mint 40 

millió forint veretett ki a bányavárosi ezüst és aranyból.

Ezért azt véli, hogy a Lichy, Lytzy és 5-ik Sarkoczy já

ratokon még re menyieni lehetne jövedelmes művelést, és érde

mes lenne a vizeket az 5-ik Sarkoczy járatig lehúzva tartani, 

mert ha az érczek most csekély tartalmúak is , azért megjavul

hatnak csak úgy, amint a jó érczek el silányulhatnak! hogyha 

pedig megjavulnak, akkor a veszteség bőven ki fog pótoltatni.

§

%

0

10632/Nné



1709 október 30-án jelenti Meixner Ferencz az udvari 

bizottság ujább felszólítására , hogy fő dolog lévén a víz- 

emelés, mindenek előtt biztosítani kell a lovakat és a takar

mányt, ez utóbbi a körülfekvő sok katonaság és a rebellisek 

miatt nehéz feladat.
%

Ha lehetséges volna, bizonyosan jó eredménye lenne annak

is, ha a szomszédos megyék fölmöntetnének a hadi adó alól

az alatt a feltétel alatt t hogy a bányáknak lovakkal és ta

karmánnyal szolgáljanak. A lefoglalt és lefoglalandó jószágok 

terméseit is ide lehetne szállíttatni.

Terméketlen években Morvaországból is szoktak ide zabot 

szállítani, ezt most is meg lehetne próbálni.

Az anyagokkal való gazdálkodás tekintetében a követke- 

zőket javasolhatja:

Cserzett ökörbőrök helyett a vizhuzásra és törecs szál- 

j.i-ásra nyers bőröket lehetne használni, ha száraz helyen 

tartatnak, nem fognak meg büdösödni.

Kenderkötél helyett az olcsóbb háncs kötelek t lehetne

alkalmazni.'

Az érczkosarakat egészen nélkülözni lehetne, mert az 

érczeket anélkül is ki lehet szállítani úgy, mint például

Urvölgyön, ahol nem használnak kosarakat, hanem csillékben

szállítják az érczeket is.

Megemlíti még, hogy két éven át ujabb időben nagy híre 

volt Ó Mindszent bányának Hodruson, de most hallgatnak róla.

A bélabányai alt ér ót bejárta ő egyszer Gerhamb-bal és 

Deadda Dáviddal, a városban levő aknánál mintegy 5o öllel 

tovább terjed a táró és 2o és egynéhány eret számláltak meg 

benne, melyek mind aranyat tartalmaztak. A bélabányai része

sek avval mentették magukat, hogy szegények, zuzót nem épít

hetnek, s így nem értékesíthetik az érczekert. Néha jó ezüst— 

érczeket is találtak már itt, és alig &o ölnyire a vájatvég 

előtt meg fogják találni a belsőbiebertárói eret.

1710 január 2—én megemlittetik, hogy administrator Meyer 

meghalt. /Ez a régebbi Mayer lehetett, mert febr.17-én Bene- 

dikt Tneobaldt Mayer még administrator volt./ 48/
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1710 február 6-án Deadda Bernát neveztetik mint ad- 

ínistrator, a császári biztos gróf Stahremberg levelében/

1710 február 20-án 49 / József király rendelete a magyar 

vari kamrához; meghagyatik, hogy a kézi munkájók után élő 

bányászok minden adófizetéstől felmentessenek ezentúl is úgy,

nrint eddig felmentve voltak.

• 1711 február 4—én irja a k. bizottság a selmeczi főtisz

teknek, hogy a bányabiró Zweig hivatalos kötelességeit nem 

teljesiti kellő módon, az erdőkben roppant károsításokért 

engedett megtétetni, és a társpénztárt rosszul kezelte, ezen 

kivül tulhágja hatáskörét, midőn rendeleteit s határozatait 

"ex dicasterio Regio montano" aláirással adja ki, mert a

dicasterium a kamara, és a bányabiróság csak egy közege a
t

dicasteriumnak. Egyébiránt figyelmezteti a k. bizottság a

főtiszteket, és ezek által a többieket is , hogy a hozzá ér-

kezett számos jelentés szerint a kamara tisztjei között az 

irigység, perlekedés, czivakodás és egyenetlenség soha sem

volt annyira elterjedve, mint most. Miután pedig ő Felsége

határozottan kivánjp., hogy a tisztek egymással békében élje 

nek, és a bizottságnak szigorúan megparancsolta, hogy 

hetleneket, még ha a legügyesebbek volnának is , és ha a bánya 

váj? os ok üdve csak tőlük függne, az ónnal elbocsássák, óva inti 

a főtiszteket és alattvalóikat, hogy az alattvalók a főtisz

tek iránt a kellő tisztelettel és ‘engedelmességgel viseltes

senek, a főtisztek pedig az alattvalókat jóakarattal szőri 

sák teendőik szorgalmas teljesítésére, és egyik fél se tegyen 

a másiknak haragból vagy bosszúból akadályokat, mert a ki eb

ben vétkesnek találtatik szigorúan fog büntettetni.

1711 márczius 24-én irja a k . bizottság a selmeczi fő

tiszteknek, hogy miután a város hatósága mindinkább terjesz

kedni kiván saját körén túl, czélszerü lenne a kamaraudvart 

a tisztekkel és a bányabirósággal együtt Siglisbergre átvinni  

Utasítja tehát a tiszteket, hogy ott erre való helyet keres 

senek,, és költségvetést csináljanak, hogy mibe kerülne az át

helyezés, és az uj épületek felállítása*
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1712 január 31-án irja G.E.v.Schikmayr királyi biztos a 

selmeczi főtiszteknek egy jelentésükre, hogy ha a nrimkások és

a bér felével addig,lovasgazdák nem akarnak 

jobb termelés nem lesz, nem tehetnek egyebet, mint az egész 

bányászatot az isten kegyelmébe

lg

. Mert tudják a fő

tisztek is, hogy Bécsből elegendő ellátmányt a kincstár mos

tani kimerült állapotában teljes lehetetlen nyerni; a legutób 

bi országgyűlésen pedig tapasztalta, hogy a bányák szorult 

helyzetének és nyomorúságának részletes előadása egészen hi

degen hagyta az országgyűlést, és legkevésbé nem gondolnak 

arra, hogy a müvek megmentése végett bármiképen segítséget 

adjanak. Már eddig is elpusztult volna minden, ha az udvari

nem küldött volna kisebb összegeket, vagy anya

gokat; de ezek a küldemények csak arra valók, hogy mellettük 

és segítségőkkel ny>moruságosan tengődjenek addig, mig az is

ten nagyobb termelést nem ad. Ha tehát a munkások és lovas-

gazdák a félfizetésekkel nem akarnak megelégedni» 

az isten segithet rajtok. Azt a javaslatot, hogy abba kell 

hagyni minden föltárást, és a rém enynrunkálat okát, lehetne kö

vetni, es a legszigorúbb takarékosság mellett mindent, ami 

elhalasztnató vagy fölhagyható, fölhagyva, a müvek életét egy 

ideig lehetne hosszabbítani. De hogy e tekintetben helyes

határozatot hozhassanak s hogy a j avaslat minden

irány Dán jól megokol tassek, m*ert a világ csak az eredmény u— 

tán szokott ítélni. Szükségesnek tartja mindenek előtt, hogy 

azokat az érczeket, melyeket 1708—bán a Lichi járaton megnyi 

tottak, most, miután a viz már le van huzva, ismét fölkeres-

• Egyébiránt intézkedett, hogy a saskői és revistyei ura—

dalom obDágyai a Garam partján levő fákat befuvarozzák és

Szélaknó a vizhuzásra berendeltessenek.

1712 márczius 31 50/  Károly király rendelete a magyar uc.
var kamarához. A stefultói bányászok is felmentetnek minden

adófizetést
\

1712 április 1-én javasoltátik, hogy Harter Mátyás vala

int Schwarzl Mihály János három sági bányaimok és Himmel

reich Mátyás felsőbiebertóroi bányaimok állomásaikban az ud

vari bizottság által megerősittessenek.
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1712 junius 5-én jelentik a főtisztek az udvari kama a.

elnökének, Stahremberg grófnak, hogy a bányák a végelpusztu 

lás felé mindinkább közelednek, A legközelebbi nagy esőzé

sek elrontották a régi Unger-féle rudas vizemelő gépet, a ne 

gyei urak pedig haza vitték az itt volt lovakat, és csak a 

két uj rudas vizemelő gépnek köszönhető, hog7 a mivelés 

végképen el nem fűlt 5 de a viz - bár lassan - emelkedik, és

nem sokára eléri a Lychy járatot, elárasztja az ott levő ne- 

hány jó munkahelyet, és a szállításban és légvezetésben nagy

zavarokat fog előidézni. Hogyha azonban.sikerülne a megyei 

urakat ismét reá birni, hogy a lovaikat ide küldjék, és te 

kintettel arra, hogy uj tavak fognak építtetni, és e végre 

havönkint 2ooo ft engedélyeztetett, úgy reményük, hogy a 

vizek további emelkedését megakadályozhatják.

1712 julius 25-én Thavonath f oksmaragróf a király rende

letéből I 8.000 rftot küld a tokaji sójövedékből Selmeczre a 

bányászok béreinek fizetése végett.

1712 szeptember 3o-án volt Selmeczen főpénztáros Bernhard 

Deadda, könyvvivő Kiehnberg, bányabiró Zweig, bányagondok 

Aigner, bányatiszt Deadda, és Kirchner, gépészmester Hell 

Cőrnél.

1712 október 12-én báró Thavonath Selmeczen van.

1712 november 26-án utasítja a főkamaragróf a főtiszte

ket, hogy miután a magán részesek az utolsó időben bányar

nem fizettek, es az egesz költség fedezése a >ir

ra sulyosodott, a magánrészesek vállalkozási kedveitek élé
, • • 

tése végett szükséges őket segíteni, tehát mind azoknak, kik

részeiket ismét ellátni akarják, e részek vissza adandók, 

igy báró Hellenbachnak is visszaadandók az ő lefoglalt banya-

, és megengedhető, hogy a magánosok bányatisztje Grimmer 

a magánosok vállalataira, Felsőbiebertárnát kivéve, felügyel-
%

jen.

1713 április 5—én Corvadetz Mihály saskői kuitsér 

veztetik Selmeczre bányabirósági Írnokká.

1713 szeptember 20-án jelenti Thavonat fókamaragr 

udvari kamarának, hogy megkapta a rendeletet, mely sze
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hetenként 2 ezer ft ellátmány küldessék a sóhivataloktól Sel- 

ineczre. Szükséges azonban, hogy ez az összeg pontosan.heszál— 

littassék, mert eddig is fennakadás történt volna már, ha 

kölcsönvételekkel nem segített volna magán. Különös segítsé

get nyert azonban az ólomérezekből, melyeknek feldolgozását 

már több év óta sikertelenül próbálgatták, mig végre az idén 

site rült egy olyan médot találni, mely mellett az ólom jutá— 

nyosabban nyerhető lb g, mint az, melyet külföldről kell vá

sárolni. Az ólomércz a Szt .háromság bányában vastag, 4o 

érezvágó dolgozik rajta, és hetenkint 3o—4o mázsa ólom ter

meltetik, egyszersmind pedig 2o márka aranyos ezüst nyeretik 

belőle. így tehát most több ólmot termelnek, mint amennyi 

szükséges, mert a kohókban az ezüst megnyerésére hetenként 

csak 25 mázsa szükséges.

1714 január 12—én jelenti Thavanath főkamaragróf az ud

vari kamarának, hogy idejövetele óta, azaz 1712 szeptember 

28-tól kezdve 1713 október végéig 63,7o2 ftot kapott mint 

ellátmányt, a lefolyt 56 hétre pedig meg volt Ígérve 112 ,ooo 

ft és igy fennakadt volna, ha kölcsönökkel és más módon nem 

segit.
16 #

1714 márczius 23-án rendeli a király, hogy a bányászati' 

ügyek vezetésére egy külön bizottság állíttatott fel Bécsben, 

melynek bejelentendő minden kincstári bánya mostani áű_lapota,
U H

mennyi jövedelmet adtak az utolsó 3 évben? Mennyi kiadások 

voltak? A jövedelem azóta növekedett—e, vagy 3padt? Kik van

nak mint tisztek és altisztek ott alkalmazva, mennyi fizetésük 

és egyéb járulékaik? Miféle terhek vannak az illető műre utal

ványozva? Lerovattak—e azok tőkéje és kamatai? A tisztek és al

tisztek beadták—e már számadásaikat? Ezek a jelentések a szük

séges rajzokkal együtt minél előbb beküldendők, és egy kimu

tatás, hogy mennyi volt a bevétel és kiadás, az I negyedben, 

két példányban beküldendő, s ilyen kzLnrutatóis minden negyed 

évben felterjesztendő a szükséges mellékletekkel, hogy azokat 

megvizsgálni és elintézni lehessen.

1714 április 5—én a főkamaragróf báró Thacvanath Bécsben

van.
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1714* április 11—én irja a f őkamaragróf Bécsből, hogy ö- 

römmel értesült, hogy a Lichi járaton jó érczet ütöttek meg, 

és hogy Bre un érté mán is jó érez mutatkozik.

1714- április 15-én jelentik a selmeczi tisztek Bécsbe, 

hogy a Lichi járaton megnyitott érez még mindig tart. Az An

tal tárói ólombánya /hol?/ lyukasztott a kiilre a zúzó mel

lett, és most a szállítása meg van könnyitve. A roszgrundi 

táróban, mely kitakarittatott, 1 /2  öl vastag az ér, és bőven 

le van hintve ólomércczel, s az előtte levő hegy még érintet- 

len*. Ennek anná] inkább örülnek, mert aranyat is tartalmaz, 

és a hofertárói zúzó, mely most szünetel, közel fekszik hoz

zá, s a termelést abban feldolgozni lehetséges lesz. Az ólom 

olvasztás a stattgrundi kohóban jól megy, a múlt héten 1 ke- 

menczével 40 mázsa ólmot termeltek.

1714- április 19-én jelentik a főtisztek Bécsbe, hogy
Rflf

a Lichi járat feküvágatában az érez 30—40 latos. A roszgrundi 

ólombánya igen szép. Pénzhiány miatt nagy a nyomorúság.
— + 9

1714 április 26-án biztatja a Bécsben levő főkamaragróf 

a selmeczieket, hogy rövid idő alatt rendezve lesznek a pénz- 

ügyek, mert az udvari kamara fenn akarja tartani Felsőbieber- 

tárnát még akkor is , ha még több ellátmány lesz szükséges.

1714- május 5-én a Bécsben levő f őkamaragróf szemökre ve

ti a főtiszteknek, hogy a bányába nem járnak, csak mások be

széde után irják jelentéseiket, és hogy többet biznak a kis 

bányákban, mint a Pels őbiebertámábaiu A pénzügyek rövid idő 

alatt rendezve lesznek.

* 1714* május 13-án jelentik a selmeczi, körmöczi, és bess- 

terczebányai .főtisztek, hogy Laaoméron tanácskoztak a beérke

zett rendelet felett, és kérik a főkamaragrófot, hogy őket a 

negyedévi kimutatás felterjesztésétől mentse fe l , mert a kimu- 

tatás annyi munkába kerül, mint az évi számadás, és azt ők a 

saját költségükre tartott embereikkel meg nem győzhetik, és 

most nincsenek itt expectansok sem, kik nekik ebben segithet- 

nenek, mert részint elhulltak a pestis alatt, részint pedig a 

müvek szegénységé miatt nem töltettek be az üres állomások.

- 113 -
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1714- julius 31-én jelenti Deadda főpénztáros a Bécsben 

levő fokamaragrófnak, hogy pénzhiány miatt megszüntettek 

minden föltárást* De azért még nem lesz segitve a bajon, mert 

nincsen semmi féle anyag sem készletben, sem kötél, sem faggyú. 

A kohóknál sincs készlet, és ha fizetni nem tudnak, nem fog
- •

senki sem fuvarozni. A bányában pedig most olyan szép az érez,

mint mér régen nem volt.
0

1714- augusztus 4—én a maga saját pénzéből küld a főkama- 

ragróf 12oo ftot.

1714- augusztus 15—én küld a főkamara gróf lo.ooo ftot 

Selmeczre és lo.ooo ftot Beszterczebányára, május havában 

is ugyan annyit kaptak. A selmeczieknek megigéri, hogy he- 

tenkint 2.000 ft ellátmányt fognak kapni.

1714- szeptember 25—én a főkamaragróf még mindig Bécsben 

van, csak Deadda érkezett vissza Selmeczre Bécsből.

1715—ben felsőbb rendeletre leirják a főtisztek hivata-

lóskodásuk folyamát. ‘

Geramb Gottlieb Ferencz 2 évig volt expectans, 5/4- évig 

a vihnyei kohóban tanulta az olvasztást. Azután Aigner sáfár 

mellett 1 évig volt axpectans. Azután volt 14 évig esküdt 

kémlő. 5 évig ülnök a banyabÍróságnál, 2 évig sáfár Szélak

nán, de mivel szédüléseket kapott, le kellett erről a hiva

taléiról mondani .Azután volt 2 évig aranyválató segéd, 1703— 

tói 1709-ig a forradalom alatt nem volt alkalmazva, 1709—tol

mostanáig fő aranyválató.

Khienberg Károly 1681-ben kineveztetett Beszterczebányá

ra expectansnak, és szolgált a kémlő mellett 5 évig, azután 

volt 4 évig körmöczi kohóimok és kémlő; azután volt 15 évig 

fő aranyválató Selmeczen. Végre 12 év óta SelnBczen főkönywi—
______  * *

vo.

Deadda Bernát Jakab eleinte kohóirnok, azután kohótiszt, 

1709 óta selmeczi főpénztáros, és kohótiszt. Már öreg ember, 

és nem sokáig fog szolgálni.

1715 október 3—án. 18o. sz. A főkamaragróf SelnBczen van.

1715 október 26-án. 187# sz. A Selmeczen levő kir.bizott

ság elnöke gróf Caraffa.
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1715 november 13-án. 194 .sz .a . javasoltatik, hogy Geramb

fia fölvétessék expectansnak hetenkint 2 ft fizetéssel.

1716 április 17-én Bécsben valaki véleményt mond báró 

Hellenbach folyamodványáraf melyben vagyonát visszaadatni és 

követeléseit kielégittetni kéri.

Hellenbach folyamodványához volt mellékelve a vélemény

adó jelentése szerint.

1 . Egy 1 érv él Mayern Benedek Theobaldtól Szentkeresztről

17o3 szeptember 7-ről, melyben kéri Mayern a bárót, hogy ve-
• ", * ¿fej* t ÉL. J H e S T * JLuJÍl' W  ■ '■ 9 ’ *  r m *' * m   ̂ 1 m  * á .

gye át a bányavárosok igazgatását, mi által 0 Felségének bi

zonyosan kedves dolgot fog cselekedni, mert ő Mayern nem bá

torkodik életének veszélyeztetésével Szt .keresztről kimozdulni.

2. Mayern Theobald Benedek 17o3 szeptember 9-én újra Ír

ja 'a bárónak Freistadtl-ból, és kéri őt, hogy a kamara igaz-
•  «

gatását vegye át, és a kamarai tiszteket iránta való engedel- 

mességre utasítja.

3 . 17o3 november 7-én báró Thavonath főkamaragróf Baj- 

móczról ir báró Hellenbachnak, és kéri, hogy a kamara ügyeit 

ezentúl is vezesse, és a bányák fenntartására törekedjék.

4 . Báró Hellenbach megbízottja Franké János Gáspár kér

Ő Felségétől salva guardia-t a báró számára, mert Hellenbachot

a ministerium küldte Sziléziából a bányaváLrosokba, hol saját 

életének veszélyeztetésével sikerült neki a bányászat fenntar

rebellisek, de a bányákat jó állapotban hagyták el. Miután az

ő elfogatására a császári hadsereg dijat tűzött ki, kénytelen

volt Lengyelországba menekülni. Meg akarja magát védelmezni az

ellene terjesztett vádaktól és e miatt kér salvus canductust 

Bécsbe.

5 . Báró Hellenbach megbízottja Franké folyamodik Ő Fel

ségéhez, hogy a bárónak amnestiát adni, és életét vagyonával 

együtt sértetlenül hagyni kegyeskedjék. /Az amnestiát báró

Hellenbach meg is kapta 1713-ban/. 51/

Az amnestia következtében, és miután ő a kuruczok idejé

ben az udvari kamara rendeletéből vállalta el a bányák igaz

gatását, és azokat nagy nehézségekkel küzdve szerencsésen fenn
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is tartotta, kéri javainak vissza adatását, és követelései 

nek kielégittetését. És pedig

Lovakban, ökrökben, tehenekben, juhokbán, 

gabonában, komlóban, és ba?ban hátrahagyott 4.334- ft

értéket.

A selmaczi főpénztáros elismerése szerint 

1708 augusztus 16-án adott a selmeczi kamarának 11,321 ftot.

1708 augusztus 23-án adott a bányáikra 985 ft 61 d
I *

17o7 május 11-én a társpénztár bizonyitvá- 

nya szerint adott a munkásoknak sajátjából 288o

kilo gabonát á J 1/2 ft
t

1707—ben bizonyitja még a társpénztár, hogy 

a báró a bányászoknak 3426 pozsonyi kila gabonát,
•  •  * * • *

és 323 selnBCzi mauttfasz gabonát adott.

Grothier István 17o8 november 19-én bizo

nyltja, hogy a báró a beszterczebányai müvek

o22 véka gabonát adott á 7 ft 4o dr 9»585 ft 9o d

ezekben foglaltatik a báró lo4 vékányi deputatum gabonája is .

é

A bányászati anyagokért tartozik még a 

szálljtoknak

az áű.tala adott saját gabonaját

értékre becsüli /azt a mi A alatt van fentebb

megemlitve/ összesen 80 .358 ft 84 d

Midőn a császári seregek a bányákat vissza

foglalták, találtak arany és ezüstpénzt 157-513 ft 34 d

Szomolnokon találtak rézben, kénegben, 

fában és szénben

összesen 187.874 ft 74- d

26.6o4 ft 9 d 

27.528 ft 26 d

Az ó lefoglalt vagyonának értéke 25.244 ft 43 1/2 d

A vélanenyadó nem képes Hellenbach folyamodványából kiszá

mítani, hogy mennyi tulajdonképpen az ő követelése. Egyébiránt 

Hellenbach már a Caraffa-féle bizottsághoz is folyamodott kö

veteléseinek kiegyenlitése végett, de a bizottmány ezt elutasí

totta, mert feltehető, hogy Hellenbachnak elég alkalma volt a

revolutió tartama alatt magát kártalani tgml f «és miután a bányák 

jövedelmét a forradalmi kormány élvezte, és azon idő alatt
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Bécsbe egy fillér sem érkezett a bányavárosokból, nem kivén- 

ható, hogy 6 Felsége fedezze a forradalom költségeit. A neve

zett bizottság Hellenbach követeléseit a következőkben állit—

ja ősszel

1. A selmeczi bányászoknak adott

gabonáért 37*783 ft 65 dr
r •

2. A,Szomolnokon hagyott anyagokért 2o.ooo ft - dr

3. A Selmeczen lefoglalt vagyoná- 

ért
9

0

4*. A Selmecz varosénak adott köl

csönért

24.000 ft - dr

4.000 ft - dr

85*783 ^  65 dr

Jelentést tevő véleménye szerint Hellenbach köteles sza- 

bályos számadást tenni mindenek előtt, és csak azután lehet

ügyében határozni.

1716 május lo-én kivonatos jegyzék, melyből kitetszik,
%

hogy Stahremberg, Schickmayer és Thavonath az udvari kamara 

előtt egymás ellen áskálódtak, és a bányákra költött sok pénz

miatt egymást okozták,

1716 május 31—én jelenti a fokamaragróf az udvari kama

rának, hogy Schickmayer számtanácsos itt léte alatt 2oo.ooo

ftnál több adatott ki itten minden haszon nélkül; midőn ő

/báró Thavonath/ 1712 márcziusban ide érkezett, mind a 3 ka

marát a legnagyobb szükségben és nyomorúságban találta, a 

gépek paraszt lovakkal működtek, és nem tudták a vizet lehúz

, a bánya mélysége, ahol a jobb érczek voltak, el volt fül 

va, a bányapolgárság el volt szegényedve, a munkások pedig 

olyan nyomorúságban voltak, hogy csapat osan kivándoroltak, 

mert itt már nem tudtak megélni. Beszterczebánya is hasonló

helyzetben volt, a termelt agános oknak ki

utalványozhatott, másik része pedig eladatlanul ott hevert, 

es a munkások nem kaptak fizetést. Mindezekért, és hogy mi 

czélból adatott ki az a sok pénzt, Schickmayer számtanácsos 

nak kell magát igazolni.
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1716 ¿unius 11-én jelenti a f ők amar a gróf az udvari ka

marainak, hogy a bányamivelési költségek most már 25oo fttal 

kisebbek, mint voltak*

1716 augusztus 7-én /lo4#sz ./ udvari kamarai rendelet a 

gróf Caraffa-féle bizottság jelentésére.
t

A tisztek minden peres és bírósági ügyekben engedelmes

kedjenek a bányabirónak, és a bányabÍróságot mint felettük 

álló hatóságot elismerjék.

A
s

es a

iszti accidentiákra vonatkozólag?

A czementarany beolvasztása után a

járt accidentiák éltörültetnek.

a próbaszemecskéket ezentúl a kincs—2. A fő

4o krral

marnál váltsa oe úgy, mint mások, a 15 latos ezüstöt 14* ft

az aranyat pedig 65 1/2 ducáttal márkáját, 

óvahagyatik, hogy a vihnyei kohóimok Halbendienst

heti 8 tallérról 6 tal-kohótisztte kineveztetett, 

Ierra azonban leszáll!ttatik

4. A

70

, ki egyszersmind titkári szolgálatot is 

fog ezentúl evenkint egy lmok tartás ara engedélyezett 

ttal együtt összesen 554- ft 40 dr.

Az 1 edesDól es 10 hajdúból éilló kamara hajdúi sze

mélyzet 8 hajdúra és 1 edesre zálli tt at ik

d . A banyagondnok helyett ezentúl csak egy sáfár alkal

mazandó.

7 A két bányát is zt

7

hetenkint marad mint eddig

de a .három sag tar ói italmérest

Deaada élvezett, ezentúl
eddig

pachentárói bányaügyelő fogja él
ve zni *

3, A szertári lmok az eddigi 

venként 5o ftot.
zállitótömlők helyett kap

Jóváhagyat ik, hogy minden kamaranál 2 expectana tartas-

.mi cus

meg 1 ft 

lésében gédkezz en

ezpectansnak az eddigi 2 fthoz hetenkint 

tetik, hogy öreg atyjának az erdők felügye-
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Gerhamb József fölvétetik expectansnak heti 2 ft fi- 

zetéssel.

A hodrusi bányairnok Miller János György 4 ft heti fi-
•  -

zetéssel felügyeljen ezentúl a zuzókra, Putz és Himmelreich

pedig, kik eddig egyenkint e végre 2 tallért élveztek, ettől 

ezentúl elesnek.

Selmeczi főpénztárossá Deadda helyett, ki Könnöczre té

tetett át, Aigner bányagondnok neveztetik ki.

A selmeczi jezsuitáknak évenkint 60 stabel tűzifa fog

az erdőben átadatni és a fuvarbér megfizetése ellen beszállít 

tatni.
*

1716 október 6-ikán a főkamaragróf ismét Selmeczen van.

1717 április 1—én megemlittétik egy jelentésben, hogy 

Aigner az előtt bányagonanok,most főpénztáros.

1717 julius 25—én kelt jelentésből kitetszik, hogy a 

kamarák ezentúl minden pénzügyekben az Universal Bancalitát 

alá rendeltettek, és ahhoz kell a heti és évnegyedes kimuta

tásokat beküldeniök.

1717 deczember 25—én / 58 .sz«/ Írja a főkamaragróf a sel

meczi főtiszteknek,•hogy szerencsésen megérkezett Bécsbe, és
•  *

rendeli, hogy a legközelebbi jelentésbe vegyék fel azt is , 

hogy az erezek, melyek most termeltetnek, milyen mélyen vol

tak a vizben, mert valaki Selmeczről azt irta Bécsbe, hogy a 

mostani termeles nem a mélységből származik.

1718 január 8-án /N r .6/  52 / Thavonath Bécsben van /a  

múlt év deczemoer 18—én ment k i . /

-718 április 16—án /n r .89/  inti báró Thavonath főkamara— 

gróf Bécsből a selmeczi főtiszteket, hogy a zuzómüvekre, 

melyekoőj. a termelés legnagyobb és legbiztosabb resze szárma

zik, különös figyelmet fordítsanak. Ekkor a szélaknai bányá

kon kivül Pacnentáró is élénk mivelésben állott.

1718 szeptemoer 28—án /Nr.259/ irja a főkamaragróf Bécs- 

ből, hogy reménység-van hetenkint 15oo-2ooo ft ellátmányt 

Seimeez számara kieszközölni, addig azonban, mig ez meg nem 

történik, borítsanak meg minden kiadást, a legnagyobb szük- 

segDen pedig vegyék kölcsön a társládában levő pénzkészletet.
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1719 január 31-én /N r .66 /. rendeli az udvari kamara, 

hogy minden tisztviselő köteles tisztidijat / arrha/ fizetni, 

és pedig az 5oo fton felül élvező tisztviselők fizetnek egy-

mindenkorra 6%-ot ezen kivül a többiekkel együtt 3%-ot,

*

és pedig negyedévi részletekben.

1719 márczius 23-án /N r .9 / ,  folyamodnak a tisztviselők

qz udvari kanarahoz, hogy az arrha fizetésétől felmentesse

nek, mert a Caraffa-fóle bizottság óta fizetéseiket a felső- 

biebertárói társulattól és nem a császári kincstártól kapják

1719 áprilisban a főkamaragróf ismét átköltözött 

majd egy évig volt Pozsonyban. /

.1719 június 21-én /N r .1 8 9 / a Bécsben levő főka maragróf

lehordja a selmeczi főtiszteket. Hogy a főtisztek a hivatal 

érdekeit szem előtt tartják, a bányamű javát elősegítik, és 

nappal és éjjel csak azon igyekeznek, hogy hivatalos köteles- 

ségeiket buzgón teljesitsékx kitűnik abból, hogy a megkezdett 

és nagyon hasznosnak hirdetett olvasztást abba kellett hagy-

t őst megint a régi mód szerint olvasztanak; kitűnik

továbbá a várostelki kohó mellett épitett tó hasznából, mely 

csak egy béka pocsolya, és sokba került, de haszna nincs. Hogy 

mennyire gondoskodnak a főtisztek a müvek szükségleteinek fe

dezéséről kitűnik abból is, hogy csak most jelentik, hogy a 

tó vize még csak 14- napig tart, ezután 12 műszakra való lova

kat kell befogni a viz emelése végett, de e czélra csak 6 mű

szakra való fogat áll rendelkezésükre, s hogy a többit honnan

vegyek, a fokam ara grófhoz fordulnak tanácsért. Hát nem tudták 

ezt hamarább feljelenteni? Elfelejtették, hogy egy levél 

Selmeczről Bécsbe 6 napig utazik, s ugyanannyi idő kell mig a 

válasz oda megérkezhetik, tehát csak akkor fognak a szükség

nek segitésére szolgáló intézkedésekhez és levelezésekhez fog

ikor a szükség már beállottI Ezek szerint természetes.

hogy, ha a selmeczi bányák elpusztulnak, minden a legnagyobb 

rendben fog megtörténni. Még azt sem jelentették fel, hogy egy 

műszakra való fogat hány lóból áll? A. főkamaragróf irt Zsaraó- 

czára, Saskőre és Likavára, hogy lovakat küldjenek Selmeczre. 

Végre figyelmezteti a főkamaragróf a jelentések fogalmazóját,
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hogy ne Írjon olyan hosszadalmasan minden haszontalanságról, 

hanem Írjon röviden és világosan, és hagyjon el minden fele-

selgetést.

1719 julius 16-án megemlittetik egy jelentésben, hogy

báró Thavonat főkamaragróf meghalt.

r 1719 július 27-én /N r . 222/ a selmeczi főtisztek Keylin

get,bányabiróság! ülnököt kiküldték az uj főkamaragrófhoz 

Peyer Sebestyénhez avval a javaslattal, hogy a bányamivelés 

akadálytalanul folytathatása végett nehány ezer ft kölcsönt 

eszközöljön k i, legalább addig, mig ismét megtelnek a tavak, 

és a költséges lovakat a vizhuzásnál nélkülözni lehet.

1719 augusztus 16-án /Nr. 24-7/ Kirchner Miksa bányatisz

tet hivatalosan meginti a selmeczi főhivatal, hogy botrányos 

magaviseletét, éjjeli és nappali korhelykedéseit, feleségének

és gyermekeinek a házból kikergetését, lármát, fenyegetéseit,

sat. hagyja el, mert különben fizetése 1 efoglaltatik és más, 

komoly rendszabályokkal fog tisztességes életmódra ffi orittat
9

1719 november 23-án /Nr. 337 / értesiti Peyer Sebestyén

helyettes főkamaragróf a hivatalokat, hogy Ő Felsege Aigner 

János selmeczi főpénztárost a főkamaragróf i hivatal helyettes

administrât őrá va Konevejzte.

1720 február 3-án'53/ meghagyatik, hogy az évnegyeai kimu 

tatások eredeti okmányokkal ellátva az udvari kamarához, a
9

kimutatások másolata pedig a bankhivgtálhoz /Bancalámter/ be-
t

terjesztessenek; és úgy történjék az évi számadásokkal is f
%

melyeknek meg kell egyezniök az évnegyedi számadások összegé

vel.

1720 márczius 10-én /Nr. 53/ értesiti Peyer a hivatalo

kat, hogy Aigner János főpénztáros a főkamaragrófi hivatal
Dm

adminisrtratórává kineveztetett.

1721 január 29—én /Nr. 11/ megemlittetik egy szerződés

ben, hogy Johann Christoph Zweig von Ungradt bányabiró neje 

született Walter Erzsébet Mária volt.

1721 junius 5—én kelt jelentés szerint a napokban volt

lázadás egyik izgatója Kircbberger bányatiszt. ki a munkásokat

10632/Nné



a városba személyesen vezette, és szigora megbüntetése

tik. Ugyanaznap Körmoczön is volt munkás a kamara

udvart ostromolták, de a városbiró segítségével szétkergették 

őket f s néhányat befogtak.

1721 augusztus 16—án /Nr. 9 2/ Kirchner Mihály Miklós bá

nyát is zt jelentése a legközelebb volt lázadás lefolyásáról:

Miután őt a fők amaragrófi hivatal administrat óra hivata

lától és fizetésétől felfüggesztette, és Geramb főkönyvvivő

avval vádolja, hogy a munkásokat izgatta, s őket a városba

bevezette, folyamodik az udvari kamarához, és kéri, hogy ü

gyét pártatlan biztosok vizsgálják meg, mely vizsgálat alap 

jául szolgálhasson az ő jelentése a lázadás lefolyásáról, 

mely a következőképen történt:

Május 12-én /hétfőn/ reggel 5 érakor ő kiment Szélakná' 

ra, hogy rendes szokása szerint bejárja a bányát, ott talál

ta a sáfárt, és a kisebb bányatisztjét Grimm ért,

ezek mondták neki, hogy hiába jött ki, mert a bányászok nem

akarnak munkába állani, ha egész bérüket ki nem kapják, 

söbb azután mégis bementek a munkások, és kijelentett ék,hogy 

délig még dolgozni fognak. 8 óra tájban Kirchner is utánok 

ment a bányába, es itt minden munkahelyen megintette a munká 

sokat, hogy ne zavarogjanak, és a munkát folytassák. Aki nem 

akar dolgozni, mondjon le a szabály szerint, de ne akadályoz

zon ásókat, akik dolgozni akarnak. 10 óra félé kiszállott

t és ott találta a pachentárói munkásokat a hányó te

oején, a karómbiró és bányaimok hiába igyekeztek őket esi

titani, végre közéjük » és igyekezett őket rá

beszélni, hogy küldjenek 4 embert a Beszterczebányán levő ad 

mmistratorhoz az ő panatuk Írásba foglalt pontjaival, és

addig, aig vissza nem jönnek, lássanak munka után

De a munkások közül senkinek sem volt kedve 3lz administrator—

hoz menni ért attól

ba vereti. Kirchner erre « 

biztosította őket, hogy az administrat 

csak ne zavarogjanak, és dolgozzanak.

ek, hogy az administrator őket vas- 

jánlotta, hogy ő is velők megy, és

ki fogja hallgatni

Azután még a városban és a bányabirónál megkisérlette a
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munkás okát rábeszélni , hogy dolgozzanak, de nem volt semmi si - 

kere* Gei’amb fokönywivő lakodalmon volt, és nem mutatta ma- 

gát.

A urunké a ok azután nem dolgoztak egéazen 15-ikén délig. 

Ekkor megint nagy csoportosulás volt a szélaknai sáfár háza 

előtt, nagy lármával teljes fizetést kívántak. Kirchner azu

tán kérdé a bányaimoktól, hogy m yi pénz hiányzik a teljes

fizetéshez? s midőr ^zt hallotta, hogy csak 3oo ft hiányzik,
i 0

azt mondta a karámb^ró, hogy ha őtet féL hatalmazzák, rövid 

idő alatt szerez annyit kölcsön. Erre Deadda fő bányatiszt 

is kinyilatkoztatta, hogy miután sem az administrator, sem 

a fokönywivő nem mutatja magát, és nem intézkednék , az ő kö

telességük gondoskodni, hogy a bányamivelés kárt ne az, enved- 

jen~, és elküldte a-karámbirót a kölcsönért, mely rövid idő 

múlva meg is érkezett, ekkor a munkások megkapták egész bé- 

rüket, és lecsendesedtek, s azután mint rendesen dolgoztak.

Kirchner kéri a bizottságot,*hogy azok közül, kik a dol

gok lefolyásánál jelen voltak, tanukat hallgassanak k it váj

jon igaz-e az amit ő elbeszélt, és vájjon minden úgy történt-e? 

Azután kéri, adjanak neki elégtételt.

1721 szeptember 17-én /Nr. lo o ./ értesiti Peyer Sebes-
m

tyén udvari kamarai tanácsos az administra'Cort, hogy 0 Felsé

ge walkenbergi báró Stampfer udvari tanácsost-és Schickmayer
íM c

Erasmus számtanácsost az alsómagyarországi bányavárosokba 

mint vizsgáló biztosokat küldte k i, és utasitja a tiszteket, 

hogy a biztosoknak mindenben engedelmeskedjenek.

1721 október 28-án Kirchner Miksa Mihály bányatiszt je

lentése a cs. bizottsághoz.

A szegény bányászok társpénztáLra vétkesen kezeltetik.

Midőn jelentést tevő 1716. a térsrpénztár megvizsgálására a 

ragályos vész megszűnte után kiküldtetett, volt a pénztárban 

mintegy 4 ezer ft készpénz, és a zálogokra adott kölesönökért 

mintegy 2 ezer ft követelés.

Midőn azonban Keczling bányabiró segéd 1719—bQB Bécsből 

ide jötrt s a társpénztár kezelését átvette, avval kezdte mű

ködését, hogy 4oo ftot vett belőle kölcsön, és 172o-ban ismét
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2oo ftot. Aif^ier ur azután a bányabiró bosszantása végett a 

társpénztár kezelését kizárólag reá bizta, és ő adott Aigner 

nek 5 ezer ftou, melyről azt mondják, hogy a kincstárnak ada 

tott volna kölcsön. Most pedig üres a tár^p énztár. A munká

sok nem kaphatnak belőle segit
%

Danaszkódnak, mert Aigner

es e iatt annál inkább

ur abban Keczlingnek 2

ft jutalmat rendelt a társpénztárból.

A bányahivatal sem vezettetik gondosan, nem gondoskodik 

arról senki sem, hogy a bányászathoz értő tisztviselők nevel

tessenek.

A külföldi bányahivasalóknál Szászorsz ̂ gban, Hannoveré- 

bán, sat. mindenütt van egy fő bányamester, s mellette 2-3 

segéd, fő bányatisztek, banyaesküdtek a segédeikkel, és külön

bányamérnökök, kik mind kitűnő jeles bányászok. Itten pedig

van egy banyamester, ki öregsege miatt már nem bir a bányába 

járni« Van egy segéde, ki nem ért a bányászathoz és tapaszta- 

latlan. Van azután 2 bányatiszt és 1 segéd. Ezeken kivül 

nincs semmi csak rendetlenség!

Szükseges lenne tehát egy erős testalkatú, és ügyes ta

pasztalt bányász, kit mint bányamestert a hivatal élére állí

tani lehetne, mert akár hogy rendezi be a kezelést a cs.bizott

Dontosanság, ha nem lesz aki ez 

s nem lesz egy itt lakó főkamaragróf, aki felette ellenőrkö- 

dik és őt pártolja, nem lesz az egésznek jó eredménye. A Bécs 

oől történő igazgatás az itteni müveknek csak romlását és el

pusztulását eszközölheti.

Nagy sajnálható hogy it nagyon sok jó re-

ménységü vállalat szünetel pénz «hiánya miaut. Idegen pénzes

emberek ne 

káztatni, az 

óta egészen 

megfizetni.

pénzüket ebben a avargó zágban kocz

em bányapolgárok pedig az utolsó rev>

ki vannak m

Tanác
* és alig tudják az adójukat

30s lenne úgy intézkedni, hogy a bányapóÍgé

rők az adótól mentesek legyenek, de az adóval felérő összeget

legyene bányamivelésre fordítani. Ez által o-

nyosan nagyobb haszon háramolna a kincstárra, mint az adóból 

háramolhat.
i»
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- - 1721 november 3-án /N r . 1 0 7 ./  érte siti az administrator

Kirchner bányatisztet, hogy a jelenlevő k ir# bizottság rende

letéből hivatalától történt felfüggesztése megszüntetett, és 

utasítja őt, hogy az nap a Felsőbieber tárói banyamünél tar

tandó bizottsági tárgyalásnád jelen Legyen.

1721 november 14—én /N r .l l l /  utasittatnak a kir.bizott

ság rendeletéből Deadda és Kirchner bányatisztek, hogy a müvek 

javára czélzó véleményüket és javaslataikat a bizottsághoz
• •

Írásban mielőbb benyújtsák /Hasonló asitás ment a többi 

tisztekhez i s . /

1721 deczember 15—én /N r .117 / értesiti Aigner János ad- 

ministrator a beszterczebányai főpénztárost, hogy a selmeczi 

főkönyvvivő Gerhamb saját kérelmére a lipcsei udvarbirói állo

másra kineveztetett. Eddig még soha Bem történt, hogy egy fő-
%

tisztviselőből udvarbiró legyenI

1722 január 7-én /N r .1 1 9 ./ kéri a nyitrai káptalan a 

selmeczi kamarát, hogy a 3ooo ft kölcsön után méu: J> év óta 

hátramaradt kamatokat megfizesse.

1722 ápriiis 13-án /N r .135*/ rendeli a cs.kir.bizottság,

hogy miután Zweig Kristóf János bányabiró és erdőmester öreg- 

Bégé és betegsége miatt a két hivatalnak eleget nem tehet; 

ezentúl az erdőmesteri hivataltól felmentessék, és Keyling 

az ő segéde bizassék meg az erdőmesteri teendőkkel.

1722 junius 11—én megemlítik, hogy Selmeczen Hallwax 

János a főkönyvvivő.

1722 julius 28-án /Nr.14-8./ rendeli a csjk. bizottság az 

udvari kamara rendelet következtében, hogy csak a hivatalos 

iratok küldendők fizetés nélkül a postán, és csak akkor, ha 

a borítékra rá van írva: ex officio; minden más levelezés, 

mely m  gánosok érdekében jbjjrténik, fizesse a rendes levélbért.

1722 szeptember 3-án54-/ utasítás adatik a selmeczi ellenőr 

száuiiójTa.

1722—ben Írószerek átalánya képen beadatott a főkamara

grófi hivatal administratórának
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és főpénztárosnak

a bányabÍróságnak 

a kohótisztnek 

a szertárosnak 

az aranyválatónak 

az 5 kincstári kohónak

a 12 ft 57 xr 

az esküdt kémlésznek 

a bánya tisztnek 

gépészeti felügyelőnek 

a jezsuitáknak 

Felsőbiebertárónak

a zúz óknak

összesen

'116 ft —XT

81 H 28 "

25
n 43 "

24 » 1 —  ti

13
n

53 "
OH ti

33 "

64 n
m 45 "

14 n 26 "

11 n 32 "

4 n 49 "

4
w

ff _  rt

19
rt 12 n

8 w
9  "

398 ft 3o XT

1723 október 28—én mér Selmeczen van az uj főkamaragróf 

báró Stembach Károly Venczel.

1724 január 20—én jelentést tesz a f  ők amar a gróf Stem- 

bach az udvari kamara elnökének. Mindenek előtt megköszöni, 

hogy hátra levő úti költségeinek egy része 15oo ft kiutal vá- 

nyoztatott, mert mióta ide jött, már több ezer ftot elköl

tött, és nagyon nehezen esik neki még többet is költeni
•  1

Működése nagyon lassan halad előre, mert a müvek igen 

terjedelmesek és kezelésük igen fáradságos, mindent a legna

gyobb zavarban talált, és nem volt itt senki aki a dolgok 

állásét előtte kifejtette volna. Az emberek egymás irányában

igen gyülölködők, most azonban már megszűntek az örökös pa

naszok, és a hivataloskodás tisztességesebben folyik.

A termelés Selmeczen nem nagy, Beszterezebányán közép

szerű, Körmöczön pedig igen kevés, hanem igyekezni fog, és 

mindent megtesz a termelés emelésére. Ez azonban csak lassan

történhetik, mert Selmeczen az erek fémtartalma igen változó

és a termelés értékét felemészti a vizhuzás költsége. Bizony 

jó lenne, ha valaki egy olcsóbban működő vizemelő gépet tudna 

feltalálni. Hanem már sok félét próbálták, és" alig remélhető,
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hogy a meglevőnél jobbat tudjanak feltalálni, mert természe

tes, hogy a nagy teher emelése nagy erőt kivén. 44.000 akó 

yj_2 0t 15o öl magasságra nem lehet nagy kölusog nélkül emelni. 

Schickmayer készit most egy gépet, mely talán jól fog dolgoz

ni, de hogy mennyit lehet vele megtakarítani, azt csak az 

eredmény fogja megmutatni. Az olvasztás a régi mód szerint 

folytattatik. Báró Stampfer nagyon sokat várt a régi salak 

feldolgozásától, most fogják azt megkísérlem!, hogy meglás- 

sók, mennyi ezüst van benne?

tulságosan, és a bérfizetéseket teljesíteni lehet; de a tavak

ban már nagyon kevés a v iz , és attól fél, hogy ha rövid idő 

alatt eső vagy hó nem esik, nagyon meg fognak szorulni.

A pénztár a zuzók termelése folytén még ^el van látva, de
*  M M  •  •

a bányák csekély termelése mellett, és a sok adósság miatt rö

vid idő alatt el fog apadni a kevés pénzkészlet.

A számadások a legnagyobb rendetlenségDen vannak és sok

fáradságába kerül azok rendbe hozása.

Beszterczebányán meglehetős a termelés, a pénztár azon

ban gyengén van ellátva. Remélli, hogy az o t t a n i  salakDÓl 

szép mennyiségű rezet lehet még kinyerni. Kevés ottan az olyan 

ember, aki a rézolvasztáshoz értene. A termelt réz egy kissé 

rideg, de azért mindenféle árut lehet belőle kinyújtani kellő 

kezelés mellett, és a hollandiak ok nélkül panaszkodnak az

olcsó áron kapott réz rossz minősége mi art; t .

Körmöczön még nem volt, de úgy látszik, hogy az ottani 

tisztviselők nem igen buzgók kötelességük teljesítésében,

a termelés pedig nagyon csekély.

1724 január 24—én jelenti a főkamaragróf az udvari kama

rának, hogy annak a kérdésnek megfejtése végett, vájjon nem 

kellene—e AjLgnertől most, midőn már fők amar a gróf van, elvenni 

az administrât őri czimet és azt a 4*oo ftot, melyet a köanöcz-L 

bányák vezetéséért kapott* szükségesnek tartja a Selmeczen 

levő főbb tisztviselőknek képességét megismertetni.

t
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Aigu er János, az administrât or , fiatalsága óta a bányák: 

mellett volt, és a legalsóbb állomásról emelkedett az admi

nistrât őri legmagasabb állásra, tehát ismernie kell az itte

ni bányákat tökéletesen, "hat ein schenes Judicium, und nicht
_ % 

minder Phlegma" és ámbár ő főképen bányász, administrât őri 

hivataloskodása alatt alkalma és ideje volt megismerkedni a
I

kohók és zuzók kezelésével. Eléggé közlékeny, a tanácskozá

sok alkalmával nyiltan megmondja véleményét. Avval vádolják 

ugyan, hogy a számvitelben nem annyira jártas, »int a bánya- 

mivelésben, szükségtelen kiadásokat teszf az alá ja rendelt 

némely tisztek felett nem eléggé szigorúan gyakorolja az el

lenőrzést, más tiszteket arukod.esükben akadályoz, nem igen gaz 

dál üc, a vele tartóknak sokat elnéz, a visszaéléseket nem 

akaaaiyozza, és hivatalos hatalmával szeret visszaélni. Bzek- 

ke_ vádolják. Saját tapasztalatából pedig azt kell jelentenie 

hogy sok panaszt tettek az ő hivataloskodáfla erllen, de mivel 

ezeknek legnagyobb réssé a a z ám adás okkal függ ossz«, csak ak

kor Ítélhet felölök* ha a számadásokat megkaphatja; mindeddig 

azonban nem készültek d e szánadásck.

Ha-i-̂ wax a fökörywivő vezeti a gazdaságot és a számadá

sokat , olyan jól, ahogy csak kívánni lehet. Különösen dicsé

rendő benne, hogy minden ösztönzés nélkül igyekszik a gazdál

kodáson javítani. Nem bányász és-kohám ugyan, de azért isme

ri mind a két kezelés hibáit, és pontosan teljesíti amivel 

megbizatik. A többi kamaráról és a jószágok kezeléséről nem 

szerezhetett magának kellő ismeretet. Annyi azonban bizonyos,

. h°S7 az egyedüli a tisztviselők közt, ki a számadásokat és a 

gazdaságot jó rendben tartja! de attól lehet félni, hogy a 

báró Stampfe* és Schickmayer által szépen berendezett, de

fáradságos kezelést egymaga nem fogja megbirni, hacBak .egy jó 

segédet nem kap.

Halbendiens konótiszt lehet, hogy jó kohász, de jobban 

gondoskodik a saját ügyeiről, mint a hivataléról, hanyag és 

gyakran kell őt sürgetni; egyébre pedig nem alkalmazható.

Bder a pénztáros egykor derék tisztviselő lesz, de nem 

legen jöut ide, s nem ismeri még kellőképen a viszonyokat, b

a főkönywivő segítségére szorul.
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Geramb a főaranyválató Begéd fiatal ember f hivatalában 

jó ismeretekkel bírhat, de úgy látszik, hogy nem eléggé gaz

dálkodó t és műhelyében nem megy minden úgy, amint mennie kel

lene,

Deadda főbányatiszt ismeri az itteni bányákat melyeknél 

felnövekedett, hanem nagyon önfejű, és nagy ellensége minden 

ujitásnak, és az a hire, hogy nem szerencsés bányász. Egyéb

re nem alkalmazható. ’ ‘

Kirchner bányatiszt igen jó bányász és bányamérnök, ért 

a zuzók kezeléséhez, és ezek, valamint a bányák gazdaságához. 

Részrehajlatlan, arra törekvő, hogy a kezelés javittassék, 

az ő fő hibáját, hogy t . i . ‘ szeret inni, nem emliti, mert már 

régóta megjavulni látszik.

" Miller zuzófelügyelő szorgalmas emberç de úgy látszik nem 

igen ért a zuzók kezeléséhez.

Cornélius Hell gépészeti felügyelő jó ember, hanem na

gyon hevesen védelmezi saját nézeteitt és úgy látszik, hogy 

saját mesterségét nem érti tökéletesen.

Ilyen tisztviselőkkel kénytelen a főkamaragróf, ki maga 

is csak nem régen jött ide, és a viszonyokat nem ismeri, az
4

ügyeket* vezetni. Szükæ gesnek tartja, hogy Aignertől koron- 

ként fölvilágositásokát nyerjen, és az okból azt javasolja, 

hogy hagyass ék meg Aignemek az administrât őri czim, de sziin- 

tettessék meg a körmöczi bányák kezeléséért nyert 400 ftja . 

Egyszersmind hagyass ék meg a kamaraudvarban levő lakásában.

1724 február 2-én jelenti a főkamaragróf, hogy Selmeczen 

nagy ezüst sikkasztás nyomára jöttek, és ennek következtében 

Glatz aranyműves az ő legényével* Hanns aranyválató, Pauer 

Jakab Silberreiter, és Kir an Mátyás aranyválató bezárattak 

és vizsgálat alatt állanak.

1724 február 6—án Franz Gottlieb Geramb lipcsei udvar- 

biróf miután meghallotta, hogy a selmeczi aranyválató munká

sai közül többeket bezártak ezüstsikkasztás miatt, mentegeti 

magátt hogy mig ő válató segéd volt, a vakarékokat, mint 

accidentiát, szokáB szerint magának tartotta* és kéri a fő- 

kamaragrófott hogy reáf mint öreg tisztviselőre, ki a foria-
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dalom alatt nagy kárt szenvedett, legyen tekintettel, és ne 

fagyja őt megszégyenittetni.

a levélre nem válaszolt, csak azt jegyezteA
* r

* hogy a viza

röá:ttBxcusatio non petita accmsatio manifestaw

1724 február 26-án jelenti a 

gálát az ezüstsikkasztások tárgyában folyamatban, Körmöczre is 

kiterjed és Keylinget küldte ki oda a vizsgálat foganatosítá

sára. ügy látszik, hogy a lipcsei udvarbiró Geramb is bele 

van ez ügybe keverve, s azt mondják, hogy már meg is szökött. 

Nem fogatta el eddig őt, mert tekintettel volt arra, hogy már 

főhivatalt is viselt. Nem régen egy leányt fejeztek le gyer

mekgyilkosság miatt, a papok nagyon utána jártak, hogy meg
*  . w " “ - 1

kegyelmeztessék, de a példa adás végett nem engedett kíván

ságuknak. Most is van egy fiatal ember bezárva istenkáromlás 

miatt, ez is katholikus lett, és a papok ki akarják menteni,
*  I

de ha ilyen fő dolgokban elnézőleg járnak el, akkor nem le— 

hét csudálkozni, ha a nép erkölcsei mindinkább elvadulnak.

1724 márczius 2-án jelenti a főkamaragróf, hogy Körmöcaön 

Freiszeisen is bele keverődött az ezüstsikkasztás ügyébe, és 

elzáratván, éjjel kitörte a kemenczét, kiszökött, mert az 

éjjeli őr részeg volt, és most a francziskánuack klastromá-

Dan élvezi a menedékjogot. Nagyon panaszkodik a főkamaragróf, 

hogy a papok mindenbe beleavatják magukat.

1724 márczius 23—án jelenti a főkamaragróf, hogy 

Freiszeisen még mindig a klastromban van, és hogy Geramb a 

lipcsi udvarbiró is le van tartóztatva, de fogságaaLatt min

dennek elláttatik, mig a vizsgálat vele is folyamatba nem té

tetik.

1724 május 7—én jelenti a főkamaragróf, hogy az ezüst-

sikkasztásban Selmeczen Prötschl városi tanácsos is beleke

veredett, és elzáratott, kihallgatása folyamatban van.

Kirchner nem akarja elfogadni a felsőbiebertárói sáfári

hivatalt, mert ő int bányatiszt már magasabb rangban

és mindenki úgy tekinti uj kineveztetését, mint lejebbitést 

amit pedig nem érdemelt meg. Ez okból kéri a főkamaragrófot 

bogy adassák meg neki a gondnoki czim /Verwaiter/ mert ő az
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egyedüli, aki a hivatalra alkalmas. Az ivást jó darab ideig 

már abbahagyta, de most megint bujában leitta magát. Ő a lég 

jobb bányász és mérnök, szorgalmatos, törekvő, tiszta kezű,

és a kincstár javát szivén viselők a többi nem mérközhetik 

vele.

1724* junius 1—én jelenti a f okain aragróf, hogy az elha- 

gyott Rabenstein bányából nehány bányarészt vett a napokban; 

de mivel tudja, hogy a tiszteknek meg van tiltva' a bányami-

velés, kérdést intéz az udvari kamarához, vájjon megtarthat- 

ja-e.a részeket vagy nem? Az itteni tisztek a tilalom daczára

mindnyájan részesek, és ennek meg van az oka is, mert a bá- 

nyapolgárok elszegényedtek, és a miveléshez nem értenek, a 

tisztek pedig a részeik után járó költségeket rendesen fizet 

hetik, s e mellett még jó tanáccsal is szolgálnak. Ha pedig
*  •  

a tilalmat szorosan megtartanák, akkor a kisebb vállalatok

{

megszűnnének, mert hiányzana nekik a pénz és jó tanács, me

lyek nélkül bányát mivelni nem lehet.
'iTV —

1724 junius 15-én" 55/válaszol az- udvari kamara a főkamara
* *  N r -

grófnak egy jelentésére, hogy mind eddig nem tudta, hogy az 

itteni kamarai tisztviselők bányákat miveinek, s mivel ez 

tiltva van, a főkamaragrófnak sem engedheti meg a mivelést,

és egy kimutatást kiván a bányát mivelő tisztviselőkről, abbé 

li véleménnyel együtt, hogy mennyi idő engedtessék nekik bá-

eladására?

1724 junius 26-án YI.Károly király rendelete, mellyel 

ismételve megtiltatik, hogy a zsidók a bányavárosoktól 7 

mérföldnél közelebb tartózkodhassanak fejvesztés terhe alatt, 

tehát a Korponán, Léván, Bajmóczon, és Privigyén tartózkodó 

zsidók onnan kiutasitandók. V

1724 julius 9—én jelenti a főkamaragróf, hogy az ezüst
- . .  •  .

sikkasztás ügye Selmeczen is befejeztetett, Geramb udvarbiró• • 
ügyét kivéve, melyet legközelebb fog elővenni * Most a krimi-

nalisnak talált foglyok átadatnak a városi hatóságnak további 

elitéltetés végett, de azt véli a főkamaragróf, hogy a város 

köteles az ő Ítéletét, végrehajtás előtt, a 

nem csak tudatni, hanem hozzá ennek jóváhagyását is
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1724- julius 29-én megemlíti a főkamaragróf, hogy Peyer

udv, tanácsos meghalt,

1724 szeptember 27-én kinevezi a fokain ara gróf Spiegel 

Ferdinand eddigi próbátörőt Kirchner bányagondnok mellé gond 

noksegéddé, és egyszersmind utasítja Andreowitz segédbánya-

tisztet, hogy Kirchner bányagondnoknak mindenben

re legyen. 1r q

1724 október 15-én 56 / válasEOl az udvari kamara a főkama
•  -- -

ragróf kérdésére, hogy miután a bányabiróság nem bir jus

gladii-val, a városnak pedig ez a joga meg van, és a bánya 

törvény is úgy intézkedik: a bűntettesek, ha malefikusoknak 

találtatnak, a főkamaragróf engedőimével és tudtával átadandók

a városnak, mely a vizsgálatot tetszése szerint megújíthat

ja és azután Ítél* A főkamaragrófnak joga van ugyan kivánni, 

hogy az Ítélet minőségéről értesittessék, de nincs joga az

ítélet megváltoztatására. Ellenben a kamarai tisztviselők 

egyedül a főkamaragróf alá tartoznak, s ha malef ikus oknak ta

láltatnak átszállítandók valamely kincstári uradalomba, s ott 

hozandó felölök Ítélet, mely jóváhagyás végett az udvari ka

mara elé terjesztendő,

1724 deczember 6—én jelenti a főkamaragróf, hogy Szomol- 

nokról vissza érkezett.

1724 deczember 7—én folyamodik Johann Christoph Zweig 

von Ungrad selmeczi bányabiró a főkamaragróf hoz, hogy tekint

ve a forradalom alatt szenvedett nagy károsodásét, és a kincs

tarnál levő nagy követeléseit, melyek miatt adósságba kevere

dett, segítsen rajta, és engedje meg, hogy az a 845 ft , mely-

lyel a társpénztárba tartozik, a kincstárnál levő követelései

ből törlesztessék.

A folyamodványhoz csatolt okiratokból kitűnik, hogy Zweig

1685-ban Bécsbe menekült Selmeczről és julius 4—én Trencsény-

ben kapott védő levelet, mellyel Bécsbe meg is érkezett., itt

azonban félreértésből mint kém elfogatott és mindenétől meg— 

fosztatott,

A félreértés kiderittetvén szabadon bocsáttatott ugyan, 

de vagyonát többé vissza nem kapta, hanem beállott a kincstári
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tisztviselők csapatába, és
■

kök ellen mint Lieut

vett Bécs védelmében a törő

en an

16Ç4- Január o5-én lm bányabiróvá

1701 szeptember havában ismét menekülnie kellett Seimecz

rőlf dét gyerm Bécsbe küldte, ő maga pedig Saskő

húzódott a hivatalos iratokkal 

tett, hogy ott magát megvédelmezhesse

és előkészületeket

mibei őt gróf Forgách

Simon is biztatta. Á védelem a: 

elfoglalta az egész vidéket, és 

Gottfried Jánost nevezte ki avval az utasitással, hogy a gya

ónban nem sikerült. Rákoczy

aragróffá báró Heilenbach

nus gyéneket hivatalaikból letegye s helyettük olyanokat al

kalmazzon. kik Rákóczyh hivek. Hellenbach 1707 Julius 18—án

letette Zweiget, és helyébe Lemony hodrus gondnokot nevezte

ki bányabiróvá. 1708 októb 26-án báró Löffelholtz császári

tábornok Selmeczet elfoglalván, Zweigot vissza óllitotta bánya 

birói hivatalába, és reá bizta a fő pénztárosi és főkönyvvivői

állomást is .

Báró Löffelholz von Kolberg tábornok ez alkalommal a kö

vetkezőket nevezte kit

f őp énz t ár o s s á,

bányabiróvá 

fő arany vállat óvá 

kohótisztté 

szertárnokká

kamarai titkárrá 

esküdt kémlésszé
rr tt segéddé

Joh. Christoph Zweig 

Dan.Ferd.Singer 

Dominic.Ignatius Zweig 

David Daniel Deadda 

Joh.Georg Hocke

Math.Himmelreich

Wolfgang Dörfling

kincstári bányatisztekké

bányasáfárrá

” w segéddé 

szertári Írnokká

bányakémlésszé

gépészm
* segéddé

Johann Aigner és 

Georg Fröhlich

David Daniel

Georg Andre Posch 

Oberaigner János 

Joh.Ignatius Hallwax 

i Johann Funiak 

Cornelius Höll

Franz Kornhei:
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bányaorvossá

kohóirnokká 

a várostelki kohóban 

a hodrusi felső kohóban

Johann Feyll

Dom. Ign.Zweig 

Andreas Halbendienst 

Ludecns Ad am 

Friedrich Schiffred 

Franz Feige ly

Jos.Felix v . Hartenberg

a hodrusi alsó kohóban 

a vinhnyei kohóban 

a szklenoi kohóban 

a bélábányai kohóban

Assessorok lettek a

Georg Heinrich Lemony 

Michael Ignatius Pirolt 

Johann Aigner 

Johann Peter Neidhart ' 

bányabirósági irnok: Johann Georg Hocke.

1724 20—án 57/ véleményt az udvari kamara

hogy it kellene

ügyes emberek kiképeztessenek
enni, hogy kellő számú

t ud óm án y a b an

dolgozására Bajor

bányászat , kohászat és pénz

ea nogy nem lenne—e jó az ólom érczek fel 

szágDan hasznait lángkemencék üzemének

tanulmány ozás ára Selmeczről valakit kiküldeni?

1725 Január tűi Kinevezi a f  ok am ara gróf Corda ve z Mi
hály Imre bányabirósági

ónban
egyzőt bányabirósági ülnökké, úgy

hogy a mellett a Jeg^ teendőket Z2B

1725 márc

Joseph André Wenzel Freiherr
14—én rendeli az udvari kamara, hogy

Sternbach, ki eddig csak 3
evre volt a f ők am ara grófi hivatalra

és állandóan kineveztetik 

-izetese, a hivatalának megkezdése óta évenkint

evezve, ezen hivatal 

és eddigi 3ooo Ft

és 45o ft

■cést és asztalpénzt

Thavonath

kiegészíttessék, és e nagyobb

entul is élvezze úgy, mint elődje báró
zz

1725 április 17-én ért a f okain aragróf

két, hogy az udvari kamara megengedte, hogy

polgároknak a kincstárnál beváltott ezüst
a

a főtiszte

im eczi bánya-

öelyett ezentúl márkánként 13 fttal fizettessék
az eddigi 12 ft
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1725 április 28-án rendeli a főkamaragróf, hogy miután 

a múlt évben az udvari kamara megújította azt a rendeletet

a zsidóknak a bányavárosok közelében 7 mérföldnyire nem 

szabad tartózkodnioks jelentsék fel neki a főtisztek mind 

azokat a zsidókat , kik e tilalom ellenére még

bog

mindi g a 7 mé

földnyi
•  •  •  •

^  A  # •

belül a bányavárosok közelében tartózkodnak

‘ 1725 május meginti a főkamaragróf még egyszer és

utoljára Kirchner bányagondnokot, és aulékezteti őt, hogy 

csak azért neveztetett ki gondnokká, mert előbbi rossz maga

e, és azt reméllették, hogy a báviseletét megjavítani 

nya javát szorgalmával és gondos kezelésével elő fogja mozdí

tani. De csalatkoztak benne; mert számtalan panasz érkezett 

ellene, hogy részegeskedik, részegségében lármát és zavarokat

inál munkásokat, sőt még a tiszteket is megveri a ga

rázdálkodókat védelmezi, nem jól gazdálkodik, az anyagokat, 

mintha sajátja volna, elajándékozza, kertekben és másutt nap 

számosokat foglalkoztat a kincstár terhére, a tiszteket késő

éjszakáig magánál tartja, és ivásra kényszeríti, nem tart sem 

miben sem rendet, és csak saját véleménye után indulva úgy ke 

zel mindent, mintha ő volna a tulajdonos, a főtiszteket semmi 

ben sem veszi, a tanácskozások alkalmával az egész gyüleke- 

zetet óráikon át várakoztatja, vagy meg sem jelenik.

Mindezek miatt még egyszer utoljára megintetik, hogy ja- 

vitsa meg magát gyökeresen mert külömben vizsgálatot fognak

ellene indítani, és az iratokat az udvari kamarához felterjesz

tik.

1725 május 29-én rendeli a főkamaragróf, hogy Neffzer 

beszterczebányai főpénztáros a selmeczi főpénztárossal és f5- 

könywivővel a selmeczi kamara tartozásait liquidálják, és 

minél előbb rendbe hozzák.

1725 június 2—án elutazott Sternbach báró főkamaragróf

Bécsbe.

1725 július 1-én a lmeczi bányab a amara

grófot, hogy egynehány nevezetesebb jogügyi könyvek megszerzé 

sét engedélyezze.

1725 augusztus 6—án ismét SeÍmeezen van a főkamaragróf.
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1725 szeptember 7-én rendeli a f őkamaragróf, hogy azt a 

3 ftot, melyet eddig kéthetenként kiadásba tettek, a bányába 

járó tisztek reggeli ellátásának költ® ge nevén, valamint azt 

a 1/2 tallért, melyet a bérfizetések alkalmával a tisztek 

reggeliére ela; áimoltak, ezentúl nem szabad s zámadásba tenni; 

fedezze mindenki a sajátjából azt amit elkölt.

.1725 október 22—én értesiti a f  őkamaragróf a saskői 

udvarbirót, hogy Ő Felsége a kiráű.y az ezüst és aranysikkasz

tás miatt fogva levő és elitéit Kron Mihály, Pauner JaJsab,

Kilián János és Klauser Mátyás gonosztevőknek annyiban meg

kegyelmezett, hogy Kron Mihálynak feje véttessék, a többiek 

pedig a bányavárosokból és a szomszédos 7 megyéből örökre 

számriizettessenek, és Írásban kötelezzék magukat, hogy oda 

soha többé vissza nem térnek,

1725 november 11-én kineveztetik Heibl Ferencz Pál sel- 

meczi főkönyvvivőnek, miután az eddigi könyvvivő Hallwax fő

pénzt áiros lett Aigner helyett, kit a számadásokban talált 

hiányok miatt felfüggesztettek és hivatalából letettek.

1725 deczember 9—én levelet ir a főkamaragróf Trencsény 

városához avval a megkereséssel,hogy Trencranszky Samu megke—
*  M  _  ^

resztelkedett zsidó, ki elébb lutheránus lett, most azonban 

katholizált, az attyától maradt hagyatéknak birtokához jut

hasson, ebben őt a váuros hatósága segíteni szíveskedjék.

1725 deczember 11—én jelenti a f  őkamaragróf, hogy de- 

czember lo—ikén Aigner János, a főkamaragrófi hivatal volt ad— 

ministratora megnalt, a guta ütötte meg.

1725 deczember 20—án értesiti a főkamaragróf a hivatalo

kat, hogy az udvari kamara rendelete szerint minden pénz- 

számadásban 1726—tói kezdve ezentúl a magyar forint helyett 

rajnai forintban fejeztessék ki a pénzösszeg, a dénárok he

lyett pedig 4- dénárt 1 krajczárba és 12 dénárt egy garasra 

számit san ak.

1725 deczember 31-én megemlittetik egy jelentésben,

hogy Aigner János az évben meghalt, és az 172o és 1721-iki
t

számadások nehézségeit nem deríthette föl.

1726 január 1-én kéri a főkamaragróf, hogy azt a 3 szobát 

melyeket ezelőtt Aigner használ/t, miután ő már meghalt, en-•
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gedje meg az udvari kamara, hogy a főkamaragróf használhas

sa, kinek van ugyan Be szt erez eb anyán szép kényelmes lakása,

de a hivatal érdekében kénytelen idejéneK legnagyobb részét 

Selmeczen egy pár kis sz obában tölteni,

1726 január 1-én jelenti a főkamaragróf a Bancalitás-

nak, hogy looo darab aranyat küldött Bécsbe mint szállítmányt, 

mostantól kezdve pedig havonként 231o ftot fog küldeni Besz- 

terczebányára mint ellátmányt.

1726 január 11-én értesiti a főkamaragróf a hivatalokat, 

hogy az udvari kamara elhatározta, hogy mostantól fogva a ma - 

gyár súly helyett mindenütt a bécsi súly alkalmaztassák, uta

sítja tehát a hivatalokat, hogy jelentést tegyenek a szűksé

ges súly darabok felől.

1726 márczius 1—én rendeli a főkamaragróf, hogy, az egy 

latos ér ezek a bányapolgároknak ingyen kiadassanak; mert 

többszörös próbák bebizonyít ott sík, hogy az ilyen szegény ér- 

ezeket nem lehet a selmeczi kohókban kár nélkül feldolgozni, 

és midőn a körülmény az udvari kamarának följelentetett, az a 

határozat adatott reá, hogy próbálják meg nem lehetne-e e 

szegeny érczeket a zuzókban jó eredménnyel feldolgozni? ha 

pedig nem lehet, akkor ki kell azokat osztani a bányapolgárok 

között. Erre meg történt a próba a zuzókban is , és itt is csak 

az volt az eredmény, hogy a kincstár kára még nagyobb lenne, 

ha ott feldolgoztatnának.

1726 márczius 31-én rendeli a főkamaragróf, hogy a kincs

tári lovakat eladják, és a gépeknél magánosok lovait használ

ják, mert a kincstári lovak már nagyon el vannak használva, 

és jobb lovak beszerzése sok költségét okozna.

E rendelet következtébe^eladtak 

Lehotzky Jánosnak 6 öszvért és 18 lovat 

Kmeth Illésnek 24 lovat 

Bokor Mátyásnak 24 lovat 

Kretschmáry Jánosnak 7 lovat 

Lokowitz Mátyásnak 11 lovat 

A gallesani kovácsnak 2 lovat 

Kmet Gyúrónak 1 lovat

144o ftért

18oo

18oo

45 o 

12 
17

525

Tt

fi

n

n

2o d
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Willidienernek 1 lovat 3 -Ftért ¿b d

7 " 20 dMelllschnek 1 lovat

2 lovat 10 " 80 d.

Trentsanszky Miscmak 1 lovat 6 vt

Halay Pálnak 1 lovat

Az ügyelő segédnek 1 lovat 1 " 80 d

összesen 6 öszvért és 94 lovat 6.o78 ft 4o d 

és megengedte a főkamaragróf, hogy a vevők e vétel árát réss

letenként lefizessék, vagy pedig a kincstárnál levő követe 

léseikkel le számítsák.

1726 április 24—én eladja Klementné született Willich

Erzsébet Katalin a Mátyástáró, Szélakna, és Steffulto között 

fekvő úgynevezett Gallison telket a rajta fekvő házakkal és 

hozzá tartozó kertekkel, rétekkel és erdővel Kürschner Mátyés
0

kovács mesternek és bányapolgárnak 2ooo ftért és 4 ft áldo-

1726 május 17-én felszólítja a pozsonyi helytartótanács 

Selmecz városát, hogy az évi számadásokat hozzá rendesen be- 

küldje.

1726 május 18—án leküldetik Felsőbányára a selmeczi zúzó 

felügyelő Müller György, expectans Gruber György, zúzó sáfár 

Gürtler György, 6 szirelő legény, 1 zúzó legény, és két ol

vasztó legény és 3 ács legény, hogy Felsőbányán a zúzást, 

szirelést, és olvasztást a selmeczi módra berendezzék.

1726 május 27-én rendeli a főkamaragróf, hogy mindazok 

a deliquensek, kik a kamarai jószágokban fogságban vannak és 

elitéitetésüket várják, a pénz vagy botbüntetés helyett bánya

munkára és különösen vizem elésre Ítéltessenek, és az Ítélet 

jóváhagyása után megvasalva Selmeczre küldessenek* A halálos

Ítéletre való gonosztevőkön azonban a haláilos Ítélet ott hely

ben végrehajtassák.

1726 május 28— fn rendeli a fők amar a gróf Hallwax fő pénz

tárosnak, Eder pénztárosnak, Staberhoffer Ignácz könywivonek 

Kailling bányabirónak és Gottier aranyválató segédnek, hogy a 

f ők am aragróf távollétében hetenként kétszer tartsanak tanács- 

kozást, és annak jegyzőkönyvét neki megküldjék hetenként.

✓

10632/Nné



1726 * junius 

1726 szeptember

a fők amar a gróf már Bécsben van.

jelentik a főtisztek, hog a tár

sulati bányatiszt Grümmer meghalt f és helyet egyelőre win 

dischleruteni sáfár Zipszer látja el.

1726 szeptember irja a főkamaragróf, hogy ha

Kirchner bányagondnok engedetlenkedik, meg kell őt büntetni, 

Bakabányára hetenként csak egyszer szabad neki menni, ha több

szőr teszi engedelem nélkül, le kell foglalni a

1726 október 13-én jelenti a bányabiró a főkamaragróf

. denak, hogy egy zony, ki nehány előtt katholizált

azután régi vallására vissza tért, a 7 bányaváros területéről
^ /

kiüzetett. Benko János istenkáromló pedig, ki mint malefikus 

a városi hatóságnak átadatott, tegnap lefejeztetett.

1726 november 2-án a főkamaragróf i

1727 január 2-án rendeli a főkamaragróf, hogy az Újbá

nyán levő hannoveri olvasztót, ülepitőt, és zuzóügyelót ideig

lenesen Selmeczre hozzák, hogy itt megvizsgáilhássák, nem le

hetne— e valamit hannoveri módra javitani.

1727 február 23-án rendeli a főkamaragróf, hogy ezentúl 

minden héten bányátanáLcskozás és kamarai 

sék. A bányát anácskozásban tárgy altassanak a banyákra vonat- 

kozó ügyek, melyekhez a bányapolgároknak is van szólam való

juk: a kamarai tanácskozásban pedig csak kincstári tisztek le 

gyenek, és csak a kincstári illető ügyek tárgyaltassanak, me

lyeket eddig a aga intézett el. E kamarai ta

nácskozásokban részt vegyenek a következők: a főpénztáros 

főkönyvvivő, Kayling bányabiró, Eder pénztáros, Geramb

válató, Cordavez bányabirósági im ok , Staberhofer számtiszt, 

és Gottier ezpectans, ki egyszersmind a jegyzőkönyvet is ve

zesse, melybe minden előforduló ügyet be kell i m i  az elinte 

zéssel együtt, és azt 2 példányban be kell terjeszteni a fö- 

kamaragrófhoz.

1727 április 5-én’ 58/  rendeli a kiráLLy, hogy a zsidóknak 

nem csak letelepedni nem szabad 7 mérföldnyire a bányavárosok
P r

körében, hanem ott járni sincs megengedve.

1

1727 április értesiti a főkamaragróf a főtiszteket,

hogy a napokban Bécsbe fog utazni
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1727 junius 4—én 59/

Sternbach Venczel József András főkamaragrófotf hogy 6 

g9 elhatározta a gálya rabságra szóló büntetést a bánya műn

valóval felcserélni, és véleményt kér a kivitel modoza

1727 augusztus 13-án ismét Se Íme ezen van a f okain ara gróf 

1727 augusztus 14—én felfüggesztette a 

Gruber Igriácz bányabirósági ülnököt hivatalától, mert a csap 

székét az engedélyezett időn túl nyitva tartotta.

1727 augusztus 18-án értesiti a főkamaragróf a főtisz- 

t hogy az udvari kamara Staberhof er Adrian Ignác zot al

VT

könywivónek évi 4oo ft fizetéssel* zab és széna deputatummal 

kinevezte.

1727 szeptember 16—ám 60/ udvari kamarai rendelet báró Stera

bach főkamaragrófhoz. A bányavéros ok

a főkamaragróf elé, nem pedig a magyar kamara elé terjeszten 

dők, kivéve az adó számadasokat, melyek a 

beküldendők.

1728 január 15-én kérik a selmeczi és szélaknai tisztek

a főkamaragróf ot, hogy 2 hyeronimi tanús pátert Szélaknán ren- 

desen alkalmazni megengedje.

1728 február 16—án rendeli a főkamaragróf a főtisztek

, hogy Eirchner bányagondnok a Schickmayer-féle 

gépről nem akar számadást tenni; hogy Újbányára küldetvén oda
%

csak későn érkezettf miden a biró megerősitése már bevégez— 

tetető; és hogy az utolsó bányátanácskozmány alkalmával a ta— 

nácskozmanyt ott hagyta avval, hogy majd Írásban adja be véle

ményét; ezen engedetlenségeket tekintetbe véve Kirchnernek 6 

heti időhatárt tűz ki, hogy számadását a Schickmayer féle gép 

rci beadjaf s ha e határidőt elmulasztanál fizetése lezárandó 

Hogy Újbányára későn ment* annak büntetése az lesz, hogy más

szor nem fog ilyen megtisztelő küldetésekkel megbizatni. Az 

Írásbeli jelentése pedig 14 nap alatt elváratik. Egyébiránt 

neg kell neki mondani és írásban is kiadni, hogy ezentúl 

den engedetlensége a fizetése lezárásával fog büntettetni.

1728 márczius 15“"én felszólítja a főkamaragróf a főtisz 

teketf bányabirót és zúzófelügyelőtf hogy feltűnés nélkül
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vizsgálják meg Kirchner életmódját, és tegyenek róla jelen

tést, vájj e úgy ágét mintha ismét lázadást

akarna szitani a munkás ok közt, úgy mint azt 172o-1723-ban

t ette «

1728 mérczius jelentik a főtisztek, bányabiró,

pénztáros, alkönywivő és zuzófelügyelő, hogy Kirchner Miksa
•1

nem végzi hivatalos dolgait, a wasserschachti munkát csak rit 

kán nézi meg, Szélaknán pedig soha se megy a bányába, tiszt

viselő társaival nem érintkezik, a tanácskozásokba vág ké

sőn jön, vagy el sem jön, a rendeleteket nem teljesiti, foly

vást iszik, nappal alszik, a wasserschachti érezválasztó bér 

tárgyában is ellenkezett a fokamaragróf rendeletével. Azt 

azonban nem mondhatják, hogy a munkásokat lázitaná, és remé

lik, hogy a fizetéseket a rendes időben teljesítvén, a lázi- 

tásra nem is lesz alkalom adva.

1728 junius 30-án Sembery János, a kamarai uradalmak vice 

praefectusa kiküldetik Pozsonyba, hogy ott a bányászatra vo

natkozó ügyekben a bányászat javéira működjék.

1728 julius 24-én jelenti a bányabiró, hogy Zólyom vár

megye két erős embert megvasalva ide küldött f hogy az egyik

1 1/2 évig, a máisik pedig 1 évig nehéz bányamunkában dolgoz

zon. Mind a kettőt a vizemeléshez alkalmazták, hol már több 

ilyen elitéit gonosztevő dolgozik.

1728 augusztus 10-én megengedi a főkamaragróf, hogy a 

unkások régi követelésére a következő lerovások tétessenek:

1 . Granath János társpénztári Írnoknak 15oo ft és Brean 

József kereskedőnek looo ft , a munkásoknak kiszolgáltatott

kelmékért.

2. Stadler Márton próba törőnek 9 ft 21 1/2 kr.

* A munkások tartozása a korcsmákban 425 ft 41 kr.3 .

4 . A liptói lovasgazdáknak adott 3oo ft előleg vissza

téritése elengedtetik és követelésükből leírandó.

5* A liptói gazdáknak adott széna és zab értéke a köve 

telésökből leírandó.

6 . A liptóiak felmentetnek az istálló bérfizetésétől a 

múltra nézve és még 2 évig ezencul.
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7« A többi lovasgazdák istálló L is leirandók a kö

vetelésötből*

1728 október 16-án éjjel fél 11 órakor meghalt az öreg 

báró Hellenbach.

1728 októberben a főkamaragróf Bécsben van.

1728 október 24—én jelenti a bányabiró Bécsbe a főkama

, hogy Rainhard János , ki 10 évre bányamunkára volt 

elitélve, de sebei miatt a vizhuzásnál nem volt alkalmazható, 

a külső munkából délelőtt lo órakor a láncczal együtt megszö

kött. Szükséges lenne az ilyen gonosztevők számára egy külön

börtönt és külön őröket tartani ♦ ért máskép nem lehet őket

megőrizni.

1728 október 28—án jelenti a bányabiró, hogy nagyon fel

ünt Se lm hogy báró Hellenbach halálét másnap délig

titokban tartották és hogy a halottat alig 24 óra múlva ha

_eia után minden nagyobb pompa nélkül eltemették.
•  •

1728 november 1—én a megszökött gonosztevő Reinwald Jó- 

nos Maria mellből ir a bényabirónak, elbeszéli, hogy egy vésőt, 

kalapácsot és reszelőt lopott, és úgy menekült Szélaknáról;

t hogy a tárgyak értékét fizessék meg annak a szegény em— 

oernek, és hogy küldjék el a köpenyegét utána, a csizmáját 

pedig adják a felesegének, a kosztért is adós maradt, azt is

kéri, hogy ki. A lánczot és a okát a Szűz *
Már oltárára tette le.

V
1728 aeczember lO-én'61/ rendeli VI Károly király- hogy a

itélt gonosztevők ezentúl Selmeczre a bányaműn—

zállittassanak

a

1/28 aeczember 18—ón javaslatot tesz a főkamaragróf, hogy 

ő távollétében a főhivatali teendőit 3 egyénből álló bi 

tság végezze, és egy főhivatali titkár álljon rendelkezé-

1729 február j>-én jelenti a bányabiró most már eg

egész vizemelő gépet gonosztevőkkel lehet hajtatni

vannak 1
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1729 február 10-én irja a főkamaragróf egy magánlevél

ben, hogy lemondása elfogadtatott, Lauer lesz az utódja, 

ki juliusban szándékozik ide jönni, addig ő folytatni fogja 

a hivatalát. Lauer sokat igér, amit nem fog teljesíthetni. A 

gépészetet meg akarja változtatni, a czinopeles érczeket ol

vasztani akarja közvetetlenül, s ez által évenkint 2oo.ooo 

fttal remél az eddiginél többet előállíthatni.

1729 április 1-én kinevezi a főkamaragróf Szenczy Ferencz 

városi jegyzőt a bányabirósághoz ülnökké.

1729 április 11-én rendeli a főkamaragróf báró Sternbach, 

hogy miután ő Felsége 1726 november 27—én megengedte, hogy a 

selmeczi kamara 152.994 ft 22 km yi tartozása lassankint vissza 

fizettessék, a legpontosabban ügyeljenek a főtisztek, hogy va

laki többet ne kapjon, mint amennyi neki jár.

1729 június 6-ám megkeresi a főkamaragróf Nyitra, Bars, 

Zólyom, Nógrfd, Turócz, Liptó, és Honth megyéket, hogy ha a 

bányamunkára itélt rabok közül valaki innen megszökik, és ott 

elfogatok, azt a selmeczi kamarához bekülajék, mely a felmerült 

költségeket készséggel meg fogja tériteni.

1729 június 6—án jelenti a főkamaragróf az udvari kamará

nak, hogy Turócz Szt.Mártonban és Liptó Szt.Miklósban zsidó 

kereskedők letelepedtek, a városok pedig a bámyaváros októl 

csak 5 mérföldre, sőt Boczától csak 2 mérföldre feküsznek, 

és Boczán ujabb időben is aranylopás történt, me. jen a zsi

dók is valószinüleg részesek; kéri tehát, hogy az udvari ka

mara a zsidók eltávolításáról intézkedjék.

1729 julius 24—én irja a főkamaragróf Kirchner bánya

gondnoknak, ki panaszt tett nála, hogy a fizetését lezárták, 

és hogy őt a főtisztek üldözik! ennek az eljárásnak oka egye

dül a bányagondnok engedetlensége és kötelességének elmulasz

tása, mert ha egy tiszt feljebbvalóinak nem engedelmeskedik, 

őket magánházakban szidja, még a munkások előtt is arra igvek- 

szik, hogy tekintélyüket lerontsa, a bányákba nem jár, a ta

nácskozásokban részt nem vesz, mindenkivel gorombáskodik, és 

minden nap tele i s s z a  magát; ezt nem lehet kötelesség teljesí

tésnek nevezni, mert ez nem rögtön az első vétség után történt,
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hanem hosszú idén át számtalanszor fenyegették veler mig vég

re meg is tették* Eddig nem használt a jó szó; midőn a főka

maragróf a múlt évben Ladoméron ót megintette és lelkére be

szélt, a gondnok könnyezve megigérte a javulást, de meddig 

tartotta meg Ígéretét? 3-4 nap múlva már megint a régi volt, 

és meghiúsította Beszterczebányán annak a bizottmánynak ered- 

méynét, melynek maga is tagja volt. Ilyen magaviseletet nem 

lehet tűrni, mert evvel a kincstárnak nagy kár okoz tátik an

nál inkább, mert a gondnok minden munkásnak és altisztnek, 

aki valamiben hibázott, pártfogója, és bujtogatója. Most utol

jáira feldoldja a fókamaragróf a fizetését a zár alól, de ha meg 

nem javult, magának tulajdonítsa azt, ami következni fog*

1729 julius 30—án folyanodnak a szélaknai tisztek és al

tisztek a fok amar agrófhoz, hogy Szélaknára egy pár jezsuita 

pátert telepítsen le, mert most nincs ott senki, és a városból 

csak nagy későn érkezhetik meg, az embereknek pedig, ha misét 

akarnak hallgatni, a városba k ell menniok.

1729 augusztus 4—én kinevezi a fókamaragróf Gall Papt. 

Jánost és Deadda Józsefet segédbányatisztekké az Istená-ldáis 

tárói bányaműhöz hetenkint 6 ft fizetéssel, és feladatukká 

teszi, hogy a bányát felkérjék.

1729 augusztus y—en 62 / utasítás adatik a főkamaragrófnak, 

hogy miképen kell a bányamunkára itélt gonosztevőket foglal

koztatni.

A kényszer munka háromféle legyem a legnehezebb munkára 

Ítéltek a vizemelésre használtassanak, s ha 8 gonosztevő ¿ n  

rendelkezésre, mind a 8 együtt dolgozzék 24 óráig, azután pe

dig 24 óráig pihenhetnek, a dolog alatt 3 óráig húzzák; a vi

zet a 2 óráig pihenhetnek; ha pedig szabadok is vannak köztük, 

akkor csak 2 óráig hufazanak és 2 óráig pihenjenek; egy ilyen 

napi munkáért kapjanak 6 krt. A 2—ik osztályba, vagy könnyebb 

nmnicóra ítéltettek 2 órai vizemeléssel és 2 órai pihenéssel 

töltsék a napot, melyért 9 krt kapnak. A legkönnyebb munkára 

Ítéltek naponként csak annyit dolgozzanak, mint a szabad em

berek, és 9 krt kapjanak érte.

Csak erős és egészséges emberek, gonosztevők, és csavar

gók Ítéltessenek bányamunkára. Betegeket és gyengéket vissza
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kell küldeni a törvényszék költségén. Akik a Düntetési  ide 

alatt meghalnak, keresztény módra eltemetendok. A rabok maga

viseletéről minden évben jelentés teendő.

1729 augusztus 31-én Bécsben van a fők arc ara gróf és re

ményli, hogy egy hét múlva visszajöhet.

1729 szeptember havában felterjesztést tesz a főkamara

gróf az udvari kamarához a szélaknai mivelések felhagyása 

tárgyában.

Mondja e jelentésben: Amint Bécsből haza érkeztem, annyi 

siralmas jelentéseket találtam itthon, hogy kénytelen voltam

* 'nnal Selmeczre menni, hogy ezt a veszedelmes h e l y z e t b ő l ,

- a...ennyire lehet, kisegítsem.

A veszedelmessége a helyzetnek abban rejlik, hogy a ter

melés értéke nem elegendő a költségek fedezésére, és hogy a 

tisztek között nincs jó egyetértés.

A termelést illetőleg azt véli, hogy lehetetlen a régi

/szélaknai/ és u j  /istenáldástárói/ mivelés költségeit együt

tesen a termelés értékéből fedezni; Szelakna mar igen r 

bánya, nagyon terjedelmes, a fentartás költséges, igen ki van

merülve, és mivelése is nagyon költséges; úgy látszik, hogy a 

régi bánya fenntartása az ujabb miveléseket is zavarba hozza. 

Óhajtandó volna, hogy a regi mivelést önmagában rendezni le

hetne, és szükségesnek találja, hogy a régi mivelés megszorí

tásával komolyan foglalkozzanak* Ez okból kifejtettem ittlé

tem alkalmával a tisztek és részesek előtt, hogy midőn híva-
*  %

talomat átvettem, a mivelés igen rossz eredményű volt, csak 

a régi Szélaknára és Pachentámára szorítkozott, Szélakna 

már akkor is veszteséggel dolgozott, a pachentárnai meglehe

tős termelés pedig nem volt elegendő minden költségek fedezé-

, sem a zuzók ellátására, pedig ezek adták a jövedelem

legnagyobb részét; ennek okából már akkor megkezdték, jobb 

zuzóérczek hiányában, a régi Szt«háromság altáró hányójának 

zúzását* Mindnyájan több zuzók után, és több víz erő után só

hajtoztak, de senki sem gondolta meg, hogy honnan fogja ellát 

hatni azokat, mikor a meglevőkben sem tudtak jó zuzóérczeket 

feldolgozni, mert Pachentáróból nem lehetett elegendőt termel 

ni.
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Az úristen azonban kisegített akkor e bajból, mert ke

véssel ide jöttem után a Teréz aknai régi mivelést megnyi

tót uan, és az innen termelt jó zuzóérczekből lehetséges vala 

az utóbbi evekben a zuzókat kellően ellátni, egyszersmind pe 

dig a Wasserschacht mellett jó érczeket is találtunk.

Ennek az elhagyva volt mivelésnek megélénkitésére 3 okból

törekedtem:

1. Mert az ottani termelés jó tartalma mellett nem csak 

a szélaknai költségeket fedezhettük, hanem sok beruházást is

tehettünk, mely az itteni bányászat jövendőjére nézve szüksé

2. Elkerültük a mivelés veszedelmes változan

dóságát, és az ellen biztosíthattuk magunkat.

3. Mert reményiettük, hogy a Teréz aknai mivelés, ha

rendbe hozatik, ismét oly jövedelmes leend, mint valaha volt

De éppen ez uj mivelés rendezésével még terjedelmesebbé
•  ■

vált a mivelés, és mindinkább kitűnt, hogy ha mindent fenn 

akarunk tartani, az egészet fogjuk veszélyeztetni, és a con- 

fusio mindig nagyobb és nagyobb lesz.

Az uj elhagyását jó lelkiismerettel senki sem

javasolhatja, tehát az a
9 hogy ikep kell a régi szél

aknai mivelést megszorítani? És felkértem a tanácskozás tag

jait, hogy ez iránt nyilvánítsák véleményüket.

E kérdés eldöntésénél, vélemenyem szerint, a következők 

re kell tekintettel lenni:

, hogy Szélakna termelése koronkénti megja-1. Ismeretes

vulása mellett sem képes költségeit fedezni.

2. Ismeretes, hogy már nehány év óta nem tudják a ta 

nácskozásokban megállapítani, hogy mit kell tulajdonképen

tenni a bányák jobb állapotba helyezésére.

3. Ismeretes, hogy a mivelés folytatásával több

és több vizet nyitnak, és a vizeket a mélységbe szivá

ogtatják; evvel pedig a vizemelés mindég terhesebb lesz, és 

indég könnyebben megtörténhetik, hogy a vizek esetleges sza

porodásával rendkívüli szkozök felhasználása mellett sem

^eszünk képesek az elfulást kikerülni* Példa erre slz utolsó
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tél, és ismeretes, hogy minden erőlködés és költekezés mel- 

lett sem lehetett volna a vizeket a fenéken tartani, ha az 

ur isten kegyelméből az egész télen át nem lehetett volna a 

tavak vizét felhasználni. Mind e mellett rendkívüli költségbe 

került a vizemelés, mert az idő legnagyobb részén át nem csak 

a-vizerejü, de a lóerejü gépeket is együtt kellett működtet

ni, ami azelőtt soha sem volt szükséges.
$

4 . Egyik fő törekvésem mindég az volt, hogy az itteni 

magánbányaszatot felsegítsem és megerősítsem; de ebben a ’• 

törekvésemben nagy akadályul szolgált éppen a szélaknai mi- 

velés fenntartása, mert avval minden anyagok megdrágíthatnak, 

és könnyen oda juthatnak, hogy a magánosok drága pénzért sem 

szerezhetik meg a mivelésükhöz szükseges anyagokat, és igy 

attól kell félni, hogy ez okból nem csak a kincstári, hanem 

az ujabb időben keletkezett számos magán bányavállalat is 

tönkre megy .

A szükseges bányaLfa a nagy fogyasztás miatt mar csak ne

hezen kapható elegendő mennyiségben, és a mivelések terjedé-

pedig nincs.

6 . A lovak számára szükséges takarnany évroi-evre drá

gább lesz, és ha nincs bő termés, drága pénzen sem kapható; 

a mivelés terjedésével ez a baj is mindég nagyobb teherré vá

lik.

Végre ismeretes, hogy a költségek nem fedezhetők a ter

melés értékéből, a 14 napi költségek 16-18 ezer forintra 

rúgnak, és ezekből 5ooo ftot máshonnan kell a kincstár nagy 

kárával fedezni, én magam pedig azt sajátomból annál kevésbé 

fedezhetem, mert olyan nagy vagyonom nincsen.
%

Mindezeket tekintetbe véve, és azt is tekintve, hegy mi

lyen nehéz egy elhagyott mivelést ismét rendbe hozni, világos, 

hogy legfőbb’ ideje a bajok el hárításáról gondoskodni.

A szélaknai mivelés megszorítására még több okot is em

líthetnék, de ezt majd egy későbbi felterjesztésemben fogom

tenni.
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Ez alkalommal kérték a tisztek és részesek, hogy enged- 

¿ek nekik hosszabb időt a meggondolásra, amit, tekintve az ügy 

fontosságátf meg is engedtem; ámbár úgy tetszik nekem, hogy 

ezek az urak a határozatot mindig csak elhalasztani akarják; 

ilyen halasztással pedig annál kevésbé lehet a bekövetkezendő 

confusiót elkerülni, mert jól ismerem ezen urak szokásait.

1. Senki sem törődik az ellátmánnyal, és hogy az honnan 

szereztessék, és hogy a kincstárnak van—e pénze vagy nincs.

2. Vannak itt emberek, kik a zavar bekövetkezését óhajt

ják és örömmel várják.

3. Szokás a bányavárosokban, hogy egyik a másikkal sze

ret ellenkezni, és valamit csak azért sem fogad el, mert a

másik ajánlotta.

Végre sokan vannak itt, kik egy ilyen határozatból sze

retnek nagy lármák csinálni, és azt állitják, hogy evvel az 

államnak milliókra menő károkat okozunk. Ezektől a vádaktól 

sokan félnek, és nem merik nyiltan bevallani véleményüket.

Hogy azonban ebből a kincstárnak haszna vagy kára keletke

zik, az könnyen megitélhető; kitetszik ebből az én állásom ne

hézsége is, midőn tudom, hogy a bányákat ilyen módon zavar 

nélkül már csak rövid ideig tarthatom fenn. En becsületesen 

kivanom teljesiteni kötelességemet, és segitek ott ahol lehet, 

s azennyire tehetem. De mivel az ügy rendkívüli fontosságú, 

melyben egyedül határozni nem merek; ezért bátorkodom kérni 

az udvari kamarát, hogy egy udvari tanácsost ide küldeni mél- 

tóztassék, hogy ő itten a hely szinén magát teljesen infor

málván, a bányavárosok állapotáról alapos tudomást szerez

hessen; mert különben a nehézségek folytonosan növekedni fog

nak, és a legrosszabb következményeket vonják maguk után. Mi

nél előbb teljesittetik a kérésem, annál nagyobb haszna lesz 

belőle a kincstárnak.

1?29 szeptember 17—ikén a főkamaragróf megint Körmöczön

van.

1729 szeptember 23—án rendeli a főkamaragróf, hogy mi

után az udvari kamara megengedte, hogy ő egészségének hely

reállítása végett egy ideig Tirolban megpihenhessen, és e távol
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létében is tudomással birjon a bányavárosok ügymene^erc1, 

azt nagyban vezethesse: ennél fogva távolléte idejére e^r "

lOZ

tagból álló bizottságot állit fel, mely a főkamaragrófi hiv&

tál teendőit vegezze, hetenként 3 ülést tartson, a jegyző 

könyvét neki beküldje, fontosabb ügyekben határozat elet 

zé javaslatot terjesszen, halaszthatatlan ügyekben pedig in

tézkedjék jelentés tétel mellett. E bizottságba kijelöli Heybl 

főkönyvvivőt, Keyling bányabirót, és Staberhofer alkönywivcr, 

előforduló esetekben pedig helyettesül Geramb fő aranyválatót. 

Fogalmazókul kinevezi Gottier József aranyválató segédet és

Rust Imre számvivőt, végre a jegyzőkönyv vezetésével megbizza 

Adami expectanst.

1729 szeptemoer 25—én rendeli a főkamaragróf a főhiva 

tali bizottságnak, hogy miután a selmeczi bányák költségei 

annyira felszaporodtak, hogy a termelés

a fedezesükre, minden módon igyekezzenek a költségeket apasz 

tani, az elbocsátható munkásokat elbocsássák, újakat fel ne

fogadjanak, és oda törekedjenek, hogy a termelés értéke a kol 

ségeket mindég fedezze, különben ők fognak felelősségre vonat

ni.

1729 szeptember 28-án rendeli a főkamaragróf, hogy Kirch 

ner bányagondnok fizetése felfüggesztessék, és ellene fegyel

mi vizsgálat inditass ék.

1729 október 1-én kinevezi a főkamaragróf ujabb segéd 

bányatisztekké: Yeltoner Ferenczet és Köchl Istvánt; a zuzó- 

müvekhez pedig 2-ik felügyelő segéddé Hock Jánost.

1729 november 1—én megengedi a főkamaragróf, hogy a 

selmeczi főtisztek, ha pénzben megszorulnak, a szükséges ősz— 

szeget kölcsön vegyék 6 %-ra.

1729 november 20—án értesiti a főkamaragróf a selmeczi 

főtiszteket, hogy az udvari kamarától küldött bizottság meg

érkezett és'Selmeczre utazik; ő maga nem mehet oda a betegsé

ge miatt, tehát csak levélben figyelmezteti őket a követke-
/ / «  ______

zokre.

Tudják a főtisztek, hogy egy kiküldött császári bizott

ság irányában milyen tisztelettel és engedelmességgel visel—

10632/Nné



#

tessenek, es tudni fogják az alájok rendelt tisztviselőket is 

a k-llő tiszteletre és engedelmességre utasítani.

Miután a selmeczi kamara igazgatása a 2 főtiszt kötelee- 

sége, es a felelősség mind a kettőjüket egyaránt terheli; ta- 

nácsolja a főkamaragróf, hogy mindent együttesen tegyenek, 

minden dologban együttesen határozzanak, és minden kérdésre 

együttesen feleljenek.

A főkamaragróf azért kérte a bizottság kiküldését, mert 

a szélaknai bányáknál mutatkozó nehézségek napról napra sza

porodnak, és ő nem akarja s nem meri a felelősséget magára 

vallalni, hogy ott a mivelést folytassák-e, vagy abbahagyják; 

mert attól fél, hogy véletlenül több vizet nyitnak meg, a 

termeles meg fog apadni, az anyagok költsége emelkedni fog.

A főtisztek csak úgy ismerik a bányát, mint ő maga, fontol

ják meg tehát jól a dolgot; ha van bátorságuk a mivelést foly

tatni, akkor tegyék meg az értelemben a javaslatot, ha pedig 

nincs, árikor adják elő okaikat a bizottságnak. Ha a mivelés 

folytatására határozzák magukat, és ma vagy holnap fennakad

nak , adukor ne kívánjanak tőle segítséget, mert ő csak azt 

fcs~a nekik válaszolni, hogy maguk vették a bajt magukra, te

hát segítsenek magukon ahogy tudnak.

Két kÖrllmény nagyon aggódtatja őket Szélaknán; az egyik, 

:.Ctry a mivelés folytatásával több vizet fognak kapni, és pedig 

annyit, hogy elfúlnak és akár akarják, akár nem, fel kell 

hagynick a mivelést. Ez esetben pedig tudják a főtisztek, 

ho^y csak őket fogják okolni, mert vannak elegen, akik csak 

les-k az alkalmat, hogy valami szerencsétlenség történjék, 

es azért Őket felelőssegre vonni lehessen. A másik aggodal

mas körülmény a termelés elégtelensege. Ha Amalia akna le 

lesz ::.elyitve az altáróig a Teréz aknával együtt , akkor a 

keresztvagatok hajtása miatt a költség kéthetenként 24* ezer 

forintra fog felemelkedni, és egy pár év alatt 30 ezerre is. 

Ezt nem kell elfelejteni, mert jól tudják, hogy milyen nehéz 

Becsből ellátmányt kapni. Korlátolt mivelés mellett nem érde

mes Szelaknat nagy költséggel fenntartani; terjedelmes mive— 

les mellett pedig nagyon valószínű, hogy sok viz fog betörni.

-  150 -
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Mindezt fontolják meg jól, és adják elő a bizottságnak; 

melynek teendői közé tartozik Kirchner bányagondnok magavi- 

seletét is megvizsgálni, mely miatt a főtisztek neki annyi

szor panaszkodtak. Most lesz alkalmuk a bizottság előtt minden

előadni, és ezt az ügyet is bevégezni.

1729 deczember 21-én megengedte a bizottság Heibel Fái

nak és Staberhofer Ignácznak, hogy a főkamaragróf után Bécs- 

be mehessenek, és a fuvarköltségeket felszámíthassák. Ennek 

következtében 173o márczius 25-én ők következőképen számi-
$  |  I  [  %  4 '

tották fel fuvarköltségeiket:

Selmeczről Pozsonyba fuvar 50 ft - d

11 " 17 dPozsonyból Bécsbe w

A rossz ut miatt 2 napig előfogat

2 lóval

Vám Ha-inburgnál

A Pozsanyig magukkal vitt hajdú 

napidija

február 9—én vissza Bécsből 

Pozsonyba fuvar 

vám

Pozsonynál átvitel bére 1 " 1- Tt

Pozsonyból Selmeczre fuvar

11 "  35 "

16

90 ft 13 d

1729 deczember 22-én megengedi a főkamaragróf, hogy a 

főtisztek a mostani szűk termelés mellett, mely a költségek 

fedezésére nem elegendő, szükség esetében 6 %—ra kölcsönt

vehessenek fel.

1730 január 23-án Bécsben van a főkamaragróf.

1730 január 30-án jelentést tesz Bécsben a főkamaragróf 

a nemrég Selmeczen járt bizottság javaslatairól, melyekkel 

nincs megelégedve, mert felületeseknek tartja, és a bizottság 

nem fejtette ki kellően, hogy a javaslatokat miképen kell 

végre hajtani. Abban az esetben, ha Lauer fog Selmeczre menni 

mint főkamaragróf, minden rendben lesz, mert ő mint régi 

bányászati tisztviselő tudni fogja miképen kell javaslatait
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életbe léptetni, de veszedelmes lenne e javaslatok foganato-

másra bizni. Ő semmi esetre sem vállalná azt magára.

A bizottság nem tanácso Íja a szélaknai bányák felhagyását,

vagy megszorítását a többek közt azon okból sem, mert a Sel- 

mecz körül fekvő 7 megye lakossága is megkárosodnék ez álltai

az az ok fontos lehetett volna akkor, mikor még Szélaknán volt 

a fomivelés, de most mióta az istenáldástárói mivelés is ki

fejlődött, és már a nagyobb terjedelmet nyert, 

úgy hogy Szélakna már csak harmad része a felsőbiebertárói 

bányadalomnak, most annál kevésbé érszné meg a vidék e mive

lés megt oritását, mert a munkások számát nem kellene apasz

egy koncentrált mivelés pedig soha sem lehet kárása sem 

a vidéknek, sem a

1730 márczius 12-én kimutatja Eder Miksa György pén

ros, hogy a régebben elmulasztott fizetésekből mennyivel 

tozik még a kamarai

és pedig a lovas gaz dáknak 

a zúzó munkás oknak 

a kohó műnk ás oknak

a tiszteknek 

különféle feleknek

a bányaműnk ásó knak

a fa az ál Utóknak

kisebb bányavállalkozóknak

26,917 ft 25 X T .

2,583 ff 14 ff

25.065 n
31 2/4  xr

2.731 n
53 ff

14.542 ff 46 2/4 xr

23.958 ft 24 2/4  xr

4,233 ft 41 2/4  xr

6.373 n 41 XT.

106.406 ff
37, ff

1730 julius 5-én kinevezi a főkamaragróf Adami János An

tal expectanst a főhivatalhoz jegyzőnek hetenként 5 ft fize

téssel.

1730 julius 14—én VI.Károly cs Jnm rendelete a bényaváro- 

3okoan volt bizottság jelentésére báró Sternbach főkamaragróf

hoz.

! •  A bizottság javaslatára megengedtetik, hogy a

banyamive.es a 6-ik Sarkóczi járatig fenntartássék, és az e 

végre szükséges gépek felállittassanak, mihelyt az illető tisz 

tek a lüneburgi és harzi bányák bejáráséról visszatérnek.
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2. Hogy a bányák mivelésére' szűk

tan már evenkint poo.ooo forintra emelkedik, lehetőleg 1*-

szállittassek, tekintve, hogy e végre leghatasosabb es: ke* ?.

zuzók és olvasztók munkájának rendbehozása, elvaratik a fc~

kamaragróf ügyességétől és buzgóságától, hogy minden e

vonatkozó intézkedéseit gyorsan meg fogja tenni; különc ser. :< 

digi

1. Miután a selmeczi, körmöczi, és beszterczebányai ba

nyáknál mintegy 5*ooo ember áll munkában, bizonyosnak lát

szik, hogy ha a tisztek és altisztek a munkásokra kellően

felügyelnek, őket a munka közben a munka kellő teliesi

tanítják, és arra vigyáznak, hogy a munkások a műszak ideie 

alatt ne heverjenek órákig, a szakmány adásban gondosan el

járnak, és az egé$ mivelést czélszerüen vezetik, nagyon való

szinu, hogy a munkások számának legalább 1/4  része nélkülözne- 

tové válik, és igy a költségek is leszállittatnak, de a meg

maradó munkások is többet keresnek..

2# A -Loerejü gépeknél most Szélaknán és Pacnentárón 327 

pár ló van alkalmazva, melyeknek tartása, különösen ha a zab 

ára magas, igen sok pénzbe kerül, minek következtében a lovas 

gazdák a lovak bérét folytonosan emelik, de a lovakat nem táp

lálják kellően, és csak elcsigázott gyenge lovakat tartanak. 

Arra kell tehát lenni, hogy mikor a takarmány olcsó, abból kész 

let vásároltassák De, és Lipcsén. Zsaraóczán és Lado merőn

házakban tartassék, melyekből a lovasgazdákat szükség esetén 

olcsó takarmannyal ellátni, és azután őket ani le

hessen, hogy csak egészséges, gól tartott és erős lovakat al

kaim azzanak

3# A fa és szén fuvarosoknak a fuvarbért azonnal ki kel

fizetni, amint a fát vagy szenet beszállították. A szál 

drágaságának elkerülése végett meg kell keresni a körülfekvő

birtokosaitt hogy a favágást és szállítást jobbágyaik

nak megengedjék, a bányászat számára fenntartott erdőket pe

dig be kell járni, és a vágásokat ki kell oly módon jelölni, 

hogy az erdők fennmaradása biztosittassék, végre pedig meg 

kell fontolni, hogy nem lehetne-e a Beszterc2ebánva körül fekve
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erekből fát Lacr mérra vagy Zsarnóczára úsztatni, és a kirakó

leltekről a szükséget pótolni.

Miurán oedig nagyot segitene a szélaknai bányászat álla-

-ctán, ha a vizeket egy mélyebben fekvő alt áróval le lehetne 

vezetni, megengedhetik, hogy a hoörusi altáró, mely már nehány 

loc íil hosszú, behajtassák a szélaknai m Ívelések közé, a fel

terjesztett  terv es térkép szerint, melynek elkészítéséért
y*

Niccboni mérnöknek loo ft jutalom utalványoztatik az ált alá- 

nos Bancalitásnál.
%

3. A számadásokat illetőleg utasítások fognak kiadatni,

melyeket pontosan meg kell tartani.

1750 augusztus 24—en jelentik a főtisztek, hogy 60 bá- 

nyasz kijelentette készségét, hogy Palitsch bányamesterrel,

5 beszterezebónyal pénzt áros fiával Dognácskára költözik.

1750 szeptember 12—én véleményt adnak a selmeczi fótia- 

zek az udvari kamara szándékáról, mely szerint a 3 kamara egy- 

be vonatnék, es csak egy fő könyvvitel és egy főpénztár ren-

hCíT7 a szemelyzet apasztassek, de azt a czélt nem fogja eler- 

.letni, sót inkább személyzet szaporítás 1 esc a következmenye. 

Egyébiránt a főhivatal helyéül Selms ez lenne ajánlandó , mert 

a ;• kamara közt legterjedelmesebb.

1750 szeptember 23-án jelenti a bányabiróság, hogy a dog- 

nócskai bsnyamesterrel Palitschsal 72 ember költözött Dognács- 

kara, kiknek naponként 7 1/2 xr . élelmezési aij jár.

1730 november 3-án éjjel a főpénztárba betört valaki a 

kemenezén át, és a pénzkészletet elvitte.

17J0 november 6—én jelenti a főksmaragróf az udvari kama

rának, hogy Selmeczen a fő pénztárt az éjjel kirabolták és 800 

ft ezüst pénzt elvietek. A pénztár a hajdúk ^obája mellett 

¿11, es külön elzárható pénzkamarával van ellátva. Az első szó-
I *

ba előtt van egy kis helyiség, melyből a kemenaczét fűteni le- 

:.et; itt történt a kemenezén át a betörés. A vizsgálat ib lyik.

1730 deczember 6-án értesiti a főkamaragróf a főtiszte

ket, hogy az udvari kamara november 20-án kelt rendelete sze- 

rin^ az inteni uradalmakat bérbe adni akarja, de előbb a hiva

talok vélemenyet meg akarja hallgatni. Fel® ólitja tehát a fő

ni v atal * . hogy ez iránti véleményét hozzá beküldje.
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730 deczem er 6-ár értesíti a fokamaragrif a f:~- c  *• *

két, hogy az udvari kamara oktooer 3--en keit rence.ere 

rint az itteni kamaráknál és uradalmadnál alkalmazott t: o * -

—  r * . *

viselők, hogy 5oo ft és magasabb fizetésük van, 3% arrha- 

zetni tartoznak, utasítja tehát, hogy ezt az arrhát 1731 ja- 

nuár elsejétől kezdve tőlük ^vonják .

.1730 deczember 9—én jelentik a főtisztek, hogy a novem

ber 3-án történt betörés alkalmával összesen 877 ft raboIta

tott el. Gyanúba fogták Gscnwendtner Lipót Írnokot, ki ujabt 

időben több aranyat váltatott fel, de igazolta magát minden-

ben.

1730 deczember 9-én utasitja a fokamaragróf a főhivaualt,

hogy gondosan tanácskozva tegyen javaslatot, miféle állomások

szükségesek a felsőbbektől le a bányaügyelőkig? Mi legyen a

fizetésök, minden accidentia elhagyásával? és kik lennének a 

legalkalmasabbak az állomások betöltésére?

1731 január 7-en jelentik a főtisztek, hogy Staberhcfer

mér átvette a selmeczi könyvvitelt Heibeltol, ki Beszterce 

bányára van könyvvivönek kinevezve. Aikönyvvivcnek Rust I -A- *  *

/  %

ajan^at .

1/31 február 15 —en irja a fokamaragróf a főtiszteknek, 

hogy miután a napokban történt biróválasztas alkalmával fel 

tűnt, hogy a város tanácsában többen vannak olyanok, kik az

vari kamara rendeleteit nm  tisztelik és a fokamaragró - P

kintélyét elismerni nem akarják; nehogy az ilyen emberek a 

városnál elhatalmasodjanak, megnagyja a főtiszteknek, hogy 

a felsőbb rendeletek tiszteletben tartására ügyeljenek, er 

ha a város ez ellen vétene, vegyék záír alá a város bányái

nak termelését, fogják ki a város lovait a járgányokból, é

ne fogadjanak el városi sört a kincstári banyáknál.

1731“ben Grueber lett Selmeczen biró, a rnult evben volt

Lukowetz helyibe.

1731 márcziusban úgy lácszik, hogy Selmecz város hatósá 

ga nem akar a főlamaragróf rendeleteinek engedelmeskedni, és 

nem akarja elismerni, hogy a fokamaragróf bányászati aolgcko 

kivül más civil ügyekben intézkedhess ék.

%
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1751 márczius 9-en felszólítja a főkam aragróf a város

-^a-KCZuassa ki, hogy Grueb er városbiró csak maga 

nfveben, vagy az egész tanács meghatalmazásából mondta—e azt, 

-egy a fokánaragrófnak nincs a városi dolgokban semmi bele

szólása. Miután hallotta, hogy a városbiró Bécsbe akar utaz-

me gtilt na.ni, ezu íeneui a maga 

iiogy a varos neki e czélra költséget adjon.

márczxus 1-—én jelenti Keyling bányabiró,hogy a fő

kamaragróf levelét tegnap a gyűlésen felolvasták, és egyhangú

-  - o

v-* - L. c ,  ^

/  * >

eüaoaroztak megkerni a főkamaragrófott ne vonja el tőlök

, és hogy ők mindenben készségesen követni fogják
rendeleteit.,

ápr 4 én ejti egy irat, mely nincs aláirva,

egy miután Srueber Ignácz azt elmúlt február hóban nagy kor- 

.eskedesse^ keresztül vitte biróvá választatását, azóta olyan 

zavarban van a városi tanács, amilyenben meg eddig soha sem

dz peaig onnan szármázik, hogy az uj biró mindenféle

r j

ve* tana csiiozas okát tart, a tanácsnok urakat semmibe sem ve 

szí, az ö szejöveteleket tártfeleivel

at akar tenni, melyeknek keresztül vitelére pártfelei

nem is a városházán, ha

saját .akásan tartja, és úgy festi nekik a dolgok állását

:_ncn

x-a a*, u avara. ¿amara az ő szabadságaikat el akarná törülni

7ájan kötelesek a legerélyesebben föllépni. Ta

g a la , Jiogy az udvari kamaráoak joga volna a város dolgaiba 

oe_e szólánc, peaig minden szabadságaikat az udvari kamara

ogasa nyerték; ezekből az össze jöveteikből uanasz
Ieveseket küld a malvar udvar1'

a ío kamara grofhoz
a ¿irály gyóntató attyéhoz, és ki tudja még hová, a panasz le

ve* ekre a varos pecsétjét is rátéteti, mintha a város tanácsá- 

bcl Keaetkeznenek; igy azt panaszolta márczius 9-én Pozsonyba

a zagyar udvari kamarának, mintha a főkamaragróf nem akarná

meg_n..9dn», a hiányzó tanácsosok megválasztassanak, n

mznaenüi tudja, hogy ebből egy szó sem igaz. A tanács

sucta nélkül a város költségén biztosokat küld Pozsonyba, a 

külcniele hatóságokat egymás ellen felingerli, a papságnak úgy 

aoca ele a iolgot, mintha a vallás ügye veszélyben forogna.
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pedig mind ezt csak uralkodni és hatalmaskodni való vágyako- 

dásából teszi. Akik nem tartanak vele, azokat fenyegeti, és 

tőlök a városi hatóság védelmét megtagadja, az eddigi szoká

sokat felforgatja, a tanácsosoktól mindenben feltétlen enge

delmességet kiván az ő szeszélyei iránt, és ha még keresztül 

viheti, hogy fia jegyző, veje pedig tanácsos legyen, akkor 

egyedül ő fog itt uralkodni, ezt azonban nehezt n fogja ke

resztül vinni, mert a tanácsosok és bányapolgárok többsége 

ellene van. De annyi bizonyos, hogy a meddig ő biró marad,
9

a város ügyei mindég a legnagyobb zavarban fognak lenni, és
pK

a polgárok között béke helyett csak folytonos egyenetlenség
E r  \ + 1 4 i i  * *  t

fog uralkodni, és félni lehet, hogy a miatt az isten még job- 

bán megvonja áldását a bányáiktól, és a város nyomorúságba fog 

süllyedni.

1731 április 6—án megbízza a főkamaragróf az udvari ka- 

mara rendeletéből Semberg vicepraef ectust, hogy vizsgálja 

meg miképen történt Selmeczen az utolsó biróválasztás, és 

mi az oka az ottani egyenetlenkedésnek, s tegyen mindenről

jelentést és javaslatot.

1731 április 6-én jelenti Keyling bányabiró a fokaisara-
M

grófnak, hogy Seitl bányapolgár a csapszékban azt mondta,

"ha a főkamaragrófnak joga volna a városnak parancsolni, hát 

már többeket megbüntetett volna. A kamara elébb fog tönkre 

menni, mint a város." Seitl azt hirdeti, hogy a főkamaragróf 

q katholika hitet el akarja nyomni, mert a 24—esek közé 2 

lutheránust akar beválasztatni, evvel elnyomja a város szaba

dalmait is , mert ha előre meg van hagyva, hogy kiket válassza 

nak be, akkor meg v m semmisítve a választás szabadsága.

1731 május 13-án jelenti a bányabiró, hogy Grueber vá-

rosbiró megint tiszteletlenül beszélt egy gyűlésen a főkamara 

gróf tekintélye ellen, s hogy ő meg fogja mutatni és kieszköz 

l i , hogy a főkamaragrófnak ne legyen a városi dolgokba semmi 

beleszólása,

1731 május 18—án jelenti a bányabiró, hogy a város házán 

gyűlést tartottak, és Grueber birót hivatalától felfüggesztet 

ték, és pénztárt az ő házából a városházra vitették. Ideigle

nesen Lukowitznak adták át a birói hivatalt.
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731 május 19-én jelenti a banyabiró, hogy Gruber Ignácz
volt bÍrónak. Grueber

WZl. * *
, Seitel borbélynak, és 

inger Dávidnak pinczéit elzárták és lepecsételték.

-751 jumáis 22-en bemutatja a város tanác

Imrét a Ï

a .alkalmaztassek.

731 ¿uniufi

sa Kajdácsy 

a végre, hogy a városi jegyzői hiva

irj a főkamaragróf, hogy Kajdácsy ki
néveztetese ellen nincs semmi kifogás

731 augusztus 29-én jelentest tesznek

VI cepraefectus es Kayling Adám banyabiró Bécsből

bery János

grcmak, nc^y ott a volt város biró Gru en

a főkamara 

az udvari

dgo3i-oi,tak BZ illető tanácsos urakat

73

3rub e
szeptember 3-án jelentik Semberg és Keyling Bécsből,

i  A
W  1  1  "P f f  ^  r v  ^  M  X     i i «  _  —  _ugveoen határ hegy a főkamaragróf őt

ismét vr33zane cir hivatalába

73 eptember 27-én bizonyítják; Lukowitz Mitis, Key
Dea^ia, Feil, ^beraigner, Gottier, Hauszegger, Ehren

r, ?r^*z, Lezius. es Kraudy, hogy Grub er JIgnácz, midőn
-:cv*»ri kamara hatarozatát a városnázan felolvasták azt

-jonara: "Miután a őkamaragróf az en sztesemm
— w ̂   ̂  ̂w o O w Vii¿ v

enge

ómba
egsertett f köteles most engemet a hivata

• j .  *>
I

vissza helyezni, es evvel neke

ober

ro és Rusz

m elégtételt adni. 

o-án kinevezi a főkamaragróf Keyling bánya

n

vek ügyeinek kezelőivé, hogy ők vigyék 

3e£6őf ők gondoskodjanak ide hozatalukról

a bányamunkára elitéit gonoszte-

a szükség levelezé

rojL ők janak a
es itt elhelyezésük

erülő
a foglyok

égekről. Jónak találna

a egy iCÜ-LÖn épületet lehetne berendezni
erre nézve tőlük jelentést var

7*1 október 23-án ismét vissza helyezi

jruber Ignáczot a birói sz

kenyaieg neu fog semmit tenni

a főkamaragróf

awa^ a feltétellel, hogy ön

na ne
oka

egtartja az eddigi szó—

17 január 6-án -Jelentést tesz

kamaranak arra a kérdésre 

Ígéreteinek, hogy

a főkamaragróf az udvari
hogy ennyiben

evenkent 2o ezer ftot fog Bécsbe

eleget ama

állítani
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ameddig isten áldasa megengedi Ez mind eddig

meg is tartott Híidőn ő ide jött a ebanyai ka

havonként 8000 ft ellátmány!: kapott Bécsből, 1725-ben leszál 

litotta ezt az ellátmányt a főlamaragróf 6000 ftra, és a

hiányzó 2ooo ftot az éra

hát 24.000 ft

teljesítette.

müvek jövedelmeből pótolta, te

maradt a Bank pénztárában, 

1726-ban 60 ezer ft maradt

w

a mivel az Ígéretét 

a bankalitás rendel

f és az igy maradt mindaddig, mig egy évvel azelőtt 

a bányák termelése annyira megapadt, hogy most megint csaü
r ■*

_ooo ftot hagynat vissza Bécsben. Az igaz, hogy ő nem küldött 

.bécsbe pénzt, de azt, amit Bécsbe kellett volna küldeni. ott
hagyt ami egyre egy

1732 január 24-én jelenti Keyling banyabiró a főkamara

grófnak, hogy G Felségétől egy leirat érkezett a városhoz,

mely a bitóválasztást következőképen szabályozza:

I . A biróválasztás ez alkalommal király biztos nélkül

tartható

a2. Mind a két jegyző jelen legyen

3. Ha más állomások betöltése is szüks és ezekre
lutheránusok választatnak me

Máriára
tőlük, hogy a Szűz

Minden enteJkre esküdjenek

4. A város

magyar udvari kamarához.

számadásokat fel kell küldeni a

máztáss ék.

5. A pénz bevételére es kiadására külön pénztáros

6. Jelentsék fel, hogy kik most a hatóság tagjai.

7 biró intezkedj hogy a tanác

san eljárjanak a tanácskozásokba

urak szorgalmato

sén vegyeneK

Keyling írja, hogy főkép a 4-ik pontra nézve kivannak

felvilágositást 

ebben nekik uta

és meg fogják kérni a főkamaragrófot 

tást adjon.

bogy

1732 február 3—án jelenti a főkamaragróf_ hogy Selme

egészen csendesen Lukovit választották biróvá

1732 április b—án jelenti a bányabiró a fökamaragrófnak 

aogy hallomás szerint legközelebb 4-o foglyot fognak Bécsből 

-de szállítani, most pedig mintegy 5o ember van it t , mit esi
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nál^anak annyi sok fogollyal? Most meg vannak szüntetve min

denütt a kézi szivattyúk, tehát nem marad egyéb, mint a zuzó- 

ércz feltörés. Talán lehetne a élelmezési dijukat 6 krral le

szállítani 5 krra. . 7

1732 április 19-én 63/ udvari kamajrai rendelet báró Stem-

bach fókámaragrófhoz.

Miután egy öl fa szállítása.Beszterczebányáról Selmeez

re 4- ft 56 krba kerül, le kell mondani arról, hogy a tüzgépék

hez szükséges fa Beszterczebányáról szállitassék.

A városok számadásai gyorsan elintézendők, hogy az el

tapasztalható rendetlenségeket a fökamaragróf azonnal intézze

el, es ne várjon eloleges udvari kamarai határozatra, és ha 

a fökamaragróf elutazik, gondoskodjék, hogy távolléte alatt

is minden rendben menjen.

1732 julius 8-án jelenti a bányabiró, hogy az elitéit 

foglyok közül Romeis Simon, ki már régóta állitja, hogy ő 

semmi munkára sem képes, és nem régen maga u b  gát bevádolta, 

hogy egy malmot felgyújtott és kérte, hogy Ítéljék őt halálra, 

tegnap a kútba ölte magát, és eltemetés végett a hóhérnak

acLatott át.

1732 szeptember 6-án értesiti a fökamaragróf a főtiszte

ket, hogy a napokban Tirolba fog utazni, de november elején 

visszatér.
fl

1732 szeptember 9-én jóváhagyja a fökamaragróf, hogy

a selmeczi kamara a társpénztárból 9000 ftot kölcsön vegyen, 

és ez összeget a revistyei és saskői uradalmak jövedelmeiből

fizesse vissza,

17^2 deczember 25-én elrendeli a fökamaragróf az udvari 

kamara utasitása következtében, hogy ezentúl csak a kincstári 

sorházakból fogadjanak el sört, hogy a jövedelnet a mostani 

szorult viszonyok között evvel is szaporitsák.

1733 január 4—én jelentik a főtisztek, hogy eddig mind

össze m.e. 5ooo akó sört fogyasztottak a bányáknál, a szálli- 

tók voltak a gyökési, revistyei, saskői kincstári sörházak,

a selaeczi, bélabanyai, a Eohéry-féle prinezdorfi, a Hellen-
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i
bach féle vihnyei, dubovai és osztralukai falusi sorna*::-;*:. 

kincstári sorházak elvállalhatják szállitás a ft

javasolják a főtisztek, hogy a prenczfalusi m.e. 600 akót 

fogadják el, mert Koháry területein van a vizvezeték nagy

w

IS

sokát. segit

kéj 1 ft, a

része, és mert Koháry mint Hont megyei főispán, 

hét a bányákon jó akaratával. A kincstári sör ? 

magánosoké 57-5^* és 48 k r .

1735 január 6-án jóváhagyta a főkamaragróf, hogy a prencs 

falusi sörön kivül más magán sorháztól ne fogadjanak el sört.

173? xebruár 18—án^6^/ udvajri kamarai rendelet báró Stern- 

bach főkamaragrófhoz.

Hogy a munkásokat ÓL éU uzsorások ellen megvédeni lehessen,

egy fiskális fog a bányavárosokban kineveztetni a Causarui

Regalium director által, a amaragróf tegyen javaslatot.

hogy legye fiskális  fizetése, és mi módon rendeltessék

a főkamaragrófi hivatalhoz?

1733 márczius 6-án jele 

Staberhof er Ign . adminisi;rat

znek lwax János

Eder György Miksa. Geramb

József János, Kaschnitz József udvari számtiszt és Adami

Ant̂ al János jegyző a főkamaragróf felhívására az expectanao

képességét és alkalmaztatását illetőleg .

Artner Ádám János 1730 óta expectans, tanult mérnök és
•  %

épitész, 31 éves, házas, d smeret nme de eszes.

ü^yes, csendes és jó

hivatalnál -volt alkalmazva

Letü ember, eleinte a gépésze- 

, de úgy látszik, hogy jó elmé- 

mellett nincs még gyakorlata* Azután az erdők 

felmérésénél alkalmazták, most pedig a tüzgép épitése mellé

leti kép

van rendelve Veltonerrel oitt, hogy a gép kezelésébe agát

begyakorolja. 4  ft heti bére van. Ha báró Fischer Őt kellőleg 

kitanitja, használható egyén.

Pachinger András. 1728-ban alkalmazta őt Penkl szám

tanács az újbányái gépnél mint bányairnokot, miután azonban

a gép felhagyatott, 1729-ben expectans le tekintettel arra

hogy a számvic
>

járt Házas, van 5 gyermeke, 30-40 éves,

magasb iskolákat nem vegzert, magaviselete kifogástalan Egy
ideig az irodában znaiuák, azután a kémlő műhelybe jött
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később a szertárhoz rendeltetett, hol magát igen jól viseli, 

számoló. 5  ít a neti Déré. Javasoljak, hogy heti bére 4:ó s

ftra

gnácz 1731 október havában vétetett fel mint ex 

pec-ars. Tanult ember. 21 éves. -Nőtlen. Jó eszii, de
1 _^

es minden dolgában. A bányab Íróságnál a jegyző mel-

. Csendes jó magaviseletü Jíleti bére 1 ftlezz f

;0 kr. Javasolják, hogy bére 2 ftra emeltessék, mely esetben
0

alán szorgalmatosabb lesz.

Leibwurz Bonaventura Ádám 1726 óta expectans, házas,

26 éves, felsőbb iskolákat nem tanult, főképen a bányamivelés

zsilett volt alkalmazva eleinte Urvölgyan azután 

Ücst a bányatanácskozások jegyzőkönyveit és jelentéseit készi 

t i . ügyes ember, a bányánál jó szolgálatokat fog tenni. Heti

cere 3 f t .

Führer Frigyes 21 éves, nőtlen, - keveset tanult, de
•p-;iu, csakhogy sokszor nem jó'dolgokban gyakorol

ja az eszét, 1729 óta expectane, volt a körmöczi kohóknál 3/4- 

évir, azután Selmeczre jött az irodába, a kolbachi tó építé

sénél, a bánya lmok mellett, és utoljára az erdőmérésnél volt

a.£a_zazva. aiOSo a könyvvitelnél foglalatoskodik. Nem

is fel kellett egyszer függeszteni. Heti

¿ f ű .  ügy iaeig meg megkiserlik, hogy lehet-e vele

, de ha nem javítja meg magát, legjobb lesz őt

elbocsátani.

Gschwendtner Lipót 1 1/2 óta expectans, 30 éves, özvegy 

magasabb iskolába nem járt, képessége volna, jól ir , de na

gyon neves és haszonleső. Heti bére 1 f t . Nem remélik, hogy

belőle jó tiszt legyen valamikor.

Habranek Károly Emészt, 1729-ben vették át a Mariahimmel 

fahrt bányától, hol szertárnok volt. A könyvvitelnél alkalmaz-

ak igen jó sikerrel; 27 éves, nctelen, nehány iskolát tanult.

•*e-i bere 3 f t . A főkönyvvivő nagyon meg van vele elégedve.

Höll Károly József 1731 óta expectans 20 éves, nőtelen, 

ri-etor^kát végzett. Eszes fiú . Az atyja mellett van alkalmazva 

,acg7 az ő kísérleteinél segítsen. Jól rajzol, és modelleket
' * I

csinál. Szükseges, hogy a bányába gyakrabban járjon, heti bére

1 ft 3o ír 
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Halbendienst Sebestyén, a kohótiszt fia , 22 éves, n;iá- 

len, felsőbb iskolákat tanult, eszes fiatal ember, a múlt ev 

óta expectans, a szklenói kohónál gyakorolja magát 3 kén:les

ben és olvasztásban. Szorgalmatos, jó magaviseletéi. Heti bére

- 163 -

3 ft.
Weidacher Mihály 1728 óta expectans, 24 éves, magasabb 

iskolát nem járt. A kémlésben igen jól begyakorolta magát, 

az esküdt kémlész igen dicséri. Heti bére 3 . Javasolják,

hogy heti bére 4 ftra emeltessék.
* 9 I •

1733 márczius 8-án-jelenti a bányabiró, hogy most 60 

ad metalla itélt f ogs ly. van Selmeczen, kiket a hányókon a 

zuzóérczek feltörésével foglalkoztatnak. De ha még több ér

kezik, akkor elfogy a pénz, melyből őket élelmezni lehet.

1733 április 23-án tanácskozást tartottak a főtisztek a 

sörszállitások tárgyában, és javasolják, ho^y miután tagadna- 

tatlanul jogában áll a kincstárnak, mint Felsőbiebertáló prin

cipálisának, ki az egész bányának 15/16 és 48/128 birtokában 

tartja, a többi részesek pedig csak 80/128 részét bírják 1/16 

részből, amin fogva a kincstár onnan szerezheti a munkások 

számára a sört, a honnan akarja, és mert e tekintetben senki

nek sincs lekötelezve semmiféle Írásbeli szerződéssel, hanem 

eddig különféle okokból tűrték, hogy magánosok is szállítsa

nak. És pedig a mi Selmecz városát illeti, ennek sincs joga 

semmi a szállitásra, hanem tekintve, hogy a város szegény, 

hogy egész erdejét a bányászat használja, és a város még a 

sörfőzésre is magánosoktól kénytelen fát venni, azt javasol

ják, hogy fogadtassák el ezentúl is a várostól évenként 600 

akó, avval a feltétellel, hogy a kamarával nem ellenkezik, és 

az Erzsébet akna mellett épitett két sörmérést megszünteti.

2 . Bélabánya városnak sincs semmi joga, de még szegényebb 

mint Selmeczt már 2oo éve, hogy a bányamivelésből semmi hasz

na sincs, de az erdőit szintén egészen a bányászat használja, 

javasolják, hogy fogadtassék el tőle évenkint 4oo akó.

3 , A gróf Koháry uradalmát illetőleg, ennek sincs semmi 

joga, de mivel Selmeczczel szomszédos, a vízvezetékek nagy 

részben az birtokain vannak épitve, és Koháry gróf soha sem

%
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yozza a bányamivelést# javasolják, nogy fogadtassák el

öle évenként 600 akó.

4. A dubovai parasztoktól fogadtatott el eddig a

sör, hogy az eraejökből szép vastag tölgyfákat szállítottak

a gépek építéséhez őst már azonban nen* szállíthatnak ilyen

ért kifogyott; azt javasolják, hogy ezentúl tőlök

ne fogadjanak el sgrt.

# liasonlókepen az Osztroluczkiak birtokáról is őst

már kevés fát szállítanak, javasolják, hogy tőlük évenként

elfogadjanak csak loo  ̂•

ó. A mi báró Hellenbach vihnyei sorházát illeti, ő az

előtt ingyen kapta a sörfőzéshez zükséges fát a város erde
jéből, de most már ezt n

: fát a saját

ul ne

kaphat onnan 

bárótól ezem
3

lehet tenni, mert a 

a bányanivelést oed

&
züntették, mert a város maga se 

zcjéhez; azt javasolják, hogy a
0

ogadtassák el sör. Ezt annyival inkább 

Hellenbach testvéreknek 3 bormérésiik van,

g.nagyon lanyhan folytatják.

A reVxSwyei és sa3kői kincstári uradalmaknak ezek

rint évenkent m.e. 4.000 akó 3Ör szállítása m

meztetni kellene azonban őket, hogy jobb sört szállitsanak 

mint eddig.

1733 április 29-én n

73

eghalt az öreg főbányatiszt Deadaa. 

május 19-én értesiti a főkamaragróf a főtiszteket,

hogy a benedek praefectus a főkamaragróftól bocsánatot kért

a tfillidieneren okozott serelemért

3̂~ julius 11-én jelenti Payerbeck, Koller és Maschko
Körmöc z

Selmeczen

dúlt el K

-1 b.ogy Radolay bevallotta, hogy a kamara udvarban 

történt lopást ő követte el. Délután 3 órakor

örmöczről és éjfelkor Selmeczen araud
var

tá
a csatornán át mászott be, az őr aludt

kB menczé j bu
ő pedig a pénz

és azt kitörvén

kor az őr az udvarban járkált, 

a csacornan ét kiszökött, és dél alőtt 9 órakor már

lopta el a pénzt. Mi 

ismét kibújt a kemeczén, és

Körmö
<folo, ho^ lefeküdt és betegnek jelentett

ajlást is követett el*
magát. Több más

Mikor Selmeczről ha

feles ege minden órában váirandó

felé ment Szklenó előtt egvett egy
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lovat egy paraszttól, azt a lovat a KIingputtec aknába eleve

nen belökte Körmcczön, hogy semzi nyoma se maradjon. r.aacla^ 

kovács# ü-ester volt Körmöczön, 5 gyermeke van, a 6-ik pedi^ 

nemsokára a világra jön, Radolay egyszersmind

“a/Silberreuter/ volt, és mint ilyen a kamara 

tozotrt. Ez okból elszállították Radolayt Liptóra, mi ellen

Körmocz városa ¿rotestált .

1733 augusztus 6-án jelentik a főtisztét, hogy miuűán 

Selmecz városa báró Hellenbach sorházát Yihnyén átverte, a sör 

főzéshez szükséges fa kijelölését kivánta az erdő hivataltól;

de est megtagadták, mert Yihnyén mind fiatal erdők vannak, me 

lyekben tilos a vágatás. Az erdb ugyan a városé, de az

kezelése a kamarát illeti. A Selneczen lévő két sörházhoz is 

idegenektől kell a városnak tűzifát venni, mert a fa a bánya 

szat számára le van foglalva. Ha tehát most megint egy ujaDb 

sorházat akar ellám i, vegyai hozzá tűzi fát idegenektől. A

főkamaragróf ezt a véleményt jóvá hagyta.

1733 augusztus 13-án meghalt Funiak Adalbert esküdt

kémlész.

1733 október 1—én meghalt a szélaknai bányairnok Himmel- 

reich Mátyás.

1733 október 5-én Böhmb József Ferenczet eddigi bánya- 

imok segédet nevezte ki a főkamaragróf ideiglenes szélakm i

bányáim okká.

1733 október 25-én javasolják a főtisztek, hogy miután a 

város az elzálogosítva volt vihnyei sorházat visszaváltotta, 

és miután a kincstári vihnyei kohó végképen felhagyatott, mos 

már át lehetne engedni a városnak a Hirschenstein hegyek fekvő 

fákat, melyeket a szél kid öntött, mert azokat nem lehet már 

most a kohóban felhasználni, a bányába pedig nem valók, hanem 

a sörházba mint tűzifa jój felhas zn élhat ók.
•  '  -

1733 deczember 9-én 65 / udvari kamarai rendelet báró Stem

bach főkamaragrófhoz.

Tudomásul vétetik,'hogy Selmecz, Körmöcz és Be^itercze— 

bánya városok az ő gazdas gi számadásaikat a főkamaragróf elé

terjesztették,3sztették, és a Halált kifogásokat felderítik. Utasitta 

tik a főkamaragróf, hogy a többi kisebb városoktól is kérje
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be a gazdasági számadásokat, és hozza ügyeiket a kellő rend

be.

1734- január 28-án kinevezi a főkamaragróf Zipser Mátyást, 

az öreg Zipser társulati, hányat is zt fiát segédbányatisztté az

atyja mellé' 2 ft hetibérrel..
i  ^ K - l Vív 'íTLá* , w  ~ T*" w í i l  im v  "íj8 i Alj. * fr.jj* H * -'ii ’A  , »» j - * . **

17J4- február 2-án irja a főkamaragróf a főtisztek jelen

tésere, hogy a munkások a hónapos fizetésekkel nincsends: meg

elégedve, az onnan száirmazik, hogy már hozzá vannak szokva 

minden 2 hét Den enni, inni és vigadni; éppen ezeknek a dő

zsöléseknek a megakadályoztatására rendelte az udvari kamara a

aV:L fizetéseket, a tisztek pedig tegyékmeg kötelességüket, és

érvényben a rendeletet *

1734 márczius 27-én már halva volt báró Sternbach főkama 

ragróf„ Ideiglenesen Xaschnitz, Hallwax és Staberhofer látják 

a a főkamaragrófi hivatal teendőit *

1734- április 2-án megengedi Eszterházy Imre gróf eszter

gomi primás, hogy a hyeronimitanús szerzet Ssélaknán klastro- 

niou es 'Uemplonio'c építhessen, és ott a plébánia teendőit el

láthassa.

1734- junius 22-én ik egy jelentésben, hogy
/ /-uauer cs Jc.D^ztos két bányagyakornokot, és egy varázsvessc

¿aróo /nuthenganger/ rendelt Csehországból Selmeczre.

1734- junius 25-én értesiti a főkamaragróf i hivatal admi- 

ni'ratiója Sembery Samu praefectust, hogy az udvari kamara

-“rencz oanos k. csehországi kamarai tanácsost mint kir . 

biztost kirendelte a f  ők am ar a gr ó f i hivatal ellátására.'

173* június 28-án 66 / értesiti az udvari kamara a főkamara

groíot, hogy 0 Felsége márczius 26-án újólag felszólított a
banvavár’o sokat, hogy gazdászati számadásaikat a főkamaragróf- 

cz adják oe, ki azokat tovább fogja az udvari kamarához szol

ealratni, az adószámadás okát pedig közvetlenül a helytartó- 

tanácsnoz adják.

1734 július 1-én már Lauer irta alá a rendeleteket.

1734 julius 9-én felszólítja Lauer k. biztos gróf Eszter 

£-7 An.alt és Rakovszky Sándort mint a Garamberzencze határé 

nak földes ursit, hogy Garamberzenczén egy hidnak épitését
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engedj eg, mert a kozelniki

lekedésre a 3
gy kaim F : -

város között, most pedig hid nélkül s

közlekedés sokszor hosszabb ideig is lehetetlen.

1734- julius 20-án válaszolja gróf Eszte 

biztosnak, hogy szivesen megengedi a hid fel

nazy An

gy miután neki és testve A  •

b'erzenczén, csak azt kivan ja, he 

Istvánnak a Bucs mellett levő átjáróból némi jövedelme var

melytől akkor elesne, ha az utas ok Garamberzenczén a hid or.
mehetnek, ezt a jövedelmet ő azután is 

utasokért, kivéve az érc zfuvaros okát, 

mentesek, beszedhesse.

egtarthas

kik

sa, es a 

hidvámtó

17JA- Julius 28-án körlevelet ir Laue k. bizt mxnci

7 bányavarosnak, melyoen elmondván, hogy a köznép asszonya:

nak öltözete / /

ükön csak egy ingből állvén

mennek a tenrol

nak nyilvánosan a városban 

sót igy a szopós gyermekk

tatják gyermekeiket, 

ságát zavarják, általános Dotrányokoztatas 

isten haragját vonják magukra és a városra

a JUK

s, és ott szó;

es ez által a fiatal embereknek

litja a városok hatóságait olyan intézkedések tétel 

a köznép asszonyait ne engedjék igy Télig meztelenül

okol adnak, es az

ogva felszcennél

hanem

fJ

arne tolakodjanak az olt 

vésbé feltűnő helyen, ha

ákőke.t, hogy mellényt hordjanak,

mellé szoptatva, hane

és a templomban

maradjanak k

i 734- szeptember 7

atniok kell. 

enti Geramb- hogy wax Janos
őpénztáros az nap reggel 4- órakor eghalt

-̂734* szeptember 26—án Lauer k. biztos Bécsben van.

1734* okt 6—an jelenti Staberhofer a Bécsben levő k

biztosnak, hogy az udvari kamara kivánsága 

18—ika körül 2o.ooo ftot fog a selmeczi 

mint fölösleget Bécsbe küldeni.

e n a hónán

bányák termeléséből

1734- okfc irja Lauer k. biztos Bécsből, hogy e

kivánt 2o.ooo ^ton felül még 4ooo ftot, tehát összesen 24-.ooo 

ftot küldjenek.

1734- deczember 1-én értesíti Lauer Bécsből a kincstári
kamarákat, hogy o az ő megbízatásában eljárt, és biztosi mi^rX . J  K . '
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bevégezven ismét vissza tér Csehországba régi helyére.
#

A 3 kamara ezentúl ismét ideiglenes igazgatás alá kerül, s a 

végre Kaschnitz fog Bécsből leküldetni. A ¿jelentéseket ezen

túl közvetlenül az udvari kamarához küldjék.

1735 január 20-án értesiti a főkamaragróf i bizottság a 

tisztviselőket, hogy ő Felsége egyelőre a bányaváros! ügyek 

elintézésére kir. biztosul báró Mitrowsky Nép.János kassai

administrátört nevezte ki entul tehát minden ki

és jelentések ő hozzá intézendők. Ebben az állásában ki kell 

szolgáltatni 2o szekér szénát, 24o pozsonyi mérő zabot, és 5o

öl tűzifát. Egys ind ő fogja hasz venni a két kertnek

óbányán, és a konyhaszolgálmányoknak Podlawitz, Rietska, Mayer 

dörfl, Ulmanka, Szt. Jakab, Kostfilliar és Breszmitska faluk-
/

ból, és a halászatot Mayerdörflnél és Ohegynél.

1735 január 24—én felszólítja báró Mitrowsky biztos a

tiszteket, hogy figyelmeztessék őt a létező helytelenségekre, 

es tegyenek javaslatot a keresztülvihető javításokra.

1735 márczius 29-én írja báró Mitrowsky a praefectusnak, 

hogy miután az udvari kamara elhatározta, hogy a bányamunká

sok számára 4-6 ezer fton jó gabona szereztessék be, utasitsa 

a revistyei és saskői uradalmak provisorjait, hogy mutassák

ki, mennyi gabona áll rendelkezésükre a saját szükségleteik 

fedezésén felül.

1735 május 9-én megengedi-báró Mitrovszky, hogy a Hyeroni 

mus rendbeli barátok számára a siglisbergi területen 

közelében egy klastromnak és kertnek való helyiség átadassék,

és a pater superior a klastrom 

oda beszállittassa.

szükséges anyagokat

\
1735 május 22-én értesiti báró MÍtrov$;ky a selmeczi fő

hivatalt, hogy az udvari kamara Kayling János Ádám banyabirót

főpénztárossá, és Geramb József János 

vivővé kinevezte.

aranyválatót fö könyv

1735 ájus 29-én báró Mitrovszky a főtiszteke

hogy az udvari kamara a ebányai

Kohler Ferencz Józsefet nevezte ki ideigl 

biróvá.

bányabirót
a %

. selmeczi bánya
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1735 július 7—en ki van mutatva egv fogalmazvanyban, hogy 

a városnak ¿joga van ugyan a bányabirót választani és kinevez— 

tetésre ajánlani, de nem okvetet lenül szükséges, hogy a válasz

tott kineveztessék. Már 1647-ben nem akarta a város elfogad

ni Haydt Ferenczet bányabiróul, de az akkori kir. biztos 

Lobkowitzi gróf Poppel nem vette tekintetbe az ő ellenveté

süket. 16ó5—ben Walöreich Zachariás neveztetett ki bóny ab Író

vá, azt sem fogadta el a város, és az idő óta a bányaDirósag-L 

tanácskozások nem a városházán, mint azelőtt, hanem a Dánya— 

biró lakásán tartatnak. Körmöczön és Beszterezebanyán a ki

nevezett bányabirókat mindég elfogadta a város, es nekik a 

városi hatóság tanácskozásaiban helyet és szavazatot adott 

akkor is. ha nem volt a városban s^mmi birtokuk. A bányabirók

tehát kineveztetésük következtében tagjai a városi tanacsnak.

17^5 julius 13—án Hont vármegye hatósága megkeresi bár: 

Mitrovskyt, hogy teKintettel azokra a nehézségekre, melyeket 

a selmeczi munkások havonkénti fizetése okoz a vidéki termelők 

nek, állítsa ismét helyre a régi hetenkenti vagy kéthetenkénti 

fizetést, és pártolja a megye kérelmét, amelyet a tárgyDan a 

megye az udvari kamarához beadott.

1735 augusztus 9-én jelenti Heuppel Christian köncöczi

kohóigazgató báró Mitrovskynak, hogy az expectánsok betanítá

séira nézve legjobbnak tartaná, ha azokat, kik a bányamérést 

tanulni akarják, a banyatisztekhez, kik a zuzók kezelésére 

éreznek hajlandóságot, a zuzók felugyelősegéhez, kik a keme— 

lést akarják megtanulni, a kémelészhez, es kik a kohászat Dán 

akarják magukat gyakorolni a kohótiszteküez utasítsák. / úgy ^

látszik , ez az első nyoma a bányaiskolának./6 7 /

1735 szeptember 24—en /az  1736-iki iratok'kőit található/ 

jelentik Kaschnitz József, Staberhofer Adrian Jénos és Heuppel 

Christian a főkamaragrófi biztosnak báró Mittrovszkynak fe l— 

szólitására, hogy a Selmeczen és Körmöczön újabban berendezett

négy heti fizetésekellen felmerült panaszok a következők:

1 , A varosok panaszkodnak, hogy ha csak negyheténként

tartják a fizetést, az ö jövedelmük csökken, mert ez esetben

az élelmi szereket is csak minden 4-ik hétben fuvarozzák be
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termelők, a többi heti vásárra pedig alig ¿jön valaki. A sel

meczi es szelaknai k e r e s k e d é s  mesteremberek azelőtt min

den héten szombaton kirakták a piaczra az ő áruikat, és arról 

panaszkodnak, hogy most csak a 4—ik héten adhatnak el vala- 

mit, és alig képesek a városi adót lefizetni.

2. városok körül fekvő vidék erm
/ /  •

panaszkod

nak, hogy most keve 

városoknak, és

élelmi szereket tudnak eladni bánya

tudják az adó lefizetésére szűk

séges készpénzt beszerezni.

3 bányapolgárok panasz kodnak, hogy a

sok és a vidéki termelők minden csak egyszer találnak
alkalmat az

nek a bánya

ara, és igy a bányapolgárok kénytelenek lesz

t mert meg ne zerezhetik a
ük költse gek fedezetét, és a város is károsodik, mert

az elfogyasztott kiszabott kevesebb.

4. A bányamunkások panaszkodnak, hogy nem lévén az élel

mi szerek beszerzésére szükseges pénzzel ellátva, az élelmi 

szereket hitelbe, tehát drágábban kell beszerezniük.

E pax^i oknak legnagyobb része csak képzelődés, egy ré

a-onoan van alapja, de ez nem káros, sőt hasznos.

Mi us én a 4- heti izetés berendezése óta a munkások számát
nem as ták

nek ki köztük

és most 4- 

int azelőtt

hetenként anannyi pénzt fizet

kéthetenként tehát alap

^a^an az a panasz, hogy kevesebb élelmi szereket hoznak 

rosoa a termelők, és átaljában kevesebbet árusítanak el a ke-

eskedők és mesteremberek, mint azelőtt. A szorgalmatos bánya

runkás sem köteles mindent hitelbe venni, mert a társpénztár-
tói kap egyébiránt pedig mindenki szívesen hitel
be, ha tudja, hogy a napján osan megkapja követe

banyapolgárok panasza, hogy kevesebb italt fogyasztanak

'alósagon alapul, de ennek csak örülni lehet

nyamunkásoknak, mint a vidéki termelőknek
és az úgy a bá

csak javukra válik 

án pedig a Felsőbiebertárónál a kincstár 123/128 rész
as fedezi, a

költségeinek
agán bányapolgárok pedig csak 5/128 rész

zéséről gondoskodnak, igen természet bogy
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a mivelés "berendezésénél és minden intézkedésnél első sárban 

azt kell tekinteni, a mit a kincstárkezelésnek könnyítése 

megkíván.

1733 szeptember 10-én utasította az udvari kamara az el

halt báró Sternbach főkamaragrófot, hogy a felsőbiebertárói 

mivelés fenntartására, és a bányavidék megélhetésére való te

kintettel a fizetéseket kéthét helyett négy hetenként rendez

ze be.

A fő okok, melyek ez intézkedés elrendelésére indították 

az udvari kamarát, a következők: A tisztek sd k időt megtakari

tanak a bérlajstromok elkészítésénél, és a számvevőséget a bi 

rálásnál, tehát több időt fordíthatnak a kezelés felügyelés 

re és javításira, és talán azt is el lehetne evvel érni, 

bogy a munkások józanabb életmódhoz szokjanak.

Egy fő ok az újításra az volt, hogy a bányák szorult tér 

melése mellett nagy nehézséget okozott a fizetéshez séges 

pénzt minden két hétben elő állítani, és a kohászati kezelés 

is nagyon korlátolva volt,ha a kétheti termelést azonnal ér

tékesítenie kellett. Az érczek minőségének változékonysága 

miatt sokkal jobban be lehet osztani a termelt érczek feldol

gozását 4 hét alatt, mint 2 hét alatt, kevesebb tüzelék is 

fogyasztatik, ha az egymáshoz illő terményeket együtt dolgozzék 

fel, és 4 hét alatt könnyebb ilyen egymással feldolgozható ter

ményeket kapni, mint 2 hét alatt.

Továbbá az 0? ezek szállítása Körmöczre rossz időjárás 

mellett is biztosabb 4 hét alatt, mint 2 hét alatt. A terme-

mennyiségének változékonysága kevésbé érezhető 4 hét alatt, 

mint 2 hét alatt, tehát a kohó termelését könnyebb 4 hét alatt 

egyenlő mértékűnek tartani. A kohóban előforduló javítások fo

ganatosítása nagyobb akadályt képez 2 hét alatt, mint 4 hét 

alatt.

A munkások, ha nincs fizetés,' szombaton is dolgoznak, 

tehát többet keresnek, ha minden 4 hétben csak egyszer van f i 

zetés; a tisztek és felügyelők is több időt fordíthatnak a mi 

velés vez

Az aranyválató műhelyben minden 4 hétben csak egy vál

tást csinálnak, tehát egy válatás költsége és tüzeléke megta 

karittatik.
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A penzveres is most csak minden 4—ik hétben történvén, 

az anyagok és tüzelék fele megtakarittatik, és n®  kell a 

verest elhamarkodni, hanem több gondot lehet fordítani a pénz

külső alakjára.

Végre Beszterczebányan és i>rvölgyön a legrégibb idők óta

soha sem fizetnek 4 hétnél hamarább.

1735 szeptember 28-án értesiti báró Mitrovsky a tiszte

ket , hogy ő Felsége kinevezte Mikoviny Sámuelt a kir.bánya

városok ge acetrájává.

J735 deczmber 31-en ertesiti báró Mittrov® ky Se Íme ez 

város tanacsat, hogy azt a pana$levelet, melyet a tanács a 

kamarai tisztviselők ellen az udvari kamarához felterjesztett, 

neki leküldték nyilatkozás végettf ő pedig összehitta a tiszt

viselőket , és az egyes pontokon felvilágosítást kivént tőlük, 

hogy annál képesebb legyen a netalán! visszaéléseket azonnal 

megszüntetni* Ugyan ebből a czélból közli a tisztektől kapott 

felvilágosításokat a város tanácsával* és felszólítja, hogy a 

szomszédos Jó egyetertes helyreállításában neki .segítsenek.

1* Hogy a bányaváros oknak Joguk van a bányabirót válasz

tani; ez áll; de nincs sehol meghatározva, hogy a tanács vagy 

polgárság tagjaiból keli választani, a király pedig fenntar

totta maganak azt a Jogot, hogy a bányatörvényén tetszése sze

rint változtassan. A szokás 3em erősiti meg a város állítását, 

mert Körmöczön, Be sz terez ebanyán, Bélabányán, Bak a bányán és 

Újbányán nem a város választja a bányabirót. De Selmeczen is 

gyakran voltak kinevezett banyabirók, kiket az udvari kamara 

a várős ellenmond&sa dac zára kinevezett és megerősített. így 

volt Rayd Jeromos, es Waldreicn Zacharias. Waldreich után a 

városi tanács egyik tagját nevezték ki banyabironak, mert a 

hivatalra teljesen alkalmatosnak találták. Keyling pedig a 

birósegédi állomáLSt avval az igerettel nyerte el, hogy a 

bányabirói állásra számot tarthat, ha az ub g fog üresedni. 

Keyling pedig akkor nem volt sem hájz Dir t ok o s, sem a tanács 

tagja. Hascnlókepen neveztetett ki most az ideiglenes bánya- 

bíró, mart az 15/+6—bán tartott pozsonyi országgyűlésen /mondta/

-  1 7 2  -  m

10632/Hné



173

ki a király ő Felsége, hogy: "verum quod a^tinet ad res aut 

negotia montana, ea vult subiecta esse jurídico montano, cui 

praerit is , qui vulgo judex montanorum vocatus, cujus electio

stabit in arbitrio Regiae Májestatis, non juaicis aut magistratus

civilis.” Végre pedig ha valójában joga volna is a

a bányabirót a selmeczi bányatörvény pótlékok

24—ik §— a világosan megmondja, nder Richter und Rath einer 

jeglicher freyen Bergstadt hat mit unserm Vorwissen und Wirken
%

einen geschwornen Bergmeister für zunehmen” , ennélfogva nem kö

vetelheti a tanács, hogy az ő jelöltje minden esetben 

tessék. így történt 164-7-ben is, midőn a tanács jelöltj sz

György nem fogadtatott el, hanem Haydt Jeromos lett kinevezve, 

ámbár őt a tanács elfogadni nem akarta.

2 . A második pont alatt kétféle panasz van, az elsőre 

nézve a Bányarendtartás 24-, 34-, és 4-5—ik czikkei világosan ki

mondják, hogy minden bányapolgáir, akár sok, akár kevés bánya-

bir, kivétel nélkül a bányabiróság hatásköre alá tar

tozik. A 34—ik czikk még hozzá teszi, hogy "auch hierinnen die 

Waldburger -unsre Amtleute, und ihre Diener, Brodges Iftd und 

Dienstbothen begriffen haben wollen, und deren jeder von unserm 

Bergmeister oder Bergrichter Recht nehmen und geben solle".

Igy 1638—bán, midőn a Frisowitz örökösök és Rothai között 

pör tárnadt ,és jRothal, nem elégedvén meg a bányabiróság itéle—

tével, ügyét a királyi táblához feljebb vitte, és onnan 

hajtást eszközölt ki, megparancsolta III.Férdinand király 

1638 május 26—án, hogy Hans Sockh akkori fokamaragróf a vég

rehajtást a bányarészekre és bányabirtokra nézve ne engedje 

foganatosíttatni. Hasonló rendeletet kapott 1649 junius 2-án 

a körmöczi adminis trator Hennáim Roth és Jeremiás Csekh. 1654— 

ben midőn a Sockh és Vichter örökösök között por támadt, és a 

pörös felek a bányabiróságot mellőzték, Ő Felsége m .Ferdinand
m |
1654- október 4—én kelt rendeletével a pörös feleket megrótta, 

éB 2ooo db arany fizetésével megbüntetni parancsolta 

Kayser Márton bányapolgárt elitélte a bányabiróság, de a pala 

tinus maga akart felette Ítélni, mert nemes ember volt, de a 

király ettől eltiltotta a palatínust. 166o—bán pedig, midőn
\
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az ország rendel a bányabiróság hatóságát megváltoztatni akar

ták, a király junius 17-én kijelentette, hogy a régi idők óta 

gyakorolt kamarai jurisdictiót ezentúl is fenntartani kíván

ja. 1700-ban, midőn özvegy Gruberné meghalt, a város maga 

akarta hagyatékát letárgyalni, ámbár bányabirtokosné volt ; 

ezt a bányabiróság meg nem engedhetvén, a város az udvari 

kamarához felebbezett, ez pedig 17oo julius 29—én kelt leira

tában kijelentette, ndasz die waldbürgerliche praerogativ 

notorie dér gemeinen bürgerlichen condition praevalire in er- 

wegung die samentliche Bergstádte ihre Privilegia et libertates 

nur von dem Bergbau oder Waldburgerachaf t her habén". Ugyan

akkor a tanács panaszkodott, hogy a bányabiróság akar 

a Marki Anna Mária ügyében. Erre is hasonló választ adott az

udvari kamara, mert a bányapolgárság minden ügye a bóny ab Író

ság alá tartozik.

Ezeket tekintve kötelességét mulasztaná a bányabiróság,

ha bányapolgárok elhalálozása venné a lel

-árt, és az ingóságokat zár alá nem venné, mert bona mobilia

az immobiliák fölvételébe pedig a bánya- 

biróaág sohasem elegyedett, ésigy a hagyatékokat mindé* ve

gyesen tárgyaltak, ámbár a város mindég nagy hajlandóságot 

mutatott arra, hogy a tárgyalást egyedül végezze. így midőn 

j'-L-nG-j- oanyapoigar, és midőn Lemoni banyapolgár HocLruacn meg

halt, a lédák-ésazekrények kultsait a város kiküldötte magá 

noz vette, s csak a főkamaragróf komoly felhívására adta át 

a bányabiróságnak. így történt 1726-ban, midőn Weisz bánya

polgár örökösök nélkül meghalt, és a magyar udvari kamara m

den vagyonát le akarta foglalni a fiscus számára. A tárgyalás

ekkor is a bányabiróság előtt folyt le, és az állami fiscus

w3ak az unmobíiákat foglalta le, a kamarai, fiscus pedig a

banyarészeket és mobiliákat. Mindezeket tekintetbe véve igen

*<ülonÖ8f hogy a vóros tanácsa eme száLzadok óta gyakorolt he

lyes eljárás ellen panaszkodik.

A 2-ik panaszpont 2-ik részét illetőleg nem emlékezik 

senki, hogy a bányabiróság a várost valamely olyan tárgyalás

ból kizárta volna, melyben a város érékéivé volt. Felszólít

ja tehát a tanácsot, hogy erre a pontra nézve ne csak általános
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vádat emeljen, hanem concret eseteket mutasson, amelyekben a 

város mellőztetett. A panasz szövegezéséből azonban azt veszi

, hogy a város a kamarai tisztviselők feletti juris- 

dictiot gyakorolni kivánná, és pedig nemcsak polgári ingatlan

vagyonuk felett, a miben a várost soha senki sem akadályozta, 

hanem a tisztán személyes ügyeikben is . Ez a kívánsága a vá

rosnak nem teljesülhet, mert ő Felsége sz ámtalariszor határo

zottan kinyilatkoztatta, hogy a tisztek és hozzátartozóik 

feletti jurisdictiót magának fenntartja. Mindemellett már 

többkor megkisérlették a bányavárosok a tiszteket is hatósá

guk alá vonni; igy 1610-ben Beszterczebánya városa a tiszte

ket és hozzátartozóikat saját hatósága alá tartozóknak jelen

tette ki, mire Mátyás király keményen megdorgálta a város ta- 

nácsát, hogy gróf Forgács Zsigmond palatínustól egy erre vo-

natkozó rendeletet eszközölt ki, és megparancsolta, hogy ezt

a rendeletet minden arra vonatkozó iratokkal együtt küldje 

föl az udvari kamarának megsemmisités végett. Nemsokára ez

után 1619—ben Selmecz városa is kieszközölt a palatínustól

egy rendeletet, mely szerint mind azok a tisztek, kik a város 

határában házat vagy földet birtak, a város hatósága alá tar

tozóknak jelentetnek ki. Erre ő Felsége megparancsolta a fó

kám aragrófnak# ndahero befehlen wir dir gnädi g s t , du wollest 

bei unsem Verwalter zu Neusohl, unter uammergrafen zu Crem- 

nitz, und Einnehmern zu Schemnitz, dasz sie alle und jede 

Officier sowohl die Berg—Hütten als Handelsarbeiter, wie die 

Namen haben, so deme Cammerstaat unterworfen, und dir unter

geben seynd, für sich erfordern, sie zu beständigen Gehorsamb 

ermahnen, van der Stadt höchst straffmäszigen beginnen alles 

Ernstes ab, herentgegen zu ordentliche Entrichtung der Stadt— 

gaaben, damit inen sich derentwegen wider sie mit fug zu be- 

schwälren, und unserm frey eignen Cammergut dergleichen intriga 

zuzumasszen nicht ursach der gebühr nach anzuhalten, und diesen 

unsem gnädigsten Befehl bey ernstlicher Bestraffung derjenigen 

so hierwider handeln würden, tragender Plicht nach gehorsamst 

Vollziehung zu leisten nothwendige Verordnung thuen." E ren

deletből világosan kitetszik, hogy a tisztek és munkások sze—
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mélyes ügyeiben, ha különben ház és f ö 1 db irt ok o s ok is, a 'vá

rosnak hatósága nincs.

3. Felszólítja a város tanácsát: hogy nevezze meg azt a 

polgárt, akit a bányabiróság megbotoztatott vagy pénzbírság

ra Ítélt, ámbár nem tartozott az ő hatósaguk alá, mert ilyen 

9setre itt senki sem emlékezik* A város e pont alatt azt mond- 

,ja, hogy ezek a polgárok nem voltak a bányabiróság irányában 

engedelmességre felesketve! De ebből még nem következik, hogy 

nem tartoztak a bányabirósag hatósága alá, mert a bányamunká

sok sincsenek felesketve; az pedig hogy a város hatósága a 

házbirtokosokát felesketi, nem veheti ki őket a bányabiróság 

hatósága alól,

4-* Ez a panasz is két részből áll* Az el® részre nézve 

a 1Ó19—iki rendelet határozottan kimondja, hogy a bányatisz— 

tek és munkás ok csak a bányabiróság hatáskörébe tartoznak 

személyes ügyeikben, 1635-ben megdorgálta az udvari kamara 

az akkori főtiszteket, hogy a munkásoknak megengedték, hogy

a váro^iázéra megjelenjenek, 1614—ben Beszterczebányán, a 

város tanácsa és tót polgárai között fölmerült egyenetlensé

gek miatt az akkori fokamaragróf Bloentein megdorgáltatott, 

hogy az ügyet föl nem jelentette, és a palatinus elébe vinni 

engedte, es elrendelte az udvari kamara, hogy a palatinus 

határozata megsemmisites végett fölküldessák, és egy uj hatá

rozat 0 Felsege nevében adassek ki* A bányabiróság tehát égé- 

szén nelyesen jár el, ha nem engedi meg, hogy a bányákhoz 

tartozók személyes ügyeikben a város tanácsa előtt megjelen

jenek, ha a város a bányabÍróságot megkeresi, minden esetben 

gyorsan végzi a bányabiróság a neki feljelentett ügyet*

A második része a panasznak abból áll, hogy a munkások 

nem engedelmeskednek a város hajdúinak* E tekintetben már 

régóta az a szokás követtetik, hogy az éjjeli czirkálásnál 

a város hajdúi a bányabiróság hajdúival együtt járnak, mert 

az tapasz taltatott, hogy a városi hajdúk különösen szeretik 

bosszantani a bányászokat, kiknek éjjel is kell a munkába

járni* E tekintetben valójában s> ha sem adott a bányabiróság 

okot a városnak panaszra.

- 176 -
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5. Nem emlékezik itt senki sem, hogy egy városi polgár

nak hagyatékát valaha a bányabiróság összeirta és tárgyalta

volna, ha a polgár nem volt egyszersmind a bányászathoz tar

tozó; me;rt ha neki bányarészei voltak, vagy ő a bányák az, ámá 

ra dolgozott, akkor jogosan volt a bányabiróság alá valónak

tekinthető. Felszólítja tehát a várost, hogy egyenkint nevez

ze meg azokat a polgárokat, kiknek személyes ügyeibe a bánya 

bíróság jogtalanul beavatkozott.

6. E pont alatt panaszkodik a város, hogy a felső és 

alsó Fuchsloch lakosai csak egyedül a kamara hatósága alatt

állanak, de ezen segíteni alig lehet, mert felső , és alsó

Fuchsloch. Felsőbiebertáró területén fekszik, és a bányarend

tartás 34—ik czikkének 3-ik §-a világosan mondjas "wo ein 

ertzknapp oder Bergmann bei einem Bergwerk auszerhalb der 

StStte selbst ein Haus oder Wohnung, und nicht ändern Grund 

und Boden hatte, sd ist er dennoch dem Bergwerckh desselben 

Haus halben pottmässig, und unterworffen, auch hat unser Berg- 

meister und Bergrichter allein über ihn zu gebiethen, so lange 

sich derselbe Berggesel des Bergwercks nicht verwürgt, auch 

ob der oder ein anderer Bergwerksverwandte stürbe, der wie 

jetzt gerneit ist, nicht aigne noch andere Grund und Boden 

hätte, so soll mit der Bergmeister oder Bergrichter mit 

inventaren, desgleichen mit gerhaben zu setzen, und anderes, 

was zu Zeiten der Noththurfft erheischt, handeln und die Güter 

vor ihme berechtet werden, allermassen als dieweil der Arbeiter

im Leben gewesen ist TI

A fuchslochi lakások Felsőbiebertáró tartozékai, melye- 

két a kamara nem csak megtartani, de mindég szaporítani is 

igyekezett, mert nagy haszna van annak, hogy a bányákhoz kö

zel feküsznek, és minden bajban gyorsan segítséget adhatnak.
I ™ _  •  •

Ez egy bányász; telepitvény, és megelégedhetik a város, hogy 

minden ház után évenként 45 krt kap, az intézkedés jogát e 

területen csak hagyja a bényabiróságnál, a mint az Urvölgyön, 

Wandbergen, Riehtérgrundon, a rézhámorban sat. melyek Beszter- 

czebánya város határában feküsznek, de a bányabiróság hatósága
•

alá tartoznak, örök idők óta gyakoroltatik. Breenóbánya haté-
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raban vannak a, kincstári favágó telepek, több loo házzal, an

nélkül, hogy a város 1b  tás^öre alá tartoznának* Boczán is a
.

bányatelepek részint a kincstári, részint a Szentiványiak

bényabirái alá vannak vetve, és nem fizetnek semmi féle adót.

Legczélszerübb tehát, es a Fuchsloch és Steffulto között 

ie^merült perlekedesek 1 ecsL llapitása ra legjobb eljárás len

ne, ha a város a bány ab Írósággal együttesen működni akarna.

7* Helyesen emliti a panaszlevél,hogy a bányarendtartás 

szerint a bányám ive lés néz szükseges területért a f öl db irt o-
' # ^  *1 H A  * f

kosnak meg kell adni a méltányos kárpótlást, csakhogy rende

sen csak kis területeket foglal el a bányászat, a birtokos 

pedig érte olyan árt kivan, mintha egész birtokát elfoglalták 

volna* A város rendesen a földbirtokosok pártját fogja, s nem

gmdolja meg, hogy a bányák terjedése a városnak is nagy hasz

nára van.

A panaszlevél a pontja kétféle sérelmet emlit. 1. hogy

a társpénztár imoka a bányád okát mindenféle kereskedelmi

czikkekkel ellátja, és város polgáraival versenyez, 2. hogy 

a bányászok mindenféle mesterséget gyakorolnak annélkül, hogy 

valamelyik czéhbe tartoznának. Mind a két tény úgy van, de ami

az eisct i l l e t i , erre a társpénztár azért kényszerittetett, 

mert mindent olyan drágán adtaka kereske dők, hogy Bécsben is 

£_u^oJüüaL volt oeszerezheto. Egyébiránt a társpénztár tekin

tettel van a polgárokra, mert mindazt, mit méltányos áron 

kapnat, tőlük szerzi meg. 1733-ban kimutattatott, hogy 226o ft 

32 kr. értékű áru czikkeket a városi polgároktól vett a társ- 

penztár. Egyébiránt a bányászok nem kötelesek a tára) énztári 

írnoktól vám rolni, és bizonyosan a városiaktól fogják venni

s mire szükségük van, csak olcsón kapják.

Ami pedig a munkások kontárkodásait illeti, ez meg van 

tiltva, es valahányszor a város emiatt valakit bepanaszolt, 

a banyabiróság mindég egész készséggel tárgyalta az ügyet, é 

a kontérkodó szerszámait lefoglalta; de azt nem teheti, hogy 

minden suszter vagy szabó egyszerű kívánságára házmotozást 

tartson, hanem csak akkor járhat el ebben, ha a város hatósá 

gától annak rendje szerint megkerestetik.
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9# Az úgynevezett "Beuerdrittl" - tárgyában a város már

többször hivatkozott az ez irányban létező szerződésre, de 

azt soha nem tudta fel mutatni, és mivel a kincstári iratok 

közt sem tudták azt feltalálni, felszólítja a várost, hogy 

mutassa be a szerződést, hogy annak eleget tenni lenessen.

10. Senki nem emlékezik, hogy a vihnyei és szénásfalvi 

erdőségekben idegeneknek megengedtetett volna a szénités. se

inkább az történt, hogy miután a vihnyei és szénásfalvi érde

két kímélni kellett, és ott a vágatást megtiltották, a Garamon 

túl jelöltek ki szenelő helyet a vihnyei és szénásfalvi job

bágyoknak, csakhogy az a baj, hogy ezek nagyon restek, és 

indig csak a könnyű munkát keresik, s ha ilyen nincs, panasz 

kodnak. Az is igaz, hogy a polgároknak pénzen kell vásárolni 

tűzi fát, de mit nyernének azzal, ha a távolabb fekvő vágások 

bán ingyen kapnák, és a fuvar bérre többet kellene fizetniök, 

mint most a helybe szállított tűzi fáért?

Sérelmül emliti a város, hogy csak egy bizonyos m

aé gü sört vesznek át tőle a bányák, és hogy a munkásokat ha

vonként fizetik. Ezekre npzve a főhivatal nem tehet semmi 

változtatást, mert ezeket részint az udvari kamara, részint 

pedig az itt volt királyi bizottságok határozták el. E tárgy 

bán tehát forduljon a város közvetlenül az udvari kamarához.

Ezek a felvilágosítások, melyeket az itteni hivatalok

hozzám felterjesztettek; de ez alkalommal megemlítik a követ
1

kezőket is , melyek miatt a kincstár jogosan panaszkodhatna;

1. A városi hatóság minden módon igyekszik a kamarai ha 

tóság jogkörét megsérteni. Bizonyltja ezt az 1711 márczius 

24—én kelt kamarai, rendelet, mely megtiltja a városnak, hogy 

a bényabiróság elé tartozó ügyekbe ne avatkozzék.

2* 1719—ben a Weiszgartner András bányapolgár cselédje 

halt meg, kinek se háza se földbirtoka nem volt, tehát mint 

bányapolgár cselédje a bányabiróság alá tartozott, még is 

a város beavatkozott a hagyatéki tárgyalásba, és lezárolt ja 

vait csak sok sürgetésre adta ki.
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3o 1727-ben meghalt Weisz Dániel pachentárói "bánya ko

vács, ennek a hagyatékát is a város vette föl a bányabiróság 

mellőzésével, és csak a főkamaragróf komoly rendeletére en

gedte át a bányabiróságnak. . . -

4. 1732-ben meghalt Graffal Mátyás bányád ,ki nemcsaik 

bányamunkás volt, de bányarészekkel is birt, és a város mégis 

egyedül akarta hagyatékát tárgyalni, s csak sok digputálás 

után engedett a bányabiróságnak.

Hogy pedig a bányabiróság minden alkalommal készéé gesen 

megengedte, hogy a tárgyalásokat a várossal együtt folytassa, 

ki tetszik a következőkből:

1728-ban meghalt Reittner Jakab János kohóimok, kinek 

város területén csak 3 kis kertje volt összesen 17o ft ér

tékre becsülve, a többi hagyatéka pedig 4745 ft 55 krra be— 

csültetett; de azért a város hatósága meghivatott a tárgyalás

ra, és a taksa a két hatóság között egyenlően osztatott el.

Sokszor megtörtént, hogy elhalt bánvapolgárok a vidéken 

a megyében birtak jószággal, ilyen esetben mindég akadály 

nélkül elfogadja a megye a bányabiróság működés ét9 csak a
• & 

város az, mely a bányabiróság hatáskörét csorbítani kívánja.
' *

A múlt évben elfogott egy városi hajdú egy bánya munkást 

es bezárta, emiatt óvást tett a bírónál a bányabiróság, de 

mai napig sem* ksgpott elégtételt.

Néhány hét előtt egy koborló megsebesült, és a bányabi

róság abban a véleményben, hogy munkás volt, ki akarta őt 

hallgatni, amit a város megtiltott. Pedig régi idők óta közös 

helyiségben Őrizik a vizsgálat alatt levő foglyokat. A város 

bírája az e miatt tett panaszra mai napig sem adott választ.

Hasonló esetek számtalanszor történtek, sőt a bányában 

elkövetett lopást is maga a város akarta a bányabiróság köz

benjárása nélkül megbüntetni.

A város ugyan ennek azt adja okául, hogy nincsen1 végle

gesen kinevezett bányabiró, s a mostani csak ideiglenes; de
•  •

hát azért a bányabiróság véglegesen működik.

Mindezekből kitűnik, hogy nem'a bányabiróság avatja magát 

jogtalanul a város jogkörébe, hanem megfordítva, a város 

igyekszik minden alkalommal a bányabiróság hatóságát csorbítani
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Felszólítja tehát a várost, hogy a beadott panaszleve

lében általánosan emlitett sérelmeit konkrét esetek felsőre*
•  •  • • • •

lásával bizonyitsa be, és EEgigéri, hogy minden jogos kivan

ságnak egész készséggel eleget fog tenni, de elvárja egysr.ers- 

mind, hogy a város is , mint jó szomszéd a bányabirósággal es 

kamarával a békés együttműködést fentartani igyekezni fog.

• 1735 deczember 31-én rendeli báró Mittrovsky, hogy mi

után a karaaraházban volt főpénztárosi lakást a főkamaragróf- 

nak engedte át az udvari kamara, a főkönyvvivő lakásában pe

dig Kaschnitz udvari kamarai ámtiszt lakik, és igy a fö-
•  •  

pénztárosnak mint a f őkönywivőnek ingyen szállásra van joguk, 

mind a két főtisztviselőnek, hiv.ataloskoaásuk kezdete óta, 

évenként 4-o ft szállás pénz adassák.
% •

1736 január 30-án értesíti báró Mittrovsky Kirchner 

Miksa Mihály bányagondnokot, hogy az udvari kamara megengedte 

-neki a bányamivelést Bakabányán, újbányán, és Uj Szt .Háromság- 

tárón; forduljon tehát a felkérő levelekkel az illető bénya- 

biróságokhoz.

1736 január 31-én kiadja báró Mittrovszky véleményadás

végett a főtiszteknek Heintz üdvari kamarai könywivő javas-
1  •

latát, mely szerint mind a 3 kamarát egy igazgatóság alá össze

vonni, és egy főpénztárral és könyvvitellel, úgy mint Tirol- 

bán, ellátni kellene.

1736 február 16-án jelentik Keyling és Greramb főtisztek, 

hogy az Eder pénztáros javaslata, miképen lehetne a havi f i 

zetéseket megtartani, a munkásoknak pedig kéthetenként a társ- 

pénztárból előlegeket adni, sok zavarra adna alkalmat, de ha 

ezt úgy rendeznék be, hogy kéthetenként a bérek teljesen ki

számíttassanak, és a szokásos levonások után kifizettessenek, 

a béraámadás pedig csak 4* hetenként készíttessék, és akkor 

fizettessenek a havi bérek is ,a  kapott kétheti fizetés pedig 

mint előleg 'levonassék, akkor rendben lehetne tartani a szám

adást, eleget lehetne tenni az udvari kamara rendeletének és 

a munkások kívánságának is .

1736 í oruár 25-én jelenti Koler József Fer°ncz bánya-

biró, hogy a legutóbbi biróválasztáshoz meghívta a város a
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fela: biebertárói telepbirót /Kramrichter/ és a steffultói és 

fuchslochi ¿piepbiztosokat /Yiertelmeister/ d© midőn ezek 

szavazatuk beadása végett be akartak menni a szavazó terembe,

nem eres7nettek be őket. A telepbiró ez ellen óvást tett, 

és át * 3  uierc a magasházban együtt ülő tanácshoz, hogy a bá

nyáé fj&on történt szégyent bepanaszolja, és városbiró el is 

renj.elt^, hogy a biztosok a terembe bebocsáttassanak. A bá- 

njászner azonban evvel nem elégæ ik meg, mert nagy sérelemnek 

tartja, hogy a biztosokat a szavazásból ki akarták zárni, ám

bár a munkások fizetik a város adójának 1/3 részét. És mikor 

a nnilt napokban a régi városbiró ebédet adott, ehhez csak a 

telepbirót hivta meg, máskor pedig szokás volt meghívni a 

társpénztári Írnokot, és egy választmányi tagok is ; mindezek— 

bői azt vélik látni a munkás ok, hogy a város őket; lenézi, és

kérték a banyabirót, hogy nekik a szenvedett sérelemért elég

tételt szerezzen.

1736 márc zius 12—én elrendeli báró Mittrovszky thogy a

keüheti előlegek adásét a társpénztárból legközelebb megkezd-

jékf és e végre a társpénztámak 6ooo ftot adjanak kölcsön.

1736 julius 27—én átadták a selmeczi bányanni-TilTÁT»« itélt

utolsó 3 rabot a katonaságnak, hogy őket a budai várépités— 

hez elszállítsák.

1736 augusztus 8—án tárgyalásokat rendel báró Mittrovszky, 

hogy Ja Inén áil a G aramon hidat építsenek. *T

-l?36 szeptember lo—én; 68/ udvari kamarai rendelet a főkamara

grófi hivatal administrât orához* '

Mindazok a bányyamunkások, kiknek se földbirtokuk se 

házuk nincsen, nem kötelesek adót fizétnif a vájárharmad 

/Hauerdrirtl/ tehát csak azok által fizetendő, kiV a város 

v-erHetén házat vagy földet birnak. Hogy ez az ügy egészen 

„isz^áoa jöjjön, szükséges leeE a munkásokat birtokukkal e— 

gyütt ös8zeimi, iuire nézve a főkamaragrófi hivatal minél 

előbb te*ye meg a szükséges intézkedéseket. •§.

17. ' szeptember 30—án rendeli báró Mittrovszky, hogy 

ezentúl nem szabad a jérssámadást annak a tisztnek kifizetni, 

a ka. a számadást készitette, hanem a kifizetést mindég más

tisztviselő teljesítse.
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1736 október 22-én rendeli báró Mittrovse, ky, hogy Geramb 

János József f őkönywivő e rendelet keltétől számítva 6 hét 

alatt bocsánatot kérjen Gruber Ferdinand bányapolgártól, hogy 

őt nyilvánosan megsértette.

1736 október 23-án értesiti báró Mittrov® ky a bank
T

pénztárosát Eder György Miksát, hogy az udvari kamara a Kör- 

möczön berendezendő válató intézet elhelyezésére Peverelli 

házának meg a házhoz tartozó telekkel együtt megvételére 

4o5o ftot, a válató intézet berendezésére pedig 275o ft 8 

krt engedélyezett. Egyszersmind megengedte, hogy a Reitter- 

féle majorságban egy falerakó hely rendeztessék be, melyből,
•  p _¿ V  ,1 D

ha a tüzgépek szükséglete fedezve van, tűzi és épitő fát el

adni is lehet. Egyszersmind megengedte, hogy a majorságban 

Rust erdőmester számára lakás építtessék.

1736 deczanber 8—án az udvari kamara rendeletéből uta

sítja báró Mittrovszky a bányabirót Kohler-t, hogy Sembery 

praefectus elhalálozván a 7 bányaváros $  ámadásait, melye

ket azelőtt Sembery revideált, ezentúl Kohler bírálja meg, 

mi végre 2 számtiszt fog mellé adatni.
9

1736 deczember 12—én báró Mittrovszky a bányabiróság 

jegyzőjének Corwadez Mihály Imrének Öregedése következtében 

utasítja Hoffman Benedek János expectanst, hogy az eddigi 

napidijai mellett a bányabiróságnál előforduló jegyzői fog

lalatosságoknál Corwadeznek segédkezzen.

1736 deczember 13-án értesiti báró Mittrovszky a főtisz

teket, hogy az udvari kamara a jezsuiták kérelmére 4 évre 

évenként 2 szekér szénát, és az eddigi 12o öl tűzifa deputa- 

tum helyett évenként 3oo ftot engedélyezett, a jezsuiták töb

bi kérelme felől pedig bővebb felvilágosítást kiván, hogy

mikor* ki által, és mi okból voltak ezek régebben engedélyez

ve.

1736 deczember 13—án kelt iratból kitűnik, hogy Mikoviny

Sámuel geometra Selmeezen a mennyiségtanból előadásokat tar

tott.

- 183 -

10632/Nné



184

1736 deczember 25—en rendeli béró Mittrovszky a kömöczi 

főtiszteknek, hogy miután Mikoviny Sámuel az ő előadásait a 

¿ovo héten megkezdi, a Körmöczön levő expectansokát Fuxot,

es Schrötert küldjék át Selmeczre, hogy ok is tanulhassanak.

1737 január 2-án értesiti báró Mitrovszky a revistvei 

udvarbirói hivatalt, hogy el van határozva a bányásznép f á 

sára szükseges gabonát beszerezni, és Zsarnóczán betárolni, 

ütasitja e végre a zsarnoczai kulcsárt Millert, hogy az oda 

érkező gabonát elvegye megmérve, saját számadásában tartva, 

és annak idejében kiadja, 

birót Schwartzot, aki ezért hetenként 1 ftot fog kapni. Egyéb

kent pedig a magtárakkal foglalkozó tisztviselők az üzlet nye
t

reségéből 3 ot fognak kapni.

i

hajee nálhat ja az ottani

zendo

1737 január 12—én báró Mittrovszky az újonnan berende-

Selmeczen kasznárnak Dobrusky Ferencz An-

pedig, hol a gatalt hetenként 1 ft

bana gyűjtő tára lesz, kezelni fogja azt a kultsár Miller fi 

zetés nélkül, mert mint kulcsáűrnak úgy is van már

a gabonake eredő hasz ónnak 3 %-át fogj gyed

részletekben ul kapni, pedig Schwartz a biró,

-'letenkinL 1 ft fizetéssel legyen ellátni mindnyájan január 

elsejétől kezdve.

1737 januar 13—án rendeli báró Mittrovszky, hogy ezen

tul a jelentésekben a ona mérték nem kila hanem

pozsonyi merőkben jelöltessék meg; a szén pedig a bizonyta

lan lóterek helyett nszénmérték"-ben jegyeztessék, és javas

latot kivan a bsnvabirósagtól, hogy miután a szénmértékek kü

szokás

lönbözők, melyiket fogadják el általánosan?

737 január 29—en jelentik Kayling és Geramb, hogy régi

int Selmeezen a biró választás után a polgóirok 

soktagu küldöttségét küldenek a főkamaragrófhoz vagy helyette

őt, hogy a megválasztott birót a városházára 

tisztjeivel megerősittesse. Ez alkalommal a ka—

/  •

senez

kikuldendő

sara udvarban a polgári küldötteknek sz szerint eg egy
pohár bort adnak szt léül. mire 6 7 ft szokott

A Bakabányára menő kiküldött biztosoknak 12 f t ,
r r - r ' í

?-jnyera Jo ft , es Bélabányára 6 ft útiköltséget szoktak adni
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Selmeczen ez évben Lukowitz Mátyás lett biró.

1737 április 2-án értésiti báró Mittrovszky a főpénztt

rost Edert, hogy az udvari kamara Jóváhagyta, hogy a Potter 

nek engedélyezett jutalom pénzből /1184- ft / a helybeli hi-

atelezők kielégítése után még fennmaradó 826 ft 5o x.-bó

D-ove Williamson követelése is kiegyenlittessék, és a mi me£ 

ezen felül fennmarad, Potter örököseinek kiadassák.

1737 május 2-án panaszkodnak Eeyling Ádám és G am

János József főtisztek, hogy Kirchner bányagondnok a tanács-
4*

kozmányokra meg nsm jelenik, és az ott hozott határozatokat 

nem teljesiti és áltáljában a főtiszteket föl sem veszi.

1737 június 6-án meginti báró Mittrovszky Kirchner Miks

bányagondnokot, hogy 8 nap alatt igazolja magát a Károly ak

nától a kórház érig hajtott vágat tárgyában.

1737 június 11-én megemlítik, hogy Andreowitz bányatiszt 

meghalt*

1737 június 13-an véleményes jelentést tesz Sembery

János praefectus a bánysbirói hivatalra Selme ez város ható

ságától kijelölt egyénekre nézve.

A város régi szokás szerint 3 egyént Jelölt ki ez állo

másra: Gruber Ignáczot, Prean Józsefet és Masoch-ot. Ezek
I P lP ll i  I  i. I  ¡9  i * •

közül Gruber már öreg, beteges, a bányába nem járhat, heves 

természetű, a dologhoz nincs szokva, jogot nem tanult, fo

galmazó képessége középszerű; töhát a mostan ideiglenesen al 

kalmazott Kollerrel nem versenyezhe

Prean soha sem volt bányász, Bem jogász, hanem szeren 

csétien kereskedő, dolgozni nem igen szeret, fogalmazása n

«Jó, fiatalabb ugyan, de nem képes arra, hogy a bányáik igaz

em

mint vezető működhessék; Kollerrel tehát ő sem ha

sonlítható össze.

Masoch éppen semmi képességgel sem bir*

Ellenben Koller kitűnő jogász, a bányatörvényt alaposan 

ismeri, a bányamivelésben jártas, jól fogalmaz, szorgalmatos 

unkabiró, és ujabb időben elvette özvegy Langnét, egy Mitis

leányt, s evvel bányarészeket és egy bányapolgári házat is 

kap ott f s így most már selmeczi bányapo1gár, a bányabirói hi

vatalt a legjobb eredménnyel elláthatja.

10632/Nné



9 %

1737 október 13-án rendeli báró líittrovmky, hogy miu

tán a selmeczi kamara jövedelmei isten segítségével annyira 

szaporodtak, hogy a költségek fedezésén felül fölösleg is

pénztár a legközelebbi ilyen alkalmatossággal 6ooo darab ara

nyat = 25.2oo ftot Bécsbe, mint szállítmányt a sel® czi Jő-

védelemből.

1737 október 27-én jelenti Rust Imre erdőmester, hogy

a jalnai hid elkéaült, de az ut mocsáron át még munkában van.

1738 január 18-án 69/ részletes urasitás adatik, hogy a

bányavárosok miképen vezessék számadásaikat.

1738 január 22-én rendeli báró Mittrovszky a bányabiró- 

ságoknak, hogy ezentúl a bányabiróságok kiadványait az eddigi 

szokásos "N.N.bergmeiater und verordnete geschworne Beisitzer 

des kais.und königl. Berggerichts N ." helyett mindég a bánya

biró egy eskädt ülnökkel és a jegyzővel, mindegyik a nevének 

és hivatalának kitevése mellett személyesen aláirják.

1738 február 5-én jóváhagyja báró Mittrovszky, hogy a 

stadtgrundi kohó mellett levő nagy rét Pontani—t ó i  8oc fton 

megvecessék, miután ezt a rétet a kincstár és Fotani eddig is 

közösen használták, és a széna felét a kincstár, felét pedig 

Fontani kaszáltatta.Ezentúl tehát az egész rét a kincstáré

legyen. I

1738 február 5-án rendeli az udvari kamara, hogy az 

1709—tői 1725-ig a bányászoknak hátra maradt béreik, melyek

összesen 65#4o9 ft 46 1/2 ír .

tesznek, levonva belőle a bányászokra 

eső városk adó 1/2 részét, melyet a

kincstár már megfizetett 23#636 " 21 1/2 w

a fennmaradó követelésük 41.773 ft 25 sir*

mely ö Felsége 1726 november 27-én

kerekszámban 4o.ooo fttal
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jóváhagyott kifizettessék; miután 

azonban 1726-tól 1738-ig az adó 

1/2 részére ismét

fizettetett, fizetendő még 17.477 ft 55 xr.

mely összegről a kimutatás utalványozás végett felterjesz-

522

tendő.

1738 április 28-án értesiti báró MittrovsEky a selm

főtiszteket, hogy nemsokára Bécsbe fog menni, és elrendeli, 

hogy mig távol lesz, Kaschnitz számtanácsossal együtt intéz 

zék el a nevezetesebb ügyeket, neki pedig mindenről jelentést 

küldjenek. A kimutatások EÖrmőczről és Beszterezebanyáról

csak úgy be fognak küldetni, mintha ő itthon lenne, a besz- 

cerczebányai költségekre havonként legfeljebb lo.ooo ft el-

látmány adandó.

1738 május 6—ikán már Bécsben van báró Mittrcvszky.

1738 május7-ikén irja Báró Mittrovszky Bécsből, hogy az 

udvari kamara szerződést kötött Martinelli épitésszel a Balás 

falván Erdélyben épitendő püspöki rezidentia, klastrom, és 

templom felépítése iránt, 57.ooo ft költség erejéig; a költ

ségből 25ooo ftot a görög egyesült papság Ígérte összeszerez

hetni, 2ooo ft pedig a balásfalvi jóság  jövedexméből fog fe

deztetni, a fennm aradó  3o*ooo ftot a selmBezi bányák: jövedel

méből kell fedezni 4.4oo ft-os évi részletekben.

1733 junius 11-én kelt jelentésből kitetszik, hogy a 

munkások és fuvarosok közül akan átengedték a kamarr.né^ -evő 

régi követeléseiket a hyeronimitanús barátoknak, a s 

klastrom és templom épités költségeinek könnyebb fedezhetese

végett.

1738 junius 13-án értesiti a város a kamarát, hogy kü

lönféle terhes kiadásai miatt nem képes az utat a belaban^vai

kapuk között jól helyreállítani, és fentartani,

ez okból javasolja, hogy a Tepláról épitendő ut nem a bela-

bányai kapuhoz hanem Mihály táró mellett a

Knochengasse-n keresztül a felső piacra; a város azután 

fogja javíttatni saját költségén a felső  patikától a frauen 

bergi kapuig az utat és fenn is fogja tartani, de a többi

költségeket fedezze a kamara*
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Mi

173ö augusztus o-án 131 ft és 4- krt utalványoz báró 

rovszky Bécsből Artnernak, ki az utépités tanúim ányDzása

vegett ki volt küldve Ausztriába.

Mi

"738 szeptember 12-én vissza erkezett SeIee ezre báró

intovszky

38 szeptember 16—an rendeletet adott ki a város a ues

tis behurczolása ellen. S rendelet szerint 1 . nem szabad pasz- 

szus nélkül senkit sem a házba befogadni. 2. E rendelet végre

hajtásra különös biztosok ügyeljenek. 3. Minden mellékes utat

kel . zárni. 4*. Az érezfuvarosok is láttassanak el passzus

sal, melyet esetleg elömutatni tartoznak. 5 . A fő utakon őrök

alkala adtassanak. 6. A Írástudó őrök alkalmaztassa

kik a passzuso kát megvizsgálni . 7. Az e rendelet

végrehajtása ra szükseges költségek kiutalvány őzt assanak.* 8.

Mindennap meg kell huzni a harangot egy bizonyos órában, hogy

3 akosok az istent kérjék e csapás elfordítására.

738 ember 29—én Gall János Ferencz bányatiszt

nek a selmsczi bányák modell jéért mérték szerint 3 pél

dányban keszi 950 ft jutalmat utalványozott az udvari ka-

1/38 cieczemcer 30—án panaszkodnak a lutheránusok Selme

ezen a főkamaragrof előtt, hogy a bányabiróság és városbiró

^3 a lutheránusokat a jezsuiták egyszerű vádaskodására

isinkén kihallgatás nélkül elítéli, és az Ítéletet rajtok vég 

re hajtja.

2. Hogy a lutheránus munkások kénytelenek holikusD

'árasaiban reszt venni, szigorú büntetés terhe alatt.

A lutheránus vallásban nevelt olyan gyér kik

nek szülei ’¿atholikusok lette, a jezsuiták elfogatják és be- 

zárat ják.

-0S7 oiglisbergen elszedték a lutheránus munkásolá: ól

az ő vallásukra vonatkozó könyveket.
#

; .  Schittrisbergen egy lutheránus bábát bezártak, 

gyermeket a lutheránus oratóriumban kereszteltetett

ért

eg
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1739 január 26-án jóváhagyja a főkamaragróf, hegy az 

országban mindinkább terjedő pestis miatt a Dorottyatárónáa 

egy kórház rendeztessék bef melybe a megbetegedetteket el

különíteni lehet. A város a költségekhez 1/4—el kész hozzá

járulni.

Miután faggyút sehol sem lehet kapni, tudakozódni fog, 

hogy mennyibe kerülne a faolaj, melyet mér régebben is hasz-
#

náltak világításra faggyú helyett.

1739 február 1-én megemlíti a fokamaragróf, hogy Klein 

imok egybe akar kelni az özvegy Stegemével, de miután az 

udvari kamara de gtiltotta az expectansok házasságát, az ex- 

pectansok pedig rendesen az írnokok közül választatnak, ennél 

fogva az írnokoknak is meg van tiltva a házassági értesíten

dő Klein, hogy ha az özvegy Stégemével egybe kél, fizetése,

valamint az özvegy ellátása is meg fog szüntetteni.

1739 február 6-án170/  udvari kamarai rendelet báró Mittrovszk;

János főkamaragrófi hivatal administrâtórának.

A bányarészek akkor sem szállanak a kincstárra, ha a

birtokos nélkül hal el; ezen esetben örökli a bánya

részeket a volt birtokosnak atyja, anyja, vagy más fölfelé 

menő rokona.

1739 február 26-án kimutattatik, hogy a kincstár mennyi- 

vei tartozik a tisztviselőknek és munkásoknak, anyagszállitók 

nak, lovasgazdáknak stixa régi időkből? és pedig tartozik!

a tisztviselőknek elmaradt fizetés 

sel

a

fafuvarosoknak

kosárszállitóknak

a zúz ómunkás oknak és fuvarosoknak

összesen

ezek közül leütendő 

marad kifizetendő

2.o32 ft 4-5 kr.

14-. 478 

1.464

ft

ft

3 .

3 .595

TI

ft

16 1/2 kr 

2 1 /2  kr 

8 1 /4  kr 

31 1 /2  kr

24.898 " 23 1/2 kr

24.781 ft 18 kr

%
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1739 márczius 7-én értesiti a főkamaragróf a selmeczi
1

fcpénztárost Edert, hogy az udvari kamara az eddigi ideigle

nes bányát)Írónak Kohler Ferencz Józsefnek eddigi 2o8 ft fi

zetését 1758 januar elsejétől kezdve évi 600 ftra fölemelte, 

meghagyván az eddigi következő mellékjövedelmét, u.m. az

érezoszt ásókért évi 123 ft 4- krt, iró szerekért évi 7 ft

3 1/2 krt, faggyú átalányt évi 15 fttal, a társpénztárból

lo4- ftot, továbbá évi 2o öl tűzifát, vagy 5o ft

54 mérő zabot, és 2 szekér szénát, Kohler azonban tovább is 

csak ideiglenes bányabiró marad.

1739 márczius 7-én jelentést tesznek a főtisztek, hogy
m

miután szükséges lesz a selmeczi bányák a  ámára való fát a 

Beszterczebányán felül fekvő erdőkből szállitani, bejárták 

Mikovinyve^ együtt a Garam folyót Beszterczebányától a jal-

, es úgy találták, hogy a Garamon való tutajozásnak 

csak o ma^om ál^ útjában, melyek közül az 1—ső mindjárt Besz 

-erczebánya alatt a 2advánszkyé, a 2-ik Wilkanovánál Bohusé, 

a 3-ik Hainiknél fekszik és 3 /4  része

1/4 része pedig a kincstáré; a 4-ik Zólyom városáé, az 5-ik

Bútznál gróf Sszterházy Istváné, és a 6-ik Butz alatt

sroluczkyé. Mindezeket a malmokat meg lebetne hagyni, csak

a gav-akat Kellene a foIyÓDol eltávolitani, a malmokhoz szűk—

/izei pedig k-iön árkokban kellene a malmokhoz vezet

ni. A birtokosok mind beleegyeztek a gátak eltávolitásába, 

s az árkok helyreálliüásába, ha a változtatások a kincstár 

költségén fognak végrehajtatni. Mikoviny azt véli, hogy ezek 

az átalakitások 12-15 ezer ftba fognak kerülni, legközelebb

azonban ki fogja tűzni az árkokat, és részletes költségvetést

terjeszt a főkamaragróf elé,

- ^9 márczius 15—én jelenti a bányabiró, hogy Corwadetz

bányabirósági jegyző meghalt.

1 márczius 29—én értesiti a főkamaragróf a selmeczi 

főtiszteket, hogy az udvari kamara rendeletéből Szomolnokra 

^o.ooo ft ellátmány küldendő a selmeczi mivelés feleslegéből

-739 aájus 2-án értesiti a főkamaragróf a selmeczi, kör

oeszterczebányai főtiszteket, hogy az udvari kamaramoczi ea
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Í 9 
rendelete szerint az udvari számvevőségtől Morgenbesser

Ferencz és Marzányi János szémtisztek leküldetnek, hogy az

itt levő Kaschnitz s. ámvizsgáló felügyelete alatt 1736-tól

kezdve a hátralevő számadásokat az egyes hivataloktól besze

rezzék, megvizsgálják, a talált nehezteléseket velők közöl

jék, és ha lehet, elenyésztessék, s az igy előlegesen meg

vizsgált számadásokat az udvari kamara számvevőségéhez föl— 

térj essék, s az onnan érkező nehézményeket kiadják, felviiá

gositásukat szorgalmazzák, és a hanyag számadókat kötelessé 

geik teljesítésére szőritsák.

1739 június 5-én utasitja  a főkamaragróf a főtiszte

iét, hogy értesitsék a jezsuiták főnökét, hogy elkészülvén

o uj rezidentiájuk, a régi rezidentiát, mely egykor fő

volt, a kamarának visszaadják, és hogy akönywi " *

fők ara ara gróf hajlandó javasolni az udvari kamarának, hogy 

azt a 2ooo ftot, mellyel a jqzsuiták a társpénztárnak tart

nak, a kamara megfizesse, és looo ftot is ajándékozzon az uj 

rezidentia teljes elkészítésére.

1739 junius 24-énJ7 1 /  rendeli V I . Károly király, hogy a bi

nyak mivelésének élénkitése czéljából ezentúl lo évig a be

váltott ezüst bécsi márkája 18 rfttal fizettessék, lo év után
§

fenn tartja magának a határozatot, hogy leszállittassa—e az

eddigi 14- ft 14 krra, vagy nem? Elvárja a jótéteményéért

hogy a királyi jogok és regaliák mindenki által tiszteletben 

tartatni fognak*

Az ólmot és mázagot termelő magánosokra ez az áremelés 

csak akkor alkalmazható, ha ők az ólom mázsáját 9 fton, a 

mázagét pedig hordóval együtt 7 fton adják a kincstárnak.

1739 július 17-én kiutalványoz a főkamaragróf 187 ft

1 krt, és 24- mérő zabot és 2 szekér szénát abból az alkalom

ból, hogy a körül fekvő 5 magyar és 6 bányaváros küldöttei 

a főkamaragrófi hivatalban 3 uapig tanácskoztak a pestis 

ellen való védelmi intézkedések fe lő l .

1739 július 30-án kitetszik  egy jelentésből, hogy az

udvari kamara a négyheti fizetés helyett ianét kétheti fize

téseket engedélyezett*
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1739 augusztus 17-én utasítja a főkamaragróf a bank

pénztárosát, Edért, hogy miután a Selmecz város bányajöve

delmei Finsterort, Felsőbiebertáró, Istenáldástáró, Pachen- 

áró és Mihálytáró bányáknál zár alá vétettek, ez idő óta
%

azonban a város nem fizeti munkásait; nehogy a szegény mun

kások a város makacssága miatt tovább is szenvedjenek, vegye 

át a oénztáros a nevezett jövedelmeket külön támadással, ke

zelje a penzeket, és fizesse rendesen a költségeket mindaddig, 

mig a folyamatban levő port az udvari kamara el nem intézi.

B bányák most mind fölösleget adnak, tehát a fizetés könnyen 

teljesíthető; hogyha azonban a bányák veszteségbe jönnének, 

tegyen a pénztáros jelentést jó előre, hogy a költségek fe-
•  I

gondoskodni lehessen.

1739 szeptember 8-án volt oraviczai bányamestert Wattrang 

Gusztáv Józsefet, ki a háború elől Oraviczáról Selmeczre me

nekült, miután az ellenség visszanyomatott, 5o vágólegénnyel,

9 áccsal, 2 kováccsal, és egy bányaügyelővel a szükséges szer

számokkal együtt Belgrádba küldték, és 6o napi költségül 4162 

ftot adtak neki. Neje Selmeczen maradt, s hetenként 3 ftot
%

kap. Wattrang naponként 3 ftot számolhat el napidijat.

I > szeptember 13—én rendeli a fokamaragróf, hogy

Hentaller, a revistyei uradalom udvarbirója, az átküldött

mérő repezemaggal kiserletet tegyen a geletneki határban, 

milyen eredménnyel lehetne itt helyben repezét termelni, és 

annak magját olajgyártásra felhasználni.

1739 szeptember 17—én ujabb 200 vágó legényt es más nrun- 

küldenek Belgrádba, és a 6o napra való ellátmányt 13,4-4-0 

ft 7 krt is velők küldik.

1739 október 12-én irja a főkamaragróf Barsmegye alis

pánjának báró Majthény Mártonnak, hogy az udvari kamara azok 

közül a gyermekek közül, kiknek szülei az utolsó háborúban 

elvesztek, és kiket a Csalóköz szigetére és Kilitiben tele- 

pittettek, a már munkára képes nagyobbakat ide SeÍme ezre fog

ja küldeni, minthogy 2oo-at miután pedig a pestis miatt azon

nal ide be nem eresztetnek, hanem Léván 2 hétig kell veszte

gelniük, fölkéri az alispánt, szíveskedjék intézkedni, hogy 

a gyermekek Léván szállást és élelmezést kaphassanak.
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1739 november 9-én utasitja  báró Mittrovszky a szklenéi

orvost Topáiért, hogy miután vagy 3oo bánsági árva már Lévá

ra megérkezett, és ott 14 napi vesztegzárt kell eltölteniök, 

hallomás szerint pedig soknak ruhájuk sincs, és betegek is 

vannak köztük, menjen Topaier azonnal Lévára, vigyen magá- 

val orvosságot, és 4—5oo ftot, és tegyen meg Léván minden 

szükségest, hogy a szegény árvák1a hideg ellen ruházattal meg-

óva, és a betegek orvossággal ellátva legyenek addig is , mig 

ide át nem szállíttatnak*

1739 november-3o-án jelentik, hogy megérkeztek az árvák, 

és a Dorottyatáró mellett levő lazaretben lettek elszállásol

va.

1739 deczember 1-én haza érkeztek a Belgrádba küldött

bányászok.

174-0 január 7-en rendeli báró Mittrovszky főkamaragróf, 

hogy küldjenek egy értelmes embert Szolnokra a kamara számé

ra ott levő 26,ooo ft átvétele végett. De mivel nem bizonyos,

rezzen magának az illető bizonyosságot, és ha a város fertőz

ve van, ne menjen be, hanem a városon kivül álljon meg, és

vétele véw _ _  sótisztek hozzák ki a pénzt, és tegyék be 

egy edénybe, melyben eczet legyen, azután 12 lépésre távozza

nak tőle; ekkor a selmeczi vegye ki a pénzt az eczetből, ol- 

vassa meg, és a magával hozott súly mérővel mérje meg a sú

lyát. Azután irja meg az átvételi nyugtatót, tegye azt le a 

földre, és hagyja ott, hogy eltávozta után a szolnokiak átve

hessék.

1740 január 27—én bepanaszolta Pámer Godefridus Soc.Jesu 

Resid.Superior és selmeczi plébános, hogy 2 hét előtt, midőn 

Spillenberg Dávid meghalt, kit, ámbár lutheránus volt, mint 

idegent neki lett volna joga eltemetni, ő a bányabirót fel

szólította, hogy őt plébánosi jogában megvédje és ne engedje, 

hogy Spillenberget a lutheránusok temessék el? a bányabiró 

mindent megígért, de semmit sem teljesített, és a lutheránusok 

a halottat eltemették, a temetésen igen sokan részt vettek,

írásban t sótisztekkel, hogy megérkezett a pénz át
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és néhány lutheránus ur a menet élén ment, kezét a kardon 

tartva, s mintegy védelemre készen. Mivel az ő joga igy meg

sértetett, és mert Spillenbergnek Selmeczen birtoka nincs, 

tehát mint idegent ő tetszése szerint stolával temethette, 

ő utólagosan lec körmöczi aranyat kér mint stola funeralist, 

és azoktól, kik a ~2lgot rendezték, büntetésül még 5o aranyat.

A főkamaragróf ezt a panaszt igazolás végett kiadván 

Kohler bányabirónak, az előadta, hogy igenis megigérte a 

plébánosnak, hogy megvizsgálja a dolgot, és a plébánost jo

gé an megvédelmezi; de miután a bányabirósági ülnökökkel ta

nácskozott, megállapították, hogy Spillenberg nem tartozott 

a ~e_meczi polgárok közé, mert a városban nem volt birtoka, 

de minthogy ő principális volt Pachertárónál és Windischleut- 

tenn&x, és ezeken kivül még sok más vállalatnak részese volt,

4 bányapolgárok kötelékébe tartozott, és mint ilyen nem volt 

idegennek tekinthető, tehát a plébánosnak se volt joga őt 

eltemetni, s tőle stolát követelni.

17^0 február 12-én báró Mittrovszky a bánságból felho

zott árvák és kivándorlók gondnokává Rust erdőmestert rende

li, és utasítja őt, hogy a következő módon járjon el velők:

1. Azok, kik már öregek ésmunkára nem képesek, de ápo

lóba meg nem szorultak, kapnak naponként 5 krt, egyébiránt 

pedig magok gondoskodjanak szállásról és ellátásukról. Ezek

hez számítandók a kis gyermekkel bíró asszonyok i s , kik a 

gyermek miatt nem dolgozhatnak.

• 2 . A 12 éven alul levő gyermekek jó katholikus emberekre 

bizandók, naponként 6 xr. ellátás mellett.

3. Azgk az asszonyok, kiknek kis gyermekök nincs, tehát 

munkára képesek, és a 12 évnél öregebb leányok, kik szolgálat

ba mehetnek, egyszer mindenkorra személyenként lo ftot kapnak, 

s azután gondoskodjanak megélhetésükről.

4 . Azoknak, kik a 12 évesnél öregebb fiukat magukhoz ve

szik, a nekik járó naponkénti 6 kron kívül egyszer mindenkor

ra b ftot kell adni, hogy a fiukat ruhával ellássák, és tisz
tán tartsák.
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5# Azok az öregek, és nyomorultak, kik ápolásra szorul

tak, naponként 6 kr éleimezéspénzt kapnak, a ruházatjuk, 

szállásuk és orvosi ellátásuk költségeit pedig a szükség 

szerint a kincstár fedezi. Mint ápolók ezek mellett a kis

gyerekekkel biró asszonyok alkalmazandók, és ezért az élel

mezésük mellett még évenkint lo ft fizetést kapjanak.

Mindezekről az erdömester Búst felügyelete alatt az ő 

imoka Eichter János vigye a közvetetlen gondozást és szám

adást, a miért hetenként 1 ftot számithat fel.

1740 február 18-án a fői© maragróf véleményt kér a sel- 

meczi főtisztektől, nem volna-e célszerű a zólyomi uradal

mat mostani birtokosától a kamarához átvenni? Micsoda haszon 

háramolna ebből a 3 kamarára és az alattvalókra? és mennyire 

lehetne a haa nőt évenként megközelitőleg számitani?

1740 február 22—én megköttetett a szerződés Granath 

Henrich és Himmelreich Fülöp társakkal a Siglisbergen be

rendezendő áruház tárgyában 6 évre.

1740 márczius 16—én rendeli az udvari kamara a főkama- 

ragrófnak, hogy a bányabiró Kohler ösee eállitása szerint a 

munkásoknak még 24-.781 ft 18 kr lenne kifizetendő az ő régi
/ •

követelésükre, de mert ilyen nagy összeg kifizetése egyszer

re igen megterhelné a pénztárt, elhatároztatott, hogy mostan 

csak a fuvarosok követelése 1.464- ft 2 1/2 krral, és a kosár- 

szállitók követelése 3«328 ft 8 1/4- krral, fizettessék ki,

és tegyen a főlamaragróf jelentést, hogy a fennmaradó köve

telések évenkint milyen részletekben egyenlittessenek ki?

1740 márczius 18—án értesiti a főkamaragróf a főtiszte

ket és bányabiróságot, hogy az udvari kamara a Selmecz város 

tanácsa által a főkamaragrófi hivatal pecsétjének történt 

gyalázatos megsértése miatt /a  városban 4- pinczét bezártak 

és a főkamaragrófi hivatal pecsétjével lepecsételték, a város 

pedig a pecsétet le szakittatta, és a pinczéket ismét megnyit

o tta7*72/ büntetésül elrendelte, hogy a Selmecz város tanácsá

ban résztvevő bányapolgárok 1739 évi julius 29—tői kezdve 

további rendeletig a magasabb^^ és ^  fizetésre érdemeseknek 

nem tekintendők és a tőlük b e v á l t a n d ó é s  attól az idő—
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tői kezdve csak a közönséges beváltási, áron számítandó és 

fizetendő, a mennyiben pedig már többet kaptak volna, a több 

let a legközelebbi alkalommal a fizetésből levonandó.

1740 április 14~én a főkanaragróf kinevezi Geramb Jó-

zsef Antalt expectanssá, mert már 3 éve hogy ingyen szolgál 

a bányászatnál és kémlészétnél, az atyja pedig már több mint 

20 év óta igen jó ^olgálatokat tesz a

174o április 26-án ünnepélyes óvást tesz Pamer Gottfried 

selnE czi plébános a bányabiró Kohler és a bányabiróság

den intézkedése ellen, mellyel az egyház jogait megszorítani 

tórekedik.

1740 április 28-án jelentést tesz a bányabiró a fokama- 

ragrófhoz, hogy a siglisbargi tanitói állás betöltése miatt 

összeütközés történt a jezsuiták és a bányabiróság között.

A siglisbergi tanitó 2 db deszkát lopott a bányától, és mi- 

után a lopás reá bizonyittatott, a plébános Terstyanszky el

kergette a tanitót, és másikat rendelt a helyébe. A bánya— 

biró ehnez az ő hatáskörébe való beavatkozást látván azt kí

vánta, hogy a régi tanitó mindaddig maradjon hivatalában, 

mig a bányabirósagtól el nem Ítéltetik, és mig a bányabiró—

ság helyébe más tanitót nem alkalmaz. A plébános azonban n 

akarja megengedni, hogy a bányabiróság a tanitói állomás be 

: öltésébe befolyást gyakoroljon; a régi tanitót tehát kl

em

kergette az iskolából, melynek ajtaját bezárta, és a kulcso 

iát magához vetLe, a bányabiróság ellen pedig Írásban óvást

tett, es excommunicatioval fenyeget. A bsnyabiró kéri a fő-

¿camaragróf ot, hogy védje meg őt hatás körében.

1740 április 29—én értesiti a fokamaragróf a bányabirót, 

bogy aznap a városi biró Oberaigner György és a városi tanács

neveben Prean József és Gruber Ferdinand tanácsnokok nála
t

megjelentek, és a kellő aláizatossággal bocsánatot kértek, 

hogy az újból lepecsételt 4 városi pincze a zár alól felsza 

Dad  ̂t tassek, a zár alá vett társulati^^ és 7) nekik kiadas

, a városi sör ismét elfogadtassák, és a magasabb és 

fizetés ismét megadassák. M i u t ^ a  város hatósága más egyéb 

tulhágásai w és ¿óva tette, a Junker bányapolgár testamentomát

% •
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a bányabiróságnál eredetiben bemutatta, és Richter András 

bányapolgárt a polgárok sorába fölvette, megengedi a főkama

ragróf, hogy a bányabiróság a 4 pinczéről vegye le pecsét

jeit, és adja át a pinczéket azonnal a városnak, egyébiránt 

pedig várja el az udvari kamara további rendeleteit.

1740 május 6—án értesiti a főkamaragróf a főtiszteket, 

hogy az udvari kamara Deadda József Eleket, és Gall János 

Eerenczet, kik eddig segéd bányatisztek voltak, valóságos 

bányatisztekké hetenként 8 ft fizetéssel, 45 ft fa és faggyú 

átalánnyal, és 5 ft. Írószerekre való átalánnyal; Leibwurtz 

Ádám ideiglenes segéd bányatisztet pedig valóságos segéd bá

nyatisztté 6 ft heti fizetéssel, 25 ft fa és faggyú átalány

nyal, és 3 ft 54- krral Írószerekre kinevezte.

1740 május 8—án, miután Gall és Deadda segéd bányatisz- 

tek már valóságos bányatisztek lettek, és eddigi helyöket be-
- * - s g i l

tölteni szükséges, Berger Károly expectanst nevezi ki a fő- 

kamaragróf segéd bányatisztnek hetenként 6 ft fizetéssel. 

Berger folyamodott ezért az állomásért, és elmondja a folya- 

modványában, hog'y már több mint 20 éve szolgál a bányászat- 

nálx 3 évig szolgált mint takarító fiú, 2 évig volt alügyelő 

segéd, 8 évig dolgozott mint vágólegény, ezután Körmöczre kül
*

detett, hogy ott a kémelést és olvasztást megtanulja, ott 

volt 2 évig; 1735-ben Kirchner bányagondnok mellé rendelte

tett, hogy a szélaknai elfúlt mélység veszedelmes megújítá

sánál mint expectans az öreg gondnoknak segítségére legyen, 

itt 3 évig mindennap még ünnep és vasárnapokon is a bányában 

töltötte idejét a munkások mellett, és valóságos bánya ügye-
*

lői szolgálatot teljesített, kétszer volt élete is veszede

lemben a Károly aknában, de szerencsésen megmenekült, mostan 

pedig már a 3-ik évben segéd bányatiszti szolgálatot telje

sít, az ő mérései szerint 3 lyukasztáis történt igen jó ered

ménnyel, egyszersmind Mikoviny előadásait is hallgatja, de 

még mindég csak 3 ft fizetése van hetenként.

1740 január 3-án rendeli báró Mittrovffiky főkamaragróf 

Guszmannak a ladoméri udvarbiró jelentésére, hogy egy úgyne

vezett vámpír kiásatása és fejenek levágatása nem tartozik a
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főkamaragrófi hivatal teendői közé, hagyja tehát ezt a .dol

got a papoknak; egyébiránt a tanuknak kihallgatásánál legyen 

Jelen, és a jegyzőkönyvet, mely a püspök elé terjesztendő* 

irja alá. ' *

1740 juniua 21—én jelenti Hentaller János zsamóczai ud- 

várbíró, hogy nehány nap előtt nagy ® ámu fegyveres katholi-

kus parasztok és nemesurak gyalogok és lovasok vonultak be
8 .

Lévára, az ottani kálvinistákat megtámadták* $  étverték, a 

tsnrclonrukat lerombolták, és 32 kálvinistát tömlöczre vetettek. 
*"■ w  p ; *  

felettök a legyei urak vizsgálatot tartottak, és Ítéletet 

hoztak, melyet megerősítés végett felterjesztettek a Consilium

1740 junius értesíti a főkamaragróf a saskői és 

revistyei uradalmak udvarbiráit, hogy Szeged és Belgrád vi

dákéról 100 és 400 ló og t iután

azok most már a ¿aseregnél fölöslegesek. Utasítja őket, hogv

a selmeczi főtisztekké

lovakat u§y, hogy a

egyetértőleg helyezzék el ezeket a

hasznukat venni lehessen,

és gondoskodjanak a lovak számára szükséges takarmány beszer

zeseról.

1.40 juliuö 5—én megérkezett az újonnan kinevezett bá—

nyavárosi orvos Dr.Woita Anta Kár oly izetése 2oo ft a

rcincstart es 2oo ft a társpénztártól. Kötél a tiszteket

es munkásokat családjaikkal együtt ingyen gyógyítani 

3 kamaránál.

ind a

¿740 augusztus 26-**án a főkamaragróf ismét Se Íme ezen van 

1740 szeptember 4—én rendeli a főkamaragróf, hogy Deadd

József Bl«k bánya 

Schüt

Welnmayer inik kohógyakornok és

Perdmánd banyaügyelő Iglóra utazzanak Morvaországba 

az ottani régi bányák megvizsgálására.

Augusztus 28-én pedig YÖdrődy Pál József expectanst és

o^robich Antal József expectanst Solenka olvasztó mesterrel

együtt Szilezíába, Gottesbergre küldötte hasonló czélból.

1740 október 29-én értesíti a főkamaragróf a főtiszteket,

hogy VI .Karoly király elhunyta után miképen czimezzék az ud

vari kamarát és a bankot.
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174-0 október 29—én érte siti a f őkamaragróf a főtiszte

két, hogy miután YI.Károly király október 2o-án 1 és 2 óra 

között éjjel meghalt, Maria Therezia legidősebb leánya vette 

át az uralkodást, kinek minden rendeleteit teljes hódolattal 

teljesíteni kötelesek.

1740 deczember 19—én értesiti a fokamaragrof a 3 kamara 

főtisztjeit, hogy miután a király elhalálozása után minden 

hivatal, nyugalomdij, kegydij sat. megszűnik, Y I. Károly ki-

rály halála következtében a hivatalok csak ideigleneseknek 

tekintendők, mind addig, mig újból meg nem erősittetnek, a 

hivatalban levők fizetései is tehát csak ideiglenesen folyó- 

sitandók; a nyugalmi és ie gye Imi dijakat illetőleg azonban 

az 5oo fton felül levők azonnal megszüntetendők, és csak az 

5oo ftnál kisebbek fizetendők ki tovább is ideiglenesen.

1740 deczember 30-án értesiti a fokamaragrof a fő tisz— 

teket, hogy az udvari kamara a pénzverő mesterré Bécsbe ki

nevezett Kaschnitz József helyett a bányászati számadások át

vizsgálására Rumpler Ignácz udvari kamarai ssámtisztet, és 

mellé segédekül Morgenbesser és Marzani gyakornokokat rendel 

te k i . Rumpler fizetésének fele: 560 f t , és a gyakornokok 

napi dija, naponként 1 ft 3o xr. az itteni kamara terhére fi

zetendők.

I 74.1 január 3—án utasitást ad a fokamaragrof a J a Inán 

felállított só— és fa—árusitó hivatal számára, melyhez áru

sítónak az eddigi fokamaragrofi protokollista Inhon Jakab 

Fülöp hetenkint 5 ft fizetéssel és évenként 1 1/2 mázsa só

val, ellenőrré pedig Bichter Jánost az eddigi erdőhivatali 

Írnokot hetenként 4 ft fizetéssel és évenként 1 mázsa sóval,

végre még egy mázsáló hajdút hetenként 1 ft 3o kr

és évenként 5o font só deputatummal kinevezte. Ennek a hiva—
S

talnak kötelessége lesz aJalnán levő só-tár, faanyagok, éB 

kincstári istálló kiadásait és bevételeit elszámolni, és az 

illető számadásokat annak idejében a selmeczi főkamaragrófi 

hivatalhoz beküldeni.

1741 február 2o—án köszönetét mond báró Mittrovszky 

a sóinflpektrónak Gruebemek az értesítésért, hogy a kir.csapa—
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tok a jablonkai sorost és sánczokat elhagyták:, és az ellen-

segnek szabad utat engedtek a való jövetelre.

Kéri, hogy Gruber ezentúl is értesitse őt az ellenség minden 

mozdulatáról.

1741 február 26-án báró Mittrovszky a főtis

teket, hogy a bányavárosok könnyebb megvedhetése végett Esz

tergomba 3ooo puskát, 15oo bajonettel, és 12ooc puska követ

küldött az udvari kamara, melyeket onnan azonnal el kell ho

174-1 február 27—én értesiti báró Mittrov^ky a főtisz-

teket, hogy 3 nap múlva Beszterczebányáról Selmeczre fog 

menni, tehát inréz'.:- ijenek, hogy Jalnán a kocsija 

6 ló, és a podgyasz szeker számára 6 ló készen álljon.

174-1 április 1—én értesiti gróf Balassa Pál mint egész- 

főbiztos a főkamaragrófot, hogy a ragályos betegség

gyá állomás) megaz egész országban megszűnt, tehát a vi 

lehet szüntetni.

174-1 május 4—én jóváhagyja a főkamaragróf, hogy 

berg területén a kamara egy házat épitsen, melyben a Gránát 

és Himmelreich által bérelt kereskedés, faggyú és olajtár, 

gabonatár, és a főkamaragróf számára beszáú.ló helyiség le-

amint az mérnök tervezte.

174-1 május 23—ikán nagy ünnepiességgel megünnepelték

József koronaherczeg Selmeczen is, a főkamaragróf

vendégei voltak* a vidéken fekvő Pálfy regimentnek ezredese 

gróf Kollowrat Emanuel, az alezredes Seudliuz, több latona- 

tisst, Rontmegye és Barsmegye küldöttei, és a főtisztek, két 

kompánia bányászlegenység, egyik magyar, másik német ruhában, 

rukkolt ki fegyveresen, dobbal s zászlókkal és a bányász jel

vényekkel; a tót templomtól a német templomba vonultak, hol 

Peuchel József jezsuita páter tartott szép prédicatiót, azu-

élték a Tedeum Lauda

ai udvaron levő ágyuk tüzeltek. Azután

alatt a bányász ok és 

nagy ebéd volt a fő

anaragroi es e kivonultak mindnyájan a város alá,

— A-j; Z  OV Ti ~v camu emök nagyszerű tűzijátékkal mulattatta
r .  • c .  v ::j~lig a vendegeket es közönségét.

•  / .  %
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1741 május 24—én megemlíti a fökamaragróf egy rendele

tében, hogy ebben az évben sem Selmecz sem Újbánya városa
Mi I

nem kérték meg a főhivatalt, hogy úgy, mint azelőtt rendesen 

szokás volt, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján az újonnan 

választott birót ö Felsége nevében megerősitsék.
•  j

174*1 május havábanMartinelli János udvari éoitőmester 

az udvari kamara rendeletére 4-o kőmives legényt küldött le 

Selmeczre 2 pallérral együtt, a pallérok bére hetenként 5 ft 

egyenként, a legények pedig naponként 27 krt kapnak, melyből 

a mestergarast fizetni kötelesek, tehát kézhez csak 24- krt 

kapnak.

174-1 junius 22-én értesiti a fökamaragróf a seLseczi 

főtiszteket, hogy az udvari kamara a főherczeg születésének 

ünneplésére 5-6oo ft költséget engedélyezett, miután pedig a

költségek Selms ezen 4-25 ft 15 5/4* krra mentek, a 600 ftból

fennmaradó összeg felében Körmöcz, és felében Beszterczebá- 

uya terhére elszámolandó.

174-1 julius 7-én kéri páter Parti Leopold jezsuita a 

fökamaragrófot, hogy a Schüttersbergen épiteni kezdett ká

polnához 3 mázsa vasat adományozzon, amit a fökamaragróf meg 

is tett.

174-1 augusztus 23-ikán irja a fökamaragróf a főhivatalok 

nak, hogy sajnálatára arról értesült, miszerint Körmöczön a 

kincstári tisztviselők egymás között gyakran beszélik, hogy 

a magyarok a hivatalok ellátására nem alkalmasak, és hogy a 

hivatalnokok között levő magyarokat mind el kellene bocsáta

ni, olyan rosszul teljesitik kötelességeiét. Miután az ilyen 

haszontalan beszédek csak elégedetlenséget és gyűlölködést 

okoznak a tisztviselők és polgárok között, és teljesen
Vi r\ cmtalanok, a legszigorúbban megtiltja a tisztviselőknek, 

ilyeneket beszéljenek, és megparancsolja, hogy az e titalom

ellen cselekvőket neki azonnal feljelentsék, hogy őket szi

gorúan megbüntethesse.

174*1 szeptember 1—én jelenti a bányabiróság, hogy szive

sen meg tenne mindent a bányabiróság és ajsz^^^ák  közt fel 

njerült egyenetlenségek eloa latására, de azt nem teheti, hogy
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a siglisbergi és stefultói elemi tanítókat,kik ügyes embe-

jó katholikusok, semmit sem vétettek, és kikkel a koz

ségük van elüs ináén ok nélkül csak azért f ért a

jezsiiíták kívánják, a hivatalukból elmozd.it
r

1741 zept ember 2 73/ megküldi a főkamarag^óf a közte
*

és a jezsuiták' közti megállapított kiegyezi® pont

és utasitj C fc zteket, hogy a siglisbergi eddigi tanitót

int 4—ik Írnokot alkalmazzák

1741 szeptember 16—án jelenti Henthaller János Gáspár

zsarnóczai udvarbiró a főkamaragróf hogy az egész

zsarnóczai uradalomban csak éppen Pilán nincsenek üres házak 

és puszta telkek; a többi falvakban több kevesebb, de néme

lyikben harmadrésze a házaknak és telkeknek üres, és szívesen

csak ve e de nem kelloda adnék 

senkinek.

1741 október 26-án kitűnik a főkamaragróf leveléből, 

hogy Mikoviny mérnök a hadseregbe kiván belépni.

174-1 október 29-én jelenti Henthaller udvarbiró, hogy a 

Bars megyei gyűlésen hozott határozat szerint a revistyei ura 

dalom 25 lovas insurgenst köteles kiállítani.

174-1 november 13-án értesíti a főkamaragróf a bányapol

gárokat, hogy Ő Felsege egy bizottságot küld a b ány a‘váró sok

ba gróf Erdődy György a magyar udvari kamara elnöke, és weins

bergi Kaschnitz József tanácsos és pénzverő mester személyé

ben; a czélja a bizottságnak megvizsgálni a kezelést, és a 

szűk séges javításokat eszközölni. Felszólítja tehát a bánya- 

polgárokat, hogy a kezelésben tapasztalt hibákat a bizottság

nak felfedezzék, és a véleményük szerint szükséges javítás

kát inditványózzák ja őket, hogy felterjesztéseik

miatt semmi bajba nem fognak keveredni, és nevök elhallgatta

tik.

174*1 november 28—án kin evezi a főkamaragór Lukovicz Ká

roly Ferenczet a bónyabírósághoz aljegyzőnek a meghalt Hoffman 

Benedek helyébe.

174*1 deczember 12—én értesíti a főkamaragróf a selmeczi 

főtiszteket, hogy a lipcsei, revistyei, és saskői kincstári
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uradalmak a porták arányában 55 hu aárt kötelesek kiállítani, 

és e végre felszerelési költségek fejében 12oo ftot utalvá

nyoz*

1741 deczember 28-án felterjesztést tesz a főkamaragróf 

az udvari kamarához, melyben kéri, hogy a bányászati tisztek 

és szolgák mentessenek fel az insurrectloban való részvétel

től,- és költségeihez való járulástól, mert:

1* Már 1685-ban is felmentette őket ö Felsége a költsé-
0

gekhez való járulástól.

2* A hazai törvényekben említett extranei officiales, 

kik a költségekhez járulni kötelesek, a költségekre csak az 

ő vagyonukból, de nem az életük fenntartására szükséges ke

resetükből fizethetik.

3 . A bányászat egy peculium regium, és nem a rendes ha

tóságok, hanem az udvari kamara hatósága alatt áll, 1681-ben 

is nem az országos hatóság, hanem az udvari kamara rendelte 

el, hogy az insurrectio költségeiben részt vegyenek, és 1683- 

ban az udvari kamara mentette fel őket ettől.

5# A bányavárosck'bán nagy a drágaság.

6 . Sokszor megesik, hogy a fizetésüket sem kapják ren

desen, és néha évekig kell vámiok az elmaradt fizetésekre.

7 . A bányákban való foglalatosság veszedelmes és egész

ségtelen, csak az isten kegyelméből élnek, és nincs idejük, 

hogy vagyont gyűjtsenek.

8 . Nagy értékű anyagok, arany, ezüst, réz, ólom, vas
»

van kezelésükre bizva, meg kell tehát nekik annyit adni, a 

mennyi az életük fenntartására szükséges, különben kénytele- 

nek lesznek sikkasztani.

1742 márczius 29-én Írja a f oka mar a gróf Sembery praefec- 

tusnak, hogy parancsot kapott a bányamunkások felfegyverzésé

re.

174-2 április 20-án utasitja a főkam aragróf Mikoviny mér

nököt, hogy, miután az udvari kamara 3ooo bànyàæ felfegyver

zését, és a bányavárosokba vezető utak biztosítását elrendel- 

te: járja be Rust erdőmesterrel az egész vidéket, és keressék 

ki, hogy a szükség esetén mely utakat kellene eltöriaszolni,
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hogy az ellenség bevonulása a bányavárosokba, amennyire le 

hét, megnehezittessék, és megakadályoztass ék.

1742 április 28-án értesiti a főkamaragróf a körmöczi 

főtiszteket, hogy az udvari kamara Stiewoszky Mihály bánya 

munkásnak, ki Klingentárónál egy 113 márka sulyu szinezüst 

darabot talált, és a*zt a kincstárnak hiven beszolgáltatta, 

jutalmul 7oo ftot engedélyezett.

1742 május 4—én utasitja a főkamara gróf a saskői kul

csárt, hogy StandLegger Mihállyal együtt utazzék Holitsra, 

és ottan tanulmányozza az olaj kisajtolását a repcze magjá 

ból, és készíttessen mindjárt egy sajtót is .

1742 május 26-án felterjesztik a főtisztek egy mélyfu 

rasra szolgáló szerkezet rajzát, és a szerszámok leírását, 

hogy a máramarosi sóbányákhoz küldött fúrószerkezet haszná 

latát jobban megerteni lehessen.

1742 junius 12-én utasitja a főkamaragróf Dobruszky 

kulcsárt, hogy páter Astl-lal együtt jelöljék ki Teplán a 

templom és iskola helyét, és fogjanak az építéshez.

1742 augusztus 2-án jelentik a főtisztek, hogy a Szt.

József kápolna felepitését Baumgartner kőmives pallér 44o 

ft- elvállalta.

1742 augusztus 2-án jelenti Dobruszky Antal ladoméri 

kultsár, hogy a múlt évben elvetett 41 itcze repczemagból az 

idén lo9 pozsonyi mérő repcze magot nyertek.

1742 augusztus 9—én jelentik a selmeczi főtisztek a 

$  küenói fürdőben levő f őkamaragrófnak, hogy a délelőtti ka

tonai gyakorlat alkalmával egy káplár egy pachentárói csil-

mérsékelt szavakkal rendre utasitott, a csillér azonban 

a káplárt a megfordított puskával meg akarta ütni, és csak 

az őrmester közbe lépésének köszönhető, hogy meg nem ütötte.

Gall bán; 

nehánysz (

ki a gyakorlat

reá vágott a

jelen volt, a botjával 

Azután az egész csapat be

vonult a kórház udvarára, hogy a puskákat ott átadj Ott

ónban a munkások nem akarták le tenni

felszólította.őket Gall erre komolyan

a puskákat, és midőn

körülfogták őt, és

meg akarták verni s azt kiabálták, hogy nem hagyják magukat
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az execirozással nyaggattatni, de végre még is lecsillapod

tak, a puskákat a földre hányták, és szétoszlottak. A vizsgá

lat már megindittatott ellenük, s egyelőre műd a 75 ember

nek megtiltatott a bányába menés.

1742 szeptember 5-én jóváhagyta a főkamaragróf, a ka

tonai gyakorlat alkalmával történt zavargás okozóinak bünte

tését, mely szerint Teplan Janó 2 hétig, Chrenko Mihály 4 

hétig vasban dolgozzanak, 4 munkás a munkából elbocsáttassék, 

3 munkás pedig az eddig kiállott fogsággal bűntettessék.

1742 október 2-án Szebechlében tartott megyegyülésen 

közzé tették, hogy a Tiszán túl megint föllépett a pestis.

Ugyanakkor felolvastatott a királyné kivánsága, hogy a 

portalis insurgensek meg egy évig a táborban maradhassanak, 

kiknek zsoldjáról és ellátásáról ez évben a királyné fog gon

doskodni. A gyűlés a királyné kívánságát: "Vivat Regina 

Clementissima Domina Nostra, maneant omnes in bello" kiál

tással fogadta, és elhatározta, hogy e végre a 18o honti 

portalistának uj foglalót fog adni, a főispán Koháry pedig e 

foglalópénz fedezésére azonnal loo aranyat adott át sajátjá

ból a pénztárosnak Májláthnak, hogy vigye el a Prága körül
‘iAÜ

gróf Festetich vezérlete alatt táborozó portalistáknak.

1742 október 25-án értesiti a főkamaragróf a főtiszte

ket, hogy az udvari kamara azokat a kegydijakat, nyugalomdij 

kát, segélydijakat, es szálláspénzeket, melyeknek kifizeté

sét az elhalt király YI.Károly halálozása alkalmával felfüg

gesztették, már most megengedte hogy kifizessék, de jól meg

bírálják, hogy kiűzetésük szükséges e még most is, mert ha 

nem, hát akkor végképen megszüntetendők.

1742 decz ember 7—én jelenti a selmeezi bányabÍróság, hogy

174o április 25-én egy Glatz Anna nevű asszonyt fogtak el

tolvajlás miatt, és midőn ügyét megvizsgálták, kitűnt, hogy

az ügy malefikus, tehát a város által büntetendő; ezt Írásban

közölték is a várossal és kérték, hogy a fogolynőt vegye át; 

a városbiró azonban az iráat visszaküldte a nélkül hogy a 

levelet felbontotta volna. Erről a bányabiróság akkor jelen

tést tett a főkamaragrófi hivatalnak, de még mielőtt a jelen
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tése elintéztetett volna, megszokott a tolvajnő ,%és az ügy 

azután abban maradt* Most azonban ismét látták a városban 

az asszonyt, tehát kérdi a bányabiróság, hogy elfogassa-e?

174*2 deczember 15-én megemlíti a fő kamara gróf, hogy a 

jövő evben Zsamóczán a 2-ik kohót, Lipót aknán a kerékházat, 

Szklenon a vendegf ogadót és Istállót, Se Íme ezen a főkamara- 

gróf irodáját, Rhonitzon a kápolnát és beszálló háizat, Siglis 

bergen a kereskedők számára házat, Rothbachon a templomot 

akarják fölépíteni.

1742 deczember 18—én jelentést tesznek Zsarnóczáról a 

fokam ara grófnak, hogy a felsőhamori plébános elbeszélése sze

rint Pilán es Welkapolán 16 nap alatt 22 ember halt meg rövid 

betegseg után, különösen egy asszony, ki egy halottnak a ru

háját felöltötte, egy pár nap múlva meghalt, és nem sokára 

reá a férje is , ügy látszik tehát, hogy ott valami fertőző 

betegseg járványos. A fókánaragróf azonnal elrendelte, hogy 

Felsőhámorban őröket állítsanak Pila felé, es onnan senkit

se bocsássanak Zsamóczara vagy Selmecz felé.
I f

174*2 deczsnber 51—én felszólítja a f őkamaragróf a 3 ka

mara főtisztjeit, hogy az udvari kamara rendelete szerint 

terjesszék be hozzá az alattuk levő tisztviselők statusát és 

illetményéit, es mutassak ki, hogy mely hivatalokat lehetne 

egészen abbahagyni, vagy pedig redukálni , kevesebb személy

zettel és kisebb fízetessel ellátni, nem lehetne—e fizetés 

nélküli hivatalokat is felállítani?

1743 január 29—én megemlittetik egy jegyzőkönyvben, hogy

Art ne r expectans csinálta az uj szklenói és zsarnóczai uta

kat .

1743 február 21—én utasitja a f  őkamaragróf a sas kői 

kulcsárt Dobruszkyt, hogy a termelt repeze mag kisajtolására

egy olajsajtót csináltasson, mi vegre neki 25o ftot kiutalvá

nyoz.
4

1743 márczius végen kimutatják, hogy 1735 óta mennyi fö

lösleget szállítottak Bécsbe
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ft dr

1735--ben 60.4-57 ' 38 •
1736 rt

7.685 54 3

1737
rt

61.170 58
•

1

1738 rt 261.463 27 3

1739
TI

206.348 3 •
1740 rr 13.966 34 •

1741 tt
31o.967 54 3

1742 rt
904.177 40 2

1743 márczius végéig 12o.ooo • m

összesen 1 .952.238 11 9

1743 április -25-én' 74/ udvari kamarai rendelet a főkamara

grófhoz:

Jóváhagyatok, hogy a bányamunkások közül a fegyverfogha

tók fegyverben gyakoroltassanak, e vegre a pesti rokkantak

házából egy alkalmas őrmester fog tanitóul oda küldetni,

egyelőre 80 kiválogatott legényt tanítson be, hogy altiszté

kül szolgálhassanak, és a többi legénységet azután ezek be

gyakorolják.

A gyakorlatoknál töltött időért a közlegények 1 1/2 kr 

a 80 altiszt 5 krt kapnak naponként, Gall bányatiszt heten

ként 3 ftot és Schutz bányaügyelő hetenkint 2 ftot kapnak 

addig mig a gyakorlatok tartanak, a rend fenntartásáért. Jó 

váhagyatik továbbá, hogy gabonából és zabból egy háromévi

készlet szereztessék be akkor mikor olcsó az ára, és hogy eb

ből a készletből a munkás oknak, és lovasgazdáknak mérsékelt 

áron eladni leh elen .

J óv áh agyatik végre, hogy 12 tábori ágyú és 12 gyors ágyú 

beszereztessék és Beszterczebányán öntessék, ha Zehenw ^ Fe— 

rencz öntőmester a tábori ágyú öntését 8 fttal, a gyorságyuét 

pedig /Geschwind Stáckeln/ 10 ftért elvállalja. Az ágyuk a 

királyi c z ;lhb rrel és Szűz naaria mint az ország patronája ké— 

peivel diszitendők. Nurd Mátyás puskamüves 224 ftért évenként
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elváll alhat ja a 24* ágyú, 3ooo puska, 3ooo kard, és 3ooo 

szurony és a tölténytáskák rendben tartását.

174-3 április 28-án értesiti a főkamaragróf a főtiszte

két hogy holnap elutazik nehány hétre orvaors Megem

liti, hogy az uradalmak praefectusává Baross van felterjesz

ve de még nincs jóvá hagyva.

174-3 ájus 1—én értesiti a fökamaragróf a tiszteket,

bogy ő Felsége a hontmegyei alispánt Baross Györgyöt nevezte 

ki a kincstári uradalmak praef ectusává úgy, hogy alispáni 

hivatalát is megtartsa. Baross aznap tette le a fökamaragróf 

előtt a hivatalos esküt.

174*3 junius 14—én jóváhagyja a fökamaragróf, hogy a

bérek a bérsz ám adásban nem személyenként, hanem csapatonként
/

számoltassanak el, és csak a fizető iveken legyen minden e- 

gyes személy

174-3 augusztus 25-én bejelentik a főtisztek, hogy Sel- 

mecz város hatósága betiltotta a vihnyei fürdő alatt egy zúzó 

felállítását, mert az a terület külön birtok, s nem tartozik

a bányátorvéhy alá.

174*3 október 6-án jelenti Kohler bányabiró a Bécsben

levő főkamaragrófnak, hogy ha ő eddigi tevékenységéért csak 

akkor fog jutalmat kapni, ha a munkások régi követeléseit 

egállapitja, akkor soha se kap jutalmat, mert azokat a kö- 

veteleseket megállapítani teljes lehetetlenség, miután a ré

gi követelésekre tett fizetések mindég csak sommásan Írattak 

be, s igy most lehetetlen megállapítani, hogy minden egyes 

embernek mennyi jár mégí Ezt a munkát csak úgy lehetne el-

vegezni ha a régi követelésekre tett fizetéseket az egyesek

között követeléseik arányában osztanák szét, és úgy számita 

nák ki, hogy mennyi jár meg mindegyiknek. Az igaz, hogy igy 

nehányán kevesebbet kapnának mint kellene, de legalább kap

nának valamit, másképen soha sem fognak kapni semmit.

174-3 október 18-án Selmeczen volt már a fökamaragróf.

174*3 november 3-án értesiti a fökamaragróf a főtiszte- 

két, hogy a városok és kanara között fölmerült egyenetlensé 

gek megvizsgáláséra kiküldött biztosok gróf Erdődy György a
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magyar udvari kamara elnöke havonként looo ftot, Adelfy és 

Fekete kamarai tanácsosok havonként 4-oo ft, királyi tanajsos 

Jassy havonként 2oo ftot, királyi tanácsos Potoczky 15o ftot, 

Koler kamarai titkár 12o ftot, és Kvassay és Urbány alispánok
•  ;

naponként 4- ftot számíthatnak fel mint költséget.

* • 174-3 november 7-én

Perrás pénzverő főnököt

báró Mittrovszky föle mara 

Nagybányán, hogy miután a ^a város és

bányabiróság között fenforgó egyenetlenségek elintézése vé
M

gett itt levő bizottság nehány tagja nem tud németül, itten 

pedig a bányatörvény csak német szöveggel áll rendelkezésre,
%

és miután tudja, hogy Petrásnak van egy latin szövegű példá

nya is, legyen 

átküldeni.

szives azt neki minél előbb oálatra kölcsön

174*3 november 27—én jelenti a bányabiróság, hogy a napok 

bán Hodruson a városi korcsmában 2 bányász összeverekedett,

es az egyik a hajdút, ki őket elválasztani akarta, késsel 

megszurta. A két bányászt azután a város gondnoka bezáratta 

és nem adta ki a bányabiróság kivánatára. A városbiró is

tagadta a kiadást, nehány nap előtt pedig szabad lábra he

lyezte okét. Látszik ebből, hogy a királyi biztosok jelenlé

te sem akadályozza a várost abban, hogy a bányabiróság hatás 

körébe bele ne keverje magát.

174*3 deczember 30— án a selmeczi főtisztek negyedik vá

lasza a városi hatóság panaszpontjaira, melyeket gróf Erdődy 

biztos elé terjesztettek. E válaszban mindenekelőtt tiltakoz 

nak a főtisztek, hogy a városiak az ő triplikájokban a kincs 

tári jurisdictiót jelentéktelennek akarják feltüntetni. Ez 

a jurisdictio királyi rendeleteken alapszik, és az udvari ka 

ara utasításai szerint teljesittetik.

A tripIlkának első pontjára nem tagadják, hogy a bánya— 

bírót régente a város választotta, de ez a szokás már r

megszűnt, és ő felsége gyakorolja a kinevezést. Azonban m 

dig meg maradt az a szokás, hogy a kinevezett banyabiró eg
m  » S i . .  ' .

szeramind tagja a városi tanácsnak.

I
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2. Hogy a tanács tagjai mennyire vannak a banyabiróval

re a felsőbb hatóságok llleté-

az a joga, hogy ő

i
m

3 . A városiak azt állítják, hogy a városi és bánya-biró-

rokonigban, annak 

kesek; de el nem tagadható 6 

tetszése szerint nevezheti ki a bányabirót

sag egészen el vannak választva. Ez az állítás részben igaz 

de mégis igen sok tárgya adja elő magát naponként, melyet 

közösen kell elintezni. Hégente a bányabiróság iratai a vá~ 

rőshazán voltak, most pedig a bányabiró lakásén tartatnak, 

mert a bányabiró felelős

4 . A Weisz-féle hagyaték tárgyalásánál a bányabiróság 

egészen szabalyszerűen járt el.

5» A bányabiró fel van jogosítva a,z udvari kamara ren- 

deletei által, hogy a bányapolgároknak nem bányász ügyeiben 

is eljárjon.

$

6 . A bányapolgárok szolgaszemélyzetére nézve a bánya

bíróság agat a rendeletekhez és utasításokhoz tartotta, e

lyek a bányavárosokban teljes érvennyel bírnak, ámbár nem az 

ország rendes hatóságaitól származnak.

7* A bányabiró az udvari kamara rendeletei szerint köte 

les eljárni a bányapolgárok magán ügyeiben is .

8 . A regi szokás és a rendeletek szerint a bányász vagy 

felesége, ha lopott, nem a város hanem a bányabiróság juris— 

dictiója alá tartozott és még mindig ide tartozik.

9» A város különbséget tesz egy bányapolgár /Waldbürger/ 

és egy bányarészes /Gewerke/ között, ez a megkülömböztetes 

helytelen, mert minden bányareszes egyszersmind banyapolgár.

10. A város panaszkodik, hogy a bányabiróság már loo év 

óta illetéktelenül beleavatkozik a város dolgaiba? de elmu

lasztotta a város bebizonyítani, hogy azok az ügyek, melyeket 

1725 óta a maga hatósága alá tartozóknak követel, azelőtt is 

az ő fóruma elé tartoztak.

11# A város kívánja, hogy a bányászok a városnak hűséget 

és engedelmességet esküdjenek, de mivel az eddigi rendeletek 

8zérint a bányászok személye a bányabiróság alá tartozik, meg 

kell ezt a rendeletet tartani, mig meg nem változtatik.
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12. Panaszolja a város, hogy a kincstár egy házat vet*

a városban az erdőm est er számára, és attól a háztól nem akar- 

ja fizetni a városi adót. Továbbá panaszolja, hogy Siglis- 

bergen egy boltot nyitott, és abból a bányászokat mindenfele 

áru czikkekkel ellátja. A megvett ház csak most használoatik 

az erdőmester szállásául, későbben a Glanzenberg bányaháza 

lesz. 8iglisberg pedig n$m tartozik a város hatósága alá, 

kincstári terület, és a kincstár ott, mint földesnr, jogosit- 

va van bolt nyitására.

13. Hogy a tisztviselők bányákat miveinek, ezt nekik C 

Felsége megengedte.
1 •

14. A bányatörvény szerint csak a bányabiró illetékes

az erdők ügyeit intézni.

15. A hodrusi városi gondnok csak akkor Ítélhet bányászok

felett kisebb ügyekben, ha egyszersmind ülnök a bányabiróság- 

nál, a fontosabb tárgyakat pedig a bányabirósági ülésekben 

kell referálnia, és az elintézés ottan történik.

16. Steffultón sem szabad a piaczi áruktól illetéket ki- 

, mert a törvény azért engedett szabad piaczot^ hogy a

bányászok olcsón élhessenek.

1744. január 27—én utasítja a főkamaragróf a főtiszteket 

az udvari kamara rendeletéből, hogy Kirchner Miksa bényagond- 

nokot, ki már több év óta nem tesz semmi szolgálatot, aólit- 

sák fel nyilatkozatra, hogy mennyiben képes még szolgálatot

tenni?

I 744 február 3--án szerződést kötöttek Toppeiner Ferencz

seborvossal, mely szerinti

1 . A kincstár átadja Toppeinemek 2 évre az úri fürdő-

ben és a pincze felett levő szobákat.

2 . Toppeinemek joga van minden szobáért, ha éjjen át

is használják, hét / 7 /  kr dijait szedni a vendégtől.

3 . Toppeiner fizet a kincstárnak évenkint 5o ft has

bért.

4 . Toppeiner köteles a szobákat bútorokat és a fürdőket

mindég tisztán tartani.

5 . Toppeiner köteles a fürdővendégeket szívességgel szol

g állni.
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ó. A két éjjeli lámpást minden éjjel égve kell tarta- 

akár sok a vendég, akár kevés.

7. Evenként kimutatást kell benyújtani a fürdőben volt

vendégekről, és hogy ott mennyi időt töltöttek.

8. A két év letelte után köteles mindent jó állapotban 

vissza adni.

1744 február 9-én megemliti a főkamaragróf egy rendele

teben, hogy a királyi bizottság tegnap elutazott.

1744- február 24—én rendelte az udvari kamara, hogy a fő 

kamaragrófi hivatal secretariusa Adami ezentúl In utili et

honorifico a főkönywívővel legyen egyenlő, tehát évenként 

--.zenése , co ft, utazási átalánya loo ft a szálláspénze 4-0 f t ,
t i -fára ~o ft, éa faggyúra lo ft legyen

iuk a

744. márczius 23-án rendeli a főkamaragróf, hogy a haj_

bérfelemelés helyett egy öltözet ruhát kapjanak. 

17^4 márczius 24-én javasolja Sust Imre és Mikoviny 

Sámuel, hogy Badian és Presuvadló faluk területét a kincstár

a oanyak számára megvegye.

- április 14—en 15o ftot utalványoz a főkamaragróf

^-inr Tóbiás segéd bányatisztnek, ki egész éven át térképek 

készítésévei foglalkozik, és eddig az ehhez 

kát a sajátjából fedezte.

1744 április 28-án javasolja Baross Wörgy
C n Szklenóra külcn plébános neveztessék ki évi 3oo ft

x?44 május 12-én jóváhagyja a főkamaragróf a szklenói 

fürdőben tett építkezéseket, az úri fürcfi t, izzadté  fürdőt, 

uJ fürdőt, valamint egy uj pincze, és 2 uj szoba helyre- 

állítását a vendegfogadó háznál, melyek mind össze 7985 ft 

25 krba kerültek. Mindezek az épületek ezentúl Toppeiner Fe- 

rencz királyi seborvos gondjaira lesznek bizva, és ő fogja a 

^órdŐ^ dijakat is beszedni és elszámolni. Megengedi továbbá,

nogy az úri fürdőre egy kupola épitessék, melynek helyreáll! 

sását Mikoviny 5oo ftért elvállalta.
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1744 május 12-én kimutatják a szklenói fürdő bevételeit

a szobákért.

1742-ben volt bevétel 51 ft 15 xr

1743
n n n

•  •

összesen 147 ft 2o xr

kiadások voltak /- 85 ft 5 xr

maradt jövedelem 62 ft 15 xr

1744 május 12-én 24 ftot utalványoz a főkamaragróf a 

bányászoknak, kik magukat KI in g-e rt ár ón gyakorolják a lövés

ben.

1744. május 24—én jelentik a főtisztek, a főkamaragróf 

kérdé seire, hogy

1. 1737-től 174o-ig 3 1/2  évig az óvárban egy helyisé

get béreltek a várostól a gabonakészlet lerakására, és fizet 

tek érte évenkint 52 ftot* De miután a gabona az óvárból ki

adatott, felmondták a bérletet. 1742-ben azonban ismét ki 

akarták a helyiséget bérbe venni, de a város nem adta.

2 * 1740-ben az erdőme£;er lakásánál rendeztek be 

522 ft 56 1 /4  kr. költséggel, és a társpénztár házát is bérbe 

vették a gabonakészlet tározása végett, évenkint 25 ft bér

ért s mert az udvari kamara elrendelte, hogy 3 évi mennyisé

get tartsanak képletben.

3 . Jalnán 1740-ben és 1741-ben egy sóraktárt, fa lerakó

helyet és istállót rendeztek be összesen 5908 ft 4-4 1/2 xr . 

költséggel egy kápolnával együtt. Zsarnóczán pedig egy istál

lót és lakóházat állítottak fel 1438 ft 6 1 /4  kr. költséggel.

4 . Siglisbergen a termelés növekedvén, hogy a sok meddőt 

közelebb tudják kiszállítani az 5— Sarkóczy járaton egy fekü 

vágatot indítottak a Lipót akna felé, mely már nemsokára ké

szen lesz.

5 . Miután Kretsmáryné a Szélaknán levő istállóját fel—

hagyta, megvették tőle az épületet 15oo fton.

1744 május 25-én kimutatják, hogy utazások alkalmával

mennyi napi dijakat számíthatnak fel*
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214

A főpénztáros a kerületében a fuvarral
• •  P  •  líhffa ̂  U •  •

együtt naponként

A kerületén kivül 3 ftot és a fuvarbért.

A főkönyvvivő, • a bank pénztárosa és
%

Mikoviny

aragróf titkárja kap évenként

utiáltalányt

Rust erdőmester kap évenkint úti

általányt

A bányatisztek napontint 

A segédbányatisztek naponkint 

expectansok naponkint 

az einspaniger a kerületben 

az einspaniger a kerületen kivül 

a hajdúk tizedese

174-4 junius 75/

3 ftot

3 ft

100 ft

200 ft 

2 ft 

1 ft

1 ft

3o XT 

3o XT

30

3o XT

1744 augusztus 14-én értesiti a

Jánost 

tett.

hogy
aragróf Balogh

ertárnokká és főhivatali titkárrá kinevezt

1744- tus 28-ikán a főkamaragróf szigorú parancs

küld a bányabiróSágokhoz

szemmel tartsák.

lentést

1 hogy a vidéken csavargó idegeneket 

és a legkisebb gyanúra befogják, s neki je

gyének, mert a poroszok ismét közelednek a határ-

város hatóságát is

174-4
ólitják hasonló vigyázatra

eptemoer 10-én felajánlja a főkamaragróf a kanna

raudvarban levő szállását gróf Erdődy Györgynek

vari kamara elnökének arra az alkalomra, midőn 

kezni fog.

a agyar

eczre

174-4 szeptember 12 panaszkodik
protokolist

Ignácz Comél

hogy a múlt éyben lehetetlen volt neki a tanác

kozáai Jegyzőkönyveket a kellő időben elkészíteni

fizetése is lefoglaltatott, és mér V7

zeté s*t m 

beim i.

bányatisztek jelentéseit nem 

ért azokat csak szóval adták elő

i és azért 

.ét óta nem kapott fi 

tudta a jegyzőkönyvb

a tanácskozás után
pedig hiába

*  . J- . # - * S» ! . 7 > ^  » ]

aladgált egyik bányatiszttől a másikhoz néme
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lyiktől csak hónapok uralva tudta a jelentést megkapni. így 

történt, hogy a jegyzőkönyvek csonkák maradtak, de most már 

a főkamaragróf elrendelte, hogy minden bényatiszt Írásban ad 

ja be a jelentését, most mér rendben fogja tartani a jég
r  ' 9 ^|

könyveket, és kéri, hogy lefoglalt fizetését kiadják. A fő- 

kámaragróf megengedte a kiadást.

174-4* szeptember 15-én irja Neffzer Jakab királyi udvari 

tanácsos Pozsonyból, hogy az udVari kamara elnöke gróf Erdődy 

nem fog leutazni a bányavárosokba*

174*4* október' 24—én jelenti a főkamaragróf az udvari
I %

kamara elnökének gróf Dietrichsteinnak, hogy a bányáikt ól ha- 

vonkint loo.ooo ftot szállíthat mint felesleget Bécsbe, ha 

nem lesz szükséges Beszterczebányát is ellátni, de ha ezt az 

ellátmányt is Selmeczről kell fedezni, akkor a szállítmány
#

havohkint lo.ooo fttal kisebb lesz a báró Wisenhütten fel-

vett 6oo.ooo ftnyi kölcsönt e szerint rövid idő alatt le fog 

ja fizethetni.

1744* október 31-én jelenti Guszmann saskői udvarbiró,

hogy a szklenói fürdő 1736-tól bezárólag 174-3-ig évenként 

kerekszámban 5oo ft jövedelmet adott az italok elárusitásá- 

ból. A fürdő maga nem ad jövedelmet, és az utolsó 3 évben 

el kellett engedni évi 12 ft haszonbért, ámbár az úri fürdőBKr* * %j * ‘ MJt'. i * * 'm** ? ^t ,v • ♦ f
már tisztességesen be volt rendezve. Javasolja tehát, hogy 

a vendéglő épülete egypár vendég szobával kibővittessék, és 

istálló és kocsifélszer építtessék.
•  K i  \  V  M ,i

174-4* november 8-én pályázatot hirdet a főkamaragróf a 

nagybányai könywivői állomásra, miután az eddigi könywivő 

Miller elhalt. Ez volt az első páűLyázati hirdetés.

1744- november 13-ikén a Selmecz vidéki tisztviselők név

sora*

Keyiling János Ádám főpénztáros
•  í ; - #  r ^  T  c 1 * \  4 •  ^  "  \  9 * *  g ~

Geramb János József fokönywivő 

Kohler Ferencz József 76/

Rust Imre

Eder Miksa Gregor

Mikovíny Sámuel
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Kirchner Miksa 

Schmied József 

Balogh János 

Spiegl Ferdinand 

Deadda József 

Gall János

Scheder Dominik

Miller János 

Wattrangh Gusztáv 

Hentaller Ferencz

Waydacher Mihály János esküdt kémlész 

Feltauer Ferencz tűzgép-felügyelő 

Artner Ádám János " n

Pachinger András bányaimok

Zipszer Gottfried a kisebb társak bányatisztje 

Leibwur^z Adam segéd bányatiszt 

Berger Károly Ferenc w

Brinn Tóbiás János "

Zipazer Máté társulati "

Lamer Benedek szertári imok

Eöll Károly József gépeszeti felügyelősegéd

Wemberger Sebestyén gépészeti felügyelősegéd

Walliczek Jakab bányabirósági jegyző

Hentaller József bakabá-nyai bányabiró

Querer József ideiglenes erdész

Lukovitz Mihály József bányakémlész

Höll Ignácz bányaprotokollista 

Deadda Ignácz Ó Mindszenti bányairaok 

Fabrici Pál zuzómü felügyelő segéd

Schwarzmann Jakab érezmérő

Riegler Ferencz János hányómosó felügyelő 

Senn Péter József szarnóczai kohó irnok 

Grimm Xavér Ferencz kohó kémlész 

Singer Lipót szklenói kohóirnok

Schnel Sándor szénmérő a stadtgnmdi ólom kohóbar 

Insan Fülöp Jakab, jalnai só árusitó 

Richter Frigyes János jalnai ellenőr

I

2 /ti né



174-4 november 13-ikán mindezeket felszólította a főka-
M m

maragróf, hogy az ide érkező gróf Erdődv udvari kamara elnök 

és Kaschnitz bécsi pénzverő mester alatt működő kirélyi bi

zottság elé terjesszék javaslataikat, mit lehetne megtakarí

tani, és miként lehetne a termelést fokoz: .?

1744 november 14-én értesiti a főkamaragróf Eder György 

pénzt ár őst, hogy az éjjel Kohler bányabiró meghalt, és uta

sítja őt, hogy, mint legöregebb assessor, további rendeletig 

lássa el a bányabirósági teendőket a többi aszesszórókkal 

egyetértőleg.

1744 november 14—én rendeli a főkamaragróf, hogy a tüz- 

gépek 2—ik felügyelője Artner Ádám János, felügyeljen egy

szersmind az utakra is , melyeknek nagyobb részét ő javította 

megs az utak jó karban tartására fizessen neki hetenkint a

körmöczi kohó

a zsarnóczai- kohó

a szklenói kohó 

a hodruá. kohó

összesen

ez a pénz hetenként Artner rendelkezésére használttassék, 

bogy ő azt belátása szerint az utak fenntartására forditsa 

/Artner évenként I600 ftot kért a fentartásra, de csak 372
A j

ftot engedélyezett a főkamaragróf/.

1744 november 24—én elrendeli a főkamaragróf, hogy a 

jövő évtől kezdve semmiféle levonásokat ne tegyenek a bérfi- 

zetés alkalmával, és a siglisbergi boltosoknak meghagyass ék, 

bogy többé hitelbe semmit ne adjanak a munkásoknak.

1744 deczember 3—án jelenti a revistyei udvarbiró Hental- 

ler, hogy tegnap tizenheten az insurrectiohoz rendelt huszá

rok közül lovastól és fegyverestől együtt Geletnekre jöttek, 

ő elvette tőlük a lovakat, és utasitást kér, hogy mit te

gyen a szökevényekkel? A főkamaragróf azt irta neki, hogy 

fogassa el valamennyit, és tartsa további utasitásig fogva.

A saskői uradalomba is visszatért 5 szökevény, és a vidékBn 

még 40 huszárt láttak, kik hasonlóképen hazaszöktek, midőn 

az ellenség ellen indult* 77/

1744 deczember
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Udvarnoky ezredes 10 nap előtt 80 emberével egész Oppeln 

ig portyázott, és az útjában talált városokban mindenütt ma-
*  I

gához vette a porosz pénztárakat; 60.000 ftot hozott vissza,

és 4 szekeret mindenféle értékes holmikkal, és egy emberét 

sem vesztette el. Vele volt a fiatal gróf Janini is, kinek 

menyasszonyát Popp grófkisasszonyt a poroszok kényszeriteni 

akarták, hogy gróf Kalkreutter-hez menjen férjez. Janini 15 

emberrel meglepte őket Birovan a vacsoránál, és a vendégek 

közül kivitte menyasszonyát a kint váró kocsiba, és elvitte 

Lengyelországba Bielára, hol vele megesküdött. A hadsereg

nek jó kedve van.

1744. deczember 10-én irja Mikoviny Teschenből, hogy a

és lovassággal 7-ikén oda érkeztek, az ellenség 

elhagyta Ratibort, Loslaut, Soraut, és Plesst, melyeket az 

i.ieink azonnal elfoglaltak, az ellenség Troppau körül vonta 

össze seregeit. Gróf Révay elfoglalta Pless-t, gróf Károlyi 

Ratibor és Loslau között működik. A fiatal gróf Koháry és

Eszterházy velők van Teschenben.

I 744 deczember 17-én jelenti Dobruszky kulcsár, hogy az 

éjjel 36 szökevény gömöri insurgens Jalnán, 15 pedig Brez- 

nicskán pihent meg reggel tovább mentek haza felé.

1744 deczember 20-ikán jelenti Mikoviny Teschenből, 

hogy e hó 9-ikén nagy szerencsétlenség történt Révay Laj

gróf ezredessel, kinek vezetése alatt a turóczi és zólyomi

insurgensek Urbani kapitánnyal, a barsiak Hodosy kapitány

nyal, és a nógrádiak Battik kapitánnyal elfoglalták Pess 

városát, e hó 12-ikén lo órakor dél előtt az ellenség 6 

escadron hús zárral meglepte őket annyira, hogy idejök sem 

maradt lóra ülni. Révay 12 emberrel feltartóztatta az ellen

séget egy ideig a város kapujánál, lelőtt az ellenségből egy 

kapitányt, de ő maga is halálos sebet kapott, és a lóról le

esett. Ezalatt a legénység egy része lóra kapott, és az ut- 

czákban 3 óráig közdött a túlnyomó erővel támadó ellenséggel 

Battik kapitány lelőtte az ellenség másik kapitányát báró

Podkammert, és kivágta magát s megmenekült. Urbani és Hodosy
•  :

kapitányokat az ellenség egy szűk utczába szorította, s ott
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kénytelenek voltak-letenni a fegyvert, és 15o emberrel együtt

• foglyokká lettek. Révayt magukkal vitték ugyan, de útközben 

meghalt és Sorau-ban eltemették. 14—ikén a Beneschatzban 

fekvő 150 komáromi insurgenst akarta az ellenség hasonló 

módon elpusztítani, de ezek vigyáztak, készen várták a poro

szos t ,  és szétverték, és nehányat egész Tropauig üldözték.

A pessi szerencsétlenség főoka maguk az insurgensek voltak, 

mert nem állítottak ki őröket,-lehet azonban, hogy a lakosok 

is egyet értettek a poroszokkal. Az ellenség tegnap a gyalog

ságunkat, mely Hűltsinnál táboroz, megrohanta, de Pálffy 

Rudolftól vissza veretett, és 60 halottat meg 100 foglyot 

veszitett. Károly főherczeg Neustadtl és Holzenplotz mellett 

áll, és a Troppauban levő ellenséget szorongatja.

174-4- deczember 30-án jelenti Graszmeyer zsolnai vám

szedő, hogy a magyar insurgensek már kiköszörülték a csor

bát, melyet Pless-nél szenvedtek. Egy nappal karácson előtt 

Ratibortól egy mérföldnyire megtámadták a porosz Malachovszky 

huszárokat, kik loo-nál több szekeret kisértek Ratibor felé, 

élelmiszerekkel.

174-5 január 2-án. 70/

174-5 január 17-én a kincstári uradalmak praefectusa 

bellusi Baross György hontmegyei alispán volt.

174*5 február 24—én értesiti a főkamaragróf a praefectust, 

hogy herczeg Eszterházy a pocsuvadlói birtokot a kincstárnak 

vissza adja, és e végre nemsokára ide fog jönni az ő proviso- 

ra, %

174*5 márczius 5-én jelenti Joh.Ad.Keyling főpénztáros,

hogy a pocsuvadlói birtokra vonatkozó iratok kikeresése al

kalmával Gyökés és Yiszokára vonatkozó adatokat is talált.

Ezek a faluk Csáky Pál gróf birtokában voltak, és báró Yichter
JH

főkamaragróf váltotta azokat magához, 1678-ban pedig a sel- 

meczi kamarának átadta 4-2oo ftért. 1686-ban azonban az udvari 

kamara engedőimével a két falu 4-2oo ftért ismét Vichter báró 

birtokába jutott, 1693-ban pedig ismét visszaváltotta azokat 

a selmeczi kamara 4-2oo fton, és azóta mindég e kamara birto

kában maradtak.
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tas^enek, ezek hiányában maradtak eddig is hátra hat eszten

dő számadással.

174-5 márczius 24—én értesiti a főkamaragróf a főtiszte

ket, hogy az udvari kamara rendeletére április elsejétől 

kezdve a 2oo ftnál nagyobb fizetésekből mindenki lo % hadi

adót fizetni köteles.

174.5 márczius 28-án értesiti a főkamaragróf a főtiszte

ket, hogy az udvari kamara rendelete szerint ezentúl Bécsbe 

havonként nem 80.000 ftot, hanem llo.ooo ftot kell beszálli—

174-5 február 16— án a magyar helytartó tanács az okból,

istentiszteletek tartását rendeli el.

174-5 április 15-én érteaiti a főkamaragróf Baross prae- 

fectust, hogy ő felsége az eddigi "Universal Bankalitáts 

Collegium^-ot feloszlatta, annak eddigi igazgatóját báró 

Praudau Péter Antalt a királyi pénztárak főigazgatójának és 

az udvari kamara alelnökének nevezte ki.

174-5 május 31-én kinevezi a főkamaragróf Láng beszter- 

czebónyai titkárt Selmeczre szertárnokká és titkárrá, mert 

Balogh, ki e hivatalt eddig ellátta, egészségi tekintetekből, 

hivataláról lemondott.

174-5 junius 10-én irja a főkamaragróf, hogy Zsamóczá

rói /ahol januártól kezdve lakott/ vissza megy Selmeczre. Zsar- 

nóczán sedes dominalis-t tartott.

174*5 julius 14—én értesiti a főkamaragróf a tiszteket, 

hogy az udvari kamara Schmidt János városi jegyzőt nevezte 

ki bányabiróvá Selmeczre.

174*5 augusztus 24—én rendeli a főkamaragróf, hogy 

Kauszeck a geletneki "dvorszky" vegyen fel a főpénztárból 

2ooo ftot, és vásároljon rajta a serfőzök számára árpát.

174-5 augusztus 28-án irja a főkamaragróf, hogy június

tól kezdve mostanáig Ladoméron tartotta a sedes domiiialist, 

melyet most megszakít.
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174-5 augusztus 79/

174-5 szeptember R0/

174-5 szeptember 15-én érte siti a fők amar agróf a bányó

bíróságokat, hogy az udvari kamara folyó év augusztus 5-én 

kelt rendeletével megparancsolta, hogy minden fémtől, melyet 

magánosok termelnek, beszedessék a 17-ik rész mint urburaf 

tehát az ólomtól és vastól is . Az udvari kamara rendelete 

hivatkozik az ország törvényeire, és pedig: I .  La jós király 

1351-iki lj-ik t.czikkére; Mátyás király 6-ik decretúrnának 

49-ik §-ára 1486-ból; Ulászló király 14-92-iki 2 decretumának 

JO-ik §-ára; és Miksa császár 1574— iki VT .decretumának 29-ik

czikkére.

174-5 szeptember 28-án kéri Perger Ferencz jezsuita páter,

hogy a Calvariahoz, melyet ő az isten dicsőségére épiteni 

kezdett 5 mázsa rezet ajándékozzon a kincstár.

174-5 november 2-án rendeli a főkamaragróf valamennyi

kamarának, hogy a végrehajtott próbákat, érczpróbákat, olvasz

tási és zuzópróbákat egy külön könyvbe beirják a kellő magya

rázattal, hogy az utódok is használhassák.

174-5 november 12—én értesiti a főkamaragróf a hivatalo

kat, hogy ő Felsége a bányászat és pénzverés ügyeinek veze

tésére egy külön hivatalt /Berg und Münz Collegium/ alaki-

tott gróf Königsegg Erbs elnöklete alatt.

174-5 deczember 25-án jelenti Hentaller zsarnóczai udvar- 

biró, hogy a jobbágyok nem akarják abbahagyni az eddig élve

zett pálinka— és sörfőzést és hogy a felső hámori asszonyok 

feltörték a szekrényt, melyben a pálinkafőző kazánok bezárva 

voltak, és haza vitték a kazánolat.

174-5 deczember 29—én értesiti a főkamaragróf, hogy az
E [* n * a . * ♦ *___ V X i V  • r * m ' l 1 , m •

• * * • k * * | 51 r ) Z ’ •*** " * 1 E j J  « _ Ifc F. m WÊ ■

udvari kamara megengedte Heincz számfeletti fogalmazónak, 

hogy Selmeczen a bányászati tudományokban magát begyakorolja.

174-5—ben egy névtelen feljegyzés van az iratok közt a 

bányavárosi administrâtioróli

Megemliti az iró mindenekelőtt, hogy köztudomású, milyen 

állapotban maradtak a bányavárosi kamarák báró Thavonath

%
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^_ala itan, midőn báró Stembach vette át

Midőn hetenkent alig 2oo márka ezüst termeltetett, mindazon-
9

által lo even át mindég rendesen teljesítette a kamara f ize 

téseit, és senkinek adósa nem maradt* Egyszersmind pedig arról 

i 3 gondoskodott Stembach, hogy egy jövendő jobb eredménynek 

alapja vettessék. Csakhamar tapasztalta, hogy a bányavárosi 

administratio a bécsi fő igazgatás mellett csak akkor fog jó 

eredménnyel járni, ha ott olyan férfiak lesznek mértékadók,

kik a banyák kezelését tökéletesen értik . Nagy hátramaradás 

történt Penkler udvari számtanácsos korai halála miatt, mert 

ő már meglehetősen ismerte a bányavárosi viszonyokat* Az ő 

helyébe a bécsi pénzverő mester lépett, de azután nemsokára 

Stembach is meghalt, és a bányakamarákat igen jó állapotban 

és különösen a bányákat a legjobb reménységü helyzetben hagy 

ta utódjára.

Stembach halála után tanacskoztak Bécaben hogy kit je

gyének helyebe? olyat kerestek, aki jobban engedelmeskedjék

a bécsi rendeleteknek mint az utolsó 2 kamaragróf, de egy

szersmind a banyavárosi kamarákat is  erős kézzel igazgatni 

képes legyen. De egy ilyen embert nagyon nehéz volt találni

Végre báró Zuana udvari kamarai tanácsos, ki minden szeszélyei

mellett igen sok érdemeket szerzett maganak, látván, hogy a 

bányák jó karban vannak, es a tisztviselők is kitűnőek, 

elégsegesnek találta, ha olyan egyént küldenek a bányaváro

sokba, aki minden intézkedéseibe egyedül az udvari kamarától 

tétessék függővé, és a mostani kamaragrófban báró Mittrovszky— 

bán találta egy ilyenre, ki igen k ed v es ... 8 1 /
( *  P W r * U D  ^

3z utasításokat hiven követte az uj kamaragróf, és 

te igen jo eredménnyel, különösen midőn a siglisbergi jó ér- 

ezeket föltárták, melyek az isteni gondviselés mellett egye

dül oáró Stembach intézkedéseinek gyümölcsei* Az emelkedő 

termelés a kezelés sok hibáját elsimította, és a bécsi fó- 

urak szívesen hozzá járultak mindenféle uj tervek kivitelének 

engedélyezesehez, melyek alkalmatosak valának az uj

gróf működését kitüntetni, a Sterabachét pedig kisebbíteni
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A világ minden részéből erkeztek tervezők a bányaváro

sokba f ü k  között különösen Mikoviny geometra nagy tekintélyt 

szerzett magának, és kieszközölte, hogy a bányatisztek mind 

megtanulják az algebrát és földmérést, mert ezekben rejlik  

a bányamivelés tudományának a kulcsa.
m

. ' Ilyen speculativ intézkedésekkel igazgatták Bécsből a 

bányavárosokat, a főkamaragróf minden randeletet pontosan 

teljesített; a városok iránt udvariasak voltak, a szorgalmas 

bányatisztek aggodalmait semmibe sem vették; a békétlénkedoket 

pedig jó óval és ajándékokkal lecsillapították. Az ilyen
#•

eljárás következménye azonban az letrt, hogy az udvariasságot 

és szívességet mindenki megvetette, és meggyűlöl te .

Ez az eredmény csak akkor fog az egész világ előtt köz

tudomású lenni, ha az áldás Be Íme ezen megapad vagy kifogy I 

A javításra most senki sem gondol, és hogyha a termelés le

apad úgy, mint 1723—bán volt, nem lesz senki, aki az igazga

tást és kezelést úgy rendben tartsa és fe jlessze , mint akkor 

báró Stembach tette . 8 2 /

1746 márczius 2-án 8 3 /  az udvari bizottság értesiti báró

Mit tr óvsz ky fők amar a grófot, hogy 6 Felsege a bányavárosokat 

a katonaság beszállásolásának terhe alól felmentette.

1746 augusztus 30-án. *84/ Az udvari bizottság rendele te 

b Jtöittrovszky főkamaragrófhoz.

Megengedtetik, hogy a magánosoktól s zúzó aranyban levő 

ezüst bécsi márkája 21 ft 35 krral váltassák be .

1747 április 21—én 85/  az udvari bányászati és pénzverő
*  —  -  -------  * . ■ — W

gatóság rendelete báró Mittrovszky főkm ara grófhoz.

Az udvari kamarai számtanácsosckt ha a bányavárosokban 

vannak, az ottani pénztáros előtt mennek; a pénztáros után 

jönnek az udvari számtimztek, b ezek után a többi helybeli 

tisztviselők. Az udvari accesslstáknak, mivel szavazatuk 

nincsen, nem kell a tanács asz tálnál ü ln i , hanem mint vendégek 

ülhetnek a többi tisztek között. Ha a tanácskozás vagy érez

oszt ás után ebédre ott kell maradni, az udvari számvevőség 

egyénei szóméra egyenklnt 5o tr szémoliLató el mint élelmezési
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1747 junius 16-án 86/ leiratot bocsátott Maria Theresia

királyné Selmecz városához, melyben a legközelebb ott műkö

dött királyi biztosság jelentése elintézéséül rendeli, hogyj

1. Ha a selmeczi b á n y ab iró  állomása megürül, arra a vá- 

ros 3 egyént ajánlhasson, de a kincstár tetszésétől függ 

ezek közül vagy más pályázók közül azt kiválasztani, aki a 

hivatalra legalkalmasabb, mely alkalommal az ország szülöttei 

mindég kiváló tekintetben fognak részes ittetni. A kinevezett 

bányabirót köteles a város a szokásos eskü letétele mellett 

a városi tanácsba felvenni. Továbbá ajánl a város 4 egyént az 

asszesszori állomásokra, és ezek közül kettőt kiválaszt és 

kinevez a főkanaragróf.

2* A személyes bíráskodásra nézve mindazok, kik polgári

módon élnek, a várod, hatóság alá tartoznak, és hogy ha a bá

nyák körül követtek el vétséget, a bányabiró befogathatja 

őket a hely szinén, de elitéltetés és megbüntetés végett kö- 

teles őt átadni a városi hatóságnak.

3. A bányapolgárok vagy nemesek, kik a bányamivelés kö

telezettsége alatt italmérési jogot gyakorolhatnak, de e 

mellett ház vagy föld birtokosok, tisztán szemílyes ügyekben 

a bányabiróság alá tartoznak, egyéb polgári ügyeikben pedig

a városi hatóság alá. Halálozási esetekben a leletezés, vég

rendelet felbontása, és gyámság alá helyeztetés mind a két ha 

tóság által közösen végeztessék, és az erre vonatkozó eredeti 

okiratok a bányabiróságnál őriztessenek, kivéve, ha a végren

delet másként intézkedik, mely esetben a végrendelet készítő

jének kívánsága teljesitendő. Az okiratokról hiteles másola

tok adandók a városnak.

4 . A többi bányamivelők, kik nem tartoznak a bányapolgá

rok közó, az ő szolgáikkal együtt személyes dolgaikban a bá- 

nyabiróság alá, egyéb ügyeikben pedig a városi hatóság alá

rendeltetnek. Elhalálozásuk esetében pedig hagyatékuk lelete

zése mind a két biróság közbenjárásával együttesen eszközöl- 

tessék, végrendelete a házában kihirdetiessék, de a végrende

let és egyéb okiratok a városnál őriztessenek eredetiben. 

Egyébiránt pedig a bányabirtok a polgári birtoktól elválasz- 

tassék, és e felett a város hatósága, a felett pedig a bánya-
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biró őrködjék, a gyám közösen választassák, de számadásait 

a bányabirtokról a bányabirósághoz, a polgári birtokról pe

dig a város birájához terjessze be. E szám adásokat a két biró 

ság közösen vizsgálja meg. A leletezések alkalmával•szokásos

vendégeskedések eltiltatnak, és csak a hagyaték 2% vehető a 

költségek fedezésére. Értékesebb tárgyak mind a két bíróság

adand ók *

5* Olyan bányapolgárok, kik polgárok és nemesek, és 

a városban levő birtokukon kivül még a városa n kivül is van 

birtokuk, ezek csak a városban levő birtokukra nézve vannak 

a városi hatósagnak alávetve, a bányabirtokukra nézve pedig 

a bányabÍróságnak, egyéb birtokukra nézve sem a városi sem a

birtokot illetőleg a város, a bányabirtokot illetőleg pedig 

a bányabiróság járjon el úgy mint fent mondatott.

6. Olyan bányamiveiők, kik idegenek, és a városban semmi 

birtokuk sincs, bány abirt okukra nézve a bányabiróság alá tar—

tóznak, de egyébként se egyik se másik hatóság az ő ügyeikre 

nézve nem illetékes.

7. Olyan bányám ive lök, kik mint bányarészesek a város

ban laknak, de ott polgári birtokuk nincs és nem is nemesek, 

minden ügyeikben a bányabiróság alá tartoznak, kivéve az 

ágostai hitvallású papokatf kik polgári ügyeikben a polgári, 

és bányászati ügyeikben a bányahatóság alá tartoznak.

8» A kincstári tisztviselők, kik egyszersmind polgá_rok 

és polgári birtokot birnak, vagy polgári hivatalt is visel

nek, /mint a bányabiró, ki egyszersmind városi tanácsos/ sze

mélyes ügyeikben egyedül a bsnyabÍróság alá tartoznak, pol

gári birtokaikra vonatkozó ügyeikben pedig a városi hatóság 

illetékes. Halálozásuk esetében pedig minden banya és polgári 

vagyonuk a két biróság álltai közösen össze Írandók, a hivata

los iratok a kamarai tisztek által lepecsételendők, és a ka— 

maraházba átszáilitandók, a többi vagyont pedig közösen kell

%
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lelete zni, összeírni, és mig számadásaik el nem intéztetnek, 

zár alá venni. Egyéb iránt pedig mint a bányapolgárok /a  3-ik 

pont alatt/ tekintendők. Utódaik, özvegyeik és örököseik, 

ha bányát miveinek, a bányapolgárokkal egyenlőknek tekinten-

delnek.
*

10. A kincstári tisztviselők, nemesek és bányapolgárok, 

kik sem mesterséget nem űznek, sem polgári hivatalt nem vi

selnek, hanem csak egyedül a bányamivelés miatt laknak a vá

rosban, és ott birtokosok, hitlevelet kell aláirniok, mely

ben Ígérik, hogy a birtokukra eső városi terheket viselni 

készek, a óváros biráját és tanácsát békében és háborúban tő

lök telhetőleg segitik, a v^ros szabadimait tiszteletben 

tártját, "salva tamen specialiter reservatae cameralis juris- 

dictionis praerogativa personali".

11. Azoknak a tisztviselőknek, kik nem akarnak polgárok 

lenni, szabad a városban házat verni, de tiltva van nekik, 

hogy abban valamely mesterséget űzzenek, és a főkamaragróf 

alá tartoznak.
|

12* A munkások és altisztek, kik házzal és földdel bir- 

nak, személyökre nézve a bányabiróság alá, polgári vagyonukra 

nézve pedig a városi hatóság alá tartoznak.

13» A bűn testeseit városi területen a város, a bányák: 

terüitén pedig a bányabiróság elfogathatja, de azután ha a 

másik biróság alá tartozik, ennek átaladja* Az éjjeli őrködést 

is közösen tartassa a két hatóság, és az elfogottakat annak 

szolgáltassa át, mely az elitéltetésére illetékes.

14*. Azok a munkások, kik polgári házakat vermi és pol

gárok lenni, akanak, ettől el nem tilthatók, és köteleséi a 

város iránti hitlevelet aláírni, és a városi terheket visel— 

ni. Azok pedig, kik az úgynevezett vájár házakkal bimak, és 

a Losungsgelden kivül eddig sem viseltek más terhet, nem 

kényszeríthetők a hitlevél elfogadására, de ha közülük valaki

azt elfogadni akarja, ebben nem szabad őt akadályozni, vala—

> mint abban sem, hogy azt ismét felmondják. Hogy ha az ilyen
«  •  »  «  » •  •  « ^  • •  •  •  • •  •  ^  » • •  ** • •  • •  ^

«
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munkások más polgári vagyonnal is  birnak, ezekre nézve a vá

rosnak vannak alárendelve, személyökre nézve pedig a bánya- 

biróságnak. Ha valaki a munkások közül uj vájár házat akar 

felépíteni, forduljon a városhoz, mely köteles neki a szük

séges területet ingyen kijelölni. Akik pedig polgári jogokat 

élveznek, és polgárok lenni akarnak, hitlevelet állítsanak 

ki,'melyben megesküdsznek, hogy a királynéhoz és a városhoz 

mindenkor hivek maradnak, azoknak javát előmozdítják, meg- 

károsodásukat megakadályozzák, szükség esetén fegyverrel is 

megvédelmezik, a város biró és tanács iránt kellő tisztelet- 

tel viseltetnek, adót s más terheket a polgárokkal együtt vi

selik, és jó polgárokhoz illő módon fognak élni.

15. Az alsó és felső Fuchslochon Windschacht körül lakó 

bányászok egyedül a bányabiróság alá tartoznak, de a házai

kat illető ügyekben a két bíróság vegyesen Ítéljen felettök,
V

ház vételi és eladási engedélyeket együttesen adják, és az uj 

házak helyeit együttesen jelöljék ki; az e házak után járó 

adó ezután is a várost illeti* és biztosíttatik a város, hogy 

ha ott a bányamivelés megszűnik, az egész terület az ő ható

sága alá fog rendeltetni. Olyan polgárok pedig, kik az alsó 

vagy felső Fuchslochon bim ak földdel vagy házzal, ezek után 

egyedül a városi hatóság alá tartoznak*

16. Azok a munkások és ügyelők, kik a városban, vagy 

azon kivül bérben birt szállá3ban laknak, egyedül a bánya- 

.biróság alá tartoznak,

17. Ha valamely telek vagy ház bányászati czélokra szük

séges /  de nem a tisztviselők kényelmére és lakására/ azt a 

birtokos köteles átadni azon az áron, melyen azt vette; ha 

pedig csak egy része szükséges, ezért az ár aránylagosan meg

fizetendő; ha a felek nem tudnak megegyezni, a bányabiró ne

vezzen ki 2 becslőt, és a város 2 tanácsost, és ezek határoz- 

zák meg az árát. Az ilyen telek és ház után, ameddig bányásza

ti czélokra szolgál semmi adó sem fizetendő; de ha már nem 

szolgál bányászati czélokra, akkor ismét vissza megy a város 

hatósága alá.
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18* A Lumniezer-féle házat illetőleg, mely nem bányásza

ti czélokra. hanem tiszti lakásokra has znál tátik, minden vá-

rosi. terhek a kamara által viselendők

19. Azoknak a munkásoknak, kik nem polgárok, és vala- 

mely polgári ezéhhez nem tartoznak, nem szabad semmiféle mes 

térségét sem űzni, és a bányabiró egypolgárral és czéhbeli- 

vel koronkint vizsgálatot tarthat, és a jogtalanul mestersé

get űzők szerszámait s anyagait lefoglalhatja, s a lefoglal - 

taknak 1/3—át a bányabiró, 1/5—át a templom és 1/3—át a meg- 

károsult ezéh kapja*

20* Ezentúl is megmarad a vájár—harmadnak nevezett adó,

melyet a munkások es ügyelők viselnek, de utasittatik a bány 

biró, hogy e harmadot közöttük a helyes arányban

21. A város tulajdonát képező Vihnye és Szénásfalva la

kóinak hasznára rendeltetik, hogy ha az ott fektö erdőkben, 

melyek a bány. mivé lés számára fenntartva vannak, se én éget— 

tetik, a szén égetése és fuvaroztatása reájuk bízassák.

22. Ámbár nem lehet megtiltani, hogy a magán bányamive

lők munkásaik számára sört főzessenek vagy hozassanak, és ezt 

a szomszédos erdők birtokosainak is , kik a bányákhoz fát szál

littatnak, nem lenne czélszerü megtiltani; intézkedni fog a 

kincstár, hogy amennyiben saját serfőzőinek kára nélkül tör

ténhetik, a városi serfőzőbői is fedeztessék a munkások szük

séglete.

23# Miután a bányamivelés nagy mennyiségű fát használ 

fel, szükséges, hogy az erdők okszerűen kezeltessenek? ameny-. 

nyiben azonban a bányászat kára nélkül történhetik, ezentúl is 

gondoskodni fog a bányabiró, mint fő erdőmester, hogy a pol— 

gárok faszukségiete, valamint a vihnyei és hodrusi serfőzők

szükséglete fedeztessék. A bányabiró engedőimével kijelölt 

fát a városba fuvarozni és eladni szabad, de az engedély nél 

kül fuvarozó vagy eladó szigorúan megbüntetendő. A vümyei 

erdőkben is csak a bányabiró engedőimével szabad fát vágni.

Á vadászatot a városi erdőkben a város szabadon gyakorolhat

ja. A bányabiró pedig vigyázzon, hogy az erdők ki ne pusztit 

tassanak, és el ne foglaltassanak.
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24. Megtil tátik, hogy a város Stefultón piaczi pénzt 

szedjen, mert az által csak a munkás ok élelme drágít tátik.

25. A Stefultón lakó munkások vagy ügyelők feletti bí

ráskodásra oly módon illetékes a 2 biróságf mint a másutt

lakókra nézve.

26. A mesterlegényeknek, kik mestereiknél lekö^öntek,

és a bányamunkába felvétettek, nem szabad tovább folytatni 

mesterségüket; de a kincstárnak szabadságában áll a bánya 

szükségleteire idegen mesterembereket is alkalmazni, ezek

nek azonban nem szabad magánosok száméra dolgozni. Az ötvö— 

sok számát szaporítani nem szabad. A kincstári mészárszék

ben szabad magánosoknak is húst eladni. Az e tekintetben fel

merülő perek a főkamaragróf hatósága alá tartoznak.

27. A város hasznát tekintetbe véve megengedtetik, hogy 

a Hodruson lakó munkások a bort csak a város bérlőjétől ve

gyék, de másféle élelmi szereket akárhol vehetnek.

28. Megengedtetik, hogy a város mostani korcsmáit, 

úgy mint Selmeczen 4-et, Hodruson, Schittrisbergen és Ste

fultón egyet-egyet, azután is fenntarthassa, ámbár az ellen 

a bányapolgárok panaszkodtak. A borkóstolás és idegen bornak 

behozataléira való engedély a város és bányabiró által közö

sen intéztessék, a bányabiró pedig ügyeljen, hogy a bormérés- 

re jogosított bányapolgárok bányát miveljenek, és kötelessé

geiket az eddigi szokás szerint teljesítsék.

29. Miután a bányászok nem járultak a harangok vételé- 

hez semmivel, kötelesek a harangozásért fizetni.

30. Szokás volt eddig, hogy ha a bányászok házat vettek, 

nehány évig fel voltak mentve minden taksátólj ezentúl csak 

azok lesznek felmentve, kik vájár házakat építenek, vagy meg

javítanak.

31. Megengedtetik, hogy a választott városi biró, kit 

eddigi szokás szerint a főkamaragróf erősített meg, ezentúl 

minden megerősítés nélkül foglalhassa el hivatalét. De ennek 

daczára a főkamaragróf a bányavárosok fő embere, és a királyi 

biztosok megbizó leveleiket nála mutatják be, valamint Sel- 

mecz városa is köteles úgy, mint eddig, házi számadásait, és 

a választási költségek számadásait a főkamaragrófnak beter

jeszteni, ki azokat azután a magyar kamarának beküldi.



32. A rangsorozat megállapítása végett rendeltetikt
• •  • - * •  * • &

hogy nyilvános ünnepélyek alkalmával a kincstári főbb tiszt 

viselők az ő lovas kíséretükkel együtt a kamara zászlója 

alatt a jobb oldalon, a városi lakosság pedig lovas kisére- 

tével együtt bal oldalon foglaljon helyet* A gyalog polgár

ság a jobb oldalon, a gyalog bányásznép pedig a baloldalon 

álljon, vagy menjen, és ha az ut keskenysége miatt egymás 

mellett nem mehetnek, a jobb oldal menjen előre, és megelőz- 

za a baloldalt. Nyilvános körmenetek alkalmával a

fó tisztviselők úgy mint főpénzt áraokés könywivő előtte
0

jár a városi hatóságoknak, a bányabiró megelőzi a város bí

rót , a többi tisztek pedig a tanácsbeliekkel koruk szerinti 

sorrendben mennek*

32. Hogy háború, pestis, vagy más közveszély alkalmá

val együttesen tanácskozni lehessen, a kamarai főtisztvise- 

lök meghívására a városi tanács el ne mulassza tagjai közül 

agbizottakat küldeni a kamaraudvarba. Ha a városi tanács a 

íckamaragróf előtt panaszkodni akar, tegye ezt a

gróf rangjának illő tisztelettel vagy két senator által, egy 

a jegyző és egy senator által, kiket a főkamaragróf tisztes-

ségesen fogadni köteles. Hogyha pedig a tanács a város 

/eben a fókám aragróf ellen panaszkodni akar, vagy a fokamara

gróf a város ellen, ezt tisztességes módon kötelesek előad
ni

3 * . A főben járó gonosztevőket, kiket a bányabiróság 

elitéltetés végett a városnak átengedni köteles, a város

Ítélje el, és büntesse meg, közölvén egyszersmind az itéle

tét a főkamaragróffal Írásban.

25. Hogy a királyné a város iránti jó indulatait bőveb

ben tanúsítsa, elrendelte, hogy a havi fizetések ezentúl a 

¿árosban a kamaraudvarban tartassanak, és csak a kétheti elő 

legek adassanak Windschachton. Megtiltotta továbbá a kamarai

tiszteknek, kit nem bányapolgárok, az italmérést, és megszün

tette a Siglisbergen berendezett kereskedő boltotj a városi 

kereskedők vegyék át ennek a kereskedőnek anyagait

áron, vagy ha ő a kereskedést a városban folytatni akarná,
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köteles a város őt 'befogadni, és neki a polgári jogokat meg 

adni® Bgyszersmind elváratik, hogy a városi kereskedők meg

tartják Bécsben tett igéretöket, és áru czikkeiket a munká- 

soknakolcsán fogják adni, s megelégednek 10% haszonnal.

174-7 július 15—én rendeli az udvari bánya és pénzverő
»

igazgatóság a főkamaragrófnak, hogy miután a selmeczi heti
w

tenneléB ismét 114 márka lo lattal megapadt, a jezsuiták

kal egyetértve iBteni tiszteleteket és ájtatosságokat ren- 

deljen, hogy az áldás ismét vissza térjen. Egyébiránt pedig 

főbejárás tartandó, melyben a főkamaragróf is, ha csak egész

megengedi, Szklenóról ^elmeczre rándulva, részt vegyen.

174-7 augusztus 14—en. 88 / Utasitás a bányavárosokba küldött 

királyi biztosok számára*

Miután az alsó magyarországi főkamaragróf báró Mittrovsky 

János Nép. már többször jelentette aggodalmát, hogy a selme

czi érczelőjövetel változékonysága és a régi készletek fel

dolgozása következtében zavarba jöhet, és a meghatározott ha— 

vonkinti 8o#ooo ft szállítmányt nem lesz képes beszállítani

a rendes költségek feezése mellett* ámbár meg van a király

né győződve, hogy a főkamaragróf mindent elkövet a jövedel- 

mes mivelés fenntarthatására; de az alsó magyarországi bá

nyák oly nagy fontosságúak, és az onnan kivánt pénzszállít

mány, melynek fele az udvar szükségére, másik fele pedig az 

adósságok kamatainak fedezésére van szánva, nélkülözhetetlen: 

az isten kegyelmébe vetett bizodalom mellett elhatározta a

, hogy a bányavárosokba egy meghatalmazott udvari 

bizottságot küld, melynek feladata lesz az ottani bányászat 

és pénzverés gazdászati és személyzeti ügyeinek mostani álla

potát megvizsgálni, a lehetséges javításokat megtenni, és jö

vendőre nézve az egészet úgy rendezni, hogy a meghatározott

havönkinti pénzszállítmány, ha nem is állandóan, de legalább 

a lehető legtartósabban beszolgáltassék, és mind ezekről a 

bányászati és pénzverési udvari igazgatóságnak jelentést te-

10632/Hné



I i
\

B fontos bizottság vezetőiül kineveztetik gróf. Stampfer 

János Gottlieb, ki az ő calcinir és praecipitiv arcanum-át, 

és az ezüst extrahálását illető tudományát és tapasztalásait

felajánlotta; és von Mayern Károly Theobald, a bánya és pénz

verő udvari igazgatóság tanácsosa, ki a bányászat és kohászat 

terén szerzett tudanányát és tapasztalatait felajánlotta* E 

két biztos együttesen vagy egyenként is intézkedhetik, men

jenek minél előbb a bányavárosokba, s amelyik hamarább érke 

zik oda, kezdje meg haladék nélkül működését.

Mellé: k rendeltetnek: Rosner Benedek Antal udvari ka- 

marai titk&r, Haintz József Ferencz számfeletti fogalmazó, 

Hehengartner bánsági fő bányamester, Rauptmann idriai fő 

bányamester, Lemberger soóvári sófőző gondok, és gróf Stampfer

nek bányagondnoka, kik a szakértőket is maguk mellé

vehetik. És miután Hehengartner a bánsági főolvasztómestert, 

von Mayer az ő kohóügyelőjét, Hauptmann az idriai bányatisz- 

tét, és gróf Stampfer bányagondnoka egynehány olvasztó és

üzelő munkást magukkal visznek, könnyen megtehetnek a hely

beli munkások és tisztek segítségével minden kísérletet úgy, 

amint jónak találják.

gyszersmind megengedtetik, hogy gróf Stampfer az ő sa

ját fiát,ki a bányászati dolgokban már némileg járatos, 

és Gerstorffot, a Banco deputatio elnökének kívánságára, hog^

ezzemagát

venni engedje.

magával vigye és a tárgyalásokban őket

Az eddigi utasítások és jelentéseket a titkár fogj m

gával vinni esetleges betekintés végett, különösen pedig meg 

hagyatik hogy:

1. Báró Mittrovsky adják át megbizó le

veleiket, mellyel az ottani tisztviselők és szolgák mind

nyájan a biztosok rendelkezésére bocsáttatnak, és elváratik, 

hogy ezek minden lelhető felvilágosítást és segítséget kész

ségesen meg fognak adni. A bizottság ne bajlódjék sokat a 

régi dolgok kutatásával, hanem főképen a jelenlegi állapotot

vegye tekintetbe, és hogy mikép lehetséges a havonkinti

80.000 ft felesleg itása és állandósítása?
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2. Miután az alsó magyarországi számadások ellenőrzése 

végett egy udvari számtanácsos, 2 számtiszt és 1 segédszám- 

tiszt küldetett le Selmeczre, ezek a bizottságnak mindenben 

biztos felvilágosítást fognak adni.

3 . Thalhoffeni Zechner Gottfried számtanácsos igen já

ratos a bányászati és pénzverési dolgoknak, jó lesz tehát,

ha a bizottság őt ahányszor szükségesnek látja, a tárgyalások

hoz meghívja.

4 . A bizottság adja értésére a főkamaragrófnak, hogy az 

említett udvari kamarai számvevőségi tisztviselők a főkamara- 

gróftól függetlenek, és közvetetlenül a bányászati és pénz

verési udvari igazgatóságnak vannak alárendelve, és hogy a 

bányavárosi tisztviselők számadásaikat a számvevőségnek bemu

tatni, s annak nehézségeit haladék nélkül készségesen felvi

lágosítani; a főkamaragróf pedig addig is , mig a főkamara- 

grófi hivatal uj szervezete életbe lép, minden intézkedéseit 

még kiadás előtt a számtanácsosnak mutassa be, és az ő bele

egyezésével adja k i. Valamint a bányászati és pénzverési igaz

gatóság intézkedéseinek fogalmazványai kiadás előtt az udvari

ri számosztály képviselői által, és olyan rendeletek ki ne 

adassanak, melyeken e láttamozás hiányzik. Az említett szám

tanácsosnak joga van minden iratot, mely a főkamaragrófhoz 

érkezik megtekinteni, valamint az irattárban levőket is , min-
*

den számadásokat ő vizsgálja meg, és ha^  ja helyben* miáltal 

az ügyvitel igen meg fog gyorsittatnif és sok tévedésnek 

eleje vétetik. Ő neki joga van a főbejárásoknál és tanácsko

zásoknál jelen lenni, s azokban részt venni, és áraljában úgy 

tekintendő mint az udvari kamarának és a bányóiszati és pénz

verési udvari igazgatóságnak ellenőrző megbízottja.

5 . Ennek és a fokaaragrófi hivat aInak uj szervezése után 

dolgozza ki a királyi bizottság az utasításokat a főkamara— 

gróf és többi tisztviselők számára, és terjessze azokat jóvá- 

hagyás aláf és ajánljon a tervezett uj hivatalok viselésére 

képes egyéneket, rendezze egyszersmind az alárendelt hivatalok
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személyzetét is, és gondoskodjék, hogy a fő bányagondnok me 

lé egy ügyes bányagondnok, vagy segédgondnok, és a fő kohó- 

gondnok mellé egy ügyes kohógondnok, vagy segédgondnok vagy 

kohótiszt alkalmaztassék, és tanácskozzék Zechner számtaná

csossal, miiépen kelljen a pénztári kimutatásokat szerkesz

teni, hogy azokból a sok átfutó tételek kimaradjanak, és a 

pénztári kiadás és bevétel világosan, és a valóságnak megfe' 

lelően kivehető legyen*

6. Mihelyt a bizottság Selmeczre i a

gróffal, udvari számtanácsossal és a többi tisztviselőkkel 

és szakértőkkel tartsanak főbejárást és döntsék el mindenek 

előtt, hogy a vizvess ély miatt tanácsos—e a siglisbergi 9-ik 

és 10-ik járat vájatvégét tovább folytatni? Terjesszék ki 

azután a főbejárásokat a többi mive lésekre is, mindent f i 

gyeljenek meg pontosan, jegyezzenek fel, ha szükséges mérése

ket tétessenek, és értesülést szerezzenek, hogy mindenütt hány

ember dolgozik? mi az érczszakmányí' nem lenne—e czélszerü 

azt felemelni? mennyi az összes költség? és a term

nezewQio z

ke? Azután tartsanak tanácskozást, és buzdítsanak mindenkit,

hogy véleményét és valamely helytelenség javítására vonatkozó

artózkodás nélkül nyíltan kimondja^ hallgassák meg

e véleményeket türelemmel, ne ijesszenek el senkit, hogy

mindenki szabadon elmondja mit tart czélszerünek a termelés 

emelésé]

7.

e és a költségek apasztáaára a jelenben és jövőben* 

Amiről ekképen értesülni fognak, és amit közvetetle

nül is tapasztalnak ind azt tanácskozzák eg
•  •

bizottságban,

és véleményükkel együtt térj fel bányászati pénz

séges

udvari igazgatósághoz, egyszersmind a mi azonnal szűk- 

: pénzszállítmányok biztositására, azt azonnal rendel

jék elf és úgy jelentsék fel, és ne szégyeneljék a bányaügye

is meghallgatni, 

on járjanak el a zúzó és olvasztó üzemnél

lök és munkások véleményét

8. Hasonló :

is, és igyekezze

9# A Mayern

ind a kettőt

1 1744—bon é

egjavitani.

174-5-ben tett olvasztási
próbák ikerültek ugyan egészen, de az üzelés lánggal ha

tároz ottabban jobbnak mutatkozott a zokásos vált

10632/Nné



I

tassák meg tehát az üzelő kemenczéket, és rendezzék azt be 

Mayern módja szerint, Mayern rendezzen be 2-3 zuzót is az ő 

módja szerint, és épitsen fel két olvasztó kemenczét, melyek 

egyikében az ólmositandó érczeket olvassza, a másikban pedig 

azokat, melyeket nem lehet ólmositani. Ezek a zuzók és ke- 

menczék Mayern felügyelete alatt £s az ő embereinek dolgozza

nak folytonosan, a többiek pedig a szokásos régi mód szerint, 

A kétféle üzem eredményei felett azután tanácskozzanak és 

véleményes jelentést tegyenek, miképen lehessen a zuzók se

gélyével a termelést emelni, és az olvasztásnál a fémfogya

tékot és tüzelék fogyasztást kevesbíteni? és hogy nem czél- 

szerü—e a végre az érczeket megpörkölni, "sie ohne solche zu 

verbrennen ihrer wilden undt räuberischen Sprödigkeiten zu

reinigen" . %

10 , Miután a selmeczi érczek egy része Könnöczön olvasz

tátik, oda is el kell menni a bizottságnak, és ez alkalommal 

vizsgálják meg a pénzverést is , melyre nézve Zechner számta

nácsos, ki Erdélyben pénzverő meBter volt, jó tanácsokat és 

felvilágosításokat adhat. Különösen vizsgálják meg a válatást 

mert sok felöl hallatszik , hogy a Könnöczön vert tallérokban
* I I  W . tt 9

az aranynak nem csak nyoma, de néha 1—2 fillé r  is találtatik ,

11 . Körmöcz után következik Beszterczebénya, mely annál

fontosabb, mert az urvölgyi rézbánya egy idő óta veszteségben 

van, és még mindég nem ismeretes, hogy mennyi nyereséggel 

vagy kárral végeztetik az ottan termelt, valamint a Szomol

nokról oda szállított ezüsttartalom réznek a csurgatása?

Gróf Btampfer tehát itten megpróbálhatja embereivel az ő 

extraháló, calcinir és praecipitiv arcanumátt éB az ezekhez 

szükséges olvasztó és üzelő kemenczéket berendezheti és az 

üzemet vezetheti, melynek eredményéről azután véleményes 

jelentés teendő. Igyekezzenek a biztosok e tekintetben leg

alább annyit elérni, hogy a bánya magát fenntarthassa, ha 

jövedelmet nem í b  adhat.

12 . Mivel az alsó magyaroree ági bányavárosok és bányák 

egy igazgatás alatt, a főkamaragróf alatt állanak, és a 

beszterczebányaiaknak mostani viszonyaik között nehezökre
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esik, hogy veszteségben vannak, midőn a többi kamara költ3é- 

geit saját termeléséből fedezheti; a rézeláurasitó pénztár pe

dig nagy adósságok kamatának fedezésével van terhelve, s alig 

fedezheti a szomolnoki ellátmányt és a felső magyarországi

bányapolgárok termelésáaek beváltását, tehát az urvölgyi 

veszteséget, a csurgató kohók költségeit, a rhonitzi és 

tiszolczi vasgyárak költségeit nem fedezheti? fontolják meg 

a biztosok, és tegyenek javaslatot, hogy

1. Nem kellene-e a rhonitzi és tiszolczi vasgyárakat

vagy oly módon rendezni, hogy az öntés
w

felhagyásával azok csak kovácsvasat készítsenek, amennyi a 

3 kamarához rudvasban és zuzóvasakban szükséges. Nem lehetne e

ily módon a vasgyárakat Beszterczebényától egészen elválás 

tani és ellátmár likat saját termelésükből fedeztetni?

2. A Szomolnokról vagy a Bánságból ide szállított ezüst 

u réz külön—külön tetessék bevételbe, és ne zavartas—t art al

sék össze a beszterczebányai rézzel.

3# Miután a csmrgatástól nyert ezüst Körmöczre megy 

csurgatás és üzelés költségeit is át kell számítani Körm 

terhére, vagy mivel a körmöczi kohó Selmeczhez tartozik.

t a

ocz

Sel

ecz terhére, mely azután gondoskodjék a csurgatá

ellátásáról. Vagy ha a znél ily módon egkárosod

nának, tanó.cskozzanak a biztosok, hogy miképen lehetne 

gatás költségéit máshonnan fedezni.
a csűr

gatást gróf Stampfer

ánytól

) vagy pedig az egész csur

arcanurnával helyettesíteni.
11

ebanyai kamara fel lesz mentve minden

ely ne a

gálandók a 3 kamarai uradalo

végett szükséges eg

és jövedelme
gazdászati onyai *

ebányára a rézmüvek ellátáséira
sitandók 

v ónk int
es na erre nem elegendők, meghatározandó, hogy ha 

ennyivel kell méc;

ne
még pótolni az ellátmányt? és válj

fedezhetné-e ezt a beszterczebányai kamara, ha az ott

termelt rezet maga árusitaná el 46 ft vagy 4-5 ftjával ázsá
ját?

13 Az

tennének

an akár milyen jó és

javasolnának a királyi

szerű intézkedés

az eredmény

10632/Nné



1

237

csak akkor leend biztos és tartós, ha a főkamaragrófi hivats. 

testülete és átaljában az egész tisztikar oly egyénekből ál

líttat ik össze, kik mindnyájan teljesen képesek annak a hi- 

tatainak ellátására, melyre alkalmazva vannak. Tegyenek tehát

a biztosok minden egyes állomás javadalmazására és betölté

sére jól okadatolt ajánlatot, és vegyék tekintetbe, hogy a

kincstár kisebb, ha egynehány ember nyugalomdijával idő

előtt megterheltetik, mintha valakinek oly állásban ad 

tést, m9lyre az nem képes; a képességre fektessék tehát a fő

súlyt, s ha ott helyben nem találnak 

honnan hivjak be az ilyeneket.

képeseket, és

14. A társpénztárak kezelését is vizsgálják megt

dezzék, hogy a munkások a kellő segélyben részesülhessenek, 

és adjanak véleményt a bészterezebányai favágók számára épí

tendő kápolnák ügyében is .

15. Miután a nyugalombérek igen nagy összegre mennek, és

évről évre nagyobbodnak, tegyenek javaslatot ezeknek rendeze

kellene-e a nyugalombérek összegét előre♦ s váljon nem

megállapítani, és csak azokat részesíteni benne, kikre a sor

rend jön?

16. A nyugalmazottakat és az egész személyzetet össze 

kell i m i ,  és állományukat havonkint ki kell mutatni úgy,

mint az a katonaságnál történik, és a nyugalmazottakat éven-

kint meg kell vizsgálni, hogy szükség nélkül ne terheljék a 

pénztárt.

17. Némely tisztviselők fizetése külön czimek alatt szá

moltatik el mert oly foglalatosságuk is van elynek

költségeihez a magán részesek járulni nem kötelesek.

Talán sikerülhetne meggyőzni a magán részeseket, hogy e 

nézet nem helyes, és hogy a szükséges tisztviselők közvetve 

is a müvek javéra szolgálnak. Hasonlóképen czélszerü lenne, ha 

a magánrészesek az 5 tüzgép költségeit bizonyos részletekben 

törlesztenék s így attól előbb utóbb megmenekülnének.

18. Egyébiránt meg van győződve a királyné, hogy a biz

tosok mindenben, ami itt nem is emlittetett, az ő javét fog

ják szem előtt tartani, a bányászati és pénzverési igazgató—
♦
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ság rendeleteit pontosan végrehajtják, a gépeket megvizs

gálják, javaslatot adnak, hogy Hell uj gépét mikép kellene
>w

felépíteni, és hogy a főkamaragróftól, valamint a többi tiszt 

viselőktől és bányapolgároktól is készségesen segittetni fog

nak üdvös működésűk teljesítésében.
,  *  ~

174*7 augusztus 21-én 89/ elhatározza Maria Terézia
•  •  •

rendeletével, hogy a bányászati és pénzverés! ügyek elinté

az udvari kamarától egészen elveszi, és egészen a bá

nyászati és pénzverési udvari igazgatóság testületére /Münz

und Bergwesens Directions Hof Collegium/ bizza, melyhez egy 

külön bányászati és pénzverési számvevőség is csatoltatott.

174-7 október 30-án 90/ adta ki Mária

deletet a főkamaragrófi hivatal uj

. 1. A főkamaragrófok ezentúl csak 3 évig maradnak hiva 

talukban, ha különös rendelettel hivataloskodásuk meg nem

hosszabbittatik.

2. A főkamaragrófi hivatal áll egy főkamaragrófból, 

egy alk am aragrófból, ki egyszersmind bányatanácsos és a fő

/

a ren

kamaragrófot helyettesítheti, és 3 hányatanácsósból

zül egyik főbányagondnok, a másik fő kohógondnok, és a 

a pénztári és gazdasági ügyek főnöke. A főkamaragrófi hiva 

tál közvetlenül a bányászati és pénzverési udvaritestület

alá van rendelve, és ennek utasításai szerint köteles működ

3 . Mint az alkamaragróf a főkamaragrófot helyettesit!

úgy a többi bányatanácsosok egymást helyettesítsék a

esetében, és a főkamaragróf után az alkamaragrófot ismerjék 

el főnökükül.

4-. A főkamaragróf alá rendeltetnek

banya-anácsós dk, de szavazataikra nézve a tanácsülésekben 

eges^en függetlenek, és kötelesek meggyőződésük szerint 

vazni. A 'többi tisztek a főkamaragrófnak illetőleg a főka

maragrófi hivatalnak vannak glA rendelve.

5. Készíttessek egy kisebb és egy nagyobb pecsét a kö

vetkező körirattal! "Sigilia Caesareo Begü  Supremi Camer- 

graviatus in Begiis Libéria Civitatibus Montanis inferioris
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Hungáriáé" a sas lábai közé helyezett ékkel és kalapáccsal. 

Minden kiadvány evvel a pecséttel látandó el.

Minden hivatalos rendelet vagy jelentés aláírandó a

fő kam ara gróf vagy alkamaragróf on kiviil az a lkam ara gróf és

egy assessor által vagy 2 assessor által, vagy legalább egy 

aasessor és a titkár által. A rendeletekben a főkamaragróf 

czime mellé oda teendő: és az alsó magyarországi összes fő-
f i J f  \  ' "ä H i,-1 w  ttf * * "L JÄ J *"  1 ^  f i i 2 Ei- 1 jsfr“ *4

kamaragrófi hivatal /undt gesambter kayserlicheB königliches

in denen königlichen Nider Hungarischen freyen Bergstädten
é

allergnädigst angeordnetes Obrist Cammergrafenambt/.

6. A fogalmazványokat mindég aláirja a fogalmazó és a 

főkamaragróf vagy helyettese, egyszersmind kiadás előtt lássa 

az udvari számvevőség képviselője, kinek, ha a tartalom ellen 

valami okból kifogásolni valója volna, azt köteles azonnal 

a főkamaragróffal vagy helyettesével közölni, ezek azonban 

nem kötelesek az ő megjegyzéseit tekintetbe venni, hanem 

tetszésük szerint kiadhatják a rendeletet. Csak az szükséges, 

hogy az udvari számvevőség képviselője mindenről tudomással 

birjon, ami történik vagy rendeltetik, minden irodába be

tekinthessen, a számadásokat megbírálja, a szakmányadásnál, 

érczosztásnál és tanácskozásoknál jelen legyen.

7* Az udvari számvevőséget képviselő számtanácsos a fő- 

kamaragrófi hivatal tanácsüléseiben részt vesz, és ott szava

zásra is joga van, az ő távollétében pedig a legöregebb szám

tisztnek van joga a tanácskozásokban részt venni, de szavazat 

nélkül. De miután az udvari számvevőség kirendelt tisztvise

lői nincsenek alárendelve a főkamaragrófi hivatalnak, és nem 

is tagjai a hivatalnak, ennél fogva ők nem Írhatnak alá semmi

féle rendeletet vagy jelentést, melyet a főkamaragrófi hiva

tal kiad. Egyébiránt kötelesek a főkamaragrófi hivatal iránt 

kellő tisztelettel viseltetni, s annak mindenben szolgálat-
#

jára lenni.

8 . A főkamaragrófi hivatal tanácskozásaiban szótöbbség

gel határoz, és a főkamaragróf a szavazási szabadságot semmi

képen se akadályozza; ezért ha az illető előadó az ügyet elő

adta, és véleményét megmondta, szólitsa fel szavazásra a fő-
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kamaragróf a többieket is, és pedig a legalsóbb rangtól kezd

ve fölfelé és utoljára ő maga is szavazzon, és a többség ha

tározatát foganatosítani köteles még akkor is , ha ő maga el

lene volna. Hogyha azonban az ügy nagyon fontos, és a tör- 

tént határozás a kincstár kárával járna, és ha nem nagyon 

sürgős az ügy, felfüggesztheti a főkamaragróf a határozat fo

ganatosítását, és tegyen jelentést a bánya és pénzverés! ud

vari igazgatósághoz, és ennek intézkedése szerint cseleked

jék; hogyha pedig az ügy elintézése halasztást nem szenved, 

és a főkamaragróf véleménye mellett van az alkamaragróf és 

az előadó, akkor az ő véleménye szerint adhatja ki az intéz

kedést, de egyszersmind jelentést tegyen az udvari igazgató

sághoz. •

9 . Részint azért, hogy Selmeczen mint székhelyén tisz

tességesen megélhessen, részint pedig, hogy a többi kamaráik 

és jószágok területén utazhassék,engedélyeztetik, 1 . A főka- 

maragrófnak a szolgálati idő tartamára az eddig szokásos zab, 

széna, tűzifa, gyertya és faggyú illetményeken kivül évi f i 

zetésül 4-000 f t , és szabad lakás. 2. Az alkamaragrófnak 6 ló 

tartására zab és széna illetmény, fa és gyertya illetmény 

annyi mint ez előbb a főpénz tárnoknak volt, és készpénzben 

2ooo ft, melyből a kerületben utazásait is teljesíteni tarto

zik, valamint az irodája ellátásait és az Írnoka költségeit 

ebből fedezni köteles, szállás szabad, vagy pedig elegendő 

szállás pénz. A többi 3 bányatanácsosnak 4- lóra való zab és 

széna 'illetmény, fa és gyertya úgy mint eddig a főpénztárnok- 

nak, szabad lakás vagy illendő lakáspénz, 15oo ft készpénz, 

melyből a kerületbeli utazásokat is teljesíteni, és irodája 

valamint irnokja költségeit is fedezni tartozik. A titkárnak 

és irodaszemélyzetnek fizetése az eddigi marad, és a titkár 

minden intézkedéstől óvakodjék, mert ő arra nem illetékes.

10. Azon esetekben, ha a főkamaragróf vagy a bányata

nácsosok Nagybányára, Szomolnokra, a Bánságba, vagy Idriára

rövid tartamú szemle végett kiküldetnének, a főkamaragróf
I •

12oo ftot, az alkar: ara gróf 6oo ftot, és a bányát anác sós ok 

4-5o ftot számíthatnak fel mint utazási ért1 áarrt .̂
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11. A bányatanácsosok egyenlő rangban állanak az udvari 

számtanácsosokkal, és egymás között a kinevezési kor szerint 

ültetnek, de előttük jár az alkamaragróff és csak a főkama-

ragró f elnökölhet a tanácskozás okban. Ha egy főrendi tag 

neveztetnék ki bányatanácsossá és ülnökké, ennek a többiek 

irányában elsőbbsége vanf de az alkamaragróf ne engedje át 

neki az elnökséget akkor sem, ha a főkamaragróf jelen nem le 

hét. A  bányatanácsosok és asszeBszorok után következnek az 

udvari számtisztek, azután a titkár és többi tisztek, kik 

között a rangsorozatot illetőleg a főkamaragróf javaslata el

várat ik.

12. Kineveztetnek von Mayern Károly Theobald 2 évre fő-

kamaragróffá, Hehengartner Laj és bányát

nácsossá, Haubtman Antal bányatanácsossá és főbányagondnokká 

Lemberger Antal bányatanácsossá és fő zúzó és kohó gondnokká 

és Geramb József János bányatanácsossá és fő gazdászati fel

ügyelővé /Wirtschafts inspector/ és elváratik tőlük, hogy 

minden dolgaikra szorgalmatosan, hivan és az itt volt bizott 

Bág utasításai szerint a kincstár javára buzgón teljesiteni

fogják.

13* Hivat aló skodásukban tartsák Magukat az «miitett bi

zottság utasításaihoz, és a legutóbbi ? év alatt kiadott ren 

deletekhez^ amennyiben azok e szervezet által meg nem változ

t attak.

14. Rendkívüli kiadások, uj építkezések, nagyobbszerü 

javitások, házak berendezése; állomások betöltése, állomások

elcserélése. a hivatalból kitétel még akkor sem tartozik a

főkamaragrófi hivatal hatáskörébe, ha csak ügyelőket és al

tiszteket illet a változtatás, hanem minden egyes esetben 

jelentés teendő, és bevárandó az udvari igazgatóság határoza

ta. Hasonlóképen nem függesztheti fel hivatalától és fizeté

sétől a főkamaragrófi hivatal a bányatanácsosokat, gondnoko— 

katf titkárt, hanem a többieket azavazattöbséggel felfüggeszt 

heti, de azonnal köteles jelentést tenni.

15. Az uradalmaknál és bány ab Íróságnál folyó perekbe

ne avatkozzék a főkamaragrófi hivatal, ha pedig a per hozzá
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fellebbeztetik, egy jogásszal magát kiegészítve igyekezzék 

az ügyet lehető röviden elvégezni, hogy idejét a hasznosabb 

teendőktől el ne vonja.

16. .Ámbár a felső magyarországi bányászat is a főkama- 

ragróf alá van rendelve, még is ne avatkozzék armak ügyeibe 

részletesebben.

17. Nem kell minduntalan tanácskozásokat tartani, hogy 

ha a szombati consultatiokon, a hétfői számvizsgálatban és a

leszkeddi érczosztásnál jelen vannak, a többi ügyekben 

hetenkint egy vagy két ülés.

18. A 7 bányaváros irányában tartsák magukat ahhoz, 

ami az Erdődy-féle bizottság jelentésére határoztatott.

19 Az üresedésben levő állomások felterj

tendő javaslatban ajánlhatnak a kisebb részesek is egy bánya

tisztet, egy segédbánya tisztet, 2 bánya ügyelőt és egy gya- 

kornokot.

. 20. Geramb János József vigye tovább is a 

hivatalt addig, mig attól fel nem mentetik, tegyen a hivatal

egyébiránt javaslatot a pénztár és hogy meg

hagynató-e az Gerambnál, ki a kincsté_r szomszédságában maga 

is jelenté':?ny bányamivelést folytat.

• Az udvari igazgatóság rendeletei a főkamaragrófhoz21

és a főkamaragrófi hivatalhoz lesznek intézve de gondoskod

va lesz, hogy ami a főkamaragrófot egyedül illeti

hozzá czi

ha

vatalnál nei 

udvari ieaz

Meg van egyébiránt engedve, hogy bárki

alap Jel van » ely a főkamaragrófi hi

alált kellő tekintetbe vételt, közvet n az

ághoz vagy annak elnökéhez Írhasson, de az

igazgatóság egyes aival való levelezés tilos.

17 *̂7 deczember 10—én /l/ rendeli Maria Therezia, hogy a

bányabiróságnál entul 8 ülnök legyen, közül ötöt a
kincstár nevezhessen ki kettőnek a helyére a vái*os ajánlj
4. egyént, kik közül kettőt főkamaragróf fog kinevezni
egyet

♦ és

kisebb részesek, de mindnyájan katholiku

egyenek. Egyike az ülnököknek

legyen, és kaim! hetenkint ttot

bányabiró helyettese 

, a többi pedig hetenkint
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1 ftot* Minden ülésben legalább 3 ülnöknek kell jelen lenni.

1746 nárczius 1-én 92/  módosítja Maria Terezia a múlt évben 

a főkamaragrófi hivatal szervezetére nézve kiadott rendelet 

14— ik §—át, és határozza, hogy

1* A főbb tisztviselőket a segédbányagondnokig a főkama-

ragrófi hivatal fel nem függesztheti, hanem be kell várnia az

e tett jelentésének elintézését*

2. A bánya tiszteket és altiszteket szótöbbséggel fel

függesztheti a hivataltól és fizetéstől, de erről azonnal je

lentést kell tennie*

3* A hivatalból ki nem teheti és el nem bocsáthatja azo

kat kik a bányaügye löknél magasabb rangban állanak* Az ügyelő

ket és többi altiszteket elbocsáthatja azzal, hogy az ellen 

az udvari igazgatósághoz felfolyamodhatnak.

4 . A consultatio az el csátást vagy felfüggesztést ja

vasolhatja, hanem ez csak a főkamaragrófi hivatal tanácsülé

sében válhatik szótöbbséggel határozattá.

5. Minden más esetek a főkamaragrófi tanácsülésben tár

gy al and ók egyedül.

6* Kiváló esetekben azonban felhatalmaztatnak nem csak a 

főkamaragróff de a bányatanácsosok is , hogy az ellenkező, hajt

hatstlar es rendetlenkedő altiszteket azonnal ideiglenesen fel— 

függessi..*: hivataluktól és őket további határozatig házi fog-
•  •

sagra Ítéltessék.

7. Ugyan ezt teheti a consultatio a főkamaragrófi hiva

talhoz teendő jelentés mellett, Átaljában az altisztek bünte

tései első sorban a consultatióban tárgyaltassanak, és onnan

tétessék a javaslat, mely felett a főkamaragrófi hivatal ha- 

tároz. *

8* Az ai kamaragróf a főkamaragróf távollétében ennek ha

táskörével bir* ~

174-8 márczius 8—án?9?/ rendelet a főkamaragrófhoz és a főka

maragrófi hivatalhoz.

1* Geramb József János bányatanácsos felmentetik a

perceptori hivataltól és ahnoz kötött számadás tételétől, hogy

ezentúl a kerület gazdasági ügyeinek szentelhesse egyedül te

vék enységét *
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2* Az eddigi pénztáros Eaer Máz Gregor nyugalmaz tátik 

évi 4oo ft fizetéssel 4o ft szállás pénzzel és lo ft gyertya

átalánnyal elfthossziglan.

3* + köimöczi perceptori és könywivői ÓLllomás megszün—

tettet Jc, é.i a pénzverés a bányászattól elválaszt atik. A kör

möcz.J. számadások amennyiben nem tartoznak a pénzverésre, Sel

erzre küldendők, Körmöczön a müvek vezetésére egy bánya—zúzó 

és kohó gondnoki állomás szerveztetik 8oo ft 

bad szállással, fa és faggyú általánnyal és 2 lóra való zab 

és széna átalánnyal* A selmeczi perceptori állomásra looo ft- 

tal kineveztetik Peyerbeck György János eddigi körmoczi könyv 

vivő, a könywivői állomásra Selmeczen kineveztetik 9oo ft- 

tal véglegesen Láng fiudolf György eddigi ideiglenes könyvvi

vő; pénztárossá 7oo ft*cal Oberaigner István Perencz eddigi 

szertámok; megjegyeztetik, hogy na számadásaikat az év. vége 

után 2 hónap alatt benyújtják, mindegyik 15o ft Jutalmat kap 

ha ellenben ha 2 hónap alatt be nem nyújtják, minden napi 

késedelem miatt 3 ft vonatik le a jutalomból; ha. pedig 

czius végéig sem adják be at, akkor mindennapi

késedelemert 1 ft 3o krt fizetnek büntetésül.

Körmoczi gondnokká kineveztetik ideiglenesen Heitz 

József Perencz eddigi fogalmazó.

5* Hogy a bányatisztek ideje a felmérések által túlsá

gosan le ne foglaltassák, Brinn Tóbiás János eddigi segéd bá- 

nyatiszí kineveztetik bányamérnökké hetenként U  ft 3o kr fi

zetéssel, és Tíirman gyakornok segéd bányamérnökké hetenkint 

7 ft fizetéssel. Kötelesek a hozzájuk utalt gyakornokok art; a 

banyám érésbe begyakorolni, és ezenkívül a mérésekhez szüksé

ges eszközöket és szereket sajátjukból beszerezni és jó kar— 

bán tartam. Egyszersmind egy lóra való zab és széna átalányt: 

kapnak, és pedxg Brinn márczius elsejétől, Tünnsn pedig ha 

Szomolnokon feladatát bevégzi, és onnan

6» Scimbal és Siby mellett Schütz is kinevezi étik ideig

lenesen segéd bányatisztté hetenként 8 ft fizetéssel.

7. Schwferzl kineveztetik Szélaknára protokoll!sténak he

tenkint 9 ft 3o kr fizetéssel.
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8. Ha a főkamaragrófi hivatal alatt álló tisztviselőt

a kerület kivül utaznak, a rendes

számíthatják, kivéve
költségeket fel

ha e

pedig a tisztek egyik kamara

nekik átalány adatott. Ha 

rŐl a másik helyére utaz-

» akkor is felszámíthatnak napidijakat, de kisebb

ben. Ha valaki anazon kamara kerületében hivatala
van, utazik, 

sékelt napidij és

jjelen kimaradni kénytelen eknek

pénz adandó. Mind e napidijak mérté

kéről javaslat terjesztendő az udvari igazgatóság

9 Miután Gall bányatiszt már egy éven túl napidijakkal

van Beszterczebányán e dijak február igével egszün

tetendők, és ő kineveztetik urvölgyi bányatisztté. Miután 

Staberhoffer Körmöczről kineveztetett nagybányai inspectorrá 

Payerbeck pedig selmeczi perceptorrá, a szükséges átadások

átvételek haladék nélkül zközlendők elyeknél Zechner szám
tanácso ennek akadályoztatása esetében Marzani szám

megint, mint 174-7 

ítelbe tetetett, n

tiszt jelen legyen, hogy-úgy ne történjék n 

ben, midőn 9ooo ft pizét illeték újra bevét 

már 174-6—bán mint megfizetett kiadásban elszámolva volt.

ely

174̂ 9 február 19 94-/ rendeli a hogy miután az

egyenes örökösök nélkül elhalt nemes Richter Frigyes Vilmos

a városon kivül fekvő jószá 

sál együttesen össze Írandó

;al nem bir, hagyatéka a város— 

minden bánya birtoka és ingó va

kincstár számára lefoglalandó a bányabiróság által

városi vagyona pedig a város által A lefoglalt vagyon

fordítáisa iránt később fog intézkedés tétetni

1749 Julius 27-én'J95/ rendeli
a

jelentése következté 

havonkint határozott

a királyné, hogy báró Imhof

nem kívánja ezentúl hogy a fölösleget

zállitsák ért nem akarj

hogy a bányákban rabló mivelés erő szakolt áss ék, hanem meg 

elégszik, ha negyedévenként beszállittatik annyi, amennyi 

felesleg leend. Megengedi, hogy a fejtésbeli munkahelyek 6

helyett csak 4—gyei miveltessanek

3 műszak h 

rásokra és

és a munka naponkint

sak 2 műszakban folytattassék. De a feltá

unkálatokra különös fordítandó hodrusi

altáraa erélyesen folytattassék, 

gyobb gazdálkodással kezeltessék

egyébiránt minden a legna
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azonban, hogy csak Hehengartner alkamaragróf 

©s a bányába gyakran járni, a főbányagondnok bányatanácsos 

Haubtmann sokszor szenved podagrában, a 2 bányagondnok közül 

pedig Kirchner épen nem, Spiegel pedig csak ritkán birja meg

, a segédgondnok is beteges, és a segéd-a DQ.jaras

bányát is zt ékké alkalmazott Siby és Scnubal már öreg emberek

ozgékonyak, szükségesnek találtatik a hivata-s nei

lókba olyanokat alkalmazni, akik a bányába járni képesek, és 

a bejárás fáradalmait elviselni tudják, s ennek következtében 

mindent saját S2emeikkel láthassanak, és a zinén inté

edhessenek, a fökamaragrófnak pedig megbízható jelentéseket 

ehessenek. Miután továbbá czélszerünek látslátszik, hogy a bánya- 

olyan ülnökök is alkalmaztassanak, kik a bányásza

ti dolgokban járatosak azt ározt a * hogy az

öregebb bányász tisztviselők nyugalmaztatásuk előtt a bánya 

bírósághoz osztassanak be. Ezek szerint rendeli, hogy

1. A főbányagondnok s bányátanácsoson kivül legyen a
<•

1 bányagondnok, egy segéd bényagondnok,se_meczi

1 bányamérnök, 4 valóságos bányatiszt, 1 segéd bányamérnök, 6 

segéd banyatiszt, és a szükséges szánni bányaügyelők.

2 A bányabiróságnál legyen: 1 bányabiró helyettese, és

2 olyan ülnök, kik a bányánál mar kiszolgáltak, és segédgond 

nokok, bányamérnökök, valóságos vagy segéd bányatisztek vol-

ak.

3« E bányabirósági tisztviselők megtartják eddigi fize

, és pedig nem a bánya terhére, hanem a kamara tér-

x >

hére, bányabirósági költségek rovata alatt.

4-. A siglisbergi karaara épület egyik részében legyen a 

őbányagondnok lakása, a másik reszében pedig a bényagondnok 

lakása, hogy annál többször érintkezhessenek egymással.

3 . A segéd bányagondnok és több alattas tisztek a 

bényagondnok után főképen a*bényagondnok utasításait és ren

deletit  kötelesek követni, neki mindenről jelentéseket tenni, 

és őt mindenről értesíteni. A bényagondnok hetiheti 16 ft fizeté 

se nem a bánya terhére, hanem a kamara terhére számíttassék. 

A bányagondnok megelőzi rangban a bányabirót.
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6. A bányamérnök, segédbányamémök, és segéd gondnok fi- 

zetései jóváhagyatnak, a valóságos bányatiszt fizetése legyen 

hetenkint lo ft , a magasabb rangú 3 segédbányatiszt kapjon

hetehkint 8 ftot, s a 3 kisebb rangú 6 ftot, a bánya terhére.

7. A kémlészek és bányaügyelők fizetésének rendezésére

vónatkozó javaslat elváratik.

* 8 . A segéd bányagondnok megelőzi rangban a bányamérnököt,

bányatiszteket, és bányabirósági ülnököket, ezek közt pedig

a szolgálati idő szerint állapítandó meg a rangsorozat.

9 . Kirchner bányagondnok mostani fizetésével nyugalomba 

helyeztetik. Spiegel bányagondnok állitatik mostani 15 ft 

heti fizetésével a bányabirósághoz mint vicebányabiró. Siby 

és Schubal segédbányatisztek áthelyeztetnek mostani 6 ft f i 

zetésükkel a bányabirósághoz ülnökökké.

10. Bányagondnokká kineveztetik Zipser Máté /ámbár nem
x i B u  F *  *  * r - J k K  f

katholikus/ de elváratik.tőle, hogy hitsorsosait nem fogja a
t

katholünisok elébe tenni, és e tekintetben nem ad okot panasz

ra.

11. Deadda segédgondnok megmarad, ha képes lesz hivata

lát folytatni.

12. Brinn Tóbiás megerősittetik mint bányamérnök, és 

Türmann mint segédmérnök. Valóságos bányatisztté kinevezte- 

tik Liebwurtz, Berger, és Schütz, a negyedikre tegyenek ja

vaslatot a kisebb részesek; a 3 első segéd bányatiszti állo

másokra kineveztetnek: Oretti, Angerstein, kik már eddig is 

segédbányatisztek voltak, és Rodelmayer stei.nfeldi sáfár; a 

3 másodrendű segéd bányatiszti állomásra kineveztetnek:
0

Schuman, ki eddig is az volt; Göllner, kit a kisebb részesek 

javasoltak, és a fiatal Siby, ki mint bányaügyelő jó szolgá

latokat tett.

13* Miután a pachentárói bányaügyelő Greger igen dicsér- 

tetik, meg lehet neki Ígérni, hogy a legközelebb megürülendő 

segéd bányatiszti állomásra ő fog kineveztetni..

14-. E kegyelmet azonban Schütz, Angerstein, Siby, és 

Greger az által igyekezzenek megérdemelni, hogy midőn legköze

lebb idegen müveket fognak meglátogatni, ott minél többet ta

nuljanak.

- 24-7 -
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15- A másodrendű segédbányatisztek kor szerint lépnek 

elő az eld5 rendű fizetésbe, de a valóságos bányatifeti ál

lásba csak érdem szerint juthatnak.

16. Mintán tapasztaltatott, hogy- bányatiszti állomásuk

ra főképen olyanok emeltettek, kik az irodai teendőket jól 

tudtákvégezni; kijelentetik, hogy ezentúl csak olyanok fognak 

kineveztetni, kik minden bányamunkát személyesen végeztek, 

és mint bányaügyelők is megfeleltek. S szerint a munkások kö

zül kiváló ügyes egjének biztositva lehetnek, hogy a legmaga

sabb állomásokra emelkedhetnek, ha erre szorgalmuk,>hüségök 

és ügyességük következtében érdemeseknek találtatnak. Azok 

a gyakornokok, kik a bányamunkában jártasságot nem szereznek, 

más foglalatossághoz fognak ismereteik szerint alkalmaztat

ni, de a bányászati tisztek közé nem juthatnak. Szükséges te

hát, hogy a vájárokkal, ácsokkal, aknaácsDkkal, gépészekkel, 

és szállítókkal együtt dolgozzanak, mi mellett az ő gyakor

noki fizetésükön kivíil a kiérdemelt munkabért is meg fogják 

kapni.

17- Fritz bányapolgár kérte, hogy fia utazásra küldes

sék; miután azonban a fiú még igen fiatal, tekintettel atyjá

nak jó érzelmeire, és hogy a bányamivelésnél sokat vesEitett, 

ámbár nem katholikus, felvétetik egyelőre fizetéses gyakor

nokká 3 ft hetibérrel, s vagy 2 év múlva azután kiajd lehet 

őt utaaai küldeni. A bányapolgárok láthatják ez intézkedé

sekből, hogy a királyné milyen kegyelmes irántuk, és ha nekik 

segíthet nem tekint a vallásra.

18. Az e leirat következtében szükséges rendeletek ki

adásával megbizatik a fókám aragróf i hivatal.

1749 június 15-én.96/ báró Imhoff jelentése az alsómagyar

országi bányászat állapotáról általánosan.

liárczius 31-én érkezett Bécsbe, április 8-án volt ki

hallgatáson a királynénál, kinek bizodalma által igen meg

tisztelve érezte magát; április 10-én megkapta gróf Königsegg- 

Krps igazgatóségi elnöktől Írásban utasításait, és Jiásnsq? 

elindulván 14—én Selmeczre érkezett; és azonnal megkezdette 

feladatának megöl dás át. fírt eke zv én von Meyem f  őkam aragróf—
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fal, étnézte legalább az Irattárban levő Jegyzőkönyveket, j 

lentéBeket, rajzokat, és számadás okát. Április ZL-től májur 

13-ig bejárta a bányákat, konokat, zuzókat . E bejárásoknál 

igen jó szolgálatokat tettek neki azok a jegyzetek és jeler 

tések, melyeket a múlt ősszel Selmeczre rendelt harzi ügye

lők és munkások, kik időközben a bányákat tüzetesen tanulmá

nyozták, és gyakran bejárták, vele közöltek. Ezek segélyébe 

meglehetős biztos képet nyert az itteni bányászatról, ámbár 

azt csak 5-ször járta be, és úgy véli, hogy nem hagyott meg

tekintés és birálat nélkül semmit, ami arra érdemes volt. 

Hehengarten alkamaragróf minden bejárásnál vele volt, s igy 

közölhette vele észrevételeit mindjárt a hely szinén, és i- 

gen sokszor vagy azonnal, vagy pedig a főkamaragróffal tartott 

értekezés után megtétettek a szükséges intézkedések a tapasz

talt hiányok javitására. A kohókart; a főkamaragróffal együtt 

nézte meg Hodruson és Zsarnóczán, és közölte vele nézeteit, 

hogy mit tart hiányosnak, és miképen véli azokat megjavitan- 

d óknak.

Hogy a királynétól nyert utasításoknak jobban megfelel

hessen, külön jelentéseket szerkesztett a bányákról és külön 

a zuzókról, kohókról, e jelentésekben feljegyezte mindazt, 

mit nem helyesnek talált, és kifejtette véleményét, hogy • i- 

képen kellene azokat megváltoztatni, valamint arról is nyi

latkozott ^szintén, hogy a mostani főkamaragróf miért nem ja

vította meg a hiányokat már eddig is?

A bányászat és pénzverés udvari igazgatósága elnökétől 

Königsegg-Erps gróftól kapott pontokra is egy külön jelentés

ben adta meg felvilágositásait, amennyiben azokat Selmczen 

való rövid tartózkodása alatt felderíthette.

Miután a királyné neki különös figyelmébe ajánlotta azon 

kérdés megvizsgálását, hogy miképen kellene a selmeczi bánya- 

mivelést úgy intézni, hogy az havonként legalább 4-0.ooo ft 

felesleget tartósan beszállíthassan az udvari pénztárba? To

vábbá miképen lehetne ezt jó gazdálkodás mellett kevesebb 

költséggel, mint most, elérni? És hogy van-e valami alapja a 

selmeczi tisztek állitáeának, hogy a jövedelem beszállítása
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lehetetlen, s mit kellene tenni a jövedelem állandósitása és 

biztositása végett? Köteles lévén e kérdésekre véleményét 

őszintén elmondani, figyelmezteti Ő Felségét, hogy a telérek 

és erek, melyeket századok óta miveinek Selms ezen, vastagok 

ugyan, és nemesek, de a gazdag érczek igen egyenlőtlenül van

nak bennök települve, és csak fészkeket s ékeket képeznek, 

melyek között a telérkőzet vagy egészen meddő, vagy csak sze- 

gény érez eket tartalmaz. Ebből származik, hogy e bányák 

jövedelmessége a legrégibb idők óta rendkivül változó, és 

sokszor oly kevés, hogy a költségek fedezésére sem elégséges, 

koronként azonban, ha egy hatalmasabb dús érezfészek üttetik 

meg, a jövedelem rögtön felemelkedik, és ameddig a dús érez

fészek tart, a mivelés nagy nyereséggel jár.

A mindenható áldásától ennél is, mint minden emberi vál

lalatnál legtöbb függ, és az ő gondviselése úgy intézte eddig 

hogy a bányamivelésnek akkor voltak legnagyobb jövedelmei, 

midőn a királyné kincstárának erre legnagyobb szüksége vala.

Midőn az 1735-ben elhalt báró Stembachra Dizatott az
f  A  A  M *

alsó magyarországi bányák igazgatása, akkor nagyon rosszul 

állottak a selmeczi bányák, és a mivelés költségét is sokszor 

a kincstárból kellett pótolni. A bányászati ügyekben igen 

járatos és tevékeny Sternbach szorgalma isten segitségével 

annyira vitte a bányákat, hogy nehány évvel halála előtt már 

meglehetős jövedelmet adtak, és újólag megnyi tván a régi 

wasserschachti, Teréz aknai, és siglisbergi miveléseket, a— 

zok nagy terjedelmet nyertek; de fáradozásainak főjutalmát, 

hogy 0 felségének nagy jövedelmeket adhass c é l, ő már nem ér

hette el, hanem ebben az örömben csak utódja báró Mittrovszky 

reszesült, ki miután 1737—ben a windschachti, Teréz aknai, és 

azután a siglisbergi mivelésekben is igen gazdag érczeket 

ütöttek meg, képes volt nemcsak a rendkivül nagy költségeket 

fedezni, melyekből a selmeczi bányák jövőjére nagyon hasznos 

viJinyei tó, több közlekedési ut, és a zsarnóczai kohó fel— 

epittetett, hanem 174-1—tői kezdve igen nagy felesleget is , 

melyek némely évben egy millió forintnál többre mentek, szál

líttatott ki a kiráLlyi kincstárba. De már 174-3—bán kezdett
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a nagy felesleg megapadni, és hogy a feleslegeket a kincstári

szükséglethez mért magasságban megtarthassák, kénytelenek vol

tak a gazdagabb érczfészkeket erőszakolva fejteni és e fej

tések személyzetét túlságosan szaporitani. De ez az intézke

dés sem adott hosszabb időre kivánt eredményt, és báró 

Mittrovszky már 174-5-ben kénytelen volt kimondani, hogy a
•  \ 

havonkint beszállítandó 80 ezer ft felesleget nem képes többé 

előállítani, és e nyilatkozatát többször ismételte, amint a 

bánya termelése alább és alább szállott; a királyi kincstár 

szükségleti azonban nem engedték meg a megkönnyítést, és a 

havonkinti 80.000 ftnyi összeget mindaddig be kellett szállí

tani, mig az alsómagyarországi bányák igazgatására nézve tör

tént változás alkalmával az udvari igazgatóság javaslatára a 

beszállítandó összeg 4-o.ooo ftra le nem szállíttatott. Múlt 

évi junius óta ez az összeg beszállít tátik ugyan mostanig ha

vonként, de hogy ezt tenni lehessen, most is túlságos nagy 

erővel folytattatik az érczfejtés, és az udvari igazgatóság 

még némely rendkívüli intézkedéseket is kénytelen volt életbe 

léptetni, melyek hosszabb időn át fenn nem tarthatók. A bá

nyáknak ez az állapota, midőn sokkal nagyobb nyereség elő

állítására kényszeritetnek, mint amennyit egy rendszeres üzem

mellett adhatnának valójában erőszakolt.

A bányák természete, különösen oly bányáké, melyekben 

a gazdagabb érczek nem összefüggőleg és állandóan, hanem 

csak szórványosan, fészkenként jelentkeznek, nem engedi meg, 

hogy bizonyos előre meghatározott összegnek, mint felesleg

nek rendes és tartós beszállítását megígérni lehessen, kiré- 

ve, ha az össs eg oly kicsire szabatik, hogy az esetlegesen 

termelhető jó érczekből egy jelentékeny késs letet tartalékba 

tenni lehessen, hogy abból az esetleges hiányokat pótolhas

sák. hogyha pedig a meglevő dusabb kőzek erőszakos fejtése 

és a szegényebbek visszahagyása által egyideig sikerül is na

gyobb nyereséget kierőszakolni, ez sokáig nem tarthat, és a 

bányának teljes romlása lesz a következménye *

Teljes meggyőződése szerint ilyen a selmeczi bányák mos

tani állapota; és azt véli, hogy most szó sem lehet a terme-
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lés emeléséről és a jövedelem fokozásról, hanem arra kell 

törekedni, hogy a még meglevő érczes közek gazdaságos feIhász 

nálása mellett az egész bányámÍvelés ismét rendbe hozassák, 

és eképpen e nagy jelentőségű bányákat mérsékelt jövedelem 

mellett fenntartani lehessen addig, mig az isten áldásával 

és szabályos mivelés mellett ismét gazdagabb közek fognak meg 

üttetni, és a többféle feltárások czélja eléretik* Főképen

3 ilyen főfeltárás van folyamatban, melyek eredményétől függ 

e nemes bányák jövője*

Az els5 a keresztvágat, mely a Szentháromság altárna 

szintjén Erzsébet akna mellett hajtatik a fekübe a Schmitten- 

rinn tárnái telér elérése végett, mely, ha a telér eléretett, 

és a 3o Öllel magasabban fekvő miveléssel lyukasztott, még - 

tovább a fekübe folytatható. B vágattal el fogják érni a 

Himbeer télért, a Bieber télért, és a Teréz aknai telér 3 

lapját, mind még érintetlen állapotban, és meglehetős mély- 

ségben. E vállalatot a legjobb reménységének tartja.

Második fővállalat a hoörusi altám a, melynek szint jé—
• \

ben a siglisbergi aknától kiinduló vágat ugyan ezeket a te- 

léreket fogja feltárni; az 1—ső és 2—ik légakna között pedig 

a rabensteini és Hofer telért fogják jelentékenyebb mélység

ben átvágni, és valószinüleg még ismeretlen teléreket is

találhatnak.
0 + ^

Harmadik jó reményű vállal art aBiebaltáma mostani déli 

vájatvége, mellyel a régi königaknai evések alá ¿jutnak, és 

akkor ki fog derülni, hogy a siglisbergi 10-ik nyilám déli 

vájatvégét czélszerü lesz—e tovább folytatni dusabb kőzek 

elérése végett, A nagy terjedelmükkel azzal a reménnyel biz

tatnak, hogy a mélységben is lesznek itt még jó érczek.

Három—négy év alatt már keresztül lesz vágva e remény- 

haj tésokkal egynehány az emlitett telérőkből, és ha isten 

megáldja a munkát, és fejtésre méltó kőzek találtatnak, még 

mielőtt a hodrusi altáma bevégeztetik, /ami 15-16 év előtt 

nem reménylhető/ újabban feléledhet a selmeczi bányászat. E 

mellett a körmöczi bányák, melyek most igen kevésre becsül-
• ■ flh. 1 3 Lf 1 it  ̂ w I •  3

tetnek, de kellően miveltetve nagy jelentőséget nyerhetnek,
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ha f elélénkitésukre czélzó javaslatai foganatba vétetnek, 

szintén nem megvetendő jövedelmet lesznek képesek adni, és 

pótolhatják a jövedelemnek azt a részét, mely a selmeczi bá

nyákból már ki nem kerülhet.

mivel pedig a selmeczi bányák mostani állapotának ja

vulását reményleni elegendő ok van ugyan, de a javulás bekö

vetkezésének idejét előre megmondani nem lehet, mert az is 

megtörténhetik, hogy a telérek ott, ahol éppen átvágattat

nak, nem tartalmaznak dús érczeket; annál Inkább gazdálkodni 

kell a még rendelkezésre álló érc zközekkel; mert különben 

megeshetik, hogy ezek elébb elfogynak, mielőtt a reményvága

tok czéljukat elérték, és a bánya azután nem lesz képes a 

szükséges költségeket saját termeléséből fedezni, hanem a 

vállalatok végrehajtására, és a nemes bányamüvek fenntartásá

ra, mellyel egy nagy terjedelmű vidék és sok ezer ember érdé- 

ke van össze kötve, más alapokat kellene kijelölni, ami ugyan 

már régebb időkben is többször megtörtént, de, amitől isten 

mentsen meg, ha most szükségessé válnék, igen súlyosan ter

helné a királyi kincstárt, mert a bányák most sokkal terje

delmesebbek, és fenntartásuk is sokkal többe kerülne, mint 

ezelőtt 2o évvel és régebben.

miután teljesen meg van győződve, hogy a bányákat ismét 

rendbe hozni, és azokban az üzemet gazdaságosan berendezni
•  •

lehetetlen leend, ha a mivelés intézői kényszerítve lesznek
é

egy bizonyos meghatározott összeget havonkint mint felesleget 

rendesen beszállítani, elkerülhetetlenül szükséges őket a 

kényszerűségtől fölmenteni, különben menthetetlenül tönkre
*  .

megy az egész bánya; e kényszerűségnek még az a rossz követ-
#

kezése is lévén, hogy minden egyébiránt elkerülhető mulasz

tásra mentségül szolgál, mindez a visszásság megszűnik, ha 

Ő Felsége a bányák jövedelmezőségének természetszerű egyen

lőtlenségét tekintve elrendel ni méltóztatik, hogy a főkamara— 

grófi hivatal az üzemet gazdaságosan vezesse, minden felesle

ges kiadást elkerüljön, és a mutatkozó felesleget negyedéven

ként beszállítsa.

Ily módon meg fognak szűnni mindazok a visszásságok,
%  •
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melyek egy határozott összeg beszállításával járnak, é3 ha 

egyszer a bányamivelés ismét rendezve lesz és az ő javasla

tai végre hajtattak, bizonyosan emelkedni fog a bányák és 

kohók jövedelme is, de hogy mennyirer azt nem lehet előre 

megmondani, mert az főképen az isten áldásától, és az ércz- 

jelentkezés minőségétől függ. Hogyha az ő javaslata szerint

az érezfejtők száma 1/3-dal leszállittatik, és e mellett a 

szükséges feltárások foganatősittatnak; az ebből származó 

csökkenése a bevételeknek nem fog sokáig tartani, mert 2-3 

év alatt a rendezett mivelés következtében bőven ki fog az 

egyenlittetni a kiadások kevesbedése által, és akkor ha nem 

több, legalább ugyanannyi lesz a felesleg, mint a mostani 

erőszakolt mivelés mellett; és ezenkivül más módokat Í3 fog 

nak találni a megapadt bevétel emelésére; ha jól megvizsgál

jajc azokat: az evéseket, hol gazdag érczek voltak, és másutt 

is» hol a telér igen vastag, harántolások tétetnek, bizonyo-

íognak még találni hátrahagyott érczeket.

Nem lehet azon kételkedni, hogy a f ők amaragrófi hivatal

ináén erejéből igyekezni fog annyi felesleget 

ani a kincstárba, amennyit csak lehet, ha felmentetik

egy bizonyos összeg beszállításának kényszerűségétől. Hogy

ónban a főhivatal figyelme mindég ébren
9

udvari igazgatóság is minél könnyebben ellenőrizhesse az ü

gyeit menetét; czélszerü lenne meghagyni a főkamaragrófi hiva 

-alnak, hogy minden evnegyed végén az évi számadás mintájára

küldjön be számadást, és annak minden egyes tételeit hasD

^itsa össze az elmúlt negyedév eredmenyeivel, és a különbsé 

geket igazolja.

Bevégezvén Selmeczen teendőit, május l6-an átment Kör

möczre, es .20-án Beszterczebányára, az alkamaragróffal 

garten bányatanácsossal mindenütt bejárták a bányákat, zúzó

es kohó müveket, melyekről jelentését az idő rövidsége miatt 

■ iehány nappal későbben fogja beterjeszteni.

Nagyon érti, nogy az idő rövidsége, és tapasztalatainak 

n.iányo88ága miatt csak nagyon hiányosan felelhetett meg fel

adatának; de annyit biztos állithat, hogy minden erejéből
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igyekezett az alsómagyarországi bányák állapotát helyesen

felfogni, és hogy jelentésében nincs egy szó sem, mely a

valóságnak úgy, amint az az ő meggyőződése szerint létezik, 

meg nem felelne.

Nem is tett olyan javaslatokat, melyeknek kivihetősége 

és, gyakorlatiassága felől meggyőződve nem volna, elismeri 

azonban, hogy javaslatainak értéke csak feltételes, mert azok 

csak akkor fognak jó eredményre vezetni, ha az ur isten is 

úgy akarja, kj_ arra választotta ki, hogy általa a királyi 

család nagyságát a legmagasabb fokra emelje, és népeinek jól

létét tökéletesbitse, aki tehát nem is fogja a királyné gon

doskodását bányái iránt a kivánt jó eredmény nélkül hagyni, 

hanem megengedi, hogy bölcs és dicsőséges fáradozásainak gyü

mölcseit egy szerencsés hosszú uralkodás tartama alatt hábo- 

ritatlanul élvezhesse.

1749 junius 15-én 97/ felvilágositást ad báró Imhoff azon

hibáikról és mulasztásokról, melyekkel az alsóciagyarországi 

bányák mostani igazgatósága vádoltatik.

1. Az uj berendezés óta jelentékenyen megapadt a jövede

lem.
"  t .  |  i  v ' - P  * « 4  •  .  ' i %  *

A jelentésben bővebben kifejtette, hogy miért nem lehet 

az eddigi feleslegeket ezentúl is beszállítani?

2. A személyi kiadások nagyon emelkedtek a tisztviselők 

szaporitása, és a fizetések emelése folytán.

Ez áll, es a kiadások az által a régibbekhez nasonlitva 

mindegy 12.000 fttal növekedtek; de a bányák rossz állapota 

részben abból is száirmazott, hogy a tisztviselők nem voltak: 

képesek a nagytérjedelmü mivelés felügyeletére, és köteles

ségeik pontos ellátására, és emiatt szaporitani kellett a 

tisztviselőket, mit Ő Felsége a főkamaragrófi hivatal ujabb 

szervezése alkalmával meg is tett. Azt véli, hogy, ha az al

kalmazottak mindenike kellő képességgel bir, és kellő szor

galommal hátja el hivatalát, egy se lesz felesleges, hanem 

mindegyik talál elég tenni valót, amire annál több okuk van, 

mert most jól vannak fizetve, jobban, mint bárhol másutt.

3 . Nagy költséggel sok épület emeltetett, haszontalanul.
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Evvel valószinüleg a mosóházakat

jelentésében nyilatkozott Most

Mire nézve már

épitenek egy próba

elyben a kémlésznek is lesz lakása, k i .Hauptmairn fő-

jövendő veje* Annyi igaz, hogy ha oda lakást nem 

enek, a házat kisebbre lehetett volna csinálni.

4-, Az anyagok és szerek nem szereztetnek be a kellő idő-
-

drágán és rossz eben, s ha már muInatlanul 

segben kell azokat megvenni.

Ebben van némi igazság. így például a stadtgrundLi kohó- 

melyben a múlt évben 2 uj olvasztót, egy pörkölőt ésbán, n

egy üzelct építettek, az egész télen át nem lehetett dolgoz

ért elmulasztották a annak idejében gon

doskodni. Márczius elején pedig mind a bányáknál, mind a

hiányzott a fa, és csak akkor rendeltek üeszter-

közönségesnél nagyobb bértbányáról favágókat s ekik a

fizettek, a fát pedig azon amint 1evágottak ind

járt fel kellett használni. A tüzgépeknél később is volt fa

hiány, s emiatt a aknai és József akna-i tűz gép kény

telen volt szünetelni, és a viz felemelkedett a 8-ik Sargoczi 

nyílásról a /—ikig. De eltekintve attól, hogy a megrendelt 

felesleg beszállítása miatt sokszor hiányzott a vételre szűk- 

séges pénz, a fahiánynak az is mentségéül szolgál, hogy az

e ult télen igen rossz idő járt, az utak járhatatlanok vol 

ak, és nem lehetett fuvarosokat kapni. Tagadhatatlan egyéb

hogy oly nagy faszükségletének fedezésére az in

uézkedéseket mór az ősszel meg kellett volna tenni, és hogy

főkamaragrófi hivatal hogy a kohóknál 3 havi

énkészletnél több oha ne legyen, nem zeru

5. Az erdők nagyon fogyasztatnak a szén és hamu előálli 

tásával, melyeket kellő időben másutt is lehetett volna ven—

Ne volt alkalma az idő rövidsége miatt az erdőket is 

bejárni, es szükségesnek tartja, hogy ezek állapota is tüze

m egvi z s g ál t a s s ék

6. Az utolsó télé
é

daczára annak, hogy viz elég.

éllottak a malmok, mert nem volt érc
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A malmok alatt a zuzók értetődnek, de a zuzóércz hiány

nak nem volt oka a fő kamaragróf1 hivatal»

7* Minduntalan ujabb kísérletek tétetnek, minden ered

mény nélkül, s evvel csak a költség szaporittatik«

A kísérletek melyeket a főkamaragróf tétet, hogy a zuzók 

és kohók üzemét megjavítsa, csak helyeselhetők, és azt véli, 

hogy ilyen müveknél folytonosan kell az üzem javításéira tö

rekedni, csakhogy nem kell a régit addig lerontani, mig az 

újnak helyessége be nem bizonyittatik« De nem kell olyat sem 

megkísérlem., ami ismert elvek ellen van, mint például a múlt 

évben a Beszterczebányára szállított bánsági .réznek csurgatá- 

sát, mely nem sikerült, és nagy kért okozott#

8« A bányászok az igazságszolgáltatásnál nem vétetnek

tekintetbe«

Ha a bírói ítéletek actáit mind átnézte volna, mem ma-
m .  [  V  v .  —

radt volna ideje a bányák; megvizsgálására, reméli tehát, hogy 

nem tulaj donit tátik neki gibául, ha e pontra tüzetesebben nem 

felel# Egyébiránt a főkamaragfóg Mayera maga panaszolta, hogy 

a bányabiróség rosszul szolgáltatja az igazságot, és hogy a fő- 

kamaragrófi hivatalnál, mely a bányabirósag fellebbezési fó

ruma, nincs egy jogász sem alkalmazva*

9* A bányamunkások bérei 2 hét helyett csak az 5*6-7-ik 

hétben adatnak ki« v
■ •ip r  mkjA -* *

Ez megtörténhetett akkor, mikor a felesleget okvetetle— 

nül beszállítani kellett, de mióta ez a kényszerűség megszűnt,

rendesen fizettetnek a munkások*

10* A tisztek is későn kapják fizetéseiket és a bányapol

gároknak sokáig kell várni beváltmányaik értékére.

Ennek is az volt az oka, de most már ki vannak egyenlítve 

a hátralékok, és május óra nem tartozik a kamara egyébért, 

mint az e hóban beváltott marákért*

11« A gazdálkodás átaljában sokkal rosszabb,mint azelőtt

volt«

Ez olyan általánosan van mondva, hogy arra nem lehet vá_
%  v

laszolni. Jelentéseiben pontosan megjelölte mind azt, amit 

nem helyesnek talált, hogy régebben hogy gazdálkodtak, azt 

nem tudhatja*

- 257 -
0
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12. A szomolnoki rézmaveknél is nagy a költség és mégis

csak 4-ooo mázsa réz termeltetik.

Ez nem tartozik az alsőrnagyarországi kerülethez, erről

tehát nem mondhat semmit.

13. A régi bányászati tisztviselőket üldözik.

Erről csak egy pár öreg tisztviselő panaszkodik, nem 

volt ideje, hogy a dolgot tüzetesen megvizsgálja. Azonban

mindig szenved a hivatal érdeke, ha a főbb tisztviselők egye-
+  .

netlenségben vannak az alsóbb rendüekkel.

/A további jelentéseket lásd: Felsőbiebertárna, Körmöcz,

Urvölgy, Fémkohászat. / 9 8 /

17-4-9 október 16-án 99/ utasítást ad a királyné az újonnan 

kinevezett selmeczi
w r

Jánosnak.

1. Tartsa magát azokhoz az utasításokhoz, melyek 17^0 

óta kiadattak, amennyiben azóta meg nem változtattak, és 

miutsjj már julius 9-én közöltétett vele, ami a bíaunschweigi 

bányakapitány báró Imhoff jelentése következtében azonnal
A

szükségesnek mutatkozott, ezek' ől is láthatja Lauxdn, hogy 

mennyire helyesnek találtattak báró Imhoff javaslatai, me

lyek használat vegett A .B .D .E . alatt vele közöltetnek, hogy

magát mindenben ahhoz tartsa, és Imhoff javaslata szerint 

egynehány tisztet Zellerfeldre és Freibergre kiküldjön. Meg- 

hagyatik különösen, hogy

1. Az ácsolatnál tehető megtakaritásokra kiváló gondot 

fordítson.

2, A felesleges munkás személyzetet leszállítani igye

kezzék, az öregeket nyugalmazza, a fiatalabbak közül küldjön 

Körmöczre és ürvölgyre, az érczes kőzek lefejtését ne eről

tesse, a fejtők számát cs cportonkint 6-ról 4—re leszállítsa,

és 3 műszak helyett 2 műszakban dolgoztassa, az ácsolatnál, 

gépészétnél, és szállításnál külön munkások helyett a vájárok

a munkát mint mellék foglalatosságotf hogy ily módon 

többet kereshessenek.

3* E mellett a feltárásokat siettessef különösen a

hodrusi altárnát, hol ezentúl is 6 emberrel dolgoztasson 3 

műszakban.
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4. A 'báró Imhoff által javasolt kijavítását a kisebb 

reichaui tónak, valamint a nagy szélaknai tógát felemelését 

és a vizfogó árkok kiterjesztését foganatosítva, a vizkere- 

ket az altárnán felállittassa, és azon esetben, ha Höll viz- 

emelő gépe minden várakozás ellenére nem sikerülne, tegye 

meg a gépészetnél azokat a változtatásokat, melyeket Imhof 

javasolt. Mindezekről elcre gondoskodjék, és a költségveté

seket az udvari igazgatósághoz terjessze fel jóváhagyás ve-

gett.

5 . Kőszénre kutattaason, és ha nieaerlanái kőszénbéxtyá- 

azok fognak jönni, a kőszén termelést lehetőleg terjessze, 

hogy a kőszén használata következtében az erdőket kimé]ni, 

lehessen. A tüzgépek fűtésére kőszenet használjon, és igye

kezzék, hogy a háztartásnál és / ovácsoknál is kőszén hassnál

tassák •

6 . A selmeczi érezszakmányt eltörülje, mert ez az oka, 

hogy a vájárok csak az érez javác szedik ki, a selejtesebbet 

pedig ott hagyják, csak azért, hogy minél nagyobb bért kap

hassanak, mig más vájárok, kik szegényebb munkahelyeken dol

goznak, alig tudják kenyerüket megkeresni.

7* A kohónál gondoskodni kell, hogy az ólomnak eddigi 

elsalakitása helyett az olvasztásnál az ólmositás gyakorol- 

tassék, amint az báró Imhoff jelentése szerint bár Mayera már 

jó eredménnyel megkezdte. Ólom érezekben nem lesz hiány, kü

lönösen, ha a mihálytámaxak is a kincstárnál fogják beválta

ni az ólomérczeiket és maraikat, és elváratik, hogy Geramb, 

ki e bányának főrészese, és most fő zúzó és kohó gondnokká 

kineveztetett, ezt elrendelni fogja.

8 . Nemcsak a kohóban és zuzókban, hanem a bányáknál is 

minden úgy rendeztessék be, amint azt báró Imhoff javasolja, 

az ez iránti kísérletek pártatlanul és elfogultság nélkül fo

ganatosíttassanak, és határoztassék meg, hogy a zuzóknál 

könnyű nyilakkal a selmeczi módon, vagy a harzi vagy a körmö- 

czi módon czélszerübb—e zúzni? Kísérleteket kell tenni a 

Mayem-féle üzelő kemenczékkel is , milyeneket a zellerfeldí 

kohómester Buttenrerk Beszterczebányán felépített, hasonló-
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képen a pörköléssel és léngporköléssel, melynél nagy fameg

takar it ást lehet elérni azáltal, hogy a különben haszontalan

gályák égettetnek el,

9. A körmöczi bányászat megélénkitésére gondot kell fór-
*

ditani. mert miután a Roth-féle társulattal és a várossal egye

ség jött létre, kevesebb akadály fog felmerülni, Imhoff ja

vaslatai foganatősitandók, de megengedhetik, hogy az a fedü- 

vágat is folytattassék, melynek eredményeiben Imhoff nem igen 

bizik.
0

10. A beszterczebányai müveket is Imhoff javaslata sze

rint kell rendbe hozni, a tiszolczi és rhoniczi vasmüveket 

pedig úgy kell kezelni, hogy önerejükből fennállhassanak.

11. Miután a Selmeczen elrendelt megszorítás rögtön ke

resztül nem vihető, mert annyi sok munkás elbocsátása egy

szerre igen rossz hatással lenne,, javaslat váratik a főkamara 

grófi hivataltól, hogy miképen lesz legczélszerübb a reductio 

foganatosítása; e javaslat az udvari igazgatósághoz felter

jesztendő, és engedélyezése megvárandó. E javaslatnál a kö

vetkezőket kell irányadóul tekinteni: 1. hogy a gyengék és 

öregek /milyenek Selmeczen nem hiányoznak, Körmöczön pedi 

kan vannak/ nyugalmaztassanak, vagy pedig könnyebb külső un

kára alkalmaztassanak 2. A vájárokat ács olásra, és szállitás-

sethez jutnak. 3 Kör

ra is kell használni, igy meg lehet takaritani az ácsokat, 

csilléreket, es fászállitókat, a vájárok pedig nagyobb kere

zre és Urvölgyre Selmeczről kell a 

felesleges vájárokat áthelyezni* 4 . Olyan munkások, kiV 

szorultak a bányamunkára, hanem más módon Is megélhetnek, va— 

int a korhelyek és a szökevény kactonák, kiket soha sem aza 

bad felvenni, a munkából elbocsátandók. 5* Nehány munkás csa—

r mert igen valcpat a kutatásnál alkalmazund6 szinü, hogy a

selmeczi, körmöczi és beszterczebányai hegyekben még ismeret

len kincsek jlenek. így például a hagyomány arról zól

hogy a vihnyel fürdő dús aranytelér vonul

xjsuer Ferencz fokain aragróf felhat a lm azt a tik, hogy in— 

tézkedéseit a tanácsosok véleménye ellen is foganatosíttassa, 

azonnal ueendő Jelentés mellett, és a tanácsosok és többi 

tiszíek kötelesek az 6 rendeleteit haladék nélkül teljesíteni.
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1750 január 25-án tLOO/ a bányászati és pénzverő igazgatóság
f  ~  ^  0 ------- c

udvari kollégiuma elrendeli, hogy a selmeczi. körmöczi és

beszterczebányai kamara Selmeczen egyesitrte 

csak egyesülve számoljon le a réz és higany

és ezentúl

*
mely 48o ftnyi terhek kiegyenlít eszközli* A sel

meczi főpénztár pedig lássa el ellátmánnyá! a körmöczi és 

beszterczebányai müveket, és csak a fölösleget szállítsa 

Bécsbe a réz és higany főpénztárba*

l

I

I
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I .  SELMECBÁNYA

2.

1651 június 10-én panaszkodtak a vihnyei katholi- 

kas bányászok, hogy az ottani lutheránus plébános tőlük 

keresztelési s temetési járulékokat követel, s a k i  nem 

akarja fizetni, azt a biró bezáratja, vagy a községből ki 

utasítja« A selmeczi városbiró megígérte, hogy ezt nekik 

megtiltja

1652 augusztus 5-án egy tlroli vájár Herbst Blaslus 

részeg állapotban összeszidta az utczán az evangélikus plé

bánost, és midőn a bányabirőhoz bevitetett, ott betörte az

ablakokat* 8 napig be volt zárva* s azután elítéltetett,

hogy 24 napig vasra verve seperje az utczát«

1651 deczember 10-án egy oj bormérési szabályt ál 

lltottak egybe a bányapolgárok, és ezt a város házán ki is 

hirdették; e szabály 1652 február 11-án bejegyeztetett ugyan 

a hány ab Író sági jegyzőkönyvbe, de minden megerősítési zára 

dék nélkül«

Az uj szabály határozatai a következők!

1« Ha egy uj bányapolgár, kinek nincs olyan háza, 

melyben a bormérés már gyakoroltatott, bort akar mérni, 

jelentse be a városi és bányabír óságnál, mely a vlszonyo 

kát figyelembe véve, meg fogja határozni, hogy hol és mi 

képen gyakorolhatja jogát«
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2« Ámbár a bor mérési szabadalom szerint csak kohó 

val s ma** ni bíró bány apolgá rokat Illetne a bor mérési 

jog, de mivel sokan vannak olyan elszegényedett bány ápol 

gárok, kik Minden vagyonukat a bányákra költötték, mél

tányos, hogy ezek is jogosítottaknak tekintessenek

3# A ki a bányamivelést abban hagyja, annak nincs 

joga a bor Mérésre, Minden bányapolgár köteles tehát az 6 

bányaköltség jegyzékét a b ány ab Írónak, a hány 

tátik, elő

4* Ha egy uj bányapolgár a boméróot gyakorolni 

akarja, vizsgáltassák meg, hogy fordított—e már a bánya- 

mí vei és re legalább 300 ftot, és fordít—e folytonosan he— 

tenkint 2 ftot feltárásokra? s esak akkor, ha est teszi, 

engedtessék meg neki a bormérés

5* Mindenki csak egy helyen mérhet bort, és a ki

nek több házak és pinczejük van, egyszer egyik, másszor 

másik helyiségben mérethetnek, ha van jogok hozzá, de so 

hasem két helye- egy időbeni a ki ez ellen vétkezik, bora 

elkoboztatlk.

6« A kamarai főtiszteknek meg van engedve, hogy sa 

ját használatokra bort tartsanak pinezéjükben, de ezeken 

klrfil csak a valóságos és bormérésre jogosított bányapol

gárok tarthatnak a pinczékben bort, kivéve a szőUőbirtoko

t kik az <5 maját termelésüket szintén berakhatják pin 

ozéjükbe«*

7# Minden bányapolgár köteles a városi bírótól egy 

jegyet kérni, melyre az ő borkészlete, és hogy vásárolt

bor, vagy saját termelés-e, fel jegyzendő, és a bíró enge

szabad a hordót csapra ütni, különben el

koboztatüu

8* A ki titokban és enged elem nélkül mér bocrt,

bora elkobozta tik, és az ő segítői is megbüntett ötnek

9 • A kinő tár 1 főtisztek bányát mivelnek és a 

bányapolgárok közé felvétet nek, élvezhetik a bor mérési jo- 

e', ,  ,
10. A lk vásárosét, kován dót és adalékokat termelnek, 

nyerhetik el a bormérési jogot, hanem esak azok, akik
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arany és ezüat bányákra költik pénzűket,

• 11 . Ha egy bányapolgár meghal," az özvegy és az örö

kösök gyakorolhatják a bormérést addig, mig a bányabirtokot 

maguk közt fel nem osztják; de azután csak azok, kik a 4-ik 

pont értelmében a bormérép^e jogosítva vannak,

12. Miután a városnak a kimért bor után bizonyos ill 

ték (Ungeldt) fizetendő; a város köteles szakértő borkoeto- 

lőkat tartani, és a bor árát meghatározni.

13. Az olyan bányapolgároktól, & kik az ő bányaré- 

azeik mivelését másokra bizzák, és arra költséget nem for

dítanak, elvonandó a bormérés joga mindaddig, mig be nem 

bizonyítják, hogy hetenként 2 ftot áldoznak a bányákra.

14. Ha valamely bányapolgár nem fizeti ki a munká

sok teljes bérét pénzzel, hanem azt kívánja, hogy ők az ő 

rossz borát és más áru ezikkeit vegyék pénz helyett; ezért 

50 fttal büntetendő; kivéve az általános pénzszükség ide

jét, midőn valamennyi bényapolgár kénytelen a munkabérrel 

adós maradni.

15. Meg volt eddig engedve, hogy a saját termelésű 

bort Szt.Márton napjától Gyertyaszentelő Boldogasszony nap

jáig a nem bányapolgárok kimérhessék; ez'az engedély visz- 

sza vonatik, és er»ntul az ilyen bort csak a borméréei jog

gal bíró bányapolgátroknak adhatják el, különben el fog bo- 

rak koboztatni a város javára.

16. A bányatelepeken bort mérni nem szabad.

17* A bányamivelésre ellátmányt adók, ha nincs sa

ját bányájuk, bort nem mérhetnek.

18 . A bormérési jog a bányapolgár személyéhez van 

kötve, azt tehát csak akkor gyakorolhatja, ha jelen van,

de meg van engedve, hogy saját fizetett személyzete által

is gyakorolhassa

Kérik végre, hogy ez a szabályzat szabadalom alak

jában kiadassák, kihirdettessék, és megerősittessék.

I .V . Ehrenreutter von Boffreuth; Georg Ulrih Reutter 

Matthaeus Budtmüller; Andreas Schnürer; Johann Christoph

Haffnerj Hieronimus Haydt; Matthlasz Vichter; Mathiasz Eay-

;, Georg Ulrich Kayser; Juli ron Lanser; CatiaxLna. Lai;ser

Andre Ungedew; Phi-
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io Jacob Hasaeus anstatt Érben; So

ia  Viriler in Tittib; Anna Harterin Wittib; Hannsz Hain-
*

rieh; ^atthiasz Pistorj; Balthasar Daniel; Friedrich Schnei

A a

1653 ¿anuár 22-én panaszálták a bormórósre jogo

sitett bánya polgárok, hogy daczára a nem régen jóváhagyott 

és kihirdetett bormérési szabályoknak Scharinger János fel 

sőbiehertáraai sáfár már 2 év óta nyilvánosan bort mér

?elsőbiebertárnán, és pedig mindig 2-3 dénárral drágábban,

nint a városban méretik, a munkások pedig az ellen nem 

Bzőlnak, hanem isszák az ő drága borát a bányapolgárok nagy

• Zzenkivül pedig az is megkárosítja a bányapolgáro—

f hogy számtalan helyen méhsör (Meeth) méretik, és ennék 

fogyasztása még sohasem volt oly nagy, mint most. Kérik te

hát, hogy a bányabiróság Scharingert a borméréstől e lt ilt 

sa, a munkások panaszait pedig addig tekintetbe ne vegye, 

míg ismét a városba nem járnak bort inni.
9

1652- és 1653-ban igen gyakori tárgyalások verekedések 

és szidalmazások miatt.

1653 július 19-én panaszolták a munkások, hogy ők 

még régebben beleegyeztek abba, hogy a városi trabantok 

tartásához hozzájáruljanak, a végre hosszú időn át ada

koztak le, de midőn látták, hogy a város a trabantok szá

mát leszállította, ők sem akarvár a régi mértékben adakoz

ni, abban egyeztek meg a városházánál, hogy a kapuőrség 

¿öltsegének 1/4 részét ők fedezik, s e végre hetenkint ada

koznak, az így begyült pénznek feleslege pedig a társpénz-

tétessék. A mait évben volt városbirő Gubitz Márton

azonban a kisebb bányáknál meg gyűlt adakozásokat le fog

lalta, és nem akar belőle a társpénztárba semmit adni. így 

Pachertárnán 110 ftnál többet foglalt le .

Panaszkodnak továbbá a hús drágasága ellen , és végre 

az ellen, hogy a templom és oskola számára tett adakozásai

kat nem akarja Gubitz ur nálok hagyni, hanem a városházára 

akarja vitetni azon ürügy alatt, hogy ők a pénzt csak el—

dorbézolják.
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1654 január 14-én jelenti a bányabiró az administra- 

tornák, hogy az a hire, hogy a törökök Esztergomnál nagy 

számban gyülekeznek; jó lenne tehát haHodruson és Schitti 

bergen nehány trabantot tartanának a nép biztonságára.
•  •

1654 május 9-én sürgetik a bányapolgárok a bormérée 

tárgyában múlt évben beadott panaszok elintézését.

1654 május 16-án bejelentette Schneider Frigyes a 

Klugalbrechttárnai társalat nevében, hogy hallomás szerint 

Ehrenreutter Mátyás tárnán és Pachen tárnán bort méretni akar 

agy, amint S char inger sáfár Felsőbiebertánán teszi# Schnei
#

dér kinyilatkoztatja, hogy ha ezeknek szabad a bormérés, 

akkor az ő társulata is csapszéket fog nyitni EHugalbrecht 

tárnánál,

1654 junius 20-án megtiltotta a bányabÍróság az admi 

nistrator rendeletére Scharingernek a bormérést a bánya

telepeken, és borkészletét zár alá vette.

1654 augusztus 2-án kineveztetett Gailus György ed-
%

digi k. ellenőr kir* könyvivővé; Raitting er János kohó

tiszt kir. ellenőrré; Weisz György János véglegesen bánya- 

bíróvá; és Weigl Lénárd k* kohótisztté, és letették az es

küt*

1654 augusztus 11-én irja Borschitzky István saskői 

udvarbiró a bányabÍrónak, hogy a bányászok borért és sör

ért sokkal tartoznak a pjergí korcsmárosnak, és kéri őt, 

hogy a tartozást az illetőktől hajtsa be*

1654 augusztus 15-én rendeli a kir. biztos, hogy 

özvegy Viehterné szül. Wenger Regina Susanna miután megfi

zette az 1000 darab aranyat, (mely bür tésül azért Buj

tatott, mert a hét bányaváros itéleté^ néha férje végren

delete tárgyában a királyi táblához fellebbezte, s ez ál

tal a király külön hatósága ellen vétett), most már is- 

mét teljes birtokába léphet bái^rarészeinek, és a birtokban
I

megvédendő*
%  A  4  '  9

1655 elején már Steiffenegger Márton Venczel volt 

a főkam&ragrófi hivatal administrât ora*

1655 április 19-én meghagyja Steiffenegger admini

strator a bány ab Író ságnak, hogy a brenneri hitelezők pa-
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a hozott határozatát ha szükséges executióval is hajt

sa végre, a panaszkodó^ a többek közt azt mondják:

M ias man unsz mit denen prorogationen undt aufschüeben will 

matt undr Schahab machen". Azt is megemlítik, hogy Diet- 

nchstein követelése már kielégittetett, de a szegény bá

nyapolgároké mindég elhalasztátik. Az április 24—én ez 

ügyben tartott tárgyalás alkalmával megemlittetik, hogy Ő 

Felsége megígérte, hogy Gienger adósságait törleszteni fog

ja, de határozott utasítás az ügyben még nem érkezett.

1656 junius 13-án értesíti Sonnaw András György bá

ró, a bányavárosok inspektora a selmeczi főtiszteket, hogy 

w Felsége a király Steiffenegger Márton Venczel administra

te d  császári tanácsossá kinevezte.

1656 május 10—én értesíti a király a kamarai tisz— 

és bányavárosokat, hogy Sonnaw György András reichen- 

spergi bárót a bányavárosok állandó inspectorává és bizto

sivá kinevezte, és utasítja 5ket, hogy neki mindenben engedel

meskedjenek.

1656 május 20-án külön rendeletet adott ki e tárgy

ban a király, Selmecz, 3eszts£rczebánya, Bakabánya, Újbá

nya, ^élabánya, és Libetbánya városok bányapolgárainak,
i

melyben többek között az is mondatik: "weillen nemblich

Ihr aisz ^aldtbürger mit Bweren undtérhaltenden Offiziren undt
■ ■ t  *

-■eutíien sonst Niemandt andern aisz alléin unseren Cammern 

•and* derselben epeclal Jurisdiction unterworffen."

1656 julius 20-án engedélyezte I I I  Perdinánd ki

rály, hogy Jíátyástárna, ?achentáma, Mohrer altárna, Korn- 

berg altárna, Ihiergarten, Kxebsgrund és Brennertárna bá

nyáknál a kincstár részei felhagyaasanak, és vállalkozók

nak adoaányoztassanak, és pedig azon feltétel alatt, hogy

agy ezen valamint más veszteségben levő bányák érczeiben le-
0

v5 ezüst márkája 8 tallérral váltassák be nem csak addig, 

míg veszteségből lesznek, hanem még egy évvel azután ie, 

ha már nyereségük van; ezen év után azonban az ezüst már

kája 3 ft 37 1/2 dénárral váltassák be.

Az administrator e rendeletet augusztus 14—én tette 

¿őz hirré, és elrendelte, hogy a veszteséges bányáknál ezen-

1 0 6 3 2 / t e



269
I

tol az érczek ne osztassanak szét, hanem együtt olvasztas

, és csak az ezüstből bejött pénz osztassék fel

a részesek közt, hogy a Jövedelmes bányák érczeinek el-
/

hurczolását Így könnyebben megakadályozni lehessen.

1656 augus ztus 30-án kifogást tett a rendelet el

len Ehrenreutter, mert akkor 6 neki, kinek minden bányá

nál része van, és kohója is van, kellene a bányapolgárok 

érczeit mind feldolgozni, és nem maradna ideje , hogy a 

maga jobb érczeit felolvaszthassa. Hasonlóképen a zuzó- 

érczeket is együtt kellene feldolgozni; kéri tehát, hogy

maradjon az eddigi szokás.

1656 október 21-én összeirattak a bányapolgárok a 

miveiésben állott bányarészeikkel, s az ezekre fordított 

hetiköltségekkel együtt, és hogy kik gyakorolták a bánya-

miveléssel járó bormérést?

£ kimutatásból kitetszik , hogy legnagyobb bányabir

tokos volt ekkor Selmeczen a kincstár, és hogy a bányami-

velésre hetenkint 1415 ft 96 d fordított.

Utána következett a Galleson társulat 550 ftnyi he 

ti költséggel 

azután Beüttérné Mária .

a Vichter örökösök

a ?risowitz örökösök 

Ehrenreutter Ágoston János 

Ehayser Mátyás örökösei 

Reullné Susanna .............

Wenger János örökösei

Kern örökösök

Daniel Boldizsár .............

Lienpach Gottfried János 

Galleson Antal János . . .

Lumaga Ottavio

153 ft 04 d költséggel

131 * 85
n »

98 * 30 IV ■

96 * 84 n n

86 " 60 11 n

61 • 55
11 11

49 " 80 m 11
31 " 06 •1 11
29 " 59

• »

23 " 54 ■ 11
14 * 78 11 ■

11 ■ 28 « 11
5-t(51 10 ft ig költöttek

If • c  •» n2
1

5
2

17-en

1 ftnál kevesebbet * 74-en

A bányapolgárok összes száma volt 136«
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Bormérő helyiség volt 29, jogosított bormérő pol

gár ^edig, ki 2 ftnál többet költött volt 39*

1656 november 7-én Ehrenreutter indítványára, hogy 

a ^ányapolgárok a beváltási árnak 8 tallérra történt fel

emeléséért az inspectornak, az administratornak, Putz ud

vari titkárnak és iroda szolgájának háladatosságukat tettel 

ie tanúsítsák, elhatároztatott, hogy nekik összesen 800 

tallér ajándék adassék, s ehhez a bányapolgárok aránylago-

san hozzá járuljanak*

1657 február 15-én megérkezett Selmeczre Wesselényi 

Perenez nádor, és nagy ünnepiességgel fogadtatott, a bá

nyászok ziszlóval és a jelvényekkel kivonultak tiszteleté-

1657 április 2-án meghalt Eörmöczön Steiffenegger 

Kárton Venczel, és özvegye szül# Nestlbacher meghitta a 

bány ab íróságot és bányapolgárságot április 7-re a temetés

temetés alkalmával értesültek a tisztek arról, hogy

III Perdlnánd ¿irály is meghalt.

1657 május 2-án kérik az urvölgyi bányászok a sel- 

zeczieket, hogy mivel az ő evangélikus templomukat újra 

építeni akarják,de erre nincs elég pénzük, a selmecziek íb

segítsenek e czélra adakozásaikkal

1657 julius 23—án Sonnaw báró fő kamara grófnak czim ez

tetik.

1657 deczember 29-én valamennyi tiszt letette az ee

küt Lipót király hűségére«

1658 november 16—án panaszkodtak a bányászok

! •  hogy a vásári szabadság meg nem tartatik, s ké

rik, hogy kihirdettessék, hogy minden szombaton reggel

től délután 4 óráig szabad a vásár,

2# hogy a bor igen drága,

3* hogy a méhsör (meth) igen drága,
*  • í ‘ j .\

4* hogy a gabonát előre lefoglalják szekerenkint s a 

szegény odnyászok csak második kézből kénytelenek azt ven—
4

5. hogy a sör draga és rossz.
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6. hogy a palánkok felállítására tőlük 45 dénár le- 

vonatik.

1659-ben igen gyakoriak a kihágások és verekedések £

katonák és bányászok közt.

1661 november 29-én kihirdettetett a bányabiróságni
#

a bányapolgárok előtt, hogy miután a bányapolgárok igen pa- 

naszkodtak, hogy az érczek elszegényednek, és azokat nen 

lehet haszonnal a kohóban feldolgozni, s e miatt magasabb 

beváltási árért folyamodtak; a főkamaragróf 1659-ben sok 

fáradsággal egy olyan olvasztási módot talált fel, mellyel 

a szegény érczeket is fel lehet dolgozni a nélkül, hogy a 

fogyaték 10^-nál, és a költség 2 1/2 rajnai forintnál na

gyobb legyen, ezen olvasztási módnak gyakorolhatására i 

Felsége a főkamaragrófnak külön szabadalmat adván, e tárgy

ban 1660 deczember 6-án és 30-án két szerződés köttetett a 

bányapolgárokkal melyeknek következtében a kohó üzem a fo

lyó évben mind a kincstárnak mind a bányapolgárságnak nagy 

hasznára jó eredménnyel folyamatban tartatott, s hogy ezen 

eredmény meg ne zavartassék ő Felsége a király 1661 augusz

tus 12-én kelt rendeletével határozni méltóztatott, hogy & 

magánosok érczei is, mely elmek f eldolgozására a szerződés 

csak egy évre köttetett, úgy mint a f elsőbieb ertárnaiak 

és kincstáriak átaljában 7 1/2 évig, vagy is a bekövetkező 

1662-ik évtől kezdve még 6 1/2 évig kincstári kezelésben 

oly módon olvasztassanak és feldolgoztassanak, mint e fo

lyó 1661-ik évben történik. Ezenkívül pedig megengedte 5 

Felsége, hogy a felsőbiebertámai érczekből termelendő ezüst 

márkája ezentúl 9 rajnai forinttal váltassék be mindad

dig, mig bővebb áldás nem mutatkozik.
#

1661 deczember 4-én rendeli a főkamaragróf, hogy mi

után hallomás szerint a november 29-én történt kihirdetés 

alkalmával Ehrenreutter János Ágoston bányapolgár nyil

vánosan szidalmazta nemcsak a bányabÍróságot és főkamara

grófot, hanem 6 Felségét is, hogy az ilyen kihágást kellő

en megbüntetni lehessen, tegyen a bányabiróság az egész ki 

hirdetés lefolyásáról tüzetes jelentést.
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B e

lóol deczember 5-én jelentette erre a bányábiró- 

« horv amint november 29—én a főkam aragróf értesítése 

kihixdettetett, a bényapolrágok azt csendesen meghallgat 

:ák, csak Zhr enr eu 11 er , Reutter, Lienpach és Wenger léptek

elő avval a kívánsággal, hogy matat tass ók meg nekik a ki rá— 

lyi rendelet eredetije* Erre figyelmeztette ókét a bánya

biró ság, hogy az eredeti rendelet nem ő hozzá, hanem a fő— 

kamara^rófi hivatalhoz lntéztetett, s azt ott megtekint

hetik, ha az illető helyen kérni fogják* Végre a kihir

detett rendelet másolatát kívánták kiadatni, mire azt fe

lelte a bányabiró, hogy e hirdetés holnaptól kezdve a kama

ra udvar kapujára fór kifüggesztetni, s ott mindenki, ol

vashatja* Erre Ehrenreutter azt felelte , hogy ő nem akar 

a kamara udvar kapujára mászni, s azt mondá tovább« hogy 

bolond ember az a ki a gabonát maga őrli, s a lisztet más- 

n&k adja, hogy süssön belőle; ő nem lesz olyan bolond, s 

mindenki becstelen (Schelm) a ki ezt tenni fogja, ily ér

telemben nagy indulatossággal még tovább is beszólt, pedig 

nem volt semmi oka reá, mert nem kivánta a bányabiróság, 

hogy a kihirdetett rendeletre nyilatkozzanak* Ehrenreutter 

hevessége a többieket is elragadta, és Peuterus azt kiáltot

ta* hogy vegyék el az életüket is , ha már mindent el akar

nak tőlük venni! mire Ehrenreutter azt jegyezte meg, hogy ml 

ért beszél? hisz ő is azok közé való, a kik kösz önét tikét 

nyilvánították a fő kamara grófnak az ő hasznos találmányá

ért!

1661 deczember 6—án rendelte erre Chaos báró f őkama—

, hogy Ehrenreut temek fel sőbi eb ért árnál 1/16 és 1/32  

részel büntetésül a kincstár javára 1 efoglaltassanak

1661 deczember 10—én óvást tett a f őkama ragró fi ha 

^ározat ellen Ehrenreuttérné szül* Reutter Margit ast ál— 

litván, hogy a lefoglalt 1 1/2/16 rész nem a férjéé, ha—
•  1

nem az ő saját báoy áré szel, és a reá jók eső költségeit is

mindég le fogja tenni a bányabíróságnál, ha erre felszólít—

tátik.

1661 deczember 12—ón nem fogadta el az óváot a bánya 

bíróság, mert a kérdéses bányarészeket Ehrenreutter át ak a^
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ta ugyan Íratni a múlt évben neje nevére, áe az átírás f _ 

g5ben maradt, és Ehrenreutter maga le egy ujabbi beadványé- 

bán magát a kisebb részesek principálisának nevezi; 2-szcr 

nem fogadtatik el az óvás, mert a lefoglalás a főkamara — 

grófi hivatal által történvén, a fellebbezés és óvás ott 

jelentendő be; 3—szor nem vállalja  el a bányabiróság azt 

sem, hogy Ehrenreutternét arról értesitse, hogy kell—e vagy 

nem pótló költséget fizetn i?  mert ez nem a bányab íróság

dolga*

1662 február 23-án jelentést tesz a bányabíróság a 

főkamaragrófhoz Bécsbe, melyben le ír ja , hogy a bányapolgá

rok milyen siralmasan panaszkodtak, mikor Chaos báró fő

kamara gróf 1659-hen megérkezett, hogy tönkre kell menniök, 

mert a legjobb ér~zeket is csak 15-26# veszteséggel és 4 ft 

70 dr költséggel olvaszthatják f e l ,  e e miatt a 10 laton 

alul levő érczek meg nem fize t ik  az olvasztást, s kinyilat

koztatták, hogy azokat akárkinek ingyen is készek oda ad

n i . Ezért nagy örömmel fogadták a bányapolgárok és készség

gel aláírták 1660-ban a nekik bemutatott 2 szerződést, me

lyek szerint az ezüstöt 10# veszteséggel, és mázBánkint 3 ft

olvasztási költség mellett minden egyéb levonás nélkül 1661- 

ben valósággal meg is kapták, és sikerült az uj olvasztási 

móddal a szegényebb érczeket mind feldolgozni ő Felségének és 

a bányapolgáreágnak nagy hasznára, minek következtében 6 Fel

sége 1661 augusztus 12-én el rendelte, hogy az olvasztás 

ezentúl még 6 1 /2  éven át úgy folytattassék, amint 1661-ben 

gyakoroltatott. Azonban néhányan a bányapolrágok közül Eh- 

renreutter vezérlete alatt vakm.ri5en ellenszegültek ez üd

vös rendeletnek,gyűléseket tartottak, másokat rábeszélés

sel és fenyegetésekkel Igyekeztek pártjukra vonni, és tel

jesen megrendítették a feljebbvalóság iránti tiszteletet 

és engedelmességet; a miért is büntetésre méltók, és azt ja

vasolja a bányabÍróság, hogy Lienpach, Beüttér és Wenger

együttesen 200 aranynak a kincstárba való lefizetésére Ítél

tessenek*

1662 augusztus 8-án rendelik Selb Gábor, és Raischl 

Farkas k ir . biztosok, hogy a Felsőbieber tárnál, Pacher 

tárnál és Háromkirály tárnál részesek 10-én délután a ka-
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maraudvarban megjelenjenek#

A pachentárnai részesek azonnal kérték a biztosokat, 

engedje meg, hogy Nicolai Boldizsár az ő kohó üzemüket ve- 

7emerhesse, vagy ha ezt meg nem kaphatnák, hát kérik Preisz 

xihályt a Siceliek koh<5 sáfárját, mert tapasztalt tisztek 

nélkül lehetetlen lesz az üzemet jő eredménnyel vezetni# 

Kérik továbbá, hogy az Annatárnái érczeiket, melyeket ré

gebb időkben is használtak, most is használhassák az olvasz

táshoz.
■  | 8 ¡FJ' 4 S r i*  t  í í r . \  \ jíjfií fai k, A v '  a t * to r a i  *■ I C iJH  3 I BT M  Ái

A biztosok 1662 angusztus 9-én jelentést kivántak, 

hogy Nicolai Boldizsár miért tiltatott el az olvasztás ve

zetéséről? augusztus 11-én pedig megjagyják a k, biztosok 

Nicolainak, hogy előttük jelenjen meg, és biztositják őt, 

hogy nem fog bezáratni#

1652 augusztus 23-én rendelik a biztosok, hogy a

bányabiróság jelentést tegyen, hogy a pachentárnai részesek

miért hagyták fel ujább időben Erleingrondt, Christianstolln

Kunzenstollen, Pinsterort, Krebsgrund bányáknál és Újbányán

levő részeiket, és hogy milyen reménységet nyújtottak a meg

nevezett bányák?

1662 augusztus 29—én több bányapolgár bizonyitványt 

it ki, hogy az Ehrenreuttertől lefoglalt 1 1/2/16 fel-

sSbiebertárnai részek a neje tulajdona voltak# Ehrenreutter

né e bizonyítványt benyújtotta a kir# biztosokhoz, kik a

folyamodványt kiadták a bányabÍróságnak jelentés tétel vé

gett 1662 szeptember 1—én#

1662 augusztus 26-án jelenti a bányabiróság a bizto

sok kérdéseire, hogy Erieingrundot, mely vagy 20 évig fel 

volt nagyva, 2 évvel ezelőtt újra felvette Ehrenreutter és 

Reutter, és elkezdték kitakarítani, de nem jutottak a vá- 

jatvégig, fele Ehrenreutteré, fele Reutteré volt#

Christian és György tárnánál volt Ehrenreuttemek

1 1/2/16 része, Reutter Mihálynak 1/32 része ée a Reutter 

örökösöknek 1/16 része#

Kunzentáraánál volt Ehrenreutternek 2/12, Lienpach- 

nak 2/16, és tenger Farkasnak 1/16 része#

i

10Ó32/T2



275

Finsterort és Krebsgrundnál bírt Ehrenreutter 1 /1 6 , 

Reutter és Kayser örökösök 3 /16  1/64- részt.

Mind e vállalatok csak reményvállalatok, ée nem te 

melnek semmit,

A felhagyás okául pénz hiány szolgált, Krebsgrundra 

ée Finsterortra azonnal találkoztak más vállalkozók. A fő

kamara gróf semmiképen sem adott okot a felhagyásra.

1662 augusztus 29-én kihallgatta a bányab íróság a
%

kir . biztosok rendeletére a bányapolgárokat és tiszteket, s 

nekik következő kérdésekre kellett fe le ln i :

1 .  Hány rümpel számíttatott egy mázsára a régebb idő 

ben, midőn a beváltás nem mázsa szerint történt?

2. Milyen lehetett a rtimpelek valóságos súlya?

3* Hogy történt azután a mázsálás, ráadás sál-e?

4* A régibb mázsáiásnál nem rövidittetett-e meg a

kincstár?

5* 1661-től fogva a mázsálás helyesebben történik-e?

6 . A mérlegnek egyik karja nem hosszabb-e mint a

másik?

7# A mázsálásnál nem történt-e egyéb rendetlenség? 

b . A kohógondnokok a kohókémlét nem tették-e szán- 

dékosan 1-2 lattal kisebbre?

9* Hogy történt a kémelós 1661-ig?

10. Hogy történik a kémelós azóta?
•  I

U .  Nem történt—e a kémelésnél valami a bány^polgá

rok kárára?

12 . Meg volt-e engedve a bányapolgároknak a kémelés?

13 . Mi az oka, hogy a bányapolgároktól 1660-ban át

vett szegény érczek el óbb 7-8 latosoknak, későbben csak 4-6 

latosoknak találtattak?

14* Nem szólitotta-e tanút fel valaki, hogy szegé- 

nyebb próbákat mutasson ki?

15« Mennyit olvasztott régebben hetenkint egy kemen- 

cze, s mennyit most?

1 6 . Az uj olvasztási mód szerint megtakarittatik—e 

ólom és szén?
4  _____
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17. A 6.7. és 5 latos érczeket lehetett-e régebben 

¿ár nélkül feldolgozni, és lehet-e most?

15. A szegény érczek mennyit veszítenek a zuzóban?

19. A régi vagy az uj mád mellett van-e több fogya

ték?

2C. Helyik mód okoz kevesebb költséget?

21. iliféle érczekhez használták régebben a rézko-

vandot, és miért hagyták abba a használatát?
:  »

22. A paehéntárnál érczeket miképen olvasztották az 

el itt, és nem utánozták-e ujább idóben az uj eljárást?

23. A kamara kezelésében 10# fogyaték és 2 1/2 ft 

olvasztási költség mellett megkárosodtak-e a bányapolgárok a 

régebbleredaényekhez képest?

24.. Ismerik már a kohóinunk ás ok az uj eljárást telje

sen?

25# A bényapolgárok közül eljött-e néha valaki a ko

hóba, hogy az uj eljárást tanulmányozza?

¿6. legnézték-e a bányapolgárok, hogy az uj olvasz

tás milyen eredménnyel folyik?

. 27. A régi üzelés volt-« Jobb, vagy az uj?

29. A marák, melyeket a magánosok felolvasztottak meg 

próbáltattajc-e az esküdt kémlése által?

29. A készletben levő régi oalak íómíartalma beszá

míttatott-e?

30. 7olt—e lóól-ben a magánkohőknál, melyeket a kincs 

ár átvett, nagy készlet gazdag salakból?

— .anu hallgattatott ki, és meglehetősen egyenlően
onj

ho^r régebben, midőn az érczátvétel rumpelszámra tör

tént, 1Z0 fontnál több Jött mindig egy mázsára.

A lazsálásnál eleinte a kincstár rövidséget ezenve- 

ett, mert az ő részére is csak annyi ráadás adatott, mint 

a legkisebb részre; de ez észrevétetvén megjavittatott.

iloet helyesen történik a mázsáidé, ámbár s mázsáié

egyik karja hosszabb, mint a másik. A ráadás mázsánkint 
1/5 mázsa.



A kohógondnokok a kohókémlét szándékosan alacsonyabb

ra tették rendesen, csak 1661 óta történik mind a 3 kémle
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a kamara udvarban egyenlő anyagokkal b egyenlő hőség mel

le tt . Megjelent ott eleinte a bányapolgárok kémlésze is , 

de később kimaradt.
I

Az átvételnél voltak különféle szegény érczek, de 6
i  !

latosnál szegényebb nem volt*

Nem szólította őket fel senki sem, hogy szegényebben 

próbáljanak, csak Reutter.

Egy kemencze régebben 50-55 mázsát olvasztott heten- 

kint, most 95-120 mázsát, most tehát megtakaríttátik ólom 

is , szón is , és költség is .

Régebben nem lehetett a szegény érczeket kár nélkül 

feldolgozni, most 5-6 latosakat is feldolgoznak.
%

A zuzóban, a szegény érczek fémtartalmának 2 /3  része

elvé sz •
\

A régi olvasztás mellett több a fogyaték.

Finsterorti érczekhez használták a rézkovandot, de 

nagy volt a fogyaték, végre pedig elfogyott a rézkovand. 

A pachtentámai érczekkel 1660 vége felé Reutter tett 

Nicolai Boldizsárral együtt többféle kisérletet, melyek 

azonban mind rosszul sikerültek.

A bányapolgároknak nagy hasznukra vált a kamarai ol- 

vasztás.

A kohósáfárok és tisztek ismerik az uj kezelést.

A bányapolgárok közül Reutter és az ő sáfárjuk járt 

el néha a kohóba és érdeklődött az uj eljárás iránt.

As uj üzelés lassabb, de jobb és olcsóbb.

A marákát soha sem próbálta az esküdt kémlész, és a 

salak fémtartalma nem számíttatott be az elegy fémtartal

mába.

Nem volt 1661 elején nagy készlet dusabb salakból.

1662 szeptember 30-án jelenti a bányabiró a k ir . 

biztosok felszólítására, hogy igaz az, és nem szorul bebi

zonyításra, hogy Ehrenreuttemé az ő szüleitől 2/16 1 /32  

felsőblebértárnál részeket örökölt; de e részek mindjárt, 

mihelyt először férjhez ment, a férje Lienpach Gottfried
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nevére Írattak, és mindég Lienpach-féle részeknek nevez- 

tettek; hasonlóképen történt, midőn el06 férje halála után

mostani férjéhez Ehrenreutterhez ment nőül, a részek 2h-
t

renreutter részei voltak 1643 szeptember 15-éig, midőn azo- 

kát égj bizottmány lefoglalta a kincstár számára, mert Eh- 

renreutter már régőta nem fizette költségeit* 15 évvel később 

1659-ben január 25-én sok utána járás után vissza kapott 

Shrenraitter a részekből 1/16 és 1/32 részt, melyek azóta 

mindig az ő neve alatt vezettettek, és neje soha semmiféle 

okmányt nem mutatott be, melyből az következnék, hogy a ré

szek az ő tulajdona* Csak 1660 november 6-án kérte Ehren—

er, hogy a részek a nej , mire a

bányabiróeág azt felelte, hogy ezt csak akkor teheti, ha ne

ki a bányarészek átengedésére vonatkozó valamely szerződés 

vagy egyezség bemutattátik, de ily okmányt Ehrenreutter fel 

nem mutatott mindeddig, tehát a részek az ő nevére irva 

^araitakf mig ismét a kincstár részére le nem foglaltattak*

16o3 február 5-én délelőtt 9 és 10 óra közt meghalt 

"Vélsz d ános György bányabiró, és 8—án el temette tett, he

lyét ideiglenesen Lansee Gyula bányaesküdt látta el, ennek 

helyét pedig Vagedly András*

v 1663 február 13-án értesiti a városi biró és tanács

a fő/camaragrófot, hogy századok óta gyakorolt szabadalma 

szerint Lansee Gyulát választotta meg bányabiróvá, és ké

ri, hogy ennek megerősittetését kieszközölje.

felelt a főkamaragróf Bécsből február 22-én, 

iiOcjj az iratot megkapta, és felterjesztette az udvari ka—

, s meg kell várni, mig azt ő Felségének előadni le

het. Egyébiránt ő már a bányabiró hal ¿1 ¿nnir első hirére

ajánlotta, hogy Lansee egyelőre Ideiglenesen bizassék meg a

bányabiró teendőinek ellátásával, és ez értelemben meg is biz

ta Lanseet az udvari kamara. E levélben panaszkodik Chaos

báró, hogy ó is annyira beteg volt, hogy most úgy szólván 

újra kell járni tanulnia.

1663 március 5-én egy szolgabiró a palatínus rendele

tére ki akarta hallgatni, és eskü alatt vallomásokat fel

venni azon bányapolgároknak, kik 1661 november 29-én jelen
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voltak a bány ab Íróságnál akkor, midőn kihirdettetett, hogy 

a kamara folytatni fogja az olvasztást, és Ehrenreutter 

erre illetlen módon heveskedett. De a bányapolgárok megta

gadták a feleletet, és a helyettes bányabiró elment Bartako 

with János alispánhoz, és kérte őt, hogy álljon el a ki

hallgatástól, mert az ügy tisztán bányapolgári ügy, e eb

ben a megye nem illetékes. Az alispán el is állott, éB a 

szolgabiró eredmény nélkül ment haza. Liárczius 6-án jelen

tést tett erről a bányabiró a fő kamaragrófnak Bécsbe.

1663 augusztus 11-én értesítette a zsarnóczai udvar- 

biró a kamarát, hogy a törökök Lévához közelednek; erre 

Selmeczen riadó doboltatott, de kevés vájár gyűlt egybe, 

a miért a vájárok megbüntettettek, s minden forinttól 8 d oIX
túrát kellett büntetésül fizetniük..

1663 augusztus 11—én megemlittetik, hogy a fó kama-
I ■

ragróf temetése 14 nappal az előtt volt, tehát 1663 julius

1663 szeptember 2-án volt Joanelli András János báró 

beiktatása a fókamaragrófi hivatalba. Joanelli eddig a besz 

terczebányai réz elárusítója volt. A király kinevezési ok

levele 1663 augusztus 20-án kelt Bécsben.

Az uj főkamaragróf igen erősen meghagyta a bányabiró 

nak, hogy a város kapuinak őrizetére különös figyelemmel le

, nehogy valami szerencsétlenség történjék. A bányabiró

tehát maga nézett utána, és valójában úgy találta, hogy a 

kapuhoz kirendelt vájárokból sokan otthon maradtak; eze

ket megintettette, de midőn másnap ismét utánok nézett, me 

gint nem voltak ott; ő tehát maga ment utánok, őket felköl 

tötte és az őrségre hajtotta, 8 mivel nem igen szívesen 

mentek s vele feleseltek , némelyikre a botjával néhányat 

rá huzott. különösen Hainrich Boldizsár kapott legtöbb 

ütést, és másnap e miatt fel akarta biztatni a nándoráknál 

munkásokat, hogy menjenek vele és panaszolják be a bánya 

birót a főpénz tárnoknál, de a munkások nem mentek vele. A 

bányabiró azonban e miatt vizsgálatot rendelt Hainrich ellen, 

és be akarta záratni, de Hainrich beteg lett , s igy a bün

tetés egyelőre elmaradt#
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1663 szeptember 24-én az egész vájáii személyzet 

hús és-I esküt tett le a fő kamaragróf előtt a kamara udvar
X

1663 deczember 24-én folyamodik a bányabiróság a fő 

ófhoz, hogy úgy, mint elődjei, engedélyezzen a bá- 

ny ab íz* 6 s diának a 3 nagy ünnepre egy enklnt 100 rajnai f.tot.

2 folyamodványt következőleg czimezték: "An der Röm.Kay. 

auch zue Hungarn undt 3öhaimb königl. May# Rath undt obristen

in den Hungeri sehen Pergstetten Ihro Gnaden dem 

wolgeborenen Herrn Herrn Johann Andrea Joanellj Freyherm 

zue Tellvana, Herrn auff St.Peter undt Stain Verlegern de-

• Kupfer Pergwerck, auch Inhabern dér Herrschafft 

Kupferhandlung Schmölnicz."

1663 szeptember 7-én kéri Listhiusné szül. Széchy

Kata a főkamaragrófot, hogy miután ő S elme ezen egy olyan 

házat vett, melyben régi idő óta gyakoroltatott a bormérés, 

és ezenkívül bányarészeket is vett, és költségeit is rende

sen fize t i , s a bányákra már eddig is 1000 ftnál többet köl

tött, engedtessék meg neki, hogy a bányapolgárok szabadalma 

szerint és a bormérési szabályok megtartása mellett, bort 

mérhessen*

1665 május 5—én kinevezte a király Waldtreich Zachari 

ást eddigi kincstári szertárnokot a Weisz György halálával

w  w  i

megürült bányabirói állomásra, melyet eddig Lansee Gyula 

látott el ideiglenesen. Május 25—én történt az uj bányabi— 

ró beigtatása 3allus György pénztárnok által, mely alkalom 

mai a tisztek és altisztek ^Bljes számban megjelentek, de 

a b ány ap o 1 gár o k közül csak kevesen voltak jelen.

166 5 Június 20—án tartotta az uj bányabiró az első

az eddigi bányaesküdtek: Lansee Gyula és 

jngedew András nem jelentek meg az ülésre, azt adván okul, 

hogy 5ket a város fize t i , és nem utasította, hogy az uj 

oányabíró mellett szolgáljanak; ha azonban a bányabiró k i— 

eszközli a városnál, hogy ők oda küldessenek, szívesen meg

lenni. Az uj bányabiró azonban nem fordult a vá

roshoz, nanem a kamarához, és a főpénz tárnok Hainrich Ja

nóét, ilayerl« Lőrinczet, és Ernát Jánost rendelte ki öl-



*
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nőkökké, Zweig János megmaradt bányabirósági irnok.

1665 aagusztus 1-én a város birót megkereste a bány a- 

Lliw. c főkamaragróf rendeletére, hogy küldjön és utasít

son hozzá két szakértő bányapolgárt, kik mint esküdtek mü- 

ködhessenek; a Táros birő azonban erre mit sem felelt, s igy 

a főkamaragróf Posch György Jánost és Hainrich Jánost ren

delte ideiglenesen a bányabiró mellé mint esküdteket«

1666 április 24-én bezáratta a város Hickl Berta

lant, mert Angermannal veszekedett, és nem akarta a bánya-

bírónak kiszolgáltatni, ámbár mint bányász a bányabiróeág

alá tartozott. Ennek megtorlása végett befogatta a főkarca 

ragróf Angermannt, és a revistyei várba elzáratta*

1667 április 24-én kineveztetett Fiecher György

bány ab irósági segéd lmokká.

Napirenden vannak 1666-ban és 1667-ben a verekedé

sek, gyilkosságok és rablások.

Mióta Waldtreich Zachariás lett bányabiró, nagyon fe 

szült viszonyban állott a város a bány ab Írósággal, és a bá

nyabiró ság nem is küldte ez óta az ő foglyait az óvárba, 

hanem azok a kamaraudvarban zárattak el a kóterbe.

1668 juliua 1-én azt a rendeletet adta ki a város- 

biró, hogy a házzal bíró bányászok jöjjenek a városházá-

, s hallgassák ott meg, a mit nekik mondani akar. Wetz-
%

stein Pál a szélaknai telep biró (Kramrichter) jelentette 

ezt a bány ab Írónak, és utasítást kért; a bányabiró megtil

totta, hogy a város házára menjenek, és a bány ab irósági Ír

nokot küldte oda, hogy tudja meg, mi okból hivatja a biró 

a vájárokat, kik csak a bányabiró hatósága alá tartoz

nak. A városbiró azt felelte, hogy ő neki csak a házbir

tokosokkal van dolga, nem a bányászokkal.

Másnap azután kihirdette a városbiró, hogy a ki az 

adóval tartozik, azt 24 óra alatt lefizesse, különben le

foglal tátik a háza és minden ingósága; egyszersmind eltil

totta a biró, hogy a magasházból, és a Haag-féle major

ból senki ne vegyen sört, mert ha est teszi mindenkor 1 

fttal fog büntettetni*
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A bányabiró ezt meghallván, ismét tiltakozott a vá- 

rosbiró előtt, és avval feregetőzött , hogy az erőszakot 

erőszakkal fogja visszatorolni, és nem lesz felelős, ha e 

mellett valamely szerencsétlenség történik# A vórosbirő av-
m

val védte magát, hogy ő köteles a tanács határozatát végre 

hajtani, és hogy ő nem a vájároknak, hanem a házbirtokosoknak 

tiltotta el a sörivást Glantschnignál, és az őrlést az ő mal

mában, a vájárok szabad emberek-a bányánál, hanem itthon 

csak olyanok, mint a többi polgár,

1668 augusztus 11—én bejegyeztetett egy szerződés, 

mely szerint Gienger Frigyes János bárő, császári óbester, 

és kapitány a gróf Geszl regementjében elismeri, hogy öcs- 

csétől Gienger Frigyes Nándor bárótól 2000 ftot kapott köl

csön 6^-os kamat mellett 3 évre,

1669 február 15-én visszavették a katholikusok a luthe

ránusoktól a kamaraudvarral szemben levő templomot és klast- 

romot. A katholikusok ugyanis az utolsó időben annyira el 

szaporodván, hogy a kamara udvarban levő kápolna, ámbár 

1650-ben megnagyobbittatott és kijavíttatott, őket már nem

íépea oefogadni; ez okbői három emlékiratot szerkesz

tettek a katholikusok a egyikét a város tanácsának, másikát 

a hu e zonnégy e s ek nek, s a harmadikat a lutheránus község

nek adták át azon kérelemmel, hogy a két nagyobb templom 

e^yiiiét engedjék nekik át, ők majd igyekezni fognak, hogy 

az udvari kamaránál a városnak Glantschnig ellen, és 

hübel miatt Llppay ellen levő ügye az udvari kamara által pár- 

toltaasék, és kedvező elintézéat nyerjen. Erre a város ta

nácsa nehány nap múlva azt válaszolta, hogy a lutheranusok-

ükségfik van a templomokra, s azokból egyet sem ad

hatnak át a katholikusoknak

Ennek következtében a katholikusok <5 Felségéhez fo 

lyainod bok, mire a király több magyar főurral tanácsk '- n.
•  w

azt határozta, hogy miután a kegyes alapítványok a ki

rályoktól származna^, akkor midőn Selmeczen a katholikusok 

egészen kihaltak, ezeknek az alapítványoknak jog szerint a 

király tuldjaonába kellett volna vissza  szállni; ennél fog

va oda ajándékozza 6 Felsége a selmeczi nagy templomot a
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mellette levő klast rommal, és mindennel, a ml hozzá tartó- 

zik, a selmeczi katholikue lakosságnak, és az adományo

zási okmányt leküldte a magyar udvari kamarához avval, hogy

az udvari kamara gondoskodjék az adományozott javek át

adásáról*

E rendelet következtében utasitotta a magyar udvari 

kamara Borsiczky István beszterczebányai harminczadost, 

hogy 6 Felsége rendeletét végre hajtsa* Borsiczky pedig 

február 13-án felkérte a városbirót Rietdmüller Mátyást, 

hogy a tanácsot egybehivassa, mert ő Felsége nevében akar 

nekik valamit közölni# A gyűlés délután 4 órakor megtar

tatván, Borsiczky István, Bévay N#báró, és a kamarai is— 

pán Farkas Simon ottan megjelentek, és felszólították az 

egybegyűlteket, hogy a templomot s hozzá tartozókat nekik 

átadják* A biró erre 3 napi meggondolás! időt kért, de a 

halasztás csak 15—ig reggeli 8 óráig engedélyeztetvén, ek- 

kor 8 óra után az emlitett birtokosok megint felmentek a bi- 

róházánál összegyűlt polgárokhoz, és kívánságukat ismétel

ték, azon hozzá adással, hogy ha kérésük nem teljesitte— 

tik, a király rendeletét más módon fogják végre hajtani# A

polgárok azonban megtagadták az átadást, és tiltakoztak min

den erőszak ellen#

Ez után vissza mentek a biztosok a kamara udvarba, 

hol a beszterczebányai páter superior Praun Alajos, és 

a selmeczi jezsuiták páter Dekher Beymann, és páter Jo- 

hannes együtt voltak Gallus György pénztárnokkal, Mayer Theo 

bald Jakab könyvvivővel, Waldtreich Zacharias bányabiróval, 

és a többi tiszteken kivűl száznál többre menő katholikus 

polgárokkal# A biztosok értesítvén ezeket a lutheránusok 

határozatáról, kijelentették, hogy Ők végre fogják hajta

ni ő .Felsége rendeletét, és az adományozott javakat át— 

adják, s ha a lutheránusok nem akarják ide adni a kulcsokat,

fel fogják töretni az ajtókat, s e végre bontó rudakat és 

kalapácsokat visznek magukkal#

Ekkor már a katholikusok 200-nál többre felszaporod

tak, ás együttesen a biztosokkal és jezsuitákkal a templom 

elé vonultak, és a közel fekvő helységekből, úgymint Tép—
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Iáról, az Aw-ból (Szt. Antal), Goldtbachról, és Siglisperg- 

ről a bírákat ée esküdteket, mint tanukat magok mellé vették; 

a tenplorinál állott néhány lutheránus tanácsos is és egy 

csapat polgár* A biztosok itt a templom előtt vend nyelven 

előadták a vidéki tanuknak, hogy mi okból adományozta ő 

Felsége a templomot ée klastromot a katholikusoknak, és ki

küldte őket az adományozott javak átadására, felolvasta a 

királyi rendeletet, és felszólította őket, hogy az átadás

nak tanai legyenek. Ez ellen Cholostomus Illés városi Jegy

ző, 3aloghi Gáspár városi ügyész, és a lutheránusok részé

ről Saltzer Tádé tiltakoztak az átadás ellen; ekkor a Je

zsuita páterek és a biztos tentát s papirost vettek elő, s 

kérték, hogy a tiltakozók mondják be neveiket; Saltzer er

re a lutheránusok felé fordult, s kérdezte tőlük, hogy mind

nyájan tiltakoznak-e? mire mindnyájan igennel feleltek# A 

biztos azonban az egyesek nevét kívánta, hogy őket fe lje 

gyezhesse, és mivel közöttük Reutter Mihály volt a legelő

kelőbb, felezólitotta őt, hogy mondja be nevét, erre Reutter 

azt mondta, hogy őt mindenki ismeri, és másodszori fe l

szólításra sem mondta meg nevét, harmadszori felszólításra 

pedig azt mondta, hogy a meddig evangélikus lesz, mindég 

tiltakozni fog az átadás ellen; ez alatt az evangélikusok 

na^y re3ze elszéledt. A biztos ezután a katholikus tanukkal 

a klastrom ajtajához ment, és a kulcsokat kérte, hogy át

adhassa, de a város ezt ismét megtagadta; a biztosok te- 

nát hozzáfogtak, hogy az ajtót a bontóruddal és kalapács

osai betörjék# Ezt látván az evangélikusok kérték a biz- 

to st, hogy legyen addig tűr elemmel, mig erről a városi ta

nácsot; ur:esitik, de ismét csak avval jöttek vissza, hogy 

a viros nem adja; két kovácsot hivattak tehát a biztosok, 

ée ezekkel kinyittatták a klastrom folyosójának ajtaját, 

azután pedig bementek a klastromból a templomba és a belül

ről bezárt ajtót is kinyitották. Ez után azonnal felszen

telték a Jelen levő jezsuiták a templomot és oltárt, és 11 

órakor uartották az első misét az összes katholikusok

j elenlétében.
%
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1669 október 6-án meghalt Waldtreich Zacharias bá

nyabiró és a főkamaragróf Joanellí báró ideiglenesen liayez 

Theobald Jakabot eddigi kamarai könywivőt bizta neg a bá- 

nyabirósági teendők ellátásával* Esküdtek maradtak: Posch 

György János és Hainrich János* Lüdőn a kamaragrófnak erre 

vonatkozó rendelete a tisztek és bányapolgárok előtt ki- 

hirdettetett, Ehrenreutter kijelentette a bányapolgárság 

nevében, hogy a főkamaragróf ideiglenes intézkedését tiszte 

lettel fogadják, és az ideiglenes bányabirót elismerik.

1669 október 9-én rendeli Johan Andrea báró Joanelli 

hogy miután Waldtreich Zachariás bányabiró október 5-én el

halálozott, ideiglenesen Jacob Theobald Kayer könyvvivő 

vegye át a bányabiróság vezetését. (Assessorok voltak Posch 

György János, és Heinrich János, bányabiróság! irnok Zweig 

János, és irnoksegéd Piecher Ernst György.)

1669 október 19-én volt fő arany válató Selmeczen: 

Johann Andrea Vichter von Grueb.

1670—ben az uj bányabiró keményen bünteti a rendet-

edőket; a rágalmazókat a munkától elbocsátja, a vere

kedőket 3-4 hétig vasban dolgoztatja bér nélkül.

1670 szeptember 12—én kinevezte Leopold király Posch

György Jánost végleges bányabiróvá; bányaesküdtek lettek

Spitzl Bapt. János eddigi aranyválatósegéd, és Hainrich

János. Zweig János maradt bányabiróság! irnok, és Piacher

Ernst György a segédje* 1670 október 12—én olvastatott fel 

a kimevező kir. rendelet.

1670 november 2-án vitték át a társládát és bányász

jelvényeket az uj bányabiró lakására nagy ünnepélyességgel.

1671 juniuB 30-án bizonyltja a bányabiró, hogy Nieo- 

lsy Boldizsár megfizette a 120 ftnyi büntetést azért, mert 

nehány márka ezüstöt eladott idegeneknek

* 1672 julius 3-án elrendelte Johann Andrea Joanelli 

Freiherr von Telvana az udvari kamara parancsára, hogy a bá 

nyavárosokban az élelmiszerek fogyasztása után adó (acci- 

aa) szedessék; Korpona, Selmecz, Újbánya, Bakabánya és Béla- 

bánya fizesse az adót a selmecz! kamarához, Körmöcz az otta

ni kamarához, Beszterczebánya, Zólyom, Libetbánya és Brez-

10632/TE



nóbánya pedig a beszterezebányai kamarához* És pedig fize

tendő:

minden akó borért 6 rajnai garas

pálinkáért 10

sörért • 3

minden mázsa husért 30 krajezár, vagy 10 garas volt kiszab 

vaf de mivel a máz sálás alkalmatlan lett volna, azt hatá

rozták, hogy
• •

egy ökörért 25 rajnai garas

tehénért 15 

juhért 2 

borjúért 3 

bárányért 1

disznóért pedig az árának 1 /10  része fizettessék mint fo 

gvasztási adó*

A bornál minden hatodik akót az után töltésre számit

hatták, ée érte nem fizettek adót9 a sörnél pedig minten

tizenegyedik akót; de a pálinkánál nem számíttatott fo

gyaték*

1672 deczember 21—én utasította Jo*Andr* Vichter v* 

Gruib k* könyvvivő, és Georg Gallus kir* pénztáros a bánya 

bírót, hogy jobbéin őrködjék, mint eddig, a bortmérő bány 

polgárok felett, hogy azok a szükséges bányaveszteséget ki

mutassák, hamis mértékkel ne mérjenek, és csak oly bort

mérjenek, melyet a bányabÍróság megkóstoltatott, s melynek

megszabta* /

1674—ben volt bányabÍrój Posch György János, assessorok 

voltak: Spiczl Bapt.János, és Heinrich János; bányabirósá- 

gi írnok Zweig János, és a segédje: Pischer Eroest

1674 május 26—án Posch bányabiró Prágába utazott*

1674 juniuB 1-én jegyzőkönyvet vettek fel a kamara- 

udvarban a panaszló munkásokkal, kik 17 különféle esetet j 

lentettek fe l , hogy a Selmeczen elszállásolt katonák a há

zak oa betörtek, loptak, raboltak, a házi népet megverték, 

megsebesítették, és minden féle kihágásokat tettek* Az ő

hadnagyuk Guadagni Sándor pedig panaszlóknak soha sem szol 

gáltatott elégtételt*
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A bányapolgárok is , u.m . Ehrenreatter, Reuttsr. L.c.r. 

pach éb ár v. Hellenbach bepanaszolták a katonákat Strac-cl 

do ezredesnél.

1674 junius 9-én rendelte a bányab Íróság, hogy a hód 

rusi vájárok hetenkint 2 polturát, a fiatalok pedig 1 pol-

tarát adományozzanak a templomban felállított uj oltárkép 

költségeire.

1674-ben elhálálózván Gallus György k ir . pénztár

nok, a király szeptember 16—án kelt rendeletével Joh.Andree 

Vichter von Graeb eddigi könywivőt pénztárnokká, Posch Já

nos György eddigi bányabirót könywivővé, bányab Íróvá pe

dig Kahres Christian Jánost eddigi fő ar anyvála tó segé

det nevezte k i , kiknek beiktatásuk és feleskedtetésük 1674

október 21-án történt a beszterczebányai gondnok Schnlcz 

György János által.

1674 október 22-án átvitték Posch lakásából a bánya- 

birósági iratokat Kahree lakásába, október 28-án pedig a 

társpénztári iratokat és jelvényeket.

1675 Január 26-án kérte Doctor Hellenbach Gottfried 

János excellentiás ur , hogy miután Pauer János és neje szül 

Riedtmüller Katalin elhaláloztak, és leányuk Pauer Margit 

Anna Hellenbachnak a neje , az elhaltaknak minden vagyona, 

különösen pedig bányábirtokuk Hellenbachra és nejére szál

lott, ennélfogva szükséges, hogy a bányabirtok a bányabiró- 

sági jegyzőkönyvben az 6 nevükre irattassék.

Ez meg is történt, ás dr. Hellenbach nevére beje

gyeztetett:

Felsőbieber tárna 2 /5  rész 1/32-ből

Sz.háromság altárna 2 /5  rész 3/64-ból és

113/315

Mátyás tárna 2 /5  rész 1/32-ból

Háromkirály tárna 1 /32  rész

Pachen tárna 2 /5  rész 3/64-ból

János tárna 1/16

1/32 •

Johann Andreae tárna 1/16

Windischleuten 1/64
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Babenstein 1/16

Benedict tárna 1/16

1675 augusztus 11-én tudtára adta Schulz János György 

beszterczebányai praefectue a tiszteknek és bányapolgárok-

, ki* a végre a kamaraudvarban egybegyűltek, hogy ő Fel

sége őt a fő kamaragrófi hivatal acLministra torává kinevezte, 

és egyszersmind praefectusi

1675 augusztus 24-én jelen voltak a bány ab Íróságnál, 

a bányabiró, Ehrenreutter Ágoston János, Reutter Mihály, 

Lienpach Gottfried János, dr. Hellenbach Gottfried János, 

Hochszner Zachariás, és egy hollandi utazó Amsterdamból: 

Lieberring János továbbá a kamara részéről Seitz Áb- 

rahájn esküdt kémlész, Reichenkneber Farkas ezüst jelző, és Koch 

Mihály bányatiszt; ezeknek előadta a bányabiró, hogy ő Fel

sége Heiorieh János bányaesküdt mellé még 3 uj bánya es

küdtet nevezett ki, u*m# Grueber Albrechtért, Ernst György 

Jánost, és Fischer Ernst Györgyöt; az elöregedett és nyu- 

galmazott Zweig János helyett ennek fia Zweig János Kristóf 

neveztetett ki bányabirósági Írnokká, kik a jelen voltak 

előtt az esküt le is tették# Az esküdtek közül kettőt a ka—
'VI; •

mara fizetett, hetenkint 3 rajnai fttal, a bányabirósági Ír

nok nyugalomdija volt hetenként 1 ft 50 d, az uj Írnok fi- 

zetése pedig hetenkint egy tallér = 1 ft 80 d .102 /

1675 október 24—én elhatároztatott, hogy a borméré

sek vasárnap este 8 órakor, hétköznap pedig 9 órakor bezá— 

rattassanak, s a ki ez ellen vét 2 tallér birságot fizes-

1676 január 15—én tartatott az első bányabirósági

ülésj jelen voltak: Kákresz Eristián bányabiró, Hainrich

János, Fischer György Ernst, Grueber Albrecht, és Ernst Já

nos György ordinarii assessores, és Zweig János Kristóf bá 

nyabÍrósági írnok.

1676 január 22—én elismerő iratot állít ki a bány 

biróeág, hogy Dr* Johann Gottfried von Hellenhach a neje 

szül* Pauer Margit Anna után, örökölte bánya birto

kát, melyet az elhalt az ő szüleitől Pauer Jánostól és en 

nek nejétől azül* RiedtmtGLler Catherinától örökölt vala
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E bányabirtok állott a következő részekből:

Felsőbieber tárna 1 /32  résznek 2 /5  része

Sztháromság altárna 3/64  és 113/315 résznek

Pachen tárna 3 /64  résznek 2 /5  része

Mátyás tárna 1 /32  » 2 /5  ■

János tárna 1/16
Benedicti altárna 1/16
Háronkirály tárna 1 /32

Johann-Andreas tárna 1/16

Windischleuten .1 /6 4

Brenner tárna 1 /32

2/5 része

1676 március 16-án jelenti Joh*Ulrich von Wolffers- 

dorff, hogy Joh.Aug* Ehrenreutter von Hoffreith , Günzing 

und Hauskirchen nem régen meghalt, és vagyonának s bánya

birtokának 2 /3  részét leányára Susanna Mariára, ki Wolffers 

dorff neje , 1 /3  részét pedig az özvegyére hagyta#

1676 junius 9-én kimutatja Clementis Dániel az ő bá

nyaköltségeit, hogy a bormérés jogát elnyerhesse* A költ 

ségek voltak:

1671—ben Anna tárna 1 /64  rész után

Johann Andreae Erbstolln
1 /6 4  után 

1672 és 1673-ban Uj keresztfelta 

lálás tárna 1 /64  

1674 és 1675-ben Jakab tárna

1675-ben Rabenstein 3 /64  után

olvasztási költség

Komberg tárna 1 /6 4  után 

Mihály tárna 1 /32  után 

1674-ben Pachen tárna

Brenner tárna 3/64 után

1676-ban a nevezett részekre Ssz

8 ze Ben

ö

6 ft 6 9 dr

4 5
M 0 8 n

2 6 n
9 7

n

8 tt
1 9

ft

9 8 n
6 9

n

9
n

7 3
n

3 7
0

8 3
n

1 4
n

3 9
«

4 4
H

2 4 n

1 8 4
■

7 3
R

9 1
■

9 7
■

5 6 8 ft 5 1 dr

Bevételei voltak:
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1675-ben Rabensteinból 4 arany és 91 dr 15 ft 31 dr

ezüst 37 ° 30

10 ■ 80

ezüst 22 * 78

Brenner tárnából ezüst 19 * 23

összesen 105 ft 42 dr

marad veszteség 463 ft 09 dr

1676 Jnnius 27-én feljegyeztetett, hogy ámbár a 

UngedBw-féle örökösöknek az Ober Kehrling bányában volt ré

szeik, miután a kamara az ellátmány adását felmondotta, az 

árvák pedig nem tudták vissza fizetni sem a kölcsönöket,
Hfci

sem az ellátmányokat, elvesztek; még is tekintve az árvák 

nagy szegénységét, és hogy időközben a bánya jövedelméből 

az adósság törlesztve lett , elhatározta a kamara, hogy az

a 8/16-ból 4/16 részt vissza ad, és a jövedelmi 

feleslegnek felét, 11 ft 77 dénárt nekik k ifizeti azon kikö

téssel, hogy a princi palit ás mindég a kamaránál maradjon, és 

hogy ha Ungedew örökösök az ő részeiket eladni akarják, a 

megvételre a kamarának előjoga legyen

A költségek 1671-től kezdve a következők voltak: 

1671-ben kölcsön adatott az árváknak

ellátmány

1672-ben

1673

1674

1675

1676 * junius 27-ikéig ellátmány

összesen

Bevételek:

1671-ben osztalék 

1672

1673

1674

180 ft
f

d

72 II - »

199 n
57 f f

144•
0

19 n

144 f f 08 b

134 « 60 n

a n 08 n

_________ 76 R 60 ii

1 ,012  ft 12 d

26 ft 59 dr

39 n 59

280 f f

93

173 • 79 ii
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1675-^en osztalék

1676 junius 27-ig

435 ft 51 dr

79 27

Összesen

felesleg

1 ,035  ft 67 dr

23 55

1677 szeptember 24-én kérték a selmeczi aranyművesek, 

hogy nekik úgy, mint régebben, 100 márka ezüst kiszolgál

tassák, és mérsékelt áron számíttassák» A bányabiróság aján

lotta kérelmük teljesítését, mert öten vannak, s igy nem sok 

jut egyre az árra nézve pedig márkáját 12 fttal javasolta 

számíttatni»

1678 április  11-én panaszkodnak a munkások a város

ban fekvő 250 főnyi katonaság ellen , hogy őket saját há

zaikban nyugtalanítják, megverik, ás az élelmi szereket be

szállító parasztokat is megrabolják»

1679 április 24-án feljegyeztetett, hogy a bélabá- 

nyai kapu mellett egy őrtorony állittaesák f e l , és a palánk
%

a felső majorig helyreállittassák» A Schindlberg alatt le

vő őrtornyot jobb volna lerontani» A Katzenhüblen egy sán

cot ás őrtornyot kell állítani» A palánkot az uj vártól a 

lövőházig ki kell javítani. A vörös kút felett egy redout- 

ot kell csinálni» A régi várnál az árkot meg kell ujita-

ni.

1679 május 6-án emlittetlk egy tárgyalás alkalmá

v a l , hogy április 22-án a rebellisek betörtek Heinrich Já

nos házába, és mindent elraboltak»

1679 május 16-án feljegyeztetett, hogy gróf Strassol- 

do tábornok véleménye szerint sánczokat és redoutokat kelle

ne Selmecz körül csináltatni, hogy a lázadók betöréseit köny 

nyebben megakadályozni lehessen» E végre elrendelte a bánya- 

bíró, hogy minden házbirtokos munkástól hetenkint egy ga-

, a zsellérektől pedig egy poltura vonattassék le a költ

ségek fedezetére»
-

1679 augusztus 12-én egy folyamodványt adtak be a 

bányászok, a bányabiróhoz, és kérték:

1» hogy a sánczok készítésére tett levonások megszün

tette se enek .
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2. A sört megint 3 filléren árulják,
*

3. Hogy ne kelljen fegyverrel menni a bányához*

4. Hogy a katonák ne lopjanak és őket ne zaklassák. 

5« Hogy az őrállástól fölmentessenek.

1679 október 6-án panaszolja a bányabiró, hogy előt

te való este a katonák egy ne hány békés bányamunkást minden 

ok nélkül megvertek, és őt is , midőn haza. menty mellén fog

va megrázták, és vele illetlenül bántak, úgy, hogy alig 

tudta le csendesíteni a munkásokat, kik ezért a katonákon

bosszút állani akartak.

1680 január 1-én a következő védelmi rend állapit- 

tatott meg, ha riadó fuvatik:

1 . Quadáni kapitány 1 őrmesterrel, 2 káplárral, 2 do

bossal, 4 freyterrel, 46 közkatonával, és 50 bányász

polgárral az Újvárat, a szélaknai kaput, és az uj üteget 

szállja meg.

2. Quadanl hadnagya 1 dobossal, 3 frei

térrel, 25 puskással és 30 bányásszal vagy polgárral a béla 

bányai kaput őrzi.

3* A "Schwarcze Schneiderin" házánál álljon 1 káplár

10 közkatona, és 20 bányász vagy polgár*

4. A Hasaeus háza mögött levő uj kapunál álljon 1 

káplár, 10 közkatona, és 20 bányász vagy oolgár*

5* Röszl zászlótartó a korponai kapunál álljon 1

káplárral, 3 freiterrel, 1 dobossal, 25 puskással, és 30 

bányásszal vagy polgárral*

6* A Katzenhübelen 1 káplár, 10 közkatona, és 15 bá

nyász va^y polgár.

7. A régi őrháznál (Blockhaus) a Katzenhübel alatt 

1 káplár, 9 közkatona, és 10 bányász vagy polgár.

3 . A kamara udvarban Lavenczin zászlótartó 1 káplár

20 közlegény és 1 dobos*

J  ̂ felső kapunál 1 káplár, és 8 közlegény, az uj

ut mellett levő őrháznál 12 ember*

10. Az alsó kapunál a Rochserné háza mellett 1 káp

lár, 8 közlegény, és 10 vároai ember*
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11» 1 keresztutnál 1 káplár, 10 közlegény, ée a vó-
m

rostól 20 ember*

12* A kapunál Clementis előtt 1 káplár» 10 közle-

gény, és a várostól 10 ember*

A többi katonaság ¡¿antouchet kapitány, Adrián és Lu

cáé hadnagyok alatt a piaczon álljon készen*

A többi bányászok pedig részint a kamara udvarban, 

részint a bányabÍrónál legyenek készen*

1680 január 13-án volt 
a Selmecz körül fekvő
uradalmakban fuva

ros
szén
égető ex 

o
c* 

CD
 1 teknő

faragó
szitá

A sáskái uradalom
ban:

Váralján
• J f

7 1 4 1

Ladoméren 1 2 - 7 1 -

Jalnán 1 3 - 4 - -

Szekilen 1 1 5 - — -

Siotichóron
•

• 1 2 9 - 4  • -

Teplán 1 2 6 - - -

Hepistyén 4 1 9 1 - —

Szklenón 4 1 9
•

- -

Alsó Tmankán - - 4 -

Prochodeheg-on 8 - - -

Dxrátsoc 11 - - - -

Kletranon 5 - - -

Goidbachon 14 - 27 1 - -

Peszerungon 3 2 4 —

109 87 24 23 1
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a revistyei ura
dalomban: fuva- szén- kosár- teknő- szitás

ros égető kötő faragó

Voznitzon . 20 40

Alsó Hámoron 6 21

Grutteren 14

Wjszokán 8 13 -

Szeniczen 8 10 11

42 98 11

Úgy határozott, hogy a stadtgrundi kohóhoz szállít

son: Goldbach, Szekil és Dekisch*

A hodrasl felső kohóhoz: Wiszoka és Gratter*

A n alsó ■ : Woznitz, Alsóhámor és Budáin

A szklenoi kohóhoz: Szkleno és Motsár.

A vihayei ■ : Szenicz, Berzering és Vihnye*

A roszgrundi ■ : Repistye és Schittrisberg

1680 Junius 21—én rendeli az administrator, hogy mi

után az elmúlt őszkor uralkodott ragadós betegség ismét mu

tatkozik, a bányapolgárok és a kincstár gondoskodjanak óvó- 

szerekről és orvosokról, s a végre a munkásoktól is bizo

nyos levonásokat tegyenek a költségek fedezésére*

1680 Junius 17-én érte siti az administrator a há

ny ab Íróságot, hogy a bányab Íróság panaszkodván az udvari ka 

mara előtt, mert a Sic éli társulat, mely magát " zuBsjnmen ge 

worffene Gewerksahaft" —nak nevezi, gorombáskodott a bánya— 

bírósággal, hogy miért vizsgálta és hallgatta ki Partier 

Jánost a siceli kohó trabantját, az iránt, hogy ki által 

küldetett a lázadókhoz? 6 Felsége ez ügyben vizsgálatot 

tartatott az itt volt k ir . biztosokkal, és azt Ítélte, hogy

a bány abÍráság egészen kötelessége szerint járt el ez ügy

ben, a részesek pedig a bányabÍróságot és 6 Felsége ha

táságát megsértették} ennél fogva Lienpacher Gottfried 100 

darab arany bírsággal, a többiek pedig egyenkint 50 darab 

arany birsággal büntetendők.
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1680 Junius 26-án rendeli az udvari kamara, hogy a 

.hány ab Íróság jelentést tegyen a bányák állásáról és a vi

szonyokról, javaslataival együtt.

Erre felterjesztette a bányabiró az 6 jelentését, 

melyben legelőször arról panaszkodik, hogy a bányák állapo- 

tárói, s javításairól nem sokat mondhat, mert nem hivatik 

meg a tanácskozásokra. Egyébiránt azt hiszi, hogy megtakarí

tani, vagy a költségeket apasztani alig lehet, mert a mi- 

velés már igen mély, és sok a viz.

Azt javasolja, hogy a szertár mindég kellően el le

gyen látva jó anyagokkal, különösen repesztő porral és jó 

bőrrel.

A faszükséglet fedezése igen hiányos, mióta a kincs

tári birtokok külön tiszttartók kezelése alatt állanak, szi

vattyúsok is hiányoznak, különösen nyáron, és javasolja, 

hogy a Selmeczen fekvő 200 főnyi katonaságot lehessen szi

vattyúzásra használni.

A szenelőknek nagyobb bért kellene fizetni, mert tá

volabb helyekről kell most a szenet szállítani.

Végre panaszkodik, hogy a kohótisztek nem tartoz

nak most a bányabiróság alá, tehát nem ellenőrködhetik fe

lettük.

A bányabiróság tagjai is Schöpfer János ülnökön kívül 

használ hatatlanok, de legtöbb bajt okoz Pischer Erast György 

ki semmit sem segít, csak mindenben akadékoskodik, és a 

lektől ajándékokat fogad el#

Az udvari kamara e jelentést augusztus 10—én vissza

küldte a bányabÍrónak, hogy azt bepecsételve ő Felségéhez 

czimezve terjessze fel.

1680 julius 3-án megtiltotta Schneider Tóbiás városi 

biró, hogy Weigl Bertalan az ő házában a bormérést foly

tassa, ámbár Weigl e házat 1677—ben a Bingen megvásárol

ta, és 1678 szeptember 3—án a bányabiróság előtt kimu

tatta, hogy 700 ftnál többet veszített a bányamivelésen, 

és ez okból a bányapolgárok gyűlésén neki a bormórés meg

engedtetett, s azt ő mostanáig gyakorolta is# A vároebiró 

elismeri azt, hogy Weigl bort mérhetne mint bányapolgár, de
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mivel abban házban soha sem mértek azért nem akar—

ja neki azt megengedni# Többszörös tárgyalás után sem vál

toztatván meg a váróabÍró határozatát, egyszer, midőn Hód- 

rusra távozott, bezáratta a bányabiró a városbirő pinczéjét 

A vároabiró pedig, amint haza érkezett, még késő este össze 

hivatta a polgárokat, és letépette a bányabiró pecsétjét 

a pinczéről, miről a bányabiró panaszt tett, és egy pol-

, ki a pecsét letépésénél közre működöttf elzára

tott; a ~árosbir<5 pedig elzáratta Weiglt.

1630 november 17-én gratulál a bány ab Íróság Vichter 

von jraeb András Jánosnak, hogy fő kamaragróffá kinevezte—

* Ez alkalommal ismételve kér védelmet a városbiró túl-*

¿apásai ellen, s megemlíti, hogy ámbár a ragály még nem

» de a Bíngen és a tisztek közt nem mutatkozott 

1630 deczember 17-én értesíti a főkamaragróf a bá

nj hogy mihelyt a ragály Selmeczen megszűnik azon

nal lejön a differenciákat kiegyenlítendő, addig

a várossal békében.

1681 május 22-én uj bányabiró sági lm ok Hans Georg

leidechacher.

1631-ben csak május 22-én kezdődik a bányab1rósági

je^rzókcnyv.

unius 14—én j a bányabirÓ8ág a főkamara

vacs

nak, hogy n d ő n  s bány ab Ír<5ság a f ele5biebertárnál ko 

özvegy ét Sutzany Zsuzsannát felszólította, hogy a

¿7 elvétele végett vallj meg

a ha

hogy mennyi vagyona ma

radt a férje halála után az özvegy a bevallást megtagad

ta, es Pater Petrus Stanko Socletatis Jesu az

re biztatta
onyt

a a b ány ab Ír <5 e ág előtt is azt állította, hogy

az özvegy a bevallásra nem köteles. é

^rre azt válaszolta a t junius 26-án, hogy

ho
gassanak a páterre, hanem szorítsák az özvegyet,

1681 juliu

Pelsége határozata szerint

15-én rendelte a főkamaragróf, hogy 5

zentul felsőbiebertárnai sá

far a borméréeírt érenklnt 400 ftot fizessen a bányatáron 

latnak, líáreziuaí sört pedig s e .

nál nem szabad lérnl
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1681 márczius 20-án elintézte a főkamaragróf a 'bá

nyabiró és városbiró közt TCeigl bormérése miatt fennfor- 

gott ellenkezést* Weigl folytathatta a bormérést.

1681 junius 16-án értesiti a főkamaragróf a bánya- 

bíróságot, hogy <3 Felsége junius 5-én kelt határozatával 

az .ezüstsikkasztóknak a kettőB visszatérítést elengedte, ée 

csak egyszeres visszatérítésre változtatta, avval, hogy 

egy évig a bányavárosokból kitiltva  legyenek.

1681 juZ us 27—én jelenti a bányabiró a főkamaragróf 

nak, hogy az ezüstsikkasztókra vonatkozó rendeletét tel

jesíteni fogja amennyiben az a zavaros időkben lehetséges, 

midőn nőst éjjel nappal fegyverben állanak, hogy a felke

lők becsapását elháríthassák. Julius 21-én meghalt Fischer 

Ernst György bányabirósági ülnök.

1681 márczius 20-án megvette Páter Thomas Fe^ertag 

Hodruson a Keszler János-féle házat a Birnbaumtáma mel

lett a templom számára papi lakásul 40 tallérért.

1681 deczember 19-én értesiti a főkamaragróf a bá

nyabiróságot, hogy Zweig Kristóf, a meghalt Fischer he

lyébe, és Tv inki er János az öreg Hainrich János helyébe bá

nyabirósági ülnökökké kineveztettek.

1682 május 16-án feljegyeztetett, hogy a főkamara

gróf testőrei (Leib Compagni) közül egy őrmester és 20 mus

kétás beszállásoltatott Hodruson.

1682 augusztus 22—én panaszolja Ladner Ignácz a je 

zsuiták főnöke, hogy az újonnan felszentelt katholikus 

temetőbe valaki egy meglőtt kutyát tett a kereszt mellé.

1683 elején bányabiró: Grueber Albrecht, ülnökök:

Ernst György János, Winkler János, és Zweig Kristóf János, 

Írnok: Leidschacker György János.

1683- január 21—én elitélte a bány ab Íróság Garttner 

Gottfried szénmérőt Hodruson Merwa Mátyás vájár megölése

miatt 2 évi várfogságra vasban. A gyilkosság múlt évi ok

tdber 15-én történt éjszaka, midőn a nevezettek többek

kel együtt a Bíxnbanntáruánál levő sorompónál őrségen vol

tak, sokat ittak , összevesztek, a gyilkos azt á ll it ja , hogy 

puskája véletlenül sült e l .

10632/TE



1683 februás 12-án elitőlte a bányabir<5ság Sepp Már

tón vájárt, kinek atyja Nándoraknán bányaügyelő volt , egy

évi várfogságra, mert Jandova Györgyre lőtt, és azt megöl-
é

ni törekedett, ámbár törekvése meghiúsult.

1683 junius 27-én elhagyták Selmeczet a császári ka- 

tonák, és velők együtt menekült Grueber Albrecht bányabiró 

is helyettesül hagyván Winkler János ülnököt.

1683-ban közelebbi kelet nélkül följegyeztetett, hogy 

a felsőbiebertárnái vizhuzók fellázadtak, és kijelentették, 

hogy tovább dolgozni nem fognak, ha napi bérük egy poltú

rával meg nem jobbittatik. A lázitők elfogattak, és bot

büntetést kaptak.

1684-re vonatkozó b ány ab ir ó s ági jegyzőkönyv hiányzik. 

1685 január 13-án tartatott az első bányabiró sági

ülés, jelen voltak: Grueber Albrecht bányabiró, Ernst György 

János, Winkler János és Glantschnig Mihály ülnökök, és a 

bányabiró sági Írnok.

Első tárgy volt Preiszeieen György János körmöczi 

k. gondnok kérelme, hogy a b ány ab Íróság segítse őt ama 167 

darab aranynak birtokába, melyeket 1678-ban, mikor a fe l 

kelők itt voltak, Preiszeisen ip ja  Rinkó kölcsönzött Reut- 

ter Mihálynak. Reutter azonban azt állította, hogy ezt a

pénzt a város tartozik vissza fizetni; később pedig azt

lgérte, hogy ha ő vissza kapja azt a 11 ezer aranyat, 

lyet Tökölynek kölcsön adni volt kénytelen, akkor majd meg- 

fizeti# De végre 1686 január havában még is megfizette.

1685 január 12-én kéri a k . főpénztárnok Posch György 

János, hogy engedtessék meg neki a bormérés, és kimutatja, 

hogy milyen bányáknál részes; és pedig:

?insterortnál van 1/16 része

Johan Andreáé Erbstolln-nál 1 /32

(ennél hetenklnt 3-4 ft a veszteség)

Paduai Szt. Antal tárnánál 8 /16

(ennél egy év alatt 2000 ft volt a veszteség)

Rabensteinnál 2/16

LUgenstolln  Siglisberg felett 2/16 

Háromkirály tárna 1 /32
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János tárna az újvár alatt 

Fundgrube Hodrason 

Rothapfelbaum

2/16 része

1/16

1/32

Arányáéztál tárna a Höli—ben 

György tárna im Berngrund

16/16  n 

8/16

1685 május 3-án panaszolja a bányabiró egy levél

ben, melyet Mayer Jakab Theobald udvari tanácsoshoz irt , 

Bécsbe, hogy sem a bányászok panaszai, sem a lovasgazdák 

folyamodványai mindeddig eredményre nem vezettek, akár Abele 

6 Nagyinéit óságához, akár az udvari kamarához, akár a fóka- 

maragrófhoz folyamodtak, és igy menthetetlenül tönkre fog

nak menni, mert a városban és a vidéken elhelyezett sok 

katonaság mindent felemészt, a lovasság a takarmányt le

foglalta, úgy hogy a lovasgazdák se a szállítást se a viz 

emelést el nem láthatják lóerővel, és egyik ereszke a másik 

után elfúlni engedtetik.

tál annyira kipusztittattak, hogy a fuvarozásra már nem ké

pesek, és a mi még soha sem történt, a kamara udvara a tü

zelő fát, és a válató műhelybe a faszenet az embereknek há

ton kellett behordani.

3« Hasonlóképen kifogyott a kohóknak már minden anya 

guk, mert senki sem fuvarozhat.

4. Mivel a földmi ve löknek már nincs semmiök, nem hoz 

nak a piacra semmit, s mindennek az ára kétszeres, és még 

úgy sem lehet kapni, - a szegény bányamunkások az 6 szűk 

bérükkel pedig annál kevésbé jöhetnek k i , mert a fizetések 

nem tartatnak meg rendesen, a katonákat pedig élelmezniök 

kell.

5. A bányászat annál nagyobb kárt szenved, mert az 

arany értéke elvonatik a kamarától és nem fizettetik  ren

desen, az arany ágióval pedig a felek megterheltetnek, s 

igy minden anyag szállításától elidegenittetnek. Hogyha pe

dig a selmeczi kamara megbukik, a körmöczi és besztercze- 

bányaí nem fognak egyedül fennállhatni.

2. A parasztok a hosszas háború akatt a katonaság ál
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¿¿ayer erre azt felelte május 8-án, hogy beteg, de 

azért igyekezni fog a panaszokat az udvari kamaránál elő

adni, éa amennyire lehet orvosoltatni.

1635 márczius 12-én Leitschacher György János bánya- 

birósági irnok már meghaltnak mondatik. üj irnok Hederzih 

János#

1685 április 20-án kihirdettetik, a bányapolgárok

előtt, hogy ő Felsége tőlök 30 ezer forintot kiván kölcsön 

venni a katonaság tartására, és felszólittattak, hogy e vég 

re tehetségük szerint adakozzanak; aláirták a következők:

Schneider Tóbiás városbiró . 1500 ft rhen.

A Háromkirály és János tárnái társulat 1500

Posch kir. pénztárnok 

Dr. v. Hellenbach

Heuttér Mihály

Lode szertárnok

750

450

450

150

n

Glantschnig Mihály b ány ab ir ó ság i ülnök 150

Wagner Mihály bányatiszt 100 "

3inger Dániel kohótiszt 

Hartter Mátyás 

Hainrich Boldizsár 

Nicolay Justina 

Láng János

Lorberer Ulrich János 

Limbach Gottfried János 

l’arkhl János és Rinkóné 

Winkler János

100
300

350

150

200
150

300

300

750

ff

9 ,150

1686 Július havában vizsgálat volt néhány ezüstégető 

ixnkás ellen, kik kisebb mem^iségü ezüstöt eladtak nehány

e z üst müve s nek. A munkások elbocsáttattak, s az ezüstmü-

vesek 50 tallérig terjedő pénzbírsággal és félévig terje

dő fogsággal büntettettek.

1687 április 24-én Glantschnig Mihály helyébe Rie«?«r

Simon Lipőt neveztetett ki bányablrésági ülnökké a fő>’ - 

maragróf által.
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-t. U O  v1687 junius 14-án a várossal egyetértőleg elti 

bányábiró minden zenét a korcsmákban, mert a legújabb 

itatják az isten haragját, ki háború és más csapásokon 

kívül még megszámlálhatatlan sáskákat és hernyókat bocsá 

tott a vidékre melyek a növényzetet teljesen megsemmis 

A ki e tilalom ellen vét, 40 ft bírsággal büntettetik.

1687 márczius 27-én rendeli a főkamaragróf, hogy 

Rauchenpüchler Amandue a roszgrundi kir. kohó sáfárja, mi

után reá bizonyult,3 maga is beismerte, hogy 6 márka ezüsto 

elsikkasztott, s avval a maga adósságát akarta törleszte

ni, a 6 márka ezüstöt megtérítse, és azután 1/4 évig vas

ban verve bezárattassék, és a k. hivataltól örök időre ki

tiltás sék.

1683 julius 24—én Blumberg báró össze veszett Selme- 

czen Schmiedegg Lipót Theodor Tamással, és ennek szolgáján 

életveszélyesen meg sebesitette, midőn pedig az 5 szol

gáját elfogni akarták, Blumberg maga is megsebesittetett.

A veszekedés vallási perlekedésből eredt, és Blumb erg ki 

lutheránus volt szidta a szenteket, és Schmidegget mameiuk 

nak, apóstatának és hundsfuttnak szidalmazta. A 

gróx Blumberget nem büntette meg, hanem Rafada és Kalvinszk^

polgárokat, kik Blumberget megsebesítették, meg büntette 

100 és 60 ft birsággal*

1683 augusztus 28-án hurzó Tóbiás a

városbiróság által, miután nála ismételve dús ólom s más 

kohótermények találtattak, kizáratott és kitiltatott •  • w •

oro

időkre a bányavárosokból. A főkamaragróf nem volt megelé 

gedve az Ítélettel, mert azt akarta, hogy Thurzó, miután

. mostmár egyszer ilyen vétsége miatt megkegyelmeztetétt, mc 

kegyelem nélkül föl akasztassák* A főkamaragróf kijelen

tette, hogy.ezentúl az ilyen kriminális vétkeseket a kincs 

tári uradalmakban fogja elítéltetni.

1633 szeptember 4-én kimutattátik a jezsuiták kéré

sére, hogy a bányaköltségekből mennyi esik a katholikusok- 

ra és mennyi a lutheránusokra (lásd Pelsőbieber tárna és 

Szt.háromság altárna) a kimutatásból kiderül, hogy alapta

lan a lutheránusok azon állitása, mintha ők volnának fő

képen azok, kik itt a bányászatot fenntartják.
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1639 április 30-án tette le a hivatalos esküt Meíxner

? erencz mint bány abirósági ülnök.

1689 julíus 16-án ismét folyamodnak a vájárok, hogy 

a katonabeszállásolástól felmentessenek.

1639 október 27-én meginti a bányabÍróság a személy

zetet, hogy ne iszákoskodjék ne káromkodjék, hanem legyen 

józan és istenfélő, mert különben kemény büntetésben része-

3’uLL.

A bányabirósági jegyzőkönyvek 1691» 1692 és 1693-ból

hiányzanak.

1694 márczius 25-én panaszolja a bányabiró, hogy a 

katonaság a fiatalabb bányamunkásokat elcsábítja és beso-

rozza, s így a bányamunkára nem marad senki, kéri a főkama 

ragrófot, hogy segítsen és ennek megszüntetését eszközölje

1594 április 25-én "Ludvig von Thavonath Höm.Kay. 

lat. lundschenk, würkl. Hof Cammerrath und Obrist Cammer—

raf ín Zönigl. Hung. Bergstatten" kinevezte Anreither Jánost 

a selrzeczi kamarához titkárrá és a bányabírósághoz ulnök-

169- május 3—án rendeli az udvari kamara, hogy a fő

kaiiaragróf mindenkit megbüntessen a ki császári pénz he

n ,
*  —. W •

3oldinck-kel fizet, vagy császári pénzt ilyenekre vál

1694 május 3-án feljegyeztetett, hogy a bányabÍróság

nái ülnökök: Anreutter 3apt.János, Sommer Kálmán, és Wald- 

reich ?erencz.

169^ julíus 30—án folyamodtak a bányamunkások az ud—

és a fókanaragrófhoz, hogy a hadi adótól 

mentessenek föl, mert heti bérűk csak 15-20 garas, ée ab

ból nem fizethetnek hetenkint J-4 polturát.

1694-ben Zayser Bemát selmeczi bányapolgár a gyer- 

jiekenek sajkáját megejtette, e ez, hogy szégyenét eltit

kolja, újon szülött gyermekét megölte. A dajkának ezért fe

je vétetett, és Kayser is fejvesztésre Ítéltetett, de a 

£■—ály 1694 junius 19—ón neki megkeQrelmezett.

1694 október 2-án kinevezte Thavonat Albert Lajos

báró fJkanaragróf Gerham Gottlieb Perencz esküdt kémlész se

gédet a bányabirósághoz ülnökké.
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1694-ben Selmecz vidékén a

tek veszteségeket:

következő bányái: s

Szt.háromság tárna

Pachen tóm a

Windischleutten

Hofer altárna

Háromkirály tárna

János tárna az Újvár alatt

Mihály tárna a bélab.kapu
alatt

Uj Szt* háromság tárna Hodruson 

Pinsterort 

Ó Lüindszent tárna 

Hilfgottes tárna Roszgrundon 

János András tárna 

Heiliggeist tárna 

Gottesgab 

Clementis tárna 

Jakab tárna 

Simon és Juda tárna 

Uj András tárna 

SophJLa tárna

András tárna a nagy erdőben 

ilaria tárna Roszgrundon 

Glanzenberg altárna 

Thiergarten tárna

kincstár magánV  W  V

f d f d

1,864 67 3,107 79

109 18 1,637 72

225 22 6,981 82

202 65 6,282 22

45 25 920 15

16 15 347 95

131 51 832 10

. 403 32 2 ,820 11

530 28 530 59

114 76 1 ,526 89

161 69 3,106 2

96 10 1 ,057 5

92 61 555 91

42 42 610 20

- - 415 89

- - 315 99

- - 1 ,279 42

- - 579 43

- - 767 58

- 1 ,366 31

— — 1 ,092 46

— - 85 50

- - 181 60

4,035 81 36,403 69

40,439  ft 50 d

1696 október 12—én meghagyta az udvari kamara a bá

nyavárosokban levő királyi biztosoknak: Thomae Gundacker, 

Gráfén und Herrn von Stahrenberg, és Johan Paul Bartholotti 

von Portenfeld uraknak, hogy miután Philipp Jakab Freiherr 

von Hirschberg az ó felsőbiebertárnai (1/3+1/128) részét
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a felajánlotta, adjanak erről véleményt a bánya

bíróság meghallgatásával,

A bányabÍróság erre jelentette, hogy Hirschberg báró

ezeket a részeket 1690-ben midőn hetenként 3-4 ezer márka 

termeltetett, 2000 fton vette, és utána szép jövedelemben 

részesült; most azonban csak 400-500 márka e heti terme

lés, a költség pedig 11,000 ftra megy, ennél fogva nagy a

veszteség.

1696 október 2-án felszólították a kir. biztosok a 

bányabÍróságot, hogy tegyen jelentést, mi az oka, hogy a

felsőbiebértárnál termelés annyira megapadt, és a költ

ségek oly nagyok? Tegyen egyszersmind javaslatot, hogy mit 

lehetne az üzemnél átaljában megjavítani?

2rre felelte a bányabiró:

1. Ismeretes, hogy a bányák áldása az isten adomá

nya, és hogy ezt a legközelebb lefolyt években, oly nagy 

mértékben élvezték Felsőbieber tárnán, mint azelőtt soha!

m a legújabb időben az érczek tartalma annyira meg— 

adt, hogy a régebbi ezüsttermelést elérni lehetetlen,

a vizemelésre és szállításra minden szükséges megtör 

ténik, ás nagy költséggel több fl.k-nA lemélyittetett; de az 

előmélyitést kénytelenek voltak az érczek hiánya miatt 

megszüntetni. A bányamivelés fenntartása és uj érczközök 

megnyitása végett szükséges lesz a telér eket dél felé fel

tárni és a viztől mentesíteni, ami bizony nagy költségbe 

fog ^

a r k

2. Az olvasztást illetőleg a kincstári kohó minden 

mázsa érezre 1/8 ráadást kap, hogy az ezüetfogyatékot fe

dezhesse. Hogyha mindemellett fogyaték keletkezik azt el

simítják, mert a bányab íróságnak most nincs ott semmi be

folyása. A szegény szinégetők, ha megrövidittetésük miatt

panaszkodnak, a kohóirnok őket kedve szerint megbünteti s

botoztatja, bezáratja, s ez alatt a meggyujtott bogsák ha

muvá égnek.

3* Az erdők, melyek a bányabiró közvetlen rendelke

zése alatt állanának, a kohó írnokok tetszése szerint é6 

a bányabiró tiltakozása ellenére vágattatnak, tudván, hogy
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a bányát)ir<5 nekik nem parancsolhat •

4* Megengedtetik, hogy az érczmérSk és szinmérők cin  

denféle visszaéléseket kövessenek el, s ezáltal a fuva

rosokat megkárosítsák s a fuvarozástól elidegenitsék.

5# Mióta a bányatisztek kivétettek a bánybiróság ha

tósága alól, ezek ismét gyűjtik az eltiltott kézi példányo

kat, azokat saját hasznukra beolvasztatják, a munkásokat 

tetszésük szerint elkergetik, s csak olyanokat vesznek fel 

és tartanak meg, kik nekik ajándékokat hordanak, a munkáso

kat magán czéljaikra a bányán kivűl felhasználják, bérei

ket pedig a bánya költségei közé felszámítják; és a bánya- 

biróság nem képes mind—e visszaéléseket megszüntetni*

6* Az is megtörtént már, hogy a bányabÍróság és a ré

szesek tudta és akarata nélkül és ellenére bányaügyeinket 

alkalmaznak*

,7# A szertárnok tetszése szerint szerzi be és adja k: 

az anyagokat, és az elhasználtakat saját javára értékesíti.

^ * A választó műhelyben nincs a bányabíróságnak sem

mi. lenni vaj.ója, tehát nem is tudhatja, hogy van—e ott va

lami javítani való*

Egyébiránt a magánrészesek bányatisztjei és kohói 

még a bányabiróság hatósága alatt állanak, de ezek ie arra

törekednek, hogy a felügyelettől megszabaduljanak

Végre pedig nagy itt a drágaság minden élelmi szerek

ben, melyeket a szegény munkás alig bír megszerezni, de mi

vel a város ez irányban többszöri felsz-ólitásra sem intéz

kedik, a bányabiróságnak pedig kötelessége a munkások ér

dekeire ügyelni, kéri a bányabiró a kir* biztosokat, hogy 

a vásár szabadságát elrendeljék.

1696 szeptember 11-én elitéltetett Frőhlich János 72 

éves sírásó fejvesztésre, mert a gazdagabb sírokat felás

ta, és a holtak ékszereit elrabolta*

1698 május 13-án rendelte az udvari kamara, hogy a 

bányapolgárok egyenkint mutassák ki, veszteségeiket; e ren

delet következtében kimutatta:

Reutter Mihály, hogy hetenkint kell neki

fizetni 317 ft 56 dénárt
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Kaieer Anna Dorottya asszony 

Hell°~bach Gottfried János 

Ehrenreutter Ehrenreich György 

Halnrich Boldizsár

44 ft 58 dénárt

)

163

70

197

79

32

90

n

1698 deczember 20-án elrendelte Ludwig Albert Frei- 

herr von Thavonath f6kamaragróf, hogy ezentúl

1. A bormérés csak azoknak engedtessék, kik hetenkint

4 ftot veszítenek a bányamivelésen.

2* A veszteség kimutatása előtt senkinek se engedtes

sék meg a bormérée.

3* örökösödés esetében a bányabirtok is elosztassék, 

és az örökösök közűi csak azoknak engedtessék meg a bormé

rés, kik az erre szükséges feltételeknek eleget tesznek.

1699 április 13-án kérték a munkások az udv. kama

rától, hogy miután Selmecz városára 13$366 ftnyi adó vet

tetett ki, és ennek 1/3 részét 4,455 ft 33 dénárt nekik

kellene megfizetni, de ők erre nem képesek, az az adó ne

kik elengedtessók. Megengedtetett ugyan már egyszer 1692 

ben, hogy az ilyen hadi adót helyettük a kamara fizesse ki, 

de azután későbben az udvari könywivőség a kifizetést nehez 

telte. Kérik azért, hogy udvari kamarai rendelet által egy

szer mindenkorra mentessenek fel minden hadó adó fizetésé

től.

1699 junius 6—án kinevezte a főkamara gróf Lemoni

Henrik Györgyöt a bányabÍrósághoz ülnökké az elhalt Sommer 

Kálmán helyébe.

1699 julius 31—én elrendelte Llayern Benedict Theo— 

bald, a főkamaragrófi hivatal administratora, hogy a tisz

tek és a bány ab iró járják be mind a kisebb bányákat 

adjanak véleményt, hogy melyek hagy and ók fel azok

és

rendelet telj

közül

és a bány ab iró ság az ja
va8olta, hogy 6 Mindezent tárna, Röhrn u á m a ,  U j 1
Gabegottee tárna Roezgrundon 

dón fenntartandók lennének.

i ée Hülfgottesstolln Roszgrun 

ellenben György tárnát Hodru-
aon Jakab akna é János tárna a régi várhegyen, és Heilig

^eiststolln a Höllben felhagyhatók
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1699 szeptember 19-én kinevezte a fő kanja rag ró fi hi

vatal adiainistratora NaycLhart Péter Jánost bányabirósá^i 

ülnökké Gerham Gottlieb Ferencz helyébe, ki felsőbiebertár-

nai sáfár lett.

1700 május 17-én irja Bened. Theob. v. Mayern admi

nistrator, hogy miután ő a főkamaragróffal és de Paulo ur-

megvették a Pettschen utczában fekvő LIarkhl-házat 9000 

fton, és e ház másképen semmi jövedelmet sem ad, ők pedig 

mindhárman már sok pénzt fektettek a bányába; adja meg ne

ki a bányabiró az engedélyt a bormérésre.

A bányabiró az ügyet közölte a bányapolgárokkal, kik 

igen megbotránkozták az administrator kívánságán és kértél: 

a bányabirót, hogy a kívánságot ne teljesítse. A bányabi

ró megírta ezt az administratornak, de ez ismét sürgette az 

engedély megadását, és meg is kezdte a bormérést. Végre a 

bányabiró távollétében addig sürgette a tiszteket, mig azok 

neki ki nem adták az engedélyt, a bányabirósági jegyző

könyvbe azonban be tették, hogy az engedély tőlök kierő

szakoltatok.

1700 junius 11-én folyamodtak a bányapolgárok a bá

nyabiró sághoz, hogy a mostani nagy szorultságban segitsen 

valahogy rajtok, mert felsőbiebertárna már több év óta vesz

teségben van, és e miatt a bányapolgérok annyira elsze

gényedtek, hogy a bányamivelést egészen abba kell hagyniok, 

a budai kamara pedig az idén már 6200 ft portiót behajtott 

tőlük, s most ismét 3500 ftot követel, és executióval fe- 

nyeget, a bányapolgároknak pedig nincs semmiük, mert da

czára többszörös kérelmüknek nem akarja az udvari kamara 

felemelni az ezüst beváltási árát.

A bányabiróság e folyamodványt pártolólag térjesz-
9

tette fel az udvari kamarához junius 14-én és megemlí

ti, hogy ha nem kapnak a bányapolgárok segítséget, fel fog

ják hagyni a bány amivelést egészen, úgy mint legközelebb 

Körmöczön történt.

1701 jullus 23-án rendeli a bányabiró, hogy a gyakori 

kihágások és verekedések elkerülése végett ezen tál a csap- 

székek este 9 órakor kivétel nélkül bezárandók.
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1701 november 13-án letette az esküt Deadda Dávid 

mint felsőbiebertárnai sáfár# E miatt az eskü miatt össze- 

iiocczanás történt a kamara és bányabiróság közt; az admini 

strator azt rendelte, hogy Deadda az esküt a kamara udvar

ban tegye le a főpénztárnok előtt; ez ellen protestált a 

bányabíró, és panaszkodott a főkamaragróf előtt, hogy igy 

a bányab Íróság tekintélye meg semmisittetik, egyszersmind 

bevádolta az administratort, hogy 2 házban is méret bort, 

de bányát nem mivel, A kamaragróf rendeletére ezután De

adda az esküt csakugyan a bányabiróság előtt tette le.

1701-ben voltak kincstári bányatisztek: Frőhlich 

György, és Aigner János*

1702 julius 25-én kérte Groszschmied Kristóf János

¿ír* főpénztárnok, hogy bort mérhessen, a mi neki meg is 

engedtetett,

1703 február 2S-án megszüntettetett a selmeczi pol

gárok kérelmére Szélaknán a heti vásár, melynek tartása ne 

hány év óta szokássá vált. A megszüntetést a biróválasz-

tásra érkezett biztos gróf Löwenburg Jakab János rendel

te el.

1703 márczius 17-én 103/renaelte báró Ihavonath LaJ<

Albert kassai praefectus, főkarnakagróf, és kir. biztos, 

hogy a bányabiróság tegyen javaslatot a magánbány 

élénkítésére szükséges Intézkedések felől.

A bányabiróság erre azonnal megtette javaslatait a

következőkben:

1# Jó egyetértésben kellene élni a bányapolgárokkal

ő/ce ■- 3egi -eni kellene, ha valóságban szükségben szenved

nek, és a beváltott arany és ezüst értékét gyorsan és ha

ladók nélkül ki kellene nekik adni.

2. Fel kellene menteni a bányapolgárokat minden ha 

di adótól és hadi szolgálattól.

3. Ha a bányapolgárok valahol érczet találnak, meg 

kellene hagyni őket annak élvezetében, és nem kellene azt 

tőlök erőszakolt altárnái mivelésekkel elnyerni, mint Bie 

bertáma tette Andrástárnától, és Szt.háromság altárna ?a<

chent Imától.
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4. A bányapolgárokat meg kellene védeni a bormérési 

szabadság gyakorlatában, ée az erre vonatkozó szabályokat 

újból rendezni kellene 8 megszűntetni a visszaéléseket.

5» Egyik vállalat segitse a másikat szükségében. Az 

plvasztás eredményeit ellenőrizze a bányab íróság.

Végre a bányatörvény elavult szabályait újból kellene

kidolgozni, mert most a várossal sok összeütközésre szol

gáltat alkalmat.

Aláírták a javaslatot:

Zweig von Ungnad Kristóf János bányabiró 

Anreitter Bapt.János ülnök 

Naidhand Péter János 

Waldreich Ferencz 

Lemoni Hainrich György 

Hademik János bányabirósági írnok.

1703 márczius 29-án megsenmisitette e rendeletet a

és a szabad vásárt Szélaknán ismét helyre

állította

1703 mároziufl 31-án elrendelte a kir. bizottság, 

hogy mutassa ki a bányabiróság a meglevő bányapolgárokat

az utóbbi időkben szenvedett veszteségekkel együtt

Erre kimutattatott, hogy a Frisowitz örökösök 1692 

óta 1702-ig mennyi veszteséggel működtek Peleőbiebertár-

nánál és pedig
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év bánya
költség

kohó
költség

£szüstérték Aranyérték

sz f d f d f d f d

1695 22,164 80 12,629 12 16,370 96 10,754 24

1696 18,538 24 8,794 24 11,338 88 4 ,656 20

1697 16,464 - 9,658 48 9,857 45 5,642 27

1698 17,400 32 12,433 23 15,182 7 7 ,674 17

1699 17,996 16 14,762 96 22,909 45 8 ,461 10

1700 17,382 40 10,234 56 13 ,023 36 6,391 62

1701 17,401 12 9,096 64 14,813 12 5,595 66

1702
•

16,018 24 8 ,411 20 12 ,700 70 4,769 48
• .

143,365 28 86 ,020 40 116,186 2 53,944 74

tehát összes bányaköltség

kohóköltség

összes költség 

ebből levonva

az ezüst értékét 

areny értékét

összesen

marad veszteség

143,365  ft 28 dr

86,020 •

229,385

116,186  ft 

53,944

170 ,130  ■

59,254 »

40

68

2 dr

74

76

92

veszteségben részesültek:

Hainrich Boldizsár (1 /64  x 2 /16 ) 

Weisz Anna asszony 1/256 

Grueber örökösök (1 /3  x 1 /128 ) 

Weisz György 12/12

Ehrenreutt Erzsébet asszony Q/12
Selmacz városa Pilarik  után Q/12 
Hö fi inger örökösök 8/12

Schmiedegg 6/12

Schmiedegg Mátyéa 4 A 2

28,569 ft 34 dr

6,348 * 74 ■

4,232 • 49 •

3 ,174 • 37 R

2,116 • 25 II

2,116 * 25 ■

2,116 ■ 25 «

1 ,587 ■ 19 n

1 ,058 ■ 12 »
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ieinzeli Anna Mária asszony 4/12 

Schmiedegg Jeremiás (3 /7  x 24 /12) 

Kayser Ulrich György (1 /7  x 24/12) 

Kayser Anna Dorottya asszony (1 /7  x 

Nostitz Regina asszony (1 /7  x 24 /12) 

Panner Susanna asszony (1 /7  x 24/12) 

Heldt Boldizsár 2/12

I , C '55 W
•
%*

2, "20 p C  ^^  mm

M

906 r O  £
,  • w

r

24/12) 906 r 96 t

906 r 9c

906 n 96 n

529 n 6 r

59,254 f t 92 dr

1703 Július 10-én pártolva felterjeszti a bányabi- 

róság a lovasgazdák panaszát a f<5 kam ra grófhoz, ée mondja, 

hogy nehány óv óta a berendezett uj szivattyúk mellett a 

lovak teljesen tönkre mennek, és a vizet még sem gyózik le

húzni, mig ellenben a régi szivattyúkkal a lovak megeről

tetése nélkül boldogultak. De most e dologban a bányabiróság 

véleményét semmibe sem veszik* Kövekedik a lovasgazdák szo

rultsága a sok rézpénz miatt, melyet senki sem akar elfogad

n i, s melyen sem lovat sem takarmányt nem lehet venni*

1703 szeptember havában zavarok keletkeztek, ée Rákó- 

czy hadai majdnem ellenállás nélkül elfoglalták az orszá

got, mert a végvárak nem voltak fel8zerelve, sem élelemmel 

sem katonasággal ellátva*

1703 szeptember 14-én 104/Korponan kelt levelével fel

szólította Ocskay László Selmecz városát, hogy küldjön ne

ki nehány drágakővel ellátott arany gyűrűt, és egy párducz- 

bőrtj a tisztjei számára pedig különféle posztó nemeket és

10 ,000  rajnai forintot, s megígérte, hogy akkor békében 

hagyja Selmeczet, és tovább vonul katonáival.

Másnap azután 40 huszárja érkezett Selmeczre, ée

sok fenyegetés és alkudozás után megelégedett 2300 ft pénz

zel és nehány vég posztóval*

1703 október 24-én feljegyeztetett, hogy az utolsó 

időben vert poltúrákból 1 font rézből 5 ft 3 garas, és 1 

mázsa rézből 618 rajnai forint veretett, de a nép pana

sza következtében ezek bevonattak, ée "ákóozy felkelése 

után- olyan polturák vagy ötgarasosok verettek, melyekből 

60 ment egy fontra, tehát egy fontból 15 rajnai forint, és 

ögy mázsából 1800 rajnai forint veretett«
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1705—ben félforintosokat is vertek rézből, az egyik 

oldalon a Mária képével, a másik oldalon az ország ezíme- 

révei* Aranyokat és féltallérokat is vertek hasonló veret

tel! & fél tallér értéke 1 ft volt*

De az uj pénznek nem volt kelete az országon kivíil, 

és egy aranyért, melyet 4 ft 3 garas ezüstpénzen lehetett 

venni, az uj rézpénzből 5 ft 5 garast kellett adni;
I

ezüst forintosnak az ára pedig réz pénzben 2 ft 23 garas lett 

Ennek következtében az ezüst és arany pénz mirtA ritkább lett, 

s az ezüst és arany a lószerszámok és ruhák diszitésére s más

luxus czélokra fordittatott, a rézből pedig mind több és több 

veretett*

1704 január 12-én letették az esküt a tisztviselők a 

bányabÍróság előtt a következő minta szerint:

a maEsküszöm, hogy mint * * • • , • • • • «

országgyűlésnek, a bányavárosi kamara főigazgatóságának 

és a hány ab Íróságnak mindenkor hűségesen, szorgalmatosan,

és készséggel szolgálok#

1704 február 23—án Armbruster Dávid, márczius 8—án 

Aigner János, és junius 21—én Weisz György tették le 

küt mint bányabirósági ülnökök*
•  m i ̂  -

1704 márczius 15-én Eeidhard János volt bányabiró-

sági ülnök letététett hivatalából, mert Rákóczyt és Hellen

bachot szidalmazta* Lemoni György volt ekkor bányabiró he

lyettese,

1705 éo 1706-ból hiányzanak a bány ab ir 6 sági jegyző 
könyvek.

1707 Julius havában elbocsátotta a fejedelem Zweig

von üngnad Kristóf János eddigi bányabírót, és Hellenbach 

Sottfried János báró fő kamarai igazgató Javaslatára a bá 

nyapolgárok közül Heinrich Gottfried Jánost nevezte ki bá
nyabíróvá,

1<07 augusztus 13-án az elhalt Hedenich János bányj 

bírósági Jegyzi és ülnök helyébe a főkamara igazgáté Fróh 

Heh  György hányatisztat, Poub Ádám bányairnokot, ée D,adda 

Mihály Szt.háromság tárnái sáfárt tűzte ki Jelöltekül 

közül Pröhlich György választatott meg ülnökké.
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1707 augusztus 27-én a főkamare igazgatója Hellen

bach báró kinevezte Element Samu városi aljegyzőt hány a- 

biróeági jegyzővé úgy, hogy mind a két hivatalt vieelhee

se

1708 április 28-án megintette a bányabiró a bány

polgárokat » hogy a bányaköltségekkel adósok ne maradj

s eddigi adósságaikat 14 nap alatt kifizessék , mert

különben el fogják veszteni részeiket.

1708 május 12—én kérdi a bányabiróság a főkamara 

igazgatót, hogy miután a bácyaköltségek megfizetésére k i

tűzött határidő letelt , a nélkül, hogy a bányapolgárok f i 

zettek volna, de sőt maga a kamara is több fizetéssel tar

tozik, mi történjék ez ügyben? A főkamara igazgató azt izén

te vissza , hogy bizony minnyájan szül állanak, de legkö

zelebb el akar menni Bercsényi tábornokhoz, 8 talán tőle 

segélyt kaphat, addig hát legyenek a munkások türelemmel.

1708 deczember 17—én felszólítja  a bányabiró a há

ny ápol gáro kát, kik Rákóczy foglalása alatt felsőbiebertár

nái részeiket felhagyták, hogy ha 14 nap alatt jelentkeznek 

és az időközben felmerült költségeket utólagosan megtérí

tik , felhagyott részeiket ismét vissza kaphatják.

1708 október 26-án kinevezte kohlbergi Löffelholtz 

György tábornagy ideiglenesen a selmeczi tiszteket.

1717—tői 1728-ig hiányoznak a jegyzőkönyvek.

1726 február 26—án összeírták a bormérést gyakorló

bány apolgárokat hogy mindenki mennyit veazit éven kínt

a bány amivelésen, és találtatott, hogy

Zacharides örökösök évenkint veszítettek 

Lumnitzer István
* Vh» ^ mm - * 0 • ■ # 4» » a* m « v

Leczl örökösök

■Tn n g  Károly örökösei

Dobrotka Jakab 

Pleischer

Oberaigner Ignácz örökösei 

Lissovinl 

Kohlemé

Kochlatz örökösök

— ft 61 dr.

134 «1 24 99

30 m 11 99

lő n 29m
99

18 n 12 1/2
15 n 34 99

34 n 52 91

419 m 2 1/2
24 n 35 ■

77 99 36 *
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báró Hellenbach György évenkint veszített
v t

91 ft 15 dr.

Schneiderné rí n 25 " 55 ■

Richter András n * 68 ■ 22 ■

Paber Katalin n n 2 " 34 "

Geramb József Antal n n 164 B 49 1 /2  11

Ehrenreuter örökösei n IP 19 " 37 "

Grueber Ferencz n n 91 " 41 1 /2  "

Schmied örökösök ti fi 98 ■ 10 ■

Kastner Vilmos örökösei n ti 27 ■ 11 ■

Lanser Benedek ti fi 60 " -

Oberaigner György János fi n 123 ■ 13 *

Weigl Sámuel rt a 62 11 49 "

Schöneman örökösök n ff 19 ■ 37 "

?eyl Benedek fi fi 41 ■ 4 "

báró Hellenbach Károly n ti 562 • 43 1 /2  •

Schöltz Sámuel fi fi 64 * 10 ■

Friedenliebi Fritz 91 ff 1101 ■ _ n

Lang Ignácz fi ff 10 ■ 35 "

Geramb József János n a 197 * 54 1 /2 "

Preisz n ti 315 ■ 50 1 /2»

Mikoviny n ff 112 ■ 29 "

Moll er örökösök ff n 81 • 45 *

Janoky fi tt 225 * 6 1 /2 "

liendl O fi 103 * 20 "

Markini Jakab ti fi 67 ■ —

Glitzky örökösök n n 128 " 21 ■

Nem adták be a kimutatásokat

Selmeez városa, melynek 4 korcsmája van 

Hauszegger örökösök Kretsmány örökösök

Szmrecsányi és Henthaller örökösök.

£ szerint volt ekkor Selmeczen 44 bormérés«

1728—bán volt Keyling Ádám János bányabiró, 

rok voltak: Holstein János kamarai titkár, és szertárnok: 

2der Miksa György pénztárnok; Rust Imre saskői kulcsár; Got 

tier József fő aranyválató segéd; Deadda Dávid fő bánya— 

tiszt; Stáberhofer Ignácz k* második könywivő; Grueber Ig-

assesso
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nácz és lúltla Gottfried városi tanácsnokok és bányapolgó-
•  • 

rok; Corvadez Mihály Imre esküdt jegyző; és Weber Jakab 

jegyző segéd.

1728 január 12-én javasolja a bányabiró, óe kéri a 

főkamaragrófot, hogy a szélaknai bányatelep számára nyerje 

meg a aieronimitanús barátokat, kik közül 3 már itt van és 

igen meg tudták szerezni a közönség tiszteletét.

1728-ban volt a kamaragróf: Joseph Andre Wennzel Frei

herr von Sternbach.

1728-ban össze Írattak a városi polgárok birtokai, 

és az udv. kamata engedelmével a bányamunkások birtokai is*

1728 október 17-én éjjel 10 és 11 óra közt meghalt 

báró Hellenbach Gottfried János.

1728 november 15-én aláírtak egy visum repertumot 

Richter András med. Dr. Peyll János chyrurgus, és Seydel Tó

biás chyrurgus: A bány ab Íróság az ez évben már másodszor tör

tént boncolásért az illetőknek összesen 6 aranyat, és az 

elfogyasztott bor árát engedélyezte a társpénztárból, meg

jegyezvén, hogy a bonczolás alatt mind a két esetben nagy 

büdössóget kellett elszenvedniok. Az első bonczolásnál Dr 

Kochlatsch is jelen volt.

1728 november 26-án miután a bányapolgárok eddigi prin 

cipálisa báró Hellenbach meghalt, a magán bányarészesek Pa- 

chentáma és Windi schienten principálisául báró Friedrich 

Leberecht von Kniechen und Frtckleben választatott, a többi 

magánmüvek pedig báró Hellenbach György Andrást választot

ták főnökké.

1730-ban volt bányabiró Keyling Ádám János, pénztár

nok Rust, assessorok Gottier, Deadda, Grueber Ignácz, Mitis, 

Corvadez jegyző, és Weber jegyzősegéd.

1730. február 11-én panaszkodnak a mészárosok, hogy

nem adhatják ezentúl a marha hús fontját 2 krért.

1730 márczius 4-én panaszkodtak a Pachen tárnái, Moh-

rer tárnái és Háromkirály tárnái munkások, hogy kényszerit- 

tatnek gabona vételére, sőt hogy bérök egy része a jövőben 

veendő gabona rovására levonatik előre. Megtilttatott a bá

ny air no koknak, hogy olyen levonásokat ne tegyenek
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1730 április 22-én eladott Láng János örökösei 8 jár

gány lovat Enichen Anna Erzsébet bárónénak 390 ftért,

1730 augusztus 26—án panaszkodtak a paciiantárnái,

három király tárnái és mohrertáraai munkások, hogy báró Hel

lenbach ókét kényszeríti, hogy a gabonát tóle vegyék, és 

annak árát a bérfizetésnél visszatartja,

1730 szeptember 17-én bányamunkások küldettek a temes

vári bánságba.

1730 november 2-án körirat intéztetett a szomszédos 

megyékhez, hogy bányamunkára Ítélt gonosztevőket ide többet 

ne küldjenek, mert Bécstől már nagy számmal érkeztek ide

olyanok.

1731 deczember 1-én megtiltatott a fuchslochi viertl 

me is temek Ueuschl Mátyásnak, ki az ó segédjével Langgal

és Belházy János tanítóval a bány ab Íróságnál megjelent, hogy 

ne merészeljen 100 ftot meghaladó örökségeket ezentúl el

osztani, mert az ilyenek a bány ab Íróság illetékessége alá 

tartoznak.

1732-ben volt bányabiró: Keyling Ádám János, assesso- 

rok: Holstein János, Eder György Miksa, Rust Imre, Gotter 

József, Deadda Dávid Dániel, Masoch Ignácz; jegyzó: Cor-

vadez.

1733-tól 1740-ig bezárólag hiányzanak a bányabiró

sági jegyzőkönyvek.

1741-ben volt bányabiró: Koller Perencz József, pénz 

tárnok: Eder György, ülnök Bekh József János, jegyző: Wa-
* * ■*-* M l  » < ** ÍP

litzek Jakab, ü-nökök Adajni, Masoch, aljegyző: Hoffmann, 

erdőmester Rust.

1741 január 7—én a marhahús fontja 3 krral határoz

tátik.

1741 január 14—én eladott Prtiner János 10 darab gépely

lovat König Tamásnak 430 ftért.

-741—ben főkamaragróf: Joh.Hep.Preyherr von Mitrovsz

1741 Január havában feljegyeztetett, hogy Walitzek 

Jakab bányabírósági jegyző eddigi 3 ftnyi heti fizetésének

4 ftra való felemeltetését kérte. -
r

174-1 őumus 6—án rendelte Mitrovszky főkamargróf, hogy 

a tarspenztar számadásai évenkint elébe terjesztessenek felül

vizs^a.a: véhett, és hogy a banyabÍróság minden rendeletre,

melyet tőle kap, jelentést tegyen, hogy miképen hajtotta végre



1741 junius 19-én vizsgálat tartatott a bányát-ír 

súgnál Ferenczig András ée 14 társa ellen a Szituja he v • %

talált kincs tárgyában*

Ferenczig bevallotta, hogy o junius 3-án más két 

sával a Szitnyára ment sétálni, később más három munkás i* 

jött oda, és igy hármanként csoportokban még 3-szcr csat- 

lakoztak hozzájuk, úgy, hogy mindössze 15-en voltak. Mi

után azt hallották egyezer, hogy zsiványok a Szitnyán pénz 

ástak el, elhatározták, hogy ők a pénzt feliratát iák; keres

emmitték is sokáig a sziklák közt, de nem találtak £ 

re felmentek a várromokba és ott egy szegletben eltakarít

ván a törmeléket rá akadtak. Az egész leletet 16 részre osz

tották, és a 16-ik részt a templomnak adták. Mindegyikcjükre

jutott 64 ft. A pénz mind tizenhetesekből állott (Siebzeh 

ner) s nem volt közte sem arany sem ezüst.

A pénzt azonban már elköltötték mindnyájan nehány 

forint kivételével, mit a bányabiróság lefoglalt.

1741 julius 1-én bepanaszoltatnak a Schittisbergiek,

hogy az épülő kápolna költségeihez nem akarnak hozzá já

rulni.

1741 első felében összeperelt a városbiró a bányabi- 

róval, és ennek következtében elhatározta a város, hogy a 

bányab írósággal többé nem érintkezik, és következetesen nem 

irt többet neki, sem tőle nem fogadott el átiratot, még egy 

számtalan lopásban bűnösnek talált asszonyt sem fogadott el

további elítélés végeit. Az asszony azután szerencsésen meg 

is szökött a bányabiróság fogságából.

1741 julius 4—ón szerződés szerüleg megengedtetett, 

hogy Himmelreich Fülöp Jakab és Frantzenau Ignácz János 

kincstári területen Siglisbergen egy kereskedést nyissa

nak, melynek megkezdésére nakik a kamara 6000 ftot kölcsön 

ad 6£ kamatra azon feltétel alatt, hogy ők a beszerzett áru

cikkeket 16?©—kai drágábban adhassák, mint beszerezték, de a 

16^-ból úgy a kölcsön kamatait, mind minden egyéb költsé

geiket fedezni tartoznak. Megengedtetett, hogy a munkásoknak 

hitelbe adhassák az árucikkeket, és a járandóságuk ezek béréi 

bői levonattassanak más kereskedők hitelezései pedig
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túl be ne hajtassanak levonások által a munkásoktól#

1741 julius 15-én ismét vizsgálat tartatott a Szit-

nyán történt kincsásás miatt: Valeck Maczo és 10 társa jú

nius 19-ón találtak a Szitnyán csupa tizenhetesekből álló 

kincset, melyet maguk közt elosztván, mindegyikre 40—50 ft

jutó tt •

1741 augusztus 8-án elrendelte a főkamaragróf, hogy e 

rendelet kihirdetése után senkitől se vonattassék le a bér 

fizetés alkalmával se a húsért se a kenyérért az ő adóssá

ga.

1741 augusztus 21-én közli a főkamaragróf a bányabi- 

rósággal a hét bányaváros panaszait, melyeket az országgyű

lés elé terjesztettek, és utasitja a bányabiróságot, hogy ez

iránt neki véleményes jelentést adjon.

A panaszlevél főpontjai a következők: A hét bányavá

ros kéri, hogy ö Felsége kegyelmesen határozza el, hogy a 

bányabirót régi szokás szerint a városi polgárok válasszák, 

hogy a bányabiró a bányászati dolgokban valamint a bányá- 

szók közt előforduló peres ügyekben a városi tanács és biró 

közreműködésével Ítéljen. Hogy mindazok a lakosok, kik polgá 

rí telkek birtokában vannak, a városi hatóság alá rendel 

tessenek minden ügyeikben akkor is, ha egyébként a kamarai

hatóság alá tartoznak. Ezeknek végrendeletei a városi ta

nács előtt hirdettessenek ki, az osztozkodás ugyan ott tár

gy altassák, a gyámokat és gondnokokat is a városi hatóság 

rendelje el és ellenőrizze. A városi tisztviselők válasz

tásában a kamarai tisztek ne avatkozzanak. Az erre vonatkozó 

rendeleteket a magyar udvari kamara közvetlenül küldje a vá

rosi hatósághoz, és nem a főkamaragróf utján. A kamarai épü— 

letek a polgári terheket viseljék. Idegen fuvarosok hidvámot 

és 1 dénár piaczi vámot fizessenek. Körmöcz városának az 

aranypróbálási joga ismét életbe léptettessék. Az erdők 

igazgatását a bányabiró a városi tanáccsal közösen eszközölje 

Azokban az erdőkben, melyeket a városok saját pénzükön szerez 

tek, szabadon rendelkezhessenek a városok mint földesurak. A 

polgároknak a saját szükségeikre szolgáló faizás szabad le

gyen. Bél&bányán a szénélőktől szedett dénár, melyet most a
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bány abiró foglalt le, a váró soknak vissza adassák. A polriri 

birtokkal biró bányamunkások és bányászok aránylagosan ri- 

seljék a polgári terheket a többi polgárokkal. Selmecsen és 

B esz tere zebányán csak városi sör mérettessék. Eörmöczcn csaj 

városi italokat legyen szabad mérni. B esz" ere zebányán a Puoi: 

ner-féle házban nyitott bormérés megszüntettessék. A Siglis-

bergen felállított kereskedés megszüntettessék. Zs egyéb

iránt is a bányavárosok szabadalmai megtartassanak, ée a ka- 

marai tisztek azokat semmi szin alatt se sértsék meg.

1741 augusztus 26-án letette az esküt a bányabÍróság

nál, Berger Károly Ferencz mint fels6biebertárnái bánya- 

tiszt , és Schöbl József mint érezméró a zsarnoczai kohónál.

1741 szeptember 2-án megegyezés jött létre a fő karcra- 

gróf báró MitrovBZky és a jezsuita provinciális között a 

siglisbergi és steffultói bányászgyermekek tanítóira nézve.

E szerint

1 . Ha egy tanító meghal, a plébános páter jezsuita más 

alkalmatost választ helyébe, és azt nem írásban, hanem szó

val bemutatja a társpénztárnak, illetőleg a bányabíróság- 

nak‘ megerősítés végett# Ha valamely fontos ok miatt az ille- 

tő meg nem erősíthető, a plébános mást mutat be hasonló mó

don.

2. A tanító minden közönséges vétség vagy bűnre nézve 

a bányab ír óság hatósága alatt á ll , de ha e vétség nem su-
#

lyos, előbb értesítendő a plébános, és az ő kérelmének, ha 

lehet, elég teendő.

3# Ha azonban a tanító a tanitás körül vagy vallási 

dolgokban hanyagnak és hibásnak találtatik, megbüntetése 

minden fellebbezés nélkül a plébános kötelessége.

* 4 . Ha a tanító vétsége oly nagy, hogy azt köztudomású

vá tenni nem lehet, a plébános elmozdíthatja őt helyéből 

saját papi felelősségén és mást mutathat be megerősítés vé-
% I

gett, a nélkül, hogy az okokat megmondani köteles lenne.

5# Ha a tanitók tárgyában a bányab íróság és a plébános 

közt differenciák keletkeznének, azokat a főkamaragróf elé 

kell vinni kiegyenlítés végett.
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6. Minden pénzbeli vagy viasz adományok egyedül a 

Dlébánosnak adandók át, a ki azoknak felhasználása iránt
*  9 

rendelkezik.

1741 szeptember 30-án feleskedtetett Grimm Ferencz 

zsamóczai kohó kémlósz.

1742 január 23-án jelenti a bányabiró a f <5 kamara- 

grófnak, hogy a város következetesen ignorálja a bányabiró- 

ságot, és a bányászok felett illetéktelenül bíráskodik. így 

legújabban Pudecker János windischleuteni vájárt, mert egy 

este midón a városból hazament, a vereskuti kapuórrel össze 

veszett és verekedett, bepanaszolta a városbiró a kir# fő

pénz tárnoknál, s miután ez azt felelte , hogy ő a magánbá- 

nyák munkásainak nem parancsolhat, hanem erre egyedül a bá- 

nyabiróság illetékes, a helyett, hogy a városbiró Pudeckert 

a bányabiróságnál bepanaszolta volna, elitélte őt minden ki 

hallgatás nélkül, és mivel megszökött, a bitó fa alatt becs- 

tel ennek kiáltotta k i . De evvel sem elégedvén meg, Pudecker 

házikóját Schittri sbergen megbe c sültet te , és eladásra k i

hirdette# E miatt a munkások igen felháborodtak, és a bá- 

nyabÍrónál voltak avval az ajánlattal, hogy engedje meg ne— 

kik, vannak 5k 3—4C00—ren, majd rendre utasítják ők a város— 

birót, úgy, hogy nem fog többé garázdálkodni# De a bányabiró 

megtiltott nekik minden erőszakoskodást, és kéri a főkama- 

ragrófot, hogy úgy a bány ab Íróság tekintélyét, mint a 

kások nyugalmát megvédje, és ebben rendet csináljon.

műn

1742-ben kincstári könywivő volt Geranb József Já

nos.

^74 2—ben bányabiró Selmeczen Kohler József Perencz#

1742 márczius 6-án jelentést tesz a bányabiró a sig 

1-Bbergi kincstári kereskedő vállalat üzletében tapasztalt 

hiányokról, melyek főképen abban mutatkoznak, hogy a mun

kások drága és finom kelméket kapnak tőlök hitelbe, és 

nagy összegű adóssággal terheltetnek, melyeket a bérfize

tésnél oly nagy részletekben kell visszafizetni ok, hogy 

élelmezésükre alif marad valami# A kereskedők fiatal 

bereknek is adnak hitelbe sokszor minden kezes nélkül, vagy 

oly kezeseket Írnak be, kik arról semmit sem tudnak, s ha a

em
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fiatalok megszöknek, meg veszik tőlük az adósságot bérle

vonások által, miből számtalan perlekedés támad, A bánj a- 

biró javasolja ennél fogva, hogy nevezett kereskedők a bá- 

nyábiróeág ellenőrködése alá rendeltessenek, a drága ée 

finom kelmék árulásától ée nagy összegű hitel adásától ei- 

tiltassanak ée kötelesek legyenek árjegyzéküket & bánya- 

birónak bemutatni, hogy ez meggyőződhessék, váljon nem adják 

árucikkeiket drágábban, mint a szerződésszerű 16£ hozzá adá

sával a beszerzési árhoz# >

1742 május 22-én bizonyítja a bányabiróság, hogy 

Gajdos János bányásznak megengedte, hogy a felső Puchsloch- 

ban neki kijelölt helyen egy házat építsen, és kertet körül 

keríthessen, s ezt az engedélyt a telekkönyvbe beirta a bó- 

nyabiróság, Gajdos pedig feljogosittatik, hogy a házat, s 

kertjét saját tulajdonának tekintse*

1742 jülius 24-én feljegyeztetett, hogy a város meg

akadályozta egy munkásház építését, melyet a bányabiró a 

Háromkirály tárnái és Mátyás tárnái kutatási jegyek terű- 

létén felépíteni engedélyezett* A város csak akkor akarja 

az építést megengedni, ha a munkás előbb polgári jogot szer- 

zettj a bányabiró pedig arra az esetre, ha a jogot megszerzi 

megtiltotta neki az építkezést* Egy másik vájárnak, ki há

zat vett, és ezt a városnál bejelentette kijelentette a

város biró, hogy csak akkor erősiti meg a vételt, ha előbb 

megszerzi a polgári jogot.

1742 julius 28—án kérik a bányapolgárok, hogy a f i 

zetések ismét a városban tartassanak.

1742 julius 30-án Volta Károly Antal kamarai orvos 

és Deadda Elek JózBef k* bányatiszt kineveztettek ülnökök

ké a bányabÍrósághoz, és letették az esküt szeptember 15-

én.
VÉ: _ S . *  ■ , tűi ■ fl - | "# _ M i | 4 .  m

1742 augubetus 8—án fegyverben gyakorolták magokat 

a munkások; ez alkalommal egy vájár a káplárnak ellene sze- 

gült, és puskát emelt reá; ezért Gall bányatiszt a vájárt 

megverte, mire a többiek körülfogták a bányatisztet, és fe 

nyegetve követelték tőle, hogy ne üsse az illetőt, mert me, 

ők is ütni fogják a bányatisztet. Másnap pedig a terézakn^
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csiliérek nem akartak a bányába beszállani. A dolog meg— 

vizsgáltatván Teplan Janó, és Chremko Mihály elítéltettek, 

hogy 2 hétig vasban dolgozzanak Pelsőbiebertárnán, 4 csil

lár pedig a kincstári munkából kizáratott«

1742 szeptember 1-én felkérte a bányabiró a város 

birót, hogy Grannecker Mátyás bajorországi csavargót, ki 

50 ftot lopott, zárassa el, a városbiró erre választ nem

adott, és a tolvaj elbocsáttatott.
/ •

1742 szeptember 15-én a bány abÍrósághoz ünezetet kül

dött Oberaigner városbiró, hogy ó a zugkorcsmákban tartat- 

ni szokott éjjeli mulatságokat el akarja tiltani, és fel- 

szólítja a bányabirót, hogy e tilalmat 6 is hirdettesse ki 

Puchslochon és Stefultón; a bányabiró az üzenetet örömmel 

fogadta, és a felhívást teljesítette. Éjjelre pedig 4 bá

nyászt és egy hajdút adott az őrjárathoz segítségül.

1743—bán volt bányabiró: Kohler Ferencz József, ül-
1 * / * ’ 

nökök: Eder Miksa Gergely Bancalit&ts Casszier; Rust Imre 

k. erdőmester; Beck József; Volta Károly Antal cameral Physi 

cus; Deadda Elek József k. feleőbiebertárnái bányatiszt; 

Adami Antal János főkamaragrófi hivatal titkára; Waliczek 

Jakab bány ab író sági Jegyző; Lukovitz Károly aljegyző.

1743 márczius 2—án értesíti a főkamaragróf Mitrov— 

szky báró a bány ab Íróságot, hogy gróf Berényi Tamás és gróf 

Balassa Pál egészségügyi k. biztosok rendeleté szerint uta- 

sitandók az utazók, hogy addig, míg a ragályos betegség

tart, útleveleiket minden községben, melyen keresztül utaz

nak, láttamoztassák, különben vissza fognak küldetni.

1743 márczius 22-én nyittatott fel Costebadie Jean 

Grill végrendelete, mely 1735 Június 30-án kelt Szélaknán 

báró Pischer Emaxxuel József Jelen létében. E végrendeletben 

Costebadie a tüzgépeknél bírt részét özvegyének szül. Deut- 

ger Ludmilla Katalinnak h a ^ J a  örökségül.

1743 május 2-án erősítette meg a bányábíróság a rnr>

gén—tárnái vájár lövész társaság alapszabályait

1743 Július 17—én bepanaszolták a vájárok, hogy a 

város bírája kihirdettette előttük, hogy 8 nap alatt pol

gároknak kell lenniök, vagy pedig házaikból ki kell költöz
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niök. A bányábiró megtiltotta, hogy polgárok legyenek, ée 

azt rendelte, hogy költözzenek ki oly házba, mely nem fek

szik a város területén, vagy ha ilyet nem találnának, vár

ják meg a kikergetést.

1743 augusztus 17-én érte Bitette a honti alispán a . 

bányabirót, hogy Nógrád megyében Szakái községben ragályos 

betegség uralkodik, a bányábiró tehát kihirdettette, hogy 

az ő engedelme nélkül senkinek sem szabad idegen embert 

szállásba felfogadni, vagy magánál tartani#
• •

1743 augusztus 23-án Brean város biró és Schmidt vá- 

rosi jegyző kimentek Vihnyére, és a Barbara tárnái társulat 

által megkezdett zúzó épités folytatását betiltották, s a 

már készen levő lefolyó vizárkot elrontották, a bányábiró 

tiltakozására azt felelte a városbiró, hogy 6 a tanács ne

vében nem fogja tűrni az épitést, legyen akár mi a követ

kezése, hacsak meg nem adják a kivánt földesúri bért. A bá

nyát) iró tekintve, hogy nemsokára kir.bizottság fog ide jön

n i , megszüntette az épitést*

1743 november 2-án megérkezett Selmeczre gróf Endrődy
0

k ir . b iztos, és ünnepélyesen fogadtatott Szélaknán, a fogad

tatás bevégeztével Gall János bányatiszt, a felvonult mun

kások kapitánya azt a parancsot kapta, hogy kövessék a kir* 

biztos kocsiját. Ezt ők tenni ie akarták, de Kretschmáry vá- 

rosi ügyész ez ellen*tiltakozván a kocsihoz lovagolt, és ott 

a biztosnak bepanaszolta, hogy ők mint nemes emberek nem me

hetnek a munkások után, erre azt felelte a gróf, nem bánom 

én, menjetek vagy lovagoljatok, ahogy akartok, - s evvel a 

dolog abba maradt.

1743 deczember 5-én rendelte a k ir .b izto s , hogy a bá-
•  0

ny ab Íróság és városi hatóság egymás irányában úgy járjanaK 

el egyelőre, a mint az 1734-^en szokásban volt.

1743 deczember 16-án felterjesztést tett a bányabi- 

ró a főkamaragrófhoz, és panaszkodik a város ellen, hogy ez 

a bányászok feletti hatóságot magához akarja ragadni min

den ügyekben, melyek nem tisztán bányászatiak. A bányabiró 

tiltakozik ez ellen, és attól fé l , hogy ezt a munkások sem 

fogják tűrni, mert igy elvesztik minden szabadságaikat.
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1744, 1745» 1746, 1747—bői nincsenek meg a jegyző

könyvek#

1747 janiiig 16—án rendeli a király Jíitrovszhy fó

kám ara grófnak ,

1# Hogy a bányamunkások összeiratása a bányabiróság 

által keresztül vitessék, és meghatároztassék, hogy a szo

kásos "Heuerdritt 1" —ból mindegyikre mennyi esik*

2# A négy heti fizetés Selmeczen, a kétheti anticipa- 

tio pedig Szélaknán tartassák,

3. A pjergi kincstári kereskedők boltja bezárassák, 

és levonások a fizetések alkalmával csak bírói rendelet

re eszközöltessenek#

7. llegengedtetik, hogy a szénfillért, melyet utolsó 

időben Leng bányamester foglalt le , ezentúl Bélabánya váro

sa szedhesse, de meghagyatik, hogy az Így beszedett összeget 

a bányamivelősre fordítsa.

8 . Nem engedtetik meg, hogy a breltenbergi erdő a je

zsuitáknak adassák, mert az erdők a bányászat számára fenn-

tartandók.

0 . A leégett selmeczietaiek a kamarai pénztárból 2000 

ít adományóztatik, 4s elváratik, hogy ezentúl a város ható

sága békében fog élni a kincstári hivatalokkal.

1748-ban volt bányabiró: Schmith János, jegyző: Wa-

litzek Jakab? segédjegyző Heldt Boldizsár; ülnökök: Eder

Gergely iliksa "generál Cameral Cassae Direotions Cassierer";

3eckh József Jáncs; Woita Károly Antal Cameral Physicus; a

város részéről« Masoch Perencz belső tanácsnok, Oberaigner 

György János belső tanácsnok«

1748 Január 2-án klhirdettetett a főkamaragrófnak

1747 november 20-án kelt rendelete, mellyel értesíti a bénya- 

biróságot, hogy ő Pelsége a király gróf Stampfer Gottlieb

János klr. főbiztos elhalálozása, és báró Mitrovszkynak Mor

vaországba történt áthelyezése után újra szervezte az alsó- 

aa^yarországi főkamaragrófi hivatalt, és kinevezni méltóz- 

tatott: főkamaragróffá: Uayern Theobald Károlyt udvari ta

nácsost, alkamaragróffá és bányatanácsossá* Hechengartner Ber

talan Lajos bánsági bányaigazgatótj fő bányagondnokká Haubt-
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man Antal volt idrial t6 bánya és erdőmeetert; fő kohó és
Í

zúzó gondnokká: Lemberger Antal volt soóvári sófőző gond

nokot; fő gazdászati fel'ügyelővé: Geramb József János eddigi 

selmeczi fő pánztárnokot • Ezek fogják ezental végezni a fő- 

kamaragrófi hivatal teendőit, melynek elnöke a főkamara- 

gróf, ennek akadályoztatása esetére pedig az alkamaragróf, 

és íiCLnökei a bányatanácsosok#

1748 február 3-én vizsgálat tartatott Banaschovitz 

Lipót schmitner tárnái vájár ellen, mert ő 3 évvel ez- 

előtt, mikor bormérő volt, a hóhér segédjétől egy emberi u j 

jat vett meg 3 fton, s a hóhér legénye azt mondta neki, hogy 

ha ezt az ujjat a hordóba akasztja a borba, akkor a bornak 

nagy kelete lesz; az ujj nála megtaláltatott, de ő tagadta, 

hogy azt a borba akasztotta volna# Azt vallotta egyébiránt, 

hogy a hóhérlegény Szélaknára ie eladott egy bormérőnek egy 

u jjat  egy aranyért#

1748 május 30-án rendeli Kari Theobaldt von Idayern

fókamaragróf, hogy a munkásoknak megtiltassék a hit dolgában 

való vitatkozás#

1748 junius 12—én munkásokat küldtek Telkibányára, és 

azoknak itt levő adósságait 59 ft 50 krral kifizette a ka

mara előleg képen#

1748 augusztus 29—én értesíti a főkamara gróf a bánya- 

bíróságot, hogy a "hochlöbl# kays# königl# Münz und Bergwe

sens Directions Hof Collegium* rendelete szerint a m#kir. 

kamara ezentúl: "m#kir«udvari kamara" celmet fog viselni#

1748 október 30-án rendelte a főkamaragróf, hogy a 

magánbányaréezesek kérdeztessenek meg, mi az oka azon másutt 

hallatlan szokásnak, hogy a kincstári magasabb tisztviselők

nek, kik bányarészesek, sőt főrészesek, megtiltatik a magán

bánya bejárása, és üzemének ellenőrzése?

1748 november 12—én meghagyatik a bányabÍróságnak, 

hogy tegyen javaslatot, miképen lehetne a nagyon elvadult 

és korhelyeskedémiek Indult hocLxnsi munkás népet ismét jó 

útra terelni?

1748 november 18-án javasolja erre a bányabiró, hogy 

szükséges lenne legközelebb Hodrusra kimenni, és ott egy

-  525 -
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teljes hányabirósági törvényszéket tartani, a régi telepbiró 

viseletét megvizsgálni, és ha vétkesnek találtatik, mást 

tenni helyébe; azután pedig minden héten eleinte, később pe

dig ritkábban is , kellene ott ilyen törvényszéket tarta

n i, míg minden rendbe nem jön

1748 deczember 16-án válaszol a bányabiró arra a kér

désre, hogy miért tiltátik meg a kincstári magasabb tiszt

viselőknek a magánbányák bejárása?

A bányabirtokosok legkevésbé sem ellenzik, hogy ide

genek az <5 bányájukat megnézzék, de az itteni magánbányák 

közt 3-féléket különböztetnek meg: vannak ugyanis

1* A kincstári Felsőbieber tárnával közvetlenül ha- 

táros magán bányák;

2* Olyan szomszédos bányák, melyeknél a kincstári fő

tisztek egyike-má8ika részes;

3« Vannak olyan magánbányák is , melyeknél kincstári 

bányatisztek az igazgatók*
* % -•*

Az ilyen 3—féle bányáknál nem engedik a részesek, 

hogy magasabb kincstári tisztviselők tetszésok szerint be

járhassanak; mert ezeket a kincstár képviselőinek tartják, 

ás félnek, hogy a magánbánya mivelés függetlenségét elve

szítik, ha ilyen főtisztek az ő kezelésüket részletesebben 

megismerik*

Hogyha azonban valamely peres kérdésben vagy a mi— 

velés biztonsága tekintetéből szükséges a bányát bejárni,

erre a bányabiróság fel van a törvény által hatalmazva, és 

szakértőket is magával vihet*

A bányapolgárok óhajtják, hogy e tekintetben az eddigi 

szokás ezentúl is fenn tartassák*

A bányabiróság jogosnak tartja a bányapolgárok e kí

vánságát, mert nekik joguk van az üzemet saját tetszé

sük szerint vezetni; hogyha pedig kötelesek lennének a bejá 

rást a kincstári tisztviselőknek megengedni, ezek gyakran 

látogatnák bányáikat, s azoknak minden viszonyaikat kitanul

ván a magán telkeket kutatásaikkal annyira körülvennék, hogy 

a magánosok megfősstatnának fáradozásaiknak legnagyobb hasz

nától, és telkeiket ki nem terjeszthetnék amint erre már 

több példa is van
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A kincstári tisztek bejárásából csak perlekedések ke

letkeznének, mert 6k mindent jobban akarnak tudni* Ha pe

dig a magánosok csakugyan nem jól miveinek, ott van a há

ny ab Íróság , mely jogosítva van a bányát szakértőkkel bejár

n i, ha szükségesnek tartja*
0

A bányabiróság nem tartja czélszerünek, hogy ez a szó 

kás megváltoztassák, ámbár a fejedelemnek joga van azt meg

változtatni, mert ha a magánosok kötelesek lennének megen

gedni, hogy a kincstári tisztek az 6 bányájukat akár mikor 

meglátogassák, és a látottakat megbírálják, s különféle in

tézkedéseket tegyenek, miknek költségei a részeseket terhel

né, akkor nem sokára elvesztenék a részesek kedvüket a mi- 

veléshez; hogyha pedig a kincstári tiszteknek nem lenne sza

bad bírálni és intézkedéseket tenni, akkor az ő bejárásuk 

egészen fölösleges*

Mind ez azonban nem áll a kincstári legfőbb tisztvi

selőkről, a bányatanácsosokról, kik a főkamaragrófi hivatal 

ülnökei, és mint ilyenek a bányabiróság felett állanak, és 

mind arra fel vannak hatalmazva, és mind azt megtehetik, ami

re a bányabiróság van felhatalmazva, s amit a bányabiróság 

megtehet

Hogyha azonban azt véli a főkamaragrófi hivatal, hogy 

a bányabiróság a mostani viszonyok között, midőn 23 bánya 

van mivelé8ben, nem végezheti a mivelés ellenőrzését helye

sen; azt vélné a bányabiróság, hogy czélszerü lenne e végre 

egy pár egyént, mint bányab író sági tagot, kinevezni és f i 

zetni kik eskü alatt köteleztetnének az egyes bányák viszo

nyait titokban tartani

1748 deczember 30—án rendelte a főkamaragróf, a há

ny ab íróság ügyvitelére nézve, hogy

1* Ha a bányabiróság a munkások közül valakit ki akar 

hallgatni, azt nehány nappal előbb mindig jelentse be az il-
»

le tő bánya vagy kohó ügyi tanácsosnál, vagy a magánosok fő- 

részesénél, hogy az illetőnek távol léte miatt a szüksé

ges intézkedéseket megtenni lehessen*

2« A bányabíró vagy segéde minden vasárnap szóbeli je

lentést tegyen az alkamaragrófnál a héten át tárgyalt ügyekről
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3* A bányabiróság mutassa k i, hogy minden egyes ma- 

bánya milyen területtel bír, mennyi munkást foglalkoz

tat, és hány tisztviselőt alkalmaz*

4# A bányabÍróságnál letéteményben levő, részben 

kincstári pénzek, azonnal beszállitandők a főpénztárba*

5. Adjon a bányabiróság kimerítő véleményt a lutherá- 

nusok panaszára, hogy halottjaik a kapunál elvétetnek, és a 

jezsuiták által temettetnek e l , és hogy ezért nekik stolát 

is kell fizetni.

1749 márczius 1-én megemlittetik egy jelentésben, 

hogy most Selmecz körül 25 magán bányavállalat létezik, ezek 

közül 4 , és pedig Hilfgottesstollen, Barbarastollen, Drei- 

münichenstollen, és Bea Sanct laveristollen nem mivel te- 

tik, a többi 21-ben dolgoznak.

1749 április 4-én értesíti a főkamaragróf a bányabi-

róságot, hogy ő Felsége a Bonoruxn Montanico-Cameralium Prae- 

fectoratust megszüntetendőnek találta, és az eddigi prae- 

fectust Baross Györgyöt elbocsátani kegyeskedett; ellenben 

a főkamaragrófi hivatalhoz egy Fiscum Camerarum et Domi

ni o rum Montanorum-ot rendelt, és ez állomásra az eddigi vá-
•  • 

rosi jegyzőt Szigethi Imreh Ferencz Jánost nevezte k i.

1749 április 23-án rossz néven veszi a fő ka maragr ó fi 

hivatal a bányabírónak a magánbányák bejárhatása tárgyában

1748 deczember 16-án felterjesztett jelentését; megmagyaráz

za, hogy a bejárás csak a magánbirtokosok javára válha- 

tik, ha nekik jó tanácsokkal szolgálni fognak, és elvárja, 

hogy a magánosok még egyszer felszól!ttaasanak, és azután 

kedvezően nyilatkozni fognak.

1749 julius 15-én felterjeszti a bányábiró a magánbá- 

nyabirtokosok nyilatkozatát a bányabejárások tárgyában. Mi

hály tárna nem tesz semmi akadályt, és megengedi a bejárást; 

de a többi bányabirtokosok tiltakoznak a bejárások ellen, 

és fenntartják jogukat, hogy a bányák üzemére nérve•tetszé

sük szerint intézkedhessenek.
i j

1749 julius 22—én kihirdettetett a főkamaragróf ren—

delete, mellyel eltiltotta a munkásoknak és tiszteknek a vadá 

szatot.
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1749 augusztus 27-én értesiti a főkamara a

a bányabiróságot, hogy 6 Felsége julius 27-én kelt legmaga

sabb határozatával újra szervezte a bányászati hivatalokat 

és bányabiróságot, és pedig a bányatanácsos fő bányagondnok 

Haubtman Antal mellé 1 bányagondnokot, 1 segédgondnokot, 1 

bányamérnököt, 6 bányatisztet, 1 segéd bányamérnököt,

segéd bányatisztet a szüksége ámu bányaügy

és 6

mellett.

Ennek következtében az eddigi bányagondnok Kirchner Mihály 

Miksa nyugalmaztátik; Spiegl segéd gondnok kineveztetik a 

bányabirÓBághoz ülnökké; hogy legyenek a bányabiróságnál a 

bányamivelésben járatos ülnökök, még 2 volt bányatiszt nevez 

tetik ki ülnökké, és pedig Schivy Fülöp és Schuball Márton,

Spiegl pedig vice bányábiró legyen és ez a 3 állomás mindég

az öregebb bányatisztek, bányamérnökök, vagy bányagondnokok

közül töltessék kivül még 2 esküdt neveztessék ki

bány ab Írósághoz az öregebb bányaügyelők közül*

Zipszer Máté eddigi társulati bányatiszt kineveztetik

bányagondnokká az ő ügy ess és ismereteit tekintve daczá

9
hogy nem katholikus, de elváratik tőle, hogy saját

hitfeleit nem fogja a katrholikusok kárára pártolni# A gond 

nők rangja a főpénztárnoké és bányábiróé között van, a se

géd bányagondnok a bányábiró után következik és megelőzi a 

bányamérnökét és vice bányabirót, valamint ezek megelőzik a 

bányamérnök segédet, bányábirósági ülnököket és bányatisz— 

teket, kik koruk szerint következnek egymás után*

Deadda Elek József marad segéd bányagondnok. Bánya

mérnökké kineveztetik: Brinn Tóbiás; segédmérnökké: Thurman 

valóságos bánya tisztekké (Uberreiter): Leibwurtz, Berger, 

és Schütz, és egyet nevezzenek ki a magán részesek; segéd- 

bányatisztekkó* Orsette, AngerBtein,

Göllner, és a fiatal Sivy.

Rodlmayer Schuchmann,

1749 augusztus 27-én értesiti Mayern Károly

főkamara^róf, hogy 6 Felsége őtet a fő kamaragrófi hivatal

viselésétől mely sak 2 évre vállalt el, a 2 év eltelté'

vei a legközelebbi október végével felmentette, és bárói
%

rangra emelte, főkamaragróffá pedig Lauer Ferencz János ed

digi csehországi bánya és pénzügyi administrátört neverte k
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3 évre azzal, hogy ha Öregsége miatt az ód alatt akadályoz

va lenne hivatalát teljesíteni, az udvari bánya igazgató

sági Collegiumnál előadó Kempf von Augreth helyettesithesse 

őtet.
0

1749 november 10-én értesíti a főkamaragrófi hivatal 

a bányabÍróságot, hogy miután az eddigi kohó és zúzó gond

nok bányatanácsos Lemberger Antal Szomolnokra tétetett át* • * 
fő báüya és kohó gondnokká? az igy itten megürült fő kohó és 

zúzó gondnoki állomásra az eddigi fő gazdászati inspektor 

bányatanác8o8 G-eramb József János neveztetett ki*

1749 november 28—án értesíti a főkamaragróf Lauer Fe

renc* János a bányabiróeágot, hogy Rust Imre eddigi llpcai 

udvarbiró bái^atanácsossá ée f6 gazdászati e erdészeti in

spektorrá, a fékamaragrófi hivatal titkára Adamy Antal János

pedig e hivatalának meg t sírt ás a mellett bányatanácsossá kine

veztetett.
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I I .  KÜLÖNFÉLE SELICBCI VÁLLALATOK

! •  Bányaigazgatósági adatok, 1661-1759

1661 február 18—án Írja báró Chaos főkanaragróf Bécs—

bői, hogy örvendezett a hírnek, hogy a Háromkirály tárnában 

ezóp érczet kaptak.

A Háromkirály tárnái társulat, mint ve Biteséggel dől- 

go zó, kapott minden 15 latoe márka ezüstért 1665-től 1675 

szeptecber 12-ig 8 tallért 5* levonással » 11 ft 60 dénárt.

1700 november 29-én eladta Koch János az ő 12/16 részét, 

ós Fortzeg Mihály az ő 4/16 részét a nagy ér mögött a hegyen 

fekvő Weber tárnából, tehát ők ketten eladták az egész Weber 

tárét, a vasbányát minden hozzá tartozóval együtt 44 tallér- 

ért örökáron Albert Jánosnak, Grinling Mártonnak és Rayner

Jakabnak.

1700 deczember 9-én szerződést kötött a kincstár a Há- 

romkirály táró társulattal, mely szerint megígéri, hogy a tár

sulat szegény érczeiből termelt kéneget átveszi, és annak 

arany és ezüsttartalmát megfizeti, olyasképen, hogy ami az 

aranyban 1 dénárt ée az ezüstben 1 latot el nem ér, azt nem

fize t i , ée mint más beváltásoknál az a kohónak marad rem-e— 
diumul.
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1714 augusztus 16-án Jelentik a főtisztek,- hogy Há

ro-̂ -.irály táró nagy Jövedelmet nem adhat, mert minden oldal 

ról körül van fogva, nem térJeszkedhetik, és csak régi ha-

-yatékckból keres valamit

jelentik a főtisztek, hogy a hodrusi Szt. 

o-.ság jánya jövedelmet adott volna, ha a vizemelés kézi 

szivattyúkkal nem került volna sokba.

1716 augusztus 7-én (104 sz.) udvari kamarai rendelet 

a Lro. ~araffa—féle bizottság jelentésére*

Háromkirály táró fenntartandó.

Szt.Háromság Hodruson fenntartandó

1718 Junius 12-én kimutatja Halbendienfit kohó tiset,

-n-0-JJ a hocrusi János táró zúzó érczeiből egy huzókerókkel

errielhetó hetenkint 2 mázsa szinpor 16 latos, melynek

értéke • • * . . . . . .  32 ft
A bányában 4 ember termel hetenkint

2 zidzsa 10 latos érczet, melynek értéke ............. 20 ft

összes érték  ........... 52 ft

A költségek tesznek hetenkint?

A felügyelőnek 1 ft 5
a vágó munkásnak

\
1»

13 1/2 »

a választó fiúnak 

a takarító fiúnak 

a szirelőnek 

a szirelő fiúnak
1 " 15 w

n
13 1/2 •

a zúzó legénynek i « _  ,2
f f

a cslllémek 1 ■ 2 •

összesen 7 ft

kohóköltségek 4 mázsa a 3 ft 5 garas

13 ft - •

összesen 20 ft 18
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Karad felesleg 31 ft 2 garas

tehát évi felesleg 1513 "

és a kincstár jövedelme e mellett 1800 "

1719 február 19-én (5 4 .sz .) jelenti a selmeczi fő-

pénztáros a Pozsonyban levő főkamaragrófnak, hogy a Karia-

himmelfahrt bánya számára készülő vizemelő rudas ¿'ép már

nem sokára készen lesz, és hogy Kirchner bányatiszt aki ott

felügyeletet teljesiti magát nem jól viseli, és más helyre 

lenne átteendő.

1719 márczius 12-én (83*sz.) jelentik a selmeczi 

főtisztek a Pozsonyban levő főkamaragrófnak, hogy Kirchner 

helyett Cornelinek adták át a Kariahimmelfahrtirudas gép

épitését, ki azt rövid idő alatt bevégezni fogja. Viz van 

mindenütt bőségben.

1719 május 28-án jelentik a főtisztek a Bécsben le

vő főkamaragrófnak, hogy a Kariahimmelfahrt táró számára 

épitett vizemelő rudas gépet Kirchner bányatiezt bevégezte, 

és az jól jár. A vizet még a régi géppel lehúzták, és a 

bányamunkát megkezdték, egy aknával lyukasztottak, s most 

már száraz a bánya és jó a levegő.

1719 julius 2—én (214 .sz.) jelentik a főtisztek,

hogy Uariah1 mm elfahrt tárónál 27 kosár érez van már készen

létben, és hogy a zuzója jár. Az utolsó időben rcssz volt a 

bányában a levegő, de már megjavult.

1719 szeptember 7-én (269 .sz .) jelentik a főtisz-

zek, hogy L:ariahimmelfahrt táróban szép gazdag vastag érez 

üttetett meg, e remélik, hogy tartós lesz.

1719 deczember 22-én ( 3 6 1 .sz.) jelenti Aigner 

nistrator, hogy Mariahimmelfahrt táróban, melynek részeit ő 

engedte át a kincstárnak, szép érczek vannak, és munkások 

szükségesek.

1721 október 28-án Kirchner tlihély Miksa jelentése.

IIind járt az alsé kincstári hodrusi kohó alatt van a 

János-tárő bánya, mely Halbendienst kohótiszt tulajdona vol 

de ujabb időkben Aigner főpénztáros vette át tőle, és kincs 

tári pénzből fedezi költségeit. így gazdálkodik ő, a jé 

ménységü kincstári miveléseket szünetelni hagyja, és a pénzt
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ilyen haszontalan bányára fecsérli.

Kég valamivel lejjebb a hodrusi völgyben Dóczy bir

tokán van a ilarlae H imm e 1 f ahr t bánya, mely Khüssel-nek is

neveztetik.

Ezt a régi bányát 1709-ben Aigner főpénztáros nyi

totta ki újra, és egy tekintélyes társulattal mivelte, az 
Aigner gazdálkodása mellett azonban a részesek lassanként

* J i I *

elmaradtak, és csak az Öreg Thaler és Himmelreich Mátyás

felsőbiebertárnai bányairnok maradtak, Thaler halála után

pedig csak Hímmelreiché maradt a bánya.

1715-ben nagyon igyekezett Aigner rábeszélni a Caraffa- 

féle bizottságot, hogy vegye meg 6000 fton ezt a bányát, 

de a f<5kamaragróf Thavonat nem volt reá bírható. Később 

azután, 1717-ben, midőn Felsőbieber táró megint jól állott, 

és feleslege is volt, egy rudas vizemelő gép építtetett az
• _ % 

alsó Hámortól a bányáig kincstári költségen.

1719-ben Aigner főpénztáros Deadda bánya tisztnek he

tenként 3 ftot rendelt a bánya felügyeletéért, de ezt Tha

ler 1720-ban megszüntette, Thaler halála után azonban Aigner 

ismét kiutalványozta.

E bánya költségeit Aigner a kincstárból fedezi, és 

pedig u^y a kincstári, mint a Thaler, Hixmnelreich és saját 

részeit is.

Zz a bánya nem a kincstárnak való, ée ha a kincstár 

segíteni akarja, elegendő lenne az ezüst beváltási árát szá

mára felemelni, tekintettel a nagy vizemalési költségekre.

1724 márczius 3-án jelenti Sternbach főkamaragróf, 

hogy Mari ah imm el f ahr t bánya már rég óta évenkint 4-000 ft 

ráfizetést kiván. A bánya még nem mély, de már most is sok 

vize van, az érez csak szórványosan fészkekben jön elő, dél 

felé nem táplálnak semmi reménységet, de észak felé keresz

tül akarnak menni a patak alatt, és azt hiszik , hogy a szem

ben levő hegyben még kincseket találnak. Nem érti az itte

ni bányászok esze járását; ha a szemben levő hegyben vannak 

a kincsek, hát miért nem keresik fel azokat ottan közvetet— 

lenül, és a nélkül, hogy a patak vizét a bányába beeresz— 

tenék, és kihúzásának költségeivel minden mivelést lehetet—
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lenné tesznek. Ken javasolja, hogy ezt a bányát a kínost

tovább is fenntartsa. Az igaz, hogy a gépekre és

re már sokat költött, de mivel nincs kilátás az eddiginéj

jobb eredményre, legjobb, ha a bánya minél előbb.felha

gy atik.

1724 május 19—én jelenti a főkamaragróf, hogy Llaria

himmelfahrt bánya most valamivel jobb eredménnyel dolgo

zik, mint a múlt évben, de ez nem onnan ered, hogy az ér 

megjavult volna, hanem onnan, hogy az év elején midőn észre 

vették, hogy a kincstár a bányát fel akarja hagyni, minden 

érczmaradványt összekerestek, és a lágy időjárás következ

tében a zúzó folyvást dolgozhatott, valamint a munkások is

megerőltették magukat, hogy a termelést emelve munkájuka 

megtar tha s sák•

E bánya pártolói azt mondják ugyan, hogy a f5kama

ra gróf nem mondhat helyes Ítéletet a bányáról, mert azt nem 

ismeri. Ebben némileg igazuk van. Yert egy főkamaragróf- 

nak nincs annyi ideje, hogy az itteni nagy terjedelmű bá

nyákról magának oly részletes ismeretet szerezhessen, mint 

az itt nevelkedett tisztek és altisztek 20-30-40 év alatt 

maguknak szereztek; de ami a bánya mérnöki tudományt il

leti, ezekben az itteni legjobbakat sem tartja magánál job

baknak, és éppen ezek indították őt arra a javaslatra, hogy 

a kincstár ne költsön többet e bányára, hanem forditsa in

kább a pénzt oda, ahol abból több haszon várható.

1724 augusztus 24—én jelenti a főkamaragróf, hogy a 

Hariahimmelfahrt táró bánya az idén meglehetősen fedezni 

fogja költségeit, és nem lesz nagy vesztesége.

1724 október 12—én jelentik a főtisztek a főkamara—

grófnak, hogy Kariahimmelfahrt tárónál az érczosztás 60 

márka ezüstöt tett.

1724 november 8-án jelenti a főkamaragróf az udvari ka

marának, hogy Mari ah imm elfahrt táró bánya az első fél évben 

veszteség nélkül dolgozott, de a második félévben az esővíz 

hiánya és a bányavíz bősége miatt fel kellett hagyni a mély

séget, és mert nagyon keveset termel. Igyekezett a bánya mi- 

velésére egy társulatot összehozni, de a bányapolgárok nem
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akarnak bele fogni, mert azt mondják, hogy ha a 

nak nincs belől© Jövedelme, nekik még kevesebb lesz« A leg

közelebbi főbejárás alkalmával alaposan meg fogja vizsgálni 

a bánya állapotát, és akkor megteszi javaslatát*

1725 január 26-ikán bizonyltja Holstein János szertá

ros és volt kamarai titkár, hogy a Caraffa-féle bizottság 

itt léte alkalmával 1717-ben báró Thavonath főkamaragróf 

Aígner János főpénztárosnak azért, mert a Mariahimmelfahrt 

bánjánál levő részeit a kincstárnak átengedte, 6000 ft ja- 

talmat ajánlott, de e jutalom mindeddig ki nem adatott*

1725 szeptember 6-án irja Aigner János egy levél

ben, ho<̂ j 1000 tallér költséggel a Ms.rifl.h-l mm plfah-rt bányát 

egészen rendbe lehetne hozni, a szivattyúkkal együtt, és ha 

ez a pénz neki rendelkezésére adatik, ő megigéri hogy azt 

1/4 év alatt a feleslegből vissza tériti, és a bányát olyan

állapotba helyezi, hogy azután magát saját termeléséből fel

tarthassa.

172? szeptember 12-ón jelentést tesz Aigner a fákama- 

ragrőfnak a Mariahimmelfahrt bánya tárgyában, e jelentés

hez van mellékelve Siwy PtDLöp volt bányaügy elő jelentése, 

hogy a bánya milyen állapotban volt, midőn a vizhuzógép gö— 

röndjeinek törése következtében felhagyatott.

A törést 8 óra alatt helyre lehetett volna állitani* A 

£unst- és Stainern—Schacht között a mélységben egy kalapács 

szélességű érez hagyatott el, melyen 2 talppászta volt a ke

resztérig dél felé, ezen a keresztéren is 3-5 hüvelyk széles

volt az érez, és itt lehetett volna még 16 csapat munkást te
*  .  •  ' •

lepiteni, itt az érez nem csak a talpban, de a föntjében is 

látható* A középső járaton ezen a kereszt éren 31 kosár ér- 

czet termeltek az nap, mikor a törés történt*

1725 oJrtóoer 1B—án jelentést tesz Sterabach fékamara— 

gréf Aigner János volt administrator védő iratára, melyet az 

udvari kamarához beadott. Aigner tiltakozik ebben az iratban 

azok ezet-élye ellen, kik az 6 ügyében a vizsgálatot fogana

tosítják, és különösen Mariahimmelfahrt bánya állapotáról vé' 

leményt adtak; azt mondja, hogy azok lutheránusok és fiatal 

emberek. Aigner volt régebben f6 birtokosa a Mariahimmel-
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fahrt bányának, azután átengedte birtokát a kincetárnak, 

és ezért most 6000 ftot kér jutalmul, Nagyon valós zínil, 

hogy Aigner régebben, mikor a bánya még az övé volt, a mive- 

lésre szükséges ellátmányt az 6 kezére bizott kincstári pén

zekből vette. A vizsgálat majd ki fogja deriteni, hogy meny

nyit? A követelt jutalomra nézve pedig úgy áll a dolog, 

hogy az neki csak abban eiz ecetben igértetett, ha a bánya 

jövedelmez, és a jutalom a jövedelemből lesz adható*

Aigner azt á llitja  ugyan, hogy ha a kincstár 1000 

tallért ad rendelkezésére, ő evvel hetenként 50 márka ezüs

töt fog termelni a bányából, éc ha ezt az Ígéretét nem 

tudná te ljes iten if minden büntetésnek aláveti magát, még ha

életébe kerülne is .

Erre az Ígéretre a fókamaragróf nem sokat tud adni.

Mert Aigner 5 éven át kezelte ezt a bányát függetlenül a 

kincstár költségein, és ez idő alatt termelt 1719—ben sem

mit, 1720—bán az egész éven át 49 márkát, 1721-ben 131 már

kát, 1722-ben 113 márkát, 1723—bán pedig 115 márkát, 1724-

ben jött a bánya a főkamarajróf igazgatása alá, és termelt 

ez évben 168 márkát, és pedig azért többet mint az előtt, 

mert az emberek attól féltek, hogy a főkamaragróf a bányát fe 

fogja hagyni, tehát igen szorgalmasok voltak, és minden ércz-

hagyatékot össze szedtek.

Ebből az eredményből meg lehet ítélni, hogy mennyire 

bírhat alappal Aignernek az az ígérete, hogy ő mostan 2600 

márkát fog évente termelni! midőn az előtt átlag 120 márká

nál nem tudott többet termelni.

Ami a követelt jutalmat i l l e t i , az bizony nem adható

ki még egyhamar, mert a bányára eddig már 31 ,597  ft 40 1 /2

dénárt fordított a kincstár, és semmi remény sincs, hogy e 

pénz vissza kerüljön, mert vannak ugyan a bányában vékony 

érez zsinórok, de annyi v iz  fakad a mélységben, hogy lejebb 

men n i  lehetetlen, a felső szinten pedig igen kevés az érez.

Aignerre nézve megemlíti a főkamaragróf, hogy ámbár 

szünet nélkül eaküdözik, hogy az ő lelkiismeretét semmi ser 

terheli, mégis reá bizonyodott már eddig is , és ő is kény

telen volt elismerni, hogy a kamara hitelezőinek kielégitét-
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czimén 5000 ftot vett ki a pénztárból, de azt a maga zse-
%

bébe tette, a a hitelezőknek semmit sem adott belőle# Az ő 

administratiója alatt meghamisította a próbák kimutatását, 

hogy a termelést a valódinál nagyobbnak tüntesse fel} a ma

gán részesek illetékét e hamisított és nem létező mennyi

ség arányában adatta ki, és a képzelt mennyiségeket a kohó

ba mintha elfuvaroztatta volna, érte a fuvarbérek fölszámitá 

sát is megengedte; s most a kohóban mint egy 100 ezer forin

tot érő arany és ezüst hiányzik, a mely oda soha sem érke-

zett.

1726 október 10-én jelenti Hallwax a főkamaragróf

nak, hogy Deutgen, az újbányái volt administrator avval a 

kérdéssel fordult hozzá, nem kaphatná-e meg egy tekintélyes 

uj társulat a Mari ah imm el fahrt bányát további mivelésre?

1726 október 351-én jelenti a bányabiró a főkamaragróf

, ho£y gróf Pálffy János tábornagy tegnap a Mariahimmel- 

fahrt, vagy Kiszla bányát fölkérte, és azt társaival együtt 

miveltetni kivánja* Kéri tehát a bányabiró, hogy a főkamara

grófi hivatal nyilatkozzék, akarja—e nevezett bányát tovább 

mivelni, vagy nem?

17^5 deczember 2—án folyamodik gróf Pálffy János tá

bornagy az udvari kamarához, hogy a Kiszla völgyben levő 

Mariahimmelfahrt bányához tartozó rudas vizemelő gépet, és 

az ott létező több épületet és zuzót a kincstár az uj tár—

sulatnak átengedj és úgy mint jbányaiaknak

5 évig a magas ezüst beváltási árt biztosítsa. Ugyan ez

a társulat felkérte és megkapta a Rothapfelbanm bányát ie 

Hodrus és Vihnye közt*

1727 január 2-én megengedi a főkamaragróf, hogy a be

renleutheni János tárnái társulat mely a régi elhagyott

bányát újra nyitotta, a beváltmányaiban levő arany és ezüst 

ért a magasabb díjazásban részes!ttessék, és pedig egy már

ka aranyért 68 darab dukátban és egy márka ezüstért 17 írt

ban*

1727 február 13-án köszönetét jelenti ex

János a főkamaragrófnak, ezért, hogy a vizemelő gép hely- 

reállitásához segítséget adatott úgy, hogy még e héten meg

lehet áriahimmelfahrt bányában a vizemelést kezdeni
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1727 márczius 14-én kéri Pálffy János ¿rróí c. "1 f.jCB ~*~ 

ragrófot, hogy a Rothapfelbaum tárót mely a társulatnak If 

ftért felajánltatott, szakértőkkel bejáratni, és véleményt 

adni szíveskedjék, megér-e a bánya annyit?

1727 márczius 20-án megpróbálták a Rothapfelbaum táró
f

ból hozott 3 mutatvány darabot, melyek közül tartalmazott
_ j y  ;lv ^ ^ C 7  j ^ 1 v  17 . i* 'fitr ;~fg

ezüstben

az l-ső darab 

2-ik 

3-ik

- lat 2 auinti 

6 "  2 

4 " 2

1727 április 6-ikán Írja a főkamaragróf Pálffy gróf

nak, hogy a Mariahimmelfahrt bánya 2-ik járatán a fejtés 

már megkezdetett, egyszersmind folytattatik a mélység viz- 

telenitése, és remélhető, hogy 2 hónap múlva a termelést 

beválthatják* Husvét után el fogja rendelni, hogy a Roth-|E£ »

apfelbaum tárót bejárják, és róla véleményt adjanak.

1727 junius 9-én megengedi a főkamaragróf, hogy a bee- 

renleutheni János tárói társulat beváltmányai a magasabb ár- 

ral váltassanak be*

1727 november 26-án értesiti gróf Pálffy a főkamara- 

grófot, hogy a társulat a Rothapfelbaum tárót a szakértők 

véleménye folytán fölhagyta.

1727 november 20-án jelenti Kayling bányabiró a fő

kamara grófnak, hogy bejárta a Mariahimmelfahrt bányát, és 

azt jó állapotban találta, annyi érczet termelnek, hogy még 

ez évben kétszeri olvasztásra elég lesz* A zúzó érez termeié 

pedig olyan nagy, hogy egy műszak alatt nem tudják kiszál

lítani amit termelnek, tehát a termelés egy részét a bányá- 

bán berakva kell hagyni.

Ez okból azt javasolja, hogy a második műszakban is 

szállítsanak, és hogy a nagyobb termelés feldolgozására még 

egy zuzót épitsenek az alsó hámor alatt levő őrlő malom he

lyére, a malmot pedig Zsamóczához közelebb épitsék fe l . Ha 

az uj zúzó készen lesz , akkor az aknától odáig egy riesen— 

pályát kellene épiteni, hogy a szállitás ne kerüljön sokba.
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A kohó építését most még el lehet hagyni, mert a fő

megengedi 9 hogy a társulat beváltmányai a hodru

si kincstári kohóban dolgoztassanak fel#

1727 deczember 22-én jelenti Deutgen, hogy a Karia-

és már aaimmelfahrt bánya aknájának mélyítését folytatják,

4-ik szivattyú rakatot állították belé#

Kéri a főkamaragrófot, hogy a hodrusi felső tavat meg 

javíttassa, a társulat szívesen hozzájárul aránylagosan a

költségekhez#

czes

A mély Járatnak déli vájatvége folytatta tik:, és ér 

de az érez a mélységbe vonul.

A fedtikereszt éren dél felé és észak felé hajtják a

váJatvégeket, észak felé meddő az ér, dél felé helyenként

érez fészkek is Jönnek elő. A fedü vágatban termelnek kevés

érczet, és a középső Járat alatt is.

A zuzókra van viz elég, mind a 36 vas jár. Az érczkará

mot állítják most fel.

Az olvasztást a hodrusi kohóban meg fogják kezdeni, mi 

után a főkamaragróf nekik a szükséges kovács kiadását meg

engedte.

1728 január 9-én megengedi a főkamaragróf, hogy Pon-

tani hadügyi biztosnak, ki Horduson a János tárói bányát

újranyitotta, a termelése 2 éven át a magasabb fizetéssel 

váltassék be.

1728 márczius 9-én kéri a 3 királytárói társulat Sel- 

zneczen, hogy a magasabb beváltási árban részesittessék, mert

14 év alatt 8798 ft 53 kr

Úgyaní8 volt

ztesége volt.
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Költség terhelés

ft ft XT

1714-^ben 3,327 19 . 1,837 31 .

1715-ben 3,006 21 1 3,46? 32 .

1716-ban • 2,780 17 1 1,333 20 .

1717-ben 2,890 17 . 3,934 34 .

1718-ban 3,026 2 1 2,103 48 1

1719-ben 3,121 « 1 2,650 48 1

1720-ban 2,849 59 1 3,126 4 •

1721-ben 3,114 25 1 1,542 39 1

1722-ben 3,412 28 • 3,562 38 .

1723-ban 3,181 27 . 4,015 6 1

1724-ben 3,709 3 . 2,131 25 .

1725-ben 4,781 57 . 2,536 14 .

1726-ban 5,172 38 # 3,682 3 1

1727-ben 5,024 35 1 4,682 14 1

összesen 49,397 52 • 40,598 59

tehát veszteség 8,798 52 •

1728 julius 7-én megengedi a főkamare ~r6f, hogy a 

Háromkirály tárói társulat beváltmányai két évig a magasabb 

árral szárnittassanak, mert m.e. 9000 ft veszteséget szen

vedtek, és költséges réményvágatokát hajtanak.

1729 január 16—án jelenti Penkler a főkamaragrófnak, 

hogy a Lariahimmelfahrt bányának van még 4 fizetésre való 

pénzkészlete, és ezért a legközelebbi beváltmány értékét 

1500-2000 ftot Bécsbe fogja küldeni, hogy ott a városi bank

ba a jövendő szükségletek fedezésére letétessék#

1729.február 20—án tanácskozás volt a főkamaragróf

elnöklete alatt, Heibel Perencz, Kayling, Stáberhofer, Eirch

ner, Deadda és Deutgen jelenlétében, a tíariahimmelfahrt bá

nya tárgyában#

lüu^án a tapasztalás 1 1/2 óta bizonyítja, hogy az ak

na 6 ölre lemélyittetvón, az ez által hozzá férhetővé vált 

köz ékből jelentékeny jövedelem állíttatott elő, de az a baj
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is tapasz taltatott, hogy nyáron és télen, ha a vizerő hi

ányzik, a mélység elfal, és a munkásokat hasznos munkával 

foglalkoztatni nem lehet; ezeknél fogva szükségesnek látszik 

a mivelés folytonosságának biztositása végett, hogy vagy egy 

vízvezetékkel nagyobb vizerő szereztessék, vagy lóerejü viz— 

emelőgép építtessék, vagy pedig olyan tüzgéppel emeltessék 

a viz, mint Újbányán#

A vízvezetéket nem javasolják, mert igen hosszanak 

kellene lennie, sokba kerülne, és nyáron és télen mégsem 

lenne használható.

A lóerejü gép felállitása lenne a legolcsóbb, csak

hogy ennek működésben tartása nagyon sokba kerül#

A tüzgép megfelelne, a berendezés költségeit lehetne 

a bánya feleslegéből nagyrészt fedezni, a működésben tartá

sához szükséges fa van elegendő.

1729 április 14-én megemlíti Penkler egy levélben, 

hogy :'?riahimmelfahrt bánya számára egy tüzgép felállítá

sát tervezik. <5 azt véli, hogy legczélszerübb lenne ez iránt 

egyedül Potterrel egyezkedni, ki kevéssel is megelégedne, 

csakhogy foglalatosságot találhasson. Kennél többen lesznek 

a ¿ép épitésére vállalkozók, annál többe fog az kerülni.

1729 májas 24-én főbejárást tartatott Marhiahimmel- 

fahrttárón: Heibel Pál főkönywivő, Gerhamb József János, Stá 

berhofer Ignácz, Kirchner Miksa, Spiegel Perdinand bánya- 

~isst, Teáddá József Alexius segéd bányatiszt, Richter József 

bányapolgár, Zipszer Gottfried társ# bányatiszt, Deutgen Al

bert Vilmos társ#igazgató, és Penkhler János Károly császári 

királyi számtanácsos#

?5bejáráe után megállapították, hogy a most meglevő

2 rudas vizemelŐgép, ha a nyár száraz, nem képes a vizeket 

az altáró alatt levő 32 ölnyi mély aknából kiemelni, tehát 

csak egy tüzgéppel lehetne az akna szárazon tartását biz

tosítani , és az akna lejebb mélyítését is lehetővé tenni, 

aai annál inkább óhajtandó, mert a jó érez nem nagy terje

delemben jön elő, é8 a mélységbe tart, ahol talán nagyobb 

terjedelművé válhatik; de a mélységben még ujabb érczes len

csék is találhatók, és annyi zúzó érez termelhető, hogy ujabb
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zuzókat ie el lehetne velők látni; a 8zinpor ne~ casabt
>  «  1  -ZL\J± w

•  *-

ugyan 7-6 latosnál, mindamellett nemcsak fedezi a 

ségeket, üe szép felesleget ie ad.

A mélység feltárásán kivül szükségesnek tartanák ^ 4

a déli vágat fedü vágatából egy feltáró vágatot hajdani
f

óra irányban, egészen a meddő fedü érig; a feküvárat az 

agyag érben egyelőre szünetelhet.

Észak felé a 3-ik járaton megkezdték az ér feltárá

sát, de 2 1/2 öl kivágása után olyan erős vizet nyitot

tak meg vele, hogy nem mertek tovább menni, és ezt most se
%

tanácsolják, án/bár az ér nagyon jó kinézésű, mert abból lehe 

tartani, hogy a hodrusi völgy vizei mind beömölnek, ha egy 

vágattal a völgy alatt keresztül mennek.

Nem tanácsos a hodrusi völgy északi oldalán egy akná 

lemélyiteni, mert evvel is bizonyosan sok vizet kapnának.

Van azonban az északi hegyoldalban hajtott egy táró 

ottan, amely 60 ölnyire van hajtva 3-4 óra irányban, ezt 

a tárót megnézték, a vájatvégen sima fedülap mellett kvar- 

czot a fekü felé pedig zöldes kovacsoB kőzetet találtak, 

tehát világos, hogy ez a táró a kiszlai éren van. Tehát ev- 

vei a táróval kellene a kiszlai eret észak felé megvizs-

, mert ily módon nem veszedelmes a viz, melyet esetleg 

megnyithatnak, mert akadály nélkül lefolyhatik.

Végre szükségesnek találják, hogy a vizárok és a víz

csatornák, melyek a hajtó vizet a zuzóba és emelőgépekre 

vezetik, kijavíttassanak, és kitágittassanak, mert most sok 

viz elvész belőlük.

1729 augusztus 11-én megengedi a főkamaragróf, hogy a 

Mariahimmelfahrt társulattól az egyszeri 72 m 30 font szin- 

por, mely csak 5 latos, beváltassék, egyébiránt megmarad a 

tilalom, hogy 6 latosnál szegényebbet nem szabad beválta

ni.

1730 május 1-én jelenti Mikoviny Sámuel mérnök, hogy 

az mérései szerint valójában lehetséges a vihnyei patak vi

zét a fürdő alatt felfogva Mariahimmelfahrt táróhoz a mos- 

tani felső árokba bevezetni, mert ez az árok 3-4 öllel mé

lyebben fekszik, mint a fürdő. A viz-vezeték 8-10,000 öl
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<10 3 SZU. és 24-30 ezer ftba kerülne# Még a szklenói pa

V _ cr lehetne a hodrusl völgybe vezetni.

1730 junius 1-én véleményt adnak a Mikoviny

tervéről, és azt tartják, hogy ha a Hariahimmelfahrt aknai 

vizárok csak 3-4 öllel fekszik mélyebben, mint a vihnyei

vi zve 

esést

ék elej ez nem lenne elegendő, mert egy ölre 1/12
o o

3 ezer ölre 9 1 8 " , 10 ezer ölre pedig 11 41

esést emésztene fel. Azonkivül nagyon kérdéses, hogy az egész

költség nem haladná-e a 24-30 ezer ftot.

a -^riahimmelfahrt bányáról ismeretes, hogy a víz mi

att sokat szenved, sem télen sem nyáron nincs elegendő erő 

vize, és a mélységben levő fejtés ilyenkor mindig elfúl. Az 

érczek pedig főképen a mélységbe húzódnak, tehát a baj min

dég növekedik bajon 3 féle képen lehetne segiteni
9

ló

erejű gépekkel, tüzgépekkel és vizerő beszerzésével; a két 

első nem kerül 30kba, de a munkája igen költséges, arra kel 

. lene tehát törekedni. hogy

alkalmasabbnak

vízerőt nyerjenek; erre pedig 

ha az Srleingrundban egy tavat épi

fenének.

1730 junius 4—én javasolják a főtisztek, hogy a rudaini 

^nna ~áró társulatnak a magasabb beváltási ár engedélyeztes

sék, mert a társulat a régi bányát megújítja, és főképen csak

régi

lett

hagyatékokat termel, az eddigi magas beváltási ár mel

s 70 ft 17 xr vesztesége volt. A költségek voltak

1728-ban sugusztustól végéig

1729-ben az egész évben

1730-ban május végéig

371 ft 51 1 /2  rr

1,436

514

15 3/4 

10 1/2

2,322 ft 17 3 /4  xr

A teraelés értéke volt 2,252 3/4

veszteség 70 ft 17 xr
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1730 junius 11-én kimutatl

rői társulat 

lkáig.

mivelés
a selmeczl Hároiifcirály té

dményeit 1714-től 1730 iuniue *
✓

költség termelés nyereség veszteség

1714 3327 1837

1715 3006 21 1 3460

1716 2780 17 1 1333

1717 2890 17

1718 3026 
1719 3121

2
. 3934

1 2103 

1 2650

1720 2849 59 1 3126

1721 3114 25 1 1512

3562

4015 

1 2131

2536 

3682

1722 3412 28

1723 3181 27

1724 3709 3

1725 4781 57

1726 5172 38

1727 5024 35 1 4682

1728 6203 41 8225
1729 6240 56 1 13180

1730 3 /6-ig

32

20
24

48

48

4

39

38

6
25

14

3

14

45

5

3304 13 . 6323 - 11

1

1

1

454 10 3

I

1044 17

1 • • • 922 14
1 • • • 470 12

• 276 4 3 • •
1 • • • 1571 46
# 150 10 . # •
1 . 833 39 1 • m

2022
6939

4

8
1

3

3018

1489

1446

1577

2245

1490

342

65146 1 6B328 3181 18

48

57

38

43

35

21

tottak

1730 november 15-én főbelárás skozást tar
l'ariahimmelfahrt bányánál Keyllng Idám Jáno

biró, Stáberhofer Ignác királyi alkönyvvivő

bány

bért Vilmos director, és Havranekh Ignác 

A tanácskozás czélja volt véleményt adni

Deutgen A1

Ernst Károly sáf

hogy a létező vi

ár

ony

János táró bány

is az érez ny 

sőbb szintekb

folytattassék—e a bányamivelés?

a, melyet birtokosa eladni akar 

L'ariahimmelfahrt bánya mélysége, 

eretett, már 3 hónap óta viz alatt 

51 pedig az utolsó 6 hét alatt csak 16 márka

és hogy a

megvétessék—e?

melyből eddig

van a fel
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ezüst temeltetett, melynek értéke a költségek harmadát sem

fedezi, a társulat pénztára pedig üres, és a jabb

DÓtfizetésre nem hajlandók: azt javasolják a tanácskozók,

sár a vigyázzanak. A szállitó akna jó karban van, de a viz- 

emelő akna ácsolata már korhadt, ezt tehát ki kell javita- 

ni, hogy a vizemeléet, amikor akarják, megint megkezdhessék.

3ejárták azután a János tárót, mely a Lariahimmel— 

fahrt tárótól nem messzire észak felé 130 ölnyire van behajt

va, ilost csak a vájatvége van munkában, egy lágy szürke eren
1  '•.• *  , J u u .  . J 1 ■ O J  r l . 1 - J *  . J  * f  ■ m  • |p *  1 «  '■ m  > I  J *  1  .  1]*tW1

43 öllel visszafele a vájatvégtől van egy ereszkedés viz- 

zel tele, melyben 3 ölnyi mélységben, amint mondják, érczek 

vannak. Ettől az ereszkedéstől nyugat felé is föltártak egy 

kérészteret, aelynek talpában, amint mondják, érczek marad

tak. k fontje felett az ér kvarczos és üszögös zúzó érczek— 

bői áll. *

Miután a táró szintje fölött jövedelmes mivelést Ígé

rő érczet nem láttak, a talp alatt levő állítólagos érczeket

pedig bizonyosan a sok viz miatt nem mivelik: az a véle

ményük, hogy ez a bánya is olyan költséges vállalat, mely

nek megindítására egyelőre alapos okot nem találhatnak. A 

mostani birtokosnak szárazzá kellene tenni az elfúlt ereszke

dést, és r.eg kellene mutatni, mennyi és milyen érczek marad

tak a talpban, csak azután lehetne határozni, hogy a vállala

tot megindítsák. Egyébiránt a mostani birtokos, a királyi ko

hó »iszt, igen sokat kíván a bányáért; azt kívánja, hogy vagy
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hogy addig, mig egy erősebb vizemelő gépel képessé nem té

tetik a bánya évenként az aknát legalább 10 ölnyire lemé- 

lyiteni, hagyassák fel minden munkálat, mert a mostani erő

vel lehetetlen a bányából jövedelmet adni. Az utolsó 3 1/2 

év alatt lemélyitették az aknát 10 ölnyire, és ebből a mély

ségből 50,000 ftnál többet termeltek, oda kell tehát töre

kedni, és a bányát úgy kell berendezni, hogy ezt a mélyi-
•

tést minden évben megtehessék. Nem javasolják tehát a bánya 

végképen felhagyását, hanem csak, hogy egyelőre szüntessék 

meg a munkát, mely csak a mélységben jövedelmez. Intéz

kedtek, hogy a munkásokat elbocsássák, és ne tartsanak meg 

csak egy alőrt és gépészt, kik a bánya és gépek fenntartá-

I



fizettessék neki a “bányáért egyszer mindenkorra 8,COG í :. 

vagy pedig adassák neki folytonosan a bánya terrr.éséneK 

1/10 része minden költség nélkül, akár van felesleg airir 

nincs. Azt vélik a tanácskozók, hogy czélszeriibb lenne a

8,000 ftot Mariahimmelfahrt bányánál egy gép felállítást- 

ra fordítani*

E tanácskozásról külön jelentést terjesztettek Eey-

ling és Staberhofer a főkamaragróf elé, és abban Deutgent
í

a bánya directorát avval vádolják, hogy 5 okozta a Maria- 

hlmmelfahrt mostani veszedelmes helyzetét, mert ámbár Bzám
; §

talanszor említette maga ie jelentéseiben, hogy nem taná

csos a mély járatokat észak felé hajtani az ér feltárása 

végett, mert bizonyos, hogy a fővölgy alatt sok vizet nyit 

nak vele; még is nehány hónap előtt augusztusban munkába 

vetette a 3-ik járat északi vájatvégét, és megtiltotta az 

ügyelőknek, hogy erről senkinek se szóljanak* Október 7- 

ikén 6 öl kivágása után azután olyan töredezett és iszapos 

kőzetbe jutottak, hogy alig győzték a betört kőzetet k i

takarítani, egyszersmind pedig egy egész szivattyúra való 

vizet nyitottak vele, mely azóta folyton folyik , és éppen 

lehetetlenné tette annak reménységét is , hogy a vizeket a
#

meglevő gépekkel lehúzni lehessen*
I •

1731 julius 3-án megengedi a főkamaragróf, hogy Anna
%

táró Rudaini társulat beváltmányai a magasabb fizetéssel 

fizettessenek, ha lesznek, mert már egy óv óta nem váltott 

be semmit sem, és 1800 ft vesztesége van*

1731 szeptember 14-én Írja a főkamaragróf a selmeczi 

főtiszteknek, hogy miután Jenkner bányapolgár a Viszokától 

(Hochstátten) nem messze fekvő Gottesgab táró bánya mive- 

lésére részeseket szerzett, meg akarja kezdeni, illetőleg 

folytatni.a  mivelést, melyre már annyit költött; csak 1 /6  

része van még gazdátlan, tehát lgyekezennek a főtisztek,
#

hogy ezt a részt a bányapolgárok közül valaki átvegye*

1731 október 8-án megengedi a főkamaragróf, hogy a 

Bem leuteni bánya beváltmányai a magasabb árral fizettes

senek, mert a vállalat nagy veszteséggel dolgozik.

-  5^7 -
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1731 deczember 10-én kéri a Háromkirály társulat Sel- 

aeczen, hogy a kincstár engedjen át neki egy zuzót a kohl- 

bachi vizen, mert neki van ugyan 2 zúzója, de azokat alig 

használhatja évenként 3 hónapig, mert csak az esővízre vannak 

építve; nekik pedig most már érezük sincs, de zuzóérczet 

termelhetnének eleget

1732 márczius 8-án jelentést tesz Stäberhofer a fókama- 

' ragrőfnak, a Marlahlmmelfahrt bánya tárgyában, és véleményt

ad róla, hogy újból fölvétessék-e, vagy sem# A fölvétel mel- 

lett fölemlíthető, hogy báró Fischer állítása szerint a 2
i * r' ■ é ■ I *

közönséges rudas vlzemelő gép mellett ha még as újbányái 

tüzgépet is felállítják, bizonyosra vehető, hogy a vize

ket, melyek 1729-ben 15 ,000  akót tettek naponkint, 44 ölnyi 

magasságra száraz nyári vagy téli időben is fel fogják emel

n i, a bányát tehát, mely most 34 öl mély, még 10 Öllel mé- 

lyebben lehet kiaknázni, Így tehát meg lehetne nyerni azt az 

érozes közt, mely 8 ölnyi hosszúságban a gépakna és szállító 

akna között létezik, és anélkül, hogy eddig csapása szerint 

növekedett volna a mélységbe vonul« Az érczek e közben jó 

tartalmúak, de csak fészkenként szórványosan jönnek elő, de 

nem lehetetlen, hogy a mélységben tömegesebben fognak föllép

n i, és csapás szerint is terjedni fognak« A csapás délről 

észak felé«

A társulat, hallomás szerint, 75 ftot szándékozik kok

szonként a vállalatba fektetni; Stäberhofer kételkedik, hogy 

e 9600 fttal lehetséges lesz a bányát olyan állapotba hoz- 

n i, hogy a további költségeket maga meg tudja termelni; mert 

a tüzgépet át kell szállítani Újbányáról, a bányánál a gé—
• I

pék számira egy épületet kell emelni, a Wlesenschachtot 24 

ölre le kell mélyíteni, hogy a tüzgép szivattyúit bele állít

hassák« A rudas gépet a vizkerékkel és kerékszobával együtt 

jó karba kell állítani, és végre a bányát is , ha a vizet le

csapolták, jó karba kell állítani, pedig nem tudni, hogy az 

aknák és Járatok nincsenek-e valahol összetörve?

k megújítás ellen szól még az a körülmény, hogy a bá

nyába, a felhagyás előtt észak felől egy szivattyúra való 

vízmennyiség tört be, tehát most több vizet kell emelni, mint
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azelőtt# Továbbá ismeretlen, hogy az aknádat és vágatoké- 

milyen állapotban fogják találni, és mennyit kell újra k:i- 

ácsol ni ? A Wiesenschacht lemélyítése bizonyosan sok nehéz

séggel fog járni, de elkerülhetetlen a tüzgép felállítá

sára, mert csak oda lehet az injekciós vizet könnyen vezet

ni# Nagyon valószínű tehát, hogy a vállalatba fektetendő

pénz kevés lesz arra, hogy az érczek fejtését megkezdhes

sék#

Feltéve azonban, hogy a kivetett költség elég lesz; 

tekintetbe veendő, hogy a bánya, mint egy zsák mindég csak 

a mélységbe haladhat; hogy a zuzóérczek néha a zúzás

ra sem érdemesek; hogy a bányákban mindég lehet várni a 

víz szaporodását»

Mindezekből az okokból nem1javasolja a bánya újra fel

vételét#

A főkamaragróf hasonló véleményben van, de ha a tár

sulat vállalkozni akar, igéri, hogy mindenképen segíteni 

fogja#

1732 április 11—én javasolja a főkamaragróf, hogy a 

Mariahimmelfahrt társulatnak átengedtessék az újbányái tűz— 

gép, mert azt ott mát nem fogják használhatni, miután az Alt 

handel bánya mélységében semmit sem találtak# A selmeczi 

bányákhoz sem használhatják ezt a gépet, mert erre nagyon 

kicsi# Azt is  meg lehetne a társulatnak engedni, hogy a 

félrefekvő kincstári erdőkből szerezhesse be a szükséges 

tüzelő fát, de csak 3 évre, azután megmutatja a tapaszta

lás, hogy nem szenvednek-e ez által kárt a kincstári bá- 

nyák# A magasabb ezüstfizetést is meg lehetne nekik engedni

5 évre, mert még eddig mindég veszteségben voltak#

1732 junius 22-én megvette a rudaini Ann* tárói tár- 

sulat a rudaini Nepomok János tárót a készletben levő 8 

mázsa ércczel, egy 9 nyilai záróval és a hozzátartozó épü

letekkel 228 fton# Részesek voltak és a szerződést aláír

ták Jánostáró részérőit Kugler Jeromos, Seidel Tóbiás Fe- 

rencz, Halwax János, Schneider Tóbiás, Herrichen Ditrich 

János, Schmidt Mihály, Maday Dávid Sámuel, Stoc^l Mátyás, 

Tinsz Jakab#
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Anna táró részéről: Seldel Tóbiás Ferenc*, Schmidt An 

tál József, Geramb József János, Halwax János, Kustlik Má 

tyáa.

1735 május 27-én bizonyltja a bány ab Íróság, hogy a ra- 

dalul Anna és Nepomak János társalat bányájához tartozik, 

és pedig elsőhöz 5 táró és 2 beomlott akna, 2 zúzó* A János 

táróhoz csak egy táró tartozik, 1 felszerelt zúzó«

Részesek:

Seitel Tóbiás . 5/16 ráessel

Granatné Anna Erzsébet 6/16 n

Lanser Benedek József 2/16 9

ECirschner Mátyás 2/16 n

Lehotzfcy János 1/16 m

/

1739 július 26—én bizonyltja a bányabÍróság, hogy a ru 

dalni Anna és nepomak János társaság birtokához tartozik 2 

működő zúzó és 2 zuzóhely a felépítendő uj tó alatt

Részesek:

báró HHirovazkyné Maria Casimir a 

báró Zuana Miksa Bapt«János 

Kaschnitzné Anna Erzsébet 

Granat Henrik Antal 

Keyllngné Anna Borbála 

Heidt Gottfried János 

Heldt Boldizsár 

Ruszt Imre

3en thal lemé inn* Maria 

Hahr Aaalla Erzsébet 

Schmidt Maria Terézia 

Deaddáné Eleonora Blandina

Markiul Jakab 

Henthaller Gáspár
#

Sann Péter

Saaztné Francieca Terest*

Geramb Albert János 

Geramb Károly Ferenci 

Geramb Antal

1/16  rásesei 

2/16 

2/16  

4/16 

1/16 

1/16 

1A 6  

1/32  

1 /32  

1 /32  

1 /32  

1 /32  

1/32  

1/64 

1/64 

1/128 

1/128 

1/128 

1/128
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2. Bán.vabir6sági adatok

1650 szeptember 28-én bejáratott az Apflbeuir kitárna 

Hodruson a Plöscher felett . E tárna egy telér felé heJtE- 

tlk , mely fentebb egy aknával 10 ölnyi mélységre megvizs

gáltatott, és benne 12 latos érczek behintve találtattak. 

Most egy igen szép telér üttetett meg a vájatvéggel, melyet 

ólom fényle és réz kovand látható, csapása 1-2 óra dél fe

lé . Mivel a vájatvég most épen egy hegygerincz alatt áll, 

és a telér össze van szorulva, de vagy 12 öl kivágáséval ki 

lehetne Jönni a gerlnoz alól, igen czélszerü lenne a telért

délfelé megvizsgálni. A szakmány ölenkint 22 ft . Részesek e 

bányánál!

Hoth Hermann administrator

Lang Anna asszonyság 

Ungedew András

5/15 + 1 /64  résszel

4/16 + 1 /32  

2/16

Harter Anna asszonyság 1/16 + 1/32

Tinkler Jakab János 

Raittinger Kristóf 

Pestaluz Tóbiás 

Templom és iskola

1/16

1/32
1/64

1 /16 '

en

1651 mározius 1-én kelt fóbejárásl Jelentés szerint 

Wilhelmstolln in Boszgrund Galleson Vilmos által kezdetett 

egy ellenlej tes agyagos éren, ée 93 ölnyire már behajta

tott} Galleson e tárnából koronként be is váltott, mert az 

ér helyenkint aranyat és ezüstöt tartalma*, könnyen vájható 

ée zúzható, és a zúzó mindjárt a tárnaszáj közelében fek

szik. E tárnát 1641-ben Dániel Boldizsár vette át

és eddig egyedQl ő látta el költséggel} most azonban kiegye 

zett a Galleson örökösökkel, és a bánya felét nekik vissza 

akarja adni, ha eddigi költségeinek felét : 715 ft  56 dénárt

neki megtérítik.

1651 augusztus 8-án Hoffmann Ádám és Kristóf testvérek 

átvették az Annastolln in dér Höll bánya mivelését 2 évre

hflbérbe avval, hogy a termelendó réznek 1 /10  részét a régi 

társulatnak adják
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1651 október 6-án kijelentették a Galleeon örökösök, 

hogy a roezgrundi Vilmos tém át tovább miveltetni nem 

akarják, óe átengedik azt egészen Dániel Boldizsárnak*

1654 január 17-én kelt Jelentés szerint Sicora társa 

lat Plenker, KehrlIngen és István tárna vasbányákban van 

elég vasérc*, és kovand, de igen kemény*

1655 május 1-én voltak a felső Plenker részesei:

Shrenreutter Ágoston János 

Subiez Márton

8/16  résszel 

8 /16

az alsó Plenker egészen Gubicz Mártoné volt« 

A Tschubernlk vasbánya részesei:

jubicz Márton 

Schulmelster Benedek 

Weber Péter

12/16 résszel 

2/16 

2/16 *

1656 augusztus 12-én voltak a Gottes Seegen in der

Hell bánya részesei:

Rerutter Márton 

Winkler Jakab János

8/16 résszel 

8 /16

1656 szeptember 2-án megengedtetett Harffler Péter

nek és Oravetz Jánosnak, hogy az elhagyott Lateinisches Perg

werck in Hodritsch bányát ismét megnyithassák

1657 október 10-én voltak Dreikönigstollen sonsten

£yrianstolln genannt bánya részesei:

Seiffert Lórincz 

Seiffert Rudolf 

Seghlni Tóbiás 

Pakflzy János 

Linkenk Jakab 

Aichberger András 

Noupauer Mihály 

Selde Samu 

Seiffert Gottfried 

Schallman Mihály 

Land Márton

1/16  + 1 /32  résezol 

1/16 

1/6 

1/16 

1/16 

1 A 6  

1/16 

1/16

1 /32  réaezel 

1 /32  

1/32
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Arzt Jánoe

Luptak Borbála 

Legier András 

Schindler Jánoe 

Pollak Pál
#

Christoph János 

Weitner Pál 

Meezner Pál 

Stach Pál 

Stieger Pál 

Goldechraid Márton

Wurnb j áno8

Volgarth Jakab Jánoe 

Glicz Pál

1/32 réeeze

1/3

1/32 

1/32 

1/32 

1/32 

1/32 

1/32 

1/32 

1/32

1/64 résszel 

1/64 

1/64 

1/64

1658 szeptember 7-án eladott Stubner Boldizeár 

rueon felevő György tárnából 4/16 részt Hickl

9 tallérért.

a Hód 

annak
2/16 részt Firling Izraelnek 3 tallérért, 2/16

részt Kikusch Bálintnak 3 tallérért 

Mihálynak 3 tallérért, e e ezerint

Stubner Boldizsár 

Hickl Bertalan 

Firling Iérael

ikusch Bálint

Kiprich Mihály

ée 2/16 részt Eipríeh

oltak részesek:

6/16 résszel 

4/16 

2/16 

2/16 

2/16

1660 május 1—én feljegyeztetett,

ling ée István tárna nevű bánya Hódra

neveztetik*

hogy a régebben 

on Leopold tárnának

1660 Junius 5-én voltak az Annastolln Kupferber
der Höll ré

Schneider Frigyes 

Riedtmüller Mátyás 

Prisowitz család 

Wenger János örököeei 

Haydtné Dorottya 

Zweig János

6/16 résszel 

4/16

2/16 + 1/64 réeezel 

1/16 + 3/64

1A6 
1/16
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1660 junius 19-én Schneider Frigyes, RiedtmíÜler Má

tyás, Eaydtné, éc Zwelg János átadták az Anna tárnában ter

melendő árezekből reájuk eső részt Reutter Ulrichnek 1/4  

évre, ki megígérte, hogy minden szekérért (Hüll) 36 dé

nárt fog fizetni#

1661 márcziUB 2-án felszólította a bányabiró a Három-

tárnai részeseket, hogy a kincstárnak is adjanak a 

bányából részt, mire a részesek azt határozták, hogy 1/32

a kincstárnak ajándékoznak*

1661 márczius 2-án irja a főkamaragróf, hogy hallotta,

hogy a Háromk irály tárnában jó ér ezeket találtak.

1661 április 3-án értesítette a királyi pénztárnok a 

bányabirót, hogy hallomás szerint elhatározta a Háromkirály

társalat, hogy a bánya és kohóüzem vezetését a kincs 

tár kezébe teszi, ámbár a kincstár csak 1 /32  résszel birto- 

kos a vállalatnál* (Az értesülés nem volt helyes#)

1663 julius 27-én bepanaszoltatott Hikl Bertalan a Li- 

pót tárna (felső István tárna és Kehrling) hűbérese, hogy 

rossz és kevés vasérczet termel; és elhatározta a bányabiró 

ság, hogy uj szerződés köttessék vele, tekintettel az al—

tárna hajtására és a teendő feltárásokra

1663 augusztus 18-án eladta reszekoczi Palásty Gábor a

Háromkirály tárnánál birt 1/32 részét rimaszécsi Széchy Ka

talinnak, köptsényi Li8thius János nejének avval, hogy neki

vissza adja azt a szőlőt és szántóföldet Korponán, melyet 

nem régen vett tőle 200 talléron, és ezenkívül még adjon ne

ki készpénzben 200 tallért#

1664 május 28-án bejelenti Listius János a köpcsényi 

és lipcsi uradalmak birtokosa, hogy nea lévén szándéka Sel— 

meczen lakni, és bányát mi vélni, eladja a Háromkirály tárná 

bán birt és néhai ángyától örökölt 1/32 részét Bertleff Bér

talannak, selaecsi kereskedőnek 300 tallérért#

1664 julius 10—én voltak a felső és alsó Tschubemik
i •

részeseit

a kincstár 8/16 résszel

Schulczné Justixsa 3/16

Vich térné Maria Seraphlna 3/16
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Waigelné Regina 2/16 résszel

1664 október 24-án voltak a Sicoratárna részeseis

Ehrenreutter Ágoston János 10/16 résszel

Theininger Illés 4/16

1665 szeptember 12-én bepanaszolta a Szt*háromság 

salat a Háromkirály tárnái társulatot, hogy ez igen közel 

rakta kutató Jegyeit az 6 határukhoz. Egyszersmind kérte, 

hogy mivel ők nemsokára lyukasztani fognak, a 1 /2  hetedet 

adják Szt.háromságnak. A Háromkirály társulat pedig panasz

kodott a kincstári bányatisztek ellen, hogy ők a bányában 

sokszor méregetnek, és mert Szt*háromság tárnában több része 

van a kincstárnak, a méréseiket a Háromkirály tárnáiak ká- 

rára felhasználják, kérik tehát, hogy tiltassék meg nekik 

a méregetés. E kérések elutasitattak, és a kutató jegyek mi

att megbüntettettek 2 1 /2  márka ezüst fizetésére.

1665 november 7-án az alsó Kehr 1 ing vasbányánál nagy 

törés történt, melynél 2 ember halálát lelte , és 3 ember sú

lyosan nejsérült.

1668 február 4-én feljegyeztetett, hogy C^iariantné asz-

szonynak az ó 1 /64  részére a Háronkirály tárnánál Selmeczen 

70 ft 25 d esett a beváltott termelésből, a múlt évi augusz

tus 20-tól deczember végéig nevezett asszonyság pedig fize- 

tett ezen időre költségeket:

Háromkirály tárna számára 23 ft 60 d

Kornberg tárna 

Brennertárna

27 " 83

29 * 91

1669 április 4-án feljegyeztetett, hogy a Háromkirály 

tárnái tár éra. lat felhagyta a mélymivelést, mert az ott elő

jövő érczek csak 1-2 latot tartalmaztak, ámbár nagyon ól

mos ak, de a vizemelése sokba kerül, és nem fizeti magát.

1667 május 13-án eladta Pürckhan Simon a Káromkirály 

tárna 1/64 részét Janlnalli Antal csehországi pénzverő mes

ternek 400 tallérért. A szerződé. 1669 október 8-án jegyez

tetett be.
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1669 november 3-án eladta Posch György Jánoe a Három- 

¿irá^y w-rna 1/64 részót és a Szt.János tárna 1/32 részét 

Zwittin^er Jánosnak 368 tallérért.

1671 január 10-én átengedett Ungedew András a felső 

Zehrllng vasbányából 2/16 részt a kamarának azért, mert ez 

neki 100 tallért kölcsön adott; 8 e kölcsönt igéri vissza

fizetni a nála maradt 6/16 rész jövedelméből.

1672 juliua 1-én eladta Palásti Gábor a Háromkirály tár 

nában birt 1/64 részét 520 tallérért Szeleni Jánosnak, aki 

egyszersmind Palásti másik 1/64 részének költséggel való el-

látását is elvállalta addig, mig a remélheti áldásból költ

ségeit vissza nem kapja.

1673 május 13-án eladta P'irghan Simon a Háromkirály tár 

nai 1/129 részét Winpichler Sándornak 97 ft 20 dénárért.

1676 április 4-én lyukasztott Szt.háromság altárna a

Háromkirály tárnával, a bányábiró megnézte a lyukasztást, s 

azt .helyesnek találta a teléren.

167ó szeptember 29-én átadta Pürkhan Simon selmeczi 

polgár és timármester a 3áromkirály tárna 1/129 részét Jant 

ner János kötélveró mesternek egy évre, hogy költséggel el-

, és ha költségei megtéritve lesznek, a fele az övé ma 

rádjón, ha pedig a költségek nem fedeztetnek, az égés* nála 

maradjon, addig, amig ellátmánya meg nem téríttetni.

-<̂ 77 ^ájue 10—én főbejárás volt Háromkirály tárnán; az 

északi vájatvég szünetel, de a telér szép ólmos. A fekü-

4r«jn az -szaki vájatvég merő ólomércz, igen szép kinézéstl, 

de ezüetben szegény*

1679 január 11-én bejáratott aloc és felső Trentscher 

vascánya, nagyon rendetlen veszedelmes aivelés csupa tö—

eiCDen «ghagyatott, hogy okszerűbben dolgozzanak

1678 Janaár 12-én bejáratott a felei éa alsó Pröscher 

vassánya, itt a munkások uilnden felügyelet nélkül dolgoznak,

és az erdőt le puaztl t jé,-.

1673 január 12—én bejáratott Vordergrappel ée Slcora 

vaebánya, a tárna ácsolata oly rossz, hogy nemsokára 

' bbz* fog dólnl. A vaskó Jó és vastag. Ezt ie czélszerü lesz 

a szklenól aj kohóhoz szállítani, mert oda közelebb van mint

a többi.
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1679 január 9—én szerződést kötött a ¿ehrling tárnál 

társulat Leczner György vállalkozóval, hogy a vasbáayát egy 

évre htlbérbe mivelje, kap minden fuvar vasércétől 6 polta— 

rát, és minden favar kovandtól 12 polturát, de tartozik

saját költségén lemélyiteni, és minden költsége

ket v iselni.

1679 február 3-án rendelte Irautmannsdorf gróf királyi 

biztos, hogy Háromkirály tárna költségei kimatattassanakj 

erre a következő kimutatás terjesztetett elibe:

Évszám termelés kohó bánya

1657

1658
1659

1660

1671

értéke költeég költség

ft d ft d ft d

326 58

525 65

822 45

750 35

1661 799 96 1/2 1,262 92 3,438 53

1662 . . 1,420 35

1663 . . 749 23

1664 778 99 1/2 1,647 27 1,246 53

1665 2,388 76

1666 9,703 69 5,070 68 6,603 71

1667 20,229 38 1/2  3,402 33 7,041 88

1668 3,306 29 7,490 01 3,124 49

1669 . . . 1 , 3 5 6  11

1670 881 74 1/2 348 02 1,293 17

1,818 43

1672 1,908 05 1/2 588 09 4,772 05

1673 1,775 81 1/2 658 19 3,943 12

1674 27,678 47 7,449 77 9,754 53

1675 16,303 65 1 /2  5,953 94 9,241 87

1676 4,662 76 1/2 2,910 61 7,364 33

1677 1,630 09 1,732 79 6,069 02

1678 15,044 18 1/2 8,234 46 9,861 97

104,702 90 1/2  46,829 06 83,957 11
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Zazóköltség

1663 \

1666

1667

720 -  

498 67 

152 63

ehbes a kohóköltség 

összes költség

összesen 85,328 41

46,829 08

132,157 49

A bevételből levonva 

a János tárnát illető 7,085 18

marad bevétel 97»617 72 1/2

Ehhez az arany értékét 31,705 90 1/2

összes bevétel 129,323 62

Tehát marad veszteség 2,833 82

1681 január 21—én főbejárás tartatott Háromkirály tárná 

bán, ez alkalommal megemlittetik, hogy meg kell fontolni, 

vajon fenntartandó-e a régi Bertalan vágat, miután Bieber 

tárna azt alámélyiti.

1681 január 27-én főbejáratás volt Neu Leópold Stolln

bányánál« A palló kereszttől a vájatvégig 22 öl. A vájatvég-

ből rozsdás viz folyik, s valószínű, hogy az istvánaknai

evések közel vannak, melyekben régente jó érezek voltak; a 

vájatvég tehát tovább hajtandó.

As alsó tárnában szép kovand van, de fuvarosok hiányá

ban most szünetel.

A középső tárnában van sok vaskő, de Jól ki kell váló

gatni

A felső tárna törésben áll, a vaskő kitart egészen a 

gyep alá.

1681 január 27—én főbejárás volt a Trentschner vasbá 

nyánál is, ahol meglehetős készlet találtatott, a régi évé 

sek ujből nyittatnak. Birtokos Klein Márton.
.fi

A Vordergappel vasbányában a vasércz kemény. E bánya 

birtokosai Lienpach és az Ehrenreatter örökösök*'
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Ezeké a Sicora tárna is, hol rossz a levegő és az ácso 

lat is omladozik;

továbbá felső Plöscher, mely törésekben dolgozik, szán 

dékban van egy eltárnát is hajtani.

Az alsó birtokosai Riedműller, Dr. Hellenbach

és a Lanser örökösök. A vasércz szép tömör, de kemésy.^

Tschubemik vasbánya a kincstáré, de mivel a vas-

érczek már kifogytak belőle, átengedtetik a munkásoknak•

1681 már c z ius 18-án átengedték Ungedew Katalin, Mari a

és Anna Margit testvérek Weigl Bertalannak a felső Kehrlirg

bánya 2/16 részét, mert neki 240 fttal tartoznak, s tar 

tozásukat ezáltal lerótták.

1681 október 11—én megvette Lehner György az alsó Trent 

scher vasbányát Klein Mártontól 75 tallérért.

1681 deczember 10-én feljegyeztetett, hogy Háromkirály- 

tárna most a költségek felét fedezi.

1682 január 16-án feljegyeztetett, hogy a Háromkirály

tárna bányához tartozik: a tárna mely régebben Kiriani tárna

nevet viselt, 2 felső és 2 alsó tárna, Rudolf akna, 3 zu-

zó, 85 Lehen vagy 765 karó, melyeknek jegyei

Részesek voltak ekkor: 

a kincstár

Zwittinger János

\

6/64 résszel

2/16 + 7/128 résszel

J aninalli Antal 2/16

Seyfert Lőrinc* 1/16 ♦ 1/128

Reutter Mihály 1/16

Pastorowitz Erzsébet asszony 1/16 ■

Schneider Tóbiá» 5/128

Hellenbach Gottfried János 1/32

Lorberer Ulrich János 1/32 ■

Heidt Joachim örökösei 1 /32  •

Schindler János 1/32 ■

Ujfalussy Regina örökösei 1/32

Segini Tóbiás 

Lang János

1/32 ■

1 /6 4 1(1 /5  + 1/32).■

Grueber Albrecht 1/6A

Storck János 1/64
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Koch Konrad 1/64 résszel

Szelieni János örökösei 1/64

Palásty Gábor 1/64

JohanneaÄorffer Gáspár 1/64

Volkart Jakab János 1/64 ■

Winpühler Sándor örökösei 1/64 ■

Lang Rudolf 1/128 (1/5 + 1/32) résszel

Heldt Boldizsár 1/128 •

Reynell Ven ez el 1/128 •

Liszki Márton 1/128 ■

Linkisch Jakab 1/128 •

Ilcolay Anna kisasszony 1/128 ■

Syhler Valerian (1/5 + 1/32) II

Weigl Bertalan (1/5 + 1/32) n

Az egész társalat 1/128 + 1/256 •

16/16

1682 Julia« 24-én Richter János ács midőn a felső

Kehrlingen egy emeltében ác00latot akart kiváltani, az 

emelke összetört, és őt összenyomta.

1685 Január 12-én e miit te tik el ős sör az Arany asz tál tár 

na a Höli-ben, hogy egészen Posch György János királyi fő

pénz tárnoké.

168$ julius $-én feljegyeztetett, hogy a Jakab tár- 

nát Hodruson a Plangier hegyen Wagner Mihály királyi bá- 

nyatiszt nyitotta meg, a hogy a bányában kovand és adalék 

termeltetik, tartozik hozzá 99 karó, aelyeknek jegye:

Részesek voltak: 

a kincstár

Wagner Katalin asszony 

Glantschnlg Mihály 

Singer Lipót

Theobald Gottfried József

SZOZQTKoch Susanna 

Koch Mihály

Stelni Julianna ki 

Seite Ábrahám
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6/16 résszel

3/16 

1/16 

1A 6  

1/32  

1/32

3/64 

3/64 

1/64



Caesar Gregor 1/64 résszel

Aigner Eristóf 1/64

Deadda felhagyott részei 1 /16  + 3 /64

16/16

1686 Jnlius 10—én főbejárás Háromkirály tárnában. A 

feklivágattal egy ellenlej tea ér vágatott -'t, melyet a Ber

talan tárnái fektivágat io átvágott, s mivel ez utóbbi vá- 

jatvége léghiányVan szenved, határoztatitk, hogy az ellen- 

lejtes éren lyukasztani kell, és ha levegő lesz , meg kell 

viasgálni a Bertalan tárnával átvágott ereket.
P

1696 november 9-én bejelenti Koch Mihály, hogy a Leo- 

poldi vagy Stefani Erbstolln vasbányának Wolfersdorferné 

asszony által felhagyott 1/16 részének felét ó, másik fe

lét pedig Stephany György János vette ,át.

1688 deczember 13—án fóbejárás a Háromkirály tárnában) 

egyeztetik, hogy a tárnától észak felé van a Langer Lie- 

gendharpl, 22 31 mély, ennek fenekétől egy 8 1 /2  öl hosszú 

feküvágat a feküérig, ée ezen észak felé egy vágat, mely

ben a vájatvég kötelében egy ereszkében kalapács vastag 

sárga jó érez, de igen kemény. » •

1690 január 4—én főbejárás után feljegyeztetett, hogy 

Háromkirály tárnában a feküéren észak felé ólmos érez van, 

és kísérlet teendő, váljon lehet-e azt némi nyereséggel a ko
S i y r *1 w - ‘F E n M i r r  1
hónak eladni?

1693 február lô -éűil05/  főbejáj?ás volt

bán, és elhatároztatott, hogy mivel már minden feltárás

mogkiséreltetett, de eredmény nélkül, a kincstár felhagyja 

részeit# /
1695 április 14-én Háromkirály tárnában jó érczet ütöt

tek neg#

1695 október 27—én eladta Schneider Márton a Háromki-

rály tárnából 1 /64  részét Aigner Kristóf felsóbiebertárnái 

sáfárnak 36 tallérért.
n

1696 márezius 10-én' 106/ eladta Roytner Tóbiás a Háromki 

rály tárna 1 /64  részét Ambrosi Jakabnak 50 tallérért.
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1696 áprilie 3-án bejelentette & Háromkirály tám ai 

társulat, hogy érczeit ezentúl & G-alleaon-féle kohóban ki
- _ #

ránja feldolgoztatni, ^

1697 márczius 11—én szerződést kötöttek Dr. Láng Amb 

v Markhl János, ás Se hall mán Illé s  a Háromkirály tár-

, hogy ók a társulat óLzaos érczeit
•  # 2

két eddig felhasználni nem tudtak, a kohóban feldolgozzák,
J  “ - PH. ,^B fr  jffr  " W3- *  S P P , % *■ vi • 1 w ?! w w- ■ r bTi *Tt t ■ ^  fi* - * ri

s belőlök az a ra d a t  s ezüstöt megnyerik oly módon, amint 

azt Dr* G éri oké—tői és Dr. Sternbekh-tő1 tanulták, és amint 

azt Sehallmami Illés a főkamaragróf és több főtisztek je

lenlétében szerencsésen megpróbálta« A társulat ezért a 

szerződőknek 1/16  és 3 /64  részt ad Háromkirály tárnából. A 

társulat a kohósáfárnrk hetenkint 4 tallért, a zúz ógondnok

nak pedig szintén 4 tallért ad fizetésül. A vállalkozók- 

nak a társulat jutalmat igér. A vállalkozók kötelezik ma-

, hogy az ő arcanumokat a társulat 2 tagjával közölni 

fogják a legszorosabb titokban tartás feltétele mellett.

1697 márczius 15-én megvette Heinrich Boldizsár a Három 

király tárna 1 /64  részét ttnner Menyhérttől 630 forinton, és 

ha jövedelme a költségeit fedezte, még 2 márka ezüstöt fog 

neki adni, mint bányászati áldomást.

1697 márczius 18-án eladta Laszl János a Háromkirály 

tárna 1/156 részét Schulz Andrásnak 76 tallérért.

1687 május 21-én bepanaszolta a hodrusi Sstháromság al-

táraa Finsterortot, hogy az ő telkében kutatási karókat ál

líttatott, és a régi finsterorti keresztvágattal az ő tel

kükben dolgozik

Ebből nagy per keletkezett, és annak elítélésére ide

gen tagokkal szaporittatott a bány abÍróság, mely követke

zőleg alakult meg: Sauerweln Márton József körmöcsi bánya- 

mester, Stainhiibl)János Körmöczről, Hirschber Ferdinand 

János beszterczebáqyai bányabiró, Fischer Mihály, Amb

rus Jakao med. d r . , Schnelder Tóbiás és Láng János. Jelen 

▼oltak továbbá a tárgyalásnál a Szt.háromság tárna részé

rói xReut tér Mihály, Heutter Máté. Dr. Hellenbach, Hositz 

Bphraim, Grueber Ignácz, Weigl Kristóf János, Schalm&nn Illés  

és Petko János. Finsterort részéről pedig: Meizner Antal
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Ferencz, SInger Dániel, Deadda Dávid bányatiszt óe Tro

li eh bányatiszt«

Szt•háromságtárna következőkép adta elő a fennforgó 

viszonyokat*

Ezelőtt 27 évvel a finsterorti társaságé volt Brenner

tárna, Krebsgrand, ós Fischer tárna, de mivel léghiáuy mi

att már nem tudtak tovább dolgozni, ás a feltárt érczeket 

már lefejtették, felhagytak a miveléssel, és a bánya

éven át elhagyva hevert után Kayser é

, 10

urak fel

kérték a heverő bányát és 17 évig mivelték, 8 1400 ölnyi- 

re kitakaritották, egész a vájat végig, melyet most Finster 

őrt el akar tulajdonítani*

Az ezelőtti bányabiró életében kérte a Szt.háromság 

tárnái társaság, hogy telkének biztositása végett nehány 

kutatási jegyet állíthasson fe l , amit neki meg Is engedte

tett, és 34 kutatási jegy állíttatott fel; midőn azonban a 

felső és alsó Trentsch vasbánya határához értek» megállot

tak, mert a vasbánya telkei alatt levő ezüst télért a mago

kénak tartották 

sérteni*

és bbánya határait nem akarták meg

De egy ne hány hét maivá kijött oda Deadda királyi bá~ya

tiszt t és felkérte Szt «háromság tárnái bányaügyelőt Grü

ner Illé st , hogy vezesse be őt a bányába, mert azt még nem 

Ismeri; ez őt be is vezette, és mindent megmagyarázott*

Azután Deadda Finsterortra ment, és kitakaríttatta a ke

resztvágatot, mert észrevette, hogy erre felé a szomszéd bá

nyában egy érczes ereoske vonal« Azután ismét bement a Szt* 

háromság tárnába, és ott kaiapáosütésekkel jelt adott, és 

hallgatta, hogy Finsterortról a jelt hogy viszonozták* Mind

ezt csak azért tette hogy bánya viszonyait kikémlelj és

a ke re szt vágatnak oly Irányt adhasson, hogy minél előbb lyu-

kaszthassanak •

Nemsokára azután Zweig bányabirótól, ki akkor még Hod-

ruson lakott, engedélyt kért, hogy a finsterorti karókat 

megvizsgálhassa, és helyreállítsa) erre meg is kapta az en

gedélyt; de Deadda nem csak helyreállította a r\5gi karókat, 

hanem a vasbánya telkében uj karókat is veretett, s ez á'Ital

1 0 6 3 ^ / T I



meg akarta őket fosztani a va8bánya alatt régóta hirt ea-

játjuktól. ; ■ •'
Kérik tehát, hogy ezen finsterorti kutatások meg semmi—

-1? ^ fc <* !|3Ŝ !̂3*L* "** láBU -r* **■" Ttfck'̂  3  ̂ \l r ’*./ a •

sittessenek, és Finsterort a Szt.háromság tárna telkeiből 

kiutas ittas sék.

Ez a per hosszúra elhúzódott, 1697 junius 5-én itéle-

tét mondott a hány ah Íróság, mely a Szt.háromság tár na jaknak 

kedvezett, a finsterorti kutatásokat megsemmisitette, és 

Deaddát a szomszéd hánya kikémlelése miatt 50 tallér bir- 

©ágra Ítélte. * ,

1697 junius 22-én megsemmisítette ezen Ítéletet a főka

, és a finsterorti kutatásokat helyeseknek ismerte 

el, Griener János társulati bányatisztet pedig a hivatal 

viseléstől eltiltotta , mert őt tartotta a perlekedés okozó

jának ás szitájának.

1699 január 24-én feljegyeztetett, hogy az Ober Plöscher 

vasbánya ezentúl Margit tárna nevet fog viselni*

1699 augusztus 12—én bejáratott György tárna ólombánya

Hodruson

van 2 tárnája.

Az alsótárna 33-ik ölében éri a telért, mely dél felé 

9 Ölnyire van feltárva, de itt összeszorul éB lágyabb lesz ,
_

valószínű, hogy vele a Beeren tárnái felhagyott vasérczeket 

lehetne elérni. '

Azután egy emelkán, melyben ólomércz fészek van, fe l

mentek a felső tárnára, és azon kijöttek.

Miután az ólomércz kevés, és közelben zúzó sincs,
*

melyben azt tömányiteni lehetne, azt vélik , hogy e bányában

nem sok a reménység, hogy belőle valaha jövedelmet nyerhes

senek.

1700 elején feljegyeztetett, hogy a Wiszoka alatt fek-

tő  Gaabegottes tárna dél felé 12 óra irányban haj tátik, és 

hozzá tartozik 2 tárna és egy »v-na

Hészesek

A kincstár 

Unger Ádám 

Hellenbaeh Gottfried János 1 /3 2

2/16 résszel

1A6
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Hellenbach György András 1/32 résszé

Hellenbach György Károly 1/32

Lorberer Ulrich János 1/32

Lorberer örökösei 1/32

Zwittinger András János 1/32

Stephany Károly Vilmos 1/32
AW 1

Nustér Lázár

Schneider Márton 

Griemer János

1/32
1/32
1/32

Irentschenszky Christián 1/32

1/32Kanka Illés 

Dobák Péter 

Dubniczky Pál 

Dubniczky Máté 

Schallman Illés 

Orowetz Máté 

Stauffer Tóbiás

Schuller Máté

Benkotzy János 

Laszl János 

Nitsch János 

Soltitzky Dániel 

Weisz András 

Lerch Sophia

Schuba Máté

birtokos nélkül

1/32

1/32

3/64

1/64

1/64

1/64

1/64

1/64

1/64

1/64

1/64

1/64

1/64

1/64

2/16

Vf

It

n

(t

n

n

1700 elején feljegyeztetett, hogy a Nagytelér mögött 

levő hegyben fekvő vas és kovandbányához Weber tárna név 

alatt 2 tárna tartozik.

Részesek}

Koch János 

Portzeg Mihály

12/16 résszel 

4/16

1700 elején feljegyeztetett, hogy a hodrusi Jakab tár 

nához a Krebebach felett 3 tárna tartozik.
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Részesei* 

Thüringer Anita 

Sriwateeh Mihály

♦ %

8 /16  résszel 

8/16 ■
7

1700 elején feljegyeztetett, hogy a felső Trentscher Zn 

schlag Borgwerkhes Hódra Bon tartozik egy al tárna, 1 közép—

trána és 1 felső tárna, A akna: Heaschacht, Windlust, Su- 

chenschacht, ée Tiefferschacht*

Részesei:

kincstár

Margit Éva asszony

G-lant sehnig Mihály 

Hollhana András

lOAfi ♦ 1 /32  

1/16 + 1 /32  

3/128 

1 /32

V

J

örökösei
#

Oberaigner György örökösei

Selmaez városa 

Stephani György János 

Lang; János

Schneider Brigyes

Soch Sophia Anna kisasszony

3/64

1 /64  + 1 /256  

1/128 

1/128 

1/128 

1/128

3/32 + 1 /256

Ugyanakkor feljegyeztetett, hogy a Tschnbemik és Lan 

rentii bányák Yihnyén egészen a kincstár birtokában vannak

Ugyanakkor feljegyeztetett, hogy a Dánielstolln vor- 

hin Beerenstolln in Hodritsch (Zuschlagbergwerk) részesei:

Pollak Mátyás 

Koch Jakab János

8/16  résszel 

8/16

Ugyanakkor feljegyeztetett, hogy az Ober und Unter Er-

lein^rund in Hodritsch Zuschlag Bergwerk birtokosa egye— 

dtH Weber Taaás

Ugyanakkor feljegyeztetett, hogy az Ober PISscher Zu 

schlag Bergwerk in Hodritsch bányához tartozik 4 tárna és 

3 akn*. Birtokosa egyedttl Seyller Margit Éra asszony

Ugyanakkor feljegyeztetett, hogy a Bew Plöscher Za 
schlag hányának Tihnyei részesei]
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V

Kerpecz János 10/16  résszel

Kriwatschko Mihály 6/16

Ugyanakkor feljegyeztetett, hogy a Margarethaestolln
■

im Eisenbacher Grund am Bach Zuschlag Bergwerk egyedüli bir

tokosa Cseh Jeremias«,

Ugyanakkor feljegyeztetett, hogy az alsó hodrasi ol

vasztó felett fekvő Zuschlagbergwerk Gregoriistolln egészen 

Pölzl Mihályé.

1700 elején feljegyeztetett, hogy Sicora tárna és Vor

der Gappel bányához tartozik 2 tárna, 3 uj és 3 régi akna.

Részeseis

Limbach Gottfried János örökösei 7 /16  résszel

Ehrenreutter örökösök 

Hellenbach Gottfried János

4/16  (2 /2 + 1 /1 6 ) 

2/16 (1 /3 + 1 /1 6 )

Posch György János örökösei 2/16

Ugyanakkor feljegyeztetett, hogy Háromkirály tárnához 

tartozik 2 tárna éa Rudolf akna, 2 zuzóhely, és egy zúzó.

Részesei:

A kincstár 3 /64  résszel

báró Janinalll örökösök 3 /16+5/128

Lorberer Ulrich  János 1 /16

Schallmann Illés  1/16

Láng Ambrus Jakab 3/64

Lang János 1 /3 2

Stephany György János 1 /32

Land Rudolf 1 /32

Weigl Bertalan örökösei 1 /3 2

S id ári ni György 

Schneider Márton örökösei 1 /32

1/32

Aigner János
t *

Fust er Lázár

1 /64  (3 /5 + 1 /6 4 )  

(2 /5 + 1 /6 4 )  ■

Seyler Margit é r .  aeasony 1 /64

Sohneider Ttfblás örökö.ei 1 /64

Lemonl György 1 /64

V 6 4Lang Lipót

Schindler György Jáno. 1 /64

P
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Posch György János 1/64 résszel

Oszmitz Gottfried 1/64

Haffner Gyula János 1/64 "

Winkler Jakab 1/64 . ■

Thonháuszer Boldizsár 1/64

Linkisch Jakab örökösei 1/64 "

Textoris János 1/64 "

Heinrich Boldizsár 1/64+1/256 "

Hellenbach Gottfried János 3/256 -

Zwittinger Euphorius 3/256 8

Schmiedegg Mátyás 1/256  ■

Laszl János 3/128 ■

Glantschnig Mihály 1/128 0

Meixner Antal Perencz
0

1/128 "

Reull örökösök 1/128 "

Schneider Márton 1/128 ■

Volkert örökösök 1/128 »

Kraudi Adám 1/256 "

Kochlatsch Antal István 1/256 "

Schnee András 1/256 *

Roydtnar János 1/256 "

Birtokos nélkül 3/128 ■

Ugyanakkor feljegyeztetett, hogy Alt Kerling vasbá-

nyát Hodruson egyedül Harffler János miveli.

Ugyanakkor feljegyeztetett,
1 ̂

Hodruson részesei:

hogy Hewkarling bányának

A kincstár 12/16 résszel

Sic éli társak 4/16 »

1702 Január 28-án eladta Textor János siglisbergi mé

száros a Háromkirály tárna 1 /64  részét Hentaller Vilmos Ig

nác* Perencznek a saskői uradalom provizorának 350 ftért.

1702 november 30-án eladta Schneider Márton a Három- 

király tárna 1/128 részét Grueber Ignác znak 70 tallérért.

1703 április 28-án eladta Schneider Márton a Háromki

rály tárna 1/129 részét Kastner Henriknek 58 tallérért, és 

1/128 résiét Grueber Ignác znak 70 tallérért.
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1727 április 23-én feljegyeztetett, hogy Jakab tár

nához Ho&rason a régi Kerling és Peltz között tartozik: 1 

altárna, 2 kutató tárna, ée 1 «Win

Részesek:

Hickel Pál 

Unverzagt János

8 /16  résszel 

8/16

1727 május 1—én feljegyeztetett, hogy az Altkerling 

vasbányák Hodraeon egyedüli birtokosa Harffler János*

1727 májas 7—én feljegyeztetett, hogy a Webel tárnához 

tartozik a vihnyei völgyben a Tschubernik felé 5 tárna, és 

hogy egyedüli birtokosa Watsohig Illés  Lajos.

1727 májas 8-án feljegyeztetett, hogy az Ober Kerling

vagy Locherstolln vasbányához Hodrason tartozik: 5 kutató- 

tárna és akna

Részesek:

A kincstár

a Pelsőbieber tárnái Sicéli

6/16 résszel

társak 1 /16

a Szt.háromság tárnái társulat 1 /16  

Zwittinger Eufrosina asszony 3/16

3/16Held Boldizsár 

Weigl Boldizsár örökösei 2/16

1727 május 8-án feljegyeztetett, hogy a Tsohubernik és

Laurentii tárna Zuschlag bányáknak Vihnyén egyedüli birto

kosa a kincstár*

1727 májna 11-én feljegyeztetett, hogy az Bpleíngmai- 

ban levő felső ée ala<5 Brlelngrand Zuschlag Bergwerk sgyedü 

11 birtokosa Weber Tamás*

1727 májas 18-án feljegyeztetett, hogy az Unter Kerling 

vagy Llpót tárny bányához tartozik 1 al tárna, 1 közáptárna,

1 felső tázna, egy lágtáma, ás egy »lm«

RászsMks

A kincstár 10A6+1/32 résszel

Seylern Éva Margit SrOkOsel 3/32 •

Hentallér Ignácz Persncz 3/64 ■

Qlatschnlg Mihály OrSkttssl 3/128 ■
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Oberaigner György örökösei 1/64+1/256 résszel

Seimeez városa 

Lang János

Koch Anna Sophia asszony

1/128 

1/128 

2/16 +1/64 +1/2 56

16/16

1727 május 27-én feljegyeztetett, hogy a Sicora tárna 

és Vordér Gapl vasbányához tartozik 2 tárna, 3 uj akna és

3 régi akna

Részesekt

Liembach Gottfried János örökösei 7/16 résszel

Ehrenreutter Ehrenreich örökösei 4/16 és (2/3+1/16)

báró Hellenbach

Posch György János Örökösei 2/16

2/16 (1/3+1/16)

16/16

l
1727 május 27-én feljegyeztetett, hogy a Margarethestoin 

vasbányához Vihnyén tartozik 2 tárna és 1 uj akna«

Részeseit

báró Hollenbash 

Seyllerné örökösei

5/16 1/32 résszel 

7/16 1/32

16/16

1727 július 5—én feljegyeztetett, hogy az Ober Trent 

vasbánya Hodrus felett egyedüli birtokosa

sen Jánoso

1727 julius 5-én feljegyeztetett, hogy az Alt Andreas-

atolln vasbánya a Peltzer hegyben egyedüli birtokosa Spreng s- 

eisen János« s

1728 február 20-án eladta Wenger Farkas János a Három— 

király tárna 5/12 részét Faber János pékmesternek 50 ftért«

1728 április 27-én feljegyeztetett, hogy a Mariahim- 

melfahrtatolln bányához, mely Sodrusi völgyben a Dóczy bir

tokán a régi tavak vidékén a patak mellett fekszik, taI«1
tozikt a körül fekvő aknákkal, tárnákkal és horpadásokkal egy 

tárna az északi hegyben, egy másik pedig e felett Reichenau 

felé, egy uj rudasvizamelő, és egy régi rudas vizem elő. 2
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mükolő taiót egy uj szállító akna, 2 zúzó hely az alsó há
mór alatt*

Részeaeks

Erdődi gróf Pálffj General Pe1dmaraohall 

Tacherkowazky Anna Mária grófné
f

larothi Paluazka György helytartó tanáoaoa 2 

özv.Pálffy Eleonora ezül.Eezterhésy grófné 4 

Covenzl Cassandra grófnő

Gróf Aapermont Károly Perdinand

Herozeg Bicheliea franezia köret Bécsben 

Gróf Harrach Bayaond AláJ os

Covenzl Gáspár Jánoa cs.k.kamaráe 

Sinzendorf Mlöp gyóri ptlapök

8 kakassal

1

2

14

8

4

8
özv.gróf Wallenstein Teresia ss, 

Prinz Friedrich von Würtemberg 

Gróf 81n«endorf OctaTia

Märchen Giuseppe Solarl di Broglio 
savojal követ

Mauritio Solarl di Broglio

Gróf Kaunitz Ulrich Miksa 

Báró Imbsen Theodor János 

Brunette Fernandez János 

Chevalier PiLus Hicolaus Garelli 

Dr• Jean Bapt« Bassano 

Louis de la Haye

Coatabadie Jean tábornok 

Potter Isak
i K ,   ̂ illj

Deutgen Albert Vilmos

Penkler Károly János

Lo sens te in 2

8

4

14

5

5

3

2

5

3

14

2

2

2

2

1728 május 1-én f el J egy ez te te tt f hogy selmecsi Három
tárnához mely régente Kirian tárna nevet viselt

tozik a felső és alsó ka tató tárna, Rudolf <üm« az alsó akasz

tófánál, (Gericht) egy régi sasó.

bergi" Mihály tárnái és Táros!

Résseséks

új susö a "glanzen

re, egy sasó hely
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báró Hellenbaoh Gottfried János 748/2 rés

Schneider i'óbiás 432/12

Keszl Bpiroaina szül. Weisz 426/12

Schindier Jeremiás János '  384/12

Tha? 3T Arna Sophia 240/12

Fi oüter András 216/12

Tirolt Ignáce Mihály 214/12

Rothenfelsi Roth Samu 214/12

Láng Mihály János 214/12

Se&oltz Samu
•

192/12 .

Richter József 192/12

Voigt Kristóf
a

144/12
•

Brean József 132/12

báró Hellenbach András György 108/12

báró Hellenbach Károly György 108/12

Mitis Gottfried 108/12

Jriedenliebli Frits Anna Borbála
% 4

100/12

Schöneman Mihály János 96/12

Oesmitz LIargit Anna kisasszony 96/12

Göllner Márton 96/12

Thonh&uszer Boldizsár örökösei 96/12

Kochlatsoh Antal latrán 82/12

Spielenberg Dávid 72/12

T len dl Mihály 72/12

Legler János 72/12

Daa Kristóf György 72/12

Spielenberg János 72/12

UJhá^y Sasán sztQ.« Spielenberg 72/12

Ehrenrertter György János 72/12

Ambruster Rebeoca 72/12 x

Tiendl János örökösei 68/12

Ttkrner Sus&nna 66/12

Pösohl Károly György 60/12

Cleaent Samu 58/12

Held Katalin Roslna 50/12

?aber Brnst János 50/12

Palásthy latrán OrSkSsei
*

5©/12
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Beel Mátyás

Oszmitz Gottfried Mátyás

Clement János

Lezius Károly Lajos

Tinsz János

Thonhäuszer Boldizsár

Kästner Vilmos

Lambe Anna Dorottya

Möller Gottfried

Kraudy Erzsébet Mária

Heinrich Ulrich György örökösei

Schmahala János

50/12 résszel 

4-6/12 

48/12 

48/12  

48/12 

48/12 

48 /12  

48/12  

48/12 

36/12 

36/12 

30/12

16/16

1728 május 20-án eladta Thruhaiszer Mihály mészáros 

mester a Háromkirt-^y tárna 68 /12  részét Puszkailer György

János mészárosnak 105 ftárt.

1728 május 29-én eladta özvegy Poechl Kata a Háromki- 

rály tárna 60/12 részét Schneider Tóbiásnak 50 ftért*

1728 Június 25—én eladta Wenger Farkas János a nővére 

Held Rosina Katalin nevében a báró Seilernétől örökölt 

50/12 részét Háromkixály tárnából és 1 /12  részt Felsőbieber

tárnából 70 ftért.

1730 Január 10-én eladta Seydel Tóbiás Ferencz a Ru-

dain Anna-tárnái 1 /4  részét Struhár Márt ónnak 52 ftért.

1730 április 2 2-én panasz tétetett a bányab Íróságnál,

hogy a Rothapfelbaum társaság mindenféle tudatlan embereket

felvesz a vájárok közé*

1730 április 22-én eladta Kollár András az Annatárnái

1 /32  részét Kretzmary Jánosnak 63 ftért*

1731 november 15-én figyelmezteti a bányabiró gróf 

Pálffy Jánost a Mariae Himmelfahrt in Hodritsch bányatár

sulat főrészesét, hogy a társulat már 434 ft 50 3 /4  kr költ 

séggel adós maradt a munkásoknak, és kérdezi, hogy a része

sek tovább akarj ák-e mivei ni a bányát?

1732 deczember 13-án eladta Peygely Mihály János az 

Annastolln és Rudain bánya 1 /4  részét Szelepcsényi János—
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nak 12C ftért; Kayler Jeromos pintér mester eladj ugyan

bányának 1/4  részét Zwitting Dávidnak 60 ftért. Puniák

Albert János pedig ugyanabból elad 1/32  részt Halbendienst 

Jakab Andrásnak 120 ftért.

1732 ember 17-én Klauszer Tóbiás a beren

leuteni és Jakab tárnái 1/64 részét Hodina Jánosnak 9 

ftért, és 1/64 részét Kuttlik Mártonnak 9 ftért#

1741 április 30-án feljegyeztetett, hogy a felsó Kehr- 

ling Zuschlag bányához Hodruson, melyet Lacker tárnának ie 

neveztek, 5 táró és nehány akna tartozik# Egyedüli birtoko

sa Schlantz Illé s . ;

1741 május 6-án feljegyeztetett, hogy a Háromkirály

tárna azelőtt Kirian tárna bányához tartozik: 2 felső és 2 

alsó tárna, Rudolf akna, 1 régi zúzó, 1 uj zúzó a Szt.három 

8ág tárnái és városi vizre , 1 zuzóhely, 2 zúzó a bányaház 

alatt, és 1 suzóhely ezek alatt.

Részesek *

Schneider Tóbiás 

Schindler Jeremiás János 

Dr. Moller Ottó Károly

500 tizenketted

417

Özv. báró Hel György

báró ílellenbach Károly örökösei

Hausegger Péter János

Rothenfelsl Roth Sámuel

Richter András

Láng János örökösei

Richter József

Seholtz Samu

Dr. Kochiatsch Antal István 

Hausegger Anna Maria asszony 

Lisaovini András 

Dr. Moller Gottfried 

Spillenberg János 

Osmitz Miklós 

Kohler Anna Katalin 

Fritz Mária Borbála 

Faber Ernst János

500
280

280

260

260
234

208

208

192

143

129 1 /2  

125 

77

48

117

108

108
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Tln8 Jakab

Ehrenreutter Erzsébet Johanna 

Spilenberg Katalin szül.Lehotz

ky

Schöneman Anna Maria
#

báró Hellenbach Lajos Jánoe 

Zay Llária Christina báróné 

Sulkovsz*7 Teréz szül,

Hellenbach 

Spillenberg Dávid

tfindl Lihály

Ujházy Susanna szül.Spilenberg 

Tau Kristóf György 

Steller Mihály 

Priedenliebi Pritz Lipót

Andráe 

Osmitz Gottfried Mátyás 

Palásty István örökösei 

Feyl Ádám Jánoe 

Gölner Márton 

Tina János .

Tonhayszer Boldizsár 

Kastner Vilmos 

Clement György 

Beel Mátyás 

Tribisch Mihálj 

Lezius .Károly Lajos 

Kraudy Erzsébet Mária 

Richter Rosina 

Mayersky Jakab 

Preisz György 

Tartsány Erzsébet Mária 

Tindl Susanna

Lepini Erzsébet Mária szül.

Lis soriul 

Mayersky Mária 

Kegyes czélokra

10 a

104
83

81

79

78

78

77

72

59

52

52

52

52

52

52

52

52

52

48

48

48

39

29

26

24

22

22

21

21

21
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Clecent 2rzs£bet Katalin 20 tisenketted

Sr. lîaday Samuel távid 8 1 /2

Szentkereszty Charlotte Anna 8 1 /2

Davides Rosina Anna 8 1/2

Richter Gottfried Károly 8 1 /2

1741 május 17-én feljegyeztetett, hogy a radaini határ- 

bán levő Anna tárna és Nepoimik János tárna élmos és ezüs

tös arany bányákhoz tartozik több tárna, akna és horpadás, 

és a Philippi tárna* Az újra épitett tó alatt van 2 műkö

dő zúzó és 2 zuzóhely.

Részesek voltak ekkor: 

báró lütrovszky Casimira Mari a sz. Blankovszky 1/16  résszel

béró Zuana Marz Bapt.János 2/16

Kaschnitz Erzsébet Anna asszony 2/16

4/16Granath Heinrich Antal 

Keyling Borbála Anna asszony 

Heldt Gottfried János 

Rust lore

Henthaller Anna Maria asszoxy

1/16

1/16

1/32 
1/32

lahr Amalia Erzsébet kisasszony 1/32

1/32Schmied Maria Terezia

Deadda Eleonora Blandina asszony 1/32

1/32Markini Jakab 

Henthaller Gáspár 

Senn Péter

1/64

1/64

3ust Therezia Francisca asszony 1/128

Geranb Albert János 

Geramb Ferencz Károly 

Geramb Antal

1/128

1/128

1/128

16/16

1741 május 20-án feljegyeztetett, hogy a hodroei Beeren 

leuten Jegyben levő János tárna és Jakab tárna ólom, ezüst,

és araijy bányákhoz 5 tárna tartozik, és egy nyilt akna, 2

működő zuzóval, és az alsó zúzó alatt levő Rosenstolln nevű 

li o van db ány á v al a hozzá tartozó zuzóhellyel.
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Rés zesek:

Klitska Venczel örökösei 2/16+1/64 réc S I €l

Richter József 2/16+1/256+1/512

Schmidt Hihály János 2/16+1/512 r

Pischl György 1/16+1/32+1/129 r*

Pleischer Gottfried János 3/64+3/512+7/12 9»

Preisz György 3/64+3 /512+7/1 " r

Schmidt Dorottya Anna 3/64+3/512+7/12 fi

Richter Frigyes Vilmos 3/64+3/512+7/12 ff

Trentsánszky Pál Károly 3/64+3/512+7/12 n

Harmantschok Márton 3/64+3/512+7/12 n

Lumnitzer István » ’ 1 /32+1/256 n

Feylt Ádám János 1/64+20/12 n

ifj«  Zesztner János Vilmos 1/64+20/12 ff

Lissovini András 1/64 n

Flórian Tóbiás 1/128 +30/12 fi

Kugler Jeromos 40/12 ff

birtokos nélkül 40/12 VI

1741 május 16-án feljegyeztetett, hogy a Sicors táras

és Vordergappel vasbányákhoz 2 tárna, 3 uj és 3 régi «

tartozik«
i

Részesek:

báró Hellenbach Gottfried Jánoe örökösei 8 /16  résszé1

Seylerné örökösei 8 /16  "

l v  -1 - ^ C rn ‘ iLyk* |\ ."fc o--' V  - ^  lIJH ÍT  iffr1 'Üj- *8 i,- ’ 1 T t i  i 1 *• #

1741 május 16-án feljegyeztetett, hogy a Ruda vasbá-

nyához tartozik liargarethastolln, és a felette levó felsó ée

alsó Plöscher több aknával a vihnyei völgy felett«

Részesek:

báró Hellenbach Gottfried János örökösei 8 /16+1 /32  résszel

Seylemé örökösei 7 /16+1 /32  "

1741 augusztus 19-én kérte a berenleutheni Jakab tár

na társulat, hogy nekik a magosabb arany és ezüst beváltási

ár engedélyeztessék, és kimutatja, hogy
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t

0

1737-ben tett a bánya és zúzó költség 1,032 ft 55 1/2 kr

1738-ban (9 » 1» »

Ib 1,842 52 1/2 11
1739-ben ■ fi Cl ■ 2,098 * 43 1/2 »»

1740-ben * •  »  « 2,110 99
45

n

összesen 7,885 a 16 1/2 ií

1737-ben tett a termelés értéke 899 ft  13 1 /4  kr

1738-ban * «  « 1,447 w 29 1/4 ti

1739-ben tv m »» 592 m 34 n

1^40-ben II ft n 1,214 n
0 26 a

összesen 4,153
•

n 42 1 /2 fi

--

tehát volt veszteség 2,931 M 34 f9

1743 márcziofi 8-én eladta Hausegger Péter a Háromki «
•

rály tárna 405/1 2  részét Zaffiry János körmöczi városi jegy 

zónek 2015 ftért*

1743 márczius 23-án eladta Hausegger Péter János a Há- 

romkirály tárna 403/12 részét a Körmöczön lakó Zaffiry Já- 

nosnak 2015 ftért»
A,

1743 márczlus 30-án feljegyeztetett, hogy a Mariahim- 

melfahrt társulat Hodruson, melynek bányája (Melangobánya) 

jelenleg sem éreset sem zuzóérczet nem ad, egyesül a Szt. 

János tárnái társulattal, aelynek bányája jó zuzóérczet tér 

mel, de nincs zuzója# Az egyesülés következtében a két bá

nya társulatnak minden birtoka közös lesz, és ezentúl csak 

egy társulatot fognak képezni,

1746 április 26-án feljegyeztetett, hogy a Buda vagy 

Margaretha Stolln vasbánya részesei:

báró Hellenb&eh Gottfried János 8 /16+1/32  résszel

Seylemé örökösei 7/16+1/32
>

1748 április 27-án feljegyeztetett, hogy a Hodruson le

vő Sicóra tárna ée Vorder Gappel vasbányák részesei: 

báró Hellenbach Gottfried János 8 /16  résszel

Seylemé örökösal 8/16

1748 junius 9—án feljegyeztetett, hogy a Hodruson a 

Ki szíóval vagy Mariahimmelfahrt tárnával szemben fekvő Me-

1 0 6 3 2 /TB



379

lango bányához tartozik a Szt.Nicolai altárna több tárnával 

és horpadással a Kassivar és Erleingrund között, és 4 működő

zúzó*

Részesek:

A Mariahimmelfahrt tárnál társulat 

A kincstár

Friedenliebi Fritz András Lipót 

báró Mitrovszkyné Casimira Mária 

Friedenlibi Fritz Sophia Susanna 

Trentsanszky Anna Katalin 

Weinbergi Kaschnitz József 

Bemhardini Gottfried 

Lumnitzer Gy&rgy 

Zellesné 

Preisz György 

Blander János 

Bayer András 

Z el lesné

lurmitzer István 

Göllner János 

Obernauer Nándor

Kalb János 

Zellesné

Halbendienst János

2976 tizenketteddel

821

595

488

226

363

106

96

48

48

48

27

24

24

23

11

11

8

9

192

6411

1749 május 3-án feljegyeztetett, hogy a Háromkirály

tárna, régen Kirián tárna részesei:

Lissoviny András^

Schlndler Jeremiás 

Zaffiiy János 

Roth Sámuel örökösei 

Weigl Sámuel

Az evangélikus község 

Richter András 

Láng János örökösei 

Richter József örökösei

430 tizenketted

417

403

377

250

250
234

232
208
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Scholz Sámuel

báró Hellenbach János

Stanzit Mária szül.báró Hellenbach

Ehrenr eutter Erzsébet Johanna

Dr* Holler Gottfried

Spellenberg János

Osznitz Frigyes Miklós

Faber Ernst János örökösei

Stertz Gottlieb Kristóf

Walla György

Fritz Borbála Mária örökösei 

báró Hellenbach Lajos József 

báró Zay Christian Mária 

Szilvay Christina 

Tinsz János

Szulovszky Teréz szül.Heilenbach 

Spielenberg Dávid örökösei 

Thiendl Mihály

üjházy Susanna szü l.Spielenberg 

Tiensz Jakab

Daw Kristóf György 

Steller Mihály

Friedenliebi Fritz Lipót András 

Csznitz Mátyás

Sznrecsány Imre 

Feylt Benedek

I92 tizenketted

140

Anna Maria

íhonhauszer Boldizsár 

Clement György

Dr. Vb*a7 Dávid Sámuel

Beel Mátyás

Richter, szül. Treczi
\

Pribiech Mihály örökösei 

Lezius Károly Lajos

báró Hellenbach Anna Maria szül
J anoky

báró Heilenbach György 

Pöldváry Poliíena azül.Heilenbach

140

132

125

77

48 

116 1/2 
111 

111 

108

83

81

80

80

79

78

78

77

77

72

59

52

52

52

52

52

52

48

48

48

48

48

40

40

40
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Mikoviny Teréz szül. Hellenoach 

Gede Vilma ezül* Heilenbach 

Hellenbach Amalla báróné 

Hellenbach Josefina báróné 

Preisz György 

Kraudy Ehrenreich György 

Kästner Vilmos

Richter Anna Rosina örökösei 

Mayersky Jakab örökösei 

Széles János 

Lobrotka Susanna

Turtsany Erzsébet Mária örökösei 

Lepini Erzsébet Mária örökösei 

Mayersky ¿űária,

Limpach adomány

Klaus Gottfried János örökösei 

Bernhardini Mihály 

Göllner Márton 

Sz«ntkere«zty Sarolta 

Davidis Éva Rosina

I
l

4 C ' t i  z e r . K é z

4 0
V

4 0
fi

4 0
V

4 0
tf

3 9
t»

3 5
ti

2 9
V

2 6 -
n

2 4

2 2
ff

2 2
tt

2 1 1 / 2  \

2 1
fi

2 1
*

2 0
n

1 7
fi

1 2
ti

8 1 / 2  "

8  1 / 2  n

)

6144

1749 május 3-án fel jegy estetett f hogy a hodrusi Eriéin

grand vasbánya részesei : 

Brean László 

Kayl Tóbiás

8/16 résszel 

8/16

1749 május 12-én feljegyeztetett, hogy a Neu Kehr- 

lingen fekvő Mátyás tárna vasbánya egyedül a hodrusi Szt

Miklóstemplomé, melynek minden szekér vasércztől 9

fizettetik .

bér

1749 május 16—án feljegyeztetet

Kehr 1 ing vasbánya egyedüli birtokosa

hogy Hodru az Alt

1749 us 16-án fel jegy

rfler  Christián. 

hogy a rúdaini Anna

és Nepomuk János tárnái bányákhoz melyek ólmot üstöt é8

aranyat termelnek, tartozik több tárna, ftirnA és egy eltár

na, valamint a ?ülöp tárna, egy tó, és ez alatt 2 működő zúzó
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Részesek:

Mitrovszky Casimira báróné 

Kaschnitz Erzsébet asszony 

¿Ceyllng Borbála asszony
K

Koch Ignácz 

Seramb József János

TJ

Loskany Lajos 

Helmeri János 

MarkÍny Jakab

entaller AnnA Marla asszony 

Deadda Sleonora asszony 

Stankovitz István 

ieraeb József Antal 

Scheder Gergely Dominik 

Ad elffi

Pekete

laschnitz Nándor 

Hentaller Gáspár János

György Rudolf 

Wojta Károly Antal

He v . aller Ignácz

Hentaller Szaniszló 

Deadda Lajos 

Hentaller Perencz Antal 

Morgenbesser Perencz Antal 

birtokos nélkül .

32 kukaszál

16

10

8

8

2

2

2

2

2

2

2

128

1749 májue 31-án feljegyeztetett, a város határozata, 

hogy ezentúl UJ Szt.háromság tárnára vonatkozó minden kö

veteléseiről lemond, és gróf Erdődy, valamint a többi ré

szesek nyugodtan bírhatják részeiket.

A bemleutheni Jakab tárnának Hodruson volt költsé-

ge:
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174-2-ben 3 /6 4 , 3 /513 , 7 /12  rész után

1743-ban 465/12 után

1744-ben 475/12 után

1745-»ben 5 4 4 A 2  után

1746-bán 544/12 után

47 f t i i 1 / 2 X T

39
fi

29 n

94 n
1 0 1 / 2

fi

114 n
51 1 / 2

n

69 *
29 1 / 2

n

365
91

1 2
ff

termelés pedig volt:

1744-ben 475/12 után

1745-ben 544/12 után

32 ft 30 kr

38

71

59

29

tehát veszteség 293 43 "

1325 tizenketted

768

1749 május 31-én feljegyeztetett, hogy a Johannee és

Jákobletolln egyesült ezüst és aranybányákhoz Hodruson a 

Beerleiten hegyben tartozik 5 tárna, 1 altárna, é8 1 akna

Részesek:

Hichter József örökösei 

Szmrecsányi Imre 

Schmidt Mihály örökösei 

Walla György 

Klitska Venczel örökösei 

Fábri Katalin asszony 

Fleischer Gottfried János 

Peill Benedek 

Stellep Mihály János 

Mikoviny Lajos 

Schneider Éva asszony 

Hem ek Jakab 

Kugler Jeromos 

ifj«Schmidt Mihály János 

Lezius Gottfried Lajos örökösei 

Kástner Vilmos János örökösei 

Fiedler Mihály 

Sterts Gottlieb Kristóf 

B em har dini Le jós János

544

463

384

192

192
a

190

185

157

157

144

144

136

128

119

96

78

59
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lan8er Lipót László 

üasoch Ferenc*

Krauőy üUirenreich György 

Lorberer György 

KI auser János 

Scholtz Jakab János 

Wutschig János 

Trentschanszky János 

iíindszenty József 

Fantsehnig András György
iiw

Hellenetemer Antal 

Perger Ferencz Károly 

Mainhard Lakács 

Sayboldt Ádám 

Schwartz Antal János 

Schöltz György János

ölner Márton

55 tixenketted

50

Kechl János

48

48

48

48

48

48

48

48

24

24

24

24

24

24

24

24

I

6144

1749 május 31-án feljegyeztetett, hogy a P u lis t o lln  

und Rosenstolln vasbányák Sodráson részeseit

Richter József örökösei 

Szrarect-a^yi Imre 

Schmj.dt jáihály örökösei 

Walla György

Klitska Venczel örökösei 

Pabri Katalin asszony 

Pleiöcher Gottfried János 

Feill Benedek 

Stallér Mihály János 

Mikoviny Lajos

Scháeid er Éva asszony

Herneck Jakab 

Kagler Jeromos

ifj Schmidt Mihály János

Lesius Gottlieb Lajos örökösei

%

1325 ti «•Hitetted 

768 

544

463 

384 

192 
192 
192 
185 

156 

156 

144 

144 

136 

128

-V • *

« 1
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Kästner Vilmos János örökösei 

Fidler Mihály 

Stertz Gottlieb Kristóf 

Bernhardiny Lajos János

Lanser Lipót László

Hasoch Ferencz *

Kraudy Ehrenreich György 

Lorberer György 

Klauser János 

Scholtz Jakab János 

Wutschig János 

Trentsanszky János 

Mindszenty József 

Pantschnig András György 

Hellenpteiner Antal 

Perger Ferencz Károly

Mainhard Lukács 

Saybold Ádám 

Schwartz Antal János 

Scholtz György János 

Göllner Márton

Kechl János

119 tizenketted

96

78

59

55

50

48

48

48

48

48

48

48

48

24

24

24

24

24

24

24

24

6144

1749 június 24-én feljegyeztetett, hogy a Hodruson le 

▼6 Mária tárna vasbáqya 1744 deczember 19-án újra adomá- 

nyoztatott, és most részesei:

Steltzl Mlhálj

Schwarts György 

Steltzl Mátyás

2048 tizenketted 

2048 

2048

6144

1750 május 2-án feljegyeztetett, hogy a Hodruson a 

kincstári alsó kohó alatt fékTÓ János tárna részesei:

A Mariahimmelfahrt tárna társulat

A kincstár

Prledsnllebl Pritz Lipót András

2976 tisesikettad

821

595
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Maria CaBimira Mitrovszky báróné

Trentsánszky Anna Katalin

Pritz Susanna Sofia

Kaschnitz József

Szeles Erzsébet

B ernhardlni Mihály János

özv. Lumnitzer István

Blander János

Preisz György
%

Bayer András 

Obernauer Nándor 

(xöllner János 

Halbendienrt János

488 tisenketted

363

226

106

105

96

79

27

24

24

11

11

192

6144

1750 május 2-án fel Jegyestetett, hogy Melangobány és

Sít.Hioolai Erbstolln Hodruson szemben a Ki esiárai vagy Ma— 

riahimmel f ahrt tárnával a Ka 8 eh ivar és Ehrleingrund között 

fekszik, és hozzá 4 zúzó tartozik, melyek ezelőtt a Maria- 

himmelfahr tárnához tartoztak*

Részesei:

A Mariahimmelfahrt tárnái társulat 

A kincstár

Priedenliebi Pritz Lipót András

Maria Casimir a Mitrovszky báróné
% .

Trentsánezky Anna Katalin 

Ka8chnlti József 

Pritz Sofia Sasana 

Széles Brzsébst 

Bernhardlni Mihály János 

Özv# Lumnitzer István 

Blander János 

Preisz György 

Bayer András

Obernauer lándor 

Göllner János

2976 ti zenke tte d

821

595

488

363

106
226 

105

96

79

27

24 

24

11

11
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Halbendienst János 192 tizenketted

6144

1750 deczember 1-én feljegyeztetett, hogy a felsó 

ling, vagy Lacherstolln vasbánya Hodruson; részesei

Schultz Illés ' 8/16 résszel
I •

Lassab György János 8/16

nr

\
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I I I .  B t L A B iH T A

1.

1651 julius 2-án kéri Bélabánya városa az adminietrá

tört, hogy as eddigi őrséget ne oszlassa fel, mert a törö

kök a legközelebbi időben is elraboltak egy fiút, és ők éj 

jel nappal veszedelemben vannak

1®1. deczember 6-án kéri Bélabánya városa az administ— 

rátört, hogy ne hagyja őket pártfogása nélkül, most, mi

dőn a királyi biztos az altárnára előlegezett 38,877 ft 97 

dénár kamarai költséget tőlük vissza követeli, ők pedig, ha 

mindenüket eladják is, még sem tudnák az összegnek tized—

részét sem megfizetni, mely csak a bányának egykori jövedel 

méből lesz megtéríthető

1652 julius 30—án kéri Bélabánya városa az administrá

tört, hogy hozzájok őrséget rendeljen, nehogy úgy járjanak, 

mint Bakabánya.

1652 szeptember 11—án megköszöni Bélabánya 'városa« hogy 

az adalnistrator megküldte a felvett 12 hajdú félhavi bérét,

kéri, hogy a mostani nagy veszedelemben a hajdúkat még

tovább lm megtarthassák a kincstár költségén.

1653 Június 28-án J elentl Bélabánya városa az admlnl—

stratornak, hogy, midőn az elhalt lelkészt délután elte

mették, 5 török lovas megrohanta a várost, és egy fiút, a

egy leányt elrabolt. Eérik, hogy nehány fegyverest kBldJön 

védelmükre.

1 0 6 3 2 / «



1653 janius 30-án válaszolja az administrator, hogy 

Verebélynél 1000 magyar lovas fekszik» és ezek majd elker 

getlk a törököt, megengedi azonban, hogy 10 hajdút fel

vegyenek egy hónapra a kamara költségére*

1653 jullus 28-án jelenti Bélabánya városa az ad mini- 

atratornak, hogy ismét megrohanta őket a törők, egy embert 

levágott, és 2 leányt rabszolgaságba vitt. Kérik, hogy a 10 

hajdút még tovább is megtarthassák védelmükre*

1653 november 7-én jelenti Bélabánya vároaa9 hogy 4-én

ismét 30 török rohanta meg a várost, a kapáig jött, és 7

férfit éa 1 asszonyt fogságba vitt egy férfit pedig össze 

Tagdalt* Kérnek sürgősen segítséget, és lövő szereket*

1653 november 6-án Írja az administrator Bélabányá-

nax, hogy miért hanyagolják el a vigyázatot, és engedik,

hogy a török őket mindig meglepje. Jóváhagyja, hogy 10 haj- 

dut még tovább la tartsanak kincstári költségen, és küld 

1/4 mázsa puskaport és 1/2 mázsa ólmot.

1654 január 11—én értesíti Bélabánya városa az adml-
j

nistratort, hogy a török veszedelem elkerülhetése végett 

Puohhalmb tábornagynak akarnak Írni Komáromba, hogy 50 ka

tonát küldjön Bélabányéra.

1654 Január 13-án válaszolja arra as administrator, 

hogy a bányavárosok biztonsága gróf Porgáoh tábornokra van 

biava, éa azt javasolja, hogy Érsekújvárra Porgáchhoz for

duljanak aegltségért, amiben ő la pártolni fogja őket.

1654 január 21-én rendeli az udvari haditanács el

nöke, hogy gróf Porgáoh tábornok Bálabányára 50 katonát küld-
V'*

Jön, a azokat ott9 úgy mint Bakabányán történik, saját költ

ségükön tartsa.

1656 május 9-én jelenti Bálabánya, városa az adml- 

nletratornak, hogy a katonák, klkat Porgách tábornok két év 

előtt oda rendelt, tagnap elmentek, éa Így ők megint 

delem nélkül maradtak, pedig ma reggel la 3 embert vittek

el a törökök a mezőről. Kérik, hogy az administrator esz

közöljön ki nekik lámát védő katonákat.

1656 Junlua 4—én rendeli a király gróf Porgáoh tábor 

nőknek Éraekujváron, hogy a nála levő Puohhalmb féle
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gimentből 25 ember Bélabányára és 10 embert IKillen-re Írüld 

Jön, hogy mind a két helyet 0 )  megvédjék a törökök ellen.

1656 julius 24-én Írja Porgách tábornok, az adminiflt

ratornak, hogy 30 egynehány német katonát küld Bélabányára 

őrségül.

1656 julius 29-én jelenti Bélabánya városa az admi- 

nlstratornak, hogy gróf Porgách tábornok oda katona őrsé

get küldött, de mivel ezeket az erdőkbe való czlrkálásra 

használni nem lehet, kérik, hogy az eddig ott tartott haj

dúkat még tovább is nálok hagyja.

1656 augusztus 19-én Írja az administrator Bélabánya 

város tanácsának, hogy Holzberger az őrség főnöke panasz

kodott, hogy a városiak nem akarnak neki segíteni a város 

megerősítésében, se fafuvarozással, se napszámokkal; ezért 

megdorgálja őket, és in ti , hogy biztonságukról maguk is 

gondoskodjanak, mert különben a katonaság is ott fogja őket 

hagyni.

1657 október 30-án Írják a köraöoaiek a palatínusnak,

hogy 25—én a törökök megint megrohanták Bélabányát, és kér

nek tőle segítséget.

1676 junlus 7-én panaszkodnak a bélabányaiak az ad- 

olnistratornak, hogy a városba kirendelt katonaság őket z b b

rolja, és a polgárodat bezáratja s megbünteti. Kérnek tőle 

védelmet.

1677 július 15-én felterjesztetik az administrator-
i

hoz a javaslat a bresnloakal vasgyár felépítésére. A bánya 

már meg van nyitva, és 283 parn érez van készletben. A ko

hót oda kellene építeni, ahol moat a malom á ll , az épület

12 öl hosasu éa 7 öl síéles lenne, a mester 160 ftot kér a 

felállításért. Az olvasztó (Playofen) 2 öl hosszú, 2 öl 

széléé és 3 öl magas* <

1678 január 16—én neveztetik egy latin  levélben elő

ször Bellabanyeneis Magiétratus. A levelet gróf Balassa Bá

lint Irta Korponáról, éa figyelmezteti benne Selmeoz és Bé

labánya hatóságokat, hogy a törökök éa felkelők nagy számban 

gyülekeznek Hatvannál éa Vázónál, éa a bányavárosokat akar-

Ják megrohanni.
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1678 rebruár 5-én jelenti Sohultz Tóbiás küny w ivő , 

Fisoher Mihály gondnok segéd, és Peistenhaller Tóbiás ko

hót! s e t9 hogy a múlt év november havában megnésték a brez

nlcskal vasbányákat, és úgy vélik, hogy itt tartósan le

hetséges less sok és jó vásárosét termelni; van már késs- 

letben 1660 parn, és a feltárások agy a régi Javortsok bá~ 

nyában és Valnsta Jbányában, mint az ujabb kutatásokban Igen

Jól néznek ki a termelés pedig mindeddig csak a feltárás

ból származik. A kohó már fedél alatt van, és az olvasztók 

is fel vannak építve, de nem késs még a vízvezeték, melyet

Jó lenne vízmérővel tűzni ki, hogy az esés tökéletesen fel- 

használtassák* Palmayer Rudolf a sáfár.

1678 február 11—én jelenti a beszterozebányal kamara 

az udvari kamarának, hogy a bresnloskai .vasbányákat meg-

nyittatta, és ott Igen jó árosakét talált, s miután ezekből 

Rhonltzon nagyon jó vasat csináltak, felépittetett Brez- 

nlcskán két kis kemenozét, melyekben bocsokat készítenek,

8 ezeket a beszterozebányal hámorban kldolgossák rúdvasra, 

fing ed elmet kér, hogy oda Polmayer Budolfot eá

fárul, ki a vasgyártást Rhonltzon megtanulta.

1678 mározlus 26—án megengedi a király, hogy a bres* 

nlcskal vasbányák újra megnylttassanak, mert as ottani vás

ároz gazdag, és a termelt vas jobb, mint a rhonltsi és sze-
9

pességl.

1678 augusztus 8-án megemlíttetik, hogy a breznios- 

kal vasgyárnál Pollmayer Rudolf György a sáfár.

1678 november 12-án megerősíti a király Pollmayer 

Rudolf Györgyöt mint breznloskal sáfárt.

1681 deose.ber 19-én értesíti •  f5ke*ar«grót a sel-

»•o*l hogy Hörtter m b á n y . p o l g á r  kist-

▼estetett bélebányal bány«a..térré, Bél.bány. városának 

pedig aegengedt.t.tt, hogy .m.ntul 1 . ssedje .  fuvaros ok

tól ugyn.v.z.tt esénfIliért, d . est .  pénst erdőörök 

tartásár. fordít...

1686 Juliiia 30—án határőst.tik, hogy .  bresnloskai 

▼..bányák bejárattaeeenak, é . .  raaérozekk.l bizottság előtt 

préba olT.estáe téteesék, mert .  bányák .Ívelése mái régét, 

ne. ed Jövedelmet.
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1687 június 17-án selmeczi bányatisztek járták be a 

breznloskal vasbányákat, velők voltak még Burmelster János

beszterczebányai bíró, Peistenhaller Tóbiás beszterozebá-

nyai kohótiszt, agy urvölgyi bányaügyelő, és a sáfár és

ügyelő.

Az első régi tárna 12 óra Irányban észak felé haj

tatott, van benne még vaséroz, de a tárna végén egy ér ál

tal elvágatlk. Ezt az eret keresztül kellene törni, és ott 

a vasérozet felkeresni«,

A középső régi tárna 9 óra irányban nyugat felé haj

tatott, abből oaak omladványokban nyertek vasérczet, és

most la minden be van omolva. A sáfár és bányaügyelő azt 

mondják, hogy nincs már benne semmi.

A harmadik régi tém a 3 óra irányban kelet felé haj

tatott, 10 öl hossz, jelenleg szünetelő A vaséroz nagyon 

lapos dtLLésü. Meg kellene még tovább vizsgálni.

Íz első Jevohor8zky tárna 4-5 óra irányban hajtatott 

kelet falé , ebben volna még érez fejthető, de a bányaügyelő 

azt mondja, hogy az érez rossz, és nem érdemes a fejtés

re.

A mélyebb Javohorszky tárna 4 óra irányban kelet fe lé t

ebben la van még szép vasércz, de Lanszer János sáfár azt

mondja, hogy az érez nem jó, a nem lehet belőle jó vasat 

csinálni. .

A másik hegyben van a Vanlsoh tárna, az is szünetel«

magosén a hegyen fekszik, és nagy vaaéroz készlet ven előt

te, de a sáfár azt mondja, hogy nem ér semmit.

Meg kell még említeniük, hogy rosszul gazdálkodnak.

A bányaügyelő mellett van 7 vájár, 1 áoa ember, 1 fiú  és

2 oslllér, és mégis nagyon keveset dolgoznak a bányákban.

A bányaügyelő azt mondja, hogy a sáfár hetenklnt 3—4 embert

a maga hasznára alkalmas, s ezért nem lehet a bányában elő

re haladni.

1687 november 12—én bejárta a breznloskal vasbányá

kat Phili p Jaoob Haaaeus von Hirsohberg és jelenti, hogy a 

felső Jávortsok tárnában, mely 6 óra Irányban kelet felé 

hajtatott, 7 ölnyire a tárna azájtól van egy 3 óra irány

ban kelet felé menő vágat, mellyel az alsó Jávortsok tár-
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i

nával lyukasztottak. B vágat most szünetel, van agyán benne 

vékony vásáros, de igen homokos* Tovább a tárnában felfelé 

törtek, s ott van 2 kalapács vastagságú vásároz, de nagyon 

tisztátalan, úgy, hogy mosni sem lehet.

Az alsó Javortsok tárna 3-4 óra irányban kelet felé

hajtatott, ebben az irányban haj tátik a vájatvége is. Az

egész tárnában csak vékony nyoma van a vásároznék, mely osak 

ritkán válik vastagabb lencsékké.

Az első régi tárnában a aelmeozi bányatisztek utasí

tása szerint áttörték az elvágó eret, de nem találtak vas- 

érozet.

A 2-ik régi tárna már 4 év óta szünetel.

A 3-ik régi tárna 3 óra irányban kelet felé hajtatott, 

most egy vágat hajtátik belőle észak felé, nagyon kevés

eredménnyel, a múlt héten osak 4 csille vasérczet termeltek

Bzt is bővebben megvizsgáltatták a selmeozlek, de ered

mény nélkül.

1687 november 15-én javasol tátik, hogy a breznioskai 

bányák közül osak egyedül az alsó Jevortsok táró tartassák 

üzemben azon reményben» hogy a* fészkenként előjövő vásároz 

jobban tömörülni fog. A többi mivelés abbahagyandó.

1687 november 24-én kimutatták» hogy Breznicskán az 

ércské9zlet 1683 november atólján volt 4,423 pára

1686 »végéig termeltetett

összes

Sbből feldolgoztatott

1,909

6,332

2,535

Sbből készült 141 darab boos (Bauohmaasz) , ezeken 

kívül még 470 darab bocs dolgoztatott fel a hámorban» tehát 

ösazeeen 884 darab boos, melyekből lett összesen 375 mázss 

96 font rudvms. Az összes bánya és kohókőitségek tettek

3,900 ft 44 dr

a vas mázsája elmdatott 5 ftjával 1,879

tehát volt veszteség 2,021 ft 33 dr

Sgy mánnm rmm kortat 10 ft 37 7/8  d«nárb«.

I
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Egy kísérlet alkalmára! lett

1 m 3 font bocsból (régi érozekből) 66 font vert vas

- 93 • " (a régi tárnából) 50 N is m

- 110 M " ('Javortsok tárnából) 72 » « *

- 105 0 " (Hrab tárnából) 62 m «9 99

- 42 Cl " (Bánist tárnából) 15 m ff 19

- 117 » ■ ' (vegyes érozekből) 42 m 19 99

- 99 • " (a rhonitzi rossz

érozekből) 39 99 99 99

1708 február 28-én Írja a bélabányai bíró a beszter- 

czebányai főtiszteknek, hogy 4 hordóban a forgalomból ki- 

ront rézpénzt felküldötte, éa minden hordóra fel van Írva: 

Bélabánya.

1723 október 29-ón a bélabányai elhalt bányamester Her 

tinger János helyett kineveztátik bélabányai bányamesterré 

Halbendienst Jakab János*

1726 mározios 5-ón folyamodik Bélabánya városa a fő-

kamaragrófhős, hogy pártolja kérelmüket az udvari kantoránál

arra nézve, hogy ezután is szállíthassanak sört Felsőbieber-
w

táró számára, mert a város nagyon sokat áldozott a bányami- 

velésre, különösen a bélabányai altáró fenntartásával I rn ö* 

lyet 1504-től kezdve mostanáig a táró szájától kezdve a be

járó aknáig 820 ölnylre, innen pedig a vízaknáig 224 ölnyi- 

re maga erejéből jó karban tartotti azután pedig 1724-ig *

a vízaknától Miklós akna felé 170 ölnylre kitakaríttatott, 

valamint a Miklós akna is 72 ölnylre helyre állíttatott a 

légcsere eszközlése végettm és szállításra is berendezte tett* 

Ettől az aknától még 95 ölnylre takarlttatott ki az altáró 

a Nádor aknáig, és ennek kitakarítása is megkezdetett, de 

mivel a selmeczi részesek az ő részeiket abbahagyták, ez az 

akna ismét beomlott, és azóta ismét csak a maguk erejére 

vannak utalva, bevételük pedig, a bányászat pangása miatt« 

semmi sincs, és nagy szegénységbsn Tannak -

1727 április 6-án rendeli a főkamaragróf, hogy a bé

labányai György tárói társulat beváltmányalban levő arany 

márkája 78 dukáttal, as ezüst márkája pedig 20 1 /2  forint

tal váltassák be, mert a vállalat már sokba került és nagyon 

jó reménységük
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1728 szeptember 26-án kéri Neffzer János Jakab basz- 

terozebányai főpénztáros a főkamaragrófot, hogy a bélabá- 

nyai György tárói társulat baváltaányai számára a magasabb 

beváltó árakat megengedje, mert a bányát 1720 szeptember 1 

én kezdték, ás mind addig nagy veszteségben vannak. Ki» 

mutatja egyszersmind a költségeket és bevételeket mint kö- 

vetkezik*
kiadás'

tt xy d

bevétel veszteség 

ft xr d ft xx

1720 1/9-1720 28/12 759 55 2 * . 759 55 2

1720 29/12-1721
27/12 2151 26 a

%

. .2151 26

1721 28/12-1722
26/12 2028 5 a . .2028 5

1722-ben zúzó építés 116 40 a . . 116 40

" olvasztási költ
ség 364 . a . . 364 •  a

5420 6
l

beváltott ¿rezekért

172J-ban bány

kohó

1364 49 4055

2699 50 

318 25

2

1724—ben bánj

kohó

különféle

1725-ben bány

kohó

különféle

1726—bán bánja

kohó

különféle

3018 25 •

6139 5 •

1024 29 •

104 25 •

7267 59 •

6705 21 a

1316 56 3

301 21 2

OD ro T i “ 1

7184 38 a

672 36 3

4 18 •

7861 32~ 3

2358 20 659

6167 16 3 1100

5722 38 1 2601

17

55

42

1

2261 6 2 5600 26

d

2

1

1
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kiadás

ft

összes veszteség

d

1727-ben bánya 6938 39 3

kohó 1093 52 0

különféle
9

■ ■ ■ ■

17 18 •

8049 09 3

1728-ban 4/9- /

lg

bánya 4428 48 1

kohó 229 28 •

4658 16 1

bevétel

t i
veszteség

d ft

7468 45 . 580 24

1771 24 2887

17183

52

19

d

3

1

1731 október 8-án a főkamaragróf Lány Já

nőst bélabányal bányabiróvá az elhalt Halbendienst Jáno

lyébe.

1743 április 29-én megengedi a főkamaragróf

he

hogy a

bélabányal altáró és Mariahülf tárói társulatok beváltmá

nyal magasabb árakkal váltassanak be. A társulat megemli

ti eziránti folyamodványában, hogy a selmeczl részesek (109) 

társulattá alakultak, nagy vess teségg tak, és végre

abbahagytak minden munkát. Kkkor egy uj társulat alakult

mely még most is fennáll de csak nagy áldozatokkal működ

hetik.

1744 augusztus 9-én jelentést tesz Staberhofer a kör

möczi főpénztárosf hogy miután az olvasztáshoz szükséges

kéneakövet nagy nehezen tudják megszereznis a kéneskő he

lyett vasérczet fognak az olvasztáshoz adni és ez okból

megnézte a Zelezna Breznitska határában levő régi vasbányá- 

kat9 melyek vagy 60 év óta hevernek fölhagyva.

A falu előtt volt az olvasztó. A falu felett egy hegy 

oldalban volt egy bánya a parasztok állítása szerint. Azt 

mondják, hogy a bánya 40 öl hosszú volt, és a táróból jobb

ra e balra voltai£ vágatok, melyekből vasérozet termeltek.

Asonban sem «ín+fr 

ősik.

tárónak sem hányónak ny sem lát
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Bttől kelet felé és mélyebben a völgyben volt egy 

2-ik tár<5f melynek a hány óját észre lehet venni. A hány óban

vasércz darabok le voltak, melyekből próbát vett. 2 hányó 

felett van egy másik hányó» melyből szintén vett próbát*

A fala felett a Javortslk völgyben a Jávor hegyben 3 

táró van. A legalsó táró még egy kevéssé nyitva van a font

ja alatt» észak-keleti irányban van hajtva. E táró hányó- 

jából vette a 3-ik próbát.

Feljebb a hegyoldalban van a középső táró elég nagy 

hányóval. Bbből vette a 4-lk próbát, mely a legjobbnak lát

szik.

A breznicskai völgyben a fala felett a Banske Strana

nevű hegyben is volt egy táró, melynek a hány ója látható,

és benne sok szép vaséroz található, ebből vette az 5-ik 

próbát, a táró kelet felé volt hajtva. Bz a hányó a szántó

földek közepén fekszik, innen tehát csak aratás után lehet

ne valamit elszállítani.

Szék a vasérozpróbák mind tisztábbaknak látszanak, 

aint a hodrusi és vlhnyei vasérezek.

1745 január 15-én jelentést tesz Keyling György János 

bányaaáfáraegéd a breznioskai vasbányáknál a múlt évben vég 

zett munkálatokról. Megnyitották a múlt évi augusztus 9—én 

tett jelentésben említett 4-lk és 5-lk bányát.

A 4-lk bánya a falu felett északkeletre fekszik a Ja- 

vor hegyben, 4 emberrel megnyittatott, és kitakaríttatott

11 ölnylre 5*1 Irányban, és asután 8 ölnyire 24*1 irányban, 

elérték a váJatvéget, mely egészen oeddő homokos kőzetben 

áll. Sttől 1 ölnylre visszafelé feltártak egy 4 ’ vastag vö-
\

rtis agyagot, aelyben vasérce darabok ia voltak láthatók, d* 

2h Irányban éasak falé 2 1 /2  ölnylre haladván ai érozdara- 

bok égéesen kimaradtak. Sst a munkálatot tehát elhagyták, 

mert nem volt reaényaég, hogy elég érozet találjanak.

Megnyitották asután a falutól kelet felé a Banaka

Strana hegyben jó aagaaan fekvő 5-ik bányát, melynek hányá

ján ssép vasérosdarabok voltak láthatók. 6h irányban kelet 

felé 6 ölnylre kitakarították, asután as érintetlen kőzet

ben aég 2 1 /2  ölnyire haladtak, a helyenként kis vaaéros

10632/TM
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fészkeket találtak, itt azonban egy régi emelkedésbe lyu 

kasztottak, mely az alattuk levő evésekből hajtatott föl

felé, Ezek az evések igen terjedelmesek, de a hozzá fér

hető oldalakon mindenütt csak meddő homokos kavics látha

tó. Síhagyták tehát ezt a bányát is , melyben az érez való

színűen csak tömzsszerüen jött elő. A kutatás összes költ

sége 190 ft 8 1 /2  kr.

1746 julius $-én bizonyltja Húst erdőmester, hogy a 

bélabányai bányabirónak hetenként csak 1 ft 30 xr a fize 

tése, a Mariahilf tárói társulat pedig bizonyltja, hogy a 

Bélabányán a bányamivelés hosszú idő óta szünetelt, és csak 

a bányabirő Lányi fáradozásainak köszönhető, hogy a Saaria-

h ilf  tárói társulat megalakult, és már termelt is és ter

méseit beváltotta.
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IV. BAKABÁNYA

1. atóe adatok

1651 október 11—én jelenti Bakabánya városa

nap 50
hogy az

katona gróf idám tábornok rendelete

szerint oda megérkezett.

1652 Julias 29-én betörtek a törökök, és elhajtották 

a marhákat, és rabságra vittek 20 embert.

1652 augusztus 5-án Jelenti Bakabánya városi tanácsa, 

ko&y Julius 29—én délben, midőn az egész nép kint volt

földeken, és aratott és a munkától elfáradva pihent

a

akkor

ütöttek rájok a törökök, kik többen mint kétezeren voltaki 

21 embert elfogtak, kettőt öbbzo vagdaltak, és minden mar

hájukat, mintegy 500 darabot, elhajtottak. A városban levő 

Őrség nem is mozdult védelmökre. mert

mondja, hogy ő csak a vár védelmére

parancsnokuk azt 

van oda rendelve, nem

pedig arra, hogy kint a mezőn csatázzon. Nem mernek most

polgárok kimenni a városból, és nem tudják miként fog

Ják behordani az aratást? A ölökbe sem mernek menni

dukst kérnek, 

get elriasszák

Haj

kik a környéken czirkálJanak, és az ellensé

► vagy pedig közeledésüket tudtul adják.

1654 mároziue 4-én Jelentik Pauer Márton körmöczi 

Bi^iár és Himmelreich János selmeozl bányatiszt, hogy az -ad 

miniatrator rendeletére bejárták Bakabányán a Weitezeoh ne 

vü bányát, melynek 8 /6  része a kinostáré, és melyből 6 A 6 t

L
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rászt a város a Galleson társulatnak átengedett. A Welte

zech tárna 12 óra irányban dói felé 85 ölnyire áll nyitva, 

innan tovább 6-7 óra irányban még 65 ölnyire van hajtva, és 

több eret vágott át, melyeknek vastagsága 1-2 kalapács, ezek

az erek meg is vizsgáltattak a főtében és talpban, de való

azinü, hogy nem találtak bennök semmit, mert a próbák me

lyeket a bejárók most vettek, nem tartalmaznak aranyat. Á 
85-ik öltől dél felé vagy 20 ölnyire több beomlott akna he

lye látható, és azt mondják a bakabányaiak, hogy azokban

érozek is voltak\ meglehetne tehát egy vágattal ezek alá 

vizsgálni e helyet, de elébb fel kellene azt mérni. Ha az

után csakugyan van ott mürevaló telér, akkor vizet kellene 

Preittendorfból (Prandorf?) ide vezetni, és zuzókat épi- 

te n i.

1654 márczius 23-án utasitja az bl% inistrator Gallusz 

ellenőrt, hogy ha a GaUeson társulatnak jcedve volna a baka- 

bányai Yeitezech bányát az ő 6/16 részével aiveltetni, a 

kincstári 8/16 részre is megadassák az illető költség) ha 

pedig a Galleson társulat a bányát Még heverni hagyja, ma-

radjon úgy.

.1654 május 5-én jelenti Gallus György elletfőr, hogy a 

kir . bányatiszt, Ungedew, és a Galleson társulat sáfár

jai kint voltak Bakabányán, és a Weitezech tárnába két em

bert állítottak, hogy a Bumpfler telér felé egy vágatot hajt-

sanak, mely nem lesz hosszabb 12 ölnél, A vizeket a város 

fogja fel csatornákba, de csak annyi viz van, hogy egy esé- 

ten csak 3 nyilat hajthat, azonban lehetaágea lesz 3-4 ilyen 

k i3 zuzót állítani egymás alá. Két embert megbíztak, hogy 

a Weitezooh-ből zuzóérczeket termeljenek készletbe.

1720 február 4-én bakabányai bánya- és erdő mesterré 

kineveztetik Nemecskay János bakabányai jegyző.

1722 november 26-án Kirohner Mihály Miksa jelentése 

( a ős. bizottsághoz a bakabányai régi bányákról.

A bakabányai bíró Lemonl János György a f .  év január 

havában elhozta hozzám régi bányajárások leírásait, 

lyeket vele együtt átnéztem, és ő elhatározta, hogy az 1632 

ben részletesen leirt Jakabtárót feinyittatja. Be megtör-
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tényén nevezett biró junius 13-án folyamodott a selmeczi ka

marához, hogy a megnyitott bánya bejárása végett egy ta

pasztalt bányász oda kiküldessék, a főpénztáros távol lé 

tében a fő könyvvivő Halvax János jelentésttevőt utasította 

a bejárásra. B végre jelentésttevő junius 17-én Bakabányá

ra utazott, és még az nap délután megtekintette kivülről a 

felnyitott Jakabtáró helyiségét.

A hegység a tárótól nyugatra meglehetős magasságra

emelkedik csekély lejtősséggel és délről észak felé hossza

san elnyúl.

Junius 18-án reggel bejárta a bányát a város biróval 

és egy pár városi tanácsnokkal.

A táró nyilása 6 óra irányban nyugat felé van. A táró 

csak a nyílásánál volt beomolva. Különben szilárd kőzet- 

ben á ll , és az 55-ik ölben egy keresztvágathoz ért, melyen 

túl a vágat még tovább megy nyugat felé , de csak 9 ölig 

járható, tovább be van iszapolva, és sok viz jön ki a vá

gatból. Bgy 1630-iki jelentés szerint a táró a 101-ik ölben

érte el a főeret, melyből 38 Ölre visszafele egy ereoske 

után kitérő vágatot hajtottak.

£ vágat az említett kereszt vágat, mely egy erecske 

után kitakarittatott, és a 30-ik ölben egy légaknához ért,

melyről a jelentésekben 1622-ben és 1630-ban említés téte

tik.

A légaknán beomlott töreoset nőst áosolattal kellően 

fölfogták, és a légaknán túl 5 ölnyire a régiek megállot- 

tak s Innen nyugat felé törtek és ez áttörésben az 1-ső 

ölnél egy függőleges göngöritő mellett elmenve a 2-ik öl

ben elérték a főeret, amint ez a régi jelentésekben is pon

tosan meg Íratott.

A régiek itt a keresstvágatot 6 óra irányban nyugat 

féld tovább is hajtották, és as ér után S óra irányban nyu

gat felé mentek, de most mind a két vágat telve van beom

lott kőzettel; az ér után menő vágat föntjénél azonban erő

sen hoz be a levegő, a miből azt következtethetjük, hogy a 

légaknával közlekedik.

Innen vissza ment az említett függőleges göngöritő— 

höz, mely 2 1/2 öl mély, és egy nagy evésbe nyílik , melyet
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16 ölnylre dél és kelet felé megvilágítottak ée csudálkoz- 

va látták, hogy a régiek ott milyen nagy mennyiségű érkő

zetet raktak be és falazatképen elhelyezték a kemény quar-

czot, a csak a lágyabb értölteléket és gazdagabb érczeket
i •

szállították k i . ’Áz ér olyan vastag, hogy egy 5 öles ke

resztezéssel nem érték el a vastagság határát. Mind ez az 

1630-iki és 1632-iki Jelentésekben is hiven le van Írva.

Innen vissza mentek, és a táró száján kiszállottak.

A Jakabtárdtól azután egy szép réten mentek kelet fe

ló 1Ö4 ölnyire a Györgytáró hány ójáig. Györgytáró össze vám

*

omolva, de kivehető, hogy 7 óra irányban nyugat felé van

hajtva. A hányó már egészen fedve van növényzettel, melyek 

közt jó vastag fák is láthatók.

Innen nyugat felé az emelkedő hegyre fölmentek, és 

annak tetején találták a Jakabtáró légaknáját, mely szilárd 

kőzetben mélyittetett, és nagyrészt nyitva áll.

Innen a hegy vonulata szerint dél felé menve, több

nyire szőlő ültetvények között 479 ölnyire le jutottak egy 

szép réten álló aknához, melyből egy tágas cső áll ki füg

gőlegesen, mellette pedig az aknából bőségesen víz ömlik,

úgy, hogy malmot hajthat, és van is rajta 2 őrlő malom. A 
víz télen nyáron egyenlő.

Ebben a völgyben, melyben a 2 malom van, látható a ré 

gi altáró helye is . Ez az altáró a Weinrebner Gang mivelé- 

aeinek viztelenitésére szolgált, és a torkolata be van töm

ve, hogy a víz  mögötte 7 ölre fölemelkédhessék, és az em

lített csőnél kifolyhassék, és több zúzó és őrlő malom haj

tására szolgálhasson.

Innen vissza mentek a városba, és délután megnéztek 

egy 6 nyilas uj zuzót a város mellett, a zúzó még nincs be— 

födve, és a várostól keletre fekszik. Csak ritkán dolgoz- 

hatik vízhiány miatt; de nehány nap előtt járt 6 óráig, és 

a Jakabtárói zuzóérozekből zúzott össze egy kis mennyisé

get, melyet a kézi szerkén megpróbáltak és jó aranytartal

múnak találtak.

Innen egy völgyben a város felé vissza menvén 4 régi 

auzóhelyet találtak, melyek most őrlő malmok, és egész éven

át dolgozhatnak.
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Junius 19-án reggel a városbiróval és Jegyzővel k i

mentek a városból észak felé , itt látták, mi az oka annak,

hogy az uj zúzó vízhiányban szenved. A város lakosai ugyan 

is nagyban űzik a kertészetet, és különösen a hagyma termesz 

tést, és e czélra a vizárokból minden kertész lecsapol annyi 

Vizet, amennyire szüksége van, s igy a vizet teljesen fe l 

emésztik. A városbiró pedig nem meri nekik a viz használatát

megtiltani, mert azután a jobb modu gazdák ellene működné

nek.

A patak után észak felé menve föl felé 8 helyet ta

láltak, melyeken a régiek az éczeket őrlötték, némelyiknél 

még a malomkövek is ott feküdtek, e kövek igen kemények, és 

jelentésttevő sehol a vidéken nem ismer hasonló kemény kö

vet; a régi bányászok azt mondják, hogy a köveket Erdélyből

hozták volna. ^
i %.

A várostól mintegy 1/4  órányi távolságban találtak

egy beomlott tárót, melyből a völgyben folyó patak kiöm

lik .

A táró nyugat felé volt hajtva, de a nevét senki sem 

tudta; jelentést tevő azt véli, hogy ez a Kristóftáró lehe

tett, melyről egy 1602-ben kelt jelentésben említés téte

tik .

Innen vissza mentek a városba, és ebből az országúton 

Selmecz felé északi irányban egy jó 1 /4  óra múlva jutottak 

a melegpatakhoz, melyen túl nem messzire egy régi beomlott 

báróhoz Jutottak, melyből annyi viz fo ly ik , hogy azonnal 

hajthat egy malcm kereket.

Bzen a vidéken van erdő és viz elegendő, és csak saj

nálni lehet, hogy a bányamivelés egészen elhagyatott.

A város a Booskay felkelése alatt és azután a törö

köktől és tatároktól sokszor elpusztittatott, és lakossága 

annyira leapadt, hogy a törökök kiűzése után Turóczból és 

Árvából költöztek be tótok az elhagyott telkekre, s Így a 

lakosság, mely eredetileg német vala, most egészen tót.

A lakosok hajlandók a bányamivelésre, de Rákóczy for

radalma alatt is sokat szenvedtek, 2 év előtt pedig kétszer 

nagy tűz pusztította a várost, tehát el vannak szegényedve, 

és alig bírják az adót fizetni.
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Az 1632-ben kelt jelentés szerint a vizeket együvé 

akarták vezetni és egy zuzót 2 köpüvel és egy szirelővel 

akartak 2000 ftnyi költséggel felépíteni| jelentést tevő

aat hiszi? hogy azt olcsóbban is meg lehetne tenni»

Czélszerli lenne itt is , valamint a többi bányavárosok

bán megszüntetni az adót, s a helyett elrendel n i , hogy a 

polgárok a bányamiveiésre fordítsanak megfelelő összeget 

Bbből a kincstárnak bizonnyára sokkal nagyobb haszna lenne,

mint az adóból.
*

Ha a kincstár itt a mivelés megújítását pártolná, ozél 

azerü lenne Lemoni városbirót kinevezni bányamesterré, bé

tánk int 1 tallér fizetéssel, és az ő felügyelete alá helyez-
"CB - , . •

ni az erdőket is , melyekre a selmeozi bányászatnak nagy szűk 

sége van.

1727 január 8-én megengedi a főkamaragróf az udvari
• V  i I 1 E I: r • 3̂1 w 1 | •

kamara rendelete következtében, hogy a bakabányai templom 

helyreállítására egy évig hetenkint egy forinttal hozzá já

ruljon a selmeczi kamara.

1727 január 15-én megengedi a főkamaragróf, hogy a 

bakabányai Jakab tárói társulat beváltmányaibán levő arany 

márkája 78 db dukáttal az ezüst márkája pedig 20 .ft 30

fizettessék meg.

1727 deozember 5-én Írja a főkamaragróf Heübl főkönyv 

vivőnek, hogy nagyon óhajtja a bakabányai bányának, mely

re a társulat már 2000 ftnál többet költött, rendbe hozá
I *

sát és megélénkitését, ez okból a bészterözebányai része

sekkel tanácskozott, ée elhatározták, hogy most a bányában 

semmi egyebet ne csináljanak, csak a Györgytáró lyukasztá

sát Jakabtáróval szorgalmazzák éj jel-nappáll munkával, ha ez

megtörténik, akkor Gytfrgytárón lehet a zúzó érozaket kiszál

litanl. Szt a munkát tehát mind a két táróból egymás ellen 

kell gyorsan foganatosítani, és hogy az irányt el ne té

vesszék, jó lenne Selmeozről egy ügyes értelmes vágó mun

kást oda küldeni hetenkint 1 ft 30 xr. fizetéssel, hogy a 

felügyeletet 'végezze, és maga is dolgozzék.

A mostani zúzó alatt még 2 zuzót kellene felállítani,
m

éa e végett a körmöczi ácsmestert Bukowa Lőrinozet oda hívni, 

a vele megalkudni.
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Az Írásbeli dolgokat Kemeczkay városi jegyzőre lehet

ne bíznif a pénzt pedig kezelhetné Heübl főkönyvvivőf és a

számadásokat az uj könyvvivő Staberhofer vizsgálhatná meg*

1727 deczember 5-én megtiltja a főkamaragróf, hogy 

Kirchner bányagondnok Bakabányára járjon, mert.ott osak za- 

vart osinál, itthon pedig elhanyagolja a szolgálatát, iLcg- 

hagyja tehát, hogy bakabányai részelt eladja.

1729 deczember 16-án értesittetik Bakabánya városa, 

hogy a császári bizottság Bakabányára utazik, tehát gondos

kodjanak szállásról és ellátásról. A bizottság Bakabányán 

keresztül utazik Bécabe és Bakabányán tölti az é jjet .

1730 február 5-én tartatott meg Bakabányán a biró- 

választás, miután az eddigi bíró Hemeczkay leköszönt. A kö

zösség Knochay lutheránust akarta bíróvá választani, de a 

kincstári biztosok (Geramb és Búst) ezt nem engedték meg, 

hanem katholikuat kívántak. innék következtében azután Chor- 

váth kathollkus választatott bíróvá és meg la erőslttetett. 

Egyszersmind Orr gang Mihály Brnest, éa Banowitz Mihály katho- 

llkusok választattak meg tanácsosokká, és Bakkay lúárton és 

Banovitz János kathollkusok aljegyzőkké. Javasolják, hogy 

egy ügyes bányász küldessék Bakabányára, ki ott mint taná

csos és egyszersmind bányamester a bányamivelésre felvigyáz

zon.

1731 február 9-én jelenti Geramb és Conradetz, hogy 

Bakabányán Lemonl György János választatott bírónak. Vei- 

doner bejárta a Jakab éa György tárói bányát, munkában ta

lálta György-tárót, mellyel ezelőtt 2 héttel egy régi evés

be ütöttek. Sz a bánya 1 /2  órányira fekszik a várostól, a 

táró nyugat felé hajtatott. A most megütött evésben 1 # vas

tag kvaroz van a lágy töltemény mellett, de a berakat nem 

érdemes a zúzásra, dél felé , pedig az ér meddő. Sz okból a 

besztérözebányai részesek fölhagyták részeiket, éa a baka- 

bányaiak is fel akarják hagyni ezt a bányát, a helyette az

OreBtok nevű tárót a hegyben nyitni meg, melyet legutoljára 

Jenkner mlveit.

1731 február 23-án jelenti a selmeczi bányabiró, hogy 

Jenkner az ő leschnal bányájában Bakabánya mellett dolgozó 

munkásoknak 300 ftot meghaladó összeggel tartozik.
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1731 május 10-én rendeli a főkamaragróf, hogy Willi- 

diner Perdinand eddigi újbányái bányabiró Bakabányára he-

lyeatessék át mint bányabiró és erdőmester, Miller Mihály

újbányái bányagondnok pedig végezze ezentúl a bányabirói és

erdőmesteri teendőket Újbányán.

1731 széptember 15-én j Lemoni János Bakabá

nyáról, hogy a Baba dolinában van egy régi akna, melyet ő 

megnyitott, és szép ólomérczet talált benne. Pelajánlja a 

kincstárnak. A főkamaragróf azt válaszolta, hogy nincs szán 

déka a kincstár számára uj bányákat átvenni, hanem 

pártolja, ha rész magánosok vállalkoznak.

szívesen

1733 február 2-án meghalt Lemoni a bakabányai bány

biró.

1735 szeptember 3-án tett próbák bakabányai szinpo

rokkalt
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\ 1735 szeptember 20-án rendeli b. Mitrovszky» hogy ami- 

után a bakabányai György táróban nyerhető zúzó érczek jó

aranytartalmúak» meghagyta az ottani bányamesternek Leitner

Józsefnek» hogy egy pár száz mázsát termeltessen belőlük»

és egy nagyobb próbát tegyen febuczatásukkal» utasítja tehát

a főpénztárost» hogy az erre szükséges költségeket Leitner 

utalványaira kifizesse .

1736 május 29-én van az íratok közt bakabányai bá

nyabiróság Leitner József bizonyítványa» mely szerint Pót-

tér és Costebadie ketten miveltették a Baba-dolinai bányát»

de azt 1728-ban abbahagyták» a munkásoknak azonban 68 ft 

22 krral adósok maradtak.

1737 deczember 18-án Leitner József eddigi bányabiró 

és erdőkerülő kiküldetik Steinfeldre Karinthiába egy kincs- 

tárl bánya igazgatójául» és helyébe Geramb Jakab Ferdinand 

eddigi szinmérő a várostelki kohónál neves 

nyai bányabirónak és erdőkerülőnek.

tetik ki bakabá

1741 május 31-én rendeli főkamaragrőf báró Mittrov

ssky» hogy az eddigi bakabányai bányabiró és erdőkerülő Ge 

ramb Jakab Perdinand hivatalától és fizetésétől felfüggesz
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teaaék, mert geyling Ááám János aelmeczl főpénztáros allén 

az udvari kamaránál és a főkamaragrófi hivatalnál nagyon 

súlyos vádakkal lépett fel, melyekből semmit sem tudott bi

zonyítani, a főpénztáros pedig bebizonyította, hogy az el- 

lene felhozott vádak mind hamisak* G-eramb helyett Henthaller 

József, eddigi érezmérő neveztetett ki bányabiróvá és erdő

kerülővé •

1743 deozember 20-án a Lieschnai völgyben Bakabánya 

mellett dolgozó Gottesgab tárói társulat emlékiratot nyújtott

át a főkamaragrófnak a vállalat érdekében teendő intéz

kedésekről.

1. Pel van építve egy zúzó 6 nyilvassal, szükséges
i •

lenne a hozzá vezető utat is megcsináltatni, hogy tavasszal 

é8 ősszel, ha víz lesz, a zuzóérczet oda hordani lehessen|

2. a légaknát a felsőtáró hányója alatt minél előbb 

be kell végezni, mert az altáróban nincs levegő, és vájat- 

vége e miatt szünetel;

3« a Jentner örökösök 21/16 részét köteles a társulat 

költséggel ellátni mindaddig, míg jövedelem nem laez) ez

a kötelezettség nagyon terheli a társulatot, arra kell te-

hát törekedjél, hogy jövedelem legyen, amit el lehetne érni,

ha a felső táró ereszkedéséből, melyben gazdag érozeket 

hagytak, kihúzzák a vizet, és ott a termelést folytatják, is 

altáró hajtása is e czélból történik.

4* A vájó munkásokat csak a bányában kell alkalmazni

és pedig nem régen 3 hónapig nem dolgozott senki a bányá

bán. A külső munkákra mindég lehet kapni embereket.

5* Szükséges a bányához egy jő bányaügyelő, a ki 

Hízómunkához la értsen.
*

6. Stióta a társulat Kirchner gondnoktól a bánya egy 

részét átvette, a régi társulatot illető  fizetések is tör 

téntek és Klrohner a heverő részekből nehányat eladott, a 

gondnoknak kötelessége ezenkívül is számot adni.

7« A város, maly a bánya principálisa, kívánja igen

helyesen, hogy a bányánál egy Írnok alkalmaztassák, ki a

számadásokat elkéasltae, a részesek állományát nyilván tart 

aa, a költségeket kirója.
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8 . Kirchner gondnok mint igazgató ellenzi a bányair- 

nok alkalmazását, pedig erre a társulatnak nagy szüksége

Tan, mert Kirohner or a társulat nevében fizetéseket is tel 

Jesit, melyeket a társulat leróni nem köteles.

9» A társulat nem emel nehézségeket Kirchner ur igaz

gatása ellen, de megkívánja, hogy az igazgató koronként meg

beszélje a bánya ügyeit a részesekkel, és csak az ő bele

egyezésükkel intézkedjék*

10. Ki kellene a kamaránál eszközölni a magasabb bevál

tásárakat

1744 Junius 3-án jelentést tesz Henthaller a bakabá

nyai bányamester, hogy Kirchner nem akarja megengedni a 

lisohnai bányához küldött munkásoknak az ott dolgozást, 

hogy Kirohner a Lieschnára rendelt bányaügyelőt avval fe

nyegette, hogy agyonlövi.

1745 Január 9-én értesíti a főkamaragróf a főtiszte

ket, hogy az udvari kamara Bakabánya városának hetenként 3 

ft pénzsegélyt engedélyezett 3 évre, és miután a múlt év

ben a lesnyai bánya, melyet most már Gottesgab tárónak ne

veznek társulattá alakult, melyben 1 1 /2 /1 6  résszel Baka

bánya vároe is részt vett, és az év folyamán erre a bányá

ra ¿.2C ft 6 xrt költött, utasítja a főkamaragróf a főpénz

tárt, hogy Bakabányénak ezt az összeget megtérítse, mint 

segélyt.

1745 január 29-én felszólitj főkamara

&róf Kirchnor bányagondnokot, hogy az ellene a lesohnai tár

sulattól beadott panaszra 14 nap alatt válását adjon.

1745 október 28-án bizonyítják, hogy a Georgi stollner 

társulat Bakabányán veszteséggel dolgozik, és a magasabb 

fizetését kéri.

17 47 április 6-ikán meghalt a bakabányai bányabiró, 

Crerhomb.
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1654 február 13-án átengedi Bakabánya városa a Weite- 

zech bányánál bírt 8 /16  részéből Octavlo Lumago béoal vá

rosi tanácsosnak 2 /16  részt,

Gallerna Antalnak 2/16 részt,

üngedew Andrásnak 1/16  1/32 részt

Brnst János sáfárnak 1/32

1654 Juliua 20-án főbejárás tartatott Bakabányán: 

Legelőször megnézték Leuttentárnát, mely mindjárt a 

város felett van, s mely nem régen ujlttatott meg* E tár

nától a szőlőhegyeken és szántóföldeken át egy vízvezeték 

vezettetik a város alatt épített zuzóhoz* A város lakói 

minden ellenvetés nélkül megengedték a vízvezeték cslnálá 

sát, csak fíartakovitz János nem akarja szőllején át meg

engedni az árok keresztül vitelét.

Másnap megnézték a lelte Zeoh bányát, melynek fele a

kincstáré, még mindég a kitakarítással vannak elfoglalva*

De elértek már egy vörös, vastag, és könnyen vájható eret, 

mely aranyban jól tartalmaz*

Feljebb a hegyen megnyitottak a Gulden Rosehkranz ré

szesei egy régi tárnát, mely ünterm Kleingappel-nek nevez

tetik.

Azután a hegyen túl megnézték a Gulden Bosenkranz 

bányát« melynek kutatásai közé Ehrenreutter ur is beszo

rította magát, de miután a hely nem volt elfoglalva, úgy 

Ítéltetett, hogy Ehrenreutter a kutatását megtarthatja, 8 

ebbe belenyugodott a város is*

1655 április 17-án átadta a klnostár nevében Gallus 

György könyvvivő és Reittlnger Kristóf ellenőr a Bakabá

nyán levő Jakab tárnánál és Weitenzechen tárnánál bírt kinc 

tári részeket, mindegyik tárnánál 8 /16  részt Ottavlo Luma- 

go, éa Antonlo Galleson vállalkozóknak hübérbe 3 évre avval 

hogy a termelésnek 1/17  részét adják bérül* Az erre vonat

kozó szerződés jullus 10-én bejegyeztetett*

1669 február 9-én voltak a bakabányai János tárna ré- 

szesels
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Winkler Jakab János 6/16 résszel

Hotlár Márton 

Merziar Gyurko 

Datau János

2/16

2 /16

2/12

Soharinger Mátyás 1/16

Kayerle György 

Prohotzka Márton

2/16

1/32
Hofflinger Vilmos János 1 /32  R

A költség hetenként 1 ft volt 1/32 részre*

1670 deczember 6-án megintette a bányabiró a baka-

bányai bányapolgárokat, hogy a bányaköltségeket rendesen 

fizessék, mert különben el fogják őket hagyni a munkások.

1672 julius 16-án Serczmek Dániel, Schmidt Pál, Túrt 

sok Mihály, és Tentzer János eladják a bakabányai Gulden 

Rosenkranz nevű bányánál birt 1 /32  részüket Pastorowitz ib

ruhámnak 4 tallérért*

1675 márczius 16-án panaszkodtak a bakabányai Gulden

Rosenkranz tárnái vájárok, hogy a város már január 12-ike

óta nem adott nekik fizetést, pedig a város a bánya főbir

tokosa* A bányabiróság megintette a várost, hogy mint egyi 

ke a bányavárosoknak ne engedje a határában levő bányá

szatot elpusztulni*

1679 augusztus 2-án irja  a bányabiróság a bakabáryai 

bírónak, hogy Aurora János panaszképen jelentette nála, 

hogy most,, midőn ő és társai Gulden Rosenkranz bányát is

mét munkába venni akarták, a bakabányai biró lefoglalta bá

nyaaserszámaikat* Figyelmezteti a bányabiró a bakabányai 

birót, hogy ezt ne tegye, mert ő Felsége érdeke ellen len

ne a bányamivelést akadályozni

1680 május 4—én átengedték a Roohsner örökösök a baka

bányai Gulden Rosenkranz bányából 1 /64  részőkét Roth Hermán 

Jánosnak avval, hogy ha jövedelem lesz, nekik ezért 3 márka

ezüstöt adj

1690 február 9-én főbejárás volt Bakabányán, és fel 

jegyeztetett, hogy a Hülfgottes tárnában 6 óra irányban 

nyugat felé a múlt évben 20 öl vágatott k i , és egy jó ala 

ku ér vágatott át, mely m o st  észak felé föltáretik*
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1700 oájua 14-én kinevezte a főbányagrófi hivatal ad 

ainiatratora üemetsohkay György János bakabányai városi 

;«gyzót bakabányai bányamesterré és érdómesterré (à sel- 

itcsi bányabiró a kinevezést károsnak tartja).

1731 ieozenber 7-én kiegyezkedtek Jen^kner és Pontani 

a Liescxma nevű bánya főrészesel Bakabányán az aj részesek 

kel, hog7 a régi bányaköltségek megfizettessenek, és Jene- 

¿ernak 2/16 réas as elóleg lerovásáig fenntartassék a tár

salat költségén.

1733-ban Geramb Nándor volt Bakabányán Bergmeister.

1742-ben Henthaller József volt bakabányai bányabiró
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