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16^0 február 26-án rendeli I U  Perdinánd király rothenfelsi 
Roth Hermann admini stratomaknogy a kormoczi alsó bányami ve
lőst /vordere Zeche/ hagyja fel, mert abban már nem találnak 
műre valót, hanem az aknákat és az átjáró nyilámokat tartsa 
fenn*
1652 január 15-én kineveztetett Lasitius Israel a Goldkursöjard- 
lung oányaimoka ugyanoda gondnok segéddé az elhalt Purzpüh— 
ler Mihály helyébe*
1653 február 23-án rendeli az udvari kamara, hogy miután Os — 
termann Mátyás Lübeck-bői felajánlotta találmányát, mely sze
rint 10 lóval annyi zuzóérczet lehet szállitani a zuzókhoz, 
mint most 100 lóval, neki, vagy az ő megbízottjának Maszman

m-

Daniel Dávidnak e készülék bemutatásához az administrator min- 
dent rendelkezésére adjon, és az eredményről jelentést tegyen*
1677 május 21-én jelenti Benedikt Theobald Mayer a Goldkunst
handlung gondnoka, hogy az administrator rendeletére bejárta 
szakértőkkel együtt Ertl bányáját, és következőképen találta*
k támaszáj előtt 10 ölnyire van a zúzó, a téma 6 óra irány
ban nyugat felé van hajtva; a 40—ik ölben van egy 2 öl vastag 
elleniejtes ér déli csapással,tölteléke fehér quarcz és agyag, 
szép arany tartalommal, ámbár Kormoczon az ellenie jtes erek
rendesen meddők* Ez az ér mind a két irányban egészen érintet
len*
Ezen túl 6 öllel van egy barna quarczos ér déli esapássál,mely 
után a régiek mind a két irányban feltárták, csak 6 öl van be
lőle nyitva, felfelé le van rejtve, lefelé is megkisérlettékP 
hogy mélyebb szintről egy tovább nyugat felé felevő kovandos 
érhez juthassanak, melyből Ertl mset zúzó érczeit termeli.De 
a mélységben régi be rakatra jöttek*
Tovább találtak egy 9 óra nyugat felé hajtott vágatot, mely
Winkler aknához vezet, ahol jó zúzó érczeket temeltek, oe 
most be van omolva*
Ettől 2 ölnyire van egy barna kvarezos ér, mely 1/2 öl vastag, 
és • ó aranyt art alma, s a talp alatt érintetlen*
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~ ̂-nia-n tjovacb mentek a tájmaoan Mords chachti-g , es a váj alvégig 
zQb. ölnyire, melynek folytatását nem javasolják, mert előtte 
aagy verések rarmak, es a meadő fekü közel van a fedühöz* A 
tamat csak a Mordschachtig kellene fenntartani» Mxvel pedig 
a talp felett mar igen le van rejtve y lehetne vagy 8 öllel 
melyebben egy uj tárnát nyitni, mellyel a Winkler aknáig és 
azon túl lehetne menni, hol néhány év előtt jsrtl kutatásaiban 
a Haabenpronn mellett 2 akna volt lemélyitve ~Ld. ölre, melyek
ből Li-jjO pirét aranyat tartalmazó, zúzó érczeket termeltek, 
de a nagy vizek miatt Ertl igénytelen volt a munkát abbahagyni. 
Az öreg emberek oizonysága szerint isrtl ott még sokat elha
gyó tt*
A banyához tartózó zuzomü roskatag ugyan, de kevés költséggel 
nelyreállítható annyira, hogy benne dolgozni lehessen* 
mindezek után .javasoljak, hogy a kincstár Ertl bányáját és 
zuzoját 95c rftért vagyis 900 magyar forintért megvegye, és 
Ereinek élte hosszáig megengedje, nogy netenként egy nordó 
sört kimerhessen.
ItiTt július 25—ez. javasolja Mayer Benedek Tneobald a Qoldknnsl»- 
harf3' nr»g gondnoka, hogy a Mátyás áknaoa egy szivattyúzó gép 
allittassek, melynek segitsegével biztosabban lehetne a mély
ségét 3zarazon tartani, mert az Anna almai gépen sokszor törés 
történik, és ez akadályozza a mélységben levő jó zuzóérczek 
megnyereset* Az uj vizemelő gép 2000—2500 Ft—ba kerülne *
ló7? oktober 5—en főbejáLrás tartatván elhatároztatott, hogy 
Mátyás aknaba, melynek feneke 14 öllel mélyebben van már füg— 
gelyen mint az altárna, a fenéktől pedig a teléren még 5 szi
vattyú rakat van lemelyitve, - egy rudas vizemelőgép állittas- 
sék fel, és e végre 2 zuzókerék esése fölhasználtassék. A költ
ség a vascsöveken kivul 1800 Ft—ra el ö irányzó z tat ott*
lő77 november l^n jelenti Mayer gondnok, hogy a mátyásaknai 
uj rudas viz emelő a jövő évi pünkösdi ünnepre elkészül* Az 
ar.nafiimfl-i géphez most rakatja a 9—ik szivattyú rakatot, és ez 
alatt 8 ölnyire van az atm« feneke# Jelenti továbbá, hogy Roth 
Igen szépén viselte magát a kincstár irányában, és a Raffl-fé
le kutatásokból 12-t ajándékozott a kincstárnak, ezekhez Mayer 
aég kettőt tűzetett ki az alma mellett, hogy a Finsterstem



a Írna mélysége inkább biztosítva legyen«
1679 mágus 19-én rendelik Trautmanntorff és Mayer csaszáürfi 
biztosok, hogy :
1« Miután Mátyás aknában az uj vizemelőgép már berendeztetett, 
és a bejárás alkalmával is úgy találtatott, hogy jó érczekre 
és zuzoérczekre van kilátás . a megkezdett bányamunkái átok
f o lyt at an. dók»
2« Miután Weidtner János sáfár meghalt nelyébe Stainhúbel 
Mihály neveztetik ki sáfárrá a rendes fizetéssel, szállással 
a Schaffereiban, és az italméréssel,
3« szükséges, hogy úgy, mint régebben, minden negyedévben, 
vagy legalább minden félévben íőbejárások tartassanak, és a
határozatok jegyzőkönyvbe foglaltassanak és felterjesztesse
nek«
4« A felső bányák /Hintere Zech/ fő térképe folytatandó és mi
előbb bevégzendő, s e végre a bányairnok melle Hirschner expec— 
táns adatik segítségül.
5« A szertamok a GqI^imnathand 1 nr>g gondnokának aláírása nél— 
kül semmit se vegyen és ki ne adjon, és számadását a számvevő
ség csak akkor vegye át, na a gondnok is alairta.
0« Mivel a Goldkunsthandlunghoz sok rét és szántóföld is tar-
'coziic, össze kell azokat irnl, evidentiában tartani, és melyek 
nem szükségesek, eladandók«
7• Az olvasztóban a kovandmarák olvasztása a selmeczi szegény 
érczekkel folytatandó, és kísérlet teendő, nem lehetne-e a 
szegényebb fekete rézérczeket is ily módon előnyösen feldolgoz—

8« Az esküdt kémlész utasittatik, hogy a marék nedvtartalmát
meghatározza, és javaslatot tegyen, hány rümpl veendő egy má
zsára?
9« a beszterczebányai kamarának meghagyatik, hogy a rhonitzi 

. és breznicskai vasgyárakban jobb zuzóvasakat készíttessen«
10«Az erdőkre gondot kell viselni., a kecskéket és juhokat nem 
szabad az erdőkbe engedni ,, és minden évben erdő be járás okát 
kell tartani} a bányabiró pedi^ jobban utána nézzen az erdő-
kezelésnek;
J-lo A cioz-'cek és altisztek száméira utasításokat kell szerkosz—

10,632/Hné



tenl) és az administrato mák felterjeszteni*
12. A tisztek az elöljáróságok iránt köteles tisztelettel s 
engedelmességgel viseltessenek, ide s tova ne utazgassanak 
engedelsn nélkül, egymással a kincstár javára közreműködjenek, 
különben hivataluktól el fognak mozdiirtatni.

#1689 augusztus 8-án irják a körmöczi főtisztek a selmecziek- 
nek. hogy augusztus elsején Mátyás és Anna akna között a bá
nyában tűz ütött ki; elzárták azonnal az aknákat, és csak teg
nap nyitották meg, de a tűz ismét fellobbant, kérik tehát »hogy 
egy tapasztalt tisztet küldjenek a holnap tartandó tanácskozás
hoz, rtog7 a tizet mikepen lehessen eloltani? Hasonló kérést in
téztek a 'Desz te reze bányai tisztekhez is*
1690 február 22-én rendeli a főkamaragróf, hogy miután a bánya 
némely helyütt most is füstöl, a tisztek azt bejárják, és a
tuz végleges eloltásáról intézkedjenek*
1696 október 18-án bejárták a kormoczi Goldkunsthandlungot: 
Meirner selmeczi fokonyvivo, Reutter Dániel titkár, Deadda 
bányatiszt, Deadda bányaügyelő, Hirschfeld Antal körmöczi käyv- 
rivő, Gottier István, Kuprecht Alajos, (ilatz Izsák bányaügyelő, 
es jelentik, hogy itudolf aknán, mely 108 öl mély, és bejarásra 
használta tik, leszáiiottak a mélyaltámára.

• ^ 

Ott van a rakodóban egy nyugat felé hajtott 12 öl hosszú vágat, 
mellyel a feku eret akarták elérni, de mivel nem volt közelben 
zuzo, egy idei? szünetelt* Most azonban már rendelkezésre *11 
egy zúzó, tehát ezt a vágatot ismét meg lehetne indítani *
Mentek azután Anna airn« felé, és miután azt beszélik a tisz—

%•

tek, hogy az ér ettől az aknától dél felé, alig dO ölnyire 
Tan lemivelve, tanácsosnak tartanók, hogy a mely szintekben 
dél felé reltáró vágások hajtassanak.
Mátyás akna 199 öl mely és alatta jo zuzóérczek termeltetnek, 
olyanok, mint Anna akna alatt, tekintve, nogy a fő értol a fe— 
dőoe és f eku.be szakadékok mennek, czélszerü lenne Mátyás akná
tól a mar megkezdett fedővágatot folytatni*
Lipót akna mellett a mélymivelés napról napra nehezebb és 
költségesebb lesz, mert az alma már nem éri el a művelés fe
nekét, hanem ebből külön göngőritövel kell 9 ölnyire emelni 
a kivágott zúzó érczeket, hogy as> »írna fenekéhez szál littas—
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ganak. Előre kellene tehát gondoskodni, hogy ha a fejtés 
itt megszűnik, azt más helyen lehessen megindítani. Hintán 
pedig a Naszfeld e mélységben még nincs lefejtve, legjobb 
lenne azt a Grundschachtból indítva megnyitni és föltárni*
Végre czélszerünek tartanák, hogy a mélyaltáma szintjén 
minriftn aknától fedővágatok hajtassanak, és a fedő kőzet meg
vizsgál t assék .
Ib96 november 4-én jelentik a fő tisztek, hogy a bányában a 
termelés jó, a vizek a feneken tartatnak, de fent kevés a 
víz, és a zuzók nem győzik a termelt zuzoérczet feldolgozni.
A keresztvágatok Mátyás, Anna és Lipót ak-náTmái munkában van
nak.
Ib98 május 12-én jelentik a főtisztek a Bécsben levő főkamara- 
grófnak, hogy a sót esőzés következtében a bányában emelkedik 
a víz Lipót aknában még mindig igen jó zúzó érez törik.
Ib99 junius 5—én jelentik a kormoczi főtisztek, hogy az Anna 
aknában és Mátyás aknában a vizek már 10-12 ölnyire fölemel
kedtek, a mélységet elfullasztatták, és mert a vizek igen 
vitriolosak, a vascsöveket megmarják, leérik, hogy főbejarás 
tartsssék a végre, hogy a Lipót aknai mélymiveles biztosítá
sára a szükségeseket elhatározni lehessen. 
l'/OO junius >0-án jelenti Preiseisen gondnok, hogy az éjjel 
a Lipot aknában a nélymüvelésnél nagy omlás történt, es a 
göngöritőket össze tőrre, úgy hogy az ott volt munkahelyek
hez rémi nem lehet; a viz is felemelkedett 4 ölnyire, kény
telenek tehát feljebb kezdeni a fejtest, de ott a zuzóérczek 
nagyon szegenyek.
1700 szeptember 28-án értesiti az aaministrator a kormoczi 
bányahivatalt, hogy az udvari kamara rendeletébül Szondel ur 
az o uj szivattyúit Körmöczön fogja berendezni és megpróbál
ni. . ; . • •
1700 szeptember ü9-én jelentik a tisztek, hogy Lipot akna 
mélysége fel van hagyva, csak Anna akna alatt lehetne 22 öl
re az uj szivattyúkat berendezni.
1701 szeptember 6—án jelentik a fcörmoczi főtisztek, hogy a 
bányákat bejárták, a felső bányánál /Hintere Zech/ most nes
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, ,2Ók a vizet;, a mélység el van részben fűi a, Anna aknánál
azonban méé d2. ölnyire van a viz az altima talpa alatt, és 
csak lassan emelkedik, igy tehát lehetséges lesz a talp alatt 
levő jó zuzoérczeket onnan kiszedni, még mielőtt, viz alá ke
rülnének; a többi almánál nem lehet tudni, hogy milyen magas
ra emelkedett már a viz,. mert a rossz levegő miatt nem lehet 
oda lemenni. Mind a két altáma északi vájatvégei jó alakúak.
1706 április 19-én jelenti Preiseisen és Sauerwein a bárónak, 
hogy tegnap este Anna aknához közel: az úgynevezett Altergrund- 
bán olyan nagy hegye sus z ami áj? történt, hogy a völgyet elzarta, 
és a bergi patakot tóvá földuzzasztotta annyira, hogy mint egy 
tó kiterjedt Anna aknáig, és ott az Einzucht-on át befolyt az 
aknába, és az altárón a Rudolf-aknáig mind felszedte a pallókat; 
egyéb baj nem történte mert az emberek az aknából még jókor me
nekültek. Fent pedig sikerült nemsokára a bemosott tömegen ke
resztül egy árkot ásni, és a felduzzasztott vizeket tennésze— 
tes medrökbe levezetni. • I
1706 deczember 27-én megemliti báró Hellenbach egy levelében, 
hogy Kribanus akna a kötéllel együtt leégett.
1710 mágus 5-én Preiseisen György János pénztáros és Sauerwein 
József Márton főkönyvivé jelentést tesznek a gr.Starhenberg- 
féle udv.bizottság rendeletére a Goldkunsthandlung viszonyai
nak javítását illetőleg tett kérdésekre.
Tagadhatatlan» hogy a felső bányák /Hintere Zeche/ már régóta 
veszteséggel működnek és az altárón, és felfelé már nagyon le 
vannak fejtve. Ami megtörtént, azon már segíteni nem lehet,de* 
az is bizonyos, hogy az elmúlt 1709—ik évben nem volt veszte
ség, hanem egy kis fölösleg lett az eredmény.
Az elmúlt háborús időkben volt veszteségekből kiindulva azt 
kellene következtetni, hogy felesleges minden munka és eről
ködés egy jovedelmes mivelős berendezésére, és legczélszerubb 
lenne a bányamivelést azonnal megszüntetni, de tekintve ,hogy 
a Goldkunsthandlung minden veszteségek mellett mindeddig még
is fenntartatott Istem segítségével anélkül, hogy az udvari ka
marától pénzbeli segítséget kapott volna s reményük,, hogy az 
isten ezentúl is kegyelmes lesz, és fáradozásaikat tekir.tetbe 
véve a müvek fenntartását lehetővé teszi.
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A személyzeti ügyeket illetőleg:
A főpénztáros Preiseisen öregsége és erőtlensége miatt nem 
járhat ugyan a bányába- de azért sok évi hivataloskodása a— 
iatt annyira ismeri a banya•minden viszonyait, nogy jó ta — 
náccsal mindig képes az ügyeket előmozdítani, a fölszinen 
pedig és a zuzókban gyakran utána néz a munkának es az ered
mény felett ellenőrzést gyakorol* Nem is volt eddig e miatt 
semmi hátramaradás•

*

Sauerwein főkönyvelő hosszú ideig beteg volt, es a múlt év— 
oen folyamodott, hogy a bányajarástól es a bányabirosági ir- 
nofci, erdömesteri, bányamesteri, es titkári hivatalok viselé
sétől rölmentessék, ami kegyesen meg is történt, úgy hogy 
csak a könyvvitellel foglalkozva erejét lassanként ismét visz- 
sza nyerhette, es mostmár a oányamesteri es erdőmesteri diva
tait is elláthatná, különösen ha Hirschner Ádám mint segéd 
alkalmaztatnék, és a számvitelben némely könnyítések tétet- 
nének.
Miután tehát ők mind a ketten mind eddig jól betöltötték fő
hivatalukat, a mellékes foglalatosságokért pedig semmit•sem 
kaptak, nem látják annaV az okát, hogy velük változttás tör
ténjék} mert a bányába járás ugy is a sáfárok, bányatisztek, 
és bányaügyelők foglalatossága, a főtisztek ezt csak ritkán 
teljesitik máshol is*
A sáfár Schmidt mindeddig jól teljesítette hivatalát, és ha 
valamit elmulasztott, ez csak azért történt, mert bent a vá
rosban és nem a Schaffe re i-ban lakik* Tekintettel arra, hogy 
már Schmidt is öreg ember, czélszerü egy arra alkalmatos fia
tal embert rendelni mellé, ki addig, mig ők élnek, eltanulhat— 
ná tőlük mindazt, amire későbben egy művezetőnek szüksége le- 
end.
Kollmann bányaimok mindég teljes megelégedésre szolgált,
csak az utolsó időben romlott meg a szeme annyira, hogy nem
járhatott a bányába, de ugy látszik, hogy szembaja már javul,
és megérdemlené, hogy mostani 54- garas heti fizetése felemel
tessék*
Schretter Damian expectans is hosszabb ideig segédkezett a 
bányamestemek, és szorgalmasan eljárt a bányába, de azért
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belőle soha nem lesz jó bányász, mert értelmi tehetségei igen 
korlátoltak. Tekintettel azokra a hosszú évi kitűnő szolgála
tokra »melyekkel atyja a néhai főpénztáros a kincstárnak sok 
hasznot hajtott, illendő, hogy a szegény fiatal ember fenn- 
tartassék, és olyan dolgokkal foglalkoztassák, melyeknek el
végzésére képes. - ‘
Heuszl Mihály szertámok és szertári imok igen pontos és gon
dos tisztviselot nem lakik ugyan a bányánál., hanem a gondnoki 
lakásban, melyben a szertár is van. ő látja el a pénzverő szer
tárát is, mely a kamara udvarban van.
Az ellen pedig tiltakozik a főpénztáros, hogy ő 40 évi jó szol
gálatai után öreg napjaiban a szerfcárnoki teendők ellátására 
kényszerittessek, és úgy fő foglalatosságát, a pénztár ellátá
sát elhanyagolni legyen kénytelen.
A mivelest illetőleg:
Nem tartják lehetőnek, hogy az itteni népséggel, akármiképen 
rendezzék be a mivelést, jobb eredményt lehessen elérni, mint 
eddig.
Mert sohasem jelennek meg a munkások teljes számban, különösen 
tavasszal és aratáskor el kell nekik nézni hogy kimaradnak, 
hogy kis gazdaságukat elláthassák, robotot teljesíthessenek, 
a katonaság számára fuvarozzanak,stb. Annyi embert kell tehát 
összesen tartani, hogy ilyen esetekben se akadjon fel a munka, 
és sokszor az ácsokat és csilléreket is zuzoércz fejtésnél kell 
alkalmazni. ^.■
A rakodó helyeket a bányában nem tanácsos szélesebbre és maga
sabbra vágni, mert a kőzet nagyon töredezett és nehez és költ
séges volna a nagy üregek nyitva tartása.
A municaszakot lü óráról ö—ra szorítani már megkisérlették,de 
ismét abbahagytak, mert a munkások néha 2 óra járásnyi távol
ságból jönnek a munkába már kifáradva, és kénytelenek munka 
közben gyakran megpihenni, úgy, nogy valójában csak 8 órát dol
goznak. Ha a munkaszak csak 8 Óráig tartana, akkor a valoságos 
munkára csak 4 óra fordittatnék, és ugyanazon személyzettel 
csak félannyi zuzóércz termeltetnék. A bérjegyzékekben elszá
molt napszámok csak fél munkaszakot jelentenek, és ezentúl e- 
gész mun&aszakokban fognak tifejeztetni.
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A szerszámot jobb vasból és aczélbol készíteni czelszerü len
ne, de most nem lehet a SzepességDŐl aczelt es vasat kapni , 
sőt Ehoniczon is igen Keveset keszitenek, kenycelenek tehát 
olyan szerszámmal megelegeani, amilyen van.
A zuzóérczek tartalma válrozó*, a múlt évoen 2 Lipót aknai zu-

#zó -DÖbb aranyat termelt, mint 4 Mátyás aknai; ez igaz* de a- 
zert nem lehet a Mátyás aknaiaicat azonnal elhagyni, és csak 
Lipót aknaiakat termelni, mert ezek rövid idő alatt kifogy
nának, és akkor mindenütt csak a szegény Mátyás aknaiakat kel
lene feldolgozni; úgy kell tehát intézkedni, hogy <- termelést 
lehetőleg egyenletesen megtarthassák» és a jobbak mellett a 
rosszabbakat is feldolgozzák.
Hogy a zuzókban a munka néha hanyagul végeztetik, azt lehető
nek tartják, és minden alkalommal intik őket a szorgalomra és 
gondos munkája. A zúzó sáfárokat, ha kezelésük nem volt kie- 
légitő, elcserélték, és más zuzóhoz tették, mert sokszor nem 
tehet a sáfár róla, ha a zuzóércz szegényedik; és ezt ezentúl 
is meg fogják tenni. De tekintetbe kell azt is venni, hogy a 
zúzó munkások bére nagyon csekély, egy szirelő heti bére -7*8-
9 garas, amiből bizony meg nem élhetne, ha szülei töboet nem 
keresnének. Ezért nagyon nehéz szirelőket kapni,és szükséges 
lesz bérüket emelni. A zúzó sáfár heti bére 25 garas. Egy ö 
személlyel ellátott zuzo összes heti költsége 6 Ft. Hem lehet 
őket arra szoritani, hogy hetenkint egy bizonyos mennyiségű 
aranyat adjanak be, mert ha a zúzó érczben nincs annyi, akkor 
igazságtalanul lennének büntetve. Ezen a bajon nem lehet segí
teni.
A ponyvákat most a bányaügyei ők szövetik a bányánál elhasznált 
szállitó kötelekből.; melyeket csak akkor vágathatnak le, ha a 
bányasáfár meggyőződött, hogy rosszak. Ez czélszeru eljárás, 
ée kár volna a bányaügyelőknek a ponyvák készítését megtiltani, 
mert azután nem kapnának ponyvát a parasztoktól akkor, amikor 
szükséges, és a rossz kötelek is igy használtatnak fel a leg
jobb módon.
A mostani szíreket sokféle képen próbálták már megjavítani, 
kisebb-nagyobb eséssel, de úgy legjobbnak találták, ahogy most
vannak. ' J
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A foncsor kiégetesénél meg fogják próbálni a kéneső gőzeit; 
relfogm és ismét megnyerni*
A pörölymester panaszkodik, hogy a mostani szakmány mellett 
nem cud megelni, kérik, hogy Selmeczrol küldjék meg az ott al
kalmazott tarifát;»
A kemény zuzóérczekkel tettek máj kísérletet, megpörkölték, 
es azután zúzták, de mindig úgy tapasztaltak, hogy a pörkölt 
érczek aranya nem volt olyan, finom, mint a nyers zuzoérczeké» 
a lyers érczek aranyának finomsága rendesen 1^ karát; az első 
kisérletnei pörkölt erezek aranya pedig 12 karát 7 1/2 gren 
finomságú volt, és a második kísérlet aranya csak lü karat 2 
gren rinomságu vala, pedig ez a második még jobban meg volt 
pörkölve, mint az első, nem javasolhatják tehát a pörkölést, 
mert sokba kerül., es szegényebb aranyat termel.
Az űindecken táró és Finsterstem akna felhagyását még nem ja
vasolhatják, mert a táróban még van zúzni való, és valószínű, 
nogy a legközelebbi időben a zuzóércz ott megjavul* A Finster
stem aknáDoi pedig az utolsó években jó zuzóérczeket termel
tek; és miután az alsó bányaosztályban /Vorderzeche/ a főér 
a mély altáró alatt még érintetlen, czélszerü lenne a Finster
stem aknát odáig, m»e» 46 óllel lemélyiteni, és a szállítást 
ott berendezni»
Azokat a fedü és fekü vágatokat, melyeket a felsőosztályban 
1699—ben megkezdtek, már abba is hagyták, és nem lehet oda 
sem jutni, mert az erek a mélyaltárón teljesen le vannak fejt
ve, és onnan fölfelé is az uj rakodókig, itt tehát nincs már

%

mit keresni*
Daniel táró és Clausen táró vájatvégeit meg lehet még nézni, 
de Winkler «frnáná 1 már régóta szünetel minden munka* Hogy a 
fedü kőzetben találhatok-e erek, azt nem lehet bebizonyítani, 
ámbár a sok apró kutatás és táró nyoma azt látszik jelenteni; 
azonban valószínű, hogy nem leltek velők semmi különöst, és
és reménységet adót* A fekü közetet ellenben jó lenne: megvizs
gálni, a Nassfelden a Rothwasser felé kutató aknácskákkal meg 
lehetne tudni a hegység minőségét* A régieknek is jó remény
ségök volt ez oldalra*' A Kribanus aknánál volna a legjobb hely 
egy fekü vágattal megvizsgálni a fekut* Hasonlóképen a Baben-
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brunnál, nem messze a Winkler aknától, ahol a feku-vágat már 
meg is indíttatott, csak azt kellene folytatni; és ha helyes 
a régiek nézetehogy t*i* az ér a Nassfelden laposan fekszik, 
ezt is innen lehetne legjobban megvizsgálni»
Hogy az alsó és felső bányaosztály fő ere egy és ugyanaz, 
vagy különféle erek? ezt nem lehet még most eldönteni, ámbár 
az, hogy a zuzóércz az egyikből fehér, a másikból pedig bar
na, azt látszik jelenteni, hogy itt két külön ér van* Ismere
tes azonbant hogy a régiek a Rudolf aknától egy 100 öl hcsszu 
feku vágatot hajtottak, és több eret átvágtak vele anélkül, 
hogy megvizsgálták volna* Könnyű volna e tekintetben egy ki— 
sáriét*!» tenni a Finsterstem aknából, ha a most mivelésben 
álló északi vájatvég tovább folytatik, és az ér benne ki vágód
nék, akkor feku— és fedu keresztezésekkel meg lehetne tudni, 
üogy a két föér egy—e vagy nem? Hogy a főér a mélyaltáro a— 
latt még egész, azt niá-r említették, és a Finsterstem akna le
mélyítése után meg lehetne azt is vizsgálni*

%A Fleischer Stollwandot is jo lenne keresztül tömi, es a 
Kribanusz akna és Rothenbrunn völgyében a fekü hegységet meg
vizsgálni*
Hogy a vitriol főzésre most olyan sok fa felhasználtatik, an
nak oka az, hogy a jo vitriolos kövek a bányában kifogytak, 
és az utolsó időben csak régi berakatokat lugoztak ki, me
lyekben kevés a vitriol; igy régebben a jo anyagból d. heti 
főzés után kaptak annyi vitriolt, amennyit most 8-9 heti fo- 
zés után is alig kapnak* Ezen nem lehet segíteni* A főző in
tézethez a vizet szekérrel kell hordani, mert azon a vidéken 
források nincsenek oly magasságban, hogy a fozőmuhöz vezetni 
lehetne* Az eső és hóviz gyűjtésére van egy nagy famedencze, 
es csak akkor hordják a vizet, ha ebből már kifogy* Már 4 é—

%

ve, hogy nem főztek vitriolt, és még jó ideig nem fognak főz-
m

ni, mert most is van 300 mázsa készletben, mely a mostani 
csekély ezüstteimelés mellett /hetenkint dOO márka/ még egy
néhány évig elegendő lesz* Ha későbben ismét szükség lesz ^ 
vitriolra, és a Kribanusz aknai kövek meg nem javulnak? jobb 
lesz a vitriolt Bécsből hozatni, mintsem az itteni szegény 
kövekkel bajlódni.
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1710 május 16-án jelentést tesznek a körmöczi tisztek Schick- 
sayer udv. számtanácsosnak a cs. bizottság ama rendeletére, 
hogy a hegyoldalakon fekvő nagy kvarczdarabok megpörkoltesse— 
nek, és úgy felzuzassanak.
Az urvölgyi bányaügye lő Frei dich Bálint rendelteti; ide a ki- 
serlet megtételére} 6 egy helyet kiegyengetett, arra lerakott 
800 darab fatuskót, és ezekre egy fél Öl magas falat rakott 
a kvarczdarabokböl, azután pedig reá töltette a kisebb dara
bokat 2 öl magasságig és befedette egészen apró darabokkal, 
mint egy bogsát, ezután meggyujtotta a fát, és az égett las
san t> hétig, kihűlése után úgy találták , hogy a tűz csak rész
óén pörkölte meg a nagy darabokat, olyat5 amely magától szét
hullott volna, mint a mész, egyet se találtak, össze törették 
azután az égetett kvarcz-darabokat nagy kalapácsokkal, és fel- 
zuzatták a Herlisch zuzóban a legnagyooo felvigyázat mellett*
A zúzás 9 napig tartott, és a felzuzott >̂81 icastenből csak
10 Piser aranyat nyertek, mely a próba szerint lü 1/2 karátos 
volt, értéke pedig 7 ducat és 37 dénár lett.
Régebben Körmöczon a kemény zuzoérczeket pörkölték, ae a hal
mot úgy alakították, hogy egy réteg fára egy réteg Követ tet
tek, s erre ismét fát, azután ismét követ s igy tovább jó ma
gasra, es kivülről nem fedték be apróval, úgy, hogy a fa gyor
san égett, és a halom egy hét alatt ki volt égve.Ilyen módon 
fognak meg egy próbát tenni, tálán az jobban sikerül. A legna- 
gyobo baj az, hogy régi tapasztalás szerint a fehér tömör 
kvarcz nagyon kevés aranyat tartalmaz, és mert egyszersmind 
igen kemény, rendesen kihányják a zúzó érczek közül.
1710 május ly—én válaszol erre Schickmeyer, hogy csudálkozik 
azon, hogy a kvarczdarabok nem lettek puhábbak, mert Schlag— 
genwaldon az ily módon pörkölt zuzóérczek annyira megpuhulnak,

mnogy könnyen osszetorhetok; természetes, nogy nem lehet belő- 
luk több aranyat nyerni, mint amennyi bennök van, de ha puháo- 
oak lennének, többe: lehetne belőlük hetenként fölnuzni, és 
Így a költséget talán fedezné a nyert arany értéke. Tegye
nek tehat még egy próoát más, jobb tüzelő móddal, talán inkább 
sikerül. Mert próbákat kell tenni, csak úgy lehet az eredménye
ket javítani, a próbák költségei, ha 10 próba közül csak egy
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sikerül is, bőven megtérülnek*
1710 Julius 6-án megemlíti Schickmayer az udvari kamarához 
intézett jelentésében, hogy a kormoczi bányák már több mint 
egy század óta évenkint 30,000 Ft veszteséget okoznak.
1716 augusztus 7-én /104,sz./ udvari kamarai rendelet a 
gróf Caraffa-féle bizottság jelentésére.
Miután a renwegi? /vagy reniagi?/ ér már egészen a mélyaltár- 
náig lemivelte^ett 5 és most csak a régi hagyatékokban folyt 
a mivelés, jóváhagy a tik, hogy egy uj akna a fölsz inról a mély
altáró szintje alá lemélyittessék, és szállitásra berendeztes- 
sék, mert csak a mélyaltáró szintje alatt van reménység ujabb 
jó kövek mivelhetöségére* A régi hagyatékok is mivelhetők 
mindaddig, amig arra érdemesek.
A kohónál az eddigi mód szerint lehet a munkát folytatni, a 
kénegek Selmeczre szállitandók, a selmeczi szegény érczek pe
dig Körmöczre szállitandók.
1717 május 15-án /98.sz./ rendeli a főkamaragróf, hogy a bá
nya és zuzóügyelők szorgalmasan felügyeljenek a munkára, és 
hetenként legalább 4 márka aranyat adjanak be* A nassenfeldi 
remény vágatokra különös gond fordítandó, a Lipót és Mátyás 
aknában uj rakodók rendezendök be, hogy ismét jo tartalmú zu- 
zóérezeket lehessen termelni, és a bányát veszteség nélkül 
mivélésben tartani.
1720 junius 22-én /No 122/ rendeli Aigner János administra
tor, hogy FreiseÍ8en János vegye át a körmöczi zuzók kezelé
sének felügyeletét, és o tartsa a mosott aranyat saját őrize
te alatt, fizetése hetenként 3 Ft,és egy lora való deputatum*
1721 julius 31-én rendeli Aigner János administrator, hogy

e

1* a kohók kezelése külön választassák a bányák és zúzok ke
zelésétől, és a főtisztek vezetése alatt álljon*
Mini a bányákban, mind a zuzókban le kell szállítani a 
költségeket* *

e3* Az ottani bányaimok t> hónapra függesztessék fel hivatalá
tól az o rossz magaviseiete miatt*

4* Azok az altisztek és felügyelők, hamis elszámolásokat 
tettek, a bányabiroságnál vizsgalat alá vonassanak, és míg 
el nem ítéltetnek, rüggesztessenek fel hivataluktól*



5o Ha a főtisztek az ő alájuk rendelt tisztek és altisztek 
körében csalfa kezelést vesznek észre, azonnal függesszék 
fel az illetőket hivataluktól, és tegyenek jelentést az
administrato mák,

1723 deczember 18—án jelentik a körmöczi főtisztek, hogy fin—
dolf Franz Schmidl bányasáfárrá kineveztetvén hivatalát át
vette. , . 1
1724 deczember 16—án jelentik a kórmöczi főtisztek, hogy ók 
is czélszerűnek tartják a selmeczi bányatiszt Deadda Dávid 
véleményét, mely szerint a kórmöczi bányák mivelésének rossz 
eredmenye főképen abból szármázik, hogy nagyon sok zuzót tar
tanak működésben, és a jó zuzóércz nem lóvén elegendő, haszon
talan meddő érkózetet is termelnek és a zuzókba viszik« Czél- 
szerünek tartják tehát ők is, hogy 2 zuzót szüntessenek meg, 
es ehhez arányitva szállitsák le a bányamunkások számát is, 
miáltal 300 frt-ot fognak megtakarítani, a nélkül,, hogy az 
aranytermelés apadna« Ha a selmeczi kohók maguk tudnának e- 
legendő kénes követ előállítani, meg lehetne szüntetni a koho 
munkáját is«
1725 január 30-an jelentik a főtisztek, hogy miután a nagy 
hideg miatt a vízvezeték befagyott:, és a zúzok nem járnatnak, 
tehát semmi sem termeltethetik, megszüntették a zuzókat és a 
bányami velőst mindaddig, mig az időjárás ismét meg nem lágyul«
1725 márczius 2—án jelentik a főtisztek, hogy a bányamunkát 
ismét megkezdték, es a zuzókat megindították*
1725«márczius 17-én jelenti Heubel számtiszt a főkamaragróf- . 
nak, hogy az utolso 3 hét alatt 8 márka 20 piset zúzó aranyat 
termeltek, na ezt a tapasztalás szerint pisetenként 1 arannyal 
értékesítik, lesz a *
termeles értéke ................... «2,036 ft 16 d
a 3 heti költségek tettek......... ,3.048 ft - d
tehát a veszteség ^ hét alatt 1,012 ft
1725 május 4—én felterjeszti Neffzer b/eszt érce/bányai fő- 
pénztáros a jegyzőkönyvet a főkamaragróf rendeletéből Kormö— 
czön tartott vizsgálatról. £ szerint:
1. fis gvizsgálták a bányák fahasználatát, és ugy találták, 
hogy felhasználtak .10—14 láb hosszú bányafát
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1722-ben
1723-ban
1724-ben 
összesen
tehát é- venként

79,849 darabot
61,909 "

2,947 ft 45 d értékben 
2,288 " 90 "

ff

212.493 darabot
2.691 "
7,927 " 89 M

tt

f f

ft

70,831 •* 2,642 " 63 " ft

továbbá felhasználtak 16 lábnál hosszabb bányafát 
1722-ben 1,576 darabot
1723-ban
1724-ben
összesen
tehát é- venként

,546
lg 287
409

M
ft

19

ff
40 d 
42 "

167 " 21
719 " 3 "

tt
ff

f f

1,803 ft 239 " 67 '* ft
és felhasználtak tűzifa tökéket;
1722-ben
1723-ban
1724-ben
összesen
évenként

21.289 darabot
17.289 
20.151 
55,709
19,569

638 ft 67 d értékben
518 " 67 “

tt

ft 1 77O " 17 "

ff

II
rt

590 " 5 "
Határoztatott:
Az alsó bányánál: a Finsterstem aknanál a Szt.háromság akna— 
nál, a Barbara tárónál és Kudolf aknánál a rövid bányai a az 
eddigi 4 d helyett darabonként 31/2 dénárral fizettessek.
felső bányáinál pedig: Anna,. Károly és Lipót aknálmá.1 a rö

vid bánya fa 14 láb hosszúságig az eddigi 31/2 d helyett dara
bonként dénárral fizettessék.

f f  f iA bányafa 8 vastag legyen, ha pedig 8-12 vastag, akkor két-
>nél vékonyabbszeres árban számitassék; ami pedig 5

2 vétessék 1 darabnak.
A hosszai, *4-1/2 öles bányafák darabontént 12 dénárral vétesse
nek át.
A riesenpályára való 5 öles bikkfa leczek darabonként 6 dénár
ral, s hogy ha gyengébbek 4 dénárral fizetendőt.
A faátvétel mindég a tisztek jelenlétében történjék, a darabok 
®e gs zárni ttassanak, és vastagságút megmérettessék.
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<l.. Hem szaoaa a faszallitóktol semmiféle ajándékot sem elfő
gadni, az eddigi u.n. líbapenz, helypénz es társpénz adá
sa vagy elfogadása megtiltatik.

3. A fafuvarberek a beszállítás után azonnal kifizetendő*
4. A tűzifa az erdőben vágattassé* és ölbe rakva vétessék át 

és fuvaroztasse*. be. Evenként 300 ölnél többet felhasznál
ni nem szabad.

5. A fa vágatása öl énként i5—18 aenároa terül, egy ölet 36- 
42 dénárért befuvaroznak, tehát a tűzifa ölenként beszál
lítva legfeljebb 60 dénárba fog kerülni.

-5. Az erdész jelölje Ki a fákat, melyekből tűzifa keszitendő,
es 5 szamolja el a favágok béreit is.

7. Az eruesz gondoskodjeK a fuvarosokrol is, és ezeket is ő 
számolja el .

3. A csatlósok az aknáknál ne csináljanak felesleges nagy tü
zet, mert különben meg fognak büntettetni.

3. Az aknaknái heverő vascsövek közé kell a tüzet rakni, ak
kor kevesebb fa fogy el.

10.A nárczius havi faszállitás ezek szerint kiszámíttatván, 
az alsó banyánál 120 ft 93 d, a felső bányánál pedig 90 ft 
i7 d megtakarítás éretett el.

11. A zuzokba való ponyvákat az elhasznált aknakőtelekből a 
bányaügyeiők csináltatják, egy darab 40-42 béosi rőf hosz— 
3zu ponyva kerül nekik a kötelek kibontásáért és megfoná-

28 dénárba
a ponyvák megszövéséért14
összesen 42 dénárba
5k pedig átadják ezt a k-wn-ránav darabonként 1 ft 8 dénár
ért , tehát darabonként 66 dénár hasmnk van mellette. En- 
nek az accidentianak az élvezete meg szüntette tik, és elha
tároz tátik, hogy a szegeny monkásnőknek, kik a ponyvákat 
készítik, ezentúl darabonként a

és fonásért  ..........   ^5 d
a szövésért pedig  ........  .....    Itt d

összesen 53 dénár
fizettessék , Így minden darabnál 57 megtakarttta
tik.
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Évenkint bOO darab ponyva használtatik fel, tehát a megta
karít áus événként meg fogja haladni a 300 ft-ot*
A bér a ponyvákért a ponyvák beszállítása után haladás nél
kül kifizetendő.
Idegenektől a ponyvák darabonként 84—^0 dénárért megvasá- 
rolhatók.

12*Idegennek eladni ponyvát nem szabad*
%13*A bányapolgároknak a ponyvakat dara bonkin t 1 ft 8 dénárért 
lehet eladni.

14*Ha a könnoczi aknáktól nem lehet elegendő ócska kötelet 
kapni, szolgálhatnak avval a D/eszterce/bányai és selmeczi 
kamarák.

lb*A nyers őkoroőröket, melyekből evenként 100 darao fogyasz- 
tatik? 3 ft bU dénáron es 5 f"c 40 dénáron szerzik be* tóeg- 
hagyatik a szertárosnak, hogy egy okörborért 3 ft 60 a-t 
legfeljebb 4 ft 20 aenart fizessen, mert ezen az áron Sei-

mmeczen és jö/eszterce/oányan is kapnató. .
ib.Ha a nyersoőrökből zsákokat csinálnak, sok vissza marad be

lőlük, e hulladék eddig a szertáros accidentiája volt', és 
'44 rt-ot kapott érette évenkint* Ezentúl a hulladékot a 
kincstár javára kell elárusítani a szertáros pedig kapjon 
évenkint 25 ft pótlékot helyette.

17*Az elkopott szállító zsákok eddig a bányaügyelők acciden
tiája voltak, ami ezennel megszüntetik. A rossz zsákokat 
a szertárosnak kell beszolgáltatni^ és ő adja el azokat a 
kincstár javára.

18*A beszálló hámokat eddig a szertáros vágatta a nyers bő
rökből, és egy bőrből darab hámot számított el9 a bőr 
többi részét mint accidentiát magának tartotta* Próba té
tetett, és úgy találtatott, hogy egy bőrből 41/ü hámet le—

• # * hét kivágni* Ezentúl tehat 41/2 hám számítandó el »indán
0bőr után, a hulladék pedig a kincstár javara eladandó*

ly.A nyersbőr kidolgozásáért ezentúl darabonként csak 1 ft 
fizetendő az eddigi 1 ft 20 d helyett*

^0*Az elkopott beszálló hámok eddig a bányaügyelők acciden- 
tiái voltak* Ezentúl az elkopott hámok a szertárba beadan
dó):, és ott a ddnestár javára elárusitandók*
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22 f .1 nyers faggyú ára jövőre 6 rft, és a tiszta faggyú 7 rft
legyen,

22# A nyers faggyú oeolvasztásánál 13—15 font fogyaték merült 
fel eddis:v- Ami tűrhető. De ezenkívül 1 1/2 font beszára- 
dást számított fel /évenként 4 mázsát/ a szertáros, ami 
eltorultetik9 mert a beszáradás már a beolvasztás fogya
tékában benne foglaltatik* Tevábbá felszámít a szertáros
mint fogyatékot:
a kényesőnél mázsája után  ........  2 fontot
az ólomnál " ” ....  1 1/2 “
a vasnal rt " ...........• 1 1/2 ”
a faggyúnál ” m  .........   1 1/2 n
100 mérő zabnál ff......?............. 1 mérőt.
A zabnál van ugyan fogyaték, de mert e vételnél halmozva 
mérik a zabot, a kiadásnál pedig lecsapva, tehát nem hogy 
fogyaték lenne, de fölöslegnek kell lennie, melyet a 
szertáros elszámolni tartozik.

m23* A lövő és repesztőpor ezentúl nem a puskaporgyarosoktól
5 és 8 garason fontját, hanem a b/eszterce/bányai kama
rától 4 garason fontját vétessék.

24. A konyhasot nem Kell magánosoktól venni. B/eszterce/bá- 
nyán van a soovari d anyának rakóhelye, onnan a int e m a  só 
mázsánként 3 ft 18 dénáron megszerezhető.

25* Az aknakótelek eddigi ára mázsánként 13 1/2 ft, ezentúl
csak 12 ft fizetendő úgy, mint Selmeczen és B/eszterce/ 
bányán. A kötélgyártók eddig avval a fortéllyal is éltek, 
hogy a kész köteleket vastag zsinegekkel /melyeknek súlya 
20—25 fontra is felment/ kötötték össze, és e rossz zsi
negeket is mint »tan» kötelet mérették be és fizettették 
meg; a bányászok e zsinegeket az «imánál levették, és 
mint accidentiát fontonként 3 garasával a kötélgyártóknak 
eladták, kik azokat a legközelebbi szállításnál megint fel 
használták. Utasittatik a szertáros, hogy az aknakötelek 
átvétele alkalmával a zsinegeket leoldja, a kötél súlyába 
ne számítsa, és adja vissza a kötél verőknek.

26*A szertáros számadásában még a forradalom előtti időkből 
1768-ból /I/ származó 6 m 54 font vas, és 2 m 44 font ólom
10,632/Hné
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hiány vezettetik* Miután azok,' kiknek kötelességük lett 
volna e hiányt megtéríteni, régen elhaltak, kéri*, hogy a 
hiányzó tételek a számadásból Kihagyassanak.

27*A kenyesot a szertári irrok mérés nélkül adja ki a zuzósá*- 
rárelaak* Ezután megmérve és elzarva az expectans felügye
lete alatt történő foncsoritáshoz ennek kezéoe adandó a 
kenyeső*

28®A faggyú es háj fogyasztás igen nagynak látszik, a felső 
bányához 200 font faggyú és d.51 meszely hág adatott ki a 
csapok kenésére, mi az ácsmester felügyelete alatt törté
nik. Kisérletkepen a bányaügyelőknek kell adni a hájjal ke
vert faggyút; nogy ok kenjék a gépek csapjait.

29*A háj oeszerzéséhez egy teljes meszely mértén alkalmazandó, 
mert a mostani nagyon kicsi*

30*A szállitó hámok első alkalmazásánál a bekenésre ezentúl 
csak 1/2 font faggyú és 1/2 font háj adandó*

31.Minden évben 160 font háj számittatik el kiadásban, mint a 
szegény beteg munkásoknak adott ajándék* Ez az elszámolás 
megszűntettetik, s ha valakinek ajándék engedélyeztetik,az 
annak rendje szerint egyenként számolandó el*

32*A fékező sineket és lapokat ezentúl a bányakovács költsé
gén kell beszerezni, és az elkopottak neki, mint ócska vas 
átadandók*

33*A zúzó vasakat ezentúl megmérve kell a zúzó sáfároknak ki
adni, s tőlök az elkopottak nyeleit megmérve átvenni« me
lyek azután megmérve a kovácsnak kiadandók.

34* Hasonlóképen meg kell terhelni a zuzókat az elfogyasztott 
más anyagok értékével is, hogy az év végén a zuzók valósá
gos költségeit kimutatni lehessen*

35*Az évi számadásban nagy mennyiségű..lécz és zsindelyszeg 
•" számi ttatik el az egyes épületeiméi mint felhasznált anyag 5 
de ezen kivül még az ácsmesternek a múlt évi számadásban 
10,200 lóczszeg és 12,000 zsindelyszeg adatik ki* Az ács
mester mutassa ki« hogy hova használta fel ezeket*

36*A zsindelyszeg beszerzési ára jövőre 120 dénár helyett 1#2 
dénárban állap itt atik meg 1000 darab után*

37 •'aleoni kép en minden aTma és bánya üdülőn megterhelendő az

10v632/Hnó



58*A zsindelyt eddig az ácsok vették át a szállítóktól, és az 
ára az ácsmesternek kezébe adatott, hogy a szállítókat ki
fizesse* Szentül az ácsok, ha átvették a zsindelyt, átvé
teli elismervényt adjanak a szállítónak, ki azt a szertá
rosnak bemutassa* A szertáros bejegyezvén az átvételt, ki
utalványozza az érte járandó összeget, mely a pénztárból 
kifizetendő.

?9.A szerszámfát jövőben oda kell szállítani ahol szükséges, 
es qnnpJc a műnek a terhére kell elszámolni.

40.A thureczi fürészmalom költségei eddig csak összesen szá
moltattak el* lieghagyatik a szertárosnak, hogy ezentúl a 
számadásban kimutassa, mennyibe került a tőkék levágatása, 
a füreszhez ruvaroztatása, mennyibe került a felfürészelés 
minden egyes fűrész áránál, és mennyibe került a beszállí
tás az egyes müvekhez? A müveknél tartott 6 ökör foglalkoz
tatásáról is számadas vezetendő, hogy ki lehessen mutatni, 
mennyibe került a fuvarozás?

41.A thureczi fürészmalom nem képes a müvek szükségletét fe
dezni, tehát jó lenne a Sturzon meg egy uj fűrészmalmot 
allitani fel* Addig is azonban át kellene küldeni az ács
mestert Ohegyre, hogy nézze meg az ottani fűrész malmot, 
mely sokkal sebesebben jár, mint az itteni, és azutan ren
dezze be az ittenit is úgy, mint az ohegyi.

2̂* A müvek istállójában most 24 lovat tartanak} nogy ezek meny 
nyibe kerülnek, és mennyit Keresnek, azt nem lehet a szám
adásokból ki tudni. Tanácskozás után elegendőnek találták, 
iá a lovakbol csak 13- tartatatik meg, a többi pedig ela
dat ik.
/Erre a fókamaragróf azt határozta, hogy csak az ezustru- 
varozáshoz szükséges 3 lovat cell megtartani, a többit el 
kell adni./

4-3*Az istálló számadását pontosan kell vezetni, úgy, nogy ab
ból a lovak keresete is kitűnjék*

44.A bányaügyelók fizetése most 3 ft hetenként, miután Rusz- 
nák letétetett, czélszerünek találták helyette 2 érczvágót 
nevezni ki bányaügyeiőkké, de csak 1 ft 60 d heti bérrel*

#
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Egyszersmint kérik, hogy Susznákot ismét fölvehessék 
mert ő nagyon ügyes bányász, és 1717—ben, midőn a mé 
altáró beomlott, nagyon kitüntette magát bátorságával

46. A faggyú kiosztása a bányaügyelők kötelessége; figyelmez
tetni kell őket, hogy aki nem jár el ebben hiven és lelki
ismeretesen. azonnal el fog bocsáttatni.

47.A bérszámadásban előfordulnak olyan nevek is, melyek csak 
költöttek; azt mondják, hogy az ezeknek kitett bérből fi
zették az iskolamestert, és ebből pótolták a társpénztár 
hiányait. Ez jövőre nézve a legszigorúbban tiltatik.

48.Tapasztaltatván, hogy némely "boszhauer” a közönségesnél 
nagyobb bérrel,, 20 den napi bérrel számoltatik el, ez neg- 
tlltatik, és az ő bérük a zuzóércz fejtőkével egyenlővé 
/15 den/ tétetik. Az alsó bányánál a zuzóércz jegyzők bére
15 dénárra leszállittatott, elbocsáttatott 4 ember, a fel
ső bányánál el bocsáttat ott Akna aknanal 10, Mátyás és Ká
roly almánál 11, Lipót aknánál 9, ez ácsok közül pedig 4 
ember. Elbocsátandók a nappali őrök is mint feleslegesek.

49*A bányakováccsal uj szerződés köttetett, mely szerint é - 
venként 2-300 ft fog megtakardttatni.

50. Be járták a bányákat, és helyben hagyták, s czélszeraknek 
találták azokat a javaslatokat, melyeket Deadda bányatiszt 
a múlt évben tett; továbbá elrendelték, hogy a sáfár az al
tisztekkel minden szombaton vagy vasamap tanácskozást 
tartson, és erről jegyzőkönyvet vezessen; minden 2 héten
pedig Írásbeli jelentést tegyen a főtisztekhez, a konyvivö 
pedig minden 2 hétben mutassa ki a felmerült költségeket 
és a termelt arany értékét, hogy a miveles eredményét meg
ítélni lehessen.

51«Azután bejárták a 14 zuzót, es úgy találták, hogy a lipót- 
aknai 2 zúzónál 2 kerék á 9 nyilat hajt; a többi zúzoknál
3 kerék van s mindegyik b nyilat hajt, a zagy a köpükből 
nagyon meredek csatornákban vezettetik egy liszt-gyüjtő 
szekrénybe, melyből a zagy még nagyon zavarosan folyik ki, 
és sok aranyport magával sodor, mely azután az úgy nevezett 
Schlammokban részben megnyeretik, de részben végképen el—
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A liszt gyűjtő szekrényben leülepedett liszt igen 
és meredek kézi szíreken dolgoztatik fel, a mun

kások csak azon igyekeenek, hogy a lisztet gyorsan lebo— 
csássák, es a munkát délben, vagy 1—2 óra tájban délután 
bevégezhessék és azután haza mehessenek* Ez az eljárás 
nagyon karos , és meghagyatett, hogy lassanként 
zúzó csak 2 kerékkel rendeztessék bey minden kerék 9 nyi
lat hajtson, a zagy elószor 2 csatornában üleoedhessék le, 
s miután itt a darásabb részek és az arany nagy része le- 
ülepedett ;, csak azután vezettessék a nagy lisztgyujtő 
szekrénybe* A szirelők pedig a szíreket szélesebbre és la
posabbra csinálják es este 6 óráig a munkában maradjanak* 

5ií*Gurtj.er selma ez i znzosáf ár próbát tett az igy átalakított
, és sokkal több aranyat hozott ki a lisztből, 

53*Czélszerübb a zuzóknál a harmadik kereket elhagyni, és 
csak két kerékkel hajtatni 18 vasat, mert i^- csak annyit 
zúznak, mint 2 kerékkel és kevesebb vizet fogyasztanak* 

>4-*A gyűjtő szekrényben leülepedett lisztet eddig a szirelő 
ainden kiválasztás nélkül egy lapáttal a fej deszkán viz 
alá tartotta, és a lisztek igy nagy erővel folytak a szir
re, s a femeket nem rakhatták le. Elrendeltetett, hogy min 
den szilhez zagyló szekrények /Gumpen/ állíttassanak« me
lyekben a liszt a szükséges vizzel keveredhetik^ és azu
tán a fej deszkán szétterülve egyenletesen folyhat le a 
szirén*

55«Eddig minden zúzóban kővetkező költségek vannak:
1 sáfár hetenként ..................... 1 ft 50 d
2 zuzólegeny /csak 1 dolgozik^ a másiknakbérét a többiek felosztják maguk közt/* 2 ft -
1 szirelő .................. ........1 n
1 iszapemelö *.... ............. - " 85 d
inas................. .............. 1 - 4C "

összesen 6 ft 80 d
Esek a lisztgyújtőből a lisztet eddig naponként csak ——
szer emelték ki., ezentúl reggel is. este is ki fogják
síelni.

55.A mostani szírek csak 4 szélesek,, az újakat 6
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csináltassák, és a í inas gyerek helyett 2 erősebb legényt 
alkalmaztak anélkül, hogy a heti 6 ft 30 d költséget fel
emelték volna*

57.Meghagyatott a tiszteknek és expectansoknak, hogy naponként 
utána nézzenek a zuzóknak, és ha a munkát korán abbahagynák, 
okét megbüntessék.

58.A zuzóaranyat eddig minden zuzóban hegenként külön foncso- 
ritották minden penteken, s e napon nem igen dolgoztak e- 
gyebet. Miután a szamadás kethetenként állittatik össze,el
rendelték» nogy ezentúl csak minden két hétben egyszer, és 
nem minden zuzóban, hanem csak egy helyen a tisztek és ex- 
pectansok jelenlétében történjék a foncsoritás, és a kény
esé az imok zára alatt tartassák.

>9.Az eddigi eljárás szerint az aranynak, mely a zuzóérczek- 
ben volt, nagy része elveszett, es igy történt, hogy a bá
nya saját költségeit sem tudta fedezni, és évenként 12-lb

mezer ft vesztesége volt. az uj intézkedések következtében 
várható, hogy a zúzok 2 hét alatt ezencul 8—9 márka aranyat 
fognak "cermelni, és a bánya vesztesége elkerültetik.

60*Miután a zuzók kezelése Kormöczön a legnagyobb fontossággal 
bir, javasolják, hogy Willidiener expectans alkalmaztassák 
a zuzók felügyelesére mint zuzoimok, es o alá rendeltessék 
a 14 zuzo és az 5 kincstári iszapoló is.

öl.Bukowa Lőrincz ácsmester, Kinek acciden-ciái eltöröltetlek, 
és ki az egyetlen ember aki a zuzók átalakítását keresztül 
viheti, most igen kedvetlen, és le akar köszönni, hogy a 
szolgálatban megtartassák, javasolnak neki eddigi 2 ft 5 d 
heti bére helyett 3 ft-ot.

62*Tapasztaltatván, hogy a Füszl- és Neumühl--zúzók, melyek an- 
naaknai régi berakatokat zúznak, 3 hét alatt csak 24 1/2 pi- 
sét aranyat termeltek, pedig még egyszer annyit kellett vol
na termelniük, hogy veszteség nélkül dolgozzanak; szüksé
gesnek találták a sáfárok elcserélésével bizonyosságot sze
rezni, hogy vájjon nem hanyagság-e ennek oka? Es ha nem ha
nyagság, akkor a zúzó érczek silánysága az oka, és ha Anna 
akna jobb zuzóérczeket nem termelhet, akkor czélszerübb 
xesz ott a zuzóérĉ terr. 't egészen megszüntetni*
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63.4taloában meg kell büntetni azokat a zuzósáfárokat, akik 
egyenlő zuzóérczekből a legkevesebb aranyat szoktak kihoz
ni.

64.A kincstári 5 iszapoló, mely a zuzókból kifolyó zagyot még- 
egyszer átdolgozza 1724—ben 1250 ft költséget okozott, és 
L1 márka 8 pisét aranyat adott be. Javasolják, hogy az i- 
s z ápol óknak, úgy mint a mag an iszapolókban történik, az a- 
rany pisét énként bizonyos áron váltassék be* Bgyébiránt 
remény lik, hogy ha a zuzók a tervezett módon be lesznek 
rendezve, ezek az iszapolók lassanként meg fognak szűnni, 
mezt nem lesz termelésök.

65*Roth és a többi bányapolgárok kijelentették, hogy ók is úgy 
fogják berendezni zúzó müveiket, mint a kincstár*

66*Az erdőket nem járhatták be a nagy hó miatt, de mivel beje
lentetett, hogy a thnreczi szenitésből rossz szén szállitta- 
tik, és a szénitő mester a fiatal erdőt pusztítja, elhatároz 
rák, hogy a thnreczi szenitést megszüntetik, inkább,
mert a blaufurzi és sohlergrundi szenitésből elég es jó 
szenet kapnatnak.

S7*A kohóban most egy mag-solvasztö dolgozza fel a zuzokból 
szállitott kovács szinport, hetenként 120 mázsát, melyhez 
hetenként selmeczi egy latos szegény érez 50 mázsa adatik; 
ezekből termeltetik hetenként 40-45 mázsa 2 latos kénes kő, 
mely SeÍmeezre szállittatik, s melynek ezüsttartalmát Sel- 
mecz megtéríti, s ebből fedeztetnek a kohó költségek* Ha 
Se Ímeez kétlatos érezeket küldene, akkor a körmöczi kohó 
maga kihozhatná az ezüstöt belőle, az úgynevezett Cultur- 
ezustot•

b8*A fuvarosokkal megegyeztek, hogy egy mázsa kéneskövet Sel- 
meczre 9 krért, Hodrusra pedig 12 krért fogják szállítani.

69•Ugyanezek a fuvarosok fogják azután Selmeczről a szegény- 
érezeket vissza fuvarozni Konnöczre, mázsánként 5—3 1/2 ga
rasért.

70.A toohó aovács heti bére 90 dénárra leszállittatott.
71.Megszuntettetik a kohoirook által felszámított ólom dara

bolás költsége.
72*A kohó berszamadás a főpénztárnál fizettessék ki a kohóir- 

nok jelenlétében.
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73*Hasonlóképen a beszerzett anyagok ára is a főpénztárnál 
fizetendő ki*

74.A főpénztáraoK a kifizetes előtt birálja meg a számadáso
kat, és a oeszerzett anyagokat; hogy szükségesek—e, és nem
nagyon drágák-e?

75.- 115* részint a pénzverést, részint pedig a kint levő a- 
dósságok behajtását illető javaslatok.

1725 junius 1-én Franz Joh.Bapt.Sartori jelenti Körmöczről a 
főkamaragrófnak, hogy egy nagy záporeső következtében sok viz 
öntötte el a bányát, de ő két misét mondatott Szt.Antal tisz
teletére, s igy a nagy viz minden nagyobb kár nélkül lefolyt#
1725.augusztus 30-án jelenti Zweig Ignácz Dominik körmöczi bá- 
nyabiró a főkamaragrófnak, hogy junius 6-ikán a Soth-féle bá
nyatársulat a kincstári telekbe betört az úgynevezett Eindecken 
vagy Barbara táró alatt, és kéri* hogy a határ kitűzésére va
laki kiküldessék.
Azt is jelenti, hogy a Hoffnungshandlung a Neuergrundban Ru
dolf aknától nem messzire, mely 1683 óta nem miveltetik, -és 
1692-ben a kincstár részére lefoglaltatott, de eddig nem mi- 
veltetett, most a város által ismét munkába vétetett.
1725 augusztus 23-án javasolja Anton Joseph Vorrig udvari 
könyvi vő, Schickmayer Erasmus, Landsteiner Férd. Einest, és 
Eber Gábriel, hogy a foncsorgolyókat agyag vagy üveg retor- 
tákban égessék ki, és a gőzöket egy vizbemártott előtevőben 
fogják fel, igy a kényeső legnagyobb része ismét megnyerhető.
Ugyanabban a jelentésben emlittetik, hogy a Goldknnstbanrilung 
viszonyai nagyon szomorúak; de azon nem lehet csudáikozni,

*

mert a mélység fel van hagyva az alt áró alatt, az alt áró fe- 
lett pedig az erek annyi századok alatt már nagyon kivágattak, 
s most a fejtés csak. omladékokban folyik* De miután nem való
színű, hogy a kormoczi erek csak épen a felső és alsó bánya 
között lennenek érczesek, igen czélszerü lenne, ha báró Stern— 
bach főkamaragróf, ki a selmeczi bányákat ismét jövedelmezők
ké tudta tenni, Kormoczre is eljönne, és ott is tanulmányoz
ván a viszonyokat, a szükséges feltárásokat elrendelné. 
Ugyanabban a jelentésben emlittetik, nogy a körmöczi kohóüzem
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sokkal olcsóbb, mint a selmeczi, mert Selmeczen nem tudják 
haszonnal feldolgozni* a 2—3—4- latos érczeket, Körmöczon pe
dig a 2 latos érczek feldolgozása is naszonnal jár. Javasol
ják tehát, hogy a szegény selmeczi érczeket ismét Körmoczre 
szállítsák, Könnocz beváltja a 2 latos érczeket úgy, mintha 
fémveszteséget nem szenvednének, és e mellett felesleget is 
csinál, mellyel a bányamivelés költségeit részben fedezni 
lehet anélkül, hogy e fedezet máshonnan el vonassák* Ezt tan
ni czelszeru, mert a bányát felhagyni senkisem kívánja*
1725 augusztus ü7-én megemlitik a főtisztek egy jelentesben, 
hogy azoknak a rmmit-á.qoimak- kik nappal a mezei munkájuk után 
látnak, és azért a bányánál nem jelenhetnek meg, megengedték, 
hogy a bányában éjjel dolgozzanak«
1725 szeptember 8—án rendeli a főkamaragróf: hogy miután egy 
előbbi rendelettel valamennyi bányaügyelő fizetése 1 ft-tal
lejebb szállíttatott, mert hivataliakat hanyagul vegezték,,most
azonban tapasztaltatik, hogy Mar György bányaügyelő a dolgait
szorgalmatosan teljesiti; ennélfogva Mar Györgynek az o régi
bére e rendelet keltéből kezdve ismét kiadható.
1726 julius 28—án jelenti Sartoris a főkamaragrófnak, hogy 
Lipót akna mellett egy aranyos erecskét ütöttek meg*
17<d? január 17-én jelentik a főtisztek, hogy Lipót akna mel
lett egy ereszkedésben nagy viz tört be egy régi mivelésböl, 
de sikerült a vizet a meglevő szivattyúkkal megint kiemelni 
s igy a felső bánya zuzóércz termelése nem nagy akadályt szen
vedett*
1727 augusztus 4—én jelentik a főtisztek, hogy augusztus 2-án 
este 8 óra tájban a Szt.háromság alma épülete kigyulladt, es 
leégett* Hogy a tűz miképen támadt, azt még nem tudják* A zu— 
zó érez 8Z alli-fefcst egyelőre a Finsterstem aknában rendezték be
1727 augusztus 30—án rendeli a főkamaragróf, hogy ámbár nem 
lehetett kideríteni, hogy a tűz miképen támadott, mégis mivel 
bebizonyittatott, hogy Rusznak György bányaügyelő az akna őrt 
saját ügyében másutt használta, és igy a tűz elterjedését elő
mozdította: Rusznak botütést kapjon, hivatalából letétes— 
sók, és Körmöczről kiutasittassék*
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Az aknaőr Licki János is 50 botra és a banyavárosokból való 
kiutasításra Ítéltetik; a járgánylovak kocsisa pedig, ki a 
tilalom ellenére dohányzott az aknaépületben, 14 napig vas
ban dolgozzon a leégett aknaépület helyreállitásanál, és azu
tán egy óráig a pipával a nyakában a bitófához kötve ki ál-
litassék.
1727 szeptember 10-én rendeli a főkamaragróf a Kormoczon tar-

áé ejárás után
almánál csá

másik ereszkedővei való lyukasztás végett hajtott vágat
tartassék munkában.

2. Hogy ha az ereszkedök mellett levő ér része jó zuzóércznek
bizonyul, akkor a déli guritó mellett is meg Kell vizsgál
ni az eret vagy ö ölnyire.

3. A Mátyás aknai telekben is munkában teli tartani a déli 
guritóból hajtott vágat vájatvégét, és a födüt és fekvőt
is meg kell vizsgálni.

4. A Károly aknai déli és északi munkahelyeken is dolgozzanak
tovább, és tegyenek összehasonlitó kisérietet, hogy melyik

tartalmú, a Mátyás aknai, vagy a Károly
nai?

aknánál a Jakabjárat és a mély altáró között levő
munkahelyek tovább hajtandók« valamint a fekvő eren a Ja
kab járat szintjében hajtott vájatvég folybátanaó. A másik 
fekvő ér északi vájatvége is folyt atüato, valamint a fek
vővágat is, ha lesz elegendő munkás. Az északi munkahelyek 
a méiyaltáró és Jakabjárat kozott nagyobb erővel tartassanak 
munkában, és pedig ifo vágóval több alkalmaztassák, kiket a 
mátyásaknai északi munkahelyekről lehet elvonni.

ö. A mélyaltá'T'ó északi vájatvége szorgalmatos an tovább hajtan
dó.

7. A munkásoknak megtiltatik a kötélén szállani be a bányaoa, 
minden bánya munkása szálljon be arm a te az aknának a járó 
osztályában, amelyben dolgozik.

8. A faggyút a bányaügyelő ossza ki a beszálló munkások kö
zött, minden embernek 5 latot, de ha ketten dolgoznak egy 
vájatvégen akkor összesen csak 6 latot kapjanak, mert elég
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nekik a munka mellett egy láng.
9.Szigorúan kell arra ügyelni, hogy a munkások a kellő időben 
menjenek be a bányába és nagyon korán ki ne jöjjenek.
1727 oktober 8-ikan tanácskozást tartottak a főkamaragróf ren
deletére a körmöczi tisztek, és jelentik:
1. Arra a kérdésre, hogy fenn tudnák-e tartani az egesz körmó- 

czi oányászarot saját erejükből, minden segitség nélkül? 
csak azt felelhetik, hogy a mostani viszonyok közt az lehe
tetlen, es sajnálatos, hogy a bánya már nagyon régóta foly
tonosan veszteséggel miveltetik, de ha az isten nem ad jobb 
érczeket, hát ezen nem lehet 9egiteni.

2# Arra a kérdesre, hogy van-« remenység, hogy a mostani nyo
masztó viszonyok megjavulnak, és a bánya valaha .jövedelmet 
fog adni? kénytelenek azt felelni, hogy az isten áldása 
nélkül jóvedelem nem várható*

3* Ha a bányának remenysége nincs a fennállhatashoz, miképen 
lehetne az olvasztást a seimeczi kamara számára folytatni, 
és lehetne—e a körmöczi kovács 3Zinport 6 krral beváltani,
3 mennyi . Itség kivántatnék havonként? Erre a kérdésre azt 
vélik, hogy 6 kr nagyon keves, tekintve, nogy a kohóban 
tennelt aranynak 2/3 része a szinporból származik. Ilyen 
módon havonként 1300 ft-tal kellene a müvet segíteni, hogy 
a bevaltmany értékén felül a fizeteseket teljesíthesse.

4* Nem lenne-e czelszerubb, az egész kormoczi bányászatot,vagy 
legalább egy részét felhagyni, vagy magánosoknak átengedni? 
Brre a kerdésre elismerik, üogy legczélszerübb lenne, ha a 
kincstár minden gond es a mivelessel járó áldozat nélkül 
élvezhetne a regálét és pénzverés jövedelmeit, ilindazon ál
tal tekintve azon hasznot9 melyet a bányamiveles a bányavá
rosok vidékenek és a szomszédos megyeknek szerez, nem tart
ják magukat illetékeseknek a bányák felhagyását javasolni.
A reszoen magánosoknak való átengedésnel nagy nehézséget 
okozna az a kérdés, hogy melyik részt tartsa meg a tincs- 
tár? Az alsó, vagy a felső bányát? Ha az alsó bányát adják 
a magánosoknak } akkor a felső banya a kincstárnak még na
gyobb veszteséget fog okozni, mint a mostani. Ha pedig a 
felsőbányát akarnák a maganosoknak adni, nem valószínű,

-  444 -
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ennek átvételére valaki
főkamaragróf

tisztviselőket, hogy
kai is oebizonyitsák, különösen kitüntessék, hogy a kohoba 
termelt arany 2/3 része a körmöczi kovács szinporból szarm

hogy » /

Hogy miért kellene havonkint 1300 ft ellátmány
Hogy milyen kárt szenvednének a szomszédos megyék? es hogy 
miért lenne jobb csak egy részét a bányának engedni át a maca 
aosoknak és nem az egészet?
1727 október 17-iken kimutatják erre a főtisztek, hogy 
1* A kohóban nyert ezüst aranytartalma 2/3 részben a körmöczi 

szinporból származik, mert az 1723 március 6-tól november 
6—ig feldolgozott 1497 mázsa 30 font se_meczi 1—2 latos 
szegeny érczben volt 127 márka 2 lat aranyos e ~üst márkán
ként 4 dénár arany tartalommal, tehát volt benne 2 marka

Termeltetett pedig 292 márka 10 lat aranyos ezüst, mely
ben 17 márka 1/2 pisét arany volt, tehat 15 márka es 1/2 
pirét arany származott a szegény erczekkel együtt feldol
gozott körmöczi szinporokból. 

d.* Hogy a körmöczi szinporok feldolgozása Konnöczon töob hasz
not hajt, mintha Selmeczen 6 krjával mázsánként beváltat
nának kimutatják /föltéve, nogy selmeczi 1-2 latos érczek- 
kel együtt dolgozzák föl/, mert
1717 március havában, midőn csak ilyen szegény é 
olvasztottak a szinporral, lett a
termelés értéke ................... 1,442 ft 55 kr
a költségek pedig lettek.......... .1,050 ** 26 I I

tehát felesleg..............  392 " 29 "
1723 február fe-tól márczius 6-ig, midőn megint csak ilye: 
szegény érczek és szinpor dolgoztatott fel,
lett a termelés értéke .... ......... 1*^08 fr 7 1 /d kr
a költségek pedig lettek.............1.008 w -__

tehát maradt felesleg....  í>00 *' 7 1/2 kr
mostanában pedig a megjavított olvasztás mellett hetenkent 
kétszer annyit dolgoznak fel, mint azelőtt, tehat a fölos-
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leg is kétszeres lenne*
3«Hogy a bányamivelés költségeinek fedezésére havonkint 1,300 
ft lenne szukseges, kimutatják a mivelés 3 évi eredményével.
A ftol rilnm.q-hftanrilimg költségei lettek:
1724—ben 60,299 ft 91 d
1725-ben................. .45,500 " 13 "

összesen.... 105,800 " 4 ••
magyar pénzben, ez tesz rajnai pénzben 88,166 fr 42 kr

2 kr
összesen 132,699 " 2 1/2 «I

A termelés értéke pedig tett 3 év alatt 85,896" 39 1/2 " 
tehát 3 év alatt volt veszteség ....... 46,802" 23

évenkint ...................  15,600" 47
és havonkint  ..........  .........  1,_?u0" 3

11
(•
ft

jegyeztetik, hogy a termelés értéke úgy számittatott,mint 
a magánosok beváltásánál szokás; hogyha azonban a regale és 
pénzverés nyeresége még hozzá számíttatnék, akkor 
tenne a termelés értéke .......... .

s igy évenként....  ............... 13,381 ’*
és havonként .....................  1,115 "
A regaliak tettek e 3 év alatt..... o,
tehát évenként ...................  2-,
és havonként ....................

92,553 ft 19 1/2 kr
40,145 11 43 tt

13,381 ft 54 n

1,115 tt 9 •i

6 656 tt 40 ft

2,218 ti 53 M
184 tt 54 tt

A regáliákat méltán lehetne a bányamivelésre fordítani, te
hát ennek összegével, valamint a kohófelesleg összegével is 
apadna a szükséges ellátmány summája.
Hogy a mivelés átadása magánosoknak sok kárral jár, azt a 
mindennapi tapasztalás bizonyltja, mert ők veszteséggel nem 
dolgozhatnak, és az épületek, aknák, tárók fenntartását, me
lyek csak költségeket okoznak, bizonyosan hanyagolnákt s 
igy a bányák rövid idő alatt elpusztulnának#
Abban az esetben azonban, ha, mint a főkamaragróf kijelen
tette, a banyák a magánosoknak csak oly feltételek alatt a— 
datnának át, hogy mind ént jó karban tartani kötelesek legye—
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nek, és e kötelesseg teljesítése biztosíttatnék, ebben az 
esetben valójában legczélszerübbnek látszik az egész miinek 
átadása magánosok kezeibe.
1727 október 24—iken intezte el a fökamaragrof azt a jelen
tést, melyben 1727 szeptember 3-án foganatosított bejárás
ról tettek részletes jelentést és azt javasolták, hogy jó 
lenne az alsó bányát maganosoknak átadni* A jelentést alá
írták: Kayling Adám János bányabiró, Fellner G-ottlieb Pál 
erdőmester, Staberhof er Ignácz alkönywivő, Kirchner Miksa 
Mih* bányagondnok, Schindler Károly Christián érczmérő*
A zuzókról az mondatik a jelentesDen, hogy 14 zúzó van, 
mindegyik 18 vassal, részint 3 kerékkel á 6 vas, az ujaDDak 
pedig 2 kerékkel a 9 vas, ilyenre átalakítják a régiebbeket 
is*
A felsőbányához tartozik:
A hátulsó—zuzo, a Neustrasszer-zuzó., a Winklermühl-zúzó, 
melyek eddif Lipót aknáoól kapták a zuzoérczet; továboá a 
Königsmuhl-zuzó, az Alltsrasszer-zuzo, a Neumühl-zuzo,. me
lyek Károly és Mátyás a^náDÓl kapták zuzoérczeiket; azután 
Neumühl-zuzó és Füsszelmühl zúzó, melyek Anna aknából nyer
tek zúzni valót*
Az alsó bányához tartozik:
A Kerlisch-zuzó, SpitzenDerger-zuzo, ötadtmuhl-zuzo, Kiba- 
riscn-zuzó, a 2-ik títrasszer—zúzó, és az első Strasszer- 
zuzó. Az 1-sŐ és 2-ik Barbara taróból, a 3-ik 4-ik a Sz*ná- 
romság aknáoól, és az 3-ik es b-xk a Finsterstem aknából 
kaptak zúzni valót.
A zuzólegények 24 óráig állanak munkában; javasolják, hogy 
12 óránként váltsák fel egymást, mert lehetetlen, hogy az 
ember 24 óráig ébren maradjon.
Kisérletképen ponyvát alkalmaztak a hátulsó zuzóban mind
járt a köpü mellett, és úgy tapasztalták, hogy a ponyvákon 
az arany legnagyobb része leülepedik* Javasolják, hogy i- 
lyen ponyvákat minden zuzónál alkalmazzanak és a sáfároknak 
meghagyassék, hogy azokat napjában többször leöblögessék.
A kivont arany0sszinpor elzárásara töob gond fordittassék*
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A szirelők eddig naponként háromszor töltötték meg a szirt, 
de mivel délelőtt 9 óráig már két szirt bevégeztek, arra kell 
szorítani őket, hogy naponként 4 szirt dolgozzanak fel*
A zúzok mellett a zuzólegények számára lakások vannak beren
dezve} e lakásokat el kellene hordatni, mert sok időt töltenek 
a legények a családjuk mellett*
1729 augusztus 3-án rendeli a főkamaragróf, hogy Anna aknánál 
és Lipot Variál az altáró alatt levő mély mivelések, ámbár jó 
zuzóérczek vannak ott, felhagyassanak, mert Anna almánál 30, 
Lipót aknanál pedig 45 ember nem képes a vizeket a fenéken 
tartani, úgy, hogy.a vizek már 5 ölnyire felemelkedtek* Abba 
kell tehát hagyni a vizemelést, és az embereket másutt kell 
alkalmazni*
1730 deczember 7-én javasolja a főkamaragróf a tisztekkel tar
tott tanácskozás után, hogy Lipot aknaban egy vizemelőgép ál
líttassák fel 2500 ft költséggel, és ennek segítségével az al
táró alatt 10—15 ölnyire mélyittessék a mivelés; mert a fel
sőbb közök már régóta lemuveltettek., most csak régi törések
ben folyik a mivelés, a törések java már régebben kiszállítta
tott, s most már mindinkább silányabb zuzóérczek nyerhetők;
az altáró alatt pedig Lipot alma körül ismeretes, hogy jó zuzó
érczek vannak, és kétségtelen, hogy ha a mivelés az altáró 
alatt lehetséges lesz, a termelés bizonyosan fokoztatni fog*
1731 február 14—en jelentik a főtisztek, hogy mióta a zuzók 
állanak a nagy hideg miatt, azóta a bányamivelés is annyira 
megszorittatott, hogy a rendes kétheti 6000 műszak helyett 
csak 6dZ műszakon at dolgoztak* A lipotaknai rudas vizemelö 
gépet Bukowa Lőrincz ácsmester felügyelete alatt fogják házi 
kezeles mellett felállitani*
1731 augusztus 1-én jelentik a főtisztek, hogy a tavasszal 
Lipót aknánál épiteni kezdett rudas vizemelőgép elkészült,és 
julius 27-en megindittatott* Most az akna melyittetik a mély- 
altáró alá, és már 2 1/2 ölnyire lehaladtak; egyelőre az egyik 
rudazat is kiemeli a vizeltet*
1732 junius 18—án erősen me go an te ti a f őkamaragróf a sáfárt 
és az ügyelőket, kikre rábizonyodott, hogy hamis napriumokat
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vezettek be a számadásokba, és faggyút s más anyagokat sik
kasztottak.
1732 julius 9-en Kimutatják a főtisztek, hogy minden egyes 
bányánál hány ember dolgozik.
E kimutatás szerint van alkalmazva:

#

20 zuzoércz vágó 
6 ácsmester
6 vágólegény
16 csillér 
6 csatlós
6 inas
2 zuhinto

Szentháromság aknánál:
21 zuzoérczvágo
7 ácsmester 
7 vágolegény
14 csillér
4 csatlós 
9 inas
2 zuhintó

Barbara-Eindecken tárónál:
11 zuzóérczvágó 

ácsmester
9 vágólegény

Erzsébet fölszini munkánál:
4 zuzóérczvágó

Anna aknánál:
9 zuzóérczvágó
3 ácsmester
3
5 csillér
2 csatlós 
1 inas 
1 fékező 
1 ^̂ *̂1 nt 0

összesen... 62 ember

összesen:.... 64 ember

összesen. 25 ember

4 ember

összesen...  25 ember
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ilátras es Karolj aknáknál:
# /35 zuzoerczvago

S ácsmester
0 /

24 csillár
3 csatlós

15 inas
4 fékező 
4- zuhintó

15 csillár 
5 csatlós 
c inas 
a- fékező

összesen. 106 ember

ot aknanál es Grundt aknánál 
-<-3 zuzóérczvágó
5 ácsmester

összesen... .. 92 ember

Összesen:
l-i8 zuzóérczvágó 

55 ácsmester
39 vágólegény
72 csiller

2 5  csatlós -4.
5 |* inas

9 fékező
15 zuhintó

összesen......  578 ember
az előtt volt:.........................  581 ember
tehát leszáilittatctt 5  emberrel

1752 október 16-án tartott tanácskozmányban jelentik, hogy a 
jruniscaacht-ban vaskötelet, melyet Selmeczről kaptak, alkal
maznak és ilyen kötelet /lánczot/ Károly akna és .ij'insterstem 
akna szamára megrendeltek.
1755 február 25-én jelentik, hogy lö-ikan a Mátyás aknai ka- 
ram leegett*
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1753 marczius 23-an tanácskozást tartottak a körmöczi tisz
tek a nagyon rossz állapotban levő Szt.Háromság akna ügyében, 
és azt határozták, hogy miután az alsó bányatelep főtermelése 
a János járaton van, es csak a Szt«Háromság aknán át szallit- 
ható ki, ennél fogva nem lehet a Szt.Háromság aknát felhagy
ni, ámbár kivánatos; hogy felhagyassák, mert nagyon nyomadé- 
kos kőzetben áll. Ott van ugyan meg a Finsterstem akna,mely 
a János járattal közlekedik, de a Felsőaltáró alatt be van 
töltve, ezt az aknát ki kellene takaritani vagy j>ö Ölnyire,s 
akkor a János járat egész termelését ott szállíthatná ki. A 
főkamaragróf ezt a javaslatot jóvá hagyta.
1 7 3 3  junius l?-én tanácskozást tartottak a zuzóknál tett ama 
tapasztalat felett, hogy amikor kevesebbet zúztak, aránylago- 
san több aranyat nyertek. Kísérleteket tettek 18 nyilas és
12 nyilas zuzókkal, ez utóbbiak 1/3 résszel kevesebbet zúztak 
fel. A 18 nyilas zúzó feldolgozott 1918 kastent, és nyert 
14,9 lat aranyat. A 12 nyilas zuzo feldolgozott 1289 kastent, 
és nyerb 13*25 lat aranyat, pedig a feldolgozott mennyiség a- 
rányában csak 10 latot kellett volna nyernie, tehát 3 1/4 lat
tal többet termelt. Ebből a tapasztalatból kiindulva az volt 
a .főtisztség véleménye, hogy a dolgozó nyilak számát 1/3—ával 
.Leszállítsák, és azt remeltetik, hogy tekintve a bányaköltsé
gek leszállítására, ily módon talán tiszta jövedelmet is tud
nának elérni. A főkamaragróf nem látván még eléggé bebizonyít
va és megerősítve a tapasztalást, a kisérlet folytatását ren
delte el«
1733 augusztus 19—én elrendeltetett, hogy a zuzólegények,kik 
eddig 24 óráig szünet nélkül munkában állottak, tehát nem tel
jesíthették jól a munkájukat, különösen nem vigyázhattak az 
osztályozó vályúkra; ezentúl csak 12 óráiig tartó munkaszakok— 
bán alkalmaztassanak«
1733 július li-től augusztus 22-ig 6 hét alatt 8 zuzóban 18
vassal és 8 zuzóban 1 d. vassal próbát tettek a következő ered
ménnyel :
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lö vassal- : . _ j_2 vassal
Zuzómü fel- termelt fel- termelt kevesebbszáma zúzott arany zúzott arany arany

kasten m 1 q d kasten m 1 q d m 1 q d
1 1,918 1 7 1 9

*

2 1,414 1 3 1 1 - 3 3 3
3 1,206 • • # • 11 « *•
4 1,185 m

• 10 3 • • • 1 •
5 1,736 • 12 • •
6 1,262 • 10 • 3 0 1 3 1
8 1,897 •© 13 3 3
7 1,206 • 11 • 3 • 1 3 1
11 1,759 0 11 2 •
9 1,398 9 8 3 2 • 2 2 2

10 1,386 e 8 3 3 • 2 2 1
12 1,264 • 12 1 2
13 886 9 9 • 1 » 3 1 1
14 907 • 9 • 2 • 3 1 •

9,780 5 4 • 1 9,644 5 8 • •
9,644 5 8 0 •
- 136 3 3 3

tehát 12 vassal 136 kasztennel kevesebbet dolgoztak fel, és 
még is ebből 3 1* 3 g. és 3 d-val több aranyat nyertek* A fő 
kamaragróf meghagyta, hogy a kísérletet folytassák*
1734 julius 18—án folyamodnak a körmöczi bányamunkások, hogy 
bérük, mely 1723-ban midőn a 12 órai munkaszak 8 áxsira vál
toztatott át, és bérük leszállittatott olyan csekélységre, 
hogy abból meg nem élhetnek, megjavittassék* A főhivatal er
re kimutatja, hogy a munkások bére volt egy műszakra
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12 óraimtrakaazAknál a

•

leszállittatott8 órai munkán z»X— javasoltatik8 órai munka- 
Kr.

#

Kr. nálKr.
vágó legény 10 7 1/2 8 1/2
ács legény 10 7 1/2 8 1/2
osillér 9 6 1/2 7 1/2
csatlós 8 5 1/2 6
takarító 7 4 1/2 4 1/2
buktató és fékező 10 7 1/2 8 1/2
Nem tagadható, hogy ez a bér csekély, és hogy egyedül ebből 
meg nem élhetnek, de azt is tekintetbe kell venni, hogy a 
mezei munka idejében nem jönnek a bányába, hanem csak akkor, 
ha otthon nincs dolguk. Végre a körmöczi bányák már régóta
nagy veszteségben vannak.

# 0

1734-* július 31-én Körmöczre küldi Lauer k.biztos Deadda Jó
zsef bányatiszt segédet, h o ^  Anna és Lipót akna között a 
bányát fölmérje a földszinnel együtt.

$

1734.szeptember 21-én rendeli Lauer k.biztos9 hogy miután s 
kincstári zuzómüvek között 20 nyári iszapoló félszer van fel 
állítva, ezeknek pedig semmi joguk sincs a működésre: a kör
möczi főhivatal ezeket a nyári Iszapoló helyeket azonnal 
szüntesse meg, és mutassa ki hitelesen, hogy mennyi költsé
ge volt egy—egy ilyen iszapolónak?
1734 szeptember 21-én felfüggeszti Lauer k.biztos £ körmöczi 
zuzóf elügyel őt Schindler Károly Christiánt, mert a kincstár
nak kárt okozott.

9
___ #1734 szeptember 21-én rendeli Lauer k.biztos, hogy miután s 

-főbejárásnál meggyőződött, milyen oktalanul vezettetett ed
dig a bány&mivelés, s zuzóérczek csak régi berakatokból ter
meltettek, reményvágatok és uj feltárások nem mivel tettek, 
a zuzóérczeket pedig minden válogatás nélkül s meddővel ke
verve szállították ki a zúzókhoz, és áltáljában csak azon 
igyekeztek, hogy a zuzóknak legyen mit zúzni, de nem gondol
tak semmit sem a zuzóérczek minőségével, ennek következtében 
pedig a zuzók a múlt évben 18 000 Ft veszteséggel működtek.
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Az ilyen mivelést "tovább tümi nem lehetvén meghagyja a k* 
biztos a főtiszteknek, hogy a főbejárás után tartott tanács— 
kozmány jegyzőkönyvében megjelölt miveléseket végre hajtsák, 
a személyzetet redukálják, csak jó zuzóérczeket termeljenek, 
és csak annyi zuzót tartsanak működésben, amennyit jó zúzó 
érczekkel ellátni lehet.
1754 november 7-én 8taberhofer, Stritzl, Bem.Joh.Deadda, . 
Joh*Georg Payerbeck,, Rud.Er.Schmiedt, Jós*Alex Deadda, Joh. 
Mih*Miller, Sebastian! fremberger, Chr.Heinrich Schindler,
And.Jos.Marquardt és a csehországi Ruthengeher /varázs ve s z- 
szős/ tanácskozást tartottak» Ez alkalommal tárgyalták a Sut— 
hengeher javaslatait, melyek részint a bényamivelés pontjaira, 
részint pedig a fölszinen a Nasszerfeld—en túl az erek foly
tatásának kimutatására vonatkoznak*
Az alsó banyában azt mondta a Rathengeher, hogy a Fhilippi- 
Jakobi járat keresztpallójától a már kivágott 3—4 ölen túl 
még 5 ölnyire kell a fekübe hajtani, és ott az ér jó lesz*
Ugyané járat északi vágatvegén, ha 10 óra irányban a fedübe 
fordulnak, a ó-ik ölben egy jó érre fognak jönni.
A Barbara taróban a Ruthengeher a vágatot mely 6 óra irány
ban nyugatfelé már 8 ölnyire meghosszabbittatott, most 4—5 
óra irányban javasolja folytatni, és reméli, hogy 3-4- öl u- 
tán jó eret érnek el.
A Rudolf aknai fekiivágatban a felsőaltáró szintjén azt véli 
a Ruthengänger, hogy ha a keresztvágatot még 18 öllel meg
hosszabbítják, különösen jó eret fognak vele megütni*
A Mátyás akna előtt a mélyaltáró szintjén az úgynevezett 
Trögl-ben már 1 1/2 ölet kivágtak, és a Ruthengeher 1/2 ölnyi 
távolságban jó eret remél elérhetni*
A fedüvágat Rudolf és inna akna között 17 ölnyire kitakarít— 
tatott, és elérték vele az eret, mely most csapása szerint 
12—1 óra irányban dél felé föl táratik. A Ruthengänger a föl
tárástól nagyon jó eredményt vár*
A Lipót akna mögött a Mélyaltáró szintjén a legszélső északi 
reszben a Jakobi Mannsfahrt mellett hajtott feküvágattal ré—
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gi evésekbe jutottak, melyeknek kitakarítását észak felé ja
vasolja a Euthengeher, és azt is, hogy a feküvógatot folytas
sák, mert ott még tÖDb jó ér várható.

# »

UHnfl e javaslatok foganatositását jóvá hagyta a kir.biztos.
A zuzókkal selmeczi és körmöczi módra, valamint csehországi 
és körmöczi módra tett összehasonlító kísérletek azt bizonyí
tották, hogy a körmöczi móddal mindég több zuzóaranyat nyer
tek. De mivel Igen rossz zuzóérczekkel tették a próbákat, el
rendelte a kir. biztos, hogy jobb zuzóérczekkel tegyenek ösz- 
szehasonlitó kísérleteket.
1754 november 4-én jelentést tesz Staberhofer, Stritzl és Pa- 
yerberk a kir* biztosnak, a megszüntetett magán nyári szikre— 
lök tárgyában. Az alsó bányatelepekhez tartozó zuzók között 
van a Peverelli nagy szirelője közel.a kincstári 1 számú zu- 
zóhoz9 4 év előtt építette Peverelli. Ezt el lehetne cserélni

*a kincstári legalsó nyári szirelővel, mely már rossz állapot
ban van és Schleifferschlamm-nak neveztetik.
Továbbá ott van az 5-ik és 6-ik zúzó alatt a Schindler féle 
nyári szirelő, mely nemigen hoz hasznot, de mivel közel van a 
kincstáriakhoz, czélszerü lenne azt 250 ft—ért megváltani a 
kincstár számára. A felállítása e szirelőnek 500 ft-nál többe 
került Schindlemek, ki különben is 5000 ft-nál többet veszí
tett a bányami veié s mellett.
A Mariahimmelf ahrt társulat és a kincstári 6-ik zúzó között 
van a Schulz-féle nyári szirelő, melybe nem folyhat a kincs
tári zuzókból semmi, tehát meg lehetne engedni, hogy a magán
birtokos ezt tovább Is használja.
A felsőbányatelepekhez tartozó nyári szirelők között van ket
tő, melyek nem a mostani zuzók mosadékát dolgozzák fel, hanem 
a régi Ziegenmuller völgyben, ahol valaha zuzók voltak a fel
ásott Iszapot vizsgálják meg; az első Rretschmár Christiáne, 
ki azt néhány év előtt 500 ft-on vette. Nem javasolják, hogy 
ezt a kincitár most átvegye, mert az ott volt iszapot már leg-

4 nagyobbrészt átdolgozta, és belőle a legjavát kiszedte.
#

A másik szirelő Bukowa Lőrincz birtoka. Ez is régi iszapot
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dolgozott fal, melyből már nagyon kevés van, és ezért nem 
javasolják az átvételét*
Mindezeket a nyári szirelőket az elhalt főkamaragróf enge
dőimével a bányabiróság adományozása következtében építették 
az illetők az aranytermelés szaporítása végett.
1735 január 13—án kelt jelentésből kitűnik hogy a Ruthen- 
gehertől kijelölt munkálatok sehol se vezettek jó eredmémyre.
1735 január 14 és 15-ike kozott éjjel 11 óra tájban kigyul
ladt a Lipót,aknai aknaház„ és leégett, 400 ft-nál nagyobb 
kárt okozván* A vizsgálatból kiderült, hogy Adam György bá
nyaügyei ő már 9 órakor kiszállott a bányából, azután a szer
kamarába ment, ottan a gyertyát megkoppantotta, s a hamvát a 
földre dobta* Valószínűleg ettől fogott tüzet a kormos épület 
és miután a puskapor felrobbant, a kamara fedelét levetette, 
és as egész épületet lángba borította. Adamot elitélték,hogy
6 hónapig vasban dolgozzék, azután pedig ki tilt áss ék a bánya
városokból.

# • 

1735 február 20-án rendeli b. Mitrovsky, hogy Heyden Wolff- 
gang eddigi selmeczl zuzófelügyelő Schindler Károly már el
öregedett körmöczi zuzófelügyelő helyére Kömöczre áthelyez
tessék.
1735 február 27-én megígéri Schindtler Christián Károly volt
zuzóf elügyel ő, hogy még ez évben bevégzi a köimöczi általá
nos térképet, melyből ki fog tűnni 1« az egész bányamivelés, 
magán éa kincstári, 2. világos lesz, hogy hol lehet még uj 
vállalatokat kezdeni, 3* rajta lesz a.vízvezeték, 4. rajta 
lesznek a körmöczi erdők, és szirelők«
1735 február 28-án főbejárás tartatott, melyről jelentik:
A Rudolf aknában az akna szájától az 52—ik ölben van a fel- 
sóaltáró, melynek feküvágatja 119 1/4 51 hosszú, és 6 ember
rel tovább folytattatik abban a reménységben, hogy vele jó 
fekü ereket fognak elérni* A váj a tvég kemény és fekete, 6 
ft-ot kell egy láb kivágásáért fizetni*
Az Anna aknában lementek 81 ölnyire a József járatig, és
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ezen 9 ölnyire az első fedő guritóig, ebben fel az alsó közre 
mentek5 mely 2 1/2 öl magas, itt van egy vájatvég észak felé, 
■irmán 4 1/2 ölnyire fel a felső közig, hol egy fekü vágat 
van munkában 6 emberrel ? a szakmány 1 ölért 7 ft. Innen szin
tesen észak felé a Christina guritóig,jmely az akna kereszt- 
vágatától 44 ölnyire fekszik, itt dolgozik 1 ember törésekben. 
Tovább, 12 ölnyire a Martini guritóig, hol 4 ember dolgozik 
a Christina guritó felé és észak felé a Sebastian! guritóig, 
mely 8 öllel tovább fekszik. Az ácsolat össze van nyomva és 
meg kell ujitani. Innen lementek a Martini guritón a Gestang- 
járatig, és ezen a Christina guritóig, melyben észak felé 1 
ember dolgozik törésekben*
Azután lementek az aknába a mélyaltáróra és ezen délfelé a 
f edü vágatigmely 20 öl hosszú,és vájatvégén 4 ft 45xr a 
szakmány szürke meddő kőzetben. Az ácsolatot nehéz fenntarta
ni a nagy nyomás miatt* Azt mondják., hogy ebből a fedüvágat— 
ból a régiek már 150 ölre föltárták az eret dél felé, de se
hol nem kaptak zuzóra valót* A Sauerbergen látható horpadá—. 
sok Is azt mutatják, hogy a régiek erre felé sokat kutattak*
A Károly aknában a felsőbb részeken az Antoniguritóban egy 
feküvágat és egy északi vágat van munkában egy-egy emberrel 
törésekben* Ez utóbbi guritót 4 ember emeli feljebb* A Ká
rolyjárat északi vájatvégón 4 ember dolgozik, és az aknától 
már 105 1/20 ölnyire haladtak, szép fehér és barna zuzóércz- 
ben * Dél felé a járaton összeszorul az ér, és a vágat most 
szünetel* A középső fedü-guritóban mely az aknától észak fe
lé 95 ölnyire fekszik, van a fekü és fedü mellett egy munka
hely egy-egy emberrel törésben* A bejáró ereszkedés itten 
nagyon össze van nyomva , és újra kell kiácsolni*
mé

A Lipót almában a mélyaltáró szintjén a Zimmerleut guritó 
mellett észak felé 6 ember,dolgozik a fekünél egy barna 
érczen, melyet zúzni lehet* A szakmány ölenként 10 ft* A 
Mitwerksguritóban , mely a 10 öllel mélyebben fekvő Aller
heiligen járatra vezet az altáró alatt 4 ember termel barna 
zuzóérczeket a fedü mellett* B járaton az északi vájatvégen
6 ember dolgozik meddő szürke kőzetben, hogy az előtte f . 'vő
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.ibastiani guritóban 3 ember dél felé és 3 ember észak felé 
termel zuzóérczeket. Az utolsó fekii guritóban dél felé 2 em
ber és észak felé 5 ember termel bajma zuzóérczeket, az Al
lerheiligen járat északi vájatvége a fekii mellett 8Q 1/2 öl
re van hajtva, most meddő, a szakmány 9 ft ölenként«
Az alsó banyatelekben
Eindecken Barbaratáróban a Schürergoritóban a déli és fekii 
vájatvegen két—két ember dolgozik* A Püschen guritóban is 2 
munkahely van 2 emberrel észak felé törésekben. Az utolsó dé
li guritóban van délfelé 2 ember« Az első fedü vágatban van 
egy munkahely 1 emberrel törésben, és egy feküvágat 2 ember
rel« 4 ember pedig a fedü felé,dolgozik a törésekben« A Su
tár guritónál dolgozik 1 ember«
Finsterstem St« Nicolai aknában az átjáró guritóban van egy 
iéli és egy északi munkahely 2-2 emberrel, törésekben« A Gott
fried guritóban dél felé 2 ember.dolgozik barna törésekben, 
feljebb pedig 2 helyen 1-1 ember. Az uj fedüjáratban 1 ember 
termel zuzóérczeket a déli járat 6 emberrel van munkában é- 
azak felé, és már 30 3/4 öl hosszú, nemsokára áttörik a kemény 
kőzetet, es azután lágyabb zuzóérczeket fognak találni«
Dreifaltigkeit aknában a Jánosjáraton északi vájatvégen dolr 
gozik 2 ember törésben, a fedünél is 2 ember van a törésben.
A ffaugner guritóban van a fekü és fedü mellett 1-1 ember tö
résben« A felhagyott járaton is vannak jó törések, melyeket 
most ne-; mi veinek. A Philippi Jakobi járaton van egy fekü 
munkahely 2 emberrel, kik barna zuzóérczeket termelnek. A já
rat északi vájatvégen 6 ember dolgozik 10 óra irányban, és 
már 76 1/2 ölnyire haladtak. Sok viz jön a vája*fcvégből.

#

1735 märczius 10-én értesíti b. Mitrovsky a körmöczi főtisz
teket, hogy az udvari kamara a minapi 'tüzeset következtében 
elrendelte, hogy Schmidl bányasáfárt valamely tbá« hivatalba 
áthelyezze, a bányaügyelőket pedig,kik hanyagságot tanúsítot
tak Selmeczre áthelyezze, és ott mint munkásokat alkalmazza. 
Utasítja tehát a főhivatalt, hogy a aéférrl hivatal betöltésé
re nézve, valamint a hanyag bányaügye 15ket illetőleg minél
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előbb javaslatot tegyenek,
1735 márczius 13-én jelentik a főtisztek, hogy Schmidl sáfár 
helyére alkalmatos tisztviselő nincsen Körmöczon, a szertár— 
nők, a bányabirósági imok, a bányaimok nem értenek a bányá
szathoz, és a bányaméréshez, a főtisztek imoka értene a bá
nyaműveléshez, de nem megbizható, azt javasolnék tehát, hotry 
a selmeczi segédbányatiszt Joseph Alexius Deadda neveztessék
ki körmöczi séfárrá, Schmiedl pedig Selmeczen alkalmaztassák 
valamely hivatalra. Az ügyelők közül a Lipót aknai ügyelő
Kauntz Adóm és a Sturtzon levő ügyelő Gottfried Partuk nem 
érnek semmit, a többi még meglehetősen teljesiti kötelessé
geit*
1735 márczius 27-én jelentik a főtisztek, hogy az annaaknai 
fedüvágat ismét munkába vétetett.
1735 április 6-án jelentik a tanácskozmányban, hogy az anna
aknai fedüvágat 28 1/2 öl hossz^» de az ácsolata nagyon rossz: 
és egészen újra ki kell ácsolni*

é

1735 augusztus 5-én jelentést és véleményadást kiván b. Mit- 
rovsky a főtisztektől, hogy# *

01* Nem lehetne—e azoknak az almáimak mivelését megszorítani, 
melyek nagyobb veszteséggel dolgoznak, a többiekét pedig 
élénkíteni?

$

2* Mennyire van már hajtva a Mélyaltáró, s nem lenne-e jó a 
vájatvég folytatása?

)
♦ #3* Az akna szállít ásnál mennyire használják ki a vis-^rőt, nem 
kellene-e a szállító zsákokat nagyobbra csinálni?

é
%4* Nem kellene-e a mélységet az altáró alatt újra megnyitni .
e# s van-e ehnez elegendő vizerő?
é

5* Bem kellene-e a nyári szirelőket befedni hogy tavasszal 
jókorább kezdhessék meg a munkát és ősszel tovább foly
tathassák?

1735 augusztus 6-án jelentik a főtisztek, hogy az utolsó 2 
hétben termeltetett mosott arany

-  459 -

10,632/Hné



460

az alsó bányatelepen .... 2 i. 3 1* 3 q« 3 d.
a felső " *» .... 3 "I 4 "! 3 " 2 "

összesen 5 "  8 "  3 ** 1 "
0

tehát a termelés 1 lat és 3 dénárral emelkedett.

1735 augusztus 20—én jelentik a bányatisztek, hogy a mély*- 
altáró szintjén hajtott fedii vágat Anna akna mellett .munká
ban vanf és egy érszerü szürke kőzetben folytattatik. 19 öl
lel e fedü vágattól megkezdték egy régi vágat kitakarítását, 
hogy evvel annak- idején a fedüvágat számára friss levegőt 
lehessen bevezetni.

S

1735 augusztus 24—én rendeli b. Mitrovsky, hogy abban az e— 
setben, ha a körmöczi bányák közül nehány jövedelmet adna, 
vagy legalább a mostani veszteséget leapasztaná, «nnak- $ bá— 
nyának munkásai.és ügyelői arányiagos jutalmat kapjanak. En
nél fogva a IH. évnegyedtől kezdve minden. bánya számadását 
külön kell vezetni, hogy az eredményt az I.félév eredményé
vel összehasonlítani lehessen.
1735 augusztus 25—én kimutatják a körmöczi főtisztek, hogy 
a nyári szirelőkön márczius 8—tói augusztus 5—is mennyi a— 
ranyat termeltek, és hogy ebből 4- hétre mennyi esik, mennyi
volt a költség, és mennyi szakmányt lehetne adni latonként.
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Arany termelés
1735 márczius 16-tól augusz

tus 5-ig
4 hétre esik termelés 4 hétre költség javasolt s z akmány 1 latért

m 1 q d m 1 q a f X f T

Schleiffer-schlamm
*

e . 11 2
#

e

1
%♦ 2

*
•

• 3 10 58 4 45
Mötsch schlamp. 9 • 1 ' . * 1 2 3 10 53 5 30
Peverelli " •

% 12 ? 2 e 2 1 2 12 4 45
Schindler " f 14 e 1 t 2 2 3 14 e 4 45
Rudolfi " • 6 3 e ♦ 1 1 •

t 9 46 7 e

St Anna " e 9 • 3 ♦ 1 3 • 13 14 6 30
Hinter " 1 • 2 3 • 3 2 2 13 14 4 e

ErsterWaschherd
é

♦ 10
0

* 2 * 3 2 2 17 48 5 15
Zweiter " t 7 ♦ 2 ♦ 3 • 2 17 48 5 30
Dritter n e 3 e 2 e ' 3 • 2 17 48 5 30

összesen 6 4 1 # 1 9 1 3 137 34 5 • 40
1735 augusztus 26-án jelentik a főtisztek, hogy az irattárban 
utána néztek, és 1700 április 16-án találták az utolsó jelen
tést, melyre az határoztatott, hogy a mélység, a mélyaltáró 
alatt fö lhagyass ék. A fölhagyást az udvari kamara is jóváhagy
ta.
1735 szeptember 4—ón jelentik a főtisztek, hogy az utolsó 2 
hét alatt 5 m. 13 1. 2 q. 2 d. mosott arany termeltetett a 
zuzókban és szirelőkben.
1735 szeptember 18-án jelentik, hogy az utolsó 2 hét alatt 
5 m. 4 lat arany termeltetett a zuzókban és szirelőkben.
1735 deczember 11-én jelentik, hogy az utolsó 2 hé alatt

• •

5 m. 7 1. 2 d. arany termeltetett a zuzókban és szirelőkben*
# •

1736 április 16-án jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 5 6 1» •
- q. 1 d. mosott arany termeltetett» a megelőzött 2 hétben 
volt a termelés 5 m. 7 1. 1 q* 3 d*

• »

1736 május 13—án jelentik, hogy az utolsó 2 héten 5 »• -2 1«
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i q. 5 d. mosott aranyat termeltek, az azelőtti 2 héten volt 
a termelés 5 8 1# 2 q. - d,
1736 junius 12—en jelentik a főtisztek<. hogy a város értesí
tette a kamarát9 hogy a felsőaltáró kijavítása és fenntartá
sa végett az eddigi 4 ember helyett ezentúl 10 embert fog al
kalmazni.
Javasolják továbbá, hogy a zúzó aranyat úgy mint régebben 
történt, ismét hetenként foncsoritsák; mert igy a termelt zu- 
zóérczek tartalmát jobban ellenőrizhetik* £ javaslat jóvá ha
gyatott.

9 é

1736 junius 12-én jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 5 m. 2 1.
3 q. 2 d, zúzó,aranyat termeltek, az előtti 2 heti termelés
j ~ 5 m. 12 1. 1 q. 3 d.

9

1736 julius 18-án jelentik,, hogy az utolsó két hétben 5 a* 9.1
1 q* 3 d* zúzó aranyat termeltek, az előbbi hétben pedig 7 m*
4 1. 1 q. - d.
1736 julius 22—én jelentik, hogy az.utolsó két.hétben a köz
bejött felhőszakadás miatt csak 4 m* 15 1* 3 ct. — ,d* zúzó a— 
ranyet termeltek* A. megelőző két ~tben pedig 5 m* 5 1* - q*
1 d* volt a termelés.
1736 augusztus 5-én jelentik, hogy az utolsó 2.hét alatt,
6 m* - 1. q* 3 d* , ez előtt pedig 4 m. 15 1. 3 q* - d*
zúzó aranyat termeltek.
1736 szeptember 2-án jelentik, hogy az utolsó két hétben
5 m* 13 1. 2 q. 3 d. az előtte való 2 hétben pedig 5 6 1*
3 q* 3 d. zúzó aranyat termeltek.
1736 szeptember 16-án jelentik, hogy az utolsó 2 hétben
5 m* 15 1* 2 q* — d. az előtte való 2 hétben pedig 5 m* 13 L
2 q. 3 d. zúzó aranyat termeltek*
1736 szeptfcmDer 19-én és 20-án bejárták a főtisztek a bányá
kat, és jelentik:
A. felsőbányákban
Hellinger aknaban • torkolatától 56 ölnyi mélységben levő 
Hellinger járat déli vájatvége 28 1/2 ölnyire kivágatott,
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de mivel nagyon szegénynek mutatkozott* elhagyták és a mun
kásokat más jobb helyeken alkalmazták. Az északi vájatvégen 
azonban 1/2 ol vastag érkőzetben jó reménységből már 38 öl
nyire hajtatott és 3 emberrel folytattatik, a szakmány 1 ft 
15 xr lébonként.
Grund akna. A Johanni járat felett 11 1/2 öllel magasabban 
fekvő uj rakodó helyből 6 ember dolgozik, hogy a szállitás a 
légvezetés könnyítése végett az előtte fekvő Scheurer és Ge- 
orgi guritókkal lyukasszon, a szakmány 45 xr lábonként. Ugyané 
járaton az aknától 28 ölnyire észak felé fekvő beomlott Georgi 
guritóban 10 öllel a járat felett dolgozik 6 ember a guritó 
megújításán, hogy a zúzásra érdemes érczeket a fejtésre előké
szítse, a szakmány 1 ft lábonként. Ugyané járat felett 3 éa
9 ölnyi magasságban a Schnar guritóban dolgozik 10 ember, a 
járat szintjében 2 ember? és a régi altáró alatt 4 ember> ösz- 
szesen tehát 16 ember* és jó fehéres barna zuzóérczeket ter
mel ékkel és kalapáccsal. A vágat az aknától már 30 ölnyire
hajtatott, és folytattatik.

é

Lipót akna. Miután a mélyaltáró szintjén a fekü érem észak fe
lé a Jakobi guritóval lyukasztottak 6 ember a guritóba talál
ható hagyatékok,lemivelősével foglalkozik9 és próbaképen zuzó
érczeket termel. A Lipót aknai fenék járaton mely 10 öllel mé
lyebben fekszik, mint az Allerheiligen járat,6 ember dolgozik 
fehéres szürke és barna érkőzetben 45 krért pr. 1/6 öl után a 
már 25 ölnyire kivágott északi vájatvégen* Hogy pedig az itt 
termelt zuzóérczek tartalmát, és az aknától 22 ölnyire az Al
lerheiligen járaton fekvő Medved guritóban termelt zuzóércze- 
két egymással összehasonlítani lehessen, a termelést mind a 
két helyről külön zuzókban fogják feldolgozni. Miután a Lipót 
aknától dél felé fekvő mivelés már egészen el van hagyva, an
nak megvizsgálására, hogy nem maradtak—e benne még jó hagyaté
kok, a Domfach guritóban 7 öllel az Allerheiligen járat alatt, 
a közbenső rakodótól megvizsgálják egy déli vágattal, mely már
10 ölnyire előhaladt.

J

Mátyás akna. Miután ettől az aknától a Mélyaltáró szintjében 
18 ölnyire észak feló hajtott vágatban az ér egészen meddő,az
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mott dolgozott 6 embert 96 ölnyire az alma torkolata alatt íül- 

kalmazták egy uj rakodó elkészítésére és az ér föltárására«
A keresztvágat az almától már 16 ölnyire haladt* de még nem 
talált jó eret, a szakmány 45 xr lábonként*

#

Károly akna* Különféle helyeken.8 ember zuzóérczeket termel, . 
és 4 ember az ácsolatot javítja*

0

Anna akna. A József járaton a keresztpalló közelében 6 ember 
szabályozza a járatot~ és megvizsgálja dél felé a fedüér tar
talmát. A szakmány a repesztőporral együtt 2 ft 15 xr lábon- 
ként* Hasonló czélból dolgozik 4 ember 14 öllel magasabban a 
Klausen guri tóból, 1 f t 15 ír szakmány mellett lábonként* A. 
termelt zuzóérczeket külön zuzókban dolgozzák fel, tartalmuk 
konstatálása végett, 4 ember pedig az ácsolatot javítja*
A mélyaltáró szintjén az akna keresztpallójától dél felé 130 
ölnyire kezdődő fedü vágat bán, melyben egy eret 1734—ben és 
1735-ben 35 ölnyire lefejtettek- de azután megkeskanyedése 
miatt abban hagytakP most ezt az eret újból munkába vették 4 
emberrel, .az ér tenyérnyi széles kvarcz, a szakmány 51 xr 
lábonként *

é

Rudolf akna* A felsöaltáró szintjében a Hariahimmelfahrt tá
rói ér elérhetése végett egy keresztvágaton dolgozik 6 ember 
3 ft 45 xr szakmány mellett lábonként* A vájatvég az aknától 
148 ölnyire haladt*

#

Alsóbányatelep*
#

Barbara táró* A Franc lsei guritóban dolgozik 6 ember a táró- 
szélességCP* szép sárgaszinü eren 45 xr szakmány mellett lábon— 
ként észak felé, hogy jó zuzóérczeket termeljen, és a lemé— 
lyitett Sepomuceni guritóval lyukasszon* A felsőbb részek
ben már igen megsilányult fejtő helyekről a fejtőket Ida fog
ják alkalmazni*

4

Finsterstem akna* A Finsterstem járaton az aknától 34 öl- 
nyíre észak felé elért eleinte alig 1* vastag érán, mely a— 
ionban most már 4*—nyíre megvastagodott, 6 ember dolgozik 
51 xr szakmány mellett lábonként*
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atfip.frArwmaAg nimn. a Johanni járaton 4 ember megújítja az ösz- 
szedőlt régi vágatot9 hogy a vele a régi evéseket elérje, me
lyekben .még jó hagyatékok vannak. A szakraány 1 ft 45 ír lá- 
bonként. A Philippi-Jakobi járaton pedig az észak felé dolgo
zott 4 ember, miután az ér nagyon megsilányult, most egy ke
resztvágatot hajt a fedu felé, és már egy 4* vastag fekete 
agyageret vágott, át mely miire való. A munkát a meddó feduig
fogják folytatni.
Mindezeknél az «imAimAl régi törésekből és evésekből termelik 
a zuzóérczeket, melyeknek legajvát a zúzókhoz szállítják.
1736 szeptember 27-én jelenti Staberhof er, hogy a körmöczi 
bányami'velés vesztesége ez óv XXX* negyedében csak 807 ft volt#
1736 szeptember 30—án jelenti Staberhofer, hogy az utolsó 2 ,

• •* • hétben 5,nu 12 1* 3 q. 3 d* az előtte valóban pedig 5 15 1«
2 q. — d. zúzó aranyat termeltek* Szeptember 29—én a Lip ót ak
nában eltört a vizemel6gép rudazata, és az aknában dolgozott

%2 akna ácsot agyonütötte, s a gépben annyi kárt tett, hogy több 
napig fog tartani, mig a vizemelést ismét folytathatják*
1736 október 3—án értesíti b. Mitrovsky a főtiszteket, hogy a 
körmöczi bányák jövedelmezhet övé tétele végett megengedte az

♦

udvari kamara, hogy a Mélyaltáró felett és alatt levő jobb mi
nőségű zuzóérczek fölkerestessenek és e végett a vizemelőgép 
Anna almában úgy rendeztessék be, hogy vele 20—30 ölnyi mély
ségre a Mélyaltáró alatt lemenni lehessen* Ez az engedelem 
egyelőre csak évre érvényes*
1736 október 14—én. jelentik, hogy az utolsó két hétben
5 a « 6 1* 2 q* — d*, az ezelőtti 2 hétben pedig 5 a* 12 1* 3 q*
3 d* zúzó aranyat termeltek*

# #

1736 október 28-án jelentik, hogy az utolsó 2.hétben 59« 61*
- q* - 4* az azelőtti 2 hétben pedig 5 a *- 6 1« 2 q* — d* zúzó 
aranyat termeltek*

s é

1736 november 11—én jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 6 m* 2 1«
m— q* — ,d* azelőtt pedig 5 ä * 6 1* - q* — d* zúzó aranyat ter

meltek*
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1736 november.25-én jelentik, hogy az utolsó 2 hét alatt
5 ja. 4 1. - q, 2 di zúzó aranyat termeltek. Az előtte való
2 bet alatt pedig 6 m* 2 1. - q. - d*
1^56 november 28-án tanácskozást tartottak Körmöczön Stäber-
hcffer Adrián János2 Payerbeck György János, Halvraoc Ignácz, 
es Schmidt Rudolf Ferencz az Anna akna lemélyítése és a bá
njaiét feltáró mivelések tárgyában az udv* kamarától szep
tember 12-én kelt és október 3—én leérkezett rendelet felett. 

é

1. A rendelet meghagyja, hogy az Allerheiligen járaton a 
Jakebi ereszkedéssel lyukasztottak* A mély altáró felett 
is meg kell vizsgálni az eret észak felé, és belőle zuzó- 
probakat tenni*
.2rre jelentik., hogy a lyukasztás megtörténvén próba képpen 
172 kasten zuzóérczet szállítottak ki az északi munkahe
lyekről, de csak 2 1* 2 q. aranyat nyertek belőle, minek 
értéké alig fedezi a zúzó költségeket*
A zuzóércz-termelést tehát abba kell hagyni, de a mély- 
altáro vágatvégét a fekü mellett észak felé folytatni 
kell.

$

2* Az Allerheiligen járaton azt tapasztalták, hogy az ér é— 
szak felé elágazik, valószinü tehát, hogy a felette le
vő Mély altáron is úgy fog történni, ennek konstatálha— 
tasa végett.szükséges, hogy erről minél előbb térképet

3. Miután Grundschachttól észak felé főképen csak a lágyabb 
fedu részét fejtették le a régiek, szükséges a keményebb 
feküt is lemivélni, és ha nem volna mürevaló, egy vájat— 
végcél észak felé megvizsgálni*

é

4. Az ószaki irányban teendő vizsgálatok végett szükséges a 
üeilinger járaton.a Hellinger aknától észak felé hajtott 
vagatot folytatni.

5. Miután Anna akna mellett a főér dél felé a Mélyaltáró 
felett csak mintegy 100 ölnyire van lemivelve, a többi 
pedi ■ még érintetlen , szükségeshogy a kövek megvizs—
galása végett a József járaton mely legtovább haladt dél
lo ,632/Hné



felé, 2 vágat egymás felett hajtassák dél felé, hogy e V6 
gat levegőben hiányt ne szenvedjen. Hasonlóképen kellene 
a Mély altáró szintjén is egy vágatot az ér után dél felé 
hajtani.
A rendelet szerint munkában vannak te vágatok a József já
raton és a Mély altárón.

$

6. A Rudolf aknától a felső altáró szintjében hajtott fekü- 
vágatot folytatni kell,, mig a Mariahimmelfahrt tárói eret 
el nem éri.

7* Az alsó bányatelekben a Philippi-Jacobi járat szintjében 
az eret déli irányban meg kell vizsgálni, áltáljában pe
dig állapítsa meg a bányabiroság, hogy merre van a határ 
a Roth-féle és kincstári telkek között.

8# Az evésekben gyakran kell keresztezéseket tenni az ér vas
tagságában, hogy valami mürevaló használatlanul ne marad
jon.

é

9* Anna aknát és Lipót aknát le kell mélyiteni a Mély altáró 
alá, és Anna aknában vizemelő gépet kell felállítani, és e 
végre a bányában a Mély altáró szintje felett vizkereket 
kell beépiteni.
Az Anna aknai vizkerék helyének kirepesztésén már dolgoz
nak. Anna aknánál meredek dőlése van az érnek úgy, hogy 
42 ölnyi mélységben az altáró alatt csak 11 5* távolságra, 
lesz az ér az aknától. Lipót aVnánál azonban az ér laposan 
dől, es 33 ölnyi mélységben az altáró alatt mér 25°2* tá
volságban lesz az ér az akna függőleges vonalától* Azt ja
vasoljuk tehát, hogy Lipót akna az akna dőlése szerint 
mélyittessékg de Anna akna előre járjon a mélyítéssel, 
hogy Lipót aknában szárazon dolgozhassanak.

é

1736.deczember.8-án jelentik, hogy az utolsó 2 hétben.5 m*.
12 1* 2 q. - d. az előtte pedig valóban 5 4 1* - q* 2 d«
zúzó aranyat termeltek.

#

1737, január 13—án jelentik, hogy az utolsó két hétben 6 m.
___ • ^  * »7 1* 2 q. 1 d. zúzó aranyat termeltek.

- 467 -
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1737 január 27-án Jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 5,m. 6 1.
1 íj, 2 d. az előbbi 2 hétben pedig 6 m. 7 1. 2 q. 1 d. zúzó 
aranyat termeltek. •
1737 február 10-én jelentik9 hogy az utolsó 2 hétben 4- a« 12 1
1 qe 1 d. zúzó aranyat termeltek.
1737 február 24-én jelentik a főtisztek, hogy az utolsó 2 hét
ben 5 b. 6 1. 1 q* 1 d. zúzó aranyat termeltek.
1737 márczius 23-én kimutatják, hogy a körmöczi iszspolók ja- 
nuÁJI 5-étől kezdve márczius 23-ig mennyit jövedelmeztek.

a termelés költség felesleg hiány értéke
f X f X f X f X

Mötschschlamb 59 3 1/2
1 R

27 23 1/2 31 39 1/2 ? ,
?everelli-féle Schlamb 69 52 27 56 1/2 41 55 1/2 . .
Schindl er-féle " 133 13 43 53 1/2 89 19 1/2 * •
Rudolphi-féle " 45 40 3/4 17 30 1/2 28 10 1/2 ♦ ,
St.Annae n 64 15 1/4 33 35 3/4 30 39.1/2 . .

" hintere • * 50 50 1/4 71 31 1/4. . . 20 41
levonva a veszteséget 422 54 1/2 221 51 221 44- 1/2 20 4-1H H B  20 4i
marad felesleg • • • 201 3 1/2

1737 márczius ,24—én jelentik, hogy az elmúlt 2 utolsó hétben 
5®. 91. 1 q. 3 d* az azelőtti két hétben pedig 5 m. 5 1* 1 q
- 4. zúzó aranyat termeltek.
1737 márczius 13—án tartott tanácskozmányban elhatározták, 
hogy a Helilnger aknában a torkolatától az 56-ik ölben levő 
Hetlinger járaton a fekü. eret még tovább megvizsgálják észak 
felé, mert az ér itt még eleven; e végre egy légvágat hajtá
sát is elhatározták, hogy levegővel elláthassák magukat.
A. Grundschachtból ujabb időkben berendezett rakodó szintjén, 
zel7 a uános járatnál U  1/2 Öllel magasabb, 30 ölnyire észak 
felé az aknától dolgozik 6 ember, és a Schiirer és Georgi gu—
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rltók mögött még több fejtő helyet is fognak előkészíteni*
0kA János járaton 38 ölnyire az aknától észak fel. 6 ember dol

gozik* Ez alatt m*e* 4 öllel mélyebben van a Felső altáró ré
gi vágata, melyet 20 ölnyire nyitva találtak, és tovább kita- 
karitani fognak, hogy az ér minőségét megvizsgálják* A János 
járat fölhasználható, hogy a Felső altárónak jó levegőt hozzon*
A János járat felett a Schürer és Georgi guritók körül 36 fejt 
a kemény feküérből zuzóérczeket ékkel és kalapáccsal*
A Lipót aknai telekben tervezve volt a Mély altáró szintjén 
az észak felé menő vágatokat kitakarítani és azután az érczek 
náirevaló lapját a mélyebb Allerheiligen járatra is föltárni* 
Ezt a tervet vé^re is hajtották, de az alt érót kitakarítván 
azt találták, hogy észak felé a felni eret eltévesztették, és 
miután egy hosszú feküvágatot is hajtottak fölkeresésére, a- 
nélkül, hogy megtalálták volna} azt javasolják már most, hogy 
a régi vágatból egy fedü vágatot indítsanak és az eret megta
lálván a mi veié st a mély altárón és az All erhell gén járaton 
egymásra való tekintettel vezessék*
A Lipót aknai legmélyebb járaton, mely 10 öllel mélyebb, mint 
az. Allerheiligen járat, 3 ember hajtja az északi váj a tvéget, 
hogy a lágy eret fejtésre előkészítse, 3 öllel magasabban
3 ember délfelé is megvizsgálja a már lefejtett eret, hogy nem 
talál-e hagyatékokat? Ezeken kivül az aj Medved guritó körűi 
14 ember fejt ékkel és kalapáccsal jó zuzóérczeket a fekü ér
ből*
Károly akna körül a régi evésekben 9 ember dolgozik és visz— 
sza maradt zuzóérczeket fejt*
Anna aknánál 4 ember dolgozik a József járaton a legszélsőbb

_ 0fekü éren* Hasonló irányban és hogy az előbbieket levegővel 
segítse , dolgozik 4 ember 14 öllel magasabban a Klausen já
raton* Ugyané szintben 4 ember észak felé készít elő fejtő 
helyeket* A mély altáró szintjén 4 ember dél felé vizsgálja 
meg az eddig le nem fejtett fő eret*
Az alsó bányatelek /vordere Züch/ dél felé a Both-féle tár
sulat telkeivel határos, és • miatt nem haladhat dél feléi



miután pedig a Roth-féle társulat nem képes a telkeiben mély 
mi ve lést folytatni, czélszerü lenne e társulattal.egyezkedni, 
hogy telkeinek mélységét engedje át a kincstárnak.
1737 április 7-án kimutatják a tisztek, hogy 1733, 1734 és 
1735-ben a bányamivelés és a zuzók mennyit termeltek, mennyi 
volt a költségük, és mennyi a veszteség.

1733
termelés a termelés értéke

ül« X« C[« de t • X* d.
A zúzókban termelt 
9 tiszta mennyisége 71 8 •CVJ

•

23,788 54 .
Az evvel együtt ter
melt ezüst mennyisége 33 12 3 2 716 39 2
A termelt kovács— 
szinpor mennyisége 13,552 - -

0

313S& • *
összesen ------------- 27,893 33 2

A bánya és zúzó—
költségek 43,405 26 3
A kovacSSzinpor
tisztázási költségei 830 • 6

összesen 44,235 27 1
marad veszteség 16,341 53 3 
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1734
termelés a termelés. értéke

m.
f  # 

1« q.
é

d.
#

f.
é

X* d.

A zúzókban termelt 
0 tiszta mennyisége 75 12 1 1 25,198 25

#

•
Az evvel együtt ter
melt ezüst mennyisé
ge 35 6 2 2 750 46 2
A termelt kovacs- 
szinpor mennyisé
ge 14 , 796

• ^

%

3,699
•

• -

összesen 29,648 11
9

3

A bánya és zuzó- 
koltségek 45,659 40 1
A kovacsszinpor 
tisztázási költségei 904 12 •

•

összesen: 46,563 52 1

márad veszteség 16,915 40
•

3
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1735

termelés a termelésértéke
# # 

nu 1c q#
9

d.
# • 

f • x» d«

A zuzókban termelt 
9 tiszta mennyisége 93 • 2 1 30,940 23

Aw

•

Az evvel együtt ter
melt ezüst mennyisé
ge 42 15 3 3 911 31

0

•  *

A termelt kovacs- 
szinpor mennyisé
ge 12,467 - 3,116 45

0

0

összesen -— --- 3^*968 39
0

0

A bánya és zuzó- 
költségek 40,848 38 3
A kovacsszinpor 
tisztázási költ
ségei 761 50 2

Összesen 41,610 29 1

marad veszteség
*

6,641 50 1
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1737 április 25-án jelentik, hogy 7 m
2 1. 2 q d« az azelőtti 2 hétben pedig 5 m. 7 1* 2 q. 1 d
zúzó aranyat termeltek
1737 április 

• •2 q* 1 d. az az
nyat termeltek.

7-én jelentik, hogy
W • 4Ppedig 5 9 !• 1 q* 5 d* zúzó ara

május 6-án jelentik, hogy utolsó 2 hétben,5 m* 12 1«
azelőttiben pedig 7 nu 2 1. ara

nyat termeltek

1737 I* negyedben költ? 5 termelés veszteség nyereség értéke
— • t x d t X d í x d X

Alsó bányát.-^ep # #

Finsterstem akna 1,291 16 3 1,149 14 1 142 2 2 ♦ a

Szt »Háromság akna 1,204 3^ %1 776 58 2 427 55 5 • a

Barbara táró 1,69^ 3 1,423 55 1 271 8 2 • a

Felső bányatelep é é é é

Anna akna 2,223 4 •

• 1,684 8 a 538 56 . • a

Anna aknai hányó 9 14 2 6 58 5 2 35 3 • a

Mátyás és Károlyakna 1,225 12 1 457 56 5 767 15 2 •

#

a

61 37 Z 125 8 2 ♦ ♦ ♦ 61 51
Mátyás akna! hányc 371 3 a 462 55 • • • • 91 50
Lipót akna 2,039 1 3 776 25 2 1,262 56 1 t a

Gr und akna 1,209 50 1 819 52 5 590 17 2 a •

összesen 11,329 38 • 7,680 51 1 5,802 27 5 155 21
tehát marad veszteség

9

5,649 6 5
a mosóházak adtak felesleget 201 5 2
marad veszteség 5,448 3 1

/
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1737 május 19-én jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 7 m. 3 1.
2 q* 2 á. zúzó aranyat termeltek*

0

1737 junius 2-án jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 5 14 1
1 q, 3 di zúzó aranyat termeltek»

, # I

1737 junius S—án jelentik, hogy az utolsó 1 héten 3 m* 13 1.
3 q. 2 d. zúzó aranyat termeltek. Egy hétig szünetelnek a

*zuzók az árkok tisztítása miatt*
1737 julius 3-án jelentik a főtisztek, hogy a II* évnegyed-

0ben a bányák és zuzók mivelése milyen eredménnyel járt*

1737 II.évnegyedben * költség termelés veszteség nyereség

f X d f X d f X d f X d
Alsó oanyatelep S 0 é

Finsterstem akna 1,011 18 3 1,006 20 1 4 58 Z •
t *

Szt«Háromság alma 1,028 11 1 646 30
31

1 \>4 00 
• 

f-1 41 , 
• •

• #
Barbara táró 1,371 34 3 1,862 2 490 39 3
Felső bányatelep 0 0 0

Anna akna 2,004 • 3 1,953 13 2 50 47 1 m 9 •

Anna aknai hányó 93 2 • 115 6 2 • • e 22 4 2
Mátyás és Károly akna 992 25 2 569 50 2 422

#

35 . •

0

•

0

0 •
Mátyás aknai hányó 198 36 Z 206 10 2 t ♦ ♦ 7 34 •
Zöcklmühl 271 38 • 344 28 2 • • • 72 50 3.
Lipót akna 1,715 54 1 461 46 2 1,254 7 3 ♦ • •
G-rond akna 1,025 7 2 449 58 3 575i 8 3 • • •

összesen: 9,712 6 1 7»615 57 .2 689 18 1 593 9
tehát marad veszteség 2,096 9 1
a mosóházak adtak fölösleget 
maradt veszteség
1737 július 14—én jelentik, hogy

328 29 .
1,767 40 1

elObbeniben pedig 6 m* — 1. 1 q0 — d* zúzó ara
nyár termeltek
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3 q
julius 28-án jelentik, hogy,az u
3 d* zúzó aranyat termeltek*
augusztus 11—én jelentik, hogy a
1 q, 1 d* zúzó aranyat termeltek
augusztus 25-én jelentik, hogy a

6 1. 2 q aranyat termeltek
1737 szeptember 8-án jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 5 m.

• • •4 1« 1 q« 1 d* zúzó aranyat termeltek*
é

1737»szeptember 22-én jelentik, hogy a? utolsó 2 hétben 5 m.
11 1* - q* 3 d* zúzó aranyat termeltek*
1737 október 6-ón jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 5 m* 14 !
1 q, - d* zúzó aranyat termeltek* egyszersmind kimutatják, a 
III.negyedre vonatkozó veszteséget*

III«negyed 1737-ben költség termelés veszteség nyereség értéke
f X d f X d f X d f X d

Alsó bányatelep 0 • 40 #
Pinsterstem akna 987 59 1 887 50 m 100 9 1 ♦ • •
Szt* Háromság akna 896 38 3 732 • 3 164 38 • • 0

Barbara táró 1,355 1 2 1,674 45 2 • • •• 319 44 ••
Pel8Ő bányatelep 4 0 #

Anna akna 1,977 11 2 1,792 55 1 184 16 1 • 9

Anna aknai hányó 100 19 2 136 13 • • + • 35 53 2
Mátyás és Károly # t *

akna 28 2 543 32 1 297 56 1 • • •
Mátyás aknai hányó1 219 55 • 501 • 2 # ♦ e 281 5 2
Zöcklmühlt0 266 17 2 451 25 3 • o • 185 8 1
Lipót akna 1,521 37 3 273 40 * 1.247 57 3 • •
Lipót hányó 17 13 2 43 51 2 • • ♦ 26 3£

%♦
Grund akna OHM1,183 40 3 507 28 3 676 •12 o * # •

Összesen: 9,367 23 2 7,544 43 1 2,671 9 2 848 29 1
tehát marad veszteség
a mosóházak adtak fölösleget 
maradt veszteség

1.822 40 1
88 48 2

1,233 51 9



• *
• —  * m ■■ ■- «■-*■ — - • — w+m- <+■ — •*. *  >«r *  j * **■«■ - * ^1737 október 20~án jelentik, hogy,az ucolsó 2 hétben 5 m. 15 1*

- q, 1 d, ííuzó aranyat termeltek «
1737 november 10-én jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 5 a* 6 1*
1 q, - d, zúzó aranyat termeltek*

# #

1737 november 17-én jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 5 a. 1 1.
2 q* 2 d* zúzó aranyat termeltek»

• •

1737 deczamb9r 1-én jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 4 m* 9 1#
2 q* - d* zúzó aranyat termeltek*
1737 deczember 15-én jelentik, hogy az Anna aknai vizhuzógép 
elkészült, ás az altéró alatt már 2.1/2 ölnyire lehúzták a vi
zet* Íz utolsó 2 hét alatt 4 m. 8 1* 1 q. 2 d. zúzó aranyat 
termeltek.

s
e1737 deczember 24—én jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 4 m*

8 1* 2 q* 1 d* zúzó aranyat termeltek.
1738 január 8-án jelentik a főtisztek, hogy az Anna aknánál 
berendezett vizhuzógép jól működik, és hogy a múltévi mivélés
vesztesége összesen.................. 11,472 ft 30 1/4 xr
tett, ebben benne foglaltatik
a reményvágatokra, és a vizemelógépre

#

fordított..................... .....  5*745 ft 21 3/4 ser
is, melyet leszámítva marad a

6mivelés tiszta vesztesége  .........   5 ,727 ft 8 2/4 zr
§ •

• 1738 január 13-án jelentik, hogy. az utolsó 2 hétben 4 m. 8 1.
2 q. 1 / d. zúzó aranyat tenaeltek.

I  I
• •1738 február 1-én jelentik, hogy, az utolsó 2 hétben 4 m. 15 1*

2 q. 1 d* zúzó aranyat termeltek.
• 1

1738* február,23—án jelentik,, hogy az utolsó 2 hétben 5 m,
4 1* 2 q. 2 d*, az az előtti 2 hétben pedig 5 m* 6 1. 2 q. 3 d.
zúzó aranyat termeltek*

4

I?38, márczius 15-én jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 5 m*
12 lo 1 q* 3 d. zúzó aranyat termeltek.

I*I738.márcziua 23—án jelentik hogy az utolsó 2 hétben 5 m«
AJ 1* 3 q* 3 do zúzó aranyat termeltek*

«. 476 ~ ■
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1738 márczius 26-án jelentést tesznek a bányabe járásról:
Grund aknában, mivel az erek északfelé nem akarnak javulni, 
és kemények, az agyag ér pedig az ereket elvágja és a fakii
be elveti; * feküér fölkeresése végett dolgozik 6 ember az 
na járaton a fekü felé*
Ezen rz uj járaton 35 ölnyire az aknától délfelé 6 ember vizs
gálja az eret abban a reményben, hogy mürevaló zuzóérczeket 
fog találni*
A János járaton 6 ember tárja fel jó reménységben a kvarczos 
feküeret észak felé*
1 fejtő személyzetet illetőleg, miután a fejtőhelyek mind el- 
silányultak, és a mivelés csak veszteséggel lett volna foly
tatható, másutt pedig ,jó minőségű zuzóérczek nyerhetők; meg
szűntették itten a fejtést egészen, és.a személyzetet a töb
bi aknákban osztották, különösen a Szt*Háromság aknába*

4

Lipót akna* A mélyaltáró szintjén 14 öllel a Jakabguritó mö
gött észak felé 6 ember keresi a szétszakadozott fő eret, és 
e végre egy keresztvágatot hajt kelet felé, mely már elérte 
az agyag eret, de még folytattatni fog a valóságos fedüig*
A mélyebben fekvő Mindszent járat vájatvégét 6 ember hajtja 
észak felé az érben*
A mostani legmélyebb fenékjáraton 40 ölre az aknától észak 
felé 3 ember továbbítja a vájatvégét észak felé*
Ugyan e járat felett 3 öllel és 102 ölnyire az aknától dél- 
felé 3 ember vizsgálja a régi evéseket, hogy némi hagyatéko
kat megnyerhessen.
Mátyás aknában 96 öllel az akna szája alatt az uj rakodó hely
ből 6 ember vizsgálja az eret*
A József járaton 6 ember délfelé vizsgálja a feküeret, egy
szersmind levegőt fog vezetni a felsőbb miveléseknek*
Hasonló ezélból hajt 4 ember 8 öllel a József járat felett egy 
vágatot dél felé*
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7 öllel még e felett 4 ember,fejtésre késziti elő az eret 
a Klausen guritótól dél felé.

#

Anna akna.
A mélyaltáró szintjén megunj itt a tik a beomlott vágat dél f e- 
léf hogy a mélyebb miveléseknek légvezetőül szolgáltasson*
Ugyan azon szinten a déli fedüvágat mögött 6 ember vizsgál
ja délfelé a főeret*
Az aknamélyitést 9 ember folytatja,, az akna feneke már 9 1/2 
ölnyire van az altáró alattt és hogy ujabb fejtő helyeket le
hessen előkészíteni, a 9—ik ölben egy uj rakodó helyet kezd
tek meg berendezni*
A vizemelőgép jól dolgozik, de az altáró levezető árkát sQk- 
szór kell tisztítani, mert nagyon hamar megtelik iszappal*
Rudolf akna.
A felső altáró szintjén egy fekii vágatot hajt 6 ember a Ma-, 
riahimmelfahrt tárói fekü. ér felér, a vágat már 53 öl hosszú*

9

Barbara Eindecken táró*
A Francisci guritóból 6 ember egy vágatot hajt 'jdél felé a 
Markstatts guritó felé, hogy evvel lyukasszon*
A fejtésekben a Francisci és Neponniceni guritókban még jó zu- 
zóérczek vannak, de a viz akadályozza a fejtést, szükséges 
tehát , hogy a Finsterstem járaton az aknától észak felé egy 
már régebben megkezdett, de most beomolva levő fekü vágatot 
kitakarítsák, és az említett fejtések alá hajtsák.

* *

Szt»Háromság akna*
A János járaton 6 ember dél felé föltárja a főeret, a fedü— 
ben pedig 3 ember dolgozik egy szakadékon*
A Pülöp—Jakab járaton észak felé igen jó zúzóérczeket tár 
fal a vágat, 4 emberrel, a táró főútja felett pedig egy lég
vágatot hajt A ember*
lliután ennél az aknánál az utolsó évnegyedben a mivelés, 
rainden költséget leszámítva, 746 ft 44 ír fölösleget adott.

-'478 -
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elhatároztatott, hogy a grundaknai fejtő személyzetet ide
alkalmazzék a termelés nagyobbitása végett#

3

1738 április 8-án jelentik, hogy az utolsó 2 hétben 7 o. 10 1 
1 q. - d. zúzó aranyat termeltek,az emelkedés abból ered, 
hogy több zuzóérczet termelnek a Szt.Háromság aknában*

I  #

17^8 május 4-én jelentik, hogy az utolsó két hétben 7 m* 7 1. 
1 ci* - d» zúzó aranyat termeltek.

Két heti zuzóarany termelés
-  #

súly
# é

m. 1 . q* d.
Április 18-tól- május 2-ig 7 7 i —

Máius 3—tói máius 17—i^ 7 ' 5 3 3
Május 18-tól junius 21-ig

I

11
y

15 2 2
Junius 21-tŐl junius 28-ig 9 - 1 2
J-aius 29-től julius 19-ig 8 12 2 •

*•1
•

Julius 19-től julius 26-ig 7 12 2 3
szeptember 6-ig 6 15 - 2

szeptember 20-ig 6 2 * 2
október 18-ig 5 9 3

f

9

október - 6 ♦

•

• t
november 1-ig 6 6 3 •

november 15-ig 6 1 1 3
november 29-ig 5 4 3 3
deczember 13-ig 5 3 0

•

•
3

1738 május 19-én jelentik a főtisztek, hogy miután Anna akna 
a mélyaltáró alatt már 9 ölre le van mélyitve, megkezdték ott 
dél felé egy rakodó helyreállitását, és ez alkalommal a fedü 
mellett a talpban érczzsinór mutatkozott. Hogy ezt tüzeteseb
ben megvizsgálhassák, szükséges az aknát még mélyebbre kita
karítani, mit el is rendeltek.
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1738 j ul i us 28-án kimutatják a mivé lés eredményét a H. év- 
negyedben.

Bánya és zúzó költ- a termelés ve

f x d f X d f X d f x d
Alsó telek /V orderzeche/ é # #
Finsterstem akna 847 12 1 761 29 2 35 42 3. • • •
Szt «Háromság akna 1,786 ? l 2,710 29 1 t 9 # •924 22 .
Szt.Barbara táró 1,354 48 € 1,935 48 2 0 • *

• 581 « 2
Felső telek /Hint e rz e ehe/

4 • é #

Anna akna 2,439 21 2 1,142 40 € 1,296 41 2 • 9 p

Mátyás akna 412 29 1 296 24 3 116 4 2 t  • f

Károly akna 974 50 1 448 39 1 526 11 * t  t t

Lipót alma 1,561 41 3 399 15 3 1,162 26 m • ♦ •
Grund akna 798 35 3 280 25 # 518 10 3 • • •

Mátyás hányó 32
•

20 3 34 40 2 ♦ • t 2 19 3
Grund aknai hányó 65 52 1 132 4 2 t ♦ « 66 12 1
Zögelmühl 193 32 3 298 9 1 • 0 • 104 36 2
Összesen: 10,466 51 3 8,440 6 1 3,705 16 2 1,678 31

2,026 45 2
A nyári mosóházak nyeresége

•

415 4
tehát összesen veszteség 1,611 41 2
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1738 október 21-én kimutatják a mivelés eredményét a III. 
évnegyedre

. f  * ' » V p

VJl 1 * v
•

, «1 ~
Bánya és zúzóköltsége

a termelés értéke veszteség :nyereségí

.  JA *- - ’ * kf x d f X d f X d f X d
m4* *4 ,%-<r

Alsó telek .  V.
i # é * • é

Finsterstem akna 1,261 «9 9 1,276 49 # • • • 15 40 *
Szt.Háromság akna 3,176 45 .

.  i * * * » J XOi 3,889 45 3 • • • 713 O 1
Barbara tárói'T- •• • -J- «1,683 23 1 2,913 11 1 • o . :1229 43 •
Felső telek 1 # • "

• •

§

Anna akna 5,585 59 5 1,820 39
; i 
2 1,563 • i • * ♦ •

Mátyás akna' 982 5 1 697 53 2 284 11 3 • ♦ C
Károly akna 961 45 3 542 9 1 419 35 3 ♦ • #
Lipót akna 2,465 25 3 511 27 3 1,953 58 • • f
Grund akna 686 14 1 # • • 686 14 1 • • •

" aknai hányó 213 26 ♦ 303 4 3 t • 89 38 3
Zücklmühl 359 35 . 459 31 1 • •

#

•
_4̂

99 56 •
15,175 29 •

-

12/H4 32 a 4,907 o .2 ,148 3 •

tn 1 f * * otí r: %  ̂ \J • % * »V

*  \ 2,758 57 •

a nyári mosóházak nyeresége 1 ,386 46 1
a vakarékokból ft 197 6 •
a hányókból n 66 43 •

• 2,758 57
*

.1 ,650 35 1
Mutatkozik veszteség 1,108 ft 21 3/4 X T .
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1738 deczember 22-én és 30-án főbejárást tartottak, és je
lentik
A felsőbányatelepről:
Grundschacht* Miután ettől az aknától a János járaton észak 
felé hajtott feltáró vágat máj? 59 öl hosszú, és léghiányban 
kezd szenvedni, az itt dolgozott 6 embert a felső altáró 
szintjében alkalmazták, hogy a beomlott vágatot kitakarítsák, 
és észak felé a légcserét helyre állitsák. 46 ölet már ki is 
takarítottak, és már most át fognak tömi a János járatra, 
hogy azután az ottani vájatvéget észak felé folytassák*
Az üj járat felett 8 öllel hajtott vájatvéget illetőleg, 
melyből valószinüleg a régi városi akna evésein át sok viz 
ömlik, az öreg bányászok azt mondják, hogy Rákóczy idejében 
a Eellinger járat szintjében dolgoztak, mely szint a mostani 
7j járatnál 24 öllel, tehát a felső altárónál 40 öllel maga- 
sabb. Azt mondják, hogy a He11inger óárat vájatvégével elér
ték az aknát, és ott egy érczzsinórt is találtak, melyet é- 
szak felé és dőlése szerint is föltárni kezdettek, de azután, 
mikor a császári hadsereg megérkezett, és az ott alkalmazott 
lutheránus bányaügyelőt Pöschl-t elbocsátották, megszűnt ott 
minden munka, és azóta minden ismét beomlott* Azt azonban 
senki sem tudja, hogy az említett városi aknában mikc • dol
goztak? és hogy az milyen mélységet ért el? Csak arra emlé
keznek, hogy a yizemelő csövek még a Hellinger járat talpa 
alá is lementek# Folytatni fogják tehát az említett vájatvé
get 8 öllel az Uj járat felett, és a legközelebbi guritótól 
már 45 Ölnyire haladtak vele észak felé* A szakmány 45 xr# 
lábonként az ácsolautal együtt#
A hideg miatt szünetelő zúzómunkásokát az Uj járat szintjében 
37 öllel az aknától dél felé alkalmazzák zuzóérczek termelésére

Lipót akna*
A mélyaltáró szintjében 41 öllel a Jakobi guri tón túl észak 
felé, és 9 ölnyire a fedüben dolgozik 6 ember, és feltárja 
a szétszakadozott eret, agyagos töltelékben ölenként 1 ft 
25 xr—ért szakmányban*
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A mélyebben fekvő Allerheiligen járat vájatvégét is 6.ember 
hajtja, hogy idővel a felső vágatnak levegőt adhasson. A 
szakmány 50 kr lábonként.
A legmélyeob és az Allerheiligen járat között 3 ember felke- 
resi dél felé a hagyatékodat'»
A Lipót aknát 6 ember kitakarítja, és a legmélyebb járat a- 
latt a dőlés szerint már 8 1/4 ölnyire helyre is állította, 
de e munkájukban igen akadályozva vannak azzal, hogy a viz
ámé lő gép már nagyon meg van erőltetve, és igen gyakran tör- 
térinek rajta törések, s ezek következtéoen a viz fölemelke
dik. Ilyen esetekre a munkások a legmélyebb járat északi vá- 
jatvégén, mely már.62 ölnyire van az aknától, dolgoznak, lá- 
bonként 2 ft 15 kr. szakmányoan.
Mátyás akna .
96 ölre az akna szájától és 20 ölre a Jákobi járat felett az 
Uj járaton 6 ember helyre állitotta a közlekedést, és a beha
tó vágattól délfelé 48 ölnyire fejtőhelyeket készitett elő; 
most pedig a Petrus járat alatt beomlott ereszkedés alá hajt 
észak felé egy vágatot, és segit az ott fejtő 13 munkásnak.
Anna akna.
Miután a József járaton a Márton guritó közelében a fedüben 
még jó hagyatékok maradtak, intézkedés történt, hogy ezeket 
a jó zuzóérczeket minél előbb lefejtsék, és ebből származnak 
az utolsó időben elért jó eredmények; legújabban azonban e 
helyen nagy törés történt, melynek felfogására és kitakari-

9

tására 6 embert alkalmaztak. Hasonló czélból dolgozik 4 em
ber a járat szintje felett, hogy a törést ottan is megközelít
hetővé tegye.
A Mély altáró szintjén 6 ember dolgozik a déli vájatvégen,
hogy,a főér minőségét megvizsgálja. A szakmány 40 kr lábon- 
ként.
9 öllel a Mély altáró alatt az aknától 75 ölnyire dél felé
6 ember hajtja a vájatvéget, részint a főér megvizsgálása vé
gett, részint pedig, hogy a már csak 13 ölnyire előttük fekvő 
ereszkedésbe lyukasszon. Ez az ereszkedés már ki van takarítva
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és igen szép zuzóérczek, sőt itt—otrt érczek is vaunak benne; 
mihelyt a lyukasztás megtörténik, nagyobb mennyiséggel fog
nak az itt termelt zuzóérczből próbát tenni* A vájatvég előtt
4 ember egy fe&ü vágattal kelet felé vizsgálja az ér vastag
ságát .
3 járat alatt 10 1/2 öllel még mélyebben elkészítették a Ne- 
ponmki János járat rakodóhelyét 1 1/2 öl szélesre és magasra, 
és 3 öl bosszúra 20 ft szakmánybán, és ki is ácsolták; a vá- 
gatot is megkezdték már délfelé* Most azonban az aknát, mely 
a Mély altáró alatt már 21 1/2 ölnyire van kitakarítva, még. 
lejebb kitakarítják, hogy vagy 3 ölnyi vízgyűjtőt nyerjenek*
A továob mélyítést, vagyis kitakarítást azután egyelőre abba- 
hagyják, mig az uj szinten történő föltárásból meg nem győződ
nek az érnek miire valóságáról*
A v.zemelőgép minden akadály nélkül meggyőzi az emlitett 
21 I./2 mélységből a vizemelést, 2 hosszú 2 rövid és egy ki- 
seg. tő szivattyúval, és még nagyobb mélységből is könnyen 
le lógja győzni.

*

Sudclf akna.
Ittea újra munkába vették a felsőaltáró szintjében a feküvá
gató t, mely már 172 öl hosszú, s melynek ozélja a Neu Hoff
nung, .vagy Maria Himmelfahrt.táróból ismeretes eret megvizs
gálni. A szakmány 4 ft 20 kr. lábonként*

#

Alsó bányatelep.
* #

Finsterstem, Szt .Miklós akna.
Ebben az aknában a Finsterstem járaton az aknától észak fe
lé és 38 öllel a feküben levő feküvágat végét 4 ember hajtja 
a Barbara táró szintje alatt elfúlt ereszkedések alá.

* *

Szt .Háromság akna.
A János járaton 4 ember folytatja az érczes ér föltárását a 
megkeskenyedett érben.
3 vájatvégtől 15 ölnyire visszafelé 4 ember mélyiti a már 7
öl mély ereszkedést a Philippi-Jakobi járattal való lyukasz
tás végett.
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Á János járat felett is 4 ember vizsgálja az érczes ér mind- 
ségét•
Ugyan e járaton 6 ember hajtja a vájatvégét észak felé, és 
fejtésre előkészíti.
A Fhilippi-Jakobi járaton is 6 ember hájtja a főéren a vájat 
véget észak felé érintetlen kőzetbe. A fejtés főképen e jára 
tón és a járat felett történik.
K vájatvégtől vissza felé 40 ölnyire 6 ember ereszkedéssel

I /izsgálje meg az érczes eret, és előkészíti a jövendő fejtő 
helyeket.
Ugyan e járat felett 4.ember vizsgálja emelkedéssel az eret, 
és érczeket is válogat.
Az egészben véve remélik, hogy a jövő évben a termelés emel
kedni fog.
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1758 deczeniber 50-én kimutatják a mivelés eredményeit az 
egesz 1738—ik évre .

3ánya és zúzóköltségei
a termeléstisztaértéke

veszteség nyereség

f X d f :C d f X d f X d
Alsó bányatelep
Finsterstem 4 *

akna 4,286 1 2 3,451 16 m 350 25 2 15 40 •
Szt.Háromság 4 »

akna 9,291 25 3 :L3,820 56 3 # • 4,529 31 t
Barbara táró 6,292 4 3 7,864 23 3 257 48 % 1,829 25 9

Felső banyatelep
4 0

Anna akna 11,219 42 3 6,459 8 1 4,760 34 2 t ♦ ♦
Mátyás akna 2,184 55 3 1,647 # 2 537 55 1 • • •
Sarolt akna 5,464 31 # 1,843 46 3 1,620 44 1 • # •
Mátyás aknai • é »

hányó 281 53 3 287 3 3 » + + 5 15 ♦
Zöckl Mühl 781 21 1 960 12 • 41 16 1 220 7 t
Lipot akna 3,000 6 1 2,426 15 3 5,573 50 2 • # •
Lipot aknai •

#
hányó 69 39 2 57 36 3 12 3 # # • #

Grund akna 4,068 15 1 2,755 27 . 2,107 12 3 794 24 2
Grund aknai 9 i 0

9

0

hanyo 279 18 1. 435 9 1 • ♦ ♦ 155 51 9

3ukoway zúzója • • » 66 43 • • • • 66 43 •

marad veszteség
a nyári zuzók feleslege
9gyéb bevételek

8,144 53 2
50,219 57 3 42,075 4 3 15,761 50 . 7,626 56 2

3,310 6 3
3,109 54 .

tehát marad évi veszteség 1,724 52 3
6,420 . 3
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1739 Január 15-én Jelenti Stáberhofer és Peyerbeck, hogy Anna 
aknánál a mélyaltáró déli vájatvégével igen szép és gazdag ér 
czet ütöttek meg, s mert a vájatvég előtt az ér még eleven, 
remélik, hogy a termelés hosszabb időn át emelkedni fog.
1739 Január 25—én Jelentik a főtisztek, hogy az érczes ér 
Anna aknánál még mindig szépen mutatkozik.
1739 február 7-én Jelentik, hogy az érez Anna aknán még min
dég tart, de a rossz levegő miatt ritkán lehet hozzá férni.

-  489 -

Zúzó arany termelés 1739-ik évben m. 1. q. d.
10 Januártól 24—ik Januárig 6

0

• 1 J

25 7-ik februárig 5 11 3 0
8 februártól 21-ik 5 8 3 3

22 7-ik márcziusig 6 1 1 2
8 márcziustól 21-ik márcziusig 5 11 1 3

22 28-ik 4 11 2 2
18-ik áprilisig 4 14 1 1

2-ik májusig 5 2 1 1
16-ik májusig 5 15 2 1
13-ik juniusig 8 4 2 1
27-ik " 9 5 2 3

/Az Anna aknai fejtésből is zúztak/ 11-ik juliusig 13 • 2
$

•ff fi 25-ik " 11 15 1 2ti ff 11-ik augusztusig 10 5 1 2ti n 22-ik " 8 12 1 •ti rí 5-ik szeptemberig 10 15 3 1« ti 19-ik " 18 3 •• 1fi * ti 7-ik októberig 20 9 3 3ff fi 21-ik " 22 15 1 3ff ti 31-ik " 17 9 1
a fagy miatt kevesebb 14—ik novemberig 6 13 • 2

ft fi ff 28-ik " 7 6 i 1ff ff 9« 5-ik deczemberig 6 14 i 1
« f f  ff 12-ik " 6 2 i 2
ff ft ft 24-ik " 6 • 3 2
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1739 márczius 24—én felterjesztik a főkamaragróf jelenlétében 
■carcott főbejárás jegyzőkönyvét, mely szerint a Mély altáró 
szintjében Anna aknától hajtott deli vágatban megütött érczes 
ér lemivelhetése végett szükségesnek találták, hogy a Rudolf 
aknától 30 ölnyire észak felé berakva levő fedü vágatot kita
karítsák, és abban az érczes eret fölkeressék, és föltárják} 
agys3ersmind pedig, hogy a Rudolf aknát ismét berendezzek 
szállításra a kerékszobát kijavítsák, és két kötéllel való 
szállításra előkészítsék. Az érczes vágat felett fokozott e- 
rővel hajtják a légvágatot, hogy a légforgást az alsó vágat 
végében megjavítsák*
1739 marczius 9-én jelentik, hogy az eddig termelt érczeket 
bevál-cották, és úgy találták, hogy 5 rümpl=2 mázsa, tehát 5 
rümpl-lat annyi.mint 2 lat. Az eddig beváltott érczből 54 m
3 lat került ki. Az érez még mindig szép, a fejtésnél alkal
mazták azt a 6 érez vágó munkást, kiket Selmeczről küldtek, 
mint az érezválasztáshoz értő munkásokat.
1739 márczius 16—án jelentik, hogy az Anna aknai érczből az 
elmúlt héten termeltek:

0

legjobb darabos érczet 2 rümpel 173 'latos = 346 rl
5 * 104 *1 s 520 rí
42 " 15 et = 630 ff
4 68 «1 = 272 ff
7 a 54 «t = 378 if
74 " 14 «9 =1036 f«
10 " 36 m = 360 ft
18 • 7 m = 126 ff
összesen rümpel-lat 3,668

és mivel 5 lat » 2 valóságos lattal, tehát tesz a heti terme
lés 91 márka 11 latot.
1739 márczius 21-én jelentik, hogy, az Anna aknai déli vágat
ban az elmúlt héten termeltek 91 m. 1 lat 9$ -öt, 9 vájatvég 
és a talp alatt igen szép az érez, fölfelé kevésbé.
1739 április 16-én kimutatják» hogy a körmöczi pénzverő hiva
tal 1738-ban 32,141 ft 43 kr. felesleggel záródott, a Gold-
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kunsthandlung pedig 1739.első évnegyedben 38,124 ft 42 2/4 rr 
felesleget eredményezett*
1739 május 3—án jelentik, hogy az Anna aknai érczek az északi 
és déli vájatvégben és a feltörésben is igen megromlottak any- 
nyira, hogy ezen a héten csak 23 márka 15 latot termeltek* 
Azonban lejebb mélyítették az .ereszkedést, hogy irr' d talp- 
pásztákat lehessen megkezdeni.9

1739 junius 8-én jelentik, hogy az Anna aknai érczfejtésnél 
a déli vá.jatvégben a kvarczos ér az egész vájatvégen megvan, 
de mellette van egy sérga ér is, mely az érczvitelt megron
tani látszik. Az Altáró felett is elérték a pásztával a sárga 
eret, és ezért abbahagyták a pásztát, hanem visszafelé egy ma- 
gasabb pásztát kezdtek, hol a kvarczos ér igen jó alakú. Az 
első talppásztén az altáró al . rt szétszóródik a kvarczos ér, 
de a második pásztán ismét együtt van, az agyagban igen jó 
érczet találtak itten* Az északi vájatvégben csak zuzóércz 
van kvarcz nélküli a héten csak 24 m 14 latot termeltek.
1739 julius 6-án jelentik, hogy az érez Anna aknánál az altáró 
szintjében nagyon megsilányult, és csak 1 latot tartalmaz , 
az ér igen keskeny és dőlése laposabb lett5 a talppásztán 
az alt ájró alatt szórványosan jön elő az érczj a 3-ik legmé
lyebb talppászta még csak 1 öl hosszú és nem érte el az ér- .

*3* •czet* A légvezető vágat már lyukasztott, és most jó a levegő* 
Sok csillér kell a szállításhoz*
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1739 első 3 évnegyedben a körmöczi bányám!velés eredménye a
kivetkező:

Bánya és a termelészúzó tiszta veszteségp) fölösleg
költségek értéke •
f i d f 1 d f X d f x d

Also bányatelep
Szt . Harcias ag é § § 9

akna 7,804- 48 ♦ 5,133 51 2 2,670 56 2 0 0 0
Finsterstemakna 3,660 29 • 3,503 15 3 375 42 2 218 29 1
Barbara taro 5,128 32 2 5,770 34 • 230 47 • 872 48 2
?el3C bányatelep # 0

A.nna akna 19,561 41 3 :141,017 29 2 • • •321,455 47 3
Mátyás akna 5*940 40 3 2,274 18 • 1,666 22 3 4

• • •
Károly aknaifelszíni ku 9 é 0 0

tatás 472 55 m 361 48 1 111 6 3 0 0 9
Lipot akna 8,154 15 1 2,320 16 2 5,833 58 3 t t •
Srund akna 520 12 • • • • 520 12 • • • •
Grund aknai • 0 •

hanyo 255 55 2 336 33 2 • 0 • 80 38 .
Nyári moso müvek , , t 2,212 37 3 t 0 0 2^12 37 3
Zöcklmühl ncaokja, , ♦ 220 45 2 * ♦ 0 220 45 2
Takarék arany • • • 110 34 1 • • 0 110 34 1

Összesen «-9,499 29 3 163,262 4 2 11,409 6 1
i

125,171 41 .
tehát fölösleg 113,762 34 3

Az Anna aknai ereziejtésből beváltottak
/Aranytartalom 25% - 30%/

m. 1. q d.

1739 márczius 7-én 54 9
#
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m
1739 márczius 14—én 91

91
/termelt© 18 ember/ márczius 28-án 100

ft ft tt április 11-én 113
n ft tt 18-án 90
t i f f tf

"  25-én 67
« ft t» május 2-án♦ 23
tt It tt ■ 9-én 44
tt ff tt

"  16-án 72
n 24 tt

"  30-án - 24
« f f tt junius 6-án 24
n I» tf 13-án 22
m ft N

"  20-án 34
ft *tf m július 6—án 21
V« t f tt

"  13-án 29
t i ft tt

"  18—án 31
i? f f n 25-én 26
f f tt tt augusztus 11-én 19
n tt m w 18-én 10
ft tf tf

"  24—én 3
n

"  29-én 2
a t« ov szeptember 5—én 3
C9 f i ft " 12r-én 2
tt f f tf 19-én 3
fi« tf f f • 26-án 12

tt « október 3-án 6
n tf ®* 10—én 2
tt Cf 17-én 10
tt tf n . 24-én 3
tf 31-én 9
tt ff november 7-én 29

»t tf " 14—én 19
t i ft " 21-én 10
tt ft

•  28-án 6
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1739 deczember 5-én /termelte 24ember/
13-én " n

" 19-én " ”

3 8
2 1
1 5

♦ t
*

1740 április 5-én jelentik a főtisztek, hogy az Anna ak-rmi 
érezes éren a légvágatban egy elágazó szakadékon megint jó 
gazdag érczeket nyitottak meg, de osak az ünnepek után fog
ják beváltani* Az első vagy Ignácz járaton hajtott vágat el
érte már az érozes eret, tehát most folytatni lehet az 
eren az előmélyitést. Az altáró déli vájatvég© egy pár hét 
alatt lyukasztani fog a Kreiszen vágattal, honnan már régebb 
idő óta elébe vájnak. Az alsó bányatelepen is nyernek egy ke
vés érczet.
1740 május 20—án jelentik, hogy Rudolf aknától hajtott vágat
tal lyukasztottak az Anna almai érozes érrel, most tehát a 
zúzó érczeket ezentúl ott fogják kjgy.Äli -f-fcani és szükséges
ott egy zuzót és szirelőt is felépíteni*
1740 május 2—án és 9—én főbe járás tartatván a jelentés május 
21—én terjesztetett fel mint következik:
Grundschacht. A János járat felett 32 öllel az üj járat a- 
latt, a beható vágat kereszt pontjától 50 ölnyire észak fe
lé 6 ember dolgozik a kemény kvarezos fekü ér föltárásán, 
melyet az agyagtömzs északi csapásából nyugat felé eltéri—
te te. Bwel a vágattal megvizsgálják az előttük fekvő érin— 
tetlen kőzetet*
Ugyané szintben a beható vágat keresztpántjától 83 ölnyire
lél felé 4 ember kékes színű lágy érkltöltésben dolgozik 
az ér megvizsgálása végett*
Az aknától 59 1/2 ölnyire észak felé a mély altáró szintjé
től a János járat felé 6 ember emelkedést hajt,a vájatvégok 
hez szükséges légvezetés helyre állítása végett*
Lipót akna. A Mély altáró szintjében 90 1/2 öllel túl a Ja
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kab guritón, tehát 165 1/2 ölnyire a beható vágat keresztpont
jától észak felé 6 ember tárja fel a vájatvéget érintetlen te-

♦rületen« A régi vágat észak felé 62 ölnyire kitakarittatott, 
és az ott levő keresztvágat a fekiiben is kitisztittatott, és 
meggyőződés szereztetvén, hogy az erek mind az agyagér felé
hajolnak, reményük, hogy ha ott együvé jönnek, meg fognak
nemesedni..* l . . .

▲ mélyebben fekvő Allerheiligen Járat északi vája tvégén is 6 
ember dolgozik az agyag ér után, hogy az alt áról vágatnak i- 
dővel levegőt hozzon*

s

Mátyás akna* 96 öllel az akna torkolata alatt akartak fejtést 
kezdeni, de a mélységben a kőzet annyira szakadozott, és a 
nyomás olyan rendkívüli, hogy az ácsolatot fenntartani nem le
het, s miután a zuzóércz fémtartalma is nagyon gyenge, még 15 
öllel mélyebbre mentek, és ott rendeztek be egy rakodót, mely
nek beható'vágatától 52 ölnyire dél felé 8 ember, és 28 ölnyi
re észak felé 8 ember föltárják és fejtésre előkészítik az e- 
ret;

9

Arm» akna, A József járaton 43 ölnyire észak felé fekvő Márton 
guritónál történt nagy omlást, mely egészen a fölszinig tér - 
jed, nem lévén tanácsos megbolygatni, az ott volt munkásokat 
az aknától 86 1/2 ölnyire levő déli vájatvég hajtáséra alkal
mazták, 6 embert a vájatvégen, és 6 embert a légvágatban*
A Mély alt áró alatt levő mély Betelésből a vizeket 5 hosszú 
és 5 kurta szivattyúval emelik az aknába, mely a mély altáró 
alatt már 52 1/2 ölnyire kitakarittatott, és 6 emberrel to
vább takarittatik, ha pedig az aknában a gépen valami eltö
rik, és a víz a.fenéken fölemelkedik, akkor a 50-ik ölben be
rendezett rakodóból hajtják a déli vájatvéget, mely már 11 1/2

BjjjLi *öl hosszúságra haladt régi barakatban*
£ legmélyebb szinten felül 10 1/1 öllel magasabban fekvő Ne- 
pomneeni járaton az aknától dél felé már 75 1/2 ölnyire előre 
huj.adott vágatot érintetlen,kemény kőzetben 8 ember hajtja az 
előtte fekvő érczes ér felé*
Még magasabban 10 1/2 öllel az Ignácz járat szintjén is 8 ea-



bér hajtotta a déli vágatot az érczes ér felé, de miután az 
aknától 164 1/2 ölnyi távolságban az érczes érrel lyukasztot
tak, és e mellett azt tapasztalták, hogy a fő ér az érczes 
érrel együtt nyugat felé eltéríttetik, és csapását megvál
toztatva nyugat felé mind a két ér együtt van, 6 ember oda 
utasittatott, hogy az érczes eret nyugat felé föltárj®; ez a 
vájatvég Anna aknától 191 ölnyire van dél felé*
ülttől a vájatvégtől 30 ölnyire vissza felé 4 ember egy guri- 
tót hajt fölfelé, hogy ebben a felsőszinteken termelt zuzó- 
érczet ide leguritani és a vájalvóget jó levegővel ellátni 
lehessen. • ; -U
Az Ignácz járat szintje alatt 6 ember mélyíti az előmélyitést 
mely már 6 1/2 öl mély, és annak idején a Uepomuceni járattal 
fog lyukasztani.
3 csapat felett 1 öllel ugyanebben az előmélyitésben egy a— 
rasznyi széles érczes eret vágtak át, melyet most 6 ember tár 
föl, és érczet is termel rajta. Ez az ér elleniejtes.
Az Xgnácz járat felett 8 öllel a Mély altáró szintjén 5 öllel 
észak felé az érczes értől, ahol egy ér h. 4—5 csapást mutat,
6 ember 'gy emelkedést hajt, hogy,a magasabb főtepásztákról 
a zuzóérczeket leguritani lehessen.
A Mély altáró szintje felett 4 1/2 öllel magasabban a légvá— 
gat szintjétől kezdve fölfelé az érczes értől elszakadt éren
3 csapatban 18 ember fejt jó aranyban gazdag zuzóérczeket, és 
helyenként gazdag érczeket is.
A légvárat tsljatvégén délfelé 6 ember dolgozik az érczes é—
ren, mely itt nagyon szétszakadozott, 8 öl vastag, és érez 
nincs rajta«
ríiután a Budolf aknától 82 ölnyire észak felé felevő Greisen 
fedü vágat az érczes érrel már lyukasztott, 6 ember folytat
ja az érczes ér vájatvégét dél felé a Mély altáró szintjén,
6 ember pedig a Budolf aknánál egy rakodó helyet és
ha evvel elkésrül, egy uj fedü vágatot fog hajtani az akná
tól &3zvetetlenül az érczes ér felé.
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A Greisen fedüvágatot 4 ember hajtja tovább kelet felé a
• . • hegység megvizsgálása végett*

Tekintettel arra, hogy az érczes éren igen jövedelmező zúzó- 
érezeket nyitottak meg, melyeket eddig nem ismertek, melyek 
tehát még érintetlenül feküsznek a hegységben, és valószinü- 
leg sok éven át fognak a fejtés tárgyául szolgálni t szüksé
gesnek tartják Rudolf aknánál a meg lévő 9 nyilas zúzó felett 
még egy 9 nyilas zúzó felállítását, és a két zúzó alatt egy 
szirelő berendezését egy iszaptócsával és nyári mosóházzal 
együtt« A szállítást pedig Rudolf aknában két kötélre kell 
berendezni, és e ezélből a kötélkorongot és kötóldobot kellő-

m

leg át fogják alakítani*i
Alsó bányatelep*

I  #

Finsterstem Szt «Nicolai akna* A Finsterstem járaton az akná
tól 7 ölnyire a fő érig, ebben pedig 50 ölnyire dél felé ki
vágva, itt dolgozik egy vájatvégen 6 ember az Eindecken Bar- 
bara táró elfúlt ereszkedései alá, hogy azokat e víztől meg
szabadítsa, és ott a fejtést folytatni lehessen*

$

8zt.Háromság akna*
A János járaton a főér fedüjében 4 ember feltárja a jó alakú 
1* vastagságú keleti eret, mely a fő értől már 49 1/2 ölnyire 
haladt a fedüben abban a reménységben, hogy egy érczes fész- 
két fognak vele megnyitni*
Ugyané járaton az akna beható vágatától 130 ölnyire észak fe
lé dolgozik 4 ember a fő éren, hogy az alatta levő feltáró 
Tágatoknak esetleg légvezetőül szolgálhasson, és az érintet
len főeret föltárja.
4 öllel mélyebben a járat alatt 4 ember dolgozik és néha jó 
érczeket is fejt egy érczes éren.
8 1/2 öllel mélyebben ez alatt, a Philippi Jaeobi járat szint- 
jén az aknától 134 ölnyire észak felé a vájatvégen volt urunká-

%

sok most egy keresztezéshez fogtak nyugat felé, hogy az ér ' 
vastagságát egészen a feküig megvizsgálják, azután pedig a fő
ér föltárását a vájatvéggel folytassák az előttük álló érin
tetlen hegységbe, miután pedig 30 ölnyire a vájatvég előtt az
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ottan levő evések miatt olyan nagy nyomás van, hogy az ács 
latot fenntartani élig leheti 6 ember utasittatott, hogy a 
fedübe egy kitérő vágatot készítsen, mellyel a veszedelmes
helyet elkerülni lehetend*
Ugyané szinten 4 ember föltárja azt az órczes keleti eret,

János járaton mivelésben van, helyenként itt
nak
Szt*Barbara Eindecken táró • Mintán az eddig szállításra 
szolgáló Francisci és Nepomuceni guritókat a nagy nyomás és 
beszivárgó sok viz miatt már alig lehet fenntartani, szüksé
ges a szállítás biztosítása és egy nagyobbszerü omlás mege
lőzése végett u j guritókat rendezni be, melyek egyikét a tá
ró szájától 50 ölnyire, a másikát pedig 91 1/2 ölnyire már
meg is kezdték, és ez utóbbit már 12 ölnyire le is mélyítet
ték , és ott jó műrevaló zuzóérczeket találtak*
▲ fejtő személyzet úgy az alsó, mint a felső bányatelepen 
úgy van beosztva, hogy a zuzókat műre való zuzóérczekkel foly
tonosan elláthassa*

#

Maria Mutter Gottes akna*
Szt az uj aknát 15*hosszúsággá* 5* szélességgel 9 ember mé
lyíti, az első 9 ölért 10 ft, a további 15 ölért pedig 20 ft
volt a szakmány ölenként, ezentúl pedig 24 ft szakmányban
dolgoznak, és hogy a beszivárgó víz nekik ne alkalmatlankod
jék, a hegy oldalában 8 ember egy vízlevezető tárót készített 
ölenként 4 ft szakmány mellett, és az aknával már lyukasztott 
is*
1740 augusztus 15-én jelentik, hogy a 2-ik évnegyedben 
20,573 ft 32 3/4 xr volt a bányamivelés fölöslege*
1740 november 7-én jelentik a főtisztek, hogy az Arma rimaí 
érczfejtésnél a Mély altáró szintjében a feküben hajtott ka- 
resztvágattal megütötték azt a lapos érezes eret, melyet a 
légvágatban már lemiveitek, és most ismét nagyobb mennyisé
gű gazdag érezet fognak nnna" termelni*
1740 november 14—én jelentik a körmöczi főtisztek, hogy mos-
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tanéig egy vágólegény, bánya ács, fékező és suhintó napszám- 
bére 8 1/2 xr* ami hetenként 5 napszám után csak 42 1/2 xrt 
tesz; egy cslllér pedig, ki hetehkint 6 napszámot dolgozhat, 
a 7 1/2 xr napszámbérrel hetenként 45 xrt kereshet, a göngöri 
tök és csatlósok 6 1/2 xr napibér mellett hetenként 39 krt

*kereshetnek* Miután azonban a gabona ára pozsonyi mérőnként 
1 ft 12 kr-ról 2 ft-ra emelkedett, és még mindig emelkedőben 
van9 egy embernek pedig élete fenntartására 2 hetenként 3/4 
pozsonyi mérőre Tan szüksége, ami 1 ft 30 kr-ba kerül, ha a 
gabona árát csak 2 ft-tal is számit jukj kitetszik ebből, 
hogy a vágó legények, ácsok, fékezők és zuhintók, kik kéthe- 
tenkint csak 1 ft 2$ krt,keresnek, nem képesek maguknak a 
kenyeret sem megszerezni* Javasolják tehát a főtisztek,hogy 
ezek számára a napszámbér 1 kr-ral fölemeltessék, mi a mos
tani 385 ember mellett hetenként 36 ft nagyobb költséget o- 
kozna*

9

A főkamaragróf azt válaszolta erre, hogy elébb az udvari ka
marához fogja a javaslatot felterjeszteni*
1740 deczember 6-án jelentik a főtisztek, hogy az Anna aknai 
érczfejtésben az érez mindenütt nagyon megapadt, és csak

. 3 a 5 1 termeltetett az utolsó hétenj de egy másik fedő éren 
az Ignácz járaton találtak most érczet, melyből 6 m* 9 latot 
termeltek, ez azonban aranyat nem tartalmaz.
1741 február 15—én jelentik a főtisztek, hogy az Anna aknai

_  %érczelő jövet el nagyen megsilányult, de a f őváj atvógben Lipót
V *

aknától észak felé a Mély altár*ó szintjén igen gazdag ércz- 
nyomokat találtak ujabb időben*

X

- 497 -
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Az 1740—ik évi bányami velés eredménye

Termelés Értéke

m 1 <1 d f x d f r d
A zúz ókban nyert mosott 41.
aranyban » » s i

• •' •’ •volt arany 199 15 3 11/2 66,510 5 V .
" ezüst,. 97 1 2 3 2,058 38 .

* v 19 2 2 •• m

A kovács szinpor \értéke 180 6 - 2 3,467 45 3
Az Anna aknai gazdag •érozben #• • B

volt arany 265 4 ♦ 88,213 17 .
n ezüst 556 12 • © 11,292 14 .

Az 1-2 latos szegény érczekben • •

volt arany 13 7 a 4,471 27 .
* ezüst 63 2 3 •e 1,263 26 1

Az alsó bányatelekbentermeltetett #
• •

1

arany 1 10 • ♦ 540 25 .
ezüst 47 6 1 # • • 961 14 1

Az összes termelés 1,444 4 1 .1/2 178,774 2 1
Kiadások Bányamlvelés

Zúzó költségek 
Kohó költségek

54,742 29 1 
13,062 13 2 
4,535 4 1

Összes költségek
tehát volt fölösleg 106,434 15 1

72,339 47 .
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1741 márczius 31-én kimutatják a körmöczi bányami ve lés ereáme- 
nyót az I. negyedévben

- 499 -

• Bánya és . zúzó költségek
a termelés értéke veszteség fölösleg

• f x d f X d f x d f X d
Alsó bányatelep
Finsterstem 4 Jm m • 4 4

akna 1,595 2 • 791 4 . 603 58 • ♦ # •

Szt.Háromság 4 4 1

akna 1,567 42 2 640 12 3 927 29 3 t t ♦

Barbara táró 2,057 12 1 1,148 14 1 888 58 • # # #

Maria MutterGottes akna $ 4 4 9 •

/lemélyítés/ 561 25 2 • # • 861 25 2 • # •

Felső bányatelep
4 4 •

Anna akna 9*035 7 2 17,978 33 1 • • • 8,943 25 *Z

Mátyás akna 1 , 572 22 3 316 52 1 1,255 30 2 t ♦

Lipót akna 2,013 23 3 • • • 2,013 23 3 # # •

Grund akna 1,107 57 3 534 12 2 573 45 1
összesen 19,590 14

4•
• 21,409 9

4

• 7,124 30 3 8,943 25 3
a bevételből levonva 19,590 14 •I
marad felesleg 1,818 55 •
hozzá adva a mosómüvek 4

feleslege 0,347•
20 •

lesz az összes felesleg 2,166 15 #

1741 junius 5-én jelentik a körmöczi főtisztek, hogy az érez 
Anna aknánál nagyon szép, sok rothgulden látszik benne, de az 
aranytartalma csak 10 dénár* Az alsó bányatelepen a János já
raton az érczes ereken még mindig termelnek érczeket, a Maria 
Mutter Gottes aknánál pedig a szállítás .vizerővel már elké
szült, és akadály nélkül folyamatban van.
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1 rjullus 25-én. kimutat^ók a bényamlvelés eredményét 
ik negyedévben*

Bánya és zúzó költ- a termelés fölösleg

f X d f X d f x d f X d

Alsó bányatelep
Finsterste m #

•

é
V»ama 1,422 42 3 800 30 • 622 12 3 • • •

•Szt.Háromság • é
•

é
•

é *
akna 1,616 44 • 390 52 •

• 1,225 52 • • •

s

•

0

Barbara táró 1 , 916 • 2 1 1,294 47 2 621 14 3 •

•

m
• •

Maria Mutter Got é #
•

$
%

• 9 #

tes akna mélyítés 989 52 2 • • # 989 52 2 • # • •

Felső bányatelep
• é

•

9 # #

Anna akna 7 »461 47 ♦ »,795 13 • 2,686 34 • A i

•

•♦ t

••
Mátyás akna 1,233 46 • 507 25 2 726 20 2 ♦ ♦ ♦

Lipót akna 1,744 44 3 • • # 1,744 44 3 t

0

t t

Grund akna 1,053 9 2 772 1 3 281 7 3 •

• •

•

•

összesen:17,458 48 3 8,560
•
49 3 8,897 59 •

0

•

•

J

•

•

•

levonva a mosómüvekfeleslegét és más t

kisebb bevételeket 789 2 •

•

marad veszteség 8,108 57
1

4* —m 
•  

•

■#«
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91. aask61 1>r d t 167 -ban v tt át a ki.Dc tár 
ipp y bárótól 60.000 ft á tékbe , és ta ki e-

y tt a kaszavári a a a, mel ek 5 25 t 5 d áxr l 
· n gyo · vo t · z érté • sa kC, urad.alo te á rUl t 

o ze n 65.925 f 5o dená _ • 

92. A ev sty 1 jo ág'Jo ad6j t z ,. 87 ft 36 d 

a vám é 1 alm.é la ~ bef y ·éve_ 
tize _ t z éven.kint • 

• 487 f 36 4 

tehát a rev1stye uradalom o zes "ó ede e áv 

kszámbe.n 5 .500 ft. 

9:,. E 
• 

a jove elemb6 levo 
ooo ttra me ........ ek 

94. Ozv gy Dóczy ...... hályné t V tye 
d om jövedelmei 6 500 fto, ma y o sz gaz 6 ·alá . a 

_or ám. tán növeln1 .fogja a vede t, gy ogy 
o ágyok a örökokne m.e. 2000 t 6 olás 

f zetn , a r v styei u adalom ·ov 

ftot fog -enn • 

95. A k61 ,,rad.a omban a job á1510 

lo 7 ttot fizetnek a torokö ek/ a 
1zed jöve _ e er,ouel egyU tt te z az 

kint 5996 :ttot. 

nt 6000 

a 6j 3 
ob 1t ~ 

tt /eze 
és1 és 

gész ov e em áve -

96. -1 _ 6 zágo - a onatkoz6 ap 6 gazdásza 1 

ek. 

7. A lipc 1 ad.almet megvá totta a k ncs ár 167:5-ban 

chyt<51 57.000 fton, é a zálogokat Joaoel t6 á 

László ás Denie t61 67. 535 ft 78 de áro , igy tehá erU 
z gé z u1adalom 2,4.535 ft 78 denárba, é jöve e mez a 

o tsége levónása után 9985 ft 25 denár • 
• 

98. Máriá eynéoáJ ven még 2 fa 

e a a omhoz artozt , a zálogos zeg 

-al k . 269 f ot jöve e lm znek, e át é - e e 

kivál ani é az ad.a egye en • 
• 

o632/Bn6 

me ye a p 

9. 66 f 60 ' 

• 
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Shhez átadott a selmeczi kamara mint felesleget 
• 

1693-ban 

1694-ben 

1695-ben 
• • -osszesen 

48.653 ducato.t 

21.726 

13.277 
83.656 

21.218 2/3 

" 
lt 

" 
ducatot tehát átlagosan évenkint 

á 4 :tt 80 d 
• 

összes felesleg 

lol.849 ft 60 d 

714.397" 57" 

Sbb61 fizetend6k a következ6 rendes 

ellátmányok melyek nem a kamara 
- -

t1szt!V1se16inek járnak: 

.lz öregebb Mayernek 2.520 ft - d 
a :fiatalabb Maye1nek 1.200 " - " 

Helmberger számtanácsosnak 720" - " 

•rtl sollicitatornak 

Koháry István grófnak 

a kamarai RlJE,icusnak 
• -

a korponai és kékkői hadi 
irnoknak 

• 

24" - " 
6 .688 " 32 " 

381 • 60" 

576 • - " 
_______ 12 .lo9 ft 92 d 

• 

5 özvegy tiszt1v1sel6nének 
prov1a1o 

Waldtreich Annának 

Dóczy Antalnak • 

468 • 

180. 

. 120 • 

- a 

- . 
• • 

- . 
760. - • 

.1 Ooldloiusthandlung vesztesége évenkint ll.882 • 2 • 

ktllö~éle kamarai költségek 22.o32" 18" 

kölcsön vett pénzekért fize kett karnetok 

169,-ben ll.958 :tt - d 

• 

10632,/Hné - . 

• 

• 

• 
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• 

1694-ben 

1695-ben 

ösazeND 
• 

- 592 · 

- 10_. ~,2 :tt 

16.924. 

39.814 • 

• 

- 4 

40 • 
40. 

• 

• 

tehát átlagosan éyenk1nt 

ösazeeen. • 

13.271 :ft 46 4 

60.055. 58. 
654.341 • 99 • 

Bászletea ld.llutatáaa a köraöcz1 kallar4.aál leT6 kölceön. 

Tett pén.zeJmekr ~ / .. -- • 

• ·-
J'anat DéJkflJt 

Oppenba1eer Sáe,el 

6 ~ kaaat mellett, 

!ly1tra1 káptalan 

246.ooo ft - 4 
• 

1.200 -4 • • 
• • 

Wieaenb••rg1 Wiaen.do L1p,6t 12.000 • - • · 

Viehterné asszony 

Ugyanaz 

34.2'.oo • 

6.240 • 

- . 
- . 

Odescalchi L1rt,aa herczeg 36.ooo • - • 
r -

!Je,ieh engep. 11r 
Ci' ... - • 

Kellukh »etrich 11r 

Yeeten.burg János J6zae:f 

Puechberger llibál y Júo• 

Werthailllber Simon 

b'1-6 ThaTonath f6kamara-

12.ooo • 

4.800 • . 

- • 
- • 

2.400. - • 

5.600. - • 
• 

. grdt 24.ooo • - • 
• 

Schwaazenberg herczeg 120.000. - • 
• • 

5 ~ kemat mellett a 

ala6 auaztr1a1 adhiTatal 120.000 tt - .. 
Joaulli grófok • 60.000. - • 
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• 

W1esenburg 26.loo .ft - d -• 

Scbmj ed.egg b ár6 30.000" -

-osszesen 

236.4-oo ft - d 

754.280 :tt - 4 
• 

1696 szeptember 29-én irja a f6kameragróf a körmöcz1 f6-
tiszteknek, hogy Selmeczen egy királyi bizottság a bányá
kat meg fogja v1zsgá.Jn1, és rendeli~ hogy a bejárásnál a 
körmöezi f6pénztároe, bányabiró, gondnok, bá.nyasáfár, és 
egy p!i.r báeyaUgyal6 jelen legyenek. 

1696 október 12-án utasitja a Selmeczen lev6 királyi biz
tos gróf Sta.bremberg a körmöczi f6könyvv1v6t Rieger Lipót 
Simont, hogy tegyen jelentést a körmöezi bányák és kohók 
állapotáról, és javaslatot hogy miképpen lehetne a körmö
czi bányá'k:11t éa kohókat veszteség nálkül mivelni? 

1696 november 29 án megrója a :t6kemeragr6f a körmöcz1 
t6t1szteket, hogy egy jelentésUkben a körmöcz1 ARaupt 
Berg Cea111aere1 •-nek ezimezték, mely cz1m annál kevésbé 
1llet1 meg 6ket, me:l't a jövedelm.tlk legkisebb. · 

1697 január 2o-án értes1t1 a király a f6kemeragr6fot, 
hogy gróf Couzin Yolkbardt Jánost kinevezte az udvari 
kamara alelnökévé. 

• • 

1698 február 23-án javasolja a :t6kameragr6f, hogy a kör-

• 

möcz1 keroa1ánál el611,a lev6 követelésekb61 465.371 ft 9o 
4 llint be iw:m hajtható és elávtllt töröl ttesaék. 

1698 május }-án ft f6kernsragróf Bécsben van. 

1699 j11ni us 23-án Mayer Benedikt Theobald · a f'5kemaragr6:t1 
h1Tatal adm1nistratora. 

1699 jun1ua 24-án ,rtea1t1 bár6 1'hayonath f6kemaragr6f a 
tiszteket, hogy c!S a :t~r10ragr6f1 hivatal megtartása mel
lett a fela6magyerországi prae:tectoratussal is megbizatott, 
6e legközelebb oda fog elutazni , távollétében pedig Mayer 

lene01)t Theoba1d f6p~nztáros togja a f6kemareg16f1 teen-
46ket ellátm. • 

• 
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1699 j11111is .l-én rendeli a Jd &'á]y, hogy az alkalmazásban 

lev6 t1aztekt61 adott kölcsönök után a k1.ncatár ezentul 
6 helyett csalt 5~ kamatot .fizessen. 

1699 jul1ua e-án rendeli az udve, 1 kamara, hog7 az are,,y
mUveseknek a finom eznst bécsi márkája ezentul 21 fton 
ad.asaék. /ldd.ig a 15 latos bányavárosi márkáért csak 12 

!tot fizettek./ . 

1700 elejét61 fogva Benedek Theobald von Kayetn f~pénztá
ros Körmöczön a f6kamaragr1St1 hivatal gondnoka. 

- --1700 j12n1us 15-én rendeli az admtnistrator, hogy a fizeté-
sek alka] mával a m11nkások béréb61 e sak a Sehefterey csap

székben kimért sör árát, mely a gondnok beneficitirna, és a 

bányairnoktól kapott posztó árát, mely a bányairnok bene-
f1c1iirne, szabad levonni, magánosok számára pedig se1111c,1-

féle levonásokat sem szabad megenged.ni. . 

17ol január 5-én jelentik a közmöczi f6t1sztek, hogy a 2 
év el6tt ide árkezett vésc,ök Werou Daniel nagyon ügyes, 
és az általa vésett bélyegek igen szépek, de nem szor

galmatos, ée nagyon ritkán dolgozik. 

• 

17ol január 27-én az edministrator Bécsben van, a .fc5karna
ragr6:t, Thavoneth pedig Beszterczebányán. 

l 7ol juliua 24-én kinevezi a király Benedikt Theobald von 

Jlayez·n eddigi körmöez1 f6pénztárost és a f6karnaragr6:t1 

hivatal aóm1»1atratarát SeJmeczen a leköszönt Glantecbn1g 
helyébe f~pánztá1'oaaá, meghagyván 6t az adm1 niaztre.tor1 
hi.vate.lban 1a. Jla7er helyébe körmöczi tc5pén.ztároa teend61t 
lássa el ~iazei.aen a GoldJo,nsthan4111ng gondnoka 200 :tt 
:t1zetáa1 p6tl6k mel1ett, a könvvv1v6 teen.dc51t pedig Sauer
wein titkár 6a bényabird 1-'saa el 200 tt fizetési p6tl6k 
ael1ett. 

l 7ol m1guaztua 27-tln utaa1 t ja az ud va t'i kamara a f c5kamera

gró:tot, hogy az erd61.y1 bányák igazgatójává kinevezett AetJ 

BonJ.:tac1ue •11,, 1d. nemsokára ltörmöczre érkezik, Pomty 
ezpectann, at.at eeg6det, áa Limprumier János arar,yvila-
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t6t rendelje, hogy ezek Erdélybe utazzanak .. - - -
• 

17o2 november 6-án jelentést tesznek a könnöcz1 f6t1sztek 
:,re1eze1een és Sauerwein az adm1n1sztratornak, a közelebbi 
146kben köztUk és a városi hatóság közt felmerUlt egyenet
leneégekr61, melyek abb61 szá.1"U1aztak, hogy a város ~ maga 
hat6sága a1, tartozóknak vélte a kincstári tisztv1sel6ket 
személyesen Ugyeikben 1s, ha egyszersmind polgárok voltak, 
a kamera pedig ezt nem engedte • .A kamaránál Sauenre1n volt . 
a kemény!ejO, a vároenél pedig Schmiedegg b1r6, és a váro-

e1 jegyz6 HerkeJ nem engedtek. Legujabb 1d6ben bezáratta 
a város özvegy Haszmann Benetát, mert a tanács ellen sár
t6leg nyilatkozott. Az ö.zvegy férje pedig ezastk1sér6 

ée borbély volt, és az özvegy a k1ncstárt61 nyugalomdijat 
huzott, a f6t1sztek tehát megkeresték a várost, hogy en
gedje át nekik az özvegyet, e ha valamit vétett majd fog

nak itéJn1 felette; de a város az özvegyet fo.gva tartotta 

tová.b-b is, erre azután elfogatták és a kerna raházban be
záratták a f6t1eztek J'reiszeisen Yerdinend városi tanácsost, 
hogy eddig k1 nem eresztik, arn1g az özvegy fogv s marad, .de 
a város azt izente a tanácsosának, hogy csak tOrje a· fog-
ságot, majd szereznek 6k neki elégtételt. . 

'lbben az ügyben panaszkodnak a t6t1sztek, hogy az uj vés
nök Varrou is, ki egyszersmind városi tanácsos, a kincs-

tár ell~n izgat. 

17o2 deczember ,-án jelentik a körmöez1 !6t1sztek, hogy a 
-.áros az özvegy Haszmennét szabe.don bocsátotta, s igy 6k 

ie szabadon eresztették Yreiszeieen Yerdinandot. 

1702- deczember lo-én jelentik a körmöczi f6t1sztek,hogy 
Varrou nem ekerja a tiszti esk:Ut, letenni, azt álli tván, 
hogy 6 már Bécsben letette az ealdlt. . 

• 

17o:5 február 16-á.n rendeli az adm1n1atrator, hogy gr6! 
Lawenb111•g császári udvaJ'1 kamarai tanácsosnak, ki a bánya

YÚ'oa1 biróYálaeztáaok:r·a mint királyi biztos van kikOldve, 
az 6 nap1d1ja1 1157 ft '37 Jt x·ral a körmöezi pénztárb61 Id.- ' 

:t1 zetteaaenelt. • 

• 
• 

• 
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1703 szeptember 9-én. irja l'reiszeisen és Sauerweln Körmöcz-
~ 

r61 a beszterczebányaialir1ak, hogy az aőrn1n1strator minden 
.;;;, 

további utasi tás nátrahagyá$a nélkül egész családjával 
egytitt elhag:rta a bányavárosokat, és Szt. Keresztről Baj

m6cz .felé elutazott. Selmec zen báró Hellecibach maradt, és 
azt írja, hogy Bákóezy seregei közelednek. Körmöczön az 
a hire, hogy Árvában és Liptóban már kuruczok vannak. 

17o5 márczius 29-én tette le az esldlt Yreiszeisen V1rg111-
us mint a Ooldkunsthsndl11ng gondnoka, esk!fSzik hüsé-get 
Rák6czy iránt és engedelmességet el6ljár61 iránt. Egy
szersmind felsoroltatoak legf6bb teend61, melyeknek tel
jesitésé~ igéri. Valamennyi tiszt letette az esküt, mely 

egyszersmind szolgálati utasitás is volt. 

1·706 január 21-én rendeli a f e j edelem gazdasági bizottsága 
/Suae Seren"'" tatis Principalis et Inclytor,irn Confoedera
torum Regni Htingariae Statu11m Consili11m Oeeonomieum./, 
hogy a pri.más pisétjáruléka ezentul a fejedel~m kincstá
rába fi zettesaék Radvánszky J ,ános kincstárnok kezébe. 

1707-ben szeptember 7-~l volt Körmöczön f6pénztáros Schind
ler János, és f6könyvv1v6 Deadda Bernát Jakab. 

1710 jul1us 22-én rendelik a körmöczi f6t1sztek, hogy miu
tán Selmeezen ragadós járvány van, az ezüst fuvarok és 
pénzkisér6k csak Szentkeresztig menjenek Körmöczr61, ott 
az oda érkezett seJmecz1 fuva:rostól az eznstöt átvegyék, 
de elébb vizzel j61 lemossák, a szemcsézett ezüstöt is u151 
ahogy a zacskóba van, jól beáztassák, és csak azután tegyék 
be a körmöczi b6rzsákba; a selmeczi leveleket pedig bont
sák fel, s a nélkül, hogy elolvasnák, ftlstölják meg b6r6-
ka fllsttel. J.zuté.n pedig me gállapodáe nél k:OJ menjenek X:ör
möezre a koh61g, álljanak 1/4 óráig a fUstben, és csak az
után me~nek a kernaraudvarba • .lk:1 a rendelet ellen cselek
szik el fog bocsátt~ t1,1. 

1712 deczember 12-án értesiti a f6kamaragrttt a t6t1szte
ket, hogy 6 Jelaége a körmöczi t~páoztároanak Sauerwein 
Kárton J6zsetnek a császári tanácsos czimet adományozta. 
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1713 márczius 3-án rendeli bár6 Thavonath f6karnaragróf, 
hogy miután Sauerwein Márton József főpénztáros meghalt, 
Freiszeisen György János lássa el a f6pénztáros1 hivatalt. 

1715 j1.1ni~s 23-án l'1·eiszei sen György János körmöczi pénz
táros jó szolgálatainak jutalmául, valamint az 6 csáládjá
nak 147 éven át tett szolgálatai tekintetéb61 a császári 
tanácsos czimet nyerte. 

1716 márczius 2-án jelenti a f 6karoaragr6f az udvari kama
rának, hogy Freisz~iaen János György körmöczi f6pénztáros 
február 26-án meghalt. Nagyon sajnálja, mert igen becatile
tes, ügyes ember és jó bányász, kohász és pénzverő volt. 

1716 augusztus 7-én /lo4.sz./ udvari kamarai rendelet a 
gróf Caraffa-féle bizottság jelentésére. 

1. Mayerle pénzbecs6r váltsa be a pr6ba aranyat és ezlistöt 
a kincstárnál, ugy, mint más magánosok. 

2. Ha az ezlistkisér6k alhad.nagya Panner János meghal, ál
lomását nem kell betölteni • 

• 

• 

3. A kamarai hajduk mostani 9 száma leszállitend6 6 hajdura 
és l tizedesre. 

4. A f6 ezilstfeladó /Ober Silbereinsetzer/ állomást meg
szlintettetik • 

• 
5 • .l sörmérés, melyb61 Schmiedl b,ány asáfárnek most 400 ft 
jövedelme van, ha 6 meghal, a kincstár javára kezelend6. 

6. Böbm kovácsmesternek hetenkint 4 ft fizetéséhez még 2 
tt engedélyeztetik. 

lreiszesen Antal Ferencz és Kayerle mint expectánsok al

kalmaztassanak 2 !t heti fizetéssel. 
• 

lreiszeisen kö1·möczi !6pé»ztáros Deadda neveztetik ki, 

könyebben elláthatTán a köxmöczi, mint a selmeczi bányá
kat, meghagyatván eddigi 1200 ft fizetése él te hosszáig. 

Karquart IUbál;y városb1r6 kineveztetik körmöczi f6könyv1-
•~nek 500 tt fizetéssel és 60 tt száJláspénzzel, és mivel 
Deadd.a csak ritkán járhat már a b~ába, J4arquat'dt köte- _ 

• 
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1721 aárcziue 27-611 kelt jelentés sze:t1Dt az elm>lt héten · 
• 

a kóraöcz1 hajt6 viz befagyott. em1 ezel6tt még soha se 
történt ; 'J.gy tehát egész télen nem lehetett dolgozn1, a 
neo hideg Jliatt. 

• 

1123 aár2cziu• ,-'11 bejelentik a kö1möczi ti aztek, hogy 
a :tizetéaflk, és •1lák jövedelm.Ultt . • 

J'reiszei Oyöro János erenybevál.t6 fizetése 234 :tt - 4 
acc1dent1ált 

• 

• 

ace1cleiat1ák 

:tizetéM 

-

• 

114 .• 6 • 

348 :tt 6 xr 

'°° n - xr 
21 • 40 • 

· ,21 :tt4o. xr 
• 

Karq,,ac4t .Jekeb eztlstéget6 

llarquard. t Jlillál.7 Chrtetien :tt5köuyv ,1~6 :fizetése 
• 

78 • -
500. -
60. 

• 

szállúpénze 

•llékjövedel me1 1 68 • 52 • 
628 :tt52 

• 

1724 február 4-'n jelentik a kö114öez1 :t6t1eztek, hogy Pen-
ner eznetk:18'ri5 bezáratott. mert et 211nyailtkaeztásban gyanue, 
helyette 1de1gl sen Privorszky alkalmaztatott • 

1724 eárcziue 7 6ta a következ6 jaYaslatolmt ter je.szti Do
minicua lga,attue Zweig kö1 möczi b~abi~ a :t6kemeragrff 
elé. 

l. SztJkeégee lenne, hogy a CJoldk,ic,atbeudlt,ng, ug, m1nt Sel

aeezen 7e1e6biebertár6, minden ávben bejegyeztetné és bizto
si ttatú a bé.Dyabiróságnál az 6 bányabirtokát. 

2. Jla valek1 e birtoknak heve~ részét :t6lké1ná, a tönén:, 
azerint k4nytelen lenn.e a bányab1r6 azt adom,nyozn1 a :tel-

. k,~nek. 

,. Kár l 7o9-ben javaeolta, hogJ a mértákek a bán7a•ároaok

ban egyen) 6k legye1'-ek, a bánya l5l X5möcz&n moet is •a 
pb' htt•elykkel rö•14ebb, mint a eelmecz1 ,a unölai. 

• -· -• 
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4. A bormérés a bányavárosokban a bányemiveléshez van köt
ve, szUkséges lenne tehát, hogy a bormérés Körmöczön is 

• 

ugy mint Selmeczen a bányabir6 ellen6rködése alatt álljon. 

5. A város az erdőkben föltétlenül rendelkezik, 
meri el a bányabir6ság felUgyeleti jogát. 

és nem i s-
• • 

6. Nyilvános iinnepeken a városbir6 után kell most menni a 
bányabirónak, mi nem egyezik a királyi hivatal méltóságá

val. 

7. A meglevő egy erd6kertil6 kevés a nagy terjedelJDU erdők 

felUgyelésére, szUkséges lenne még egy kertllc5. 

s. Régente a bá.nyabir6 a mértékek helyesbitéeeért eat. 
aeeidentiákat kapott, melyek időközben k1 mentek a szokás 
ból, jó lenne ezeknek beszedését ismét elrendel ni, mert a 
bányabiró fizetése igen csekély, s abból nem tud megélni. 

1724 márczius 3o-á.n. felterjeszti a körmöczi bányabiTóság 
Huszár György legöregebb pénzverő és Z1pszer György erany

pénzver6 vallomásait. E vallomások szer int nekik Panner 

ezUstkisér6 hozott egy párszor kis aranyru~acskákat, ame
lyeket 6k Freiszeisen aranybevált6 tudtával vert aranyok
keJ kicseréltek. 

Freiszeisen maga azonban többször tett ilyen kicserélése
ket, és sokszor 50-60 aranyat is vett ki, és helyette be
olvasztotta az aJ'anyr11d acskákat, anélkil.l hogy finomságuk-

• 

r61 meggy6z6dött volnao A pénzbecs6r ezt nem vehette ész-
re, ~rt 6 minden olvasztás elején és végén vesz próbát. 
Az els6 próba helyes volt, de ebb61 ~reiszeisen visszatar
tott egy darabkát, és ezt adta át a pénzbecs6rnek a 2-ik 

próba he~vett, igy a két próba mindég egyezett, a kett6 

közt azonban belökte i1e1sze1sen a tégelybe az arenyru

dacskáke.t, és 1gy az aranypénzek finom tartalmát m.eghero1-

s1totta. Sokszor mondták neki, hogy ennek rossz vége lesz, 
de 6 lecs1Jlap1totta 6ket, hogy heJlgasaenek, mindent ma
gára veaz, és nekik sokat használhat • 

• 

Huszá1 2 t eli télték a már kiállott :tagságon felUl még 6 heti, 
Zipezert peelig 8 napi ~ogságra és a u111nkából .elbocsátásra • 

• 

• 
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1724 április 4. A Panner-féle arany sikkasztás okáb61 tar
tott vizsgálat szerint Huszáron és Zipszeren kivül főképen 
Freiszeisen találtatott nagyon bünösnek, továbbá Klauszer 
Mátyás ezüstéget6, Wolckh András aranymüves, Jacober Márton 

ezLlstpénzverc5, We1nz1erl Mária koh6sáf á1·né, 1le1nzierl 1!11as 
koh6sárár, és Schwartz Mihály zuzós~ár. 

1·72.t április S-én kinevezi a :f6karoaragr6f Freiszeisen Fe

renczet f6 aranybeváltónak, Marquardt József Andrást f6 
eztistéget6nek, Strunz Zachariást ezüstéget6 segédnek, és 
Rieger György Andrást f6 ezUstkisérönek, rn1ndnyáját ideig
. enesen felsőbb jóváhagyás reményében. 

1 /24 április 6-án jelenti a f6karoaragr6f, hogy ~reiszeisen 
m~g min~ég a francziakánusoknál van menedékhelyén, és nem 
1s valószinü, hogy 6t a papok kiadják. A koh6sáf>árt kibo
-. sátott,a a fogságból, mert már 76 éves, ée attól félt, 
~ogy bujában öngyilkosságot követne el, a feleségét azon
ban j öv6 szombaton a bitófához állitjá.k, é.mbár még nagyobb 

' bfJntetést érdemelt volna. 

1724 ápr:!..lie 8-án megr6ja a f5kamaragr6f a könnöezi bánya
bir6ságot, ~ogy az itétetet a koh6sáfárnén Weinzierl Márián 
végrehajt01tta, a karoaraház el6tt egy bitófát állittatott, 
és az asszonyt oQa kiköttetette, m1el6tt erre e f6kamere
gróf jóvá.hagyását kikérte volna. Egyszersmind elrendeli, 
~ogy a bitófát a kamaraház el61 azonnal eltávolittassa. 

1·724 április 23-án felterjeszti a f6kameragr6f a körmöczi 
vizsgálatok ere<1.ményét. • 

~reisze1sen megérdemelte a halált, mert a körmöczi arany 
pánzeket meghem1s1totta, és ez által 6 ~elsége hitelét 
veszélyeztette, ezenkivill 6 volt a f6 tényező és csáb1t6 

az elterjedt ezUst és arany aikkasztásoknál, amit nem le
hetett ugyan reá b1zony1 tani, mert a fogságból elmenekült; 
de hogy megtörtént, abból is világos, mert többet költött 
és nagyobb házat tartott, M1Dt ero1lyet 4 ft 3o krny .fize
táséb61 tarthatott, lo gyerrneke is mind uri m6don nevel
tetett, és sokan közUlUk idegen helyen voltak elszállásol-

10632/Rn• 
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ve és élelmezve. Kérdés azonban, hogy az ítélet miképen 
hajtassék végre, mert 6 a klastromból kijö nni nem fog, 
ha pedig in effigie felakasztatik, és kés6bb letartózta
tik, akkor már nem lehet 6t másoa:szer is megbüntetni. A 

francziskánusok nagyon biztatják az 6 családját, bofy 
kegvelmet fog kapni, s e végett egy pater Ambrosius fel

ment Bécsbe, sót a fia is, ki kincstári erdész Körm~czön 
felment Bécsbe, ámbár a főkamaragróf azt neki megtiltotta. 
Ez oKból kénytelen lesz a fiut felfüggeszteni hivatalától. 

Clausner is megérdemelte a beMJt, de átaaatott a városi 
hatóságnak. 

Volkh András aranymüves hasonlóképen átadatott a vá rosi 

hatóságnak, de nem valószinü, hogy 6t halálra ítéljék . 

Jakober Márton nem sokat sikkasztott, és eléggé megbünt~t
tetik, ha hivatalát elveszti, vagy pedig 1/4 évig vasban 
fog dolgozni. 

Schwarz Mihály a kohósáfár és Weinz.ierl Illés a í 'elesége
ikkel együtt már kiállották a bünteté st, melyet a bánya

bir6ság rájuk szabott. 

1724 május 4-én kéri a körmöczi bányabiró a f6kamaragrófot, 
hogy miután a bitófának eltávolitása mi att a bányabiróság 

tekintélye csorbittatott, engedje meg, hogy a bitófát a 
kemaraház elé megint felállitani lehessen. 

1724 május 6-án a fé5kamaragr6f nem engedi meg a bitófa 
feláll! tását. 

1·724 május 11-én jelenti Kö1.'möcz városa, hogy mi utá n az 
alsó nyujt6 müvet, mely az alsó kapu mellett az érseki 
malom felett fekszik, a kincstár ,el akarja ad.ni 4 0 0 tallér

árt, ennek a háznak a megvételére, és·papiros malomnak va

ló berendezésére a város magát elsé5 sorban jogistva tart

ja, mert az a ház régebben magánház volt. De a vétel árt 

nagyon magasnak találja. 

1724 , j,in1 us l-én jelenti a f 5kema.ragróf, hogy a fiatal 
Yreiszeiaen vissza érkezett Bécsb61, és hogy bUntetésül 

lo632/Bná 
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csak 14 nap 111,a]va engedi mg hogy hivatalát ismé-t elfoglal

hassa. 

1.724 j11a1,1e 9-én aegenged.i a f6kamaragróf, hogy J'zeszeisen 

Zsig111ond erdésznek a fizetése ismét kiszolgáltassák, és 6 

hivatalát tolytathassa, mostani vétsége ugy látszik csak 

t1u1 azeretetb61 azáimazott, tehát a bG.ntetését61 felmen

tetik, '1e ba legkisebbet is véteni talál, azonnal végképen 

el fog bocsáttatni. 

1724 j11Jius 22-án haragos levelet ir a :f6kamaragr6f a kör
möcz1 f6t1szteknek, mely következ6képen végzódik: 

•1.n fine t1nal1 41e He1rn nemmen sich besser ldlnfttighin 
1n .Acht, oder es wird 1hr Schaden versicherlich der grös

te seir.. Sa 1st das lezte mal, dasz sye zu besser-11nd ge
dul tigern gehorssmb e1·c1aabne, messen kon:f:ftighin bey aueh 
geringst ersche1uenden Y1derspli•t•1gkhe 1t 1hr gegenwlrtig 
t,nd verfl.ossene ebtier,ing schrifftlich entweffen, den 
,,ngemeinen Schaden, so Ihro llayl. durch ihre höchst strll-, 
f:fliche Hach1Assigk81t zuge.1'8.%en, vorstellen, ,1nd das mit 

C1.enenselben ohne viles Disputiren nichts ausz11richten ver
mag, bey hochlöbl. Hof.fcemrner auzeugen werde. Koi1111aet ee 
1hllen ao denn zu schaden, rnp~sszen sye sichs selbst klagen, . , 
h~e thnen meine .lf.fection bereits 1n vielen, besonders , 
aber darinn gezeigt, dasa des Hr. 'linnehmers Schulden 
e1nsmeb1 s beza.hle, ,ind dea H. Buchhal ters Kindern zu einen 

atücklein Brod helff:en möchte. Beide d.ieae Sachen stehen 

zwar noc h auf 11ngewi seen fue sz , we stwegen da n, wen e inen 

eolchen danckh da1~or erwarten sollte, ein so anders 
aufgehebt werden kenu.• 

1724 szeptember 4-én jelentik a főtisztek, hogy szombaton 
a vásár e.lkal mával trombitaszó mellett felsz611ttatott 

~re1szeisen utoljára, hogy a b1r6ság el6tt jelenjen meg, 
ez a telsz611 tás a kap,1); • a is kiragasztatott. A klastrom 
el61 pecUg az 6rök eltávolittattak. 

1724 november l5-6n jelenti a f6ksmeragrót az udvari kama

rának, hog az o4var1 kamera rendelete szerint .még e{!3-
ezer 6a utolj4ra telszólitotta ~jmeiaent az el6tte való 
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megjelenésre avval, hogy ha meg nem jelenik, a per ellene 
távollétébá:l.foganatosittatik. Erre a franciscenusok kör-- • 
möczi vicariusa és lectora elj ött a r 5kamara.gr6fhoz, és fi-
gyelmeztette 6t, hogy a klastrom védelme alatt lev6 Frei

szeisen ellen semmit se tegyen, mert a véQelem nem csak 

az életére hanem becsületére is kiterjed, és aki e z eket 
megsérti, papi bilntetés alá esik. Enné l f ogva kér a f 6-
karoaragr6f utasítást, hogy mit tegyen t ovább, és biztosi
tást, hogy ha a papok ellene valaroiképen f ölléplnének, az 
udvari kamara 6t meg fogja véuelmezni. Egyébiránt a fran
cziskánusok klastroma körül volt őröket a kapott utasítás 
folytán bevonta. A t0bbi foglyok mindnyájan várják remeg-

ve az 1 téletet. 

1725 február 27-án Semberg Samu praefectus bonorum, Joen
nes Ferdinandus Hirschber beszterczebányai bá nyabir6, 
Joannes Adamus Keyling selmeczi bányabir6segéd, Michael 
Emerius Corwadez sel.meczi bányabirósági jegyz6, Salomon 
Miller revietyei udvarbir6, Franciscus Ignatius ab Hent
haller sask6i udvarbíró, Ladislaus Sipeky barsmegyei táb-

• 

labir6, Mathias Antonius Mravik barsmegyei judli11m, Mar
t; nus Huszár barsmegyei Ulnök a. f6keroaragróf rendeletére 

' Ladoméren töI vény széket tartottak és az arany sikkasztók 

ügyében elitéltéki 

Penner Jakab ezüstkisér6t, hogy megbotoztassék, és a bá

nyavárosokból számkivettessék. 

Kron Mihály aranyvál.atót, hogy felakasztassék. 

Kilián János erenyválat6t, hogy felakasztassék. 

Klauser Mátyást, hogy feje vétessék. 

~z itéletek jóváhagyás végett 
jesztetnek. 

• 

felter-

1725 márczius 23-án szerz6dést kötött a kamara a várossal, 

mely szerint t 

l. .A város bérbe vette a sör és pálinka mérést a Ye1 wal t
hausban és a Scbef:tereiben 3 ávre, évenként 960 :tt bérért_, 

lo6,2/Bné 
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m~ly összeg 1/4 évi Z'észletekben fizetend6 a kamarai f6-
pénztárba. A Yáros köteles jó italokat méretni az eddigi 
á:: .kon , hogyha pedig mégis megtörténik, hogy a sar nyáron 

nem tetszik a an1nkáeoknak, ezt az esetet először a város 
• 

het6aáge vizsgálja ~g és hozza rendbe anélkül, hogy fel-

s ~b helyen panasz tétessék. 

2. l munkások, altisztek és tisztek által fogyasztott ita
lok áre. .rendesen levonassék minden más leYonások el6tt a 

bérfizetés alkalmával, ak1.nek bére pedig nem elegend6 a 
törleeztésre, azt a város exequál.hasaa. 

3. A sá fár kötele a a munkások állományában történ6 vál to
zásokat a városnak bejelenteni, és egs munkásnak sem ad
jon add1 g b i zooyi tványt, m1g az italért csinált ad6sságá t 
: e nem fizeti. 

4 . Miná.en melléke s s ö r ée pálinka mérés megszüntettessék. 
A Verwalthaus pinezáoe ée tekepályája a városi 1te.1.mér6-
nek át a~assék. A mér6 hel,yieég fUtésére való ~át, mint ed
dig, ezután 1.e a kamara adj a. 'Sste q órakor a kimérés meg
szüntettet ik. 

5. Ra a bánya rossz eredményei következtében a m,inkások 

száma leszállittat1k, erre tekintettel lesz a kamara, és a 
bérnek aránylagos részét elengedi. 

1725 májue 3o-án ren~el1 a f6karoaragr6t, hogy az 6 távol
létében Nettzer beszterczebányai t6pánztáros vigye a kör
möczi mUvek telett a ~4telügyeletet. 

1725 szeptember 8-án kinevezi a t6k8meragr6t Wind.is-ch Ká---
tyáat, Sartori a Jánost, éa Peverelli Jánost a körmöczi bá-

nyab1r6sághoz aaszeazorOkká. 

1725 november 12-án jelenti Jobenn Jacob von Neftzern 
beazterczebányai f6pénztátva, hogy a t6kamezagrót rendele
tére He1bl Pál könyYY1YdYel együtt a ani)t évben Körmöczre 

kfJld.etett, hog:r a bányák és zuz6k már ne báro év óta ren&
ki YUl rossz eredm«!lnyekke 1 lll1 vel tettek, 611 évenként lo-14 

ezer ft Yeazteaéget okoztak, ami ért is 1722 ée 1·72:5-ban 

14 ezer fttal tartozásban m.arad.tak., a lil1>lt évi januárban 
• 

lo632/an, 
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és :februárban pedig ellátmány hiányában ugy a bá.nyák,mi nt 
a zuz6k szüneteltek. 

A !6kama1agr6f utasitása szerint megnézte a bányákat, zu
z6kat, ás az összes kezelést, el töröl te a sok visszaélést, 

megjavitotta a zuzók kezelését, és javaslatait jegyz6k0nvv

be foglalva fel terjesztette a f6kamaragr6fnak, ki azokat 

jóvá.hagyta és foganatosittat~ai s igy annyira megjavultak 

a körmöczi mivelés eredményei, hogy e költség most két
hetenként 16-18 száz ftra rug, mig ez elótt 2o-23 száz ft 

volt, és hogy most már a termelés fedezi költséeeit, és 
valami kis felesleg is marad, melyb61 a z adósságokat t~r
leszteni lehet. 

iután a vizsgálattal február 16-tól márczius 31-ikéig 
elfoglalva volt, a jelentések megtételével és a jegyz6-

könyv szerkesztésével pedig 5 hetet eltöltött, kéri a ~6-
kamaragr6fot, hogy ugy, mint 8QQigi kiküldetéseinél, neki 

naponként 6 ft napidíjat engedélvezzen és u alványozzon, 

mert az egész kikülQetés alatt sajátjából fedezte k~lt

ségei t. 

1'725 deczember 15-én kinevezi a f 5kama ragróf ~lli iener 

expectenst zuz6müv1 1rnokká hetenként 3 ft fizetéssel. 

1726 november 2-én válaszol a ! 6kemaragr6f K5r~~cz város 
hatóságának október 24-ikén hozzá intézett kérelmére, és 
öröa,a,el megengedi, hogy a Stadt-Rosa.ische Hendltlng bányá

ban termelt érczeket az G saját költségükön a ki ncstári 

kohóban feldolgozhassák, mire nézve kiadta a rendeletet, 
hogy a kohóban 2 olvaszt 6 az 6 ranae_kezéstikt e b oc sáttas
sék. 

1 körmöczi f6tisztek:nek meghagyja a f~kamaragr6f, hogy a 
felad kohóban egy nagy és egy alecsony kemenczét rendel

kezéaáre adjanak a könnöczi Stadt-Bosa1 sche Rand.l,angnak, 

mely m.inO.ent saját költségén tartozik bereno.ez,,i, ás a sa11-
la.kon kivül az adalékokat is beszerezni köteles. 

1726 
hogy 

november 22-én 
a tl5kama ragr6f 

megköszöni Körmöez 
• a Ro set..sche bánya --v 

város hatósága, 

érczeinek próba-
• 
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olvasztására a kincstári kohóban helyet engedett • 
• 

1727 márezius lo-én javasolja a főkamaragróf, hogy ha 

Preiszeisen G~örgy János szabadon bocsátását 6 ~elsége 
elrende l i, némi bfintetésill ti1 tsa 6t ki a bányavárosok 

területér61. 

1'728 juli11s l-én rendeli a f6kamaragr6!, hogy miután a 
körmöczi kohó foglalk,ozása folyvást nagyobb t .erjedelmet 
nyer, és több an1nkásokat alkalmaz, kik te folytonosan fel

ügyel n1 S'Ztikséges, a kohótisztek pedig mindnyájan a vá

rosban laknak, s a kohó különösen éjjel felügyelet nélkül 
van s Privorszk;y Mihálynak pedig a kohó mellett egy háza 

van, melyet 160 fton eladni bajlat~ó; a !6tisztek vegyék 
meg ezt a házat, az árát fizessék meg, és használják azu

tán lakásul a kohósáfár számára. 
• 

1728 julius 2-én véleményt kiván a f6ksma1agr6! a báizyabi

r ótól , hogy az ugynevezett Schle1a1c,ok milyen jogokkal bir
nak egymás irányában -Z lehet-e valamely Schle1c11r1 felett egy 

ujat berendezni? Nincsenek e erre nézve práecedens esetek? 
Tekintve, h ogy a zavaros viZ oegyobb része a. kincstári zu

z6któl származik van-e erre másnak is joga? Nem lehetne-e 

a kincstár részér61 az iszapot a zuzón k:1.vUl felfogni? 
Schindler esetében ezélszerU-e neki megtiltani, hog:, a szá
zadok óta le10kodot-t homokot feldolgozza? Okoz-e e,,el , 

kárt a kincstárnak vagy az alsó Sehlammoknak? 

1728 január 13-án a f6kamare.gr6! Kötmöezön van. 

1·729 február 26-án meghalt llarqua x-dt Ch1•istián )Uhály 

möcz~ f6könyvviv6. 

1729 április l-én panaszolja Köxmöez vácosa, hogy 1725, 
1'726, és 1727. évben bérben binán- 2400 !tárt a Verwa1t

hausben és Schafferelben a eöxmárést, e mellett e 3 áv 
alatt 4ol ft 41 kr ká1t szenvedett. 

1729 május 11-án kinevezi a t6kamaragr6t Payerbeckh György 
Jánost könyvv1T6nek, r Jakab expectanet pánzbece6r-
nek ée Klzenbatx11eer Jterencz expectauet pánzbeca6rnek 6e 

a,1,aer :rerencz expecteuat kohdiz110\ctak, Weldoner h- ·, 
• 

• 
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rencz expectanst ellenkémlésznek, m.1nd.nyájokat ideiglene
sen Kö1-möczre. 

1729 május 12-én kinevezi a f6kemaragr6f Maf'fei Antal j6-
zsef expe ctanat Körmöczi kovácsmeate1·nek a pénzver6höz ide--iglenesen hetenként 6 ft fizetéssel. • 

1729 május 29-én értesi ti e. f 6kemarag.r-óf a körmöczi !6tisz
teket, hogy az udvari kamera megengedte, hogy a f6kernara
gr6fi lakásért Körmöczön évenkint 63 tt lakbér fizettessék. 

1729 augusztus 4-én rendeli a f6karnaragr6f, hogy az Ertl 
Pál tulajdonát képez6 fészer, mely az alsó koh6hoz 1 en 
közel áll, és tlizveszélyes, a bányabiróság és város i ha
tóság közremilködése megbeCfliltetvén 3o fton megvétessék, 

.,. 
és ez az összeg ~rtl Pálnak ld.fizettessék. 

1729 november 29-én megemlittetik, hogy Warou Daniel egy
kori v'5nök a napokban meghalt. 

-
1730 márczius lo-én Körmöc zön van a f6kamaragr6! és kér
dést intéz az udvari kamerához, hogy a e.rou helyére ki
nevezett uj vésnök Hieronimus Puchs mely id6t61 kezdve 

• 

kapja fizetését? 

1730 julius 24-én jelentik a köx,1,öczi fc5t1sztek, hogy ottan 
évenként következ6 nyugalombérek fizettet,nek: és pedig 

a kamarától . 1.339 ft - 11 
• 

a bállyát61 

a zuz6kt61 

a koh6t61 

-osszesen 

1.379 • 35 • 

173 • 2o" 

138 11 4o • 

;.o;o ft 35 xr. 

1730 deczember 3o-án határozott a !6kamaragr6;t a bánya
biróság el6tt lefolyt kényes6 lopás Ugy~e, hogy Roth Sa
mu báeyapolgár, k1 a kényee6t a sáfároktól olcs6 áron meg
Tette, 5o arany bUntetést fizessen, Protschko Márton sáfár 
60, Huszár János sá!ár 4o bot Utást kapjon, Ottmayer, Ke
ustetter és Ádám György sáfárok, Talamint Protschko !ele
sége is 2 óráig a pellengér.te állittassanak. 

• 
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1731 jarniár l-t61 kinevezi a f6kemaragróf a kö 111,öczi kohó
hoz kohóirnokkal 'Slzenbai1m :rerencz M1 bályt évi 400 ft fize
téssel, lo tt irószerek átalánnyal 2o ft tUzifa átalány
nyal, 6 ft 4o xr üzöke átalánnyal, 1/2 mázsa faggyuval és 

• 

szabad lakással a kohó mellett megvett Olangoner-téle ház-
ban, és koh6 ké.mlésszé .lngerstein Zachariást évi 300 ft 
fizetéssel 8 :ft irószerek átalánnyal, és 3o ft szállás-

-
pénzzel és~ átalánnyal ideiglenesen. 

• 

1731 má:reziusben a körmöczbányai Tárosi hatóság is akadé
koskodni kezd, és nem akarja türni, hogy a kamara a kincs
tári tisztek felett hagy_ttfé~ esetekben intézked.hessék. 

1731 május 12-én kinevezi a f6kamaragr6t Marquardt András 
Józsefet az elhalt Reiszl szertá,nok helyére ideiglenesen 

szertárnokká Köxmöczön. 

1733 május 12-án jelenti a kö x11,öcz1 bányabiró, hogy Zólyom 
• 

határában kevés bánya van. Vi ttr1 tábornok Tállalata nem 
valami éren Tolt, hanem a Galgenbergen valarn1kor1 talált 

termés areny miatt ke7A.etett, de ezután elhagyatott. 

1733 novernber 14- én utasitást készitett Peyerbeck !ókönyT
viT6 a körmöczi kohószemélyezet sz.árnára. A személyzetek
kor a köTetkez6 volt i 

koh61rnok 

• segéd. 

koh6kémlc5 

kohóaáM,r 

érez mérc5 
• • 

az1nmárc5 
• 
• 

próbatörc5 

• 
• 

lo632/Bn4 

aegád 

segéd 

• 

aegácl 

Putz Mihály 

J:lzenbaum :Perenez M.1.báJ y 

. Ziegler Jakab János 

Vogl Gáspár 

Basenberger lfexenez 
KiecU János 

Ludwig János Benedek 
Ludw1.g Márton 

Lechner Má tyáa 

Soltz Gáspár 

.Dantschig János 

József 
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olyasztó mester Hellenbach Gottfried 

1734 jant,ár 25-én /29.sz./ elrena.eli a f6kemaragr6.t az ud
·yari kam,ara utasitása szerint, hogy ezentul a bérfi zeté sek 
csak haTonként tartassanak, és .megjegyzi, hogy már Selmeczen 

ie k1 van adva ez a rendelet. 
• 

1734 j11nius 23-án /121.sz./ megtéx-1t1 a selmeczi kamara a 
köimöczinek azt az looo .ttot, melyet az elhalt .t6kamara
gr6.t báró Sternbach temetésére .torditottak. 

1734 deczember 6-án megeml1ttet1k egy jelentésben, hogy 

Lauer királyi biztos utasitotta. a főtiszteket, hogy ezentul 
a jelentéseket köz.etlenül az udvari kerna 1áboz intézzék. 

1735 márczius lo-én értesiti báró Mitrovszky a körmöezi 
:t6pénztárost Deadda Bernát Jaka.bot, hogy az udyari kernara 
6t tekintettel öregségére és gyengeségére, hivatalból nyu-

gaJmazni. fogja. 
• 

1735 máj,is 15-én értesi ti bár6 LU trovszky a körmöcz1 .t6-

t1 szteke t, hogy az udvari kamara Deadcla .t6pénztárost nyu

,galrnazta, és helyébe Staberhofer selmeezi .t6könyvv1 v6t ne
vezte k1 körmöezi :t6pánztárossá. 

1735 j11nius 7-én megeml1t1 báró Jlitrovszlcy, hogy Deadda 
nyugalomdija évenként 400 .tt. 

1735 augusztus 21-én értes1t1 báró Kitrovszky a köt·möez1 
.t6tiszteket, hogy az udvari kamara megengedte, hogy a Bz -..., 

tengri,udben egy gereblye állit-tassék fel 3000 :tt költség-
gel, és a kohó számára való tUz,el6 .tát ezentul oda leusz
taseák. 

1735 aug11sztus 22-én rendeli báró Mitrovszky, hogy a :f6t1sz

tek k1mer1t6 jelentést tegyenek az okokról, melyek miatt 
a fizetések tartása 2 há tr61 4 hétre határoztatott; mert a 
4 heti fizetések miatt .tolytono,san panaszkodnak nála e m,ia,
kások. Azt is mutassák k1 jelentésükben, hogy a koh6m,1nkára 
m1.t6le befolyása és határa lett a 4 beti 1'1 z91\Jee k ? 

1735 okt,óber 6-án 1'ö1Tilágos1tja bárd 141ttrovazky Xöxmöcz 

Yáros tanácsát, hogy a Breiteng:rundban ép1tend6 gereblye ne-
• 

• • 
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kik semmiféle kárt sem fog okozni, a kincstá.l'ranézve pedig 
nagyon hasznos lesz. A város a 4 heti fizetések miatt is pa
naszkodott, de azt az udvari kamara rendelte, tehát abben 

változtatni nem lehet. 

1735 október 14-én felterjesztették a tisztek a Körmöczön 
lev6 kincstári birtok összeirását és becsértékét avval a 
megjegyzéssel, hogy nem lehet kimutatni mikor jöttek ezek 
a kincstár birtokába és mennyibe kerültek; val6sz1nfi, hogy 
a magánbányákkal, melyekre a kincstár sok el6leget adott, 
és végre kénytelen volt az adott el6legért a bányákat és 

tartozékaikat elfoglalni. 
• 

teljes 
becsérték 

eddigi Haszon-

ft 

Strasser-féle szántóföld és 
rét 3o " 

Sisselsgrundi" és rét 

" " " 
200 „ 
120. 

11' 

a 

" 
11 

Strasserféle rét 

.. Puckete acker 

300 .... 

150 •• 

" nagy szántóföld 

Krottengrundi rét 

W1nkJer-féle szántóföld 

Okörrát 

• 

240 • • 

25 • • 

loo • • 

loo •. 

W1nkler-fále major ás kert loo • • 

• szántóföld 
• 6s Kengl féle rát 

Bay h1. bel-rét 

Szt. János {luiclmn-rét 

A azenel6meeter rétje 

na rét a Bassen:tel den 

lo6'2/Hn6 

10 • • 
250 •• 

'° •. 
5o • • 

650 •• 

25 • • 

haszonbér bér 

.f't xr ft 1 ,. 

1 "" 3o " 3 • 
.. 

2o • 

• 
2o • 

12 • 

• 

• 

12 • 

lo • 

• 

lo • 
25 • 

3 • 

• 
,o. 
1 • 

• 

- • 18 • _ .. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

12 " • 
3o" • 

15 • • 

24 • • 

3 •• 

8 •• 

lo • • 

• • 
7 .•• 

25 • • 

3 •• 

5 • • 

5o • • 
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teljes eddigi Haszon-
• becsérték haszonbér bér 

• • 

:ft xr ft xr !t 11° 
i bányarne ster deputát 
rétje loo" • • • • • 

• 

" · ! dreyste1n1 rét 150" • 5 • 5o" • 
Sch1 ndler-rát 350" 

650" 

400 " 

200" 

• 25" 

5o " 

3o " 

2o" 

•• 25" 

5o" 

3o" 

2o" 

• 

.Anaesfe ldi a.agy rét 

lolfs-rét 

Urbani-rét 

;' 

• 

• 

• 

• 

• • 

• • 

• • 

Schnierer :féle szántóföld 
és rét 5o" 

60" 

80" 

• 3" 

2" 

3o" 3" 3o" 

Szenel6 mester rétje 

Schlergr,indi szenel6pajta 

l'els6 turczi " 
" " szenel6-rét 

Lcsmester rétje Blaufuszon 

150" 
60" 

15" 

~ Goldkunsthand.ltingé összesen 
4.705" 

A kincstári Bennwiese 
• • 

7.205" 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

15" 
4" 

• 

3o9" 

148" 

457" 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

5" 

• 

3o" 
5" 

• 

398" 

148" 

3o" 546" 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1736 február 27-én meghalt a körmöczi bányabiró Zweig Dominik 

Ignácz. 

1736 február 28-án jelenti Körmöez város tanácsa, hogy ré

gi ezokás szerint a tanács tagjai közUl Windisch Mátyást és 

Peverelly Jánost terjesztik fel a megUrUlt bányabir61 állo

más betöltésére, és kérik a királyi biztost, hogy e·zek közpl 
az egyiket bányabir6Tá kinevezze. 

1736 márczius 25-án értesit1 báró Mittrovszky a f6tiszte- · 
• 

ket, hogy HeJ wax Ignácz neveztetett k1 bányasá.fá1·rá. 

1736 jul1ua· 1S-án jelentik, hogy juliua 13-án délután nagy 
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:t'elh6szakadás történt Körmö,cz felett, melyb61 a v.izvezet6 
árkok, a zuz6k, és a kohók sok kárt sz.envedtek. egy fuvaros
nak szekerét 1s, melyben :t'insterorti érczeket hozott, :t'elfor
d1totta az át-viz, ée a benne volt érez legnagyobb részét 
elhordta. 

• 

1737 május 18-án értesiti bár6 Mittrovszlcy a 1'6tiszteket, 
hogy az udve t·1 kamara Peverelli Jánost nevezte ki ideigle
nes bányab1r6Yá a rendes, 4 ft heti 1'izeté esel és 8 ft irodai 

átalánnyal. 

1737 május 21-én értesi ti b,ár6 W. ttrovszky a :főtiszteket, 
hogy az udvari kamara Deadda Bernát Jekeb nyug !6pénztáros
nak eddigi 400 :t't nyugalomdiját 4 évre évenkint 200 :t'ttal 
:felemel t ,e. 

1737 nov,ember l-én pana ezolja Staberhofer báró Mi ttrovszky
nek, hogy Wellisch vésnök az 6 feleségét elcsábitotta, vele 
éjjel összejöveteleket tart, és ámbár neki megtiltott min
den érintkezést feleségével, még is tegnap is=ét rajta kap
ta, hogy a feleségével beszélgetett, amiért 6 azután Wellischt 
spitzbub-nak nevezte. A házi békéje ily módon már 3 hónap 

6ta meg van zavarva, és kéri e bárót, hogy Wellischt min-
den alkalmatlankodástól el tiltsa. · 

1Jell1sch november 4-én tesz a tárgy.ról jelentést, és azt 
mondja, hogy 6 a :t6pénztárosnéval csak tiszteségesen beszél
getett, és eg, este haza kisérte, de nem igaz, hogy megcsó
kolta volna, nem is lehet, hogy ezt Staberhofer látta volna, 
mert nagyon sötét yolt. Másnap megtiltotta neki Staberho-
:ter, hogy a !eleségét ne csábitgassa, és 6 ezért mindját t 
haza 1s ment a kemaraudvarb61, ,s otthon dolgozott. Nehá.ny 
nap el6tt azonban m14~n a kamaraház el6tt elment kinézett 

' az ablakon a !6pénztárosné, és Wellisch 6t köszöntötte, és 
sajnálatának adott k1:fe jezés t, hogy akarata néllctll kelle
metlenségeket okozott az asszonynak. Ekkor k:1 kiáltott az , . 
ablakból Staberhoter, hogy te ap11P.bub, majd megtanitalak én : 
a .feleségemet hogy kell elcsábitanod stb. -Szt a beszédet 
többen is hallották az utczán, és Wellisch kéri a bárót, 
hogy védelmezze meg 6t a féltékeny pénztáros gorombaságait6. 

10632/Rné 
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Báró Mittrovszky erre mind a kettőt megintette, hogy bot
rányt ne csináljanak, magukat tisztességesen viseljék, és 
hivatalaikat pontosan és hátramaradás nélkUl teljeaitsék. 

Staberho!fer erre deczember 16-án kéri a bárót, hogy ne in-

.ciitson vizsgálatot, mert klilönben csak neki lesz még- több' 

bosazusága és szégyene, 6 meggondolta a dolgot, és azt véli, 

legjobb lesz ugy tenni, mintha semmi sem történt volna. 

1738 április 2-án irja bár6 Mittrovszky a kö1·möczi főtisz

teknek, hogy 2-3 hét mulva Bécsb,e fog menni, és ez alkalom-
• 

mal 8f!3 pénzszállitmányt is magával akar vinni, ugy inté zked
jenek tehát, hogy vagy loo.ooo ftot magával vihessen anél

-ul, hof!3 itt a fizetésekben fennakadás t örténjék. Érez van 
elég, tehát csak az intézkedéstő l fU gg , hogy az uavari ka

marát e rendkivüli pénzszállitmánnyal meglephease, mit nem 
tog elmulasztani a tisztek érdeméül felemliteni a kellő he
lyen. 

738 augusztus l-én jelenti Mikoviny báró Mitrovszkynak, 
hogy bejárta az uj Gararohid t61 Kö1·möcz felé épi tend6 ut vo

nalát, és ugy találta, hogy legjobb lenne az utat a- Garam 

hidtól a pitelovai hegyig a régi vonalon vezetni, és az ik

~ácei patakon hidat épiteni, azután a pitelovai hegyen Jast

rabának 1500 öl hosszuságban, és innét a hegyen keresztül 
Lehotkáig 300 öl hosszuaágban uj utat késziteni, Lehotkát61 
pedig Körmöczig a régi utat kijavittatni. Az egész munka 
kerülne 2550 ftba. A kö:r·möczi tisztek azt vélik, hogy 3550 

!t sem lesz sok az ut halyreállitására. 

1738-ban havonként 20.000 ftot, mint a bányamjvelés feles

legét szállitottak Bécsbe báró Mitrovszky rendeletére. 
.. 

1739 májue 27-én meghalt a nyugalmazott f6pénztáros Deadda. 

1740 január 29-én jelentést tesz Peverelli bányabir6 a f6-

kemaragró! kérdésére, hogy a m11nkások me gad6ztatásánál mi

lyen szokást követnek Körmöczön? Az itteni bá.nyabir6ság 

alá tartoznak a városban lakó bányászokon kivUl azok is, 
kik a városhoz tartozó 9 faluban laki,ak. E falvak köztll 
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7 a •septem vi.lla,, Cre1xt1t11cienses• név alatt a legrégibb 1d6k 
óta Körmöez város tulajdor@. Glozerh~ pedig és Neustuben 
határát az erd6ségekkel együtt a Thurzó esaládt61 vette meg 
a város. A 7 villákban lakó bányászok, ámbár szabadon köl
tözhetnek akár hova, amig a vát·osi villák terUletén lakraak, 

• 

a városnak engedelmeskedo1 kötelesek, és részt vesznek a 
városra rótt adók és contr1but16k lefizetésében, melynek 
összege régi szokás szerint a birtok arányában vettetik ki 

a lakosságra. J.z emlitet't 9 faluban tehát nincs egyetlen 
kis házikó sem, mely aránylagosan nem venne részt az adók 
.fizetésében. A házbirtokosokon kívül lektiak e falvakban 
zsellérek is, kik csak a bányamunka után élnek; ezek fizet
nek a házigazdáj,iknak 4-5 kros részletekben évenként mint
egy 30 krt, egyéb adót na,, fizetnek, és házbért sem fizet""." 
nek. Thur6cz megye megkisérlette 1731-ben a neustubeni fa-

• 
vágókat külön megadóztatni, de a város közbenjárása foly-
tán tekintettel az 1569-iki 9-ik t. czikk t'e, és l-s6 l'erdi
nand 1546-ik évi 9-ik decret,,mának 13-ik czikkére sikerillt 
a régi szokáet és 1rnm11n1 tást te 1i,atartao1 • .l városban köztllök 
polgári joggal is birnak, és esldlvel kötelezik magukat a 
város hUségére; de mindnyájan részt vesznek aránylagosan a 

városra rótt a<16kban és terhekben, mert házaikat vags örö
költék, vags pénzen vették, vagy a várost61 kapták haszná
latra, és régi szokás szerint egyerá.nyban részesülnek a vá
ros javaiban is. 

1740 február 12-én 1rja báró !Utrovszk:y a városnak, hogy 
arról értesUlt, hogy a város a bányászat számáxa anyagokat 
szállit6 fuvarosoktól hidpénzt követel, és olyan tanácsha
tározatot hozott, mely szerint ha a fuvarosok a hidpénzt 
fizetni nem akarnák, ez t~lllk erőszakkal is behajtandó. 
Yelaz611tja a f6karnaregr6f a várost, hogy közölje vele,mi 
okból hozott ilyen, a bányarendte:rtáasal elle,,kez6 határo
zatot ? 

174<> február 23-án folyamodik Ba]mf1% Ignácz a Ooldkunathad-
1,ing sáfárja fizetés felemelés végett • .l körmöczi fc5tisztek 
hetenként 6 ft 5<> kt t javasolnak, ás megem11t1k, hogy a Tit-: 
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nol t6zée 1e nag:,ban C1zetett az e 1lmul t években, 611 hogy 
Balwu ezorgallllának köezönhetcS, hog:, Anna akr,ánál. 6e az al-

• 
16 bá.nyatelekben érczeket nyitottak, és hogy a fele6 telek 
,azak1 részét a kamera mint elhagyottat felkérte ée megkap-
ta. • ' 

' 

1740 november 9-én panaszkodik Windisch Mathaeus pénzbeca-
6r, hogy 6 ná] a az 6 sajé.t pénzéb61 Jllár sokszor veszett e,l 
kisebb nagyobb összeg a nélkUl, hogy a ládáján az er6azak
nak legkisebb nyomát találhatta volna, és igy kénytelen azt 
hinni, hogy a pénzét nem lopják, hanem elvarázsolják. ~z 
iránt meggy6z6dést azerzend6, 5o ftot takart egy papiros
ba, ,a olyan helyre tette, melyr61 senki sem tudott. Mid6n 
nehánJ nap mulva megnézte, csak forgács és szemét volt a 

papirosban, a pénznek pedig semmi nyana. Ily m6don megg:,6-
z~dvén, hogy varázslattal van dolga, az6ta a pénze mellé 
megszentelt tárgyakat tesz, és most már sohasem hiányzik 
a pénzéb61 semm1 sem. 

1740 d~czember 23-án jelentik a f6t1sztek, hogy a Tamás 
napjára következcS éjjel egy rendkivUli szélvész nagy· károkat 
tett a házakban és erd6kben, az alsó bányatelepen 2 zuz6 fe
~elét le vetette, az erd6ben pedig több ezer szálfát kidön
tött, melyek a vizvezetéket nagyon megrongálták. Csak nagy 
költséggel leaz l .ehetaégea a vizárkot 1emét helyre á)Jitan1 • 

• 

1741 január 4-én utaa1tja a ~6Jcsmaragr6f a f6t1azteket, hogy 
1után a bécsi t~pénztár nagyon ki van mertll ve, aznkságea, 

hogy t6bb pénz verettesaék, éa nagyobb összegek Bécsbe kUl
d.eaeenek, ennéUogva a gazdagabb érczeket nagyobb menny1-
a6gben kell felolvasztani, éa ha a aalak ennek k6vetkeztében 
4uaabb lenne, azt ldll6n helyre kell lerakni, hogy e16adand6 
eJkaJom•al ujra feldolgoztatni lehessen. . 

1741 február lo én k1 tetszik egy rendeletb61., hogy a kö.,._1 
maez1ek nem engedték meg, hogy a megvi~aaztott bir6t a kama
ra aegertlai te•. 

1741 jul1ua 3-'-n jelentik a kö1m6cz1 t6tisztek, hogy a k61 
a&cz1 kamara 1739 kezdetét61 fogva 1741 j11niua 24-1g nem ti-

• 
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zetett a primásnak pizétet, és a következ6 összegekkel tar

tozik a pr1másnak s 

11,9-ben 

1740-ben 

és ezüst pénz után 

• • 
1741-ben j,,n1us 24-ig 

összeaen 

.. • 
lo.985 ft 55 1/4 kr 

lo.95o • 19 2/4 • 

6.494 • 54 1/4 • 

28.429 ft 9 kr 

a f6kemaragr~ megigérte, hogy ezt, arnint lehet, le:tizetteti. 

1741 juliua 3o-án a f6kemaragr6f a bá.nyasáfár Helwex mellé 
segédUl Vöd.r6dy expectanat 1endeli hetenként 4 ft fizetés

sel; egyszersmi~d utaaitja a sáfárt, hogy a köxmöezi bányák
ról egr átnézeti nagy térkápet készitsen 3 példányban, a vég

re Xeyl1ng és Brinn expectaneokat ren~eli mellé, hogy a té?I• 
ké; hamar4bb elkéazOJbessen. 

17 41 auguazt,ie 16-á.n 1c1e gkDJ di a f6kemaragr6:t a kö1möc zi t6-

t 1 szteknek a b~a,árosok panaszait, melyeket ..az országgytt
l6s el6 terjesztettek. Tan,ilmányozzák e sérelmeket Peverelli 
bá.nyabir6val együtt, és készüljenek el6 a válasszal abban az 
esetben, ha igazolásra felhivatnának • 

1741 november 4-én ktm,itatják„ ho~ a primásnak járd piz6t 
tett 

1739-ben 

174o-ben 

1741-ben évnegyedben 

öaeze aen 

ebb61. lef1zettetett már 

tehát aa.ra4 f1zetendtS 

• 

lo.985 :tt 55 1/4 ki'L 

lo.95o • 19 2/4 • 

12 .663 • 2o 3/4 • 

34.599 9 ,s 2/4. 

28.400 • 

6.lgq • ,s 2/4 • . 

• 

1742 ~ebruú 12-611 jelentik a kö ,o,öcz1 fc5t1ez tek. hogy 4-ikán 

a b1róril.aazt'8 megtörtént 1emát ,,gy• mint tavaly, annél
kUl, hoa a \amara meger6a1 tése k1k.éretett volna. Megválasz
t ot,,.k Scht nd 1 ert, 
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1742 j 11niua 21-án panaszkodnak a körmöcz1 bányam,,nkások, 
hogy nagy nyomoruságben vannak, bérUk a ke.nyéxze sem elég, 
a drágaság nem változik, és most még a marhavész 1s nagy 
kárt okoz- nekik; kérik tehát, hogy azt az 1 k1°t napazámonként, 
melyet az udvari kamara 1'741 márcz1us 18-ikén engedélyezett 

• 

augusztus végéig, és azóta megint megszüntetett, ezentul is 
legalább egy évre ismét megka?hassák. A f6tisztek is java
solják a megadást. 

1742 augusztus 15-ikén jelentik a körmöcz1 f6t1sztek, hogy 
Körmöczön, ha hetenként 150 mázsa ólom áll rendelkezési!kre, 
hetenként looo márka aranyos ezUstöt te1·melhetnek, melyben 
15 márka arany és 975 márka f1{Dom ezüst lesz. A zsarn6cza1 
kohó tennel mostan hetenként 336 márka finom ezüstöt és 8 

márka f1nom · aranyat. A körmöcz1 kohó termelésének értéke 
tesz hetenként 25.667 ftot 
a zsarn6cza1 koh6é 

tehát öe sze sen 
vagyis 4 hét alatt 

9.011 • 

35.479 • 
141.912 • 

ha ebb61 leszám1tják a 2 hetenként 
Bécsbe küldend6 30.000 • 

60.000. 

marad a, kamara ellátására 81.912 :ft 

• 
• 

mely összegre ezUkségUk van, hogy a 1r1unka fennakadást sehol 
se szenvedjen, mert a nemrégen beszál11tott loo.ooo fttal a 
pénztáiak mind k1Urtlltek. 

A k:Ulf~ldi 1.200.000 ftnyi aranypénznek, mely már be van 
jelentve, kiveretését illet6leg jelentik, hogy hetenként 
32.ooo darab aranyat, vagyis 134.ooo f'tot képesek kiverni, 
az eml1tett összeg kiverésére tenát 9 hét szUkaéges. 

1742 szeptember 18-án. kelt levélb61 kitetszik, hogy a 
Bars11,egyéhez tartozó helyeken lakó kincstáx 1 t1sztvisel6k 
fizetésUk minden for1ntját61 2 k1°t adtak az insur:x:ectiona
lia pénztárba. 

1743 jan,iár 30-án jelentést tesznek a körmöczi :f~tiaztek a 
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t6kamaragró! ama rendeletére, hogy mutassák ki, meo1131ben 
tört,nt változás a Car~fa-féle bizottság által feláJJitott · 
személyzeti létszámon, és a fizetéseken? 

1717-ben állapitotta meg a gróf Cara!ta-féle bizottság a 
!izeté ~cet és a személyzet számát, de azóta annyira változ-
tak a viszonyok, hogy most már se a személyzettel, se a f1-
zetásekkel kijönni nem lehet. 

1727-ig Kö1·m6czön csak '3 olvasztó volt, és azok is csak 
fél hétig dolgoztak. Bkkor báró Sternbach tc5karnaragr6f a 
aelmecz1 szegé~ érezek feldolgozása végett 6 kemenezét épit

tetett és e czélra megvette a Both-féle társulat,1 kohót. 
1·729-ben ismét 2 uj kemencze áll! ttatott fel a kohóban, 
1734-ben pedig a selmeczi ezUstérczek feldolgozására a kör-

• 

möczi kohó rendeztetett be, és ett61 kezdve 1741-ig a sel
meczi kincstári és társulati tezményeket min.d Körmöczön dol
gozták fel, a kemenczék ezáaa ez 1d6 alatt 8-r61 lo-re ás a 
mul t évben 12-re azaperodott • 'l'e 111, é sze te s ennéUogva, hogy 
az egész személyzetet is szapori tani kellett, hogy a t6le 
k1vánt nagyobb munkát teljeaitheaae. 

1 munka megitélhetésére szolgáljon a következ6 k1mutaté.a s 

Beválto,tt 

m 

1712 1.,68 

1713 7.109 

1714 11.411 

1715 12.453 

1716 9.5:,9 

1717 15.,,2 

1718 15.,48 

1119 15.546 

' 

font 

49 

93 

7 

2o 

28 

16 

67 

67 

feldolgozott 

• 
5.024 

7.741 

lo.184 

11.276 

9.913 

18.o,ll 

14.225 

12 .423 

font 

1, 

71 

8 

lo 

9 

48 

18 

6 

termelt 

• 1 

54, 11 

747 8 

846 

82:, 

548 

899 

609 

1.005 

2 

• 
4 

• 
8 

2 

2 

l 

• 

• 
2 

• 

4 

• 

• 

• 

• 

• 

• • 

1 

' 
• 
• • 



• 

• Beváltott 

• 
1720 1,.211 
• 

1721 12.687 

1722 14.250 
• 

1723 13.755 

1724 7.644 
• 

1725 6.4o2 

1726 15.250 

1727 21.893 

1728 44.664 
• 

l729 ,a.,09 

1730 59.820 

1731 62.854 

11:,2 46.895 

173:, 61.142 

1734 26.934 . 
• 

• 
17:,5 25. 768 

.. ,,6 27.295 

1737 21.00:, 

17:,a '5.658 

17:,9 28.861 
• 

l 74o 11.207 

1741 a5.7:,2 

font 

• 

lo5 

58 

93 

17 

55 

94 

25 

a, 
55 

61 

82 

51 

64 

16 

43 

91 

1 

94 

81 

2o 

• 

• 
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:teldc· gozott termelt 

m 

14.656 

12.634 

15.102 

ll.673 

8.31:, 

7.688 

12.970 

21.615 

:,o.464 

41.lo9 

55.:,23 

62.850 

61.447 

62.98o 

25.:,oa 

27.487 

. 23. 3o3 

26.970 

,0.637 

:,0.750 

172.800 
• 

195.771 

868.823 

• 

font m 1 q d 

15 1.02112 2 • 
• 

, 

90 604 2 • • 

116 555 15 1 • 
„ 9o :,71 2 • 

• 

loo • • • 

229 6 l 

585 11 

823 3 

• 

• 
12 4.174 4 1 

2o 1 

86 ,.480 9 

96 , •• ,111 .2 -
43 2.502 5 

78 4..407 15 

91 10.804 1, 

84 15.650 5 

25 17.400 1, 
76 19.518? 

24 28.78o 1 

87 26.942' 

• 

• 

• 
1 

1 

• 
2 

26 ,26.946 11 · • 

68 45.419 lo 1 

• • 

• 

• 

1 

• 

• 
1 
• 

• 

• 

• 

• 

• 
1 

• 

• 

• 

• 

1 216.174 • 2 • 

1738-bu. á.thelyezt6k a Tálat út selaeczr61 Xömöczre, 8Jll1 a 
-

• 

106'2 

• 

• 
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miinkát Körmöczön nagyobbitotta ugyan, a.e általában évenk1nt 

.e. 1500 ft megtakaritással járt, és lehetővé tette, hogy 

nagymennyiaégü ~öld1 aranypénZ~ketm.j_nden akadály nálldll 
és gyorsan átdolgozhassá.k magyar arenyokká. 

,1 kö1möez1 bányákban 1739-ben muta.'tkozott áldás is hozzá

járult a szemályzet szaporitásához. Miután pedig a selmeczi 

bányák áldása nem csak ta1·tós, haue év16l évre növekedik, 

és Zsernóczán 1.a kellett ea kohót feláll1tan1, hogy a bá-
-

nyák term,nyeit feldolgozni lehessen ; 1742-ben a zsa1·n6eza1 

kohó 31.771 márka aranyos ezüstöt, a körmöcz1 kohó pedig 

54 .869 márka ereoyoe ezüstöt adott át a válató mtfbelynek, és 
ezeken kivOJ még nagy met111;yiségil idegen azeoyat is .fal kel
lett dol.gozn1, ebb61 azután természetesnek látszik, hog:, a 
pénzver6ben éjjel-nappal, Onnepeken és vasárnapokon folyvást 
dolgoztak. 

1718-ben kezdték a tallérokat géppel verni. A 17-kroeok veré
se is sok bélyegm.1.ntát kiván, tehát a vésnököL nem voltak 

már képesek a pénzver6t elegend6 bélyeggel ellátni, ugy ,hogy 

a vésnökök számát szapor1tan1 kellett. • 

~zek a viszonyok okozták, hogy a körmöczi kamara 15 év óta 

a Ca1afta-féle személyzeti látszámot nagyobbitsn1 volt kény
telen, de ezt o.lyan mérsékelten tette, hogy most is alig g6-

z1k a sok m11nkát, és sokszor kés6 éjszakáig ke 11 dÓlgozniok. 

Sok 1dt5t el.foglal. a gyakori pánzküldemányek n;e golvaaása is, 

melyet olyan pontosan teljesítettek eddig, hogy annyi sok 

llill16t h1 bátlannl tudtak elktildeni, és káruk nem volt. 

Szi-.eaen javaaoJnák a tisztek ezárnánek apaaztását, ha lehet

ne, de am1 lehet6 volt, megtették azonnal; 1gy 1732-ben az 

axnuyYálat6 segédje St1,1ng meghalt, és helyébe nem alkal

maztak mást, han• teen461 t ea kis t1azteletd1j mellett az 

ezüstberak6Jr:1 a bizták. !gy lli~D Beuppel koh61gazgat6 meg--
halt, ne.11 jaYaaoltfik egy uj igazgató kinevezését, hanem a 

rGtiaztek •eguk YáJ)alták el a kola61gazgat6 teen461t is, ée-
pe41g a legjobb erec:la 1 • 

.l .. ,DkeWreot 1e -gazoritották, ahol lehetett. 

lo632/lln4 • 
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1743 április 15-én javasolják a f6tieztek, hogy a kohó mel
lett lev6 városi •spitaler Schlernrn" nevü mosóházat a k.1nce
tár a várostó.l a ki Y~nt 650 fton vegye meg, mert az által 

• 

JÓ ealakhány6helyet fog a kohó nyerni • 

. 1743 ju11us 18-án jelentik a főtisztek, hogy Peverell1 bá

nyab1r6 tegnap meghalt. 

1743 augusztus 23-án utasitja a Buttenbergben lev6 főkama
ragróf a körmöczi főtiszteket, hogy tegyenek próbát öntött 

vasból készfil t nyilvasekkal. Csehországban mindenütt azt . 
használják, ée azt mondják, hogy tartósabb, mint a vertvas
ból készitett. 

1743 október 19-én jelentik a f6t1sztek, hogy a körmöcz1 er

d6kb61 a kincstári erd6kerU16 által kiutalványozot t fenyő

fákat a városi erd<51nspektor nem engedte a selmecz1 kamara 
számára elszáll! ttatn1, a. városbiró pedig avval fenyeget6d
zött, hogy ha a kincstári erdész a fákat le akarja vágatni, 
majd ug, tesznek vele, mint a Szt. Benedekiek tettek Villi-
dienerrel. 

1743 október 

• 

• 

22-én értesiti a f6kemaragróf a f6tiszteket, 
hogy a magyar udvari kamera elnökének gróf •rd6dynek veze
tése alatt egy királyi bizottság érkezett Selmeczre avval 
a felaaattal, hogy a kamara és városok között föl.merO.lt dif
ferenciákat megvizsgál.ja és kiegyenlitse. 

• 

1743 okt6ber 26-án k11a1itatjá.lt, hogy a primásnak pisét ille

ték tetts 

1739-ben lo.985 :tt 55 1/4 kr. 

1740-ben lo.95o • 19 2/4 • 

1741-ben l8.o22 • 3o 2/4 • 
• 

1742-ben 26.912 • 3o 1/4 • 

66.871 ft 15 1/4 kr. 

1744 február 25-én jelentik a körmöczi f6tisztek, hogy a 
kohó most el van látva szénnel, 6101001,al és kénealt6vel, ti-

lo632/en, 
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zenk4t kemen.cze clolgozik ; e mellett azonban az 6rczk6azlet 
m1n.4i,g nag:,obbo41k, 6a már közel jár a 40.000 márkához .• A -
texmel4at fokozni már azért sem lehet, mert a ael.Jlecz1 ér-
ezek te1t•J•• ez utolad 1cl6ben alábbaz'1lott, 6a az érezek 

nehezebben olYadnak, tehát ke't'9aebb fog hetenk2 ,,t felclolgoz

tatn1, •• la!tyeeebb ezUat fog el6állittatn.1 •• ·119/ 
• 

• 
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VII. URVÖLGY 

1. 13énYaigazgatóságj adatok, 1650-1746 
1650 január 31-én udvari kamarai rendelet Roth He!'man aá -

ministratorhoz. . , 
• 

Miután Joanelli Anarás János most Beszterczebányán időzik, 

fel kell használni az aJkaJroat, és a rézeláTU.Bitókkal Vincenzo 
és Benedetto Joanellivel le kell számolni. 

Az utolsó bizottság alkalmával kiszámította az elhalt 
Poppel von Lobkowitz, hogy ha évenkj nt 6000 mázsa réz te1·mel te
tik, ebb61 6 felségének 40.000 ftnyi haszna lesz. Utasittatik 
tehát az alkaroaragróf, hogy a réztermelést sürgesse, mert a bá

nya többet is adhat. 

1650 január 31-én királyi rendelet Roth administratorhoz. 

Az utolsó bizottság jelentése szerint a rézhámorban eddig mjnden 
mázsa ~éz után 3 font tüzifogyaték számittatott.Miután azonban 
kiderült, hogy a valóságos f'ogyaték csak l font és 4 lat ; meg

hagyatik, hoc;y ezentul c~ak 11/2 :fbnt fogyaték számittassék. 
1650 roárczius 24-én folyamodnak az 111-völgyi munkások, hogy 

bérük feleroeltessék, mert oly kevés érczet termelhetnek; hogy , 
ha a sz nem emeltetik, abból meg nem élhetnek. 

1650 máj11s 15-én jelenti a praefectus az admi nistratornak, 
hogy az U1°völgy11él tegnap meg nem elégedvén az 1 ftnyi Kostgeld
del, nem fogadtak el ee111111i t sem, és a m11nkát megszüntették, kér 
k6lceön legalább 300 tallért. 

• 

1650 juli11e 29-én jelenti Whilrl János pénztáxnok a Bécsben 
lev6 Sonnaunak, hogy lci.:fizette U1•völgyön a m11okásokat, másnap pe

dig 50 vájár lekösz6nt. Leköszönésüknek azt adják okul, hogy a 
hová Schmidt bányax,iester néz, ott az érez eltünik, és 6k ezután 
kereset nélkül maxadnek. De a vaJódi ok az, hogy SeJmeczen akár
kit felfogadnak, ~e 3, 4, 5 f'tot is ke1eshet egy érez vájár Sel
meczen, U1·völgyön pedig a1ig 1 ftot. 

Ujságul azt írhatja, hogy a lipcsi várban Illésházy emberei 
és Listhiuané emberei összevesztek, és egymást össze vagdalták, 
gy6ztes maradt Illésházy kapitánya Pongrácz. Listhiusné ezalatt 

Beazterczebányán volt a szeret6jével Bory-val. 

106,2/Mné 
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1650 augusztus 17-én jelentik a beszterczebányai tisztek, 
a Bécsben lev6 S0nns1mak, hogy az 6 rendeletére U1·völgyön rend

ki vü1i bejárást tax•tottsk, hogy :feldex·ithe~sék, mi az oka a réz

termelés apadásának, és mit kellene annak emelésére megtenni? 
A bányaügyel6k véleménye szerint a bánya most j61 mutatko

zik, az érez jelentkezése nagyon megjavult, és lehetne többet 
is te1•meJoi. De a m1mkások ne,,, dolgoznak jó kedvvel, mert a fi
zetéseket nem kapják rendesen, és a fizetés kisebb is mint Sel-

. meczen, Köx'Dlöczön, Hodruson és Ujbányán. A hetenkjnti 90 d, 
melyb61 még a gabonát és sört is kell :fizetniök, nem elég :tenn
tartás11kx•a, e. negyedévi f'i.zetés pedig sokszor elmarad. 

Schmidt Farkas, a bányamester jelenti, hogy az év els6 ré
szében a. mélység fel volt hagyva, és a m11,,kások mind a f'els6bb 

szintekben dolgoztak, de mid6n tapasztalták:, hogy ott az érezek 
szegényebbek és nagyon szórványosak, lecsapolták az elf'ult mél)'

mi velést, és most már elegend6 jó pászta ál.l rendelkezésre, csak 
a fizetés legyen xendes, és elégséges, akkor az elszéledt w•ro
kások ismét vissza fognak jönni , és a te111telés emelkedni fog. , 
Különösen nagy a hiány csillérekben és ácsokban. A küls6 keze-
lés a mosómüvekben jó extőménnyel folyik. 

Arta kérik tehát a praefect11st, eszközölje ki, hogy a kö1""-I 

möczi kamarától elláta,ányképeo megkaphassák a bavonkí ot szüksé-
ges 4-5000 f'tot, mely összeg azután ha a réz eladatik, JoaneJJi 

á1 tal be fog szálli ttatni Bécsbe a le i ncstárba. 
• 

1650 október 6-án kérik a beszterczebányai tisztet az ad-
• • 

m1.mstratort, hogy, miután a sok adóssággal és kamatokkal ter -
hel t réz1t1üvek a mostani 15 12/6 taJ J ér csekély rézár mellett a 
szorul tságból ki nem bo1,takozbatnsk ; mi után továbbá a kohó 1«a•1ri
kás0Jcc1ak 54'.56 f't 40 dená1•1-aJ tartozik a Jcsmaxa, az 111•,öl&Yi bá~ 
nya,,,i,nkAsok:nak pedig 4800 :rttaJ ; segi tsen rajtok az adH,i nist1'8= 
tor 2000 · ellátmánnyal. 

1650 október 8-án irja Sonnsu ~csb61, hogy 6 Felsége en -
gedelméTel JoaneJJi fog 6000 n. kölcsönt aőní a réz,1,0veknek, 

mely ösazeggel a hátralékokat törleszteni lehet, és ezentul a 

fizetéseket rendesen megtarthatják. 8 nap uniJva 6 is haza érke-
zik. 

1650 november 28-án jelenti Soc,nau az admjni strato11,sk, 

hogy lli'v6lgy6n az aJcc,a f'elett lev6 hegyoldal teg11epel6tt cs,isz• 
106'.52/lln.S 
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ni kezdett, és a vizkerék szobájának falát benyomván a vizkere-
• 

ket is összetörte, 11gy, hogy egy ideig a szálli tést csak lovak-

kal lehetend eszközöltetni • 
• 

1650 november 29-én jelenti Sonnau az udvari kamara elnöké-, 
nek Ungx1adt Dávidnak, hogy megnézte a kohókat és bányákat, és, 
• • 

mondhatja, hogy er6sen jav,11 tak a viszonyok, és teljességgel nem 

kell attól félni, hogy a bánya tönk t•e megyen. A kohókban is min

denütt rendben van az üzem, és a te,11oelés emelkedik. 

1650 deczember '.3l~n jelenti Schroi dt Farkas u1·völgyi bánya

mester az administratornak, hogy a réztet'Jllelés hanyatlásának f6 
oka az, hogy nincs elegend6 mimkás, és hogy nincs ékes érez. Ki
tetszik ez a régi eredményekb61 is ; igy például volt 

vájárok érczte1'lllelée 

száma p&I"ll 

1616-ben, mely a jobb évek közé 

ezárnittatik !.évnegyedben 285 6,612 3/4 

234 3,935 2/4 
• II. " • 

III. • 232 4,219 2/4 

IV. • 269 6,381 1/4 

összesen - 21,149 
• 

• 

1623-ban, háborus id6ben 

I.évnegyedben 203 
• 4,016 2/4 

II. " 19'3 '3,120 2/4 

III. • 184 • 2,913 1/4 

rv. " 187 2,98'3 

Összesen - 13 ,0'3'3 1/4 

• 

• 

106:52/Mnt§ 
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16,S-b&n volt az 
!.évnegyedben 
II. • 
III. " 
IV • • 

Összesen 

1640-ben ,,,; dön a Seegengottes 
pst ékes érczen dolgozott 

!.évnegyedben 

1649 

II. 

III. 
IV. 

• 
• 
• 

összesen 

ben volt az 

!.évnegyedben 

II. .. 
III. • 
rv. • 

Összesen 

csa-

vájárok 

száma 

219 
200 

198 
209 

-

-

191 
179 
165 
156 

-

ércztexmelée 

parn 

5,589 1/4 
'3,014 '3/4 
4,699 2/4 
6,24:5 

19,546 

6,174 2/4 

4,017 1/4 
5,530 2/4 
8,571 2/4 

, 

24,293 3/4 

4,288 
'3,182 
2,964·3/4 
'3,904 1/4 

14,3'39 

• 

A rossz id6kben beo,,J attak a régi mi veléeek:, de ezek: most 

is1M1t megnyi ttatoak, igy a Berg11eister Stollwand, Seegengottes

sto) Jwand, Buchhalter Stol1wand, az alsó és ~els6 Lilsen:feld

del együtt most meg.iyi ttatnak, és ha a :tizetés rendesen uegta 1 

tatik, és a mi1t•k:áeok negyed éweoJc int kétszer áleJmi pénzt kap

nak, ás azután a negyedéY v,gén a keresetük maradványát is meg
kapják baJ asztáe náJ kQJ , akkor nem lehet k~telkedni , hogy a 111•••1 
kások száma nnwelcedoi fog ,a a te111,elée ismét emelkedik. 

106,2/llnf 
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1651 j,1ni us 27-én rendeli az udvari kamara, hogy mi után a 
• 

rézelárusitási ~erz6dés a Joanelli testvérekkel ez év végével 
lejár, és Kochlatech aj~nlatot tett, hogy a réz mázsáját 16 3/4 
tellé1~~1 átvenni kész, szólittassék fel Kochlatsch, hogy aján-,-
latát írásban adja be, és különösen a1•r6l is nyilatkozzé~, hogy 

• 
negyedétenkint 3-4 ezer tallért kész kölcsön adni, mely összeg 
a réz árából egyenl,i tend6 ki·, és hogy mi képen törlesztené a Joa

nelli testvérek 90.78, 2/6 tallérra men6 követelését. 
1651 julius 1 én ir ja az admi ni st1·ator a beszterczebányai 

praefectusnak, hogy nagyon sok gondot ad neki a pénzheszerzés, 
"ich 1it1tb der so gnnz überheuff'ten Auszgaben willen, die die Ge

:fll le in keinem Weg ertragen, gleichwohl aber hergeben werden 
sollen, deromaszen mit K,,,,,ber ,,,11bschrenckht, dasz ich mier l ie

ber Todt zu sein, dann zu Leben wUDtschen möchte". Kiil Bnöeen a 

beszterczebányai kamax•a ellátása okozza a legiiagyobb gondot. 
1651 juliiJs 11-én figyeJ rnezteti L6cee városa a beeztercze

bányai praefectust, hogy a Th111-zó-féle hagyaték kamatainak le -
rováeá1'8 az el ,11111 t években ugy történt az egyesség, hogy a város 
pénz helyett éveokiot 31 mázsa 1ezet kapjon, felét januárban, 

másik í'elét pedig juli,isban. Az elmult években meg is kapta, de 

ez évben még nem kapott eeax,11,it sem, kéri tehát, hogy értesítsék, 

mikor Jc:Oldheti a rázért fuvaroeait? 

1651 a11g11azt11s l-én irja Sonnau Bécab61, hogy rn:id6n eluta
zott és Körm6czön volt, áppen akkor volt ott a Szt.Benedeki , 

• • 

klast1"014 kil) döttje, ki a tcSl.ök vett 1500 véka gabona árát kérte, 

ás csak akkor nyugodott meg, mid6n Sonnau maga szavát adta,hogy 
a pénzt nem soká1'8 meg küldi ; Bécsbe érkezve felkereste a Joa

nel lik pénztáx-nokát 14oszon-t, de az hallani sem akax·t a pénz 
megadásáról; másnap azonban ef!3 megx1,ndelést kapván tábla réz

re, egészen megváltozott, és megigérte, hogy a beszterczebányai 
Ugynökének Khainnak megirja, hogy a pénzt ~izesse ki. Err61 éT"-r 
tesiti Sonnau a tiszteket avval, hogy szép szóval igyekezzenek 
a pénzt megkap,ii , és a klastromot kielégi. teo:i • 

1651 november ,o-án jóváhagyja a király a Joanelli Vincze 

és Benedek testvérekkel, évi~ kötött uj rézelárusitási szerz6-
dést, mely sze1•int : 

• 

-
• 

• 
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1. Joanelli testvé1~k kötelezik magukat 1652-t51. bezárólag 
1654 végeig a Beszterczebánya vidékén te1-mel t rezet átvenni s 

elárusitani. 
2 •. Vállalkozók kötelesek minden mázsa táblarezet 16 1/2 tal-

lé1·1-al beváltani. 
3. A Pt~iszer Kupf'er-t pedig mázsánként 7 tallé1·1·al. 
4. Minden mázsa réz árából 2 tallér levonatik a Josnelli 

testvérek javára, hogy evvel követeléseiket lassanként törleezt
hessék, a fennmaradó 14 1/2 tallér pedig a rézmüvek költségeinek 
ellátására forditand6, és ha e czélra nem használtatnék fel egé
szen, a maradvány Joanelli testvéreknek átadandó, hogy követelé
seiket annál gyorsabban törleszthessék. 

5. Vállalkozók negyedévenkint 4000 tallért, VBF!:f ha sziiksé
ges többet is, de legfeljebb annyit, amennyire az átveend6 réz 
ára felmegy, havi részletekben el6legeznek a rézmüveknek, és ez 

el6legek az évr1egyedi leszámolás alkalmával kamat nélkül az át
adott rézzel vissza térittetnek. 

6. Az eddigi ellátmányok nekik 4 $ kamattal ej!YÜtt meg fog
nak téríttetni a rézb61 nyert ezüst értékéből. 

7. Miután váll~,~ozók nem fogják házilag kezelni a rézhá
mort, hanemaz a kincstári tisztek által fog kezeltetni, megtéri-
tendók nekik a hámor javitására fordított költségek, melyek a 
tisztekkel közösen megállapitandók. A kincstári tiszteknek pe -
dig megtiltatik mélyített árut Magyaro1szágon kivül elárusita -
ni ; de ha vállalkozók kívánják, kötelesek nekik mélyitett árut 
ie készi teni, melyhez a réz a sz.erz6dési árban számi tandó, a mé

lyi tési költségek pedig közösen megállapitandók, és a vállalko
zók által megtéritendók. 

a. A réz az eddigi alakban 
vállal.kozóknek 2 ~ ráadással. 

és min6ségben adatik és méretik 
• 

9 • Vállalkozók f'elmentetnek az eddigi. k6telezettsé gt.61,hogy 
minden.fále anyagokkal lássák el a rézmüveket, csak ólmot és fagy
gyut kell szálli taniok, és pedig az ólo111xwk mázsáját ilkuschi 

suly szerint 5 1/'3 tallérért kötelesek Beszterczebányára szálli
tani, a nyers :Olgpy,inak mázsáját pedig beszterczebányai sul.y 
szerint 5 1/'3 taJ J érért, hogyha pedig tiszti tott f'aggyut ezáJ 1 i -
tanak, a tisztitáeárt 24 S kal többet kapnak. 

106:52/Mru! 



- 629 -

10. ő Felsége fenntart maga számára 200 és a magyar 11x·ok 
számára 200 mázsa rezet táblákban vagy kidolgozva. 

-
11. Ha vállalkozók nem fizetnék rendesen havonkint az el6-

legeket, a szerződés felbontottnak tekintetik, kivéve a háboru 

esetét • 
• 

12. Vállalkozóknak az eddigi biztositék megadatok mint a 
költségeik biztositásáx~. 

13. A tisztek kötelesek minden hónap közepén előre értesí
teni vállalkozókat, hogy mennyire fog menni a havi rézte1"IDelés. 

14. Vállalkozók kötelesek a pénzt kész pénzben befizetni a 

pénztárba, és másoknak fizetett összegek nyugtat6i el nem fogad-
tatnak fizetés helyett. • 

15. Vállalkozóknak szabadságukban áll a rezet a z örökös 
tartományokban vagy külföldre kivinni s ott elárusitani, és min
denütt fel vannak minden vámtól és ha1·11ii nczadtól mentve. 

16. Ha a szükség kívánja, a rezet az osztrák tartományon 
is átszállithatják, ha előre bejelentik a szállítmány minőségét 
és mennyi s é~ t. 

17. Ha vállalkozóknak szükségük lenne a szállítás kiséri
tére hajd11k x·a, a beszterczebányai kamara ólcet 1-endelkezésükre 
bocsátja a szabályszerü utiköltségek megtérítése mellett. 

18. Ha a rézszállitmány kill:f"óldön lef'oglaltatnék, vagy az 
eladást akadályoztatnék, 6 Felsége igyekezni fog vállalkozók ér
dekében minden akadályt elhárítani. 

19. E azerzc5dés 3 évig marad é1·vényben, és ez idő lef'o]y ta 
alatt 3 hónappal f'elmondand6. A ezerz6dés i idő lejárta után a 

rézelár11si táe válla) koz6k kezében marad mindaddig, mi g más szer
z6dés velük vagy másokkal nem köttetik. 

1652 január 15-én kérik az 11x•völgyi munkások, hogy : 
1. Az ércztermeléenél 4 és 5 negyed parnért kapjanak l f't

ot, / most 5-6 negyedért kapnak 1 f'tot/. 
2. A nyolczadik negyed pa111 helyett a tizedik vonassék le 

urbér gyanánt. 
3. Asza oe árczvájár hetenkjnt l :rtot kapjon éleJmj 

Pénzt / most 80 denárt kap /. · · 
4. A ft:etések oly id6közökben ta1°tassansk, mint régente • 

• 

• 

-



• 

;. .aruitkára zok hetenkint kapjanak nyu-. 
• 

• 

galombért. 
6. kutató vájá1ok hete1atint 125 de11ár bért kapjenak. 

- or dolgo:trrek, adassék áleJ mi pénz /Kost-

geld/. 
s. Ha kevés gabm,a jön a piaczra, a \smars adjon a munkások-

ns~ gab<J11át a tized-b61.. 
9. után a bér:fi.zetésnél 1 are,,y 3 :tt 60 dená1i,e,, egy tal-

1.~r 1 ft 80 denárba, egy garas 6 de11árbe., ée ef!S t11x·.3k 3 denárba 

sz ·t't&tík, intézkedés történj~k, hogy s pánzek mjndenütt igy 
el:f'ogadtassa11ak. 

1652 áprilia 13-án panaszkodi a beszterczabányai praefec
tus, ogy az 1J11völgyi un•ttkAsok csapatosan eJbagy ják a m11rikát, és 

Selroeczre me11,1ek, s ott jobb bérek ellett f'elvétetnek;ennek kö

vetkeztében azután nea, lehet U1°völgyön elég érczet te1-melni. 
1652 május 13-án jelenti Flat,cer Ádám, kit 6 Felsége 111•völ

gyi báuyairnokká kinevezett, hogy a jezsuiták a kineveztetés el

len tiltakoztak, mert 6 nem katholik:us. Kéri az ad~inistratort, 

hogy 6 Felsége rendeletének éi·vényt s zerezzen. 

1652 októb r 7-ikén javasolja Schm.iedt Farkas 111•völgyi bá

nyamester 1 hogy a csilléreknek, csatlóaokrtak és tisz togat6kr1ak 

netenkinti 4leJmezési bériik 5 dená1"1'8] nagyobbitassék, azt várja 

ett.61., hogy inkább meg,,01-adnalc a mm,kában, és nem ke1sesnek másutt 

jobb megélhetést ; mrrt azok közill, kik eddig elhagyták 8 m11r1kát, 

nagyo11 Jce esen tértek vissza. A javaslat jóvá hagyatott. 
1654 február 25-én irja az aci11,inistrsto1·, hogy mi után az 

ux•völgyi bányamester Schmidt Farkas meghalt, tegyenek ajánlatot, 
hogy ki lenoe e hivatal vitelére legalkalmasabb? 

1654 márczius 7 ér1 Schappelmsn János 11x•v6lgyi segéd bá03a

me ter folyamodik a megilrw.t bá•lJ'&PJesteri állásért, és megemlí

ti, hogy az~ atyja 1601-t61 kezdve 3 évig volt gereblye irnok, 
azután 1607-ig eáf'ár Bho,ai czon, azután 2 évig rézpöröl.y sáfár, 
azután 1611-ig beszterczebáeyai könyvviv6, és végt e 1637-ig 111, 

•ölgyi báeyarnester. 6 masa pedig 1635-t61 1642-ig bányaiigyel6 

volt Urvölgyön éa az6ta eegád bányeu,ester. Jól érti a bányamé

rást, 4a kémeléat, 4s ismeri teljesen az 111•v6lgyi viszcacy,:okat. 
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1627-ben pedig atyjával együ~t volt Joachimsthalban, és részt 
vett ott a f6bejárásokban és e kémeléeeket végezte. 

1654 márc:zius 8-án kinevezi báró Sonnau királyi biztos az 
elhalt Schmidt Farkas 11x•völgyi bányamester helyére ideiglenesen 

az eddigi bányamesterí segédet Schappelman Jánost • 
• 

1655 szeptember 29-én szerződés köttetett a rézelárusitók-
kal báró Sonnau közvetítése mellett, hogy: 

1. Joanelli testvérek U1°völgyön okvetlenül minden 4 hétben 

ki:rizetik a munkásokat a tisztek által kiállí tott, megbírált és 
jóváhagyott fiz ~· .. ési iv szerint. E fizetések 1ninden negyedévben 

leszámolandók, és mindenek el6tt kiegyenli tendók. 

2. A vájárok a négy hét alatt termelt érczeket okvetlenül 

tiválasszák és beadják. Akik érczet nem te111,elnek, hetenl<int 

1 :rt éle) ,ni pénzt kapnak. 

). A sza1<11iányt illetfileg a vájárok nem fizet i k a repeszt6 

port és vasat, a f'aggyuért fontonkint 2 pol t11rát fizetnek, sem 
urbérük, sem a társ érczet /B:t•11dererzt/ ezentul nem adják, és a 

te1mel t érczért pedig 6/4 fekete érczért vagy 7 /4 sárga érczért 

kapnak egy ftot. 
4. A keucbJe1:eknek vagy pedig betegeknek 25-50 dr Segi tség 

engedélyeztetik hetenki nt. A m,mkára képes nép pedig köteles a 

m11nkánál f'olytonossn ki tartani, s olyanok, kik a munkát elhagy

ják ee1111,1i eegé lyben sem részesi tend6k, ha ismét Yisszaté1"I1ek. 

5. Az érez osztásnál és bérf'izetésnél mindég jelen kell leti

ni a tiszteknek. 

6. A .fizetési iv egy nappal a fizetés el6tt kell6le g alá-
• 1-rvlflla beadandó a könyvviv6nek. 

/ Ez a szerz6dés 1656 roárczius 6 én megváltoztatott, és 

csak 1656 julius 18 én hagyatott jóvá. A változtatás a szövegen 

meglátszik./ 
1655 o1."t6ber 18 án szerz6dést kötött báró Sonnau királyi 

biztos az 11x·völgyi erd661·1·el Iván Tóbiással, mely szerint : 

1. Kötelezi magát Iván, hogy ha az italmérést,egyedül 6 

gyakoroJhetja a bányászati, kohászati és erdészeti személyzet 
-

közt, 6 minden akó bor után 20 polturát vagyis 10 császári ga-
rast, minden akó sör után 8 polti,,*át vagyis 4 garast, minden akó 

pálinka után 40 polt111•át vagyis u-
tán 10 polt,11-át vagyis 5 f'og f'izetni a kiocstáx11ak. 
10632~ • 
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2. Köteles Iván a beszerzett italt azonos] bejalenteni ée 

az érte járó taksát megfizetni ; ha pedig olyan italt mé11ie, 

melyt61 a taksát nem :fizette, az t61.e elkoboztatik. 

3. A nnix,káaok:nak csak kész fizetésért adhat italt, követe

lései a netalán hitelbe adott italokért nem fogr,ak tekintetbe 

vétetni, és e czi:m alatt a 1aait1kások bérébül levonások nem tehe
t6k. 

1655 október 19-én irja Stei:tfenegger a beszterczebányai 

praefectusnak, hogy, amint haJJ ja, az 11x•völgyi bányamester az 

italmérési szerz6dés miatt neheztel ; javasolja neki, hogy hall· 

gasson, mert azért, bo,cy neki az italmérást megtiltották, heten· 

kint 3 f'ttal. nagyobbitották fizetését, a bányaügyel6két pedig 

l tttal ; tehát meglehetnek elégedve, és jó lesz, ha nem ellen-
• 

keznek a királyi biztossal. 

1656 márczi11s 11 én rendeli báró Sonnau ki 1 ályi biztos, 
hogy- : 

1. SchappeJrnsr,x, János bányameter eddigi 216 t't 67 d f'izeté· 
se, szolgapénze, szobapénze a városban, zöld:fest~k részlete, 

melyek összesen 154 t't 51 denárt tettek, megszüntesaenek, vala

mint italmérése is megszilntetteesék, és mindezek helyett 500 :rt 
fizetést kapjon / 150 denárt számi tson egy tallé1·111, = '3'3'3 1/'3 
tallért/ szabad tilzelék f'át, és 2 mázsa tiszta t"agKyut. 

2. WiJhelm János bányai1nok eddigi 76 :rt fizetése, 30 t't 

szolga.pénz, 24 f't külön ellátása megszilntetteasék, és ezentul 
91 f't ~izetést, 1 mázsa f'ag_pvut, és tilzelc5 fát kapjon, a pincze 
ellátásáért pedig minden kimért akó sörért, vagy borért 1 pol.tu· 
rát. 

3. Gl.ltz Gáspár se~báeyameater hetenk int eddigi fizetP-é 
eéhez 50 denár pótlékot kapjon. 

• 
4. Albrecht Mátyás szertári i1-nok acciden Lái megszüntettess~ 

·--- -
nek, kUl.ön6sen a bc5r b11)Jad~kokat ezentul el ne adja, hanell ·a 

zsákok foldo~ásá1a heezná)ja, és fizetése hetenlt;int 2 ft legyen 
1/2 mázsa ftlggyuvuJ. 

5. Fi.echer ltih4Jy é12czi1nok eddigi :tizetée4lllez 50 denárt 
kapjon póUékul. 

6. Gebhex'li János kéml4az eddigi t'izetéeéhez 75 denár pdUé
kot kapJcir,. 

l06J2/lln4 
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1656 máj11s 20-án el1-endel te az udvari kamax1i, hoe.v U1·vcSlgy6n 

és a rázr1,ilveJc1iél az eddigi negyedévi fizetések helyett havonlci „ t 

tartassanak meg a fizetések, melyekxae a szi'.k:séges pénzt minden

kor a rézelárusit6k Joanel1i testvérek fogják megadni, és pedig 
ugy, hogy a miinkások fizetése minden más fizetést megel6zzön. 
· 1659 auguszt11s 12-én 1aendeli a f6karnaragróf báró Chaos • 

hogy: 

l. A bányamester SchappeJman és segéde Glatz Gáspár b11zgón 

és ezorgnJ rnssan igyekezzenek a bányákr1á1 mj ndent zaendben tarta

ni ,a m11r,kásokat kell6 fegyelemben tartani, a felügyel5ket ellen-

6rizni, és egymásközt jó egyetértéssel a bánya javára roOködni. 

Mindent megbeszéljenek egymással, és egyik a másik nélkül ne te
gyen se11111,i t. 6 alájuk rendeltetnek a bányaügyel6k és munkások, 

és nekik engedelmességgel tartoznak. Hogyha ~dig nem engedel -
meekednének kötelesek 6ket megbüntetni. 

2. A bányamester és segédje gyak1~n bejárják a bányát , & 

bányaügyelc5k és többi altisztek pedig mindennap megnézzenek min

den m•rokahel.yet, és ügyeljenek, hogy a m11nka kellően végeztessék. 

Koron.ként bejárja minden bányaüaeló a saját gondjá1>a bizot1. te

rilleten ldvül a többi Ugye ló területét is, hogy ig')' az egész mi-
• 

veléssel megismerkedhessék, és észrevételeit heteokint közölje 

a bányarneste1·1ael. 

3. Azok a m1rokahelyek, melyeken kevés ~rcz van, hagyassa

nsk fel, és a m1rokások tétessenek oda, hol többet te11,ielhetnek, 

igy több m,rokás 1 endelend6 a S8yetzen-Silsen- és Ca111111e1 Feld11::, 

az altá,náz·a, és a Pliilippi ,1nd Jakobi tárná1-a, hol a ler-~ obb 

ezüstta,·ta]mu érezek el6:fordulnak. 

4. Hogy a m1rokásokat U1°völgyön megte1·taoi lehessen, koves
sék a tisztek az 1656-ban kiadott rendeletet, és büntessenek meg 

· ndeok i t, aki le köszönés né) kii) e) hagy ja a m11nkát. 
A bányamester és segédje egészitsék ki a térképeket,külö-

Qöeen a Jlaria et,aei területet, hogy meg lehessen i télni, vajjon 

jól vezettetett-e ott a mívelée? 
' 6. Az ügyel& vigyázzanak az érczválesztásra, nehogy az ér-

zeket kUlön k~ltséuel ismétel.Te kelljen választani. A kutat.áe

tcU 10 fontos11á) szegényebb é1-czeket ne vegyenek át. 
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7. Se a tisztek, se az altisztek ne merjék a a11ic1kásokat a 

191,nkától elvonni és saját czáljaikt~ felhasználni, és jó példát 

mutassanak a m1mkásoknak, ne iszákoskodjanak, az iszákosokat p~e 

dig megbüntessék. 
8. HasonJ 6képe~ vigyázzanak az ácsok r-a, és csillérek t'e, 6-

ket az elmulasztott munkaszakokért megbiintessék. 
1660 szeptember 15-én rendeli báró Chaos :f6kama1·agr6:f ,hogy 

. miután az 111-völgyi bányamester Schappelman János, a segédjével 

együtt, és valamennyi 11x·völgyi bányaügyel6, hivatalaiktól fel

:f"Uggesztettett, nein Gáspár eddigi választó iig,yel6, Vhrin lrétyéa 

és Kossa Gáspár eddigi hányó iigyel5k, és Cóberl György vájár 

mint bán;yaügyel6k alkalmaztassanak hetenkinti 3 :ft :fizetéssel, 
e :mellett azonban megszüntetnek minden mellék jöved,eJmek, melye

ket a régebbi ügyel& illetéktelenii) , és a tiendeletek ellenére 

élveztek. 
1660 szeptember 15-én megengedi a :f gróf, hogy a ha-

nyagaáguk miatt felf'üggesztett bánya ügyel6k közül Tertian Já
nos, Aszkerl Péter és Jacober György ismét mint bányeügyel6k al

kalmaztassanak hetenkint 3 :ft fizetéssel minden egyéb mellék il

letmények nélkül. Glatz Gáspár pedig a bányamester volt segédje 

mint hány6felilgye16 használtaseék, azon :feltétel al.att, hogy e

zentul szorgalmatosak lesznek, és minden csalástól tartozkodnak. 

1660 szeptember 19-én rendeli bárO Chaoa :fóka,,,aragróf' ,hogy 

ezentul a márcziusi sört csak az 11n mankai sörf'6z6ból szabad U.,.1-
• 

völgvti:! vinni, hol a sö1,nérés Fischer VibáJy érczjegyz6re bizaa-

tik, ki minden hardóért 1 :rt 50 denárt ta1·tozik fizetni a f6 -

pénztárba. A Mnyai1•t1okt1ak ezentul nem szabad sört mé1·1aj, ellen

ben eddigi évi 91 f't. :fizetése feljavittatik '360 :ftra. 

1660 deczember 15-én ismét visszahelyezte a fókama,-agróf 

Glatz Gáspárt mint bányamester segédet U1•völg,v1ie. 

1660 deczember elején abbahagyták a m1mkát az 11x•völgyi vá

járok, mert a hátral.ev6 2 havi fizetés helyett csak egy harit 

kaptak. 

1661-ben báró Cbaos lcemaragrófsága alatt ney,y szorgaJ.01101&8) 

kutatták a h~dkat és patakokat. 

1661 április 21 én meghagyja a p1"Befect11s az 111•völgyi bá

nyamestexnek, hogy minden évben 12 fizetési ivet ceináJjon. 

106„2/Mné 
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1661 j11ni 11s 24-én jelenti a praefectus a karnaragrófiiak,hogy 

Joanelli nem akar pénzt adni s már 3 hónapi fizetéssel tartoznak 

e munkásoknak. J11nius 8-án éjjel rendkívül nagJ felh6szakadás 

volt U1°völgyön, mely sok kárt tett, és csak nagy erölködéesel 

volt az akna meg11ienthet6 az elftllástól. 

· 1661 augusztiis ~án panaszolja a prae:fectus, hogy az 11x·völ-

&Vi ügyel6k mindenfélével ker~skednek, és k öveteléseiket a mun

kások béréb61 rövid uton levonják. 

1661 szeptember 19~n panaszolják a beazterczebányai t isz

tek, hogy az 11x•völgyi 1,111nkások már 7 hete hogy nem kaptak f ize

tést, és kér-nek a :f6kamaragr6:f't61 segi tséget, mert Joanelli nem 

akar pénzt adni • 
1662 márczit 23 ón egy kimutatás közöltetik az U1°völgy1ön 

1657-tt511661 végéig alkalmazott ml.lllkás okról; e kimutatás sz~
r int volt 

1657-ben 

1658-brm 

1659-ben 

1660-ban 
• 

1661-ben 

sz 
V,ájár 

os k6vág6 
vájár 

ács csillér tiszto- fahordó 
gató 

m u n k á s o k s z á m a 
• 

206 29 73 188 10 20 

20, '33 T3 178 9 12 

212 ,s 69 175 7 23 
219 '34 69 171 7 2'3 

225 '34 7' 165 6 22 

1662 j11ni,1e 17-én rendeli a prae!ectus, hogy miután az 11r 

v6lgyi mirokások annyira iszákosak. hogy egész bérüket elisszák, 

ée a család kenyff nélkül marad, a fizetés alkalmával senkinek 

ee adassék el6l.eg, vörBe pénzt pedig /Rotten geld / a vájárokrlBk 

ée ácsokt1ak csak 20 polt111-át, a esilléreknek 15 polt11rát, és a 

takax•i t6kna.k csak 10 pol turát szabad adni. 

1662 november 16-án kötelezi magát Mercatorie' Pál 11x•völgyi 

vájár, hogy mi után feleségét Anj cekát a törökök elfogták, és 

Ce&k 150 te] Jér lefizetése után bocsátották szabadon, neki pedig 

ennyi pénze nem volt, hanem Hinterskircbner Mihály besztercze-
.,-
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~1r.yaí ~cl~ár ~ölcsön adott neki 100 tallért, s így feleségét 
~~ 7 á:t~atta , 5 e kölcsön vett ?énzb61 50 tallért karácsonykor, 

a tcbbi~ ~edig farsang utolján megfizeti, s ezért ezüst nemüjét 

és ház1t zál oeu). lekötí. 
1663 ~ebruár 22-én Glatz Gáspár bánya.mestersegéd és a bá

nyaúg:. elók tíl takoznak az ellen, heg)· Uz•völgyön a bányászok 8 

6r·' t dolgozzanak ee;y folyton, mert Libetbányát is csak ez tette 

tönk1·e, a mWL~ások nem fognak dolgozni csak 5-6 órát, 'és délután 

set11tti dolguk sem lévén, hozzá szoknak a mezei s más foglalatossá

gckhoz, és egészen elhanyagolják a bányarnunkát. 
1563 május 7-én ir ja Strug_ger szertári i1"11ok a Bécsben le

·,5 fókönyvvi vőnek Hasaetisnek, hogy U1•völgyön mennyi csalás tör

ténik. Az utolsó 2 hétben Glatz csak egyszer volt a bányában, az 
;:gyelók pedig 6-szor. Glatz a temploo, felett lev6 háza és kert
~e keri tését csinál tatja. 130 naoszá10,1ál több ment rá, és mind 

elszámol tatott a csatlósok és b11ktatók közt. Az anyagot is a sá

-: 'r adta. Ila valaki me mal, annak 6rzés ére egy embert rendelnek 
ki a kincst~r költségén, és még faggyut is adnak neki. Strugger 
ef!;'J ilyen esetben megtagadta a faggyu kiadását, s azóta Glatz 

~ ~ ' r.aey e.i..1ensege. 

1(6~ ~~j~s 16-én rendeli oáró Chaos f6kamaragróf Bécsból, 

hor::,, Glatz Gásoár bánysmestersegéd, Klein Gáspár és K"óberle 

"..y~:-w ... .:.r.ya ·gyel6k elbocsáttassanak hi vstalukb61, és helyet tök 

b'nya~est&~ré a praefectus testvére Schultz Tóbiás, bánya ügye

lékké nedig ','/eidtner György Rhoni tzról, Huszár Ádám és Orawetz 

Ján~s Urvöl['YT61 lineveztessenek, egyel6re ideiglenesen. 6 Fel
sége jóváhagyásáig. Ez a rendelet Scbul tz György praefect11shoz 

van cz1mezve Beszterczebányéra, tehát valószinü, hogy a praefec
tue ak.ko1·1·a már haza jött. 

1664 junius 14-én jelenti Schultz Tóbiás bányamester a prae· 

fectusnak, hogy a ratzengrundi felsó tárnában, mely most megujit• 

tatik, ef!Y beomlott darabon 30 font rezet mázsáokint tartalmazó 
sftrga érez találtatott. 

1664 j unius 28-án Ascherl Péter és Orawetz Márton bá.nyaü

.c:velók, és Naprindruk: Boldizsár vájár, az érczosztásnáJ elköve

tett csalás miatt ki tiltattak örök idők t"e U1•völgyr61 és a bánya
v1dékról. 

10632/Mné 
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1664 julius 8-án kinevezi Lipót király Schultz Tóbiást 11r

völgyi bányamesterré. 

1664 augusztus 9-én jelenti Schultz Tóbiás a pénztárosnak, 
hoD' a munkások zugolódnak a :fizetés elmaradása miatt. A bányá
ban az érez szép, de ha nem dolgoznak, nem is lesz te1melés. 

1664 augusztus 1Q-€n jelenti Schultz Tóbiás bányamester, 
hoa a mély miveléstól nyert érezek /gremsig / csak sok bajjal 
és fáradsággal hozhatók a kell6 tartalomra. 

1664 augusztus 25-én rendeli a :fókemaragró:f,, Of!Y a zölafes
ték és a kémJ.eércz, melyek ezelőtt az Ü[ el6k mellék j övedelmét 
képezték , t6lök elvétetik, a zöld festék a kincst1r javára, e 

kémleércz pedig a kérolész jevóra kezeltessék , az UE:)'el6k pedig 
eddigi heti '3 :ft :fizetésiikhöz mét; 50 denár pótlékot kapjanak . 

1664 szeptember 27-én bizotts~g ~árta be a sandbergi bány~t, 
melyben a város és a kamara is :folytatott mivelést , és a város 
óhajtotta, hogy a kamara a mívelést abban hagyja. Erre hajlandó 

volt a kamara, ha : 
1. A város a kamara udvarbon kimért bor ~érésének ~erszün

tetése által okozott 447 :ft 81 d kárt megtéríti. 
2. Jelenszky városi bényaügyelé, ki a bányat : rvényt Eersér-

tette, elbocsáttetik. 

3. A város nem haszn~lja a karr:ara t~1·116.i t. 
4. A város a zöld..festékfrt bért fizet. 

166A október 4-én :folytatták a tárgyalást ez egyben a váro
siakkal. Az l.pontre nézve nem volt a városi biztosoknak :felha
talmazásuk. A 2-ik pontra nézve hajlandók a bánya·· gyel6re pénz
büntetést szabni. A 3-ik pontra ráállenak. A 4-ik pontra nézve a 
zöldfesték 1/7 részét kérték a kamarai tisztek, a városiak azon
ban csak 3 mázsát ígértek, amit e kameralisták keveseltek. 

1664 október 15-én jelenti Schultz Tóbiás, hogy a ratze -
gx•11ndi tá1•11ában elérték a régi :fejtések oldalát és fészkenki nt 

érczet találtak a feküvágat közelében. 
1664 október 21-én egyezség köttetett e kamera és Beszter

czebánya város között, mely szerint : 
1. A városi bényaügyel6 vétsége a bányatörvény ellen kegye

lemből megbocsáttatik. 
2. A városiak által kinyitott kincstári tá1·11a marad a kincs-
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táré, de a vizet a város is é s a ki.ncstár is ha s ználhatja . 

3. A kamara megsziinteti a sandbergi tárnában kezdett f el-

tárását. 
4. A város átengedi a kamarának a ter·mel t zöldfesték 1/12 

részét. 
1664 október 28-án írja a praefeetus a fókarnaragrófnak Bécs-

be, hoa a ratzegrundi tá1•11ában igen szépen jelentkezik az érez, 
és hogy mjnd a két tár·n1t felmérette, és ef!:f papírra rajzoltatja, 

hoEY a viszonyokat jobban megérteni lehessen. 

1664 deczember 5-én egy sobrák és 9 csillér keményen meg -

büntettetett, mert e sobrák a csillérekt61 faggyut fogadott el 
ajándékba , és ezért napszámokat jegyzett nekik a rovás11k1-a. U

gyan az napra következő éjszakán 1 mázsa faggyut loptak el a 

sz,ertárb61. 
1665 márczi11s 10-én rendeli az udvari kamara Schuler GyörgJ 

praefect,isnak, hogy mi ut~n ~·lilhelmb János urvClgyi bányá szimok 
a reá bizott vörös pénzb61 908 f't 60 d-ral adós maradt, tehát ez 
összeget a maga czéljaira fordi totta, őt azon_r1al tegye ki hi va
talából, és foglalja le vagyonát, hogy a kincstárt kértalanita
ni lehessen. 

1665 szeptember 3-án jelenti Schultz a fókamaragrófnak, 

hogy a ratzegrundi János té1·11ában szép érczet találtak. 

1665 augusztus 25-én jelenti Schultz Tóbiás 11rvölgyi bánya

mester, hogy a munkások közül csak kevesen jelentek meg a munká· 
ba, s 6 nem tudja mi a ba j uk. 

1665 november 11-én jelenti Schultz bányamester a praéfec

tusnak, hoa az érez a ratzegrundi tá1·11ában igen szép, e telér 

csapása délr61 északra ; nemsokára lesz annyi érez készletben, 

hopy efJ! olvasztási próbát lehet vele tenni. 
1666 f e bruár 22-én és 23-án f6bejérás tartatott U1·völgyön a 

f6kamaragróf jelenlétében, ki felszólította a tisztviselőket, 
hofY a nzólli tne könn,}·i tésére, és uj fej tó k6zek felkeresésére 

javaslatokat te[Yenek. A szállítás könnvitése végett határozta

tott, hof'Y az egyes roivelési t e r ületek térképeztessenek, ekképen 
maj~ IDL [ lehet mondani, hogy hol lehet a szállítás könnyítésére 
és rövidítésére szolgáló közleked6 vágatokat helyre állítani. 
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A feltárásra nézve határozatott, hogy észak felé a Manns és 
unser Lieben Frauen Stollwand a kutató ak:nácskával ee,yütt, dél 

felé a Bergmeister Stollwand a mély szinten mivelésben mara~ja
nak, kelet felé pedig a Windleite ismét mivelésbe vétessék, és 
a Sülsen Feldben a f6telér felett egy vágat hajtassék 12 órai

rányban észak felé. Észak és nyugat felé azért javasolnak t öbb 

feltárást, mert ott eddig több és jobb érczeket találtak mi noég 

mint dél és kelet felé. 
A Sz. tJános táx·xia a Ratzegrundban mi velésben tartandó ,mert 

jó reménységü bánya, és a teléren a vájatvég észak és dél felé 
tovább hajtandó, az alsó tá111a is tovább hajtwidó 9 óra irányban 

kelet felé. 
A m1Jnkások panaszáz-a, hogy az érczszak1r,ányok ki nem j öhet

nek, az eddigi 6/4 fekete és 7 /4 sárga érczszak11,ány 1 ft-ért e

zentul 5 1/2/4-re a fekete éreznél és 6 1/2/4-re a Eár ga éreznél 
feljavittatik, ~zentul tehát 1 f"tért 1/2 negyeddel kevesebbet 
kell tex-melniök. 

1666 április 15-én jelenti Schultz Tóbiás bányamester,hogy 
a Ratzegrundban a telér nagyon szép érczes, egy ereszkével akar
ják még jobban feltárni. 

1666 máj11s 17-én jelenti Schultz Tóbiás, hogy Polyák 
Tóbiás m1Jnkahelyén a telér igen szép lett, 1/2 öl vastag tiszta 

érez. /Ez a hely 11gv látszik a Bergmeister Stollwand mellett 
volt • / 

1666 auguszt1Js 9-én kimutatja Larson ezertáz•11ok, hogy a 

zöldfeetékb61 /BerggMin/ mennyi te1·1,iel tetett az utolsó 10 év a

latt; és, pedig : 

1656-ben 9 1/"2 hordó sw.y szerint 24 m. 100 
1657 • 15 • • • 35 • 72 • 
1658 • 18 1/2 

1659 • 15 1/4 
1660 • 15 1/2 
1661 • 19 

• 
• 
• 
• 

1662 " 15 1/4 • 
1663 • 111/2 • 
1664 • _]] ]{2 • 

1665 • 9 1/4 • 
Összesen 140 1/4 • 
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egy hordó átlagos sulyja 304.8 font. 

1666 augusztus 14-én értesiti Schultz praefectus a hiva -

talt, hogy az udvari kamara jóváhagyta a 11111Jtra és jövőre nézve 
a tisztek javára a zöldf'esték el.számi tásá t, de nem hordó szerint 1 

hanem suly szerint. Ennek következtében kiadható a pxaefectusnak 
304 font, a pénztáx·nokr,ak 150 font, a könyvviv6nek 150 :font, az 

ellen6111ek 75 font, a szertá111okr1ak 75 font, és a bányabiróoek 

301 font. 
1667 julius l-t61 kezdve az 11c·völgyi vájárok 

kokban dolgoznak. 4 órától 12-ig, 12-t61 8-ig, és S-tól reggel 

4-ig. 

1667 julius 9-én. János tá11,ábeo folytatni kell a vájatvé

geket, a feltárt érczee ex~ket egyelőre nem kell fejteni. 

Az alsó Ca11a1erf'eld f'elhagyartdó, mert már minden ki van be-

16le szedve. 

A fels é Carnmerfeld is felhagyandó, mert már le van fejtve, 

és sok ácsolatot kíván. 

A Sayetzenf'eld területén 30 ember dolgozik, és szép é1cze
ke t te 1·1tiel. 

Neufeld csak r égi töréseket termel a mosók számára. 

Cortialligenfeld terül.etén 11 ember gyenge érczeket te11riel. 

E területen fe l hagyatott a 250 öl hosszu alsó Silsen tát"11a és a 

60 öl hosszu ::ol i cza tá111a, mert körülöttök már minden kivága
t ott. 

1.667 augi1sztus 22 én nem ment U1·völgyön senki a bányába, és 

a munkás ok a z t mondták, hogy aki bemegy, azt a tár·r,a el6tt szét

tépik. E1·1·ól jelentés tétetett a Beszterczebányán levő f6ka111B111-

grófnak, ki az t üzente vissza, hogy holnap reggel mindenki mun
kába men j en . 

Auguszt us 23 án reggel 4 ó1-akor báró Joanelli f6kama111gróf 
és Schultz praefect11s 8 trabantta] ki.lovagoltak U1•völgy1~, a 6 

órakor 11ie gérkeztek, de csak czél1,1ieatereket találták a bányában, 
a t öbbiek i smét kint maradtak. 

A f>61c amaragr6f maga elé hívatta ezután azokat, kiket a moz

galom veze t6inek tartottak, de egyik sem jött, azt mondták, hogy 
nincsenek otthon..Et"Ie a f6ksma1·agróf aaga ment Balascbka nevü vá

járhoz, ki a házból kijött, ezt a f6Jcame111gróf bevitte a basta 
• 
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épületbe, melyben a bányamester lakc~t. ázutár. :t(:-g eé:_vEZe! :-_:"'.-"': 

te. a többieket, de egy sem jött ; végre a f;.i.rd óépüle t bél ... zer.:.._!: , 

hogy mindnyájan ott vannak, ha valaki vel 0k ak&r besz éln : , .. : ~ .:. 

oda. Ekkor kijöttek a bányából a zechmeisterek · s, kike e f':ka 

l.D.8ragr6f megdicsért és elküldte őket a munkásokhoz, hogy kfr=~Gk 

meg mi a bajok? Ezek mindenféle apróságokat hoztak fel sérele-

roiíl, és sikerült ó.ket rövid id6 alatt lecsendesiteni, és oda 

ni II hogy délután ismét megkezdték a m,1nla1t. A kolomposokat 

Balaschkát és Pápát egyel6re nem büntették. 

• 

Vl?!-

1667 augusztus 27-én vizagálat tartatott, hogy ki volt alá
zadás bujtogat6ja, és ez alka) 011111,aJ Komora ltihályra esett a leg
több gyanu, és határoztatott, hogy egy napig vasba verve a kóter
e zárasaék. 

1668 január 10 én javasolják a :f6bejár6k, az ,,,·vOlgyi bá -
L1Y8Illester és az ügyel6k : hogy Manntár·11a, mely már 200 ölnyi 

hosszu, de még eddig érczre nem talált, és ha találna is a be
szivárgó vizek miatt ártalmas volna, felhagyassék. 

Az urvölgyi kutatótár.ua, mely már 252 öl hosszu, de még ed
dig é1·cz et nem talált, a legujabb id ében eg; fekete különös kó

zet nyí ttatott fel vele, melJ, tele van fehér kovandokkal, és le

hetséges, hogy a telér közellétét jelenti ; he e k6zet kereszt~l 
t öretik és telért nem talál, e tát"I18 hason16képen :felhagyand6 . 

A légtár•11a / Wi ncllei te / 28 öllel mélyebb, mj nt a kutat é 

tá11,a, 290 ölre van már behajtva, de telért nem talált. Ezt is 

fel lehet hagvr1i, ki véve ha a kutató tár11ával valami fejthet é 

elnyittatna. 

A .Ms_riae Empf§ngnisz tár·i,a has01,J 6képen !elhagyandó, mert 

sokba kerül, és igen messzire van a telérekt61. 
1668 január 29-én javasol tatik, hogy az al tá1·11a vájatvége, 

mely már 285 ölnyire behajtatott, de telért nem talált, 6 óra 
i1-ányában még tovább hajt:,aesék, mert a hegygerinczhez már köze

ledik, és ott remélhet6, hogy jó telért fog találni. 

A &?rgineister·e Stollwand még nehány ölnyire hajtandó, hogy 
a Wanous csapat m11nkahelye alá juaeot•, és ennek leveg6t hozzon, 

és a azáJlitást megkönnyitse. 
A Mély járatori lev6 Berg,1,eiste1-a Stol.lwend 12 6ra irányban 

a Dros mirnkahelye alá xcegy, hol jó érez mai·adt, mert a viz 
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és nehéz szállitás miatt nem lehetett azt kivájni, ezt a vága

tot :folytatni kell. 
A Gengerfeld Stollwand vágatát a régiek 6 óra i1ányban haj-

t~ták, de ez irányban nincs mit 1-emélni, ellenben javasolják, 

hogy 9 61a irányban hajtassék. 
A Petnatzfeldben szép érczvájás volt, de már kifogyott, meg 

kellene azt még vizsgálni. 
Az •ix•völgyi kutatásban keresztültörték a fekete kőzetet, de 

nem kaptak telért, tehát a vágat tovább hajtása megszüntettetett. 
A légtá1"11B vájatvége is szünetel. 

1668 j11nius 21 én jelenti Schultz Tóbiás bányamester, hogy 
az Obergestengen, mely Wenger Gezgely felügyelete alatt áll, 19 

vájár dolgozik rövid k6zek:en, csak a fedüben van eg, 180 öJnyi 
kBz. Itt ez ávben 1784 negyed paar érezek te1•11tel tek. 

A Sayecz és D1-eylingen Peldben Jacober György felügyelete 

alatt ez évben 8019 negyedet te1'illeltek. Itt nyugat felé a Pfei:f'f'~r 
• 

tá111áig még jókora érintetlen köz van,á.mbár a régiek a Pfei~r 
táx,,a felett sok evéseket csináltak. 

A Petnátz neva ,u,inkahelyen Tertzian János felügyelete alatt 

az érez j6, de kemény, itt 13 vájár dolgozik, s ez évben 1'350 
negyedet te1·ixieltek. 

A Mély járaton Hitsch Kristóf' felügyelete alatt 11 vájár 
dolgozik, az érez j6, de keskeny, a mélység miatt nem szeretnek 
itt dolgozni az emberek, ez évben 1129 negyedet te111iel tek. 

Cossa Gáspár felügyelete alatt 19 vájár dolgozik: igen ke
mény k6zekben, és termelt 1932 negyedet. 

A es,,,,,,erf'eldben Tertzian felügyelete alatt 5 vájár dolgozik 

különféle helyeken, a szálli táe nehéz, te11cieltek 501 negyedet. 

Az altá1na sokáig f6te?"me16 hely volt, de most elsil -
tak a rmmkahelyek, a szállitás hosszu, itt nagy evések vax,,,ak, 
dolgozik 16 vájár, és te1·11iel t 1719 negyedet. 

A Nap tá11aáo és Uj tá111án Uhrin felügyelete alatt 15 vájár 
dolgozik, és 1199 negyedet te111,elt. 1"!m régen sztott a 

Gugel-lel, és 11gy látszik, hogy itt még a sandbergi tát"X•S alá 

vonuló sok érczet te1melheti\nk. 

1668 j 11l i us 17 én jelenti a praefect,ie a f~ ama 1 agr6 n ,alc 

Bácsbe, hogy a Gugel-lel ly11kaeztottak, és nagy reménységük van, 

hogy itt a f'eküben sok és jó árczet fog11ak tenc,eJoi. 
106,2/llnf 
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1669 február 9-én rendeli Joanelli báró fökamaragróf a b6-

nyamunkások f'olyamodvá.nyára, hogy az ujabb id6ben elrendE·l t 8 
órai munkaszakokat meg nem változtathatja, mert annak csak jó 
befolyása lehet a te11nelésre, ha a munkások kés2alca1•va nem he -

vernek. Mivel pedig ugy látszik, hogy a munkások készakaz·va ke-
• 

veset ter'lllelnek, csakhogy a régi 4 órai munkaszakokat ismét mee-
kapják, elz-endeli, hogy ha a te1'lllelés nem fog emelkedni, le fo&-

ja szállitani asza bért, és 6 helyett 7 negyedért fog adni 

1 f'tot. A fizetések ezentul minden 4-ik héten fognak tartatni, 

minden ha1•x1iadik fizetés azonban az 5-ik hétben. 

1669 május 6-án és 7-én f6bejárás és 8-án tanácskozás tar

tatott a f6kamaragr6f jelenlétében Ux·völgyön, és határoztatott; 

"Weillen man nun ve11uöge der jüngst zusambgerichten Haubte

hartten seben und wiasen muesz, wie zwischen beiden Schöchten 

und nachst herixmb fast alles verkauth und wenig ganze Mi tl her

zunemben, man gleichwol bey inuitirender gnetter per ·schen 

Hoffnung / als es dann a11ez er-stbeeagter Haubtcarten zuersehen/ 

die Gebew vergestal tten in ganz rmverhauttes Gebílrg filhren, und 

mi tgött1icher Gnad und Seegen einen neuen He1-i-engrund erweckhen 

möge; alsz ist hi rüber volgender Gestal t deliberirt worden : • 
1. Ouergestlmg 

E telekben a f'edü még jó érczeket ad. 16 vájárt foglalkoz

tat az érez fejtés. Az Erbstollenastollwand hajtatik 6 óra i

rányban kelet felé, és már 236 ölre haladt anélkül, hogy telért 

talált volna, most azonban a vájatvéggel egy jó kinézéeü ér ütte

tett meg, tehát a vájatvég 2 embe1•11:,l f'oly1:atanő6. 

2. Seyetzenf'eld 

E telekben van most a legitBgyobb f'ejtés nyugat felé. Lyu

l&eztottak a Dreylinger Feld-del, és igy jó leveg6t szereztek, 

a szálli tást könnyi tették, és egy függélyes é1-en nyugat f'elé 

azáp érczeket talá1tak. E telekben 48 vájár van a f'ejtéeen, e

zek közt Mezibratzky unmkahelyén a f'ekete ét-cz 1/2 öl vastag, 

MartirschnáJ 1/4 öl vastag és a többieknél 2-3 httvelyk, és ka
lapács vastageágu a sárga és f'ekete érez. 

3. Petnstzen és Schatrigen1'eld 

E telekben is jó é12czek te111ieltetnek, 
gen ,aetag. 24 vájár ,run itt a f'ejtésen. 

106'.52~ 
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5. A Neufeld mélysége 
Már nagyon le van fejtve, de azért még lehet találni egyes 

jó fejt6 he].yeket, 7 ember dolgozik. 
6. Costialli.ggenfeld 
Már egészen le van fejtve, és az omlásokat is már többször 

átkutatták, a nyilaa,ok csak közlekEtdés és légvezetés végett ta, --- -
tatnak nyitva • 

1. Silsen1'eld 
E telek 30 ölJ.el mélyebb, mjnt a Dt~yJingenf'eld, szép, de 

nem vastag érczerek ;onnek még itt is, de a kc5zet igen kemény, 
mindent repeszteni kell, itt 17 ember dolgozik. Egy vájatvég haj
tatik nyugat f'elé, hogy egy lemélyitend6 uj akria teriJJetét meg -

vizsgálja. 
a. Cammerf'eld 
A f'ela6 Ca erf'eldben 3-4 vájár dolgozik hagyatékok:on és 

oeó tö1 ecset te11r1el. 

• 

A k6zép ca,rx111erf'eldben egy év dta egy keleti éren dolgoztak, 
' 

hogy megláthassák valjon elvágja e a telért dtfl. teié, és azt ta
pasztalták, hogy a telér a keleti éxen tul ~el nem taJáJbat6. 
Kost a munka itt szünetel. 

9. Al tá1·t18 

Itt még 16 ember dolgo.zik cm,Jásokban és mosó tö1cecset teI.,.._ 

mel kevés ércczel. 
10. Neustollen és 1'agstollen 
Itt még reménység van kelet :t'elé a fekílben 1. és már találtak 

is jó fekete érczeket. 
Seegengottee Stol1wand f6képen vizf'elfogása végett hajta

tott, s mivel már tul van a vizes k6zeten, sziixietelhet. 
Gold gJ 5\JfJd 
-

Ki tetszik az átnézeti térkápb61, hogy az 111-völgyi telérek 
nyugatra a Goldgx·,rod :te1, d61.nek, és a goldg, 0111,di vágat kelet 

~elé hajtva a telá1eket átm.etszheti, de a Si1sen Stollw&ndtól 
a gold i kutatásig 500 ölnyi távolság van, szilkséges lenne 
egy kc:Szelább, és ha lehet úlyebb pontr61 kezdeni egy feltáró 
vágatot a Silsenf'eld fel,. 

Batzegx•11r1di al. tá11sa 
itt 6 ember dolgmik a vájatvégen kelet :tel.é, ezekb61 ket

t6t a Ooldg,•,,ndba rendeltek. 

106'52/Mn' 
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GJ..As11x· 

Már egyszer azt határozták, hogy a f'elet5 ée ale6 tárna fe1-

bagyassék, de mert a k6zéps6 tá1"Iaában egy keleti éren szép ér -

ezet ts) ál tak:, azt tovább fogják f'el tá11ii. 

A Oründgx•iJt&dtban lev6 :f'urészmaJ root fel kell hagyni , hogy a 
bétl.JlB eziikséget ne szenvedjen fában; helyette a jasszenei völgy

ben és benyasi völgyben kell f'ürészeket f'elállitani. 

1669 május 27-én ut&ai ttatik az 11x•völgyi bányameister, hogy 

Wilhe)mh tihály,,ak, ki katholila1e tani t6ul felvétetett, heten

kint 1 forintot tegyen e bérjegyzékbe, éa azt f'izettess~ ki; 
ezenk i vül igért a t'5ksmaragróf sajiátjából még hetenkint 50 de

nárt, melynek kifizetése a rézelárusitó vállalat pénztárából fog 

eazk6z6ltetn:i. 

1669 julius 19-én felszólittatnak az 11x·völgyi vájárok, hogy 
miután a velök tartott leszámolás azt mutatja, hogy 6k a. kamerá

nak 1668 vágén 2620 :t't ,9 d-ral adósok, tegyenek javaslatot,hogy 

mi.ként ~ogják az összeget viasza fizetni ? .. 
1669 augusztus 8 én Nigrini Jánosnak, ki mér régóta ezál.lit

je Uz völgyi e a :repeszt6port, megadatik sz engedély, hogy azt e

zentul is szálli thasaa. 
# 

1670 április 18 án a király Schultz Tóbiás 11t·völgyi. bánya-

mester,,ek 3000 :f'tot engedélyez mint jutalmat. 

1659-t61 1666 végéit te111,eltetett a rézhámorban 29.723 má

zsa 5, foxit táblax-éz, évenkint átl.agosan 3715 mázsa. /A \im,,ta--
tás 1671 márczi11a 13-én terjesztetett el~/. 122/ 

1672 márczius 12 én megjavittatott Grundl QJörgy kovácsmes

ter ezakrciánybére hetenk int 2 f'ttal, ugy, hogy ezentul a ll.év

negyed elejét~ kezdve hetenki.nt 60 ft legyen; ellenben köteles 

lesz e s al. megelégedni akkor is, ha a vájárok száuie 250-

en felül emelkednék. 

1672 deczemter 17 én ki neveztetik Stopfer János 11,·völgyi 

bányeirnokká. # 

16TI október 14 én l23/ határozatul k:i1londatott az 111 völgyi 

zadó 1111rokásokra, hogy mj nden szabadalmaikat elveartettét: a láza 

dás k6vetkeztében, fegyvereiket beadni kötelesek, dobbal, zász

lóval., és jelvényekkel já1•11i ok nem szabad, és közül.ök a beszte,._1 

czebányai várban tuszul visszetartatnak, kiket hetenkint mások 

fognak felváltani, de ott saját ktlltségü.lcön kel.l éJni5k. A lutbe-

106,2/llné 
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ranus tani tók: és prédikátorok pedig kiílzetnek, és e. f'iata.lság a 

katholíka hí~ben nevelend6. 
E ;,ontok megte1•tásár a a m11nkások magokat október 17-én es-

küvel kötelezták • 
• 

1674 október 15-én jelenti Schultz Tóbiás a praefectusnak , 

hogy a báeyában szép é1·czek vannak, a Silsen-bs n az érez 1/2 öl 

vastag. A ratzegx·,rodi tár11a vájatvégén is mutatkozik i smét érez . 

1675 január 22-én folyamodnak a bányászok, hogy miut án 1 67, 

ban az 6 lázadásuk következtében büntetésül szabadaJmsjkat elvesz

tették, és azóta fegyvert nem hotflhstnak, sem zászlót, dobot, és 
j elvényeket nem hasz11áJbatnak, de mivel azóta lázadásukat megbán

t ák, és a katholikus hitre áttértek, és engedelmesen s csendesen 

viselik magukat, engedtessék meg nekjk ismét a fegyver viselése 

és a jelvények hsszc&á)ata. E1•xe biltározta a beszterczebányai 

prae:rect11s, hogy az ezentuli jó magaviseletet feltéve megenged

tetik nekik a fegyver viselés, és a jelvények: használata, az érez-
• 

is ugy mint el6bb volt , 6 negyed fekete 

ga érczért 1 f't ismét helyreállittatik. 

és 7 negyed sár-
-

1675 februá r 8-án kérik a m,mkások, hogy az érczsz.ak11&ány 

hagyassék meg az 5 1/2 és 6 1/2 negyed mellett 1 :fttal. Eluta-
. sí ttattak, mert a leszá1litás csak azért történt, mert akkor nagy 

volt a dr6gaság és kevés az érczte1111elés, most pedig a drágas ág 
má r elmult, és az érez is szaporodott nehány év óta. Egyébiránt 

nem sokára egy császári bizottság fog kijönni U1•v ölg.y1oe, annak 

el6terjeszthetik kérelmHket. 

1675 j11ni us 4-én megengedi az udvari kamara , hogy az \Jt•völ

gyi o bá:nyaügyel6nek a nn1lt év1oe összesen 100 ::ft , ezentul pedig 
mj nd.egyik:nek évenkint 25 f't jutalo,,, adassék addig, mj g a mostani 

áldás tart, éa ők szorgel ma t osak ,raraőnsk. 

1675 november 26 án j e l enti Sch11l tz Tóbiás bányagondnok, 

hogy a Verwal te r Stollwandban szip éx•cz van, és a te1•111elés leg
közelebb emelkedni f og . 

1676 má,jus 22 én jelenti Schultz Tóbiás az admjnistrator -

na k, hogy reggel , óxakor ly,ilcasztottsk a városiak)eJ. 

1676 má j ,is 23 4n j elenti Basaeus könyvviv6 és J,m.g -

bíró, hogy megtekintették az 111•völgyi és vá1•osí mi velés között 

történt l ytikss ztást. A városiak Saodbergen, GrOotá11,ában, mei, 

• 



. let felé 9 6ra irányban hajtatott, és már 497 öl hoeszu, egy 
-

gi vágatot találtak, melyb61 a fedüben evések vannak, a fekü-. 
n pedig eg,r déli irányu éren a talp alatt 1-2 ujnyi vastag fe 

• 

kete érez után lemélyi tettek 4 1/2 ölet. Az 11 t·völgyiek pedig az 
Ujtánis egyik beleejéb61. ugyan ezen az éren :f"ólfelé dolgozta~ 

• 

~s 2 ölnyi emelkével az ereszkébe lyukasztottak. A békejegyet 
mind a két fél le tette a ly11kasztás helyén, és az ott megtalál
tatott. Miután a bejárók konstatálták, hogy a lyukasztás szabály
szerilen /bergmftnnisch/ a teléren történt, mind a két félnek meg

tiltatott, hogy ott addig ne dolgozzanak, míg a bányabiróság a 
határ iránt nem hatá1vz. 

1676 május 28 ón egyezség történt az 111·völgyi kincstári és 

a sandbergi váx~si bányák 'között, miután május 22-én a városi 
Grilntár6 a kincstári Ujtáróval sztott, és a biztosok a lyu-
kasztást megtekintették s azt az éx~n levőnek találták, abban 
egyeztek meg, hogy a lyukasztás körül mind a két részen sok ré
gi mi ve lés lévén anéJ kii) , hogy a telek eddig a kétféle mj velés 
között elhatároltatott volna, minden további perlekedés megszün
tetése végett a lyukasztás helyén egy 6 óra irányu függőleges 
hatá1·vonaJ fogadtassék el, melyt61 dél felé minden a kincstáré, 
4 szak felé pedig a Ne11stollen :f"óntjéig a :fölszintól kezdve min
den a városé legyen, a mélység a Ne11stollen alatt minden korlát 
nélkill egészen a kincstáré marad. 

Aláirta az egyezséget: Schultz János György aóministrator, 
Johaones lláthias Maye111 von Mayenb11rg, Philip Jacob Hasaeus von 
Rirschberg, M.ichael Fischer der Jüngere, Tóbias Schultz; a vá
ros részér6l. pedig: Mathias Vogl városbiró, Erasmus K1'8.udy, J o
benn Heinzel.y, Johann Bergmeister és Johann M:ii1ler. 

1677 augusztus 9 én 1-endeli az admi ni stx-ator, hogy, mi után 
Schultz Tóbiás bányamester a beszterczebányai könyvviv6i állo
másra kineYeztetett, a bányamesteri teend6ket Roisz Tóbiás bá-

• 

nyaimok és Terzjan János f6bányailgyel6 /Oberhuttmsn/ közösen 
vezess&, és a bányát 1endben ta1·tsák. , 

16n október 12 én rendeli Sci:ni] tz adroi ni strator, hogy a 
SJrnkMok mjnden éjjel :fegvve1-esen 6rködjenek, nehogy a törökök 
vagr ftbe) J j sek Ux•v6lgyöt f'elprédá] ják, mint az Libetbá.Izyá val 
t5rtént. E vég1e tisztek és altisztek kixevezt~tnek, és utasi
tás adatok az 6rködési szolgálat te1jesitésére. 
106,2/llnt! 
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1678. 124/ Az 11 t•völgyi bánya11111nké sok f ol3amodn~k g:t'Ó.f Thö: 

hez, hogy mj után 6ket 1673-ban :fegyvel'lel kényszeri tették a ka

tholika vallás elfogadására, és 6k azt csak a hat.al.0111tl8k enged

ve fogadták el, de szivükben mjndig evangelikusok maradtak, temp 

locc,uk, melyet az 6 evaogelikus 6seik sajátkezUleg épi tettek sa-
- -

ját költségükön, nekik ás az eoangelikusokcaak ismét vissza adae-

sék. 
J -

1678 január 20 4n Wenger Mátyás eddigi bán;yaügyeló ki nevez

tetik 11,·völgyi bányacceaterzé. 

1678 márczi11s 2 én 1:endeli az adrninist11ltor, hogy az Ur -
völgyre kinevezett uj bányamester Wenger Mátyás feleskettessék. 

1679 márczi1is1 6 én jel.entik gróf Trautmannstorfi és Jakab 

Theobal.d Mayer császáx·i biztosok, hogy szeptember végével le jár 

a Josoel.li rézeladási eze1~ódése, tehát itt az ideje, hogy e fe-
161 határozat hozassék. E véga e vélemény adásra szólították fe-1 

az admi.nistratort, a :t6tiszteket és Beszterczebánya tanácsát, va· 

lea,ai nt a bányapolgá.r okat is, e ·v.Uemények alapján jelentik, hogy 

a Joanelli csa1ád rnár 35 éve birja bérben a rézeladást, és adja 

a mivelés1-e szükséges ellá t,1,ányokat ; e mellett szép jövedelmet 

álvez, ás miután az elál"lisitáshoz sziikséges ilgyn6kségekkel el 

van látva , és remé]het6, hogy a mostS1i béke idejében a rézke

reskedéa ujabb lendil1etet f'og nye1·1ti , méltányosan el lehetne 
vá1-11i , hogy a váJ Ja] kozó a 11:zet ezentul drágábban :fizesse, és 

a bányának jövedelmét emelje~ ne rt e{!3 mázsa réz termelése ke 

rü1 most 30 f't 92 :tenoigbe magyar pénzben, vagy 25 ft 77 denár 
rajnai pénzbe; a vállalkozó azonban csak 18 tallért f"izet a 
ki ncstá,·,,ak, vagyis 32 f't 40 denárt magyar pénzben; igy tehát a 

Js:i ncstár nyeressége igen csekál.y. Az e1árusi tó ellenben 24 taJ -

l éron adja a 1ezet. Igy tehát p~dául Bécsig fizet 1 taJJér fu

vart, és a 18 tallért a kincstá:r11Bk, évenkint 4000 mázsa mellett 

van 76 ezer talJ~r költ~ége, és a rezet 24 tallérért adván, 96 

ezer tallér bevétele, tehát 20 ezer tallér jövedelme; s ba eb

bc5l. lesMc11i tjuk a negyedévenk int 30 ezer m.. forintnyi ellátro~ 

után a 6 % kamatokat: 4 ezer tallért, még mindig marad 16 ezer 
tallér jövedeJ ,,e; amellett kap 2 font nadást mi oden mázsára, 

ás 7 1/2 foxit-te] nagyobb a bányavárosi mázsa, mint a bécsi, e 

9 1/2 font réz ártéke elegend6 a tisztek és kezelési köl-taf gelc 
tizet.Ssáre. 
106:,2111n, 
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Bizonyosnak látszik tehát, hogy a házi kezelés mellett a 

kincstár több jövedelmet nyerhetne a rézt,iílvekb61 ;. de tekintetbe 

kell vennj azt is, hogy a Joanelli család birtokába a réz bera

kó helyeken nagya,iennyiségil készletek vsnnsk; melyeknek eladáaá t 
meg kellene vá111i , továbbá a réz elszáJ 1 i tása a külföldi tárhá-

• 
• zakba, az ottani kereskedelmi összeköttetések megezerzée~,ügy-

nökök eJke)mazása, a sok pénznek .kezelése sat. sok :fáradságba 

kerülne, és esetleg veszteséggel ie járhatna; végx~ mivel a Joa

nelli család egyszersmind kil1ön.féle anyagokkal ellátja mérsékelt 

árak ,,ellett a kincstári müveket, bizonyos, hogy az anyagok áx-ai 

más kezelés mellett emelkednének, a :felügyelet és ellen6rködés 

a sok ügynökökre igen köl tségea l ·enne, a sok pénznek beszerzése 

esetleg nagy gondot okozhatnak, valamint már többször ?Egkisér

lették vagyonoti kereeked6k, hogy az elárusi táet Joanelli tól el
vegyék, de mindig megbuktak. Ha pedig a kö1-möczi kama1-a jövedel

méb61 kellene az ellátmányt adni, akkor a b~k bizonytalan jö

vedelme mellett könnyen megszilnhetne 6 Felségének minden jöve -

delme. 

Tekintve továbbá, hogy más helyekrcSl ie sok réz jön a ke
reskedelembe, például Svédországból és Japánból és ezekke ~ a veT'-1 

senyt egész biztossággal rnegáJJani igen nehéz lex1t1e házi kezelés 

mellett. 
-

Mindezekb61 következtetve azt ajánlják a biztosok, hogy i-

gyekezni kell a JosneJJ i családdal ujb61 megegyezni a rézeláru-
• • 

sitáera nézve, és ha csak lehet ki kell eszközö)n:i, hegy 20 tal-

lért :fizessenek. 

A bányapolgáx·i réz iránt a Pa:;--,el bizottsága óta az az el

járás gyskoroltatik, hogy a bányapolgárok urbérképen beadják a 

ki ncstá111ak minden 17-ik mázsát, azután pedig J oanelJ j nek ajánl -

ják eladási-a te1melésüket, és ha 6 nem akarja átvenn:i,ott adhat

ják el, ahol tudják. Még egri rézhároor felállitáeát is meg lehet-
-

ne nekik engedni. 

1679 november 8 aoroinistrator, hogy Urvöl-

gyön pestis van. 

1680 február 12 én Lipót ldrály rendelete Vichter András 

János ft5Karnax agrdfi adc,,i ni stratorboz. 

• 

• 
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Jóvánagyja a legközelebb ott volt bizottság int~zkedéseit, 

eltiltja, hogy a tisztek a m1rnk:ások c·a éle] mi vagy más czikkeket 

rá er6szakoljanak, meghagyja, hogy több ~lyitett áru készittee-

sék eladásra, Hasae11s FfO öp Jakab praef'ect11st n za eddi-

gi fizetésével, és Fischer Mi háJyt lci nevezi praefect11ssá. 

1681 juliiis 14 én parancsolja Wenger Mátyás 11c•völgyi bá

nyamester, hogy magánosok az egész Glls11t• hegyet el.foglalták, 
és a kincstár telkeiben kutatni aka11iak. 

1681 október 28 án /található 1720-ik évi iratcsomóban 103 
szám alatt ./-,1.25/ 

A :f 6karna1·agró:f tekintettel a1·1·a, hogy a város és a Fischer 

tá1-sulat kutató, jegyeket és karókat álli tottak fel U1°völgyön, 

magához hívatta a bányabirót, a városbirót egynehány tanácsos

sal, és a Fischer társulat ké'.J>Visel6it, és a selmeczi f"6pénztá~ 

ros és a köz·möczi :f6kön.yvviw jeleo]át~en felszólitott.a 6ket, 

hogy azonnal határozottan nyilatkoz?cBnsk, fenn akarják-e tovább 

is tartani kutató jegyeiket, ,agy nem ? Ha feta,i akarják ta1·tani, 

akkor meg kell vá11ti ok:~ mi g az 11x•vé5lgyi ki ncstá1·i bánya is ki 
~ 

nem tüzi kutató jegyeit, mert neki, mint több száz év óta mive-
lésben állónak et"Ii:! előjoga van, ha ez ki tűzte e jegyeket és ka 

rókat, ak:kor elf'oglelhatják azt a ter·OJetet, ami nekik ma1ad. 

Hogyha pedig ne ki.vánják a kutató jegyeiket :fenntartani, akkor 

marad minden ugy, amint eddig volt, ~s megé'.Jletnek egv,oás mel
lett. 

llind a két fél egy pér napi halasztást kért, hogy a dolgot 

jól megfontolják, de a f'"6ksmaragróf' azonnali határozatot k.ivánt, 

és csak azt engedte meg, hogy a város egy rögtön tartandó érte-
• 

kezletben a tanács11x•akkaJ megbeazélhease az iigyet. 

Ez alatt a Fischer társul.at is tenáeskozott, egy kii) ön sz o
bában, és végxe abban állapodott meg, hogy a kutató jegyeket ki
szedeti, és az eddigi szokáaná1 meg11&arad, csarbogy kéri a kemc..

rát, hogy el6:torduló esetben c5ket megvédje a Yé1-oaiak tu1sáBJ>s 

terjeszkedését61., a,,; nekik meg is igértetett. 

Azután a vároe tanácsa is u1eg1cyc1godott abban, hogy a lcuta

tó jegyeket eltávolíttatja. 1.a igy az ügy bf!késen elintéztetett. 
1682 január 12 én jelentik a 1°ichtergx·,1ndi magá,avél JaJko

zók, hogy jan11ár 7 án a teláre:a ea Jr incstá,'i mi velésbe )y•>kass

tottak, m a lyti)ssztáet 8 An a b§xryabiró ie megnézte. 
106,2,.. 
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1682' február 3-án egy bizot t,11,ényt küld ki a f6kemaragr6:f, 

hogy a Richterg1•11t1don a lyukasztást megtekintsék, és igy hatá ... 

rozzanak, hogy se a kincstár, se a magán vállalkozók meg ne ká

roaodjenak. Miután pedig a magánvállalkozók közül Fischer Mihály 

e richtergrundi bányából 1/16 részt felajánJ ott a kincstá111ak, 
• 

vizsgálják meg az egész bányát is, és adjanak javaslatot, hogy 

érdemes-e, hogy a klocstár benne részt vegyen ? 

1-68' ban Wenger Mátyás az 11r•völgyi bányamester. 
1684 február 10 én jelenti Potszinger Jakab 11x·völgyi szer-

• 

táxnok, hogy mikor Thököly a császári tiszteket letette, és uja-
-

kat állított :fel, Grundl GyörgJ 11x•völgyi kovács mester lett bá-

nyamester, ki Cbmel János bányaügyel6vel és Flamer Márton Riesen

fuvarossal igazgatta azután a bányamijvet. Szertárnokká Kunzl 

Chx-istian neveztetett ki. 
1684 február 22-én kinevezi a f6karoaragr6f Roisz Tóbiás 

beazterczebányai szertá1nokot és udvarbirót az elhalt Wenger 

Mátyás helyébe ideiglenesen 11x•v5lgyi bányamestet"I·é. 

1684 április 27-én Ethaesiua Mátyás az 11x·völgyi bányames

ter. 

1684 deczember 30-án kitűzte, Fülöp Jakab Hasaeus beszter

czebáeyei bányabiró a h.atáx·voneJ at a kincstár és e 1'Í.chtergx·i1n

di bányatá12sulat között, 10 óra irányban. Jelen voltak: e tár

e,i)at részér61 i:f'j. Fischer János Mihály, Pfandt György és 

Pischer Gabriel; a kincstár részér61. pedig Roiaz Tóbiás beszter-
• 

zebányai ud+arbir6, és .Ethaesius Mátyás t11·völgyi bányamester. 

h el ksJ ,c111111ial kérte a richtergx,1ndi társulat a bán;yabirót, hogy 

a Yárosi bánya az ó milveleteikben Jyi1kasztana, 6ket a \incs

t véd.e) mébe tegye. 

1685 j11rai 11s 20-án Ethaesius Mátyás le jneveztetik ,,,·völgyi 

b,1iya11aeste1•1é „ 
1686 :f'ebruár l-én \ i hj rdettetik, hogy a régi vörös pénz 

Yanatik, és helyette 1686 év szá&a1a.al vert uj rézpénz adatik 

• mely egyedül ez 11t•v6lgyi mi,rakások használ atéx•a 11zolgáland. 

1687 j,,J i us 25 én jelenti Ethaesi,,s Mátyás bányamester, 

a lli.ttergestengen az ug;yneTezett Gengerfelden nagy áldás 
tkozi.k~ kihozott onnan egy da1 2ab tiszte é1·czet, rne)yxaek su-

~56 font. ~1·x,beimh n,,,r.\ebely~ is megszenesedett a telér • 

• 
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Kér az illet6 mw,kAs csapatok számá1-a bo1·1•aval6t, mjnt szokás. 

1687 a11g,1sztus 7-én ir ja a Bécsben lev6 f'óksa,a111gr6f ,hogy 

öt·t'endve értesíil t, hogy az 111-völgyiek már mindnyájan katholiku

sok lettek. Azt a 3 embert, aki nem akar katholiku.s lenni, el 
kell kergetni Uz•völgyr61, hogy a többieket meg ne mételyezzék. 

1688 február 28-án bizonyítja llitte1111eyer Mihály rézeláru
sit6, hogy kapott a beszterczebány,ej kama1°ától 1686-ban tábla-

t·ezet 818 m. 78 fa,1t bécsi sulyban 
szemcsézett rezet 22 m. - bécsi sulyban 
pi~iszer 1ezet 24 • 16 • • 

-
1687-ben tábJat~zet 1763 m. 47 l/2 font bécsi sulyban 
szemcsézett 1ezet 47 • 43 " " 
preiszer reze~ 69" 74 • u 

1688 feb1•,1ár 4-ikéig tábla1:ezet 1318 m. 50 font bécsi suly-

ban, libetbányai 1~zet 88 • 53 • " 
1688 október 12-én jelentik a f6tisztek a Bécsben lev6 f'ó

kama1·agróf'nak, hogy Ul·völgyön a bánya jó állapotban van, a mult 

hónapban 3000 pa1°n érez termeltetett. Az összedőlt Máx·ie akt•& 

hely1-eállitása végett ki.takarítják a 1.Yíndleita-táI"Itát, és már 

~o ölre haladtak benne. 

1689 j,1ni us 4-én Etha.esius bányamester Eperjes1·e küldetik, 

hegy ott egy bizottságban részt vegyen. Helyébe ideiglenesen 

~oysz szertátnok 1-endel tetik. 

1689 j11ni11s 20-án kj 11iutatja Huppel János Frigyes Lipót f6-

;,énztáros, hogy 1688-ban te1·111el teíett 2 .808 mázsa 38 font réz 

76,287 t't 50 3/4 d költségge:l, tehát került egy .mázsa réz 27 tt 
16 3/4 d-ba. Az eladási ár volt 25 tallér, tehát a te11nelt réz 

ért~ke tett 126.418 :rt. 12 1/2 d, és igy mutatkozik nyereség 
50.130 :rt. 61 3/4 d. 

1690 márczius 21-én a nagybányára áthelyezett Eth.aesius 
helyére ideiglenesen Roisz Tóbiás eddigi szertár-nok és udvarbi
r6 Beszterczebán,yára alkaJmeztatik s ~c:5kama1-agróf rendeletéb6l. 

1690 junius lén kineveztetik az eddigi körmöczi bányeir

nok és sátár Hirschner János 111-völgyi bácyamester1 é. 

1693 február 24 én panaszolja Szeletzky János Jedo11,éri ud-
-

varbir6, hogy a Szt.Kereszten szálláso16 katonák közül /Staxn-
berg regement / 5 ember 1-ep..gel kijött Ladoména, és délig a 

106'.52/?mti • 
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csapszékben ittak, délben pedig részegen a kastélyba akartak be
jönni, és az ivást ott folytatni. Ó szép szavakkal kérte 6ket, 
hogy hagyjanak neki békét, de az egyik katona kardot rántott,és 
kétszer reá vágott, és 6t a karján me gsértette, ,egy trabantot 
pedig, ki 6t védelmezni akarta, oly szerencsétlenül talált a ka-

• 

tóna, hogy 3 ujját levágta, és ha a több± trabantok gyorsan se-
gitségx~ nem jöttek vo)na, ebb61 még nagyobb baj keletkezhetett 
volna, de a katonák azután megszaladtak, és csak kett6t sikerült 
köz ülök elfogni, kiket bezát"Stott. Kéri a praefect11st, hogy vé

deJ mezze meg 6t a katonák ellen, ée eszközöljön ki neki elégté
telt. 

1693 április 22 én jelenti Hirachner János Antal 11x·völgyi 

báti;yameeter, hogy olyan jó czementvizet talált, melyet az 6 e-
16djei figyelmen kívül hagytak, s melyb61 évenként vagy 40 má

zsa réz lesz nyerhet6. A bányában javciJnak: a m1rokahelyek. 
1694 október l-én kineveztetik Roysz Tóbiás 11x·völgyi bánya

meste1"I"é. 
1696 julius 20.án rendeli az udvari ka11e1'8, hogy miután a 

réz ára felemeltetett, és Bécsben egy bécsi mázsa réz 41 f'ton 

adatik; sziiks éges, hogy Beeztercze n is e azeri nt em.el tesEe-

nek az árak, és pedig: egy mázsa táblaréz 44 rf't 16 xr- = 53 ft 

12 dmagyar pénzben. A mélyitett áruk e szerint a következ6képen 
számi tandók: 

1 mázsa táblax-éz 

mélyitési munkabar 

összesen 

• 

53 f't 12 d 
8 • 40 • 

61 • 52 • vsf!3 rénes :ttben 

51 :fi 161 x• • 

ha czinezve van, miután egy mázsára 20 font czin = lo :fi 83 d 
ezilkséges, lesz a czinezett áru mázsája 72 f't 35 d = rft 60. 
17 1/2 xt·, tehát a mélyitett áru fontja czinezetlenfil 53 d és 
czinezve 60 d. 

A mérsékelt árban adandó réz pedig fog adatni 
táblaréz mázsája ,o f't - = rft 25. - xx· 
czi nezetlen mélyi tett áru 37 ft 40 d = rft 32 fi - > ,. 
czinezett mélyi tett áru 49 ft 23 d = rf't 41 f't 1 1/2 > ,. 

1696 november 28-án jelenti Roysz Tóbiás bányamester, hogy 
teg,iap reggel betörtek a régi Selene evésekbe, melyb61 az ott 

• -
• 



- 654 -

t'elgyiiJ emlett víz nagy erővel ömlött ki, de a m1mkások még jókor 

éeziee vették a veszedelmet, és menekiiJ tekt kés6bben azonban 4 

ember meg akarta nézr»i, hogy a viz nem tett-e káx·t a vágatban, 

és ez alka) 0,1111,aJ Poput és D1vba vágók a rossz leTegóben el kábul

tak, és ha) va maradtak, a másik kett6t ki lehetett b11i.t1í, és :tent 

ismét életre hoz1,i, de egvikök 1118 1eggel meghalt. 

1699 j1mi us 20-án értesi ti a :fc9.smaragróf' a f'6tiszteket, 

hogy 11,•völgyi bányamestet"I é Rup1echt Tóbiás kineveztetett. 

1699 junius 22 én Wi1heJmb Farkas rhonitzi sáfár neveztetik 

ki 11 r·völgyi bányai1·nokká. 

1700 auguszt11s 7 én határoztatott, hogy a 19tzegx,mdi táró 

3 ember helyett 6 embeI"I"el hajtassék, hogy bamaaébb érkezhessen 
U1·völgy alá. 

I70::C. deczember 13-án jelentik a beszterezebánysi f'6tiaztek 

az a dmi nistrato1·11ak, hogy az 11,·völgyi bánya te111ielésének bátra-
• 

marad c.1sa csak onnan azá111,azik, hogy az egész évben I endk i vül nagy 
szá1-azság volt, és a szál J i tógépek, va) s11,j nt a kohó gépei is csak 

kevés hajtó vizet kaptak, tehát nem dolgozhattak eleget. A bá -

nya különben nagyon jó 1-eménnyel dol.gozik, és olyan 1eemércy vága
tai vannak, mj lyenek már rég nem voltak; ilyen a 1"Btzegt•,1ndi t~ 

ró, mely valószinüleg gazdag ereket fog megaayi tni. Egyébiránt 

nem csak az elfii.1~uyzott 2000 mázsa rezet áJJitották el.6, hanem 

2648 mázsa táblarezet, és 101 mázsa p1eiszer 1ezet. ircz is sok 

maradt készletben a kohóknál, melyel a vizhiánya miatt csak gyen
ge er6vel dolgozhattak. 

1703 április 19 án a Beszte1·czebán,yán milk:öd6 ki.1-áJ ;yi bi. zto
sok kötetkez6 rendeletet adtak ki a beszterezebányaj f6tisztek
nek: 

1. Tekintve a bánya szorult viszo,cyait, az é11czek rossz 

tartalmát és csek~ly JDermyiségét, megintetnek a f6tísztek, hogy 
Thavonat báró f gr6f és Jraessi admjnistretor rendeletát 

pontosan kövessék, ás minden aódoci igyekezzenek jól gazdáJ kocJ,,i , 
és a báJJ;yerniveléet jÖY'edelmez6vé tenoj. 

2. Az alájok 1endelt tiszteket össze kell hivtti, és utaai
tásaikat rninden éYben legalább egyszer ~el )eJJ e16ttilk olvaa11i. 

'3. A. t'6tisztek nem csak a számbavétel a]keJmávaJ, benea 

máskor is gyslc x·an látopeeák meg a bányá)at, ée tanáesk:ozzanak 

106J2/lln' 
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e mjvel és le c:job: módJa felet: , en é vbe . :ied.:..[ letal/,.._ : ef7,-' 

szer f 6bejá r ás: tartsanak, és erró~ a jelentés~ f el ter· "" esszék az 
.. " ., , .. uavari Ka11,aranax:. 

4. Tudva l evé , hoc · hiteles ad& ok ... iár1J1~bar. csak ri tkó1; is
meretes, hogy mi ért hae;yatott el valame l~· :nu.11.kahely régebben, ás 

mi ·maradt ott ; ez okból utasit.~""ldé b b'rvamester, húQ' min·er; 

fi zetéshez r észlete s j elentést cs a tcljon , melJ· az u vari karoar.1-

hoz felterjesztend6, eredeti je pedig a hivatalnál me€( rzend é . 

5. Miután 7 fontosnál szegényeb érezek a kohóbún nyeres ég
gel f öl nem ~ oleozhatók , az il,; szegfn) érczeket a h8r.;.y6k:ra szok

t.;.k vetni, u"t&si tandók az üro1el6k , hogy a 7 fon"" osoka ne ocjék 

a hány6ra, hanem vegyék át a kohó s zámára , mert ez ált&l az ércz
vág6k:nak nagy könnyebsé g okoztetik, éca hányókutat~s költ.sége 

megtakarittatik . 
6. Az ü[Ye lóknek az uj évi a~án~&k csak áY...kc r a~anaó ki , ha 

azt valójában me gérdemelték. 
• ' 

, 
7 . A tava sz kezdet é rel kisérletet ke ll ~er....ru. , r!Ogj' a e 7e ~e-

~ ~ 

nyebb érczeket zuzás éa sziralés segítségével jvbc té~ta~orr..r~ tö

Té!'_yi.. tsék . E.P p-adig valaki e ki sérlet ere,irné:: ·ei t ros sz akar&t 

ból meghiusitari.i aka1·r1á, az szigor11ar._ me gbünte te:id é . 

8 . Az anyagok felhasznál 1sára különös figyelem forditbndé , 
az ügyel6k most valahányszor a bányába beszállnak, mi ndif 1/2 

font faggyut vesznek ki, de ezt fel nem használják, és a mara é 

ket haza viszik. Ezt meg kell tiltani. A kóváf6kna k sem kell any

nyi faggyu, mint az érczvágóknak. 
9. Az anyagokat ugyan abban az árban kell elszámolni, amely -

lyel beszereztettek, csak a magánosoknak eladottaket kell mege-
• 

melt árban számítani. 
10. A bérszámlákba csak olyan kindásokat szabad fölve~-"1.i., 

melyek a bányához tartoznak. 

11. Az egyes hivatalok számadásait o · ·okkal igazolják, 
hogy a kiadás mi .n6ségét biztosan megi télrri lehessen. 

12. Szigoruan tiltatik, hogy a tisztek és ügyel6k a munká 

soktól ajándékokat vegyenek. 

13. Hasonlóképen megtiltatik, hogy a tisztek és altisztek 

a munkásokat saját czéljaikx~ foglaJkoztassék, és ha valaki ezt 
teszi, a szolgálatból elbocsátandó. 

10632/Mné 
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14. A hányajxnok !cöteiessége c1eggyc5z6dest sze11:z11i , hogy a 

sobrákok bemoradott adatai vaJ 6k e, és csak ilyeneket vegyenek 

fal a számadásba, vagy bé1számJába. 

15. Az 4x·czosztásnál minden t4tel.t meg kell próbálni ta1•taJ. 

mára. 
16. A szertáxban lev6 !'ági fegyvereket meg kell tiszti ttat

ni, hogy haszc,áJbatdk legyenek, és a büntetés pénzekb61 még több 

fegyvert is lehet ve1,11i. -,r • 

• 

17. /Msd a :folytatást a Jlézkohd\ttál /. ]26/ 

170'3 decze:mber l.2 én határoztatot-t há1*6 Hellenbach je1en
látében, hogy a b.ánydlc .kutatása helyett 4 i;r1zó111ii áJJitassék fel, 

és a bányókban lev6 szegényérczek ot1: dolgoztassanak fel. Z11z6-

m:ii felügyel6Cl.l az öregebb Urbsn aJksJmeztaes& hetenkint 8 :tttal, 
segédjf!Ol. pedig a. fiatalabb Urban, hetenkint:, :f'ttal.. · 

1704 jan11ár 29 én jelentik a beszterczebányei fc5tisztek bá-
-

ró B'ellenbachnak, hogy Ut völgyön a 1111,til<:asok oiár nem eke t·aisk dol-

gozni, ha legalább egy fizetést. nem kap,,sk. 
~ 

1704 jan11ár ,o-án válaszolja ex'le bát'Ó Hellenbach, hogy a 

zavargók ka1omposait be kell záx·rti, és ha m1mkásokaa sziikség van, 
lehet SeJ roeczr61 enriyi t kaprii amennyi kell, most is 24 embert 

küldött Nagybán;yá1°a. A lehetetlenséget se1111ui fél.e zavargással. sem 
lehet jobb1a változtatni, ée minden ember, aii a bálzyászatot fenn

tax•tani akarja, köteles e mostani viszonyok: közt közr emük6dni a . 
• 

1,,,1,kások megnyugtatásáre., ezt tehát elvárja a tiaztekt61 is. 

1704 február 20-tól 2,-ig bejáratta bát 6 Hellenbach az ••• 

valgyi bányákat és magának jelentést tétetett. A jele~tésbcSl. az 

t \in ik ki, hogy ez éti:2; mindenütt igen keskeny, csak 2-, m111aka -

hely ven, hol az é1cz kalapács vastag, a t6bbi 1-2 ujjnyi vagy 

tenyéa 1,yi vastag érczen dolgozik. Az 11c 0völgyi ,c111,akákat nem vál

toztatta a bárd, de a ra~zegc•,ittdí fel.táró mivelést megszílntette. 
Egyazersu,i nd elrendel te, hogy a bányák e a a bányabi ró fe1ilgyel.jen 
egy ex:pectán.saal. 

1704 máj,,s 29 én tanácskozás va1\1; báxud Hellenbach 
-· táben, 4s azt határozták, hogy elbocsátanak 

40 ácslegécqt, me1ad J2] 

45 csiJ l é,·t, marad 180 

20 tdt. 
106,2111n, 
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1704 j11nj us 6 ón megemli ti a :főpénztáros MeiXI1er egy jelen

té~ ben, hogy 6 az 6 kBltségére próbaképen z11zót épittet, és a 
1 • 

hányó mosása helyett a hányókat zuzni akarja, de a koh6tiszt és 

az ,it·v61gyi tisztek nagyon ellene vannak ennek a berendezésnek, 

mely Urbsnara van bi,zva, és e1•1•61 mindenki el6tt ócsárlólag be -
• 

s~élnek. 
17(17 április 8 ón báró Hellenbach engedelmével tekintettel 

a drágaeágre megjavi ttattak a m,x,ikabérek, például az érczvágók 

heti bé11: i"elemel te tett 1 .f't 20 d-ról 1 :f't 50 d-ra. Az ácsokt1ak 

napo1ikint 2 denár javittatott, hogy ezentul l :f't 20 d-t kapja

nak. 
1708 :feb1•11ár lo-éo beterjesztették a tisztek Rákóczy bi -

zot ához a bányák 1.eirását latin nyelven; e szerint volt ek-

kor Urvl5lgyBn: 
• 

A Nádor el<x,e 129 mély, 4 vizkerékkel eJJátva az érezek, viz, 
medd6, és f'a ezáJJitásáre. 

Az ekt1a torkolatánál dolgoztak: 12 b11k tató, 10 caatló, 6 f'é-

kezc5. 
Ezen ek,,án szálli t az Obergesteng, melyben '}2 m11nkahelyen 

66 érczvágó, 4 rnedd6vág6, 52 csillér, 19 ács, 5 csillej~gyzc5 · ée 

4 válogató dolgozik, Fink Ádám bányaügyel6 alatt. 

Itt száll i t a Ili ttergesteng és Ceroroerfeld, melyekben 28 m,ro

lcehel.yen 50 érczvágó, 2 rnedd6vág6, 20 ács, 22 csillér, 2 ceillé1r

jegyz6 dolgozik. Beller Mihály bányaügyel6 alatt. 

Itt sz'álJit KeJJaf'eld, hol ,1 érczvágó, 2 medd6vág6, 20 ács, 

32 csiJJér, 3 eaillejegyz6, 2 válogató és 2 vizhard6 dolgozik 

Sauska Mihály bányaügye16 alatt.. 
A lliksa akt,e 162 l:S1 mtily, 4 vizkerékkel van, ellátva, és a 

ezá)Jitásre szolgál. 

Az ak ,,a torkolatánál dolgozx,ek: 12 bt>k tató, 10 csatl6, 5 fé

kez6. Itt szállítanak: 

A Zajatzenfeld ás r»xey]ingen:teld, hol 

ércevág6, 2 medd6vág6, 25 ács, 28 csillér, 

logató, 2 vi zhardó dolgozik. 

A bányaügyel6 Glatz Izsák. 
• 

25 m,rokahelyen 42 

3 csil1ejegyz6, 3 vá-
• 

A Xo~t;yaJ i kan ée Sil.senfeldben 22 m1rokahelyen 32 érez vágó, 
6 medd6vág6, 20 ács, 30 csillér, , csillejegyz6, 2 válogató, 2 

• 
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•1izr„ardó, 2 csatornatiszt.í tó dolgozik Komora János bányaügyeló 

alat.t. 

A2 ll tár ban és U~ táróban 27 m111ik:ahelyen dolgozc,ak 41 érez

vágé, 20 ács, 30 csillér, 4 csillejegyzó, 3 válogató, 4 vízhordó, 

Reinrich í...zy"örgy bánye~gyeló alatt. 

,"1 Ratzegrundban van 3 táró, a 2 alsó mindegyike 400 öl hossz, 

a ~első ;,edig 500 öl. 
Itt do~goznak: 8 vágó , 3 ács, 4 csillér PaJJay János felü

wele"te alatt. 
Ezeken kivú_ vannak a hányókutatások, mosóházak, és legujabb 

:_j5ben 3 z1Jzó , me yekben e gy kevés az-anyat is nye111ek, és a leg

szegér.yeut érczeke~ annyirs ~öményitik , hogy mázsája 20 font re
ze~ is tarta-maz. 

AZ I. zu.zóban .:olgczik _ z11zó, 5 mosó _egény 
.. II.zt:.2óban • l 

" III. " • ,., 
-

~s eg,: ara.:zyh1,z6 • 

• 
.. 

-... .., 
-"" .., 

" " 
" 11 

. .\. czementezésbél nyex·11ek -évenkint 24 m. 1-ez~·, ~s a zöl d
~~ s • é~bél is ~integy 2l ~é zsát. 

~708 sze~tember 2d én jelen~i Rueprect~ Tóbiás Alajos ur -

v j le..::f: ~á~y~mester, h c- a mun.~isok a j cvé ~éttól kezdve abba -

:iag:,· ~ ·:.e a ::r:unkát, ha hát.ra_evé d. ~ónapi bér fik ki „em f izett etik. 

:-:-0 f'ebruár 23- én .;e entés t tett Meixx1er az adninist1-ator

:: 3 '.:{ , :1c.-, :.:roan ~saias, a a szegény árcze k felzuzását és jobb 

ta!'t~::nuvá tömCr·i :~se t ~dd. ig eszközölte, e foglalatossága mel -

_e't~ meghagyassék, ás fizetését ~ovább is h,zzza; mert ezáltal 

=egszJr:tetii.et.~ vcl t a költséges h.ány6kutatás, és az al vaszt6k 

~ckka: gazdagabb anyagot kapnak a feldolgozásra, tehát kevesebb 
k öl ~Sé[ gel aolgozha tnek„ 1709 márczius 2 6c pedig 1Jgyan ebben a 

tsrg;.:,an ~e~entést tesznek a többi f6 és altisztek, és mjndnyá
~an ebcen a véleményben vannak, hogy a régi hányó kutatás h.asz

!1osabb, mert a sziz elésnél sok elvész. Egyik fél sem rn11tatja ki 

határozottan a hasznot, melyet az általa pártfogolt eljáx•ás okoz, 

az egyik csak: azt emlegeti, hogy gazdagabb t.eiményt kéezit, a má
sik pedig csak azt, hogy többet készit.. 

1709 ápri.is 15 én az edmin.íst1&tor el.fogadta a többség vé

leményét, és elrendelte, hogy a z•izdk us,1111:áját szüntessék meg , 
és a hányólrutatást .fo.l,ytassák 11.gy, 1ai nt régen. 
10632/llné 
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1no máj,,e 12 én jelentést és javaslatot terjeszt Kirchner 

Mihály Ili.kas a császári bizottság elé a réz;111ilvek állapotáról. 

1. Leirja e bányában lev6 vájatvégek állapotát. 

2. A vájatvégekb61 csak kevés van x,1,itikában, mert kevés a 

m,mkAs, a vágatok és járatok össze vannak 011,olva és életveszé;-
• 

J.yes a jáx-ás. 
,. Javasolja, hogy az érczvágók a választást kint végezzék 

ée:, féle érczet csináljanak, ds1-abost, dsrást, és homokot. Ahá

ny6kon pedig ne engedte~sék meg, hogy a jó érez s medd6 homok 

közé kevertessék. 
4. Az érezek s 1111xtikásokt6l nem üt'lllérték azeri nt banem a ben

ne lev6 réztertal a.a szerint kell átvenni, Jiert most csak a1"1'8 i-

gyekezt•ek, hogy sokat csi ná) janak, és 

ne réz, akár nincs. 
5. Baeotil 6képen kel 1 sz érczet a 
6. Éppen ,,gy a hány6k:utat6kt6l. 

nekik mindegy akár van ben-

• 

választ6kt61 is átYenni. 

- 7. A z11z6k és szirel& ügyel6it meg kell esketni. 

e. A fuvarosokat nem szekér ezá011•a, hanem sul.y ezerint ke11 

fizetni. 
9. A kohóba az érczeket olvasztás el6tt pörkölni kell. 

l.O. A mostani ke 

oasz.tanak. 

, .. :..,. czék nagyon. tágasak és sok szenet fo-

11. Az erd6ket nagyobb f'elügyelet a:Latt kell ta1·tlitni és eg:, 

erd6mestert a kell6 erd66ri személ,yzettel kell tex·tsn:i , és a kecs-
, 

káket ki kell as erd&b61 tiltani • 

l'/ 12 október 13- án panaszkodnak az 11x•v6lgyi m,,r,káeok, hogy 

a revolutio alatt a társpénztár elszegényedett, mert a mirokésok 

a kathoJ j Jnie plibánost elkergették és lutheran11s papot akBrtak, 

s mig ezt Rák6czyt61 kieszközb"l.ték, sok pénz6kbe k 0 ~ült. Kost 

havonkint 130-135 ft folyik a társpénztárba. 
l'l l 2 deczember 20 án megemli tt.etik egs jelentésben, hogy a 

llaria a)1te f'els6 része be van 011,olva, a1.s6 része pedig tele van 

'tizzel. I 

1713 jan,,ár 14 én Deada ltibály Lajos a bányamester U1·v51-

gyön. 

171'3, j11rii usban megkezdték a 14ari.a ak11a bed61 t részének 11+g-
• • UJ1tás6t, és a Segen Gottes tá11iábs vizcsato11aálc: berakását az 

' á' AA-ti 1g. 

• 



• 

• 

- 660 -

1713 november 1, áo kérték a Fischer testvérek, )logy Besz• 

terczebáDJ8 városa adja ki nekik egy másolatát annak az iratc.ak, 
mely a richtergrundi és saodbergi. városi és Fische1 :f'éle bányák 

kutatásai tárgyában a város jegyz6k6nyvébe 1601-ben bejegyezte

tett. A város el jegyz6könyvi kivonatot kiadta, és tax•taJma kö • 

vetkez6: 
1681 október 20 áo meghitta a f'6lcaJDAc11gr~ a város taoács4t 

a kama111 udvarba, és ott: a selmeczi f'6pénztáros 1 ~örm6czi kör13,--
viv6, 111·völgyi bányamester és b4nyailgyel6k Vfl]amint az itteni 

:f 6tieztek jelenlétében kérdezte t61.ök a :f6kame ,11gró:f', hogy miu
tán az ,1,·völgyi bányAkkaJ sz zédos városi és Fische1 f'éle bá

nyák ujabb id6kben kutatási területeket kértek e bányabiróságtdl 
. -

és kaptak is, ilyen dolog pedig ottan már t5bb 100 évek óta nem 

tartént, mondják 11ieg, hogy 111i okból kezdték ezt az ujitást. -
Erre e város azt :felel te, hogy a Fischer társ,,Jat kezdett · 

• 

kutatási területeket :foglaJoi, ennek következtében -a váx~s is 
• 

kénytelen volt birtokát hason) 6képen biztosi tani,· nehogy 11gy jár-

jon, mint Libetbányán, hol a Roth-f'éle társulat a riroat61 a leg-., 
jobb területet elfoglalta, és a bán;yatö1·v~ értelmében 11eg is 

tartotta. 
A Fischer tá1"Sulat pedig oda nyilatkozott, hogy e kutatá-

• 
ei terü1etet saját birtokának biztosítása végett kérte a bánya• 

bir6ságt61, ás evvel: csak a bátryatöx vérzy szerint cselekedett. 

E1·11:: azt mondta a főkamaragróf', hogy igaz az, hogy a bánya• 

töxvény megengedi, hogy a vállalkozók kutatási te1-ílJettel bizto• 
ei tsák birtokukat, de U1·vtslgytsn több szAzad óta dolgoz1,ak a nél• 

kill, hogy a birtok fe1,r,tartáaa végett ebhez az eaz~özp5z folya

modtak volna. Felszólitja tehát 11gy e v.ft ost, mint a Fische·r tár
sulatot, nyilatkozzanak, :fenn akarják e tovább is tax•tanj • 11, . 

uji tást, vagy meg alcat"llalc maradni a rigi szokás mellett; mert 

ha az ujitást fenn akarják ta1•tanj, akkor a le incstác•t, mint leg-
_..:J 

régibb birtokost iJJeti meg az els6ség, hogy kutató terilletet 
szerezzen, és ezt meg is fogja tenni. A vác~s és a Fischer táx, 

eulat azután :foglalja el azt,ao1i neki ezenlc i vfiJ fe11t•JD8r&d. 

E nyilatkozat megtétel.e v4gett ,,gy a v~x os, mint a Fischer 
társulat ldllö.n-kftl 6n tanácskozott 11gy, hogy a dolgot ep)i•tással 

meg ne beszálhesstik, ,e miután a f't5lcs1Mx11gr6f megmaradt annál a 
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kivánságánáJ, hogy a nyilatkozato,t még aznap beadják, egyébi1-ánt 

pedig megengedte, hogy a város tanácsa a tágabb tanácsból is hiv

jon meg egynehányst sz értekezletre: legelébb a Fischer tá1-su1at 

határozta el magát, és · atkoztatta, hogy a bányabir6ságt61 
• 

nyert kutató területet feJhagyja, ha a Jcamare neki irisban me~-
• 

igéri~ hogy bányabirtokát minden megkároeitástól megvédeni fogja. 

Azután a város is hasonló módon nyilatkozott, és a nyil.at

tozatok nyil.vánosan felolvastatván mind e két félnek megigérte

tett, hogy elc5forduló esetben köztük sz igazság fenn fog ta,·tat-
• 

ni, és mj r,den fortélyos foglaláeokt61 meg f'ogr,ak v.W.etni • 

Ennek következtében a kutató te1•üJ etek megsec,,e,j si ttettek, 
• 

és meg,1181-adt a rági szokás. 

111, deczember 28 ár, kitetszik eg jelentéebc51., hogy az 111 
• 

völgyieket havox,kint f'i.zették, és hogy voltak 4 és 5 hetes hóna-. ' 
pok. 

1715 feb1•i1ár 11 én 11,egemli tte·tik egy jelentésben, hogy 11r · 

v6lgyi jan,1ár havi költség 5928 ft 9:5 :5/4 d-t tett, és hogy ki

fizettetett. · 

1715 deczember 5 én megemlittetik egf jelentésben, hogy a 
bányára bavox,ként .5000 f't ellátmáI}J' van engedélyezve. .· 

1716 február 28 án / 24.az./ megemlittetilt egy jelentésben, 

hogy llária akx,ában a vizet már 2 ölnyire lehi>zták, és a vizeme

. lést f'oJ1 tatni :fogják, mi g sz altáró színe a1á nem apad, azután 
. -

pedig az aitáróvsJ ly11Jc:eeztani f'og.,ak, hogy ot t 1 a viz lef'o~bas-
• ean. • 

1716 április 7 én megeml.itt-etik egs jelentésben, hogy Jlária 

akxtában a viz 2 bét a1,1J va · 1e lesz h11zva., és azután hozd fog.aak 

az el.táró vágetához. 
1716 j11ni ,,e ll én jelenti a f gróf' az 11,Jvari 'ksJDB,-á-

nak, hogy a rézbánya olyan j6 ál1apotban van, aocilyenben már ~

gen nem volt. A hollandi tá1•a11Jatnak szex-z6déa szerint éven\ int 

2000 mázsa 1:ezet kell átadni , ezt meg tettet és ezen felül még 
- 500 mázsát minden rnegerb"l tetés néJ k:ílJI te111el t. 

1 

1716 julius 1 én rendeli a kö.111,6czi fc5pénztát*OS, hogy mj u

tán az 11r•völgyi templocc, nagyon elszegényedett, és a tewploco mi
eemondd ruhái elror,gyol6dtak, a bánya pedig egy id6 óta jd ,OJa

potban van, az isten dics6itésére ezentul minden :fizetésnil :5 rft 
~ - --

adassék a temploc,,c,ak. . . 
• 

. 106:52/lln' - -. 
• 
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1716 auguszt11s 7 én / 104.sz. / udvari karoa1-ai rendelet a 

gróf Caraf'í'a-féle bizottság jelentésére. 
Az 11 ,·völgyi b · velés uf!:/, ••ti nt eddig :folytatandó, a 

Ca11,1ner:teldben a Mária akc1a a Károly táróval Jyi1kasztsradó, és az 

altáróvaJ közlekedésbe hozandó. A Fi.sche1 :téle bánya határa kö

zelében lev6 jó :t'ekete ~zérczek le11,ivelhetése végett a bán;yabi

ró határozata sürgetendd. 
1717 máj11a 1'3-án jelenti a f6kamacagróf', hogy évenként 3550 

mázsa rezet texiilelhetnek, de a végxue szükséges lesz, hogy bevon

kint 8000 f't ellátmány álljon zendelkezésre. 

1717 szeptember 19 én jelenti PaJJ;Íe!i ~, :t6könyvviv6 a f6ka-,' 
maragrót'nak, hogy a báeyabir6ság a mélységet a ~eher tárS1ilat-
nak itélte oda, e e ,,aiatt nehány érczfejt6 helyet, melyek igy a 

Fischer-féle határban ver,risk:, meg kellett aziix•te tc,j. Ez okból a 

teiuelés a közelebbi id6ben apadnj :fog. A Silserlel.dbcSl hajtatik 
egy vágat 6 61·a irányban nyilgP)lt felé a Hatzeg1°c•rad fe1é, és már 

szép ~ekete érezek vannak benne • 

1718 bsn megapadt a te1111elés Urvölgyön és D&Q nehézséggel 

járt a anrokások fizetése. 

1718 ~ebruár 28-án jeientik a beszterczebányai r6tisztek a 

Bécsben lev6 f grd:f'ttek, hogy 01-völgyön az al. táró 14 nap 

alatt l.Y•>iaaztanj fog a llá1•ia akxtával., és azután könagyebb l.esz 

a azál.lltás és nagyobb a ten1iel.és. 

1718 szeptember 24 én / 255 .sz./ llegemJ j tik a f6tisztek, 

hogy nagy nyomoruság van a w1mkáeok között, mert még j11J j11sre. . 

sem kaptak fizetést. Uri az elláto,ány rnie16bbi 1ekíJJdéaét, mert 

itt nem kaphat kölcsön senki t61. És nea elég, hogy a j111 i •isi bér 

leldJJdessék, mert a •B•JDkások arra már 01i ndenütt adósságokat csi

náltak, ugy, hogy neJ< i 1c: abból. már eec,1111i sem marad, hanem szílkaé-

gee az a11g,1szt11ai bér megfizetése 

káeok ne nyomorogjaoak. Az érez a 

zik. 

is, ha azt akarjuk, hogy a m11n--• 
bányában elég szépen 111,,tatko 

1719 márczi,1e 2 4n /64 .sz./ jelenti a beezterczebán;yai -rr,
hi va tal a Pozs mzyban lev6 :f6Jcama I agr6 r, isk, hogy az 111-völgyi •BJm

k:ások február 27 én :fellázadtak és nem aka111ek: dolgoztai, ha hát

ra lev~ 2 havi bérilltet egyeze1·1e meg nem kapják. Nem a szükség 

kényszeriti erre 6kat, mert gabonát aJrart ne) ik kiosztatni, de 

-
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c5t azt el nem f'ogadtát, hanea pfnzt kívánnak. A bánya kül.6nben 

Jó állapotban van, naTonkint 1500-2600 pam árczet lehet te11,,e1-
ni; kári tehát a f'6ksJM1•egr6:tot, hogy e hátrelevc5 16.000 ft.nyi 
ellát11ánJt mielc5bb meg•i>Jdesse. 

1719 márcziils 6-án jelentik a :t"6'tisztek, hogy az 111·,olgyi 
m!Jnkások már belátták lázadásuk helytelenségát, tis e hó :5-án be

jottelc a városba, bocsánatot ké1,1i , és c~gedelmet, hogy ismét 
dolgozhassanak. 

1719 november 2-án / Jll.sz. / bepeneszolJa Johann Jlerdi

nand Haeae,,e von Hirsperg beszterczebányai bányabird a beszte,...1-
czebányai f"tstisztelcet, · hogy Beszterczebánya vá1osAnak nem enge

dik meg a 11-zkowa táró meguji tását, ámbár 6, a bányabiró• ezt 

nekik megengedte. A f~tisztek igazolásra f'lSlszdlittatvén kül.OnO
sön a,"11

& alapi tották a tilaloa jogát, hogy a kérdéses táx•d Ur -
vtslgy <1éli részén f'ekszik, az Uj tárónál / Ne•,stollen / mely 

167t>-ban e. kincstár és város között lebegc5 határral elf'ogadta

tott, -,o-40 6llel mélyebben fekszik ., tehát nem lehet a városá, 

melynek birtoka az Uj tét otdl áaza&: f'elá, és a tárd faaatját6J.. 
a gyepig fölfel, terjed. 

1720 márcziias 10-én / 55.sz,. / irja Peyer helyettes f6ka-
• 

maragróf a beszterczebányai :t6tieztektiek, hogy 1719-ben a te~1 

melend6 ,500 mázsa rázb61 csak 2900 mázsát tudtak te10,eJnj, de 
az egész ellá , havonlcánt 8000 :f"tot, ás amellett a preiser 
Iupfer, zöldfesták árát, ée a likavai ás lipcei ,,radalombdl ka

pott ellátmányokat elköltötték, ugy, hogy a kiµcstá1•1aak U1•,ölgy

b61 se1a11,j Jövedelme si nce. 
1720 május 12-án / 101.az./ fc5bejáx"ást tartott Aiguer Já

nos admj nistrator U1•völgyön a seJroeczi és k61uöczi ka1aa1Ak ki
küldöttei, ás a beszterczebányai város kápvisel6i jelenl,tében 

a Trzkova táró ldheztex•tozandóság& Ugyében1 ás miTel U&Y talál.
t,1c, hogy a Tn;Jcova tárd 9 1/2 llllel aageeabban :tekBzik mint a 

Neuatollen föntje, határozatul. kimondották, hogy e tá16 a ,ároe 

hatáx•ában :fekszik az 1676 május 28-án látre jött egyezság aze -
rint, tehát a város annak haazoáJat"ban a Reustollen :tötéje 
asintjeig nem akadályozható, e :t6te szintje alatt a mályság a 
kincstári. 

• 

106'.52/ll!Mj 
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1721 márezius 27-im kelt jelentés szerint az 11x·v6lgyi bá -

nyáben az érezek szépek, és jó texmés várható. 
1721 a11giiszt1is 1,-án / 82 .sz./ megemJ j ti Peyer egy leiratá

ban, hogy óhajtja a Károly táró szex~ncsés Jyukasztását, és az 

attól vdt•t jó eredmény elérését. 
1721 augusztus 1,-án / 81.sz. / Nefzer f'6pénztároa jelenti 

az administrato11aak, hogy U1•völgyön bejárta a bányát, és e köz
ben sok kellemetlenséget tapasztalt. 2 ügyel6t nem talilt a bá

nyában, különféle házi dolgaik miatt otthon maradtak. 1/4 ll-re 

volt mikor a bányába besz4Jlott, és már ekkor találkozott kin~n6 
miinkásokkal , kiket é1--.tákenyen meg fog büntetni, de azt hiszi, 

hogy a viaszaálést csak akkor lehetne teljesen megszüntetni, ha 
ilyen esetekben az ügyelc5k és a bányamester is megbilntettetné -
nek. 

1721 a11g-isetus ,1 c!n / 49.az./ jelenti P&Jitsch f'6kö03vvi

v6 az administrato11,sk. hogy az Obet"u&ui akxaa, mely már vagy 8 
ölre ki volt taksx•itva, ismét beomlott. 

1722 márczi11s 20-án / 131.sz./ tanác:skozást tax•tottak a , 
beazterczebánya:i :t"6tieztek, mert az 11,•völgyi b~amester Deadcla 

betegeskedése miatt már nem képes hi vatslát ellátni , eziikságes

nek taJ ilják egy segádet adni mellé; e végx e 4 egyént ajánlanak, 
de mjnd oJyant, kik közül egyik sem ért a bányászathoz, hanem 
id6vel mejd bele fog ten,,J ni • 

1722 aáj11s 7-én / 141.sz. / Fer1nger OJniel neveztetik ki 
U1•vlilgyze t>ányA,, ester segéddé heti 6 ft f'izetéssel. 

1723 deczember 16-án jelenti Flaantz OJniel Feringer, hogy 
Ut•völgyon Január l-t61 november végéig az évben 14.,36 '.5/4 pa111 

érez termeltetett, tehát ez évben szép jOV'edelem remélhet6. 

1724 január 24 én jelenti Pal J i te ch k61iy v vi v6, hogy az ,, x 
v&lgyi termelés nagyobb ~sze a Gugelb61 szá11ti8zik. 

1724 jsnuér 24-én ); i eutattatit:, hogy 112,-ban U1•v6lgylSn 

15."'"7"/'""2 paan érez 4s 5645 ,14 paa,n bányoércz te1°1,ieltetett, a 
rizblmorból pedig 41„9 • 94 :f'aaat táblai áz Wcs1 sulyban, és 138 

• 96 ront p1eiszer kupt'er wá1 osi e11Jyban termeltetett • 

.1724 ,prilis ll-i.k4n jelen1.i lticbl L1ic'tw. Deadda 111-völgyi 

b4n,yaNtster és Flanz Daniel Peringer, hogy e mult hó végén a 

Gugelben :ta.6 oagy :teJt6 hely 1188Bilányodott annyira, hogy 1, 

• 



• • 

ó~ -

embert vnnan máshová kellett áthelyezni, és val.ószinil, hogy az 

ott maradt 14 embert is át kell helyezni, ez által a te11,1elés a 
jöv6 hónapokban nagyon meg fog apadni. 

1724 j11niua 6-án jelenti Pal.litsch f6könyvviv6 9 hogy az 111 
• 

völgyi bányamester Deadda Mihály Lajos j11nius 5-ikén meghalt. A 
bányát egyel6re Peringer eegédbáeyamesterre bizta. . · ' 

1724 augusztus 6-án jelenti a f6kamsragróf az udva1~ kema
nnak, hogy Deadda,az ,ix•völgyi bányamester meghalt. 

1724 szeptember 4-én jelentést tesz Feringer helyettes 11x 

völgyi bányamester, a Beszterczebányán ev6 bá~ászharang tár -
gyában, mely harangot 1564-ben, a tárapénztáxuál lev6 eredeti 

szerz6dés szerint az 111•völgyi bányászok eaját köl tségükkel hely

eálli tani segitettek, a beszterczebányai városi hatóság ellen
en kötelezte magát, hogy a haranggal a táxsspénztári tagok halá

la esetében harangoztat. 

Öreg bányászok beszélik, hogy ez el6tt 42 évvel az ilyen ha

angozás még megengedtetett. De azután a pestis miatt igen sok 
bányász elköltözött Urvölgy1·61 és Qida vára visszavételt!re is 
sokan kiküldettek, de többé vissza nem t4rtekts igy az a szokás 
.eledékenységbe ment. A Rák6ezy-féle fo1"1·adalom el6tt megkeres-

• 

ték egyszer a várost, hogy harangoztasson, de a város ekkor a 
ké1eJmet nem teljeeitette, azt adván okul, hogy iratai el vannak 
rakva, s már nem tudja senij, hogy mj okból engedtetett meg va

laha a ha1"Sngozás. Azután következett a Rákóczi fo1·11Ead&lma, s ez 

alatt és azóta senkinek sem jutott eszébe a harangozást kérni, 

csak most nem régen mid6n Deadda bányamester meghalt• kérte a 
plébános, hogy a régi szokás szerint 3 nap egy11,ás után hax"Rngoz
zanek Beszterczebányán : de a város, e kérést nem teljesitette, 

ámbár a régi szerz6dás neki felmuttatatott, de a város tanácsa 

ugy talál.te, hogy e szerz<5dés már elévült. Az óta egy m11nk4s te
metésére is kérték a hatfingozást, de elutasittattak. A~ -
gróf pedig azt hatá,•ozta, hogy bal aeszák el ez Ugy eli ntézésát 

addig, rni g 6 Beszterczebányá1Ya nern árkezik. 

1724 szeptember 18-án jelentik a beszterczebányai f6tisztek, 
hogy U1°völgyön a Tagstollen-ban 48 1/2 l.Slnyi1 e a táró szájától a 

riigi ácsolat ki cseréláee el Jcsl má,val t6r4s törtánt, ás f'elOl 1 61 

annyi homok és törecs nyoo,,11 t be, hogy az egász t41 ót betömte, 

10632/lliw -
• 
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ás eg:, uurokást oda szoritott, kit csak , nap u111Jva lehetett ki-
• 

szabadítani, de akkor már halva volt. Csak 5 napi m.eger6ltetett 

munka után lehetett a tárót ismét járhatóvá tenni. 
1724 november havában ll'.59 paar sárgaé1°cz és 101. 1/ 4 paar 

fekete 4rcz te111ael te tett Ux•völgyön. 
1725 február 27-én jelentik a f6tisztek, hogy Ux•völgyön az 

eJm,aJ t évben 12.,692 1/2 paaxn érez és 6.027 ,14 paa,u hányó-

érc te11,eltetett. • 

A bámorban termeltetett: 
'3. 700 m 8 font bécsi euly táblai áz a bolland•isok szám4ra, 

2,4 • 99 f'ont sals) 10éz. 
Piacher Mihály bányapol,gár beadott :52 m 72 font bécsi suly 

tábla rezet. Végre még tezmeltetett 22, m 69 font bécsi sulyu 

p1°eiser Kupfer. 
1727 febr11ár 18-án jelentik a beszterczebán,yai f6tisztek, 

hogy az 111•völgyi bányák J>Yligati részében a Batzegx11nd felé le

mélyi teni kezdett Obex 1,a11i a\x1a a kózet keménysége miatt nagyon 
lassan halad, s havo1,Jc int csak 1/2 - 3/4 61.nyize mélyi ttetik1 a 

lcöl tség pedig 80 fiot tesz, ugy, hogy 10-12 évig fog ta1•tani ,mig 

a Ratzegrundban levc5 Jmoe táróval a ly,ikasztás megtörténhetik. 

Ez a nehéz ás költséges m11nka végt-ehajtása sziikséges, hogy azon 

a · területen egy uj és jövedel 111ee bánya.,.j velés keletkezhessék, és 

az ott lev~ fekete é1°czeket lefejteni lehessen. Uz•völgy egyébi

rmt jól áll, a 01,11 t évi te11oelés 5018 m 92 1/2 font rezet tett, 

a cs11rgatáseal pedig 551 márka ?>1 1/2 pirit ezüst 10,467 ft 

4 1/2 kr értékben nyeretett. 

1727 deczember 16-án elhatározza a f6lcsmeragróf', hogy miu
tán Urvölgyön senki sincs a);i a bánysméréshes értene, oda egy 

bru:cyag,éz nök alkal maztassék. 

1728 február 16-én I endeli a f'&arns11lgrdf', tapasztalván, 
hogy Károly táró telepi téeénél és ki vága.sánál nagy hibák tör--
tántek, mert e tárdnak a Bergm.eisters Stolwanddal kellett volna 

lY\1ksaztanj, és most kitiint, hogy a mérás el volt hibázva, mert 
a tárd sok öllel magasabb: ennál togva szO)ségeanek látja a mil• 

vel4a Yezetés4re egy gondosabb ée szakért6 tiszt al)aJmezását, 
mert a bányamester Feh1•jnger, sok áYen át egyezer sem gy6z6d6tt 

meg ar1dl, hof!:1 a Xá,aoJ7 t416 jdl. vezettetik a. Rende1i tehát, 
• 

106„2/lfnti 

• 
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hogy Heinx~cb Mátyás eddigi bánya ügyel6 mint ~atiszt /Ein

tahler / vegye ,t a b~a kezelését, s a végx~ eddigi fizetésén 
telill hetenkint még 1 :f"tot kapjon, és n.em a bányao,ester, hanem 
a f6tisztek alá· rendelteeeék közvetlenill. Az 6 eddigi helyén el!'3 
más ügyel6 aJka)m9ztaseék, és Fehringernek az is megtiltassék, 

• 
bogy a birósá.g hatáskörébe avatkozzék. · 

1728 márczius 20-án jelentik a f6tisztek, hogy a mult év -
ben összesen 5359 mázsa 44 font réz küldetett el Beszterczebá -
nyárdl. 

Ebben volt 111•vOlgvi táblaréz 5004 m ,1 font 

a régi kohdkc,ál kikutatott ráz á 44 :f"t 91" 15 " • 

bányapolgá1sági NZ á ,5 ft 45 a e• 102 " 69 • 
preiser Kupfer á ,2 :f"t 116 " 62 .. 
tárcsaréz á 42 :f"t 2'9 • 6 " 
rézsziporka á '.52 :f"t 12" 41 • 
szemcsézett réz ' .. 20 .. 

összesen 5,59 " 44 " 
1728 április 5-én kimutattati.k a bevételek éa kiadások som

mázata 
1725-ik évben Egyenként 

:f"t xr /n 

BeTételek: 

készlet az év .elején 
ellá t.11,ány 12 á 8000 :f"t 

városi rézért 26 m 44 font 
Pische1 féle 42 • ,2 font 
rézért 

101 m 45 
28 " 5 

zért 

font salak x·ézért 
„ törákeny 14 

4.882 '' 
96.000. 

986 40 

1.126 24 

1 

• 

• 

• 
• 

-
Átt4tel 109.00, 18 1 

106,2111n, 

Összese·n 
:f"t , x· /n 
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Egyeokáot 
ft KI" /n 

Áttétel 109.00, 18 1 

nlgi tö,etelésbcll. r4zért 
lipcsi •aradaJ o,11ból 
a rézh4a;or bevételei 
a szertár 
11c•völgyi szertár bevé

telei 
a beszterczebáityai ge

reblye 

11lmanJcai f'Urász 

607 52 
6.7,6 9 
- -
- -

- -

- -
- -

beszterczebál\f&i kohó - -
tajovai kohó -
a csurgatdi kohó &113agárt 224 22 

ezüstért 7.402 J4 
rhoni tzi vasgyár helybár 
bevátel - -
tiszolczi • • 
eladott tUzi:táért 

• snxárt 

eladott szénáért 
különf'éle haszonbé,ek 
bilntat4e páuek. 

~ 

rendkiVilli bevátelek 

Osaaea beTételek 

- -
- -
- -
- -
- -

- -
- -
- -

2 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
0 

2 

' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-

összesen 
ft ,,. 

109.610 
6.7J6 

0 

9 
1,.,16 58 

122 19 

1.961 54 
1.826 ,e 

644 -
41 2 

7.626 57 

I 

,1, 56 

1.298 40 
8„6 52 

4.598 ,o 
62 57 

126 20 
1.472 18 

18 54 
267 19 

185.,,1 

/n 

• 
2 

2 

2 

• 
2 

l 

l 

• 
2 

• 
• 

• 

-
2 

' 
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• kiadások Egyenkánt 
fi J J' 

11 ,., ölgi báD1&bérek 73.681 25 
beszterczebányai ·koh6bé1ek 4.414 12 
óbegyi .. 6.206 
tajovai .. 2.259 
ca,irgatómil .. 2<>708 
rézhámor .. 1.,09 
rhoni tzi vasgyár .. 4.724 
tiszclczi • .. ,.099 
beszterczebányai pxeblye 4.100 -
,,Jmsnk:ai fíjx ész 1.84-8 
beszterczebányai szenités ,.599 
uJmen)ai sörház 1.506 
beszterczebányai szertár 15.468 
közös költeágek 7.720 
tiszti f'izetéeek 4.945 
kéml 6 mfihely köl ts4gei '' 
kaJtti .kápoJ na 999 
ke111atok 848 
lefizetett adósság 2.616 

-
CIIIWrek 366 

réz zás 427, m ,o f'ant 3227 
irodai ezerek 

utiköl tsé89'k 

gok • 

rend) 1 v(JJ i ek 

nagy • dlma4rt 
kegyea adc+eányok 

a ki.a.dú 

aaradt as év v.Spn 

,ttdtal 
• 

• 

268 
60 

6.777 

2.110 
1.191 
2.700 

18 

• 

• 

• 
• 

• 

15 
47 

44 
15 
56 
41 
55 
52 
22 
26 

25 
1, 

59 
2 

15 
50 
40 
45 

• 
50 
15 

,o 
'4 

• 
56 
• 

• 

Összesen 
/n f't 11· 
2 

2 

2 

l 
• 

2 

• 
2 

• 

• 

1 

2 

• 
2 

• 

• 

' .. 
• 

• 
.. 
• 
2 

• 

• 

• 
l 

• 

• 
• 165.621 51 2 

19.710 7 ' 
• 19.710 7 ' 
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Rgyeo)lnt 
-

ft Ml· /n 

átvátel • • • 
A hollend i r4zelá,• •!Si tdk 
kaptak 4102 a 59 ~ont. re-
zet á 4-4 ft 180,51., 57 • 
e1•1e fizettek e1l4t-

a bécsi pénzvercShöz 
száll i ta,tott 12 • 16 fOJ1t 

szeace,zet t t'áz, tesz 

öeazee i'elesleg 
• 

96.000 • • 
• • • 

• • • 

Osazeseo 
11° /n 

19.no 1 ' 

• 

84.51, 57 • 

,,5 2 -
• 

104.759 6 

t'6tiszt.ek a beazterczebá-

1627-ik ,'Yben 

Egyen)Jnt 

i't 11' /n 

Bevételek: 
x,azlet az év alej4n 19.710 7 
az 4v fo]ye1et4n kapott el-
látmány Schreivog9ltól 51.C()O • 
102 a 81 tos1t Fiecher-
t,1e r4z,rt ,.168 15 
69 • 26 font téra.r4s 
tlSlöelega 520 51 
ellá · :ae)mecsi •irada) aa-

tól 21.000 • 
• .. 
• aaek6i • 
• l.ipcei • 

a rázpöröl.yt"1. eladott 

4.280 • 
l..877 16 
1.000 • 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

g4rt. 
a aze1st.Artdl " 

18.]16 25 
,1.281 ,9 2 

111' völgyi azart41•tdl: 86 4 2 

106,2/IIM 

, 

Osazeeen 
,,. /n 



• 

• 

a beszterczebányai gereb-

lyétől . 
• 

az ulmankai :fürésztől 

a beszterczebányai kohó

tól 
tajovai kohót61 

a csugató kohótól 

robni t zi vas gyártól 

tiszolczi " 
eladott tüzifáé.rt 
ulmankai sörháztól 

eladott lovakért 
,, 

szénáért 

kiilön:féle has zonbérek 
büntetés pénzek 

rendki viiJ i bevételek 

Összes bevételek 

• 

10632/llné 
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Egyenkint 
ft xr 

1.431 
2.307 

1.081 
478 

10.684 

2.100 
341 
495 

3.725 
37 

104 

1.964 
21 

1.093 

• 
6 

45 
26 
22 

29 
2 

58 
50 
45 

• 
45 
30 
46 

Összesen 

/n ft xr 

1 

2 

• 
l 

3 
2 

2 

3 
• 
• 

• 
3 

• 
3 

• 

• 

190.509 28 

/n 

I 

2 
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E:iad4sok Egyenttnt 
ft 11• /n 

Ul"'l'Ol&Ji bárfizetések 77.'48 28 • 
beszterczebá1'1ai koh6 b4r. 4.521 ,1 
dlMtgri kob6 • 7.042 ,1 1 
taJcmli kob6 .. ,.109 2, 1 

• csurgat6 koh6 • 7.169 56 ' 
rizp610J7 • s.a,1 5 l 

rhonitzi vasgyár • 10.544 8 ' tiszolczi vaagyár 4.218 49 2 

beszterczelMtnyai garebl,7e 4.102 56 2 

,,1ma11Jcai l\Sc•4sz 2.190 5, ' beszterczeb4n;yai ez4ná-
getés 4.,,1 55 2 

1>lmankat sörház 2.029 ,1 ' besz terczebá111ai eze1•tár 13.787 28 1 
közé5s k~l ts4gek 645 ' ' sz4natermeláa 121 1, • 
tUzih.te111tel4a 6.108 2 

tiszti ftzet4sek 4.506 40 • 
káml«' llilhely 62 '.59 2 

• 

katholiJa,e kápolna 1.001 16 2 

416 40 • 
nyugalmb4rek 370 40 • -
r4zasállitáa ,.526 '' • • 

i1 odai szerek 269 59 2 
utazáa költe4gei 44 12 • 
a köraöczi kamarának 4.450 - • 
rendki9Uli kiadáaok 909 5 • 
Nagyb4.n.Yára dl@tt4rt 6.600 • • 
alamizan4k 2, 22 • 

öae•ea ldadAa 

• 

• 

összesen 
f't 

• 

177.505 

• 

1 ,. /n 

12 • 
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tehát káazlet az év végáll 
a hollandi vál J a] kozdk kap-

tak 4500 • rezet á 44 n. 198.000 • 

erre tizettek eJlátetáDJt 51.000 • 

tehát tartoznak még 
• 

Osazeeen 
ebb61 levoaava: 
a Se1meczr6l. kapott 

ellát"407 
az 111'8daJ ma) t61 • 

• 

összesen 

Pelesleg 

• 

• 
• 

• 

21.000 
6.157 

• 

• 

• 

-
1,.00, 16 2 

• 

• 

• 
147.000 • • • , 

160.00, 16 • 

• 

,,.157 16 • 

• 126.846 • 2 

1728 április 15-án bejelentette Fischer Márton bányepolgár, 

hogy egy vágatával az e§1en a saját tel.kében régi vágatba Jy,ikasz
t ott, eonál fogva bizonyos, hogy az 111·v6lgyi kincstári Dú. velés az 

• 

6 telkében dolgozott, kéri a vizagá].atot és· ká ,•ta) ani tását. 
1728 auguszt,,s 27-én jelentik a :f6tisztek, hogy U1•v6lgyön 

julius havában csak 698 ,14 pa111 érez te111eltetett / máskor már 
rág6ta mindig rneB}laladta a havi termelés az 1000 parnt/. Oka en 
net: rásziot· a rn110Jcahelyek elazegh>yOJése, ráazint pedig as itt 
Yolt aelmeczi biztosok rendelete, hogy az érczeket )int aágegy

azer át kell válogatni ; mert evvel a bányászok sok id6t el t61 ta-e 

nek, 4s nem dolgcnbatnak t a bányában. 

~ igr ·~válogatott árczekkel azután egy olvasztóban prdb4t 
tettek, de még kevesebbet hoztak ki belclle' mint a rigi 16) sze
rint v41aeztottakb61. 

1728 szeptember 4-án jelentik a f'6tiaz:tet:, hogy a -ault b6 
napban Urvölgyön 81 ,14 parn :tekate 4rcz 4a 1054 parn 8'rgúrca 
termeltetett. A ~dt:ut.atáa pedig 1026 1/2 parn 41caet adott.. 

1728 szeptember 28 án jelentáat tesznek Be)'bl Nl Perenca 
f&ö1,1vvivc5, Xeyling János Málll bi 16, és Spiegl Pe1:rJi1»111d 

tiazt as Urv6J1·7&1 tapasztalt Yiazo,1yo)16J t aeJ7e)1wk raes-
naap)áe4ra a fi f' mtet kik1SJdte EJ,,• ,o ,,,. 
106'2/llm 

• 

, 
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Az ,,,·völgyi bánya 10 teleprészre von osztva, melyekr,ek veze
tés4re 6 kfD ön ügyel& vannak rendelve. A m•ir,kások érczazak1114ny-
ban , de ha kevés az ércz(lk, veszteséggel dolgozó vájdk-
nak neveztetnek, és annyi eegi.tságet kapnak, hogy heti keresetük 
25 garast tegyen; 219 ilyen veszteséggel dolgozd vájdt találtak; 
a többiek iDegk.ereeik a rendes heti bérüket, s ilyenek most 67-en 
vannak. 

A bánJI& igen terjedelmes ,, éa egyszeri bejá1·ásbdl nem igen 
alkothat magának ember biztos itéletet, mindazon4Jtal megjegyzik 
a következ6.ket: Kirchner bányagoodnok is ott volt Urvölgyön, és 
miután 6 l'/JJ-ben fflJrnárte a b~át, legjobban ffllvilágositbatta 
volna 6ket e viszonyokt~l, de rnínően kérésük ellenére sem ment 
velök sohasem a bányába, igyekeztek tehát 6 néJJc:QJe eligazodni. 

1. Azt tapaazta1t4k, hogy az ilgyel6k mindig azon töreked
nek, hogy a kezelésük alá xendelt teleJc x észt~ sokat te1111eljenelt, 

s ezért az egyes telepréazeket mint külön bányákat tekintik, és 
a szoc11ez4dokkaJ nem szeretnek együtt milködni még akkor sem, 
szállítás és légvezetás ezt kivánják. 

ha a 

2. Találtak a bejárás alkaJrnával. a a,,,eakahelyen egyedül dol
gozó vájólegényeket, kik mel14 egy-eQ talca1•it6 f'iu volt rendel
ve. Ezt a f'iut pedig nagyon jól lehetne nélki1Jözni, mert a vá -
j6legény kötelessége H1•1nkahelyét tisztán tartani • . 

,. Tapasztalták, hogy lcillönöaen a mély szinteken a vájat
végek hajtásánál nem ügyelnek a talp rendes vezetés~re, hmiem 
ennek rendezése végett kés6bb uj munkásokat aJkslmaznak, rni fe
lesleges költséget okoz. 

4 • Gyat,,nn megtörténik, hogy a veszteséggel dolgozd vájók, 
ámbár érczet tet'Dleltek, azt nem adják be, hanem össze gyüjtik, 
és csak a követltez6 hónapban adják be; ennek következtében az el
s6 hónapban n&i:f pótlékot kapnak, a másikban pedig jó keresetilk 
van, de a kincstár igy ezt az érczet k~tszeresen 11e~izeti. 

5. Az árczet te1111el6 vájdlcnak megengedik, hogy az 412cz vá
lasztása végett jcSkor j6jjön ki a bányából; pedig az érczválasz
tást szabály szerint csak a 10(,azak után kellene megtenniök. 

6. A azakmányt nem a báeyábaa a hónap eleján, hanew a szá
mozkodásnál a hónap végán adják a mi1nkásoknak olyan módon, bog 
hetenk.Snt 25 garast kereshessenek. &z által a aza\1114ny,,ak min -



den haszna el vész, mert a 

zik is, mégis megkapja az 
• 

• 

munkás tudja azt, hogy akáx,oi t dolgo-

6 25 garasát. Azt mondják, hogy Urvöl-

gyön oly változó a k6zet, hogy egs hónapra el6re nem lehet szak-
-

rnányt adni; ha ez igy van, akkor adjanak kéthétre való sza'k,,,ányt. 
7. Azt találták sok helyen, hogy olyan k6zetet is repeszte-

nek, melyet cs el is ki lehetett volna szedni. 

a. Azt találták, hogy a ldszáJlitott csillék nem voltak tel

jesen megtöltve. 
9. A déli bányaosztál.yból a te11üelt árcz Nádor ak,,án szállit

tatik ki, pedig M4ria akr,a közelebb volna. 

10. A favontetók és ácsolók hetenként 5 müszakon.At dolgoz

nak a 8 óra, a k6vetkez6 módon: hétf6n dolgoznak 2 müez&Lon át 

egymásután, tehát 16 óráig, kedden hasonlóképen, szerdán pedig 

csak egy milazakben, igy kidolgozván a heti 5 milszakot a hét töb

bi részét otthon töltik. Ez nagyon rossz berendezés, mert nem 

lehet, hogy az ember 16 órán át szorgalmatosan dolgozhassék.Ezt 

könnyen meg lehet változtatni, ha ugy intézkednek, hogy az ácso-

lás akkor történjék, mjddn nem szállitanak. 

ll. A napi tárót, melyen át a m,>nkások beján,ak, a rniiszak 

vágeztéig zá1·va ta1·tják ugyan, de azért a munkások még is jókor 
• 

hagyják el munkahelyillcet, és a napi táróban ülve várják meg a 

müezak végét. 

12. A mi)szakot az Ugyel6k jegyzik, és a tár6-6r s egyik a 
' másik jegyzését tetszés szerint kijevi tja. H~lyesebb .lenne rová-

• 

sokat ta1•tsni , melyeket nem lehet oly könnyen megbsrni si tani. A 

tavontatók, ácsok, vízhordók és takari t6k rniJszakjai t csak a déli 

rendezéanál jegyzik fel. Ezek szá111á1•a is helyesebb lenne a ket
t6e rov'8. 

A kille6 kezelésre nézve feladatul volt nekik ki tiizve meg -

vizsgálni : mikor kezdetett a Ká1•oly táró, mj volt a czélja, mj
r,1e hasznot lehetett tclle vá1·xii , nem lehetett voJ oa e megtörtént 

ká1•t avval elkeroJni, ha l'eringer egy pár év el6tt felméri e bá

nyát? llennyibe került eddig Ká1oly táró? folytatandó e tovább, 
áe milyen iráeyban ? hány évig fog tartani , mj g czélját elérhe

ti ? lleJ·«~ibe tog mág ezután keri5J ni ? 

1 pontokra válaszolva jelentik, hogy Károly tárót 1712-ben 
kezdték, czélja volt Mária akrtávaJ J y,ikasztaní , hosszaaágát a U-

106:52/llntS 
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rószájtól odáig 450 ölre számi tották, 1713 jan11árban vsn elszá

molva az els6 költség, tehát csak 1712 deczemberben kezdtek dol

gozni. Az altárót, mely 1718-ban lyt1kssztott llá.ris akttával, ak:81° 

ták vele alávájni, hogy a viz elvezetését és a szállítást köny
nyebbitsék. 1718-ban az alsó Berg,ueisterstollwand szintjén, me

lyet a Károly táró szintjével egyezőnek tartottak, egy vágatot 

kezdtek a Károly táróval való lyukasztás végett; hogy igya Ká
roly táró levezethesse onnan a vizeket. Azonban csak felill.eteeen 

határozta meg az akkori bányamester Deadda a magassági külömbsé
geket, és most Kirchner mérése szerint kiderült, hogy a Berg -

meister Stollwand 34 öllel mályebben fekszik, mint Károly táró 1 

Feringer is hibás ebben a dologba,o, mert 1722 óta, mióta itt van, 

egyszer sem gy6z6dött meg, hogy a lY1>kaeztás végaehajtható-e, ée 

a két szint egyezik-e ? Károly táró most 276 öl hossz, és a. Berg

meia terstollwandon hajtott vágatta] együtt 15.185 ft 41 krba ke

rült. Ha Feringer mindjárt eleinte kiderítette volna a hibát, ev
vel a ki ncstá1·11ak legalább 5000 ftot te.kari thatott volna meg. 

Károly táróra nézve azt vélik, hogy ix·ánya 6 61"& ix ány1"B vál toz-
~ 

taaaék, és az ott látható kevés érczet tartalmazó erecske után 

folytattaasék, és ez év után az alatta és felette lev6 szintek

kel ly12kasszanak, hogy tr-iss leYeg~t kapjanak; a Berg.11eister -

stollwandból indult vágatot pedig szüntessék meg, mert most már 

nincs seu11x1i cz~lja, ée csak medd6 hegyet vágna kei-esztül, mely
ben e zcek nincsenek • 

• 
Megfontolták azt is, hogy nem lehetne-e ezt a vágatot a föl· 

azinig folytatni? Spiegl fölmérte a fölszi nen Károly táró szájá

tól az ee~st le a ft5uton lev~ Szt.János kápolnáig, és 11gy talál• 

ta, hogy 49 J/4 öl. Ebb61 tehát látszik, hogy a Berpeisteratoll· 
wandot a külre lyukasztani lehetne, a kápolnától 15 öllel magasab
ban i hanem e v~g:x e még mintegy 900 ölet kellene ki vág,ii , asi , te· 

kintetbe véve, hogy egy légRk11a ia szilJreéges lenne, nagyon sokba 

kerülne. Ezt tehát nea javasolhatják. 
Be járták ezen ki. vill a Wasserstol J en t is, aely egy 1720-ban 

tartott f6bejá,áa aJkalmábdl az4rt kezdetett, hogy a ca:raf'fa-f4le 

bizottság határozata szerint a hegy másik oldal ára JY11):asazon, ,, 
8 szeleczi és ne,eczi vizeket a IMria aJs 11& gépeinek hajtását a be· 

vezesse. Ez a tárd a 40-ik Glben ))">Jraaztott Mria akt1áva1, és 

10632/llnd 
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azt reménylették, hogy Mária akt1án tul nemes ereket :fog,:aak vele 
átvágni. 

Ezt a viztárót még eddig senkiaem mérte föl, Spiegl. -
tiszt tehát megtette e mérést, melyb61 kiderült, hogy a tárószá
jától a vájatvégig 157 öl hoaazu, és még 363 1/2 ölnyire kellene 

• 

kivágni, hogy a nemeczi völgybe lyukasszon és a vizet onnan át-
vezetbesse. A táró talpát szabályosan kellene vezetni, most na
gyon emelkedik. A nemeczi v0lgyb61 a szeleczi völgyig megint egy 

hosszu tárót kellene hajtani, ezért nem javasolhatják, hogy ez a 
táró , mely már 4219 :ftba került és még '.5-szor annyiba kerülne, 
folytattaesék. A vizer6t Mária aknára a meglevő vízvezetékkel is 
meg lehet szerezni. 

Megjegyzendójük van még az érczválasztásra nézve is. Az ér
czet az érczvágók mindj,árt a bányában választják, s már készen 

hozzák ki, ahol rézszitákon átbocsátják és 3 félét csinálnak be-
16le; darsbost, kOzépérczet és apraját. Ennek az eljárásnak rossz 
következményei vannak: 1. ho&Y ctZ érczet nem választják ki tisz
tán. 2. A vágók a beadott éreznek nem :fémtartalma után, hanem 

csak a mennyisége után :fizettetnek, és 3. a választásra ügyelő 
altiszt is csak a mennyiség szerint :fizettetik, tehát azt minden

képen nagyobbi tani igyekszik, s teJ-talom iránt pedig nem érdekl6-

dik. Azt javasolják tehát, hogy az érczválasztáa kint a karámok
ban tOrténjék kell6 :felügyelet alatt, a beváltás pedig a fémta1.,.._ 
talom szerint f'izetteaaék. E végxe nagyobbitani kellene a válasz
tó karámokat, de ennek költsége b6ségeeen megtériiJ ne a kohókban, 
hol a tisztább érczeket gyorsabban és kevesebb költséggel lehet
ne feldolgozni. 

A választott érezek tax•talom szerinti átvételével a kohóke
zelésnek is némi változtatása já111a, mert ott sem próbálják meg 
most az érczeket, hanem a néJkOJ hogy tudnák mi van benne, fel
olvaeztják, és csak azt jegyzik fel, hogy 100 pax'll érczb61. hány 
mázsa kánesk6 lett? !gy azutén nem tudja senki, hogy az olvasz
tás alatt mennyi réz ment veszendőbe T 

Pedig ha 6saze ezámitják, hogy a beszterczebányai ás óhegyi 
kohó a 111111 t évben összesen 25.121 pa1211 bánya és hányó érczet dol
gozott fel, tehát 1 parnt 2 mázsával száa,j tva : 50.242 mázsát, 
ás ebb61 összesen 4385 mázsa készelt rezet kellett volna tezmel-

10632/llné 
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ni, tehát 4,6 mázsa réz veszend6be ment, tehát közel~ ~/4 S. 
Pedig voltak az érezek között 24-,o fontosak is 1>gy, hogy az át
lagos ta,•ta)mst talán 20 fontra is lehetne venni, 01ely esetben a 
:témveezteség 17 ~on :felül lenne. De a1•1•c51 most bizonyosat nem 

mondhatni • SziJkségesnek tartják tehát, hogy a kohólcezelés is a 
• 

f'ámtsx•tal Cii• szerint ellen6riztessék, és az elkerillhetetlen fám-
veszteség megbatáxoztassék. 

Cz ntréz is nyexetik a bányában, az e1•1e alkalmatos vizek 
sze\,'ényekben vezettetnek, melyekben ócska 
havonJc int le tisztogatják a rája rakódott rézt61. Sziikségesnek 
tartják, hogy a tisztogat&s gyakc•abban, minden héten történjék. 
A czement szek:rényekb61 kivett iszapot beváltják a kohókban, de -
a nagyobb rézdarabokat csak ugy adják el idegeneknek. Meg kell 
hagyni a bányamesternek, hogy mindent a kohóban váltson be. Ha
sonlóképen nagyobb feli2ttyelet sziikséges a zöldf'esták, e is. · 

A bánya költségeit még a k6vetkez6kk:el lehetne apasztani : 
1. A bányának van most 159 ácslegénye, 1720-bao csak 1,0 

volt, s azok számát is leszállították 87-x-e. Azt vélik, hogy most 
100 legény elegend6 lenne ée 59 néJki2Jözhet6. 

, 

2. 42 törés vágó /111•ockha1ier/ tsrtatik most, de ezeknek leg
kisebb része dolgozik a bányában, hanem rnindenf4le kil1s6 mnnk:Ak
kal vannak elfoglalva, m11nkájuk pedig ugy számi ttatik el, mintha 
a bányában végezték volna. Ezeket, emennyiben a 
szükségesek el lehetne bocsátani. 

:,. Haeonl6kápen nagyon sok a takaritd fiu. 
4. A f'avontatdk 1722-ben 40 en voltak, most van 69, lega

l&bb 20-at el lehetne bocsátani. 
5. A :favágók között számittatik el Debnarik Tamás bé-re, ez 

pedig a báeyamester,1ál szolgál. 
6. Nagy a :taggyu :fogyasztás. Selmeczen 2 vágó számára csak 

8 li'4 lat, a többieknek pedig csak 6 1/2 lat jár, itten azonban 
minden ember hetenként 46 latot kap. 

7. A puskaport a repeszt6k tetez,s szerinti me~ságben 
veszik ki. 

a. A nape?Amok jegyzése nem pontos; ezen ldvQl 2 ember min
den háten kétezer h•,at visz a városba a f'6pénztáros, f'c5k6~vvi
v6 és az udvarbird azámá,1l, ezeknek oapsz4ma pedig a bányaköltsá
gek közt számittatik el. 

106,2111n, 
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9. Az. ital a munkásokrl.Bk hitelbe adatik, ami a m1inkásolret 

részegeskedéare szoktatja. Ám.bár meg kell vallaniuk, hogy ez a

latt a 2 hét alatt, mig U1·völgyön voltak, részeg embert nem i -
gen láttak. A bort Neffzer f6pénztároe kil:Ldi, és itczéjét 7 kroa 
méreti, a bor rossz, Beszterczebányán pedig jó bort lehet kapni 

±tczéjét 3 kxTal. Hogy a bormérés haszna elszámoltatik-e, azt 

nem tudják, mert azt Neff'zer egyedül teszi. 
10. Hasonlóképen árusit Nef"f'zer Urvölgyön sóvári f6ttsót, 

hogy milyen haszonnal, azt nem tudják. 

11. A hányókutatás nem vezettetik rendesen, az összegyült 
érezek néha csak 5-6 fontosak, de n.éha van köztük 22 fontos is. 

• 

Ezeken kívül tudakozódtak, hogy a f6tisztek ját'.t1ak-e gyak
ran a bányába? Azt hallották, hogy nehány év óta sem a főpénz

táros, sem a f6könyvviv6 nem jár a bányába; a köeyvviv6 Pal.itsch 

avval mentette magát, hogy az 6 tan,ácsaira nem hallgatnak, tehát 

ink:Abb oda sem néz. 1720 óta nem tartatott f6bejárás. Rendes ta
nácskozások sem tartatnak; a fizetések alkalmával megbeszélnek 
ugyan egyet-mást, ~s intézkednek, de jegyz6könyv er1·61 nem ve

zettetik. A bányamester Feringer sokszor egész hónapban sem lát

ja a bányát. Az 6 jelenlétükben azonban szorgaJmatoe volt, de ta
pasztalták, hogy a bánya minden viszonyait nem ismeri. A bánya 
imokksl, szertári i1nokkaJ , érczroér6vel is a f6 ilgyelókkel he

tenkj nt tanácskozásokat tart, de mert a bányát nem ismeri telje
sen, az ügyel6k véleményét kénytelen követni. Különben önállóa:n 
intézkedik olya11 dolgokban, melyeke·t ért• nem igen kér utasi tást, 

ás kiméletlenill tud büntetni. Egy szóval a bányán kivül valóban 
6 az 1ir. Nagyon czélszerü volt tehát, hogy Heinrich adatott mel

lé mint bánya tiszt, csak hogy szfikséges hogy ennek utasi tásai ha

tározottan ki.adassanak. Czélszeril lenne 6t mint segéd bányames
tert nevezni ki, mely hivatal régebb id6kb61 ismeretes. 

A bányailgye16.kre nézve szilkeéges lenne, hogy a kezelésük 
alá adott telekrész koronként változtassék, s igy 61c lassanként 
az egész b~át jól megismerhessék. 

1729 márczius 2-án 1 endeli a f'6ksmaragróf', hogy GaJ 1 Bapt. 

János segédbányatiszt Leithner József' expectenssal és Seiwald 
fela6biebertárói vágólegénnyel U1·v6lgy11a menjen, és e bányát ~el
márje, s a térképet eJkéazitae. 

l0652/Jln4 
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1729 márczius 10 én jelentik a :t6tisztek, hogy 1728-ban u1~1 
• 

völgyön összesen 20. 780 3/4 paru érez, 25 m ,4 1/2 zölMesték, 

4s 23 a cz,ementráz te111•ltetett, az összes költség pedig 78.647 

f't 28 l ,'2 .11· wlt. 
A rat.zeg1 .indi táróval )ytikesztendó Obernauer e\t,a most ur 

81 1/2 öl mély, és mág 68 1/4 ölnyire kell a Jyt1Jrasztásig lemé--
lyi teni, tehát még 5-6 évig fog a aélyi tés tet•teni. 

Az olvasztdkban Besztezczebán;yán ás Óhegyen összesen 4.442 
mázsa szint•áz te111eltetett. 

Beszterczebányán tettek a kohdköltségek 12.521 f't 40 :5/4 .11· 

egy olvasztó hetenként 96 f't 4:2 11• 

költséget okozo~t. 
Óhegyen tett a költség 

egy olvasztó heti költsége tett 
85 :f't J2 1/2 J i' 

A cs,irgatd kohó költségei tettek 

a nyert ezílst értáke 
tehát jövedelem 

• 

-

8.982 n. 9 1/2 11" 

• 

21.503 f't 50 xx· 

2 .464 f't :58 1/2 x i' 
2.897 • 

l- 7 3/4 " 

1729-rben kijelenti Fischer Mihály, hogy miután az 6 rich
·ergx,,ndi bányájában a kincstár a lebeg6 batár felett tete111es 
mennyi.ségil érczeket v'8ott ld..6 e kárának p6t1ásául ,o.ooo f't

tal megeléS1zik; és hogy közöttük minden perlekedés megeziln.jék, 
• 

az egész ját is kész átadni a 1g incstA1·t1ak, ba azután a ) incs-
tár neki az összes 111•vClgyi és richterg11indi ~á\•aak 2/16 xéci,
sz,t átenpdi. 

1729 márc:ziua 16-án jelenti Fab1•inpr bá,,;yemester, hogy a 
sz zMos Piscbe1 :tél.e éa a városi bánya ia egészen közel dol
gozik az 111•völgyi határaihoz, vagy ta]án már benne is vao
nak. Kári tehát, hogy till.6n WnyBJN,nCki :telritel '1tal ez irént 
bizoaayosság azerezt.easéko 

A beszterczeb4nyai f'6tisztek az Ux•völgyan ley6 Gall b 
mé1nöltGt ajáoJották a :telaáréare, de 

bizta a m4r4et, mert GeJJ még nemi rheti e1égp a 
8ZQ1\19it. 
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1729 április l.8 án jelenti Gall BapteJénos~ hogy a 10-ik 4a 

9-it bányaosztál yt már f'el.Dlérte o A 8-ik osztályban a középs6 

iax,111.erfeld-ben megjavultak a miinkahelyek, melyeken a Nzércz 
1/4 - 1/2 öl vastag. Az 5-ik osztályban a Berg,1.eisteratollwand-

• 

ban a Károly tá,•6 f'elé hajtott ellenvágatb&n 30 ölre a vájatvág-

t61 visszafelé találtak 2-,•• vastag érczzsinórt, mely 2Ó-25 lat 

esilstöt tartaJroaz. A bányamester nem engedi, hogy m,inkáb& vegyék, 

mert a találás érdemét magának akarja kier6szakoJni. 

1729 máj•is 2-én megeml.i ti Nefi"zer e~ jelentésében, hogy az 

urvölgyi. rézbányák 171'}-tól bezárólag 1720-ig kerekszámban 

26,.0CX> :rtot / évenként 32.875 ftot / és 1720-tól pedig, mióta 
Fehrlnger a b eeter bezárólag 1728-ig ke1-eks2,ámban 677 .OOO 

ttot / évenként 84.625 f'tot / adtak mint fölösleget. 
1729 szeptember 17-én jelentik s f'6tieztek, hogy a11gi1szt11s 

havában csak 501 pa,n sárgaércz, és 44 1/2 pa1u fekete érez tet'T'

mel tetett, és nem is rem.élhet6, hogy a te1uelés egyhamar növe -

kedj,k, o,ert a Gugel-ben nagyon el.silányodott minden m11nk:ahely, 

az utolsó évek nagy te111ielései pedig :f6képen a Gugeiú6l ezá,iiiaz

tak. 
1729 október ~én jelenti Fehringer a fc5kaJDAragróf'l~ak, hogy 

az é1 ezek a bányában még mindég ne,,, szaporodtak, és a j öv6 havi 

te111elés nem lesz nagyobb. Egyébiránt a 11,eonyiség apadásának a 

tisztább választás is az oka, ugy, hogy a kohóbar1 a m1111ka sok -

k&l. jobban f'og a most beadott érczek:kel :folyni mint azel~tt • 

• 

• 
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1729 deczember 29-411 k im,1tatja Johsnn Péter Pali tach von 

Bartenfels beszterczebdxiyai kÖJ\1vviv6 az 11x•v8lgyi te111,elést és 

költségeket 1710-t611728-ig. 

eg patn áv :fekete árcz sárga érez 
patu."ü 

magyar ft rajuai torio· -
került szám peh111 :tt d /n n xr 
f't 11• /n 

8 28 
8 82 

7 61 
6 65 
5 84 

5 26 

4 17 
4 51 
4 70 
3 a, 
5 57 
4 52 

' 59 
4 10 
4 80 

' 78 

' 21 
15 
5, 

., 1710 - 6.127 3/4 
2 1711 156 1/'2 5.680 3/4 
2 l'/12 26 3/4 8.004 -
., 111, 306 10.259 2/4 
2 1714 ,99 1/4 11.762 2/4 

• 1715 430 14.469 '.5/4 
2 1716 37 3/4 18.172 3/4 

• 1717 - 17.365 J/4 
1718 - 16.747 

1 1n9 - 22.005 1/4 

• 1720 161 14.312 1/4 
2 1721 - 18.454 1/4 
• 1722 - 22 .673 ,,. 
l 112, - 21.418 
- 1724 487 10.2,, 2/4 • 

' 1725 4.2,4 1/4 19.114 
• 1726 2.555 20.5'.52 2/4 

1727 1.612 ,14 23.428 3/4 
• 1728 942 1/4 19.,,8 1/4 

1 1 \ 

50.782 79 1 
51.508 26 3 
61.155 24 1 
70.346 18. 
11.100 17 3 
78.373 87 2 

76.016 83 1 
78.349 27 1 
78.847 78 1 ., 

84.353 • ' 80.624 1,. 
8'.5.5'4 80 2 
89.393 91 2 
87.877 '39. 
89.86'.5 59 1 
88.417 n. 
• • • 
• • • 
• • • 

• • 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
77.4'8 
81.548 
78.727 

1 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
28 

7 
28 

1730 márcziua 12 4n jelenti Palitsch k6111vviv6,hogy Urvöl-
gyön februárban 910 '.5/4 parn érez termeltetett. 

• 

17'.50 május 12-'1:1 Jelenti .Palitach, hogy liprilie havában Ux 

vlSlgyön 1405 pa1n ~ekete 4s eú-p 4rcz te111,eltetett, ~s hogy eny• 

nyi tUzifa t,azlet lesz az idei ueztatáa bev4gaztével Besztercse• 
báeydn, hogy 2 érig ia alig fogják eitogyasztani. 

11,0 május 21 án jelent4at teas Pal.itsch f6kön_yvviv6 '8 ,rcs
már4aelm41 elC,f orduld hi~o) 1'61. B1anek okát abban találja, bog 
106,2111n, • 



most 5 :ftile é1-czet vesznek át, melyek szex1xx1agyságra nézve ige!'l 

különböznek, minden ércz:fajta külön vétetik át a m1mkást6l, de 
azután mindenfajta egy halomra össze töltetik, és ebb6l lléri 
ki a f'u.varosoknak rak át; igy össze töltve pedig az apró 
sze~ azinpor a nagyobbszemüek hézagai közé kerül, 
helyet :foglal, mint az egyes fajták. Próbát tette 

és kevesebb 
megmérettek 

az egJTes érczfajtákból külön bizonyos mennyiséget, ée össze szá
. tották, tett az ósazeg 40 negyed pa1·1,t, ezeket azután össze 

keverték, és ismét megmérté , o csak :55 1/2 negyed par11 lett be-

161.e, tehát 4 1/2 negyed pe1•n hiányzott. Ez a hiány tehát csak 

mérés módjának következménye, és cs akkor lenne el erülhet6, 

ha suly szerint venné át az érczeket. Ezt már egyszer elrendel
te a StehI~mberg Gtmdaker-:féle bizottság, és 2 1/2 évig alkalma

zásban is volt, de a11xiyi kellemetlenséggel és költséggel járt, 

ogy az udvar· kamara jóváhagyásával ismét eJhagyt • 
1730 junius 2-án megemli tteti egy jelentésben, hogy Feh-

ringet máshová neveztete t ef':f'zer ajánlatára, és U1·völ&YJ.'E! 

ideiglenesen bányemesterré K,inzl Chriatian János x~nde tetett. 

1730 julius 15-én VI.Xároly ~·rály rendelete a bizo tság 
jelent sére. 

lo Az ércze választá á1a Ut•völgyön a le0 ,agyobb gondot 
11 :fox,Ji tani, és ne kell eltiix·1ii, hogy jó ércze a. tö1aecse 

özé vettessene , melyeket azután a hányó ból ujabb miinkával kell 

ki e1esni. 
• 

2. Az érezek átvétele nem é1·té szerint, hane suly szerint 
tö ténjék a bányánál is. 

:;. Nem kell megengedni, hogy a kohóban a lcénegek salak 

közé j•issanak, melyeket azután a JAngokon ell ismét Bsszeke11:,s-

• 
4. Gondoskodni kell, hogy e bá~ólcra csak e medd6 sa1ak töl

t esa4k . 

5. Karos eljáx-ás és megszünt e tend6 , bogy az olvssztdk igen 
nagy mennyiséget olvasztanak hetenkint, és igya lcáneg e sal ak 
közé gveredik. -

6. Meg kell fontolni, hogy a Nemetz v51.gyi bizonytalan , i s 

bevezetése helyett a Jlári.e ekr,áboz nem le e jobb a Seegen -
gottes tárót )y•>osztanj a llária akr,áp,$1, és a Scbedliczi v6l.gy 
41Jeaaddbb viztit lehetne ezen bevezetni. 
106,2/lln4 
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7. A ratzegrundi tárót a Si1senstollwand f'elé kell fordi ta-
• ni, és evvel lyaikasztaru. 

s. A bár}3emester valamennyi Ugyel6vel együtt hetenként jár

jon be eg3 bányaosztályt, és ott közösen határozzák el a teend6-

ket. 
9. Az ácsolat helyett ahol csak lehet száx·az falazatot kell 

• alka) roazni. 
10. Miután a cstirgatás e nagybányai leUzöt t 61 l nem mu-

tatkozott czélszerilnek, kístirletet kell tenni friss ólo11unaJ ,mely 
még nem volt leüzve. 

1730 szeptember 12-én Palitsch, Heibl, Staberhofer, Kirchner
1 

Spiegl, Gall és Hainx•ich véleményt adnak a Fischer-féle bánya át
vétele tárgyában. Azt vélik, hogy a városi bánya már igen le van 
fejtve, és lebeg6 határa csak az Ujtáró rdntjéig terjed, a lcincs
tá1·x·a nézve, tehát igen kevés haszxaot hozna, ha át vétetnék, és 

kárt sem okozna, ha ugy ma1'8d, mint eddig. A Fischer-féle bányá

nak átvétele ellenben hasznos lenne , ha sz árban vele megalkudni 
lehetne. Erre nézve biztos alapot csak akkor lehetne találni~ ha 

/ 

Fischer hitelesen 1d111,,tatná az 6 köl tságei t. Kig ez nem történik, 

addig határozott véleményt nem mondhatnak, de azt hiszik, hogy 
most Fischer 10.000 :ftért sem lenne hajlandó a bányáját átenged-

1730 szeptember 12-én jelentést tesznek 11gyanazok az Ober

nauer akna tárgyában, és azt vélik, hogy ezt az aknát, mely a 

Miksa akna ~s a ratze i altáró között közép távolságban van, 
és mind a szállításra mind a légvezetésre nézve nagy kö~ebsé

get fog okozni, minden er6vel folytatni kellene, de :folytatni 

kellene egyszersmind az al tárót is, mely az aJc r•át61 még 147 öl

nyire van vájatvégével. Az akna a János táróig még 42 ölnyire az 
altár6ig pedig még 25 ölnyire lenne leaélyitend6, és 10.000 :rt
nál többe nem kerUlne. 

1730 október 20-án jelenti Palitsch, hogy szeptember havá

ban Ux·völgyön 1145 pam sárga és tekete érez és 1988 1/4 p91111 

hányóércz te1,1,el te tett. 

1730 deczember 7-én igazolásra szólítja a :f6k'amsragrdt a 

beazterczebányai :f6tíezteket 1 hogy mi joggal rendelték el 1729 

február 16-án, hogy U1•völgyön csak egyedül a bányaimok:aaak eza-

106'32/Mnt! 
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bad kereskedni, és mi jogon foglaltattak le egy bányász nejét~ 
2 mázsa rezet ? 

1731 január 3-án jelenti Palitsch, hogy Urvölgyön november 
havában 1414 pat"Il sárga és fekete érez, és 760 1/4 hányóércz 
te1•mel tetett, és reméli hogy a te11üeléa még jobban fog emelked-

• 
ni. 

1731 február 25-én jelenti Palitsch, hogy Urvölgyön deczem
ber havában 6387 ft 46 3/4 kr költség mellett 1537 1/2 pa1·r1 fe
kete és sárgaércz termeltetett, és hogy a mult évben 3763 m 58 
font táblaréz szállíttatott el. 

J. 731 április 3-án elhatároztatott, hogy Ur·völgyön ezentul 
az érczeket nem fogják mint eddig a bányában választani, hanem, 
hogy a munkás a bányában töltött egész id6t az érczfejtésre hasz
nálja, a fejtett érczeket pedig délután napvilágnál válass zu és 
szemelje. 

_731 junius 7-én tanácskozást tartottak Urvölgyön a vi.ztár6 
árgyában. Ezt a tárót a Caraffa-féle bizottság rendeletéb61 

1716-ban kezdték Mária aknától kelet felé hajtani. hogy vele a 
Szele e zi völgybe lyukasszanak, és az ottani patakot a Mária ak
nánál fölhasználhasaák:; reménylették azonban hogy evvel a táró
val UJ ereket is fognak megütni. Mi.után azonban a táró már 190 
ól hosszu 9 és se1111oi féle eret sem talált, és nincs se11ax1i remény-
ég, hogy uj ereket találhatna; és mivel a Mária aknai kerékszo

bát időközben oly magasra épitették, hogy az a viztárónál 10 öl
lel magasabb: ez okokból mindnyájan abban a véleményben vannak, 
hogy ne költsenek hiába a viztáró tovább hajtására és fenntartá
sára, hanem hagyják azt be omolni. 

1731 deczember 6-án jelentik a beszterczebányai főtisztek, 
hogy Spiegel bányatiazt fölmérte az u1·völgy1. Bergmeisterstoll -

andot és a Károly tárót , és azt találta, hogy a Berg>11eiater -
stollwandban lev6 2'' vastag feketeércz ér a Károly táró vájat 
végével 17 ölnyi továbbhajtás után elérhet6, a feketeércz 14 lat 
ezüsttartal al bir. Javasolják tehát, hogy a Károly tárót,to
Yább hajtsák, és pedig a Mária akt1áig, melynek elérése 160 öl ki

vágása után remélhet6, ha a lyukasztás az akt1ával megtörténik , 
akkor nem kell a vizeket a mélységb61 csak 25 ölnyire emelni, és 
a Károly tárón ld:folyhatnak. A Mária akctáo szálli tó kerék elké
aZUlt, és a szállitást nernsokára meg fogják kezdeni. 
10632/Mné 
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17'1 deczember 12 én jelentik Belnx~ch Mátyás és F:teytig 
541 int b4nyaügyelök, hogy bejáx•tAk St.ri tz Jakab hospodár bányá

ját, mely Óhegy felett :fekszik, 6 óra irányban nytigmt felé van 

hajtva 25 lS)nyi bossz11ságba, itt eQ 12 óre i t·án.yban csapó lee

reszt éren van e vágat 75 l5lnyi.re dél :tel.é hajtva, hol a :fönt
jáben nehéz m1m\&helyen 1, 2, és 3 ujnyi vastag sárgaérczet vi

lágj. ottak meg. Az ér csapása észaJc i, a d61.és nyugat :tel.é, :tedü 
és fekü emény medd6. 

Toribb 30 6Jnyi ,e d,1 f 1~ isoaát vannak a :f'öntjében JQ11nka

hel.yek, l.yeken az érez t nyé1°a,yi széles; j nnen még 30 ölnyire 
tovább mentek él fel4, hogy a vágat végét elárb.eesék, de itt 

g most is takaritanak és a vájat váget nen láthatták. 

A hospodár kérte a f grófot, hogy régi követeléseit 
utalván,yozsa ki, rt másként nem birja a báDJ,a k5ltségeit fe -
dezni; a 1'6kamsragróf' megengedte, hogy a 374 .f't 211/2 kr köve
telés ba onként 50 ftnyi részlete en kifizettessék, de csak az 
la a feltételek alatt, hogy Stritz ezt a pénzt a bányamjve -
ésre orc~i tja. 

17'2 márczius egengedi 6)camaz agró:f , hogy Kái•o,._ 
táró, i118lynek ájatvége még 160 ölnyire van a · a eJcr,át61, o-

ább folytattaseák és az ak r,ávaJ 13,ikssezon, mert. ost a mél..,vség 

· z 1 t 129 ·1.re~ és llária ek taáben 137 611 e kell emelni , ha pedig 

Xérol.,y tá,d elkészül, a dáli mivel.és vizei 49 61l.el mélyebben ki-
f'ol.ybatnánek. Azután légvez tés is könu;yebb lesz, ha a KAxnly 
táró Kári.a aJcx1áveJ Jy,,)asztva lesz. 

1732 má1•czi1as l-4n jelentik., hogy deczernberbe11 1562 1.12, 
Jan11árban pedig 122 3/4 parn volt az érezte lés. A kohónek már 

aindent sul.y azeri nt adnak 4t I és a sze1·i nt számi tjá.k a próbák 
• 

ta1·taJm4t is. 

l 732 épt·ilia 3-án jelentik a t'6ti aztek, hogy Urvölgyön a bá
nya nagyon j61 ál 1 , és :teb111árban 1664 ,14 pan>. érczet tel'mel tek. 

17:52 j 11J j 11s '.50 4n el hatá1vzta a :t"6le11a1•agr6f', hogy a m11aiká
a0Jctdl n 41cz lllbsa azá111ra és a vis ta1·tslma sze1·int vétessék 

6t, éa egel6re, csapat számára a k6Yet)ez6 átváteli 4rakat á.1-
lapitotta meg i 

106,2111n, 
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érez 
• 
• 

szinérczpor 

törák 

18 kr 
17 • 
14 • 
12" 
10 • 

ha a 1c,1Jttkások tapasztalni fogják, hogy ezek mellett az á1'8k mel-

lett jól meg~J.hetnek, akkor e sz t ki lehet terjeszteni a 

t6bbire is. 
11,2 szeptember 26-án tartott tanácsko ban jelentik,r -- gy 

juliusbao 1744, a11g,iszt,isbao pedig 15'35 1/2 pa111 érczet te1·11iel

tek, s 1emélik, hogy a szeptemberi te1uelés meg :fogja közeli te
ni a 2000 pa1"J1t. A bányában minden jól áll. 

11,2 deczember 2,-án jelentik, hogy szeptemberben 2249 parn 

ás októberben 1994 ,14 parn érez teI"wel te tett. Az Obe111Buer ak-

na már 129 61 m4ly, . és a jöv6 évben 1 yi>kasztan:i fog a felső 

ratze i táróval. 
1733 márczi•is 20-áo jelentik, hogy januá1-ben 1724 1 /2 pa111 

érczet te11ael tek. 
11,, április 6-án jelenti Heuppl Christian csehországi ko-

hó tiszt, kit a f'6kamaragr6:f a rézkoháazat javitása végett hiva
tott ide, hogy U1•völgyön tan11Jmányozta az érczválasztást. A 

• 

nagy darab érk6zetet a m,mkások a bányában széttördelik, és ki
választják a medd6t. Azutam kiszállitatván, az é1•czválaezt6 helyi

aágben goraőosan eJkiSl önitik a fekete érczet a sárga ércztc51.Ed
dig nem lehet ee111mj javi.tást tenni ezen az eljáráson, mert az a 
kell6 :rel(lgyelst és vigyázat mellett jól megy. Hanem te1uelnek 

olyan érczeket, •l.yeket 6k •gx embsig"-nek neveznek, ezek csak 
aprdbb sumekben vannak a kva1'czba és palába behintve é eddig 

mnt azep,ayebb érez adat'tak át a kohónak 7-8 font rézta1·taJ om

llal. Baaotal 6k4pen a •:telaen"-nek nevezett hull.ad4k a vaskosabb 
,rcz váleaztáeátdl, az ie csak 5-6 foritos. Ezek~ nézve az vol-
na a javaslata, hogy minden választás néJ)rij] össze kellene azo-

kat z11zr•i d•11 ván, azután szi tü:on osztál1t0erai, és Qlepi t&ben 
tiaztára tlS-,ányi teni ; az Qlepi t6kb~ nyert ffil&élcet pedig f'.i no
aabbra lehetne z,,,,,.i vizben nyilak alatt, és ezinport készite-

ni bel6.le. Az Ulepi téanél nem vész el semai sem, a finomabb liszt 
• 

azirel4sán4l van 1;agyan veszteség, de azt b6ven ká,•p6tolja az ,hogy 

10632/llú 
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5-10 :f'ontoe helyf!~t ezentul 15-18 fontos áx"ezet fog,,ak a kahónet 
•l•ti, 17 sokkal könnyebben fogja ezeket :f'eldolgoznj , kevesebb 
~lt.8'«s,1• kevesebb tüzel,kkel és kevesebb veszteséggel. 

A t'6.k.o11 aragrdf' jóvábagyta a javaslatot, és megengedte ,hogy 

egy Jt·ís-'::tlet keresztül vitelére Ux•völgyön egy pár z,iz6milvet f'el

álJ í 
11,, ,vrílis lA-én jelentik, hogy Ut•völgyön február havában 

l.646 1/Z J'8l'1l él"Ct'et tex"Diel tek, a te1"c1ielés legn ,agyobb része ,1127 

·pan a :tels6 ée aJs6 Giigel-bdl szác1Mzik, a t6bbi fejtés csat 

519 1/2 pe.rnt adott.. 

• 

11,, ápi•i.J is ,o á•1 kérik a f"tisztek a f'6kameragr6f'ot ,hogy 
eGZk§éJljön ki nekik havor,ként ismát 8000 ft ellátmányt, c,,jnt rá._ 
s,bben olt, mert a wtani :fttal nem tudnak kijönni ,részint 

a b4nya t:JS.gJ te.c,mlúe esíatt, részint pedig azért, mert a nagybá
~ai 6leot drágábban kell fizetni 6k. 

11,, május 12-411 jelentik, hogy Urvölgy6n márczi,isbsn 5 hát 
alatt 1994 pa1u 4rczet ter11eltek, és ámbár 5 o1vaszt6vaJ f'o].yto
aosan dolgoznak, m4gis már ;-6 ezer parn érez van a kohónál kész-, 
letben, UQ, hogy alig t 11dnak neki bel.y'et ta]áJnj. A nagy sz4xmz-

ság lliatt nem lehetett az idán f'tit uszta111í, pedig 13630 stabl 
t'ekszik a& erd~n.. Szerencse, hogy a m,,1 t évben mág 4671 stabl 
maradt k4szletben. 

11,, junius 19-4n jelentik, hogy áp1·ilisball :5 1/2 hét aJ att 

1780 pa1n érczet termeltek. A vizwzetéket a bukovetzi .t\tx•és -A 11 ! 
• 

lo,,ig a.e. 5000 öJ,ayire lehetne meghosezabbitani, ni1e nézve a 
költs4gYetést el6 f'ogjQ: terjeszteni. 

17', J11J i ,as 14 dt• jel.entik, hogy máj11sban 1826 pa11n bánya

érczet de 1764 parn bá7v6érczet termeltek. Az uj vizvezeték 6000 
öl hoeazu lesz, és tslenlc.tnt 25 garasával ezámjtva 7500 :rtba fog 

kel'(IJ 11i. A t'6lcsmaragrdf' jóv4hagyta az épitást, mert most nyáron 

és ttilen kevés a viz a Miksa aJsr,án, N4ndor aJcraán, ás Mária aknai 
&'pekre, egy pár hdnap ,.,,Jva pedig •~ Obernauer alccaa ia lytiJsesz-_., 

tani fog a ratzegi'•c,adi Jtlnoe t4126ve} • · 

11,, • 1>g,1sztua l'}-4n jelentik, hogy j1mi 11sbsn 168, 1/4 pa,n 
báQraé1czet tel'lleltek. 

17') szeptember 15 4n Jelentik, hogy j11Jiuaban 1698 1/4 parn 
ércaet termeltek. 



11,, október 21-án jelentik, hogy a11gi1ezt11eban csak 1557 

1/2 pax11 érczet te1•111eltek, mert a Gugelban lev6 nagy :fejt6helyen 

megkeskenyedett az érez. Október 6-án lyukasztott az Obe1•11auer 
air,a a ratzegx•11ndi János táróval. 

11,, november 17-én jelentik, hogy az 5 hetet magában :fog-
• 

J..ál.6 szeptember havában 2115 3/4 pa1"11 bányaérczet, éa 2071 l/2 

parn hányóérczet tet'illeltek. A hányóércz 1/4 év eJatt tet'lllelte
tett. 

A ratzegx·,indi felső János táró vájatvégét munkába vették, 

miután az Obe1-nauer ak,aa már vele lyukasztott. A vizvezet~ket 
egáez hosszában kijavították. 

11,4 január 31-én jelentést tesz Heupl Christian, egy kisé,_1 

letr61, melyet a :f6kamaragróf' rendeletébtll szegéey érczekkel u. 
n, felsen" ekkel keresztül vitt. 

Feldolgozott 2231 m 71 :font szegény érczet / 1200 pa111 / me-
1.yek átlagában mázsánként 

Kihozott bel6l.e a kohóban 

értáket. 
Az olvasztás 

pörkölés 

a készelés 

került 
• 

• • 
a hámorban • 
1200 p& i"D béeyak61 tsége 

7/4 pr 50 X 
• • 

Összes k6lteág 

baszoca 

csak 3 1/4 rezet tartalmaztak. 

• • • • • • • • • .. • 2637 f't 3 1/2 Xl' 

ll91 :rt - 1 I' 

50 • 

73" 
18 • 

47 .. 
14 • 

16 3/4" 

571•251/2 • 

1904 n 4, 1/4 
1,2 • 20 1/4 

Hogyha azonban ezeket az é1°czeket olvasztás elc5tt illepi tc5 
szi tákon kisebb• például csak 11, mennyiségx"e taményi tették vol

na, akkor lett voJ na: 

olvasztási költságe 
a park6lás 

a készeláe 

a bá1r,or 

" .. 
• 

az el6kéezités • 

aaazes kl5lteág 

tehét heazan 
nagyobb heazan 

297 f't. 45 J I' 

50 • 
1, • 
18 • 

5·71 • 

47 • 
14 • 
16 ,14• 
25 112· 

• 

1011 ft 28 1/4 

1625 • ,s 
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1734 február ,-án jelentik, hogy deczember havában 1655 l/4 
pa1•n bán,yaér~et te1meltek. Rózsahegyen és Pozsonyon át elszfiJli

tottak ez 4vben 4121 m 35 font táblarezet. 
1734 február 11-én jelentik, hogy a muJt évi november havá

ban 19,1 1/4 p&I"ll bányaérczet és 1242 pa1·n hánydérczet te1111eltek. 

17:34 április 10-én jelentik, hwgy U1•völgyön f'ebruár havában 

1868 1/4 p&I"ll bányaércz te1"A1eltetett. 
17'4 szeptember 6-án kinevezi La .Ler királyi b,iztos Heinrich 

Mátyás eddigi Einf'ahlert m1x•völgyi bányatieztté hetenldnt 6 f't :fi-

zetéssel 20 f't évi f'aál tal 1 mázsa f'aggyuval és szabad l.a-

káesal. az eddig élvezett rét élvezetével, továbbá Amhof' Jakab 
eddigi expe.::~ánst seg~ bányatisztté heti 4 f't f'izetéssel, 10 f't 

f'aáltalánnyal, 15 f't irdszerátelánny'al., szabad lakással.. 6 f'ogja 
a jegyz6 könyvet is vezetni. Végxe ..Je&dda György Jánost expec -
tánsnak heti 2 f't :tisetéssel és a bejá1•áshoz szflkséges j ngyen 
f'aggyuval.. 

17'34 szeptember 10-én rendeli Lauer ki · biztos, hogy mi-
után a koh6nak érczkészle1;e olyan nagy, hogy most is még a mult 

ávi á1czekb61. olvaszt, és az idén ter,1,elt 11196 pa1-nt meg nf 

kezdte, ámbár a bányában az utols6 id6ben a te1,1,elés 1000 pa1·,,1·a 
leszállott, még is szi)kséges és gazdaságos, hogy olyan nagy kész
letek össze ne gyiIJ jenek, ennek okából az érczvág6kb61 '.,50 ember 
a megfelel~ segédszemál,yzettel együtt elbocsátandó, és a texwe
lést 11gy rendezzék be, hogy havonkint mintegy 801w pa1•n ~aér
czet n_yerjenek. Ily módon ki fognak jönni az engedélyezett elJAt
aánnyal. 

1734 szeptember 30-án jelentik a t6tisztek a 
királyi biztosnak, hogy U1°völgy1•61 elbocsátottak 

:,o vágólegdn,yt 
-

17 ácalegéeyt 
27 csillárt 
8 hhorddt 

Bécsben lev6 

• 

e, embert öaazesen, ,a hogy Amhot bán;yatiazt az uj NeJ)(+i·•U l 
Szt.János tá1 dban, mely ár 6 1/8 öl hosszu, azal1111ányt adott a 

m1,e1kásoll twk 5 ftot 61.eok,nt • mi4rt 01. _ mi ndeok i m•inlr!lt végezni 
kötelesek. 
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11,4 október 10-én jelenti Staberhofer a Bécsben lev6 kirá
lyi biztosnak, hogy U1·v6lgyön, ámb~r 70 embernél többet elbocsá

tottak, nem fog rnegapadni a tet"melés. 

1734 november 3-án jelentik a :f6tiaztek, hogy szeptember ha

vában 1440 1/2 parn bányaércz, és 165, hányóércz te1111eltetett • 
• • 1734 november 22-án jelentik a :f6tisztek, hogy az ígért 6000 

mázsa rezet ez évben hiány nélkül el fogják kéezi tenj • 

1735 január 26-án jelentik, hogy a m11l t év november havában 

950 paxn = 2164 m 42 :font báeyaérczet, és 551 1/2 parn = 1128 m 

19 ront hány6érczet teI"meltek, és hogy azóta az érczfejt5 helyek 
a bányában megsilányodtak. A te1'lllelés nagyobb része még mindig a 
Gugelb61 ezá, 01c,azik, hol 62 ember dolgozik a :f'ejtésen, de az ér

ezek folyvást keveebednek. 

11,4 deezember havában tenneltek 2095 m 21 font érczet, 

11,5 janiiár havában pedig 1527 m 75 font érczet a bái:zyábdl, a 

m,,nkehelyek mindenütt 111egsilányodtak. 
1735 február havában te1•11.el tek 1,90 m 99 font bányaárczet, 

tehát a te,uelés ismét apadt. Az L apadás Uképen a 10-ik bánya

mez 6ben: a Gugel- ben történt. A a,igelben ez ér nagyon lapos, te-

hát kereeztvágatoJr1r.eJ nem lehet ee,11111,i t fel tá1·1,i. _. 

11,5 máj,is 2-án felterjeszti Kaschni tz az 111•völgyi érczvá

lasztás árjegyzékének t e1•vát, mely szerint az ele6 8 telekben 

kapnak a m11nkások 

eQ mázsa 2-2 1/2 
• • j-' 1/2 
• 
• 
• 
" 

• • 
.. 
• 
• 

4-7 1/2 

8-12 1/2 
1,-1e 112 
19-24 

f ontoe éx•czárt 
• • 
• • 
• • 
• • 
• • 

a 9-ik és 10-ik telekben pedig k.a11nak egy mázsa 

2-2 1/2 fontos érczért 

• 

,_, 1/2 • • 

4-7 1/2 
8-ll 1/2 

12-15 1/2 
16-19 l/2 

20-24 

• 
• 
• 
• 
• 

• • 

• 
• 
• 
• és ~e1jebb 

• 

\ x•t 
6 • 

12 • 
15 • 
18 • 
21 • 

2 1/2 
5 . 

9 
10 
·12 

15 
18 

• 
• 
" 
• 
• 
.. 

• 

• 
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Mindazok, aicik hetenként 6 x11i)ezakot a 8 óre dolgoztak, és 
ne tudtak t te11,,eloi, hogy egy rajnai :forint jusson nekik 

egy b4t1e, megkapják a hiányzó összeget, mint pótlékot. Az érez

nek ezil8tta1•tal ma után, ha legalább 2 latos atinden m8zsáért l kr-

1$] nagyobb b4rt 
11,5 juli11s 

sárga érczet 
fekete érczet 

· ratzag121ic.;Ji érczet 

próba f:Srczet 
összesen 

április havában 
tekete érczet 
sárga érczet 
ratzegx·,indi érczet 

ösnesen 

május havába11 

fekete é12ezet 
sárga érczet 
ratzegx•aindi 4rczet 

összesen 
• 

hogy márczius 
1653 m 16 

201 • 77 

2,5 m 2, 
1063 • 19 

2 11 56 
1:,00 • 99 

' _66 45 
786 • 5, 

l • 95; 
954 • 93 

havában termeltek: 

• 

11,5 a,,gaasztus 6-án jelenttéet tesz Pali tscb Páter János bes1• 

terczebá111ai f'6péoztáros I hogy 1129-ben, mi.d&l a Jc incstári .anrn -
• 

kásolc a Gugel :tels6 részével a Fiache1 f'ále richtergx11ndi telek-

be behatoltak, és ottan érczet 1'ejtettek, evvel mennyi. kát·t okoz
talc l'iaclae11,ek T 

A mostan már k4azen lev6 tárképb61 ki lehet venni, hogy ai-
lyen te1•CJJetet fejtettek le a batáx2vonaJ01• tul. Heinai.cb -
tiszt, ki a]c)cor a Gugelban Clgyel6 voltt Jc ; •• ,,,tatta a jegyzQ,b611 

hogy akkor e területen 6 fejt6 m,iok4e dolgozott, ás hogy mind -
ösese a.e. 5o0 parn érczet termaJbettek. Bonek ártáke Jcövet>rez6-
k4pen azáo1i tbató ki r 

• 
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100 paxub61 70 mázsa kéneskövet 1ehet 
olvasztani . tehát 500 p&I"nbdl 

164 mázsa kéneskövet rakr,ak egs pörk6-

l6 halomba és nye1, iek bel6le 70-SO má

zsa szinrezet, tehát ,50 m.kéneskcSb61 

nyerhet6 
ebb61 esik urbén e l/17 rász 

ebb61 a met•XIJ'iságb61 te111elhet6 
' melynek értáke a ,5 :rt. 45 ..-a• 

lbb6l levouandók a kohó költségek: 
500 paxn érez olvasztásár•a kell 
5 heti m111aka a 79 ft 

A lcénesk6vet , pörlc:616 haJ omba rak rai 
' JD4zsáolcánt a 2 , ,.. tesz 

11:i ndegvik pörlcöl.6 bal 011thoz kell 8 atabl l 
\ 

hae:áb:ta a 1 :rt. 4 7 > 1• tesz 
A pörk6li,4k felolvasztására kell 2 heti 
m11raka a 79 :rt. 
159 m 90 1/2 font szjnxáz kászelésáhez 
lcell 16 mázsa ólom é 10 ft 

1 \ 

4 szakaszban készel6 m1ixaka a 5 ft ,5 1 e· 
15'.5 a tábla rezet önteni ás kovácsol ni 

összes kobóköltség 
• 

• 

'350 mázsát. 

169 m szinréz • 

9 • , 9 1/2 font 
159 m. 90 1/2 for,t 
153 mázsa táblaa4z 

5.469 n. 45 11" 

• 

• 

'.595 ft - Jel" 

5 :tt 1 I" 

4'.5 ft - 11' 

158 f't - ,. ,. 

160 ft - 11" 

22 ft 20 lJ' 

54 
838 n. '.58 1 ,. 

4.6'.51 :rt 7 11" 

• 

11,5 a,,gusztus 12-411 jelentik, hogy j,rn:i us havában te1,1el

tetet t 4 1/2 hét alatt: 
fekete érez 

sárga áxcz 

próba élez 
' összesen 

11,5 október 4-án jelentik, 
árezek mecar,yis4ge a bányából 
Julius baváb8ri 
augusst1ie • 
a bány6kbdl pedig • 

106,2/Jlnl 

270 m ,, 

1'3()() • 69 
1,. 42 

:tant 
• 
• 
• • 

hogy a teni•elt fekete ás sárga-

1,91 • ,S f'ant 
1441 • '.59 • 
48,6 • 51 • 

• 



• 
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A 2 l/2 fontos ll.2 m. 70 font szegény érczekb6l. a z11zóben 

készíttetett 27 m. 3 font szinpor, 2 m. 62 3/4 font réztartalom

mal 14 ft 15 ex· költst1g mellett. 
11,5 november }-án báró Ki.trovszlcy királyi biztos, Te1•11yei 

kaa,srai te,1ácsos, Kaschni tz József' udvari ksroex-ai számtaoácsos, 

P&JJitsch Jáno Péter f'6pénztá1os, Heiber Ferencz Pál :f'6könyvvi
v6, és tac1g GylSrgy Rudolf' titkár a kincstár részérfil; és Fischer 
Mihály a richterg1•,1t1di társulat principálisa e társulat részér61; 

e Richterga,,nd és U1°v6lg;y között r~g óta f'"ú n lev6 per tár-
gyában az 111-völgyiek által e richtergx·,indi telekb61 illetéktele

nUl lef'ejtet éx·czek lcá1-pótláea végett a következ6 egyezség köt-

tetett: 
• 

1. Ki.helyt ezt az egyezséget az udva,•i k ra jóváhagyja, 

azo11nal átad Urvölgy a richterg,-~1női társulatnak 500 parti érczet, 
és az áv végén ismlt 500 parnt, 11,gy hogy Richtergt•i1nc],wk a kivá

gott ~rczekárt lCX>O paan érez t41~ttetik összesen vissza. 

2. A vissza téri tend6 érczeket mindenekel6tt a G11gel-ban te~1 
mel t é12czekb61 kell venni , s csak srne1,1ayiben ezek nem lennének 

er1-e elegend6k, a tabbiekb61.. 
3. A vi.sszatéritend6 4rczek a bányán Jdviil a ka1árnban adat-

nak át Ri.chtergr.1ndnak • 

4. Hogy a 10 óra ban kelet és nyugat f'elé csapó hatáx 

vonaJ töbW meg ne sártessék• mj nden évben az ux•völgviek , s x•ich

tergt·1,odiak közösen már,seket fograek tenni a határ körül folyó 
• 

mivel4sekben, azokat felrajzolják, és :f'els6bb hatósághoz felte~1 

Jeeztik. 
5. A Richterg111ndbdl Urvöl,;11c lef'olyd eddigi. vizek Ux•völ-

gyen tog.aek ki vezettetni, ha pedig j6v6ben uj vizek nyi ttatnának, 
azokxaek levezetése iránt tartozik Ri.chterg,,,nd Ux•velggyel kieaez
kedoi és esetleg a hetedet ti.zetni • 

11,5 november 10 én jelentik, hogy szeptember havában te111,el-

tek tekate és eárga érczet 1945 • '.58 tont, tehát 503 m 99 font
tal többet, miot &U8U9zt1,eban a Dieiling felé megjavult, az éx•cz 
aoet palló sz4leaeégU. Hf\eyó érczeket beváltottak ,669 a 74 font• 
ot. A z11zdban pedig telzuztak 278 a , tant szegéey érczeket, é• 

termeltek belclle 61 a 8 to11t Ulepitett érczeket 5 m 6 ,14 :tan 
NZ 
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• 

11,5 november 2rán :fel terjesztik az ,ix•völgyi tisztek, az 

6 véleményOket a richtergt"•Jr,di táx'sulattal kötend6 egyezeágx 8 

nézve és azt javasolják, hogy hasznosabb lenne Ux•völgy-1"8, ha a 
kincstár a richtergrundi telkeket egészen magához váltaná, és 

azt vélik, hogy a táI"Sulat meg lenne elágedve, ha a megtéri tend~ 
' 1000 pa,u érczen ki v(JJ még 1000 P8I'll érczet kapna. • 

17'.55 deczember 19 én jelentik, hogy n termelés volt 
oltdber betába 1536 m 3 font érez 

- - - ... 

november havában 1647" 47 • 
A luircy'6kutatás adott 1170 m 89 font érczet, 

a szegány érczekbc5l :reldolgoztalc a z11z6ban 227 m '33 font-ot, 4 m 

60 l/2 :rc,c1t réztartalo111ca,el , éa te11ael tek: be161.e 42 m 62 font ez i n
port és érczdarát 4 m l'.5 font réztartalcm11,,a1 • tehát a fémvesz te
ság volt 47 1/2 font ráz, nyertek a mellett egyszersmind ,14 du
kát értékü ara,iya't. A z11z6klSl taég tett 28 :tt 30 Jc x• t ; s ha ehhez 
hozzá szát11i tjék a koh6kl5l tségeket ie, és össze haeonli tják a sza-e 

1 ,,DJ érczekért :tiz~tni kellett volna kqbóköltsége~e1, -~t~n:ik,_ . 
hogy a :te] Z11séssal és töményi téssel m.e. 60 f'tot megtaJcsri tottak. 

-
11,5 deczember 29-án jelent,et tesznek a f6tiaztek a szegény 

,rczekkel tett ldsérletr61. 1200 mázsa szegény éreznek~. felét 

özvetlenill felolvasztották a kohóban, és ily módon mutatkozott 
a 600 mázsáben volt rézb6.l. :5 m 68 3/4 font fé•Pveszteség. A másik 
felét, tehát szjntán 600 :mázsát a zuzóben dolgozták fel, Ulepi

tették, és szirelták, ás az igy t&n~tett kisebb mennyiságet 
felol vaaztották; igy- 111i1tatkozott 

fémfogyaták, tehát kevesebb 
A költség pedig volt az e1e6kre 
6s az utóbbiai a-a 
tehát ~6nbaég 

3 m 56 ,14 
12 

:,a1 n 11 :5/4 11· 

196 • 211/4 x, __ . 
184 ft 50 2/4 X i' 

Jle&iegyzik, hogy mind a két ol.vasztáshoz réztax•ta)mu sala
kot adtak, melynek ta1·bll mát nem lehet biztosan meghatározni, 
ezrs>rs,gesnek tartjálc tehát, hogy a j6v~ évben a kisérletet iemá 
telj4k oly módon, hogy az olvasztáshoz csak olyan salakot adja
nak, melyben ráz nincs, igy azután biztosabb lesz, a fé111veszteség . ~ 

11egbat4ros4sa. 

• 
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11:,6 jen~r 31-án jelentik, hogy a m•ilt év deczemper havá
ban ia,, m 88 font fekete és sárga árczet te1'Uleltek a bán:{áben. 

Bejárták a ratz.egx·,rodi bányákat is, és a János táróban a 150-ik 

ölben átvágott eret, melyen sárga ,érez nyomok mutatkoztak, föl -

tárásba .-ették d41 f'el,. 
11,6 f'eb1•1•ár 17-4n ldldlldi bárd 14.itrovszky Ga11 ás Zipszer 

f'ele6biebérlérói seg4dbányatiszteket avvaJ az utasítással., hogy -
az ,,rvíllgyi és ricbterg1•11ndi határ körül fekv~ mi veláseket f61-

• 

·mérjék, és :tlSlraJzolják profilban ée alaprajzban, hogy azt a tár

képet a k4t bán7a közt kötend6 szerz6déshez mellékelni lehessen. 

A kikOldöttek nsponkánt 2 :ftot Jcap11ak. 
11,6 :február 29-4n Jelentik, hogy jan,,árban 2118 m 16 font 

fi kete és sárga árczet ter,oeltek. 
11,6 márczius 13-án jelentik, hogy februárban 1750 m 72 font 

fekete és sárga 4rczet termeltek. · 
• 

11,6 május 11-án .jelentik, hogy márczi•>s havában / 5 hétben/ 

2255 m 32 font sárga és fekete ~rezet termeltek. 
11,6 j11r1i us 10-án jelentik, hogy április havában 1641 m 55 

,I 

font. f'ek&te ~s eárgaércz te111,el tetet • A ter11ielés igen megapadt, 
ás a r4gi jó érekbcll. szác•,oazd készletek nem sokára el:toK)'11ak. ,,.. 

1735 el~tt a Ougelben havonkmt ,5 - ,6 ezer mázsa érczet tex,aiel-

tek, a,cennyit most az egász 111•völgyi bánya nem tud évenként ter

melni. l 7'35-ben úr megapadt a te1,a,elás a Gugelben 4s leszállott 
a f'elére, mostan pedig ég sokkal kevesebb. A régi készletet dol

gozaa fel a beezte1~zebányai kohó, és van még annyi készlete, 
hogy októberig dolgozhat. Az dhegyi kohónalc nagyon kevés a kész

lete, tis ez okbdl az 111•völgyi termelés egészen oda szállj totta
tik, áa ott :tel is dolgoztatik. Ilyen körOlmények között, ha a 
kohdk az eddigi e1•6vel dolgo1,1wk, ,a évenkint 6000 mázsa rezet 
akarnak el6áJlitan1, ez áv vége tel4 elfogy a régi. érczkészlet, 
4s azután lehetetlen leez a kívánt rézmennyieáget el~állitaoi, 
ámMr a havonkánti 6000 t't tlSlts4g meg.1\&rad, az le, nem ezállit
hatd. Ezen a bajon csak az uriaten eegi.thet, ha a bányát ismét 
eok de Jd 4rczekkel aegál.dja. 

11,6 J,,,,:J ue 9-4n jelenti· Stri tz hoepodár báró Ili ti o,szlq
nalc, hog 11,1-ben a 70 •• dta ez(l•,etel6 Anna tárói bányákat 
megnyitotta, ,a az ele6 4vben Óhegyen 21 • lc4szelt rezet olvass-

l06'.52/lln4 
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tot„t az ott nyert érczekb61.. 11,:, ás ,4-ben azonban csak 17 m 
, ,ezet nyeri, s igy nagy adósságba keveredett.Kéri a bárót, hogy 

1 eszközöljön ki számára az udvari kamerától aegiteéget VBf!:3 pedig 
azt, hogy az eddigi költségeinek és veszteségeinek megtéri. téee 
mellett vel!3e át e Jra111are az egész mjvelést. 

· 17„6 j11ni us 19 én jelenti a beszterczebányai bányebi.róeág, 

hogy április 9-én este 10 órakor a Fische1 féle richtergrundi 

bánya a városi sandbergi bányába lyukasztott, és a két társulat 

ez • 

17'6 auguszt11s 4-én jelentik, hogy május havában 1582 m 
~29 font fekete és sárga érez te1,neltetett, a hányókutatásból pe-- -
dig 2281 pax"ll, vaf!3 száx-azon 4:,15 m 90 font érez váltatott be, 

,. -
melyek között 560 m 22 font e :,egény érez volt. J11ni us h avában 

pedig 2009m 18 font fekete és sárg8iVárczet te1,1ieltek. A juniusi 
nagyobb tex,,telés oka az, hogy a hónap 6t hetes volt. A ratze -

1 

• 

gr•,,ndi al. táróban a 9 óra irán.Yban kelet felé munkában le!'16 ér 

vastagodik, és 8Z érezek is szapo12odnsk benne, ez okból az ott 

dolgozd 2 emberhez még kett6t aJkaJrnaztak. 
17'36 auguszt11s 16 áo jelentik az 111•v6lgyi tisztek, hogy be

járták Strí. tz Jakab hoepodár bányáit, melyek Pfeif:fer t~ó alatt 

telcilszx.,ek Óhegy :telé. 
1. Az altárdt nézték meg, az, dra i1'ányban nyugat :felé már 

régi id6kben 15 ölnyire hajtatott, de azután hosszu ideig szil - · 
netelt, végrse Stritz ujra m11nkába vette és 17 ölet kivágatott 

benne 11gy, hogy Nost '32 61 hosezu. Ettoek a tárdnak már a 24-ik 

~lben el kellett volna é1•x1i a 12 dra csapással. és nyugat :telé 5 
to]c)cal dül6 Anna eret, de nem talá1t sea,,11it, tehát a vágat abba ... 

hagyatott. 
2. 190 ölnyire a t4rdt61 9 óra ix'ányban kelet felé mentek 

a Nepo,1,11) j János tár6hoz, mely az el6bbi felett függ61.egesen 
15° 22 1/2' '-JreJ magasabban :fekszik, ás 12 dra irányban van bajt

•• Ebben a táróban sok evés van, és m.e. 200 61Dyire kita)a1'it
tatott, tal4)tak is benne hel.yen;int :fekete árcz hagyatékokat. 

· 3. ftt~ 100 ölnyire 6 dra i12ányban nyugat felé értek u 
A.,,,a t4r6hoz, mely ,5° 45• '-el van magasabban mint 8Z altáró. 

6 dra irányban nyt>gat f'elé hajtatott, és a 20-ik lSlben eléx•te as 

Anna eret, meJyr,ek csapása 12 dra, és d61.ése 5° 4' ·'1•>g&t :felé. 
27 lSlben ez ár után dál12elá van egy reményvágat 

• 

106'2/llnl 

• 

• 



- 698 -

15 (SJ I e hajtY& l' vastagaágu ée sárga érez szemekkel l;>ehintett 
ér után a vágatt61 tovább dél :f'elé 60 öllel dolgozik 2 ember a 
t áró :felett 4 aJ 1 el szo1•ványos sárga árczeken. Ezek felett mág 
DJJQ ev~sek vannAk beou1o1va. A ta1p alatt pedig 2 ereszkedés van 
tele rizz•l. Azt IIIQ11dják, hogy az ereszkedéeekben 1/4 lSl vastag 
árben sárga árcz f'lazkek nnnsk szdx váoyosan. A vájatvég a táró 

szájától 220 öln,yire va11, éa .ieljesen medd6. 
1736 szeptember 6 4xa jelentik ,hogy julius havában a ~á

bdl 1807 11 2, font fekete és sárga árcz, melyek közt 54 m 18 
fo11t a ratzegt'+ixad:i al. tárdbdl szá,1D8zik, váltatott be, továbbá át• 

vettek a báeyókutatástól 3641 pa1n érczet, de még nem mérták meg 
a sulyát. / A aulya volt n,2 m 93 :f 011t /. '\f27 / 

, 

11,6 október ,-án ,rteai ti bárd Ili ttrovszlcy a aelmeczi. beok• 
p4nztárost :&iert, hogy az udvari kamera x end.eletéb6l. az 111•völgyi 

bá.tJ3ák költségeioek :tedez,s,re ezentnl. 6000 f't helyett havonkint 

7000 rt ellátm4ny adasa4k. 
11,6 október 18-án jelentik, hogy a11gi1sztus bavábaca 1987 m 

65 font tekete 4a e4rga '1-czet te1,uel tek, melyek között 72 m 20 
,/ 

f'ant Rat&egx'cir,dbdl szá111ezilc. 

11,6 deczember 5 án megemlittetik egy beadv~ban, hogy eb
ben az ávben Beszterczeb~a Yároaa éa Piacher •ibá)y között a 
richtergr 11ndi és eandbergi bán3áJs e a Yc1c,atkozdlag egyezság klStte
tett, aely szerint a v4,•oe a Fiachax :t4le richterg1'1Jc1di báeyán4], 
melyhez a be1wnetzi olY&Sztd ,a készel6 kohd is te1•tozik, 7 /16 

• 

rdeezel, a Pische1 f4le részesek pedig a városi saodbergi ~ák· 

ná) , melyekbez a zöldt'eet.Slc gyártás ia ta,•tozik, baeo11J 6képen 
7 /16 r4aazel r4azeaek lettek, tis ezentul örb"'kös ba,•átságot kö -
töttek. · 

17.56 deczember 1,-411 Jelent~ hogy szeptember havában/ 5 
hetee / a bányában 3098 a 97 tant fekete ás sárgeérczet termel
tek, melyek lcOzött 51 a 79 font a Ratzegc•,rndbdl. az4, mazott. A ~

°'76 lcutaUabdl 4198 • 11 tont 4rcz került ki. m tdber ha

vában / 4 hataa / termel tele a Mny4ban 2n6 a 61 tarat :fekete és 
a,rga 4rczet, melyek lcOzUl 48 a 42 font az4,'1Mzott a &atzeg11iod
ból. 

11,6 deczellber 1,-m Jelent,at tesznek a beaztex'cze 
t~tiaztek Stritz Jakab dbegyi ~4j4, dl, •]11• néne ) ie11,tat-
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ják, hogy 1731-t61 a,18'1sztusban kezdve 17-:,6 aug,..lSztus végéig 

4658 f't 9 1/2 kr k6ltságet okozott, a tel'melés értéke volt ez 
id6 alatt 1490 f't 25 kr, tehát az eredmény ,167 :rt. 44 1/2 kr vea 

teeég. lliután Stritz már nem képes a veszteséget tovább ~edezni, 
az Anna t4r6ben pedig a feltárt ereken helyenként érczeket lehe 

' • 

találni, ás megtörténhetik, hogy a további feltárás nagyobb me~ -
nyis~gil árczet fog fel.nyitni: javasolják, hogy a kincstár vegye 
át Stritztc51 a bányát, folytassa a mj velést, ée ha áldás lesz, 
fizesse vieeza '~tritznek az 6 veszteségát máltányos bányász j -
ta) O!hli•B) egyQtto 

11,1 jen1iár 19-án jelentik, hogy Károly táró vájatvége a 

Mária akc1át6l 10, ölnyii:e van, az U1•völgy1•6l hajtott Silsen-vá-
gat pedig a ratze i rels6 v. János táró vájatvégétcSl még 220 
ölnyire ~ek.szik. 

A mul t é november havában tex,1..el tek 2290 m 5'.5 :font :fe ke e 
és sá12ga 4rczet, deczember havában pedig 2692 m 16 f'ont-ot; a 

bány6kutatáeb61 pedig nyertek 805 m '37 font-ot. A te111ieléa kö -
ztstt vol. t Ratzeg,••rodról novemberben 62 m 70 font, és deczember
ben n m 65 fon • 

11,1 január 30-án jelentik, hogy e mult ávben elez4llitot
tak táblareze 
Schx eyvogel nak 800 m 2, 
Pslm testvéreknek 4244 • 2, 
• • salakcezet 225 • 76 
• • • px eiszer rezet 389 • ,a 

" • vágadák rezet 2 • 2 

összesen 5661 m 62 

11,1 :tebruár 21-4n je.lentik, hogy január havában 22'.56 m 

4 font :tekete ée sárga bányaérczet te111,eltek, melyekhez a Ratze
g1•111ad 6, m. ,o :tont-ta) jáxi,J t 

Ugys11 e jelentéshez ven mellékelve a bányabejáráaról ez616 
Jelentás is, mely szerint: 

A '"~p tárd azintjáben 8 ember dolgozik 1/2 lSl nstag éx:en 

.2-, uJ ;estag sárga érczeket n;ye1·ve. 
A Waidenschutt mög6tt 4azak f'elá 12 ember termel sárga éx 

ezeket. 
Az altáró dáll vájatvégdt 6 ember hajtja el6re. 



• 

Az altár6 felett és al.att 6 csapat dolgozik szó1-ványos sár-

ga érczeken. , • 
Az Obergestang déli vájatvégét 2 ember hajtja, hogy a f'els6 

Ks11,1x1er:f'eld vágataiba sszoo és a taszál.li tást megkönnyi tse. 
Az ottani evésekpen 8 ember sz61-ványos sárga érczeket ter-

mel . 
Az Obergestang szintjén a llándor akr1a közelében 2 ember te-

nyérnyi széles sárga érczet nyitott e hónapban. 
Régi töréeekben is dolgozik 2 ember 
A Zajatzf'eldben egy f'edü vágatot hajt 2 ember. Másik 2 em

ber továbbítja dél f'elé a vájatvéget, és néha szép sárga érczet 

tet'lllel 
A Kapi towszlcy SWi ttne1 en 7 ember te1·1x1el sz61-ványosan ta -

lálhat6 sárga érczeket . 
A Röhren feletti rövid Swittnerb61 2 ember egy áttöréaen 

dolgozik, hogy a kapitovszky SWittner evéseibe jobb leveg6t ve
zettessene 

A Dreilingt'elden 19 ember dolgozik 1-3 ujnyi sárga ércze -
, 

ken. Ugyane szintben i'ol.ytatják a fedü vágatot, az ugy nevezet 
Pocken Stollwand-ot. 

Feljebb a Röhrenschott mell.ett 2 ember hajt egy reményvága

tot kelet :felé. 
Az Ábrahém Swittner feletti göngörit6b61 2 ember egy vája -

véget hajt észak felé jó reménység fejáben. Az. Ábrahám Swittne 
szintj,ben pedig 2 ember kelet f'elé hajt reményvágatot . 

A Nowotnik Swi.ttnex en 4 ember termel 1 ujnyi sárga ércze
ke t 

A Petnátzon dolgozó 8 ember munkahelye megjavult, valamint 
a Sadna felett lev6 Kuperische Swittner en is. 

A közép Ka111111erf'elden dolgozó 6 m11nkás m1mkahelye silányabb 

lett, de a többi rnin6sége megmaradt. 
A Singerf'elden 2 ember d41 fel~ bajt egy re ányvágatot 
A J&all.aschachti fejtésekben az érez t6bbnyi.re csak 1-2 • UJ-

• ny1. vastag, de el6jön ntilia tenyérnyi vastagságban ie . 
A f'els~ Silsen-ben 2 ember kalapács vastagságu sárga érczet 

nyitott e hónapban. 

A Sadna lll5gött az 41cz edett. 

l06:,21Mn, 

• 
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A többi m,inkehelyek az előbbi min6eégUkben rneg111aradtak. 
A Rotbe Stollwa.nd-ból nyugat felé hajtott fedü vágat egé -

ezen vad és kemény kvarczoa kőzetbe jutott, tehát megszüntették 
tovább hajtását, és az ott dolgozott 4 embert viasza felé ,1Qane 

vágatban áttört é111ek föl tárására alka) rnaztak. 

· Az Ober és Unter Gugel-ban az érezek még meglehet6sek, ,-4 
ujnyi vastagok, sárga és fekete érezek is. 3 rernényvágatot haj
tanak itten, melyek közül az alsó Gugel-ban délfelé hajtott vá
gatban 1-2 ujnyi vastag sárga érez volt egy darabig látható, de 
most ismét elmBI$dt a fedüben. 

A Ratzegrundban a felső János táró vájatvégét hajtják a 
Silsen vágat felé. 

Az ottani altáró alatt és fölött 8 ember pal.16 szélességü 
érben szétszórt sárga érczeket fejt. 

1737 április 5-én jelentik, hogy február havában 4 hét alatt 
/beszámitva a ratzegrundi 78 m 13 font érczet/ összesen 2402 m 
27 font fekete és sárga érczet tex-mel tek, márczius havában pe
dig 3 hét alatt volt a teI"melés 2066 m 57 font. 

1737 május 17-én jelentik, hogy április havában a ratzegrund
i 78 m 64 font-tal együtt 2932 m 64 font fekete és sárga érczet 
tez-meltek. Április 14-ikén 78 vájóval szaporitották a munkás sze
mélyzetet a teI"melés emelése végett. 

1737 augusztus 9-én jelentik, hogy május havában/ 71 m 85 
font ratzegrundival együtt/ 2203 m 91 font 
juni11sban / 176 m 55 font / 2569 • 53 " 
juliusban / 82 m - / 2243 n 54 • 
fekete és sárga bányaérczet te1,neltek, és a hányókból 3806 m 23 
font hányóérczet kutattak ki . 

1737 szeptember 12-én jelentik, hogy augusztusban a ratze
grundi 116 m 30 font-tal egyUtt 2190 m 68 font fekete és sárga 
bányaérczet te111ieltek, és a hányókból 4922 m 45 font érczet ku-

tattak ki. . 
1737 szeptember 17-én jelenti Hayerl Ferencz Antal beazte1 

czebányai kohótiszt, hogy a lasérletet 1000 mázsa 2 fontos sze
gény ~rcczel végiehajtották, és nyertek bel6le 

• 



• 

• 
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rázta1•tal.01•1 r~zta,•taJ wa az 
egész mennyis4gben 

m • m. font /n 

Érczdarát 76 6 5, l 

trczazinport 96 • 11 10 56 0 

172 88 • 17 9 • 

A azinporb61 3 1/2 quintl t huztak ki. · 
17'7 október 24-411 Jelentik, hogy szeptember havábat• a 114 

m 85 font retzagx·,11,di 4rcczel együtt összesen 2998 m 27 font fe

kete ,a sárga b4n.ya4rczet te1,1eltek. 
17-,7 deczellber 1, 4n jelentik, hogy oktdber havában a Ratze-

• 

gx·•>ndban termelt 104 80 t'ont árcczel együtt 250:, m 54 font sár-
ga 4s fekete 41cz; november havában pedig a ratzegx1Jndi 96 m 60 
f'ont 4rcczel együtt 2470 • 39 tont sárga áa f'ebte ,rcz te11oel-
tetett a ~dltban, a hdnyólcutatáabdl pedig ösazesen 544J m ,, 
f'ont drczet ~ertek. 1Cá1•oly t4126 YáJat v,g4t 4 ember hajtja Má

ria a) tLB f'el4, aedd6 szürke t:6zetben. 
17'8 :február 4-4n jelentik, hogy a ault 4vi d8czember havá 

ban 80 m 10 tcmt retzega +ic,di 4rcczel együtt ,<176 m 4 tutit teke
te 4a sárga 4rcaet tex -el telt; a :tol.yó dTi január havában 

peclig 19 • retzeg1 111tdi .Srcczel egütt 229, m 16 f'o11t :tekete 4e 
sárga tlrczat termeltek. ~aeken ltivü] deczember havában 1226 • 
78 :font bdnyd4rczet vdltottalt be. Jelentik tov4bbá,hogy a Károly 

t41 'di vájatvég a4g 91 81.nyire T8ll llária ak ,,ától, a Si l Sen riga 

v4p pedig a retaeg1111adi telaC, János Urdi vájat.v,gt.sl. ug 195 
ölnyire ,an. 

11,0 u12ezius 2-án kim1tattatil: 11,2-toi 17'7-ig, hogy b4n, 
vdjd dolgoaott th•vGl.gyön és ma~ repeezt6port baezn4J t f'el 

-

-
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DOLGOZÓ VÁJÓK SZÁMA 

jBvedel- veezte
mea fej- séges 
tésnél fejtés-

-
17'2-ben 122 
11,'3-ban 12'3 

11,4-ben 127 
1735-ben 107 
17'36 ban 154 

1737-ben 199 

. nél 

66 

75 
17 
8, 
64 
86 

szek11•ány- töré
ban med - sek -
d6ben ben 

96 
86 
89 
94 
94 
104 

40 
42 

44 
,1 
36 

'' 

össze-felhasznált 
een repeszt6 por 

m 
'324 14'3 
'326 142 
,,1 1,8 
,21 108 

'348 108 
422 138 

f'ont 
• 

• 

• 

• 
• 
50 
26 

1738 áprilic 18-án jelentik a beszterczebányai f6tisz
tek, hogy U1•völgyön ez árczek évx·61 évx·e fogynak, ée e munkások 

számának szaporitáaável sem lehet most annyi rezet tex1nelni, mint 
egypár évvel ezel6tt, e igy természetesen a jövedelem is kisebb. 
1736-ban egy mázsa réz 23 ft 31 krba kerillt, mert 120.896 f't 

költséggel 5140 mázsa 1ezet texiueltek. A mult évben azonban ám
bár szeporitottálc a munkások számát, 117.238 f't költséggel csak 
csak 3322 mázsa rezet tex'lllel tek, tehát e gy mázsa '35 :ft 16 '3/4 

kr-ba kerillt. Legközelebb tanácskozni fognak, mjt kellene ilyen 
körülmények között tenni, hogy e kincstár j6vedelme növekedjék? 

1738 május 9-ikén jelentik, hogy e '3 1/2 hétb61 álló áp
rilis havában 83 m 50 font ratzegx·,,ndi ércczel tgyütt összesen 
2709 m 84 font fekete és sárga árczet termeltek, tehát 1158 m 
7 fonttal kevesebbet, mint az 5 hétb61 álló márczi11s havában. 

17'38 máj11a 12-án jelentik, hogy április havában 
U1•völgy6n 2626 m '34 font 
és Ratzegx•,,t1don 

összesen 

fekete és sárga é1-czet te1'111el tek 

a, " 50 • 
2709 m 84 font 

1738 juni11s 17-én jelentik, hogy május havában 109 m 
retzegx·i,ndi ércczel együtt összesen 2707 m 91 font fekete és BáT'-J 

ga érczet te11neltek. Miután ilyen csekély tex'Dlelés mellett az 
engedélyezett havi 10.000 ftnyi ellátmánnyal nem :fedezhetik a 
költséget. megszüntették a nem f j zet6 munkahelyeket. és elbocsá
tottak 107 embert, kik között 61 áj6legény• a ttlbbi pedig segéd-
zemél.yze. 



E j elentés azt gjegyzést teszi báró : trov~zky, hogy 
nem kell tt vo] na az embereket jáx•t elbocs,tanj , hanem elébb 

jelentást kellett volna e1·1•61. tec1rú. Egyel6re azonban jóváhagy j 

róbaképen az intázkedést. 
17'8 juli11s 5 é11 jelentik, hogy j1,ni us havában 2472 m 78 

font fekete és sárga érczet teniteltek, melyek között 81 m 52 font 

a ratzegx 0•ft1di w0velésb61 szá111,azot 
11,s julius 15-én jelentik, hogy '.5178 m 51 font hány6érczet 

· váltottak be j11c1i us havában o 

11, auguszt,,s 1:}-án jelentik, hogy julius havában 1744 m 

'32 f'ont 'fekete tis sárga érczet te1111el tek, melyek között 46 m 69 

font Ratzegx•,1ndbó száx11tazott. A hát.y6kb61 3167 m 75 f'orit érczet 

váltot be julius havába.~ 

VA.Jó-
Ro. ácsok fa- csillé-má-

,-r- rek sok 

Koh1 l1e im KUhr. 1 68 4 2'.5 7 50 10 
Sayetz és Dreyling 2 ,s 4 ,a 21 6 25 B 

Petnatz és Genger 3 és 8 64 9 23 6 ,o 6 

Mallaschacht 5 ·48 6 ?.l 5 26 8 101 

Unter u.Ober Silsen 6 és 7 52 5 2'.3 7 34 7 
• 

és Koatiallike 

lrbstollen,Neustollen 9 4e 55 5 26 8 51 ll 
és alsó és f'ele6 Gu- 10 ) 

• 

11,'1!1 

Ratzearund - 28 - 5 4 12 • 
NeustoJJn - - - l 5 - • 
Sandberg - - 1 5 - • 

17:,e szeptember 9-én jelentik, hogy a,igi1sztusba.n 16,9 m 

55 font teke te ás sárga érczet te1"P•el tek 22 m 58 font ratze -
,,,,indi ,aJ egyUt • 

11,e november 4-án jelentik a hogy Silnitz)Qr 
111•,ölgyi bányaUQel~ október ,o-án 
106'.52/lln 

-
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l 738 deczember 6-án jelentik, h ,ogy november havában a fels6 
/ Miksa / ak,iában 447 m 19 font sárga, és 87 m 11 font fekete 

érczet, 
Nándor akraáben - 809 • 80 " " • 103 " 10 • • 
Mária • 1215 • 28 • • • " - - I 

• 

25" 34 • - -Rlltzegt"•Jndban 
termeltek. 

mindössze 2687 m 82 font sárga 190 m 21 font fekete 
árczet tel'meltek, melyekben 260 m 43 font réz van. 

11,s deczember 23-án jelentik, hogy szeptember hayában 2541 
m 59 font fekete és sárga érczet teI"meltek, mely mennyiségben 
58 m 42 font Ratzegx·iitc:3 ból ezá111,szott. Október havában pedig ter

meltek 2410 m ,o font fekete és sárga érczet, melyekhez Ratze -

grund ,6 m 42 font-tal járult . A hányókt61 pedig szeptemberben 
J593 m 13 fo11t-ot, és novemberben 2342 m 95 font érczet vál tot
tak be. 

Bud.inszky llihály bányailgyel6 javaslatáx1a elhatározták, hogy 
a Yenn táró és Guckler heggyel szemben lev6 hegységbe kelet felé 

-
6 óra irányban egy kutató tárót hajtsanak 2 emberrel, a Waaeer-

bruck felett lev6 déli feltárást pedig abbahagyják. -
A m,,rakások következ6képen vol t&k elosztva : 

Szeptember havában 
-

VÁJÓK 
• 

No. szak-nap- Ácsok fa- csillé- má- taka,·i tó 
mány-szám- hox rek sok 
ban ben dók 

brhe j m K(ibr l 69 4 2, '7 ~8 lO 
retz és Dreyl j ngen 2x4 ,a 4 21 6 25 8 

-tnatz és Genger ,xa 64 9 23 6 27 6 

llaechacht 5 48 6 21 5 2, 8 9, 
ad ée fels6 Silsen 6x7 52 4 2, 7 J4 7 
loetiaJ 1 i ken 

tár6,Ujtá1-6 alsd ás 55 5 27 9 49 11 

"le6 Gtipl 

- 28 - 5 4 10 -
tárd l 5 - - -- - -

1 5 - -- - CP 

• 
,59 ,2 145 54 206 50 96 

r. _., 5 2 i'i.J-,1,é 

• 
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• 
Október havában 

JCob ri1e i m KfJbr 1 72 23 1 35 9 
• 

8 21 6 26 • 

Sayetz és Dt'&ylingen 2:a4 ,1 ., 
Petnat~ és Genger 3x8 65 8 23 6 27 6 

Mallaschacht 5 48 6 21 5 2, 8 96 

alsó és fels6 Silsen 6xl 5:, 5 23 7 ,., 7 

és ICoatiaJ Jiken 
• 

9 48 11 Altáró,Ujtáró alsd 9xlo 60 5 25 

és f'ala6 Gugel 

Ratzet$11md - 24 - 4 4 1-0 1 2 

Ujtárd - ;i - - - -. - -
Sandberg - - 1 - - - --

,59 ,o 141 44 202 50 98 

1739 jan11ár 17-4n jelentik, hogy a mult évi deczember ha

vában 2560 m 4 f'ont fekete és sárga érczet te1•roeltek, melyek kö-

zül. 23 m 40 font a Batzegt•11ndból szá11oezik. 
,I 

1739 január :51-én jelentik, hogy a Selsenschlag, mely a 

Ratzegx·,,nd felé hajtatik, Jyiikaeztot.t a Pfeiffer tár6b61 lefelé 
• 

men6 ereszkedéssel, és igy most már j6 leveg6 van a Silsen vá-

gatban. 
17:59 február 21-én tanácskozás tartatott mely aJ kaJ 011111,aJ 

Amhof' Jakab segéd bányatiezt beau,Jtatta legujabb térképét, mely

b61. kiderOlt, hogy Károly táró vájatávge a Mária ak,iát61 89 3/4 

ölnyir.t f'ekazik, és ha ezt a távolságot kivágták, még mjndég nem 

haezná)batják a Károly tárót, ert nem áll 6sszek6ttetésben a 
többi miveléssel, ezt az ös zeköttetást he)yx~ kell á)Jitaoi, 
.S!! a legrövidebb lesz, ha Náa·ia eJcxiát61 12 dra 7 pont irányban 
ászak fel.S a közép IC8a11aerf'eld evélseihez hajtatik, de még akkor 

is 82 1/3 ölnyi hosszu lesz a vágat, ugy, hogy a Károly táróval 
együtt 172 1/12 ölet lesz azOkséges kivág.,j t miel6tt a Károl.y 
t4rdt légvezetásre, a viz levezetésére, éa szállitásra lehetne 
használni. Azt javasolja tehát, hogy miután a Károly táró vájat-

'ge a Kae,,erf'eldi · vel,aekt&. csak 110 1/2 ölnyi távolságban 

:tekszik, czdlezero let•ne a Ká,0 01.y tá16· vájatvágét ária akx1a 

helyett a 1Cac;1u1erfeld telti hajtani , 4s a tárd irányát az eddigi 

• 
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6 óra helyett 9 óra 2 1/4 pont-ra változtatni. Hogy pedig a mun
kahely ne szenvedjen leveg6hiányban, lyukasztani kellene a Berg
meister Stollwand megszüntetett ellenvágatával, mely 6 fo 5 1/2 
pont irányban csak 22 6lnyirs :fekszik a Károly t.4r6 vájatvégé -
tc51• és ha át lesz .lyukasztva, a vájatvéget mind végig el fogja 
litni jd leveg6vel. · 

, 

E te1·vet jóvá hagyta a f6kama1•agróf' • 
• 

Január havában volt a te11rieltSe: 
felsc5 a,lc;,aából 285 m 48 :font 

Mária aJct,ábdl 890 11 ' 

az alsó akr,ából 1,6 " 85 
Ratzegrundbdl 12 12 • 

Összesen 1924 56 
e ete ás sárga érczo 

11,9 márcziue 7-én jelenti, hogy februárban termelte 
I 

2290 m 91 font fekete és sárga érczet, melyek özBtt Rat zegrund 
b61 87 m 58 font esett. 

17-,9 márczius 13-án .ielentik, hoa;y Urvöl~ön 

11,1-ben 20 m 57 1/2 font z6ld festéket 

1732-ben 20" 911/2 
1733-ban 14 • 93 1/2 " 
1734-ben ,o • 52 .. .. 
11,5-ben 16 • 12 .. 
1736-ban 21 • 95 " " 

• 

Összesen 125 m 1 1/2 zöld festéket te11Del tek. 

1739 április 16 án jelenti• ogy márczius avában 2847 m 
90 font fekete ás sárga érczet te1,c1eltek, 282 ui 10 font ráztar
taloxaimal, Batzeg1"t1nd a te1-meléshez 55 m 58 font ércczel 3 m 
14 3/4 font réztartal al járult. A munkások övet ez6kápen 
voltak elosztva. 

106'.52/Mne 



.., - = 

' 

VÁJÓK 

Ro. szak-oep- ácsok fa- csi)Jé- mások tekaritók 
mány szám- ho1 1ek 
ban ban dók 

Xoh 1rbei mb Kübr 1 67 4 2, 8 '.59 8 

Sayet.z és Dreilingen 2x4 ,1 4 21 6 27 8 

Petnatz és Glnger 3-8 70 5 24 6 28 6 • 

11.allaschacht 5 5'.5 6 22 5 21 7 10, 

aJ.s6 és fels6 Silsen 56 5 24 7 ,1 7 
• 

és Kostialli.ken 
.Altár6,Ujtáró aJsé 9xlo 64 5 26 8 52 11 

és f'els6 Gugel 

Ratzegx•11nd - 24 - 4 4 10 - l 

Ujtáró - - - 1 5 - - -
Sandberg - - - l 5 - - -

• 

'.371 29 146 54 214 47 104 • 

17'9 roár~ins ,-én jelenti Amhof Jakab segéd tiszt, 

grM rendeletéb61 bejáx·ta azt a régi tárdt a 

Haliar hegyen me)yx,ek mege,yi tását Szojlca Tóbiás ajánl ott.a. A t.á

ró szája egészen be van 01,,01 va, de be lehet me,1,1i egy nyitva le,. 

Y6 lyuk011, mely 5 öllel magasabban az evésekkel lc6zlelcedik. Az 

evésekben van :t't!l öl vastag ér, a :t'edüjénél 1/2 ujnyi fekete 

érez zsi nót"l'&l; a táró ezután az ér után "f'An hajtva észac f'el4 

20 ölnyi.re, itt egy lce1eszt.ér egészen elvágja az elc5bbi eret. 

A kereszt.ponttal egy vágat kelet felé és egy észak f'elá be van 
omolva, a ,-ik vágat aléb nyugat felé megy, azután észak felé 
fordul egy ér után, mely keletr61 nyugat felé d61, ez a vágat 

40 ölnyire van nyi tva„ de azután be van ai1,olva. A vett próbák 

igen szegények rézben legfeljebb 3 fontot és ezüstben 1.1/4 
latot ta1·tanak.. Nem javasolja a ki takeri táet, uaert csak kevés 

ée igen szegény érczeket lehetne ott te11&,e)ni. 

17:39 j 11oi us 11 én jelentik, hogy április havában 2193 m 78 
tant fekete ée sárga érczet te111teltek 217 m 9, 3/4 font réztaz 

t.alc-11,asl, melyek közt 52 m -49 font áx ez 2 m 59 ,14 font réztar
tal 01,1waJ e Ratseg1°1Vldból sz4x,Mzott . llájus havában te111ieltek: 

-
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a fels6 akt1ából 292 m 53 font érezet '31 m '39 1/4 
az el.só • 956 • 17 " .. 87 n 89 '.5/4 
Mária • 9,5 • 9, • • 84 " 20 1/4 
Ratze bdl 55 • 20 " n 2 " 6 '.5/4 
A hányókból beváltottak 2773 m 55 font érczet 144 
r,zta1•tei) OPli118) • 

1740 január 5-én jelentik a f6tisztek, hogy 
a eandbergi táx sulat 4 5 m 92 f'ont 
a richterg1•,1ndi 61 " 40 • 
llattei hányómosás-

bdl 54 • 3 1/2 • 
szinrezet, 
összesen 161•,51/2" 
preiser rezet pedig 28 96 • 

font réztsrt. 
.. n 

" .. " 
m 90 1/4 font 

beváltottak a ksrnat~nál, és azért 6384 ft 2 1/2 kr fizetendő. 
1740 má1tziua 11-én kérdést inteztek a beazterczebányai f 6-

tisztek e f'5kamaragr•ófboz, hO&)' mi után el van határozva• hogy· a 
Ratzegx"&xr,dból egy al.Mró hajtassék U1•völgy alá a Nándor aknához, 

az az &l.só táró melynek vájatvégát mos-:. a1·1·a felé hajtják, még 

t6l.mérve nincs 11gyan, de ugy látszik , hogy a régi ratzegrundi 
• 

altáró, ac,elynek vájatvége most szünetel, Közelebb van már a 
Nándor aknához vagy 50 öllel, mint az a vájatvég, melyet most 
hajtanak: nem lenne-e jobb, 1ha azt a régi vájatvéget folytat
nák. A f'6k:arosragróf' e1~e eltendelte hogy mlnél el6bb fölméres
s~k a mostan) vájatvég helyzete, és azután ne.k:1 határozat hoza
tal végett bemutattassék. 

1740 szeptember 9-én érteeiti a f'6kama,agró:f a besztereze-
• 

bányai f6tiszteket, hogy az udvari kemara megengedte a zöldfes-
ték eladását, ha azt helyben Beszterczebányán mázsánként 55 f't 

tal el tudják adni, másként pedig el1~ndelte,hogy Bécsbe küld
jék SeemOJler ezámtiszthez, ki az eladást 12 % jutalék mel ett 
elvállalta. 

17 40 szeptember 10-én jelentik az 11rvölgyi tiaz tele a bányas-

be járás után 
A,i8',>sztus 8 4n bejárták a déli osztály mélységét, a Sjnken

tahrt mellett és a f'6f'olyosón a CS r suri tó mögött összesen 

10 ember dolgozik el!:f ujnyi vastag fe ete érczeken. 



• 

• 

Ugyan e szinten 4 ember egy jó kjnézésü eret tár fel, melyen 

már ércznyoaaok is m>1tatkoztak. 
1 

A Mária aktta mögött a Bergm.~ter táróban lev6 f'6 eret 4 em-

ber tárja f'öl egy v'-jatvéggel dil felá, hogy e fels6bb szinteken 

lev6 gazdag fejtések al.'- juthassanak. 
A Károly tárd vájatvéget, melyben a Jlit'ter Cammerfeldi é1en 

már szép árcznyo,,iok is el6foz,b1ltak, 6 ember hajtja a ea,,v,erf'el

di Staig !elé, hogy az ottani dili vájatvégbe szivárgó vizet le

. vezessék. 
Az alsó és f'els6 Bergmeister Stollwandben, az el.só CammeY"-1 

:feld felett, a közáp c>t11,u1erf'eldi Stai gon és ez alatt és felett 

104 ember dols:, zi.k 26 !ejt6 hel.ye.n 1-'5 ujnyi fekete érczben, 

melyek néha tenyámyire megvastagodnak, de isroát megkeslcenyed
nek, ás néha el!:J ideig egészen ki is marad az érczo 

A Ki tterca,r,werf'elden f6 f'olyoeó felett 8 ember 1 • széles de· 

szórványos érczeket fejtenek 1"08sz leveg6b.en, miért ie 4 ember 

felájök dolgozik e/!3 vájatvégen, hogy ne)ik 1 veg6t hozzsnake 
A fels6 Swi ttoeren a vájatvéget kelet fel, 9 6za i1*ánybac, - ., 

2 ember hajtja, hogy a f6vájatvéghez leveg6t vezessen. 
A Rándor akc,át 12 ember m~lyiti, ~s miután a mélyités a leg

mélyebb járat alá rn4r 20 1/2 ölnyire lebaJadt, a tovább mélyi -
tést abba hagyt4k. 

A11g11sztu.s 26-án az éazelc i máJ;yr11ivelést járták be. A göng5ri-..., 

t6ben levc5 24 ember 6 m,inkahelyen, az .Ab1oham SWi ttnert61 dol-

gozó 2 ember, ás a G,egori Swittneren dolgozó 4 ember mind na

gyon vékony erecskéke n dolgozr,ak, s6t sokszor egászeo kifogynak 
az ~1czb~. -

A Röhrensc11.utt ögött 4 e11iber áttöri a vörös k6zetet, abban 

a remányben, hogy ott érczet fog t$1áloi. 
A Pacbenstollwendot 2 ember f'o)y tatja d41 f'elá árczxay ok 

után. 

A Dtiii ti ogreldi csille kamara miSgOtt 8 ember 2 11jn,yi vastag 
árczzsinóx on dolgoz • 

A Pfeif'fer tAx~ sziotján a Silaenf'eldi Staig alatt 6 fejt6 
helyen 17 ember dolgozik 1-2 ujnyi vasta.g fekete és sárga ércze-

• 
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A silsenvágatban észak felé 2 é1oen 4-4 ember dolgozik érez 
• 

f nyomok után. 

Ugyanott 4 ember palló vaatagságu é1oen dolgozik dél felé ás 
szó1•ványosan árczeket talál. 

E vájatvég el6tt 4 ember az eret lefelé vizsgálja, melyen a 

Binde1 fále rés alatt, a Rothe Stollwandban, 8 ember, a j·áx·at 
• 

~elett a mélys~gben is 8 ember, éa az uj gurító mögött 4 ember 
dolgozik 1-3 ujnyi vastag fekete érczen. 

Az uj guritó m8gött a vájatvéget 6 óra irányban nyugat :felé 
4 ember hajtja abban a reményben, hogy j6 érczeket fognak föltár-

• . ni. 
A mélységben a f6járatból 6 óra irányban kelet felé csapó 2 

ujnyi vastag ér után dolgozik 2 ember. 
Ugyan e azjnten tovább nyugat felé 2 ember hajt egy remény

vágatot déli i1~nyban árcz nyomok után. 
A Zelenában 4 ember dolgozik 2 ujnyi vastag fekete érczen. 
A Luttenfahrt mögött 4 ember dolgozik 1/4 öl vastag éren, 

melyben 1-2 ujnyi sárga érczet nyernek. 
Szeptember 9-én folytatták a bejárást az északi felad bánya-

osztályban. . 

A Nap táróban 4 ember dolgozik észak és nyugat :felé 1/4 öl 
vastag szakadozott éren. 

A Kollarenschutt mögött 4 ember hajtja a vágatot 6 óra irány
ban kelet felé a f'els6 Gugel ér me·gnyi tása végett. 

Ezen a tájon a fels6 Gugel éren 4 ember lefelé ereszkedik az 
említett vágat irányában. Ha lyukasztanak, kB~ebb lesz a ezál
litáa, ás mecjavult a leveg6. 

A fels6 Gugelben dolgozik 12 ember, csapatban 3-4 ujnyi fe
kete árczen. 

• 

Az els6 Swi.ttner f'elett és az alsó G,igelban 20 ember 4 csa-
patban dolgozik 2 ujnyi s néha kalapács vastagaágu f'ekete és sár
ga árczen. 

• 

A Joax•zer Schutt felett 2 ember dolgozik keskeny é1'Czeken. 

Az alsó Gugeli staigon a Weller f'éle gurító felett 15 csa
patban 60 ember dolgozik n4ha t enyérnyi széles fekete érczen, 

mely azonban az utóbbi id6ben nagyon m.egkeakenyedett. 

• 

• 
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;.. Neller f'éle guri tó felett 4 ember hajtja tovább a vájatvé

get megkeskenyed6 éren. 

A Ratzegrundban: 
Az altáró felett 6 csapatban 12 ember dolgozik 1, vastag é

ren, melyben sz61·ványosan sárga érezek jönnek elő. 
Az altáró szintjében u&V9nazt az eret 6 ember tárja 

ványos érczny®,okkal. 

Az altáró f6vájetvégét 6 ember hajtja. 

ffil ,szór-

• 

1740 november 16-án javasolják az 11r•völgyi tisztek és ügye

l&, hogy a helyett, hogy mint eddig, minden bányaügyel6hek kü
lön bányaosztály bizatott a. felUgyeleté1e, ezentul csak 2 osz
tályra, osszák a bányát, az északi és a déli osztá)yx,a, és min
degyik osztályban, ilgyel6 vigye közös egyetértéssel a felügye
letet. A :t'6ks,101agrd:t' jdváha.gyta e javaslatot. 

1740 deczellber 29-én jelientik az ,ar·völgyi. tisztek, hogy a 

20-tól 21-re men6 éjjel nagy zivatar volt U1•v6lgy t'elett menny

dörgéssel, villám) ással ás rendJr. i vül nagy széllel, mely az erd.6-

ben igen sok tát tövest61 Jdazakitott, és a vizvezet~kben nagy 

kárt tett, ua, hogy a llária akx,ához még most sem lehet a vizet 
vezetni, de dolgoznak rajta. 

1741 január 29-én Deadda József Elek bányatisztnek átk:ill.di 
a f6kamaz agró:f vélemény adás végett az 11t·völgyi tisztek javas

latát a Garam völgyéb61 lláx-ia akraa felé hajtandó altáró ügyében. 

1741 május 25-én a beszterczebányai bányebir6vá kinevezett 
Puchner Miksa Lipót alszá111vev6 hely4be a azomolnoki kö v6 

Rembs Jánost nevezi ki a í'6k:amer~gr6f ,, c•völgyi szá1i,vev6nek. 

1741 máj,is 29-én kiutalványoz a f&camaragróf 55 f'tot Amho! 

Jakab segéd bányatisztnek az ,,,•völgyi bányáról készi tett '.3 da

rab térképért, melyek egyike az udvari karnax-ának, a második a 

f6kameragró:f'i. hivataJnek átadatott, a J-ik pedig helyben U1•vlSl- · 

gyön ma1·adt a hivatal használatö.ra. 

1742 február 21 áo jelentik az •irvölgyi tisztek, hogy J<ársol.J' 
táróval a kar erleldi déli eroelkedc5 vágatba lyukasztottak, tehát 
ezentul az onnan jöv6 vizet rövid uton ki.vezethetik a Károly 

tárón, és nem kell azt, ugy iaint eddig, a mélységbe exeszteni, 
és o,ioan zsáko1c t,an töin] 6lcben kiemel •. i • 

• 

106'32/llné 
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17 42 április 19-én jelenti Rembs János alkönyvvi v6, r1e :.:-.: __ 

Mátyás bányatiszt, és Amhof Jakab segéd bánya tiszt, hoR· e !. t :-~ 

ikén mi d6n Ux•völgyön a munkás okat összei1•r1i akarták, rio&) ic :.:.r. 

lennének alkalmatosak a felfegyverzésre, éa esetleg a t..ár1y<; ::nt:~·

védésére, az asszonyok nagy lá1·11,ával a táró el6tt csoportost..l · '-~, 
ée kijelentették, hogy nem engedik a férfiakat a katon&i szcl ftt
latra kényszeri teni, láx·111áztak és szidták a tiszteket, és az ósz 

szeirást tettleg megakadályozták. Az eddigi vizsgálatból, mely 
még folytattatik, kitűnt, hogy Lepp Mihályné biztatta fel a töb

bi asszonyt, hogy a fárfiakat elvinni ne hagyják, Baczur Jakab
né és még többen voltak s f6 lármázók. 

1742 j•in:i ,is 19-én tanácskozás tartatván az 111•v6lgyi bányák 
jövend6jére vcnatkozó javaslatok között a tanácskozók: Heibel 
Ferencz Pál f6pénztároa, Feringer Ferencz Dániel f6 könyvviv6 , 
Fellner von Fellenstein János Pá] Gottlieb erd6mester, Rembs 
János a mivelést vezet6 sl könyvviv6, M.ayerl Ferencz Antal kohó

tiszt. és Arohof Jakab segéd bányatiszt, egyhangulag a legt'onto
sabbnak tax•tjá.k az erek fölke11:sés~t t föltárását a telep déli 
részében levő vörös palán tul; de a tekintetben 2 javaslat té
tetett : az egyik azt te1·vezi, hogy a Károly táróból hajtassék 
egy déli vágat, melyet a mjtterfeldi déli vágatta) helyenként 
lyukasztani, és ez által a légkeringést biztosítani, valamint a 
víz lefolyását is biztosi tani lehetne; a másik tex·v szerint a 
mitterfeldi déli vájatvéget, mely már 75 öllel közelebb ál a vö
rös palához, mint a Károly táró, kellene még tovább hajtani, és 

a légkeringést egy léflvágattal biztositani. A f6kamaragróf a 

Károly tárói vágat hajtásának te1·vét fogadta el, és elrendel te 
• f6képen abból az olcból, hogy a Károly táró 5 öllel fUggt5legesen 

mélyebben fekszik mint a l4i ttex Kammerfeldi vágat, ami az erek 
lapos d6l.ése mellett a f1Sltáráanak sokkal nagyobb terjedelmet 
biztosit; ezen kivül az egész mivelés is szabályosabb alakot 

nyer ez által. 
1742 november 4-én a f6kamaragróf Arohof Jakab bányatisztnek 

az t11•völgyi f6 térkép elkészitéséért 100 arany juta)rnat utalvá

nyoz. 
174, január 1,-án jelentik az ,1r•völgyi tisztek, hogy a fel

s6 és alsó Gugelben, melybc51 már rég id6 óta mindég jó eredmény-
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nyel f'olyt a fejtés, legujabb id6ben nsgyo,a elsilán_yodtek a f'ej

t6 helyek. 

1743 deczember 31-én kimutatják a rézbánya és kohó miveláa 

teljes eredményét: , 

174, érez benne réz költsége 

m :font m f oait :f't :,: t" d ·-

• 

bányaércz 2'3,616 12 2.420 7 • 
hányóércz 12.442 27 620 60 

összesen '.56.058 '39 ,.040 67 71.726 19 

a bbányai kohókban ten - • 

meltetett 1.720 40 • 11.550 ,1 
az óhegyi kohókban• 1.090 • • 7.956 16 

a cs•irgatói kohóban • 4.297 45 • 5.26, 29 

tehát került 1 mázsa réz a bányának 

a két thhóban átlag 
• a tajovai ca11rgat6bsn 

a rázhároorban 

összesen 
a te11,1elt 2.040 m 67 3/4 :f'ont rézbc5l. levonandó 

• 

a f'ogyaték az ol vaaztásnál 
• 
" 

a ca,irgatásnál 

a bámorban 

asszeeen 

11 1/2 1 
2 

1 1/2 

15 1 
• 

• 

2 

• 

költség egy mázsa 
ft xx· rézre 

2, 35 

6 

7 17 
• 

1 1, 
~ 

2'.5 35 
7 • 

86 
25b 

2 
25 
l24 
256 

86 

101 
1 1, 124 

• 28 -
32 17 55 

• 

igy ma.rad a termelésb61 2.584 m 57 3/4 font eladható minden má

zsáért :fizetnek az eláx-,isi tók: / 40 , ,. fuvarbér levonása után/ • 

4:, f't 20 i x•t, tehát 

a 2584 m 57 3/4 t ont -ért 

a költségek a :,2 ft 17 2~ 11• 

rna,ad falösleg 

JJJ . 998 ft 211/2 xr 
a, .448 • 1 3/4 " 
28n550 • 1 ,/4 • 

a a.qil t évi f'Blöslo gnél 4 • 097 f"t ,1 •: 1--I"al kevesebb. 

106:52/Jlné 
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1744 február 19-én jelentik a beszterczebányai f6tisztek, 
hogy a csipke kereskedés ujabb id6ben egészen megakadt, 6-7 ezer 
ft áru csipke van készletben, és ha még sokáig hever, meg fog 

ranl.ani .Beküldenek mj ntákat a végx:e, hogy azokat .Má111tarosban meg
ismertetni igen jó volna. 

· 1744 márczi11e 4-én U1·völgyön tartott tanácskozás jegyz6 -
könyvében megemli tik, hogy a közép Ka1x111,erfeldben 4 munkahely van 

deszka szélességü szép érczen, jnnen szá111iazik a február havi na
gyobb te1melés. 

Ugyane gyil) ésen föl vetették azt a kérdést is, nem volna-e 
jobb a ratzeg1•11ndi János táró vájatvégét, mely az ,ix·völgyr61 jö

v6 Silsen vágat felé hajtatik, és ennél 15 1/2 öllel mélyebben 
fekszik, a szintes irány helyett emelked6 módon folytatni , ugy , 
hogy a két vájatvég közötti 80 ölnyi távolság ef!3 emelked6 vágat
tal köttessék össze, és egy me1~dek gurító helyreállításának költ
ségei elkerül tessenek. 

A tanécskozásnál jelen volt 5 bányaügyel6: Hlawka, Strasser, 
• 

Budinsky, Kogler, és Q11itroszky, valamint Deadda segéd bányatiszt, 

Heinrich bányatiszt, Mayerl kohótiszt, Puckner bányabiró, és 
Pallitscb nyugalmazott f6 pénztáros azt javasolták, hogy az össze

köt6 vágatot emelked6 alakban vágják ki; ellenben Heinrich bánye
ügyelcS, Rembs alkönyvviv6, Feringer f6könyvviv6, és Heibl f6pénz
táros e mellett voltak, hogy a vágatok vizszinteeen hajtassanak, 
ás ha egy1,1áe függ6leges vonalát eléri1', meredek guri tóval köttes

senek össze 
1744 május 12-án jelentést tesznek a bánya állapot~ról. 

dus közepes silány 
• 

1. A Nap táróban m11nkában lev6 

6 munkebely közill 
2. A Luttenscbatt alatt 

a Roste1-y Swittneren 
a Windenschutt mögött 

'3. Az altárdn 
az Obergestang felett 

4. A f'els6 Ka,1111,erf'elden 

a közáp Ke1cwerf'elden 

4 

2 

1 

-
2 

-
5 
2 

l 

-
-
4 

-
2 

4 

2 

l 

-
-
1 

-
-
-
-
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5. A .Petnatzon 

a Glngertelden 
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6. A közép Ks,,,,,ierf'eld emelked6 

vágatában 
7. A tel86 ée aJ sd Bergmeieter 

Stollwandban és Kosaafeldben 

a. A déli reméeyvágat vájat 

végen azáp kvsrcz 11,1tatkozik 

9. Az északi mély,oivelésben 

10. A P&chenstollwaodban 
a Kopitovazky Swittneren 

11. Az alscS o,,gelban 

a felsc5 G•igel ban 

1 

-

-

-

-
4 

2 

6 

-

; 

-

2 

17 
:; 

' 

·-

12. A Ratzegt11Ddon nem történt se11a,i nevezetes. 

-
- -

-

6 

-

-
-
-
-

1744 szeptember 2-én jelenti Bembs János k6nyvviv6 és Hein
rich Mátyás bányatiszt, hogy a katonai gyakorlatokra betanitott 

258 ,ix•vlSlgyi m111,kás közül a valódi szí\kságben nem sokan f'og,1ak 
eeg:i tke zni a báeyák megvédésáben, mert most is csak 20 ember je
lentkezett, hogy elmegy a jablunkai szo1oe magvéd~eére, a többi

ek nem aka1°nak a belyb61 kimozd11Jnj. 

1745 január 16-án jelentés a bányák ál]apotárólo 
A Nap táró szintjén 3 miinkshel.yen 7 vájó dolgozik 2-3 ujnyi 

sárga érez f'észkeken 
A Nap tárd alatti Luttenschuttban is 7 ember dolgozik 4 111,rn

kahelyen 1-2 ujnyi sárga érczen. 
A Waidenschutt közepe táján szétszórt árcznyoo,ok után dolgo

zik észak felé 2 vájó, ugyan ott ef!3 másik vájatvéget is hajt~ 
szak felé 2 vájó. 

Kág lejjebb a Waidenschuttbaaa az altáró ez intján bajt 2 em
ber egy remény vágatot a tedübe a régi :rabokeincb ár megtalálása 
végett. 

Az altáró azintj,ben nyugat tei, 4 ember dolgozik te~rnyi 
vastag sárga é1czeo 

...,, altárd ~6 vájatv4gát 4 ember haJ~ja dál telé veresee k~
zetben. 

Az Obergestlog azintján 5 PUac,kehel.,yen 9 ember dolgozik te -

n.y4rnyi sz,les sárga érczen, 4 ember pedig 1/4 6ltl)'i vastag aáx · 

teJt 
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Az Obergestllngen észak felé keresztezett ereket megvizagÁl
ja 4 ember. 

A :t'els6 Cammerfeldben 8 munkahelyen dol.Eozik 18 ember 1-2 

ujnyi 9 de néha kalapács vastagságu sárga érczeken. 

A Cac1,111erfeldi f6vá~tban 2 ember ércznyomok után dolgozik. 

· A közápe6 Cernrnerfeldben 5 rn•>nkahelyen 10 ember dolgozik 1-2 

ujnyi vastag sárga ér<2 en, más 10 ember pedig kalapács vastageá

gu sárga érczen dolgozik. 

A középs6 Ca1111c,erf'eld vájatvégén 4 ember dolgozik és a bal.ol

dalból szivárgó viz miatt nyugat felé fordittatott,igy a vizszi

várság elmaradt. 

A Petnatz és Giengerfeldben 5 helyen 10 ember dolgozik, 1-2 

ujnyi sárgaérczen. 
A közáp Cac,111,erfeldi ját"&ton 3 helyen 9 e1tber dolgozik sz 6-1 

ványos sárga árczeken. 

Ugyanott 2 ember reményvágatot hajt nyugat felé az össze

szorult ér megvizsgálása végett. 
A Kliroly tárói szinten 6 ember hajtja a vájatvéget dél :felé 

vad medd6 k6zetben. 
A f'els6 és alsó Berg111eieter vágatban 5 helyen 11 ember dol

gozik tenyérnyi széles sárga érczen, 4 helyen pedig 8 ember f'ejt 

2-3 ujnyi sárga éx~zeket. 
A legmélyebb jáx"&ton Mária akrte közel6ben 2 ember megvizs

gál egy ércznyo11,okat mutató eret. 
A ai,c,derovában 5 m,,nkahelyen 10 ember f'jet 2 ujnyi vastag 

sárga érczeket . 

Az északi telepen. 
A 1~01,élyebb járaton egy reményvágatot hajt 2 ember szép 

:fekete érez nyo,,,ok után, 2 ember pedig ef!J f'edUvágatot hajt med

dcS k6z·etben 
A lem;uélyebb jáxat felett 5 m11nkahelyen 9 ember fejt 2 uj-

nyi f'ekete érczeket. 
A :tei kari vágatban 2 ember dolgozik csekál.y árcznyo,,,ok u-

tán. 
A Silsen vágat alatt és felette, helyen 6 ember fejt te-

nyá121iyi vastag sárga éx ezeket, másik 2 helyen pedig 4 eJllber csak 

v4kony 4rczen dolSDzik. 

106J2/llné 
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A Sileen vágat vájatvégét 6 ember hajtja a retzeg,1i11di Jmoe 

tárd felé nyugati iI~nyban medd6 k6zetbeno 
A Pfeif'fer táró szintjében 6 helyen 11 ember dolgozik, ée pe· 

dig a Sadns mögött, helyen 6 ember, a fels6 Silse~eldben pedig 
2 helyen 3 ember, és 1 helyen 2 ember :fekete és sárga érczeken 

olgozik. 
A P!eif~er táró szintjén az északi vájatvégen 2 ember vizs

gálja a dreylingenf'eldi ,r :fekil.ját sárga érez nyomok ut.An. 
A D1eylingenf'eld szintjében a nyugati reményvágatot 2 ember 

hajtja, és ez,p érczes eret nyitott. 
A Dreylingen:feldbdl 2 ember egy emelkedést bajt a szél l i tás 

könnyitése v,gett. 
A Pachenvágatban, a guri tóban, az Áb1»ahám és Kopi tovszky 

Swittnerben 8 helyen 18 ember dolgozik sárga érczeken, a szá1"t11z 
SWittnerben 6 helyen 1, ember gazdag ér~eket te111tele 

Az Ujtáró ezintjáben a Klegaren guritó mögött 4 ember 2-3 
ujnyí fekete és sárga árczeket te1111el . 

Az alsó Gugelben a Weller gurító felett 2 ember hajt egy 
reményvágatot é r'Cznyomok után kelet felé. A Ri,bmbbaog :feletti 1 e 

roény vágatot kelet felé 2 ember hajtja. 
A fels6 Gugelban 4 ember hajt egy remény vágatot nyt1gat te

lé medd6 k6zetben. 
A Mann tárd szintjében 2 ember hajt ef!3 remény vágatot nyu

gat feléo 

Az alsd Gugelban '} helyen 6 ember, ujnyi, 14 helyen pedig 
8 ember ~észkenkint fekete és 84rga érczeket fejt ~ 

A tels6 Gugelben 7 helyen 14 ember, ujnyi és keskenyebb fe
kete érczet tejt. 

A ratzeg,•i1ndi fels6 táró no János tá1-ó vájat végét 6 e•t1.: 
ber hajtja a Silsen vágat felé keleti irányban :fehér k6zetben 

Ugyan itt a 14gvágatot 4 ember hajtja vad medd6 k6zetbeno 
Ugyan itt 2 ember szórványos sárga érczeket tenael. 
1745 julius 14 én jelenti l'eringer Dániel a f gró.01&k, 

hogy a ratze i János táró vájatvége és az ellen hajtott Sil
een vágat között már cs 30 ás egynehány öl van; kér tehát ha -
tározatot, hogy ezt a távolságot a János táróból emelkedve hajt
sák-e ld., mely esetben ölenként 2•-val kellene emelkedni, vagy 
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pedig hajtsák a tárót az eddigi rendes emelkedéssel, és azután 
a eztást egy :f"úgg6leges emelked6 vágattal teljeeiteék? 

1745 julius 17-én kelt jelentés az ,11-véSlgyi bányák állapo
táról. 

. 1. A Nap táró szintjében 4 ember 2-3 ujnyi vastag sárga é.L.,.._ 

czet fejt. 
2. Ugyan ebben a szintben 2 ember hajt egy reményvágatot 

egy déli irányu ér után, hogy a Waaeerbruch feletti keleti érczes 
eret megtiyissa. 

,. A Nap táró alatti f6guritóban 12 ember fejt 2-3 ujnyi sár

ga érczeket. 

4. A Weideoschutt alatt 9 ember fejt 2-3 ujnyi, s néha te
nyárnyi s z~les sárga érczeket. 

5. A Weidenschutt mögött hajt 4 ember egt reményvágatot é

szak felé jó alaku éren, meJ yen néha ércznyomok is vannak. 

6. A Weideoechutt alatt 4 ember továbbítja a f'edüvágatot jó 

reménységben, hogy vele meg fogja ütni a Korenove?.k:y Swi ttneren 

lev6 éx czes eret. 
7. Az a1tár6 szintjében '.5 ember el6késziti af'ejtést. 

8. Ugyancsak az '11.táró szintjén hajtja 4 ember a déli vájat
véget, az el6tte :tekv6 k6zet megvizsgálása végett. 

9. Az Obergestlingen, va.lamint felette és aJa tt 12 ember dol
gozik 3 ujnyi sárga érczeken. 

10. Ugyan ennek a szintnek északi vájatvégével megütöttek 
egy eret, melyen ércznyomok vannak, ezt az eret tárja fel 4 em

ber. 
11. A meredek Swi ttneren 6 ember f'ejt sz61·ványos sárga é.,.._1 

ezeket. 
12. A f'els6 Kacc111ierf'elden 1'3 ember :fejt 2-'3 ujnyi s néha ka

lapács vastagságu sárga érczeket. 
13. Ugyanjtt 2 ember h~jtja a f'edü vágatot jó reménységben. 

14. A közép Ks111111erf'elden 20 ember fejt 2-3 ujnyi ~árga éx 

ezeket.. 

15. Ugyanitt 2 ember hajtja a széls6 déli vájat véget vad 

fekete medd6 kdzetben. 

16. A Petnátzban és Giengerf'elden -10 ember f'ejti a kevés 

2-, ujnyi sárga érczet . 

• 

-
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17. A köz~p ltsou,ierf'e1dí eo1eJkedésen 9 ember fejt 1-2 ujnyi 

sárga éx'czeket. 

18. Ugyan itt 2 ember hajt egy :fedüvágatot, hogy az össze
szorult eret jobb alakban ujre 111eg1,yissa. 

19. A Ká1•oly tAJ'Ó színtjél 6 ember hajtja a déli vájatvéget 

kemény kvarczos D!dd6 k6zetben. 
20. A fels6 és alsó Bergmeister Stollwandban 8 ernber tenyé~I

nyí széles sárga ét'czet fejt, 10 ember pedig a maradványokat sza-e 

di össze. 

21. A Gunderován 4 ember 1-2 ujnyi vastag fekete érczet fejt. 

6 ember pedig az árczes nyomokat vizsgálja. 

22. A Mély cuivelésben dél felé a Kári.a akria közelében 2 em

ber hajt egy éren ércznyomok után egy remén,yvágatot a fedilbe. 
23. Ugyan ott 4 ember hajt 2 1oeményvágatot ércznyomokat m11-

tat6 ex~k után a fedilbe. 
24. A Sileen vágat felett 5 ember fejti a 1/4 öl vastag sár

ga érczet, 4 ember pedig megvizsgálja az e1-et. 

27. A Silseoschlag vájatvé~t 6 ember hajtja a ratzegx11ndi 

János táró fel~ 9h 2 1/2 P irányban ny,1gat :t'elé vad medd6 kc5zet
ben. Egyel6re szünetelni hagyják ezt a vájatvéget, míg el nem 
határoztatik, hogy a lytik:asztás János téróvsl mj képen történjék. 

28. A Pfeiffer táró :felett, a Saőoe mögött és a f'els6 Sil

senf'eldben 8 ember :fejti a 3 ujnyi vastag sárga é1·czeket, 12 em 

ber pedig vizsgálja ás :t'ejtésre el6készi ti az eret. 
29. A ~eiffer táró szintjén 2 ember egy remény vágatot bajt 

kelet felé, hogy a Dreilin~elden lev6 érczes eret :felkeresse. 
30. A .Dreilingenf'eldben lev6 göngörit5kben, valamint a Ko

pí tovezky és ftJ"Uekner Swi ttneren 16 ember fejt 2-3 ujnyi sárga 

és rekete 4rczeket, 13 ember pedig 1-2 ujnyi érczes zsinórokon 
dolgozik. 

31. A Dreilingenf'eldben 2 ember remény vágatot hajt a Pachen
stollwandon tul, és ott egy é•czes eret keres; másik 2 ember pe

dig a Röhrenschutt mögött hajt eQ reményvágatot az Abrahs11, . 

Swi t tner :felé. 

32. Az Ujtáró szintjén a llegax 1,schutt mögött, és a Nap tá

ró szintjén 5 ember :t'ejt sárga ée fekete ércza•a1•adv~o)at. 

,,. Az alsó ,a fels6 Qugelben 4 rem~ivvágatot hajt 10 ember 
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34. Az alsó Gugelben 16 ember :fejt sárga és :fekete ércze- · 
ket. 

35. A fels6 Gugelben 5 ember fejt sárga és fekete érczeket 
2 ember pedig vizsgálja az eret. 

36. A ratzegrundi fels6 v. János táró vájatvégét a Silsen
sch.lag felé 9 h s 1/'2 p irányban kelet felé hajtja 6 embe; medd6 
k6zetben. 

37. A ratze i altáró felett egy légvágatot hajt 4 ember 
medd6 k6zatben. 

'38. Ebben az altáróban 4 ember vizsgálat meg az elvágott e
reket, de mürevalót nem talált. 

1746 február 19-én kimutatják,hogy a ratzegrundi bánya 1739-
t611745-ig mennyibe kerillt: 

te111iel t a te1meléa költség veszteség 
m font 1.1· d ft .x x· d ft xr d 

1739 27 '31 1/4 1.056 23 2 
1740 19 38 1,2 1.027 4 3 
1741 15 98 1/4 674 111 
1742 14 98 1/4 619 1 • 

• 

1743 7 36 439 51 • 
1744 4 92 1/2 405 39 2 
1745 7 20 1/4 410 26 ~ 

Össze-
sen 97 15 4.632 37 3 
Kohó-
k6lt-
ség 800 58 ' 
Összes költség 3.578 21 2 5.433 '36 3 2.855 15. 

Ez a veszteség az 111•v6lgyi bányánál számoltatott el . 
1746 április 6-ikán értesiti a f6kamaragró:f a beszterczebá

nyai főtiszteket, hogy az nrv.ölgyi bányának mult évi 18200 ftnyi 
veszteségét az udvari kamara tudomásul vette, de tudni akarja, 
hogy mi okozta ezt a veszteséget, és mi képen lehet azt elkeriiJ ni? 

a f'6tisztek e1-re jelen tették, hogy sem az 6 szorgaJmukon, 
sem a ke zelée gazdaságosságán nem ,101] t; de a veszteség nem volt 
elkerUJhetc5, mert l.Az érezek csak nagyon ritkán jött.ek el5 tö-

10632/lfná 
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mören, többnyire csak szórványosan, ennél fogva az érezek mennyi

sége sokkal kisebb volt, mjnt más években. 
2. Az árczek ráztartaJma a régebbi átlagos 10 fontról le

szállott 9-8 és 7 fontra, tehát nemcsak kevesebb ércz,de szegé
nyebb termeltetett. 

,. Végxoe minden anyag megd1águlván, a te1111elés költségei is 

emelkedtek. 
Hogy miként lehessen a veszteségelmt ellceriJJni a1•1'6l tanács-

kozni f'ognak, és véle ·· et annak idejében f'ölterjesztiko 

1746 május 12-én panaszkodik a beszterczebányai f'6könyvviv6', 

hogy a mimkások már 3 hónapja nem kaptak fizetést, és kölcsön sem 
ad senki; kéri tehát az el J _átrrál.}' kiadásainak mj el6bbi kieszközl~ 

sét, mert különben a munkások elszélednek. 
1746 szeptember l 7-4n jelentést tesznek az 11r·völgyi bányák 

állapotáról. 
A f6kamaragr6f jelen) étében tartott tanácakoz,,,ányokban el

határozták, hogy az érczf'ejtc5knek uj béreket adnak, és pedig egy 
mázsa 
l 1/2 

3 

5 
7 

száraz sulyu erez 
fontostul kezdve 

,, " 

" " .. • 

után a rázta1•talom szerint: 
2 1/2 f'ontosig 

4 1/2 " 
6 1/2 .. 

• 

10 1/2 • 

10 :x ,. 

24" 
50 " 
62" 

11 " l'.3 1/2 " 70 • 

14 " 15 " 75 " 
15 1/2 " " 16 1/2 " 80 " 
17 :t'ontosnál magasabb ta,•talou,ért 85 " 

ebb<'ll. a b4rb61 kell t'izetni az árczf'ejt6knek minden k5ltságeiket, 

faggyut, és repeazt~port, ás rninden mellékes napibéioek és külön 
dijak megszünnek. 

Az I.t.elepen, u.n. Kohrhairnhs Khür. 
1. A Nap táróban az év al.att 2 ember kiválogatja a 2-, uj

nyi szép 8'rga4rcz :r,ezkeket. 

2. A Nap tárdi fagurit6 alatt ezel6tt az árcz után hajtott 
5 ölnyi úlyeestésben 6 ember dolgozott, de mivel most már lág 
hiány miatt tovább ne111 dolgozhattak, más helyre tették &:et ad
dig, mit a Weidengt1,•i tóból :telf'elá dolgozók ide át nem 1y,1Jrasz
tanak. 

106,2 
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3. A régi Wasserbruchon a fela6 Weidenechutt felett 6 ember 
dolgozik 2 csapatban 1-3 ujnyi vastag érczeg féezkeken. 

4. A Roatari Swittner felé 6 ember dolgozik szórványos ér
ezeken. 

5. A Weidenschutt felett 6 ember fejt 2-3 ujnyi érc.zeket, 
és tovább észak felé 4 ember dolgozik palló vaetagságu, kemény, 

tiszta érqzen. 

6. ég tovább észak felé dolgozik 6 ember, hogy a 2-ik por,t 
alatt emlitett ereszkedéssel f"ölfelé l.yukaaszon. 

7. Az els6 Weidenschuttben 2 ember dolgozik, és 1-2 ujnyi 
érczeket termel. 

B. A déli altáróban észak felé 4 ember 2-3 ujnyi érczfész
keken dolgozott, de a fészkek az utolsó id6ben nagyon 
tekci 

9. Az Obergest.&ngen egy jó alalru ér után hajtott 11:mény fe
düvágatot megszüntették, és jobb id6lc r-e hagyták. 

10. Ett61 visszafelé és vsJ e1oi vel magasabban 2 ember dolgo

zik szóx•ványos árczeken. 
ll. Tovább és mk f'elé az Obergestlng felett 8 ember dolgozik 

sz61•ványos érczek:en. 

12. Még tovább észak f'elá, közel az a1tár6hoz vezet6 átjá
róhoz 2 ember régi érczhagyatékokon dolgoziko 

13. Az Obergest&ng szi otjén az Uj guri tó alatt 6 ember dol

gozik 2-3 ujnyi, néha tenyérnyi széles érczeken 
A ,-ik és 8-ik telekben: az Ober és Ili t'ter Co111c1ierfeld, Pet

natzen, és G&ngerfeldben . 
14. Az Obergeat&ng alatt a mex~dek Swittnex~n 4 ember dolgo-

zik 3 ujnyi és tenyérnyi széles érczeken. . 
15. A fels c5 SWi t tneren az Ober Caa,,iert'eld ben 4 ember d ol~ -

zik dél felé sz61•ványos érczeken. 
16. Ettől a Ca111111erteldtól. egy :f'edüvágatot hajt 2 ember a 

fedilk6zet megvizsgálása vágett. 
17. A hátulsó &wi ttneren 2 ember szórványos érczeket termel. 

18. A rövid Luttenschutt felett 8 ember szép érczeket ter 
mel_. 

19. Itt le:felá 4 ember sz611váoyos érczeken dolgozik. 
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-
20. .A fii t:tergestlb,gen a Nasser Steig a) att 7 ember dolgoz~ 

• 

a nBJ& pal16 ~les érczeken, D&elyek azonban nábe sz~tfoszle,,aJc. 
21. A Glclgerlelden 4 ember dolgozik szép, de keskeny árcze

ken. 
22. A Peb1Btz-be11 4 ember tár :fel egy jó alaloi érczea exet. 

Az 5-ik vag alsó Callmerf'eldben. 
2'}. A kiSz~ cacm&erfeldi lkedésben, 8 ember dolgozik szét-

• 

szórt Yékony '1-czes zsinórokon. 
24. Ogysn ottr11a egy jd al.aku árczes eret tár f'el 2 ember a 

Károly táró :te14. 
25. A :tels6 Berg.aesi terstollwandben csak egy eu1ber, az a1s6-

ban pedig 22 ember dolgmik a :tejtésen, mely az utolsó id6ben na

aon elszegényedett. 
26. A Otmdiarolfában 12 ember fejt kesk~, de jó tax·teJmu 

fekete éx•ezeket. , • 

27. Ebben a legaályebb déli telekben már igen sok :feltát'Ó 

vágat hajtatott Ninden irányban, de jó eredmény nélkül, érczes 
k6zetet nem leltek sehol, megszGntettek tehát itten mj ,v3en továb-

, 
bi 111111,kát • 

A 6-ík ás 7-ik vagyis :tels6 és alsó Si J sen és Kostyalilc:en
t"e ldben. 

28. Ebben a leganélyebb ésq\; telekben is megszflr,tették az 
eddigi. eredménytelen f'öltárást. 

29. Ezen a legmélyebb északi telek mély szintján 6 e11aber dol• 

gozík vékony fekete érczelcen. 
:,o. Ett61 a mály szintrtn a Rottari Stollwandra mentek ahol 

a Sileen vágatí éren észak felé 4 ember dolgozik az 4ir feltárá -
aán. 

31. A .Pi'eí:tf'er tárón a palldkeresztt.Q ne• messzire 4 em

ber dolgozik egy emelkedésben, melyben néha ércz:tészlcek is talál
tatnak. 

32. A :tele" eilseni átjáró kazepe táján 2 em1-er fejt 2-, uJ
~ sárga érczeket. 

1 

,,. A t'els~ Silsen J'eldben 9 ember fejt 2-, ujnyi sárga é1 · 
ezeket. 

34. A Ssdne mög6tt 4 ember, de a Koatyetiken járatan 4 ea- · 
ber tejt vékony sárga ézaczelcet.. 
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A 2-ik és 4-ik vagyis Sayetzen és Dreyling Feldben 
,5. A száraz SWittner felett 7 ember fejt sárga és fekete 

érezeket, részint régi tBréeekból. 

~6. A száraz Swittner szintjében 4 ember dolgozik 3 ujtzyi 

fekete árczeken • 
• 

• 
• ,1. Ugye.ne szinten tovább dél fel, 2 ember tár föl egy jó 

alak:u eret vékony fekete érez zsinórokkal. 

,s. A Kopitovezlcy Swittneren 2 ember dolgozik vegyes vékony 
érez zsinórokon. 

39. A Dreyling járaton észak felé 10 ember dolgozik szép ér
czekeno 

40. A guritób61 4 ember dolgozik az ér után és 2-3 ujnyi sár
ga érczeket talál. 

41. A Röhrenschutt mögött a meredek Swittneren 2 ember egy 
emelkedésen dolgozik, hogy azt az altár6vaJ.. lyukasztván a vize
ket gyorsabban levezesse. 

42. Két reményvágatot, az egyiket a Pachenetollwand felett 
nyugaton, a másikat pedig a Röhrens ,chutt felett a meredek Swi tt-~ 

neren, árobár érczes nyotiokkal tárták fel az eret, 
A 9-ik és 10-ik, vagyis az altárón, Ujtárón, 

s6 Gugel felden. 

megszUntettek. 
az al.s 6 és fel-

• 

43. Az Ujtár6 szintjén a IO..ega1•11achutt mögött 4 ember dolgo-
zik dél felé 2-3 ujnyi fekete érez zsjnórokon. 

44. A Nap tárón kelet felé dolgozik 2 ember, és a táró fe

lett észak felé 4 ember kalapács vast$gságu szegény érczeken. 
45. A Weller gurító felett dolgozott 2 ember egy remény vá

gaton, mellyel az alsó Gugler eret akarták elé111i, most ez a_ vá
gat szünetel„ 

46. A Weller guri tó felett a f'els6 Swi ttneren dolgozik 3 em 
ber 1-3 ujnyi vastag fekete érczen. 

47. Ezen a fels6 Swittneren dolgozik még 4 ember 2-3 ujnyi 
vastag fekete érczeken. • 

48. A R6hrenschutt mögött kelet felé 2 ember sz61•ványos fe-
kete érczeken dolgozik. 

49. A nyugvó pad felett 2 ember kelet felé dolgozott. hogy a 
fels6 ChJ8el fekUjét megvizsgálja; most ezt is megszüntették • 

• 

• 
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50. A fels6 Gugelben a fels6 Swi.ttne1en dál fe1é 4 ember 

!e j t néha tenyérnyi vastag é1czeket. 
51. A Mann táró szintje alatt 6 ember dolgozott szép feke

te érczeken, melyek azonban a hónap közepe táján kivágddtak, te

hát a munkásokat másutt e]kaJmazták a középs6 Swi.ttneren. 
52. A 118.nn tárd szintje a1att 2 ember sz4p fekete érczeklrel 

behintett éren dolgozik 
A Razegx-,ac1dben: 

53. Az al t.áx 6 felett 6 csapatban 12 ember dolgozik e 1/2 öl 
vastag fehér lágy kva1•czos éien, melyben helyenként szép sárga 

• 

érczeket fejtenek. 
54 • . A légtár6ban 2 ember dolgozik szóx•ványos sárga érczeken. 
55. A :felsc5 vagy János táró szintjén a beható / 128 / 8 em

ber dolgozik f6sz ekahányban. . 

A .!6bejtlrás aJ JmJmával még a következ6 vájatok cc1,arakába ·véte

lét határozták el: 

0I'YÖlgyön: 
""-"l 

56. A Mária alcxaai légtáró, melyet elődeink már 280 ölnyi----
ze hajtottak a kelet felá fekv6 hegység m~~vizsgál.ása végett, 2 

embe1"1el tovább :folytattatnj határoztatott. 
57. Az l 7'39-ben megkezdett, és nyugat felé a Szt.Katex•ine 

hegybe 23'.5 ölnyire hajtott, 1ic,eer lieben Frauen Empf&ogxiisz táró

nak nevezett kutat.ást 4 emhe1"I~l :folytatni fogják. 
Óhegyen: 

58. A Haliarben a Purti Kre111 nevü fels6 tárót 2 áccsal és 
2 csí]Jé1'1el meg,cyitották, és 170 6lnyire már ldteks12itották, s 
a 1111mkát folytatják. 

59. Az óhegyi altárdt ujra megnyitották 4 ernbe1°1el és 17 1/2 
ölnyire titakaritottdk, mely m•iokát folytatni fogják. 

60. A Pfeiffer tárd felett is megnyitottak egy régi tárót 3 
embe1°1 el, de a m,icikát megint megszüntették. 

61. A nemeczi völgyben egy régi tárót 2 embei·rel ujra nyi tot· 
tak, és 9 ö) Xi! kitakarították. Ezt a 11,inkát folytatják, hogy a 
llária ekraátdl dél felé fekv6 hegységet megvizsgáljálc. 

62. Juliustdl kezdve az egész szem4lyzet olyan bért kapott. , 
hogy ebb<51. minden költségeit egtizetheti . 

10632/llnf 
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1746 október 7 én jelentést tesz Remba János 1J1-v6lgyi al

kHnyvvivd' az 11,•völgyi ás szomolnoki czementvizelqr61. 

1. Ismeretes, hogy a rizbányákban" verschiedene vitrioli

sche, alsz da seynd gelschiff1•ige, k:rozige, quadrige, oder sanst 

sogeoante Kupferplendige, item kisige, 1md dergleichen Oönge ein 

brechen, 1x,1d wo die Sohwö:f'el, IOirz 9 und Gelf praedo,,,; ni reri, so 
pf'J.egen auch die davon ko,,111,ende Ci.mentwaeeer in ihx er Operation 

1UD.d desto stlirker en seyn, si ntemsh1 en sie d11rch solch haltige 

ClAft 11,1d G!nge d11rchsi tzende Tag- oder süsse Grubenwasser die 

vitriolische Harbe, dasz ist die fl.üchtige Kupfer particula an 

sich nehmen, 11,,d wenn selbe über daaz eyaen fallen, gl.eichramb 

ex vi magnetica solchea corrodiren, 11nd zu Kupf'er bringen • 

2. Ezt a jelenséget kétféleképen magyarázzák: némelyek azt 
hiszik, hogy a czementvizben a vas rézzé válik;· máso ellenben 

azt ~Jlitják, hogy a vasnak viz attractivája van, mellyel az i
gen finom réz-részecskéket magához vonja. Hogy e két válemány fee

lett ítéletet mondjunk, szijkséges olna a czementviz tex,nészetét 

tökéletesen ieme1uijnk, de mivel e texméezet mük6dése, különösen 

olyan tudot11ányokt1ál, amelyekben a vie magcaetica szerepel, az em

ber esze e16tt nincs eléggé világosan :fel tá1•va: nem tehe~Onk e

gyebet, mint a valószi nöség sze.1-int azt mondani , hogy valószi niibb

nek ta i•tjuk a rézrészecskék lecsapódását, mint a vasnak rézzé át

viltozását. 

3. Szomolnakon a czementvizeket ki.emelik a f'"ólszinre, és ot
tan berendezett terjedelmes vályuszerkezetben bocsátják a vasra. 

Urvölgy~n ellenben a czernentviz olyan kis mennyiségben csepeg 

vagy czá1•naszél vastagságban csorog, hogy nem lenne czélszeril 
azt a f'5lszi n,'e ernelni hanem inkább a bányában ál J i tják f'el s 

Tá]yi1kat, melyekben a réz lecsapód · • 
4. A rézltlválását a czementvizb61 el6mozditja egy1észt a 

v41 .Y•>k lejt6sége, másrészt pedig e vályukban fektetett vas mi n6-
aége. Tapasztal tat ott 11gyani s, hogy a ráz ki válása gyorsabn és 
tisztább, ha a czementviz a vas között ném, gyorsasággal folyik , 

' és hogy ellenben, ha a :folyás nagyon laesu, akkor sok medd6 i-
szap is rakódik le, mely a vasat betakarja, és a ráz kiválását 

811nyi1 2a megakasztja, hogy ilye esetben az iszap réztartalro né-
• 

ha bevál tás1a se áltó. Egyszers. '.l"_d vigyáz1si kell, hogy se C> 

téle tisztátalanság ne juthasson czementvizbe. 

106"52/lin.S 
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5. Az ejt6vas min6ségét illet6leg az tapasztal ta1;ott, bog:, 

mennál tisztább és jobb az ejt6 vas, annál gyorsabb és t6kéle

teeebb a ráz ki válása is, ami te1111ászetes is, mert a tisztáta
lan vasban lev6 sa)ak1észecskáknek nincs az a vonzó e1ejük:, mely 
a tiszta vasban van; ezért jobb az ejtésre a vert vas, mint az 

öntött vas. 
6. As ejtás jd eredménye nem filgg annyi x11 az ejt6vas mennyi-

s~gát~, mint a jó min6ségét61. A jó kovácsvasat a pöröly a1att 

2 ujnyi szélesre kalapálják, és arasznyi hosaz1,ságu őai-abokr·a 
vágják, melyeket 11gy t"f.lkr1ak a váJyi1kJia, hogy egy11,ást ne é1•ints&, 
és a viz folyás ellenében lev6 végül magasabban legyen, mint a 

-, -
másik, 11gy, hogy a víz a vasat egészen körül f'ogbassa.129/ 

1746 október 17...tn panaszkodnak az 11x·v6lgyi 111,ir1kások, hogy 

ebben az ávben már 10 hónapig dolgoztak, de csak 7 hónapi bérfi
zetáat kaptak; és panaszkodnak az uj árczsMk•••ány miatt mely sze

rint lli.ndenJrinek e,·yen16 ke1 esetánek kellene lenni. Attól félnek, 
hogy ac,1allett nem csak a. gyengák, de az er6aek is törik, e fognak 

menni • 'i.30/ 
• 

• 

• 

r 
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• 

2.FOO<iEX,#:K : TÁBJ,ÁZATOK, l 7'39-1747 , 
• 

URVÖLGY 

• 

A réz-báIJYászat és kohászat gazdasági. eredményei 
17'.59-t~ 1743-ig 

• 

• 

ü 111•v6lgyi bánya
. Telés 

11,9-ben 
1740-ben 
1741 • 
1742 • 
1743 • 

te11oelt volt benne költségek 
érez r éz 
m font /n m fo11t/n f't xx· d 

- -

40.424 44 . ,.552 '.36 1 8'3.393 50 2 
34.760 65 . ,.105 80 1 82 . ~2 9 1 
40.llO 51 • '.5.559 26 :5 78.868 35 1 
36.917 69 • ,.126 23 2 71 .16'3 54 1 
36. 058 '39. ,.040 67 3 71..726 19 3 

• 

egy mázsára 
esik 
f t XI· d 

• 

23 28 2 
26 39 . 
22 9 2 

22 46. 
23 35 1 

Oaazesen 188.271 68. 16.384 '.34 2 387.924 49 • • • • 

A beszte12cze bányai kohó te1mel t réz -- - • 

}1)9 beD ,.422 41. 22.,69 ,1 4 6 '.52 1/8 • 
• 

1740 • ,.483 '.59 • 19.2,, 24 1 5 311 
1741 • • 2.864 50 • 17.472 6 1 6 6 • 

• 

1742 • 1.981 50. 13.885 14 '.5 7 2 • 
174'.5 • • 2.810 40 • 19.506 5'.5 2 7 2 -• • • • 

Osazesen 14.562 20. 92.467 15 3 ••• 

kohó 

17'.59-ben ,.,17 56. 6.56'.5 55 '.5 l 55. 
1740 • 4.4ll 96 5.016 5'.5 1 1 8 1 • 
1741 • ,.,01 12 4.75'.5 5 ' l 26 2 • 
1742 • 4.747 99 ,.044 :55, 48 2 • • 
1741 • 4.297 45 5.26, 29 • 11, 2 • 
Osszesen 20.076 8. 25.441 59 2 • • • 

• 

• 
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-
volt benne JrtSl tségek · egy mázsára 

éxcr; réz esik 

m m Xi' d ft XI' d 

A rázhámor vágott réz tábla réz Pxoeiaer réz 

17:,9-ben 22.2'.36 46 '.5 101. 19. ,.896 '.3 6 19, 22. 

174 .. 15.?7? 8 3 1,521. ,.,42 67 • 182 2'.5 
• 15.44T '.30 3 98 69 2.977 7'3 1741 • • • • • • 
1742 • 15.262 26 2 1.849 57 • 1,050 39. 0 • • 
174:, " 15.986 18 2 2.4'.57 65 1..662 50 • • • • • 

Összesen · 84.602 1.11 4,622 ,1. 12.929 65. ,15 45. 

Helybeli eladás 
17„9-ben 
1740 
1741 " 
1742 • 
174'.3 • 

Összesen 

tet"meltetett tábla1éz 
vágott ~z 
összesen 

ooen volt szomo~ki. ráz 
ros 111d 111,völgyi te1melés 

vágott riz 
2, 4 • 

• • • 
115 ,1. 
409 29. 
5'.5'3 6 • 

1.080 76 • 
• 

12.929 65 • 
4,622 31, 

17.551 96. 

5.007 59, 
12.544 ,1 • 

Ennek 4rtéke a szállítás költságének levo 
nása után á 4J :rt 20 Jat ;tesz: 

1 

a_he),llben eladott 1080 m 76 font 
vágott niz á 45 tt 
Az elszáJJitott Pteieex réz 375 45 font a 
szálli tás levonása után á '.35 ft 15 * x· 

Preiser ~ z élyi tett rE 

24 50. 220 l. 

36 80 • '394 29' 
149 24. 478 8; 
,5 132. 4'.36 99 1 

216 '. 61,901 

462 39 .2.14, 291 

• 

• 

48.6,4 12. 

1,.2,4 ,6' 
a helyben elá1'11ei tott 462 m ,9 font Pleiae1 réz 
, ,6 n 16.646 2 1 
a hel,yben el4t'•>sitott 214'3 m 29 1/4 :tont 
mél.Jitett ráz á 50 1't 

ösezes beTtitel 

106'.52/KD.6 



ibb6.l levonva a k6ltságeket mint ~ent 
, 

Unr6lgy ,07.924 49 l 
beszterczebányai kohó 

tajo,a:i kohd 

rázbámor 
• 

összesen 

Mutatkozik jövedelem 

• 

• 

~.467 15 l 
25.441 59 2 
84.602 11 l 

• 

• 

590.4:56 15 2 

l'.59 .032 '.54 2 
• 

• 
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Költségek ?eiso aime alsó alma U&r!a akna Ratzegrund Osaz. Van benne szakmé113os napszámos é.csok ceillérek !'ahord6k takar1t6k m6sok 

a bé.Dyé.ban m '!ont m font m :tont m. font font m tont yj;16k yáj6k 

1740. Jul. .. •• • •• ~ .. •• • • 

bány6 rezek. • • • • • • • 3.798 90 216 25 • • • • • • • 
•• 

1?4o.aug. 194 66 ?78 45 473 Zl 25 fYl 1.472 25 151 4 • 398 • 19 ill 185 43 87 39 

" " há.- • 
ny66rezek • • • • • • • • 4.445 2} 28? 85. • • • • • • • 

• 

"szeptember m94 9Cfl 30 634 22 36 48 1.855 94 179 25 l 404 20 ))) 169 43 83 39 
• 

"okt6be.r 145 51 701 40 qqq 71 ~9 54 1.~1 16 139 10 2 409 21 112 1?6 ~5 86 39 

"november 269 24 1.060 63 581 24 23 38 1:934 96 21.3 90 3 421 21 115 188 4? 83 40 

" "h(u:ry6ér - 2.764 17 183 44 2 ezek • • • • • • • • • • • • • • • 

"deceember 379 40 1.105 98 ?46 10 23 19 2.254 6? 232 58 2 431 22 ll5 190 49 86 40 

1741 január 219 9 658 91 380 68 19 88 1.278 56 134 9 l 427 22 116 190 4? 86 40 

.. február 303 74 ?28 23 6~ l? 21 15 1.68? 29 194 42 3 425 22 118 193 47 86 40 

" márcziua 554 93 1.357 53 1792 9J ?31 80 24 79 3.461 14 360 ,a 3 425 21 11? 192 46 86 40 

" április 189 62 665 20 1.106 46 26 35 1.98? 63 194 4 2 425 21 11? 192 46 86 40 
1 

" m,jus 349 }4 800 34 1.0~ 35 40 6 ?.254 9 231 17 3 425 21 11? 192 46 86 40 

tt jnD1 WS 265 99 ?90 1, 900 88 37 20 1.994 80 201 ?8 • 285 l2 99 152 46 ?8 36 

"hé.ny6érczek • • • • • • • • 3.383 15 212 83 3 • • • • • • • 
• 

" j ullua 278 5 642 96 885 85 31 53 1.838 39 200 73 2 283 12 98 150 45 ?9 36 

" augusztus 264 ?O 1.110 98 699 90 23 44 2.099 2 226 64 2 286 12 99 149 44 80 

"bé.D;J6érczek • • • • • • • . ,# 4.299 06 2?8 l l • • • • • • • 

"szeptember 510 36 1.238 87 912 47 46 58 2.?08 28 2?2 ll l 286 l2 99 149 45 79 }6 

" okt6b~ 368 7l 1.047 49 649 49 13 ?5 2.0'}9 50 2C1l 19 • 28? 11 . 100 149 44 80 36 

"'november 341 69 1.32? 40 8',8 9 !> 18 42 2.536 4? 2?4 34 l 294 12 100 152 45 80 36 

""h6.to'6érezek. • • • • • • • 4.341 21 283 88 2 • • • • • • • 

" deczember 630 14 1.347 28 975 8t 10 6'l 2.963 90 306 82 3 309 12 104 163 44 81 35 
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feraei6a Uunkleok &csöí: csifiérek ?ahcird61: takirlt6i m4sok 
Költe6gek • YeleA •kna aJ•6 •lm• ll6r1a •)m• Ratzegr,md összesen benne ré& sze1an6- napszémoe 
b6py6.ban m 'font • :tont • f'wrt • fOXl't 1 

lll 'font m :tant /n llY08 !1:j6k Táj6k 
11,§ 
j no1 u haTéb8.Jl 2.()CJ 69 888 66 898 98 58 69 2.056 2 2l.6 8 2 348 27 142 200 50 101 48 

jun1ua 23-j nJ1ua ll-18 251 46 856 2!J 592 63 42 11 l.?42 4? 1?5 68 1 334 23 141 209 50 101 4? 

jal1u.a ].3-e.uguaztu 9-1.a 170 W, 813 93 698 29 38 52 1.721 61 163 30 ,; 336 29 141 203 52 98 48 

b~66rczek • • • • • • • • 3.898 69 2Zl 36 l • • • • • • • 
auguastci• 9,-szeptember 12-

261 33 957 78 9?8 26 42 2.239 6o 196 22 339 31 142 205 51 100 ,._,, 
~ • 

1739 
j anu6.r 5.9"3 56 • /egr •ézaa ri& került a bé.1:176-

tebruÚ' 7.139 18 2 o6J 23 ft 28 1/2 Krba/ 
• 

márca1m ?.31.8 ? 3 
tprilla 5.3~ 44. 
m!jua 6.966. • 

•• 
jnn1a.a· 6.911 6 • 
ju]1ua 6.911 43 3 
augusztus 5.603 24 • • 
szeptember a.759 44 3 
október 6.303 54 2 aq- Zl 9?1 65 774 3 43 59 2.033 54 168 44 3 356 144 220 52 95 4 8 

nOTeBe.r 6.987 39 2 242 4? l..015 51 1.351 31 15 90 2.625 264 99 3 
• 

de"eaber e.s~ 10 1 489 05 1.9' 61 
• 

1.418 14 38 24 3.480 4 342 54 2 356 30 144 224 53 35 49 
83.393 50 2 

október 6-m h6n:,66roa • • • • • • • • 4.554 l 246 63 3 
• •• 

a.onlllber 26-lm • 1 • .566 44 9? 49 3 • • • • • • • • 
1?4.0 
3anuui 64 8CJ 906 93 651 53 28 70 1.652 05 16? 46 2 454 20 ll5 191 46 102 :;9 . 
tebruár 196 10 l.205 l3 740 78 33 78 2.175 ?9 2.56 91. 454 20 115 191 48 102 39 
nárczia.a '1235 1.350 19 1.041 30 58 -- 2.EP2 28 279 84 l 454 20 115 191 48 102 33 
áprill.e 326 4 L.030 62 'j'/4 73 30 28 1.961 f/l 214 26. 45-\ 20 115 191 48 102 39 
111ájua 160 l.6 996 10 621 61 40 25 1 .818 l2 201 55 l 454 20 115 191 48 102 39 
juSu • 262 89 i.221 33 543 ? 58 73 2.086 2 238 46 3 422 lB 114 186 4? 86 39 
juJSu 200 48 655 61 455 34 39 35 l.350 78 131 • l 402 19 • w 177 .. 85 39 
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Bánya kel te~get tel86 atna alsó ama Mária akna Retzegrund Osszeeen van benne réz szakmárzyban napszámban vájdk ácsok csillérek tabordók takaritók 
n xr d ,. !ont m tant m .tant m tant m tant m !"ont vajOk 

1742 január 45) Jl 1.147 56 590 10 12 87 2.20, 84 221 41 l '}10 1, 107 151 4, 80 ,~ 
• tebrwir 416 42 87' 45 692 55 14 75 1.997 17 198 ' • 309 14 105 152 4, 80 ,i 
• márc:%iue 641 81 1.no 9 1.299 61 2, 1, J.675 24 :541 24 ' 309 14 105 154 45 8l ,t 
• április 284 98 1.154 28 770 73 18 95 2.228 94 216 64 • no 12 104 1„ 45 81 ,« 
• május 280 9, 674 22 544 82 17 57 1.517 54 150 99 1 291 ll 101 147 41 80 ,. 
• . . )72 55 794 37 658 :,4 20 22 1.845 48 1.71 85 280 1, 97 140 J8 78 3t Jun1ue • 
• julius 21, 91 669 2 698 6 62 1.647 61 179 20 l 276 1), 98 1'39 38 78 ,, 

• 
• hányótutatáa }.972 68 229 60 ' • • • • • • • • • • • • • • • 
• augusztus 
• szeptember J57 96 960 80 725 78 :56 16 2.oeo 70 21.l 16 274 12 95 l,S ,e 76 " • 
• olr:tóber 399 .,., 868 26 546 74 ,o 94 1.845 27 177 62 ' 274 14 96 1,1 40 80 ,, 
" hán.ydkutatás }.910 45 214 56 • • • • • • • • • • • • • • • • 
• november 439 79 80, 09 695 86 45 6:5 1.984 ,1 191 93 2 28'} 14 99 146 4 „ 80 ,1 
• hánydkutatás 2.498 '' 165 54 3 • • .. • • • • • • • • • • • • 
.. deczember 519 46 1.130 54 888 5:5 39 67 2.578 20 266 34 l 298 1, 104 157 43 80 ' 174, január 192 9 558 4:, 632 6 9 77 1.392 35 143 63 • '307 1, 104 158 44 80 3 
• februá r 447 91 951 43 858 19 2-, -,9 2.280 92 246 75 2 300 13 10, 157 44 79 ' • ,. 

márczius 682 52 1.119 28 91} 54 21 72 2.1,1 6 261 70 ' 299 13 10, 157 . 4., 79 ., 
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VIII. BESZ!'ERCEBÁNYA 

l. Ai93aigazgatósági adatok, 1650 - 1745 / 1747 / · 

1650 január havában jelentést tett az alkarosragróf az udva
ri kamarához a Beezterczebánya város és a katholilrusok közt fenn
forgó egyenetlenségek:r61. E jelentés tartalma Sonnaunak nem lát
szott eléggé erélyesnek, és közte és az alkarnaragróf között e mi
att egy pár szemx~hányáe történt. Sonnau neheztelt főképen azért, 
hogy az adminiatratori hivatalra nem ő jelöltetett ki, és azt vél

te, hogy az alkamaragróf az 6 ellensége , ez pedig ugyan ezt vél
te Sonna,11-61. 

1650 mércziue 6-án Pálffy Pál királyi helytartó előtt egyez
séget kötöttek a beszterczebányai polgárok, hogy ezentul b b1 r ó 

és tanácsválasztásnál a következő szabályokat fogják követn · : 
az els6 választási napon közösen választatik a bíró a német, ma
gyar, va~ tót / ecavonica natio / polgárok közül. Második napon 
választatnak a tanácsnokok és többi tisztviselők, és pedig egy 
évben a németek közül, másik évben pedig a magyarok ée tótok kö

zül. Csak olyanok lehetnek tanácsosok és tisztvieel6k, kiknek va
gyonuk van, mellyel a hivat&loskodásuk alatt okozott minden kár
ért j6t állhatnak:, stb. 

1650 márczius 15-én felterjesztést tesz az alkamaragróf a
zon egj·ezség ellen, mely Pálffy Pál náaor közbenjárásával & besz
terczebányai német és tót-magyar polgárok közt létx~ jött. Az al
kamaragróf az egyezséget na&}'on veszedelmesnek t&rtja a német la
kosságra, s a bányászatra, és attól fél, hot:, i t:Y a oányaiigyek
ben is eltörül.tetik lassankint a bányatörvény alkalmazása, és az 
udvari kamara befolyása elenyészik. Jelentéséhez csatol az a ka

maragróf egy emlékiratot a német polgárok köréb61 , és eg;:;- emlék
iratot So,,oeu pra@fect,istól. . 

A német polgárok, kik már Thurzó ideje óta nem bányászkod -
tak, de a bányászok után éltek, most Jónak látják ismét hangoz
tatni, hogy 6k azért kapták privilegi.,zmaikat, mert a rézbányá
kat 6k kezdték, s hogy ha má1most e pri vilégi111nokban a tótok és 
magyarok is réezesi}) nek, m,i lesz akkor a bányászatból ? okvetl en 
el fog puszt,iJ.ni, Sonneu pedig a német nemzet lejebbi tését látja 
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as egyezs4gbeu, ás azt javasolja, hogy Ó l'elságe az egyezséget 
,agy, m;ot II.Mlítyás )íz4Jy 1604-ben tette a Forgách nádor intéz

lcedásei vel, megae,,,.,; si tse, mert kiJlönben nemsokára a magyar ud

vari kaPBra kezábe kerill az egész bányászat, ás ak:lcor elpusztul. 
1650 márczius Jl én jelenti a beszterczebányai kal>8ra az ad- i 

"nistratornak:, hogy 1572-ben köttetett a szerz6dés az ekkori eu

tergo1rai éz,aekkel Ve1,ancius AntaJ l&l. a t,2r6czi és zdlyoö1i tized 

r,egvál tása tárgyában. E 78 éve f'eracaáJ J d szerz6dést a mostani á-r-1 

sek fe ondta , a evvel az itteni bá?zy'amllvek fennállását veazályez
teti. Mert a gabonakészlet tar•totta. egyedül az embereket a m11nka 

ellett akkor is, mi.d6n a ka111a1·ánek pénze nem volt, kéri tehát, 
hogy az ad11,in; s~rator e felmondásnak visszavonását eszközölje ki., 

kii] önben az uradaJ msk eladásával már •>gy is 11ogkárosi tott bányá
szat v,gképen t6nk1e megy . 

· 1650 április 19-án ir ja Wo1f Ochs v. · Sonnau az aőcoi ni stra-· 

to111ak, hogy e husv,ti Oonepek elc5tt mindenféle :t'izetásek: miatt 
annyira sanyargatták c1t, hogy jobb szeretett voJna a fflld al.att 
l.eoni . ,, 

1650 május 26-án jelentik a beszterczebányai ~c5tisztek a& 

ad1•ioist1·ato1,aek, hogy Eszterházy P4Jné • a z6l.yoa,i uredalcua bÍY'-1 

tokoea, nem engedi .meg, hogy a Jciocstár a bányamüvek számára fát 
Yágasson, és hogy Ebeczky János, a z6lyou1i kapitány avval f'eeye-

gette a )e incatáx•i erdc5ker016ket, hogy ha 6ket a z6lyoc1,i erdc5kben 
talál.ja, majd elbánik velök. Ez pedig annak: k6ntkezmáriye, hogy 
Bszterház,né edoúnylevele O 11,gy, mint Listhi 11snéé is, eredetileg 
hibáaan vo1t liáJJ:f.tva, és csak :tás6bb javíttatott ld., a ki.javi
táat pedig a bi x•tokoenát: most PMir nem akarják áx•vényeenek tarta
ni. 

1650 jua 29-én je1enti Peetaluz János a Bécsben lev6 

Soona,mak, hogy 11Jáebázy és Lietbi11en~ összepereltek, és ez utcSb

bi az i IJésbázy 11abáit a városkapu elé k:Jbáeyatta. llost megérke
zett I J 1 ásbázy Liptsre 200 hajduvaJ , és 11&7 látszik, hogy a le& -

marávaJ jd baráts'&ban a)ar lenni, mert eltiltotta a jobbágyok -
nak a« erd.& p1aazti tás4t . 

1650 május 30-án. j 6vábag:, ja az udvari kamera, hogy Besztel"-1 

csebqán · hajduk e ezapori ttatott a yégt e, hogy a 1eiJveket 

törökak beUtéa,t61 jobban megoltalmazni lehessen. 
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l.650 május 31-én utasítja a király az al.ksmaragróf'ot, hogy 
• 

miután hallocoás sze1-:int Radvánszlcy ceal.ád utolsó í:radéka egy gyen-

ge testalkatu beteges gye1iilek, 6rködjék ennek elhalálozása eseté
ben, és azonnal foglalja le a jószágot, mert azt a n1,1y ~ ka
marához akarja a rézmüvek javára csatoJnj. 

' 

· 1650 j11,1í11s 12-én irJa olf' Ochs von Sonnsu Bécsb61 a besz-

terczebáeyai tiszteknek, hogy Grsoítzer János Ugvében, ki Besz
terczebányán ek:sratlanul egy embert egöl t, és ott hal áJ x·a i té -

tetett, szerencsésen járt el, és kieszköz8lte 6 Felségénél a e -
lcegyeJ meztetést. Hane10 sok nehézséggel jáx•t a do~og. Amint rne r!

kapta a tisztek felterjesztését, azonnal elment a udvari kama
ra elnökáhez, ki még az ebédnél Ult, és kárte 6t pártfogásáért; 

ez meg is igérte, hanem mert 6 Felsége rosszul léte miatt az nap 
ágyban maradt, másnap pedig péntek volt, mikor semmiféle tanács
kozás sem tartatott, csak szombatra igárte, hogy a tanács elé 
ter jeazti az ügyet. Ez Sonna11nak igen hoeezadaJ masnak látszot , 
ée ez elnök beleegyezésével más utat választott. Pa er Gansz, a 
király gyóntató atyja, megigérte, hogy ha hol..1'18p e ki1,1y el6tt 

miséjét bevégezte, elábe terjeszti ezt az ügyet, és meg ie tet
te, e 6 Felsége rá i1•ta, hogy :fiat. Hanem még ezután lett e ok ba

ja, mj g a magyar ke11,sránál megtudta kapni a kegyelem levelet J 

Isten mentse meg attól, hogy a magyar kamaránál kelljen valamjt 

ezorgaJmqznia f Egyébiránt kéri a tiszteket, hogy a kegyelem le

velet addig ki ne adják kezökb61, mj g G1-ani tzer meg nem téri ti 
az 6 költségeit·. b pedig : a kancellá1"11ak adott tizszeres ara

nyat; a ti tkáx•nak 2 ns.gy ráz edényt és egy melegi t~ edényt t az 

i,•noJc•aak l aranyat, Páter Gaoznak, ki legtöbbet segitett, 2 dut-
1at nyelvetf az 6 maga f'áradságáért ás szaladgálásá4rt pedig meg
érdemel egy csjnos lószerszámot 

1650 j,11 j ,,s 1 ·én folyamodik 011' Ochs von Soonau, hogy miu

tán 17 ávig mint katona szolgált, ás ott kapitányi 1 nngt·é emel

kedett, 16)~ben praefectuesá Jdnevezt tván azóta itt szolgál, 
és 164,-ban a Bákóazy - f4le zavarokban sokat veszi tett, mert 
mindenét lhagyva Bécsbe kellett menekül nj e, mj kor pedig is,,,~t -
'fis za j6tt, a császári katonaságot saját kBltség,vel mindenben 

eegi tette, s igy megtörtánt , hogy részint~ ré d~~kJ á r-ában, 
lyeket elajánd,koer,la kel.lett , r4a~:int zab ár bao, melyet a 

• 
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nála volt katonatisztek lovának tartására a szertárból kivennie 
kellett, mintegy 3000 tallér ••• 131 van terhelve. Azt vélte u
gyan, hogy ••• 131 administratori hivatalra 6 fog kineveztetni, 
de más neveztetvén ki, kéri, hog,, jó szolgálatainak jutalmául 

engedtessék el neki az adósság vissza fizetése. 
1650 jul.ius 17-én tudomásul vétetett, hogy 1637 november 

9-én megerősíti Ferdinaod király a Pojnik mezőváros szabadalma
it, melyeket 1400 fe1·ia sexta pro1irna ante domin,csm Ramispalman 

Zsigmond. kiadott, 1464-ben 6 id•1a J11ni i Mátyás király meger6si
tet t, és 1583 május 11-én II.Ru<.101:f meger6sitett. E szebadaJmj 
levél szerint a pojnikiuk, 11.gy mint a korponaiak, szabadon vá
laszthatták biróikat, és minden adótól felmentettek, csak 80 ft
ot tartoztak évenként a kincstárba fizetni. 

1650 szeptember 9-én jelentik a beszterczebányaí tisztek 
Illésházy grófnak, hogy az 6 szolgája Zrneskál, mi dón az 11r·11ap 

utáni vásárból Beszter~zebányáról Lipcs felé hazö lovagolt, az 
uton ef!S szénéget6 munkást Szluvoznik Jánost agyon 16tt, és ké 
rik, hogy szol álttasson igazságot. A jelentéshez volt mellékel-

, 

ve egy jegyz6kön.yv, melyet Gyürky János és Zo)oay Ferencz zó -

lyomi megyei tisztek felvettek azokkal, kik az esetnek szemmel 
látott tanui voltak. 

1650 október 5-én 6 Felsége elé terjesztette a Bécsben le
v6 p1"Sefectus, és gyox·s intézkedést kért a palatinusnak ama ha

tározatai ellen, melyek a kamarának nagyon sérelmesek. Ugyanis: 
1. Más:fél év el6tt, midőn a lipcsi és zólyomj ,iradalmak 

Listhiusné illet6leg Eszterházyné kezére adattak, a zálog ok

mányokból lcihagyattak az erdők fenntartás.ára vonatkozó pontok· 

és mid6n e miatt a beszterczebányai kamara tisztjei felfolya

modtak, meghagyta 6 Felsége a palatinuenak, hogy az okt1iányokat 

vissza vegye, és szabályszerüekkel cserélje ki. De a palatinus 

ezt nem tette, hanem csak reversaJ..isokat vett a birtokoenéktól, 

melyekbe ismét egy olyan czik:bt iktattatott be, mely ő Felsé
gének és kamarájának igen káros. E czikk:ben az mondatik, hogy 
se a birtokosnénak se a kamarának neai szabad az erd6kben káro

kat okozni, s arnelyi ••• 132 a megye hatósága által vétkesnek 
talál takik, ••• 132 fog biintettetni. 
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D.y módon a kamera nem rendelkezhetik az erd6kkel, a vágá
sokat ki nem jellSlheti, hanem kénytelen az 111 asághoz f'olya,1,odni , 

és annak akaratját61 f'ügg hogy kárelme teljesi ttetik-e vagy nem. 
A ke,1,ara az erd6kben káx•t nem is okozhat, mert se.11 gazd'8zatot 

nem Clz, sem juhokat nem tart. Ha pedig e birtokoaná ellen panasz
kodik, a kihaJJgatásoknak vége hossza nincs, és kártalanitást so
ha sem kap. Az is sérelmes a kamarára nézve, hogy e megye hoz fe
lette it4letet, pedig eddig mindég ki volt véve a megyei hatdság 

alól. 
SzCSJraégee lenne tehát, hogy az emli tett •iradal roak ad -

levelei vissza vétessenek, és oly tartalmakkal, mint a régiek 

voltak, ki.cserélteasenek. 
2. Hasonlóképen sérelmes a kamerára és a német nernzetieégü 

lakosságra azon egyez ény, melyet a pal.ati n11s Beszterczebányán 

a bíró 4s taoácsv'1.aeztás tárgyában 1,trebozott, s mely a bánya

város szabadalmaival ellenkezik. 
Tudva lev6, hogy a b~ászatot és a bányavárosokat az or -

ezágban mindenütt a németek alapították meg és emelták virágzás
ra, s ezért kapták szabadalmaikat is, melyek szerint a biró ée a 

• 

tanács valamint a k:özpoUs8rok csak közUlök választaaesnek. Ez el
len azonban az országgyit] és oly határozatot hozott, hogy ezentul 

a németek, magyarok és tótok mindenütt egyen16 jogokkal birjanek; 
ás e t61°vény következtében Beszterczebányán Heincz Jakab bird, 

,a Koezlechner jegyz6, cealsliogy a rági. birók választását, Dr.Reul 

Jánosát és Wertner Ábrahámát lehetetlenné tegyák, felizgatták a 

tót polgárokat, hogy panaszt tegyenek, melynek elintázésáre a 
palatinus küldetett ki, ezt is ás ennek tanácsadóit sikerült any
eyira résziJk re hódi tani , hogy az emli tett egyezst!g megállapi tta
tott, és eenkj se meI'tén a palatinus ellen felszólalni, elfogad
tatott. E szerint évenkint felváltva né1r1et és tdt birónak és ta
nácsnak lcell.ene lenni, és a város szabade)rns roegszünt. 

A városi hatósággal pedig eze16tt is nehéz volt megte,•tao1 
a békét, s most, ha tótok lesznek, kik mindnyájan ellenségei a 
ksmer4nak, még nehezebb lesz. 

Igy, · d6n a f'ela6 lcamarabáz á tadatott a jezsuitáka,u, ,a 
karnerabázból a tiszt eknek ki ellett k6lt6zk6doi , k,rte a 

a várost , hogy adj ea i kaJrnatoe básat a hivataJ o 
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belyiségek1"8, ae nem adtak.A palatin11s is azt mondta, hogy minek 
ajánd~kozta el a kamara a legalább 15.000 ftot ér6 házat a jezsu

itáknak? Lássa rnár most, hogy hol helyezheti el hivatalait. 
Ezt a bajt 11.Sg meg lehetne orvasoJni lce,-áeeowig, mert akkor 

lesz bíróválasztás. Sz0Jcaéges lenne tehát, hogy e tekintetben a 
magyar ka11,ax-a surg6aen intézkedjék. 

1651 jan1.1ár l én panaszkodik az ad111i ni st1 a tor, hqgy a pala
tinua a katonaság számára a bányavárosok vidikén vásároltatja a 
gabonát . 

1651 január 2-án L6cse városához irt leve1ében mentegeti ma-
• 

gát Soooau, hogy a Tb111ez6 féle hagyaték Jcametai 1649 óta nem fi-

zettettek, és ••• 1'', h4t alatt legalább egy évi részletet le 
fog fizetni . 

1651 január 2-án jelenti a beszterczeb~ai lcarns1·a, hogy a 
köxmöczi kemazától kapott 6000 tallér ellátmányt, és evvel a hát
ralev6 Bl\lllkabáreket ki.fizette. Egysze1amind megjegyzi, hogy azon 
12 tallérból, rnely a r4z mázsája után Joaoelli által a münek ada
tik, nem képes a folyó költségeket f'edezcai , tehát sziikségee a réz 
árát felemelni. 

1651 jan11ár 8-án irja a király Pál~ Pál n.ádo111ak, hogy mj-

után a besztercze német ée tót polgárok kOzött egy év el6tt 
· létre jött. egyezség a )tamara .Srdekei t sérti, ki vánja, hogy ez az 

egyea~ég eltö1•ílltessék, és a rági viszony heJy104]Jittassék. 
&1•1 e válaszolta Pál.t"fy, hogy az egyezség e )a1ua1-ai tisztek 

jelenlát,ben történt. és közillök senki Sém szólt ellene, az ügy 

tehát rendben bevá~ztetett, ás most már nehezen változtatható 
meg, mert 1 év óta gyakorlatban is álJ. Kári 6 Felségát, hogy 
kOldje meg oeki r4szl~~sen az egyezség ellen felmerült panaszo
kat . 

Az udvari lcama,a ártesiti ez·r61. az aőmioistratort, és uta
eitja, hogy e panaszokat ujból szerkesztve oly módon terjessze 
f'el, hogy azokat a. nádo111ak eredetiben meg\Oldani lehessen. 

1651 janii4r 28-'1:l 1endeli a ki1ály, hogy Beeztercze 
lev6 jezauitá\11ak eddigi illetmányeilsen felül hetenkint még 1 vé

ka gabona, l hordó ser, ás 4 font :f'&ggyu adaseák a kincstárból . 
1651 május 6-án relazdlitJa a beazterczebányai praefectus 

Liszthi11snát sz.58,cby btaliot., hogy a Runcináo, Jaszenán ás 
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Predainán felállított f'ilrészmal.mokat távolittaesa 1, mert a2 er
d6k a rézm(\vek számáxii vannak fenntartva, és azokból másoknak fát, 

vagy f'iirészel t árut eladni nem szabad. 
1651 május 31-én rendeli az udvari kamara, hogy a beszter

czebányai tiszteknek az 1642 óta fizetásükb61 levont l/4 rész to
vábbi levonása megszüntettessék, és a levont részeket nekik las
sankint vissza adassanak. 

1651 szeptember 24-én megtiltja Pálffy Pál nádor a beazter
ezebányaiekrlBk hogy a gabonából páli nk:át f6zzenek, mert az ál
tal a gabona megdrágittatik, és a bányamunkások ezenvedneke 

1651 november 19-4n kérik a beezterczebányai tiszte az aa
ministratort, hogy a jelenlevc5 ·nlyi biztostól báró Sonnaut61 
eszk~zölje ki, hogy a zólyoroj 11radal«u birtokosa ne pusz ti tea a 

bányászat számáz*8 f'enntaz•tott erd6ket. Most is Ebeczky, a zó yo

mi provieor a higany bányák körUl levd erd6t levágatja tilzi:f .::l".J.I., 

és azt a városba viteti és ott a pálinka f'6zóne eladja. 
1651 deczember 20-án értesiti az udvari kamara, hogy 6 Fel

sége ismét felsz6litotta Pálffy Pál nádort, hogy a zólyomi bir
tok álvez6ivel, az Eszterházyalckal az erd6k használatára nizv 

• 

olyan reversalist irasson alá, ami :).yet Listhi,isné a lipcsei bir
tokot illet61eg aláirt, mert 6 Felsfige azt akarja, hogy az erdc5k 
használata a bányák számára :fenntax·tassék. 

1652 márczius 19-én jelenti a beszterczeblSnyai :f6tisztek az 
administrator rendeletére, hogy Larson Ferencz szertérnok 1648-
ban nyerte el mostani állo11,ását azért, mert az akkor itt volt ki
rályi biztosok el6tt kinyilatkoztatta, hogy ha a szertáxnolri á) 1 o

mást reá bízzák 6 a kezelést ugy fogja vinni, hogy az eddigi 
• engedélyezett apadások, Uom. a b11zánál 3/4 % az árpánál 4/4 $ 

és e zahnáJ 5/4 % gészen elkeríil het6k lesznek, és 6 az apadása 

helyett még többleteket f'og elszámoJnj. Ez ajánlat következté n 
Peeteluzi János , ki akkor szertá1•11ok volt, a helyéről elmozdit -
tato·tt, és hányabiróvá neveztetett ki, Laraon pedig megkapta a 
szerté1noki állo11,ást. Most azonban azárt folyamodik, hogy a régi 
f'ogystáld $-ok neki is engedélyeztessenek. Mi.után '5 a hivatalát 
csak azért kapta, mert e f'ogyatékok gtakaritását ig4rte, a f'6-
tisztek nem javasolják kérelme teljesitésát. 
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1652 im 22-én Z6lyom meae k6zgyi0 ése és Zólymo váro-
• 

sa is tegyveres gyaJ.ogoJcat kér segítségül a praet'ect11st6l, mert 
u hallatszik, hogy a töriSt: be alFar tör&1i a bányavárosokba FCUek 

:fel61. 
1652 áp1°i J i a 24 á,, ér tesi ti az a.1eei ni strator a beszte11cze

bátQ'Bi tisztvisel6ket, hogy b416 Sonnau András lci1 1ályi biztos -
nsk 111egbagte 6 Felsége, hogy nemcsak a Jc incstári pénztár :f'eles

legeit azo&trwJ :f'eJkOJdje Bécsbe, hanem az itteni tisztekt61 és 

bányapolgároktól nnyit csak lehet kölcsön vegyen fl:Sl, és kOld-
je minél el6bb Bácsbe 6 Felsége utazási költségeinek fedezésé
re. Utasitja tehát a tiszteket, hogy azoc,r,eJ értesi tsék 6t,roeny

nyi t hajlandók egyeoJs I ot kölcsOn adni Y 6 meg van bízva, hogy a 

kölcsönökért járó kötelezvényeket kiáJJitsa, és a be:f'izetett asz
szegeket a bány~ jövedeJmeib61 Yissza fizesse. 

E f'elszóli táe következtében adott Sonoau praefect,,s 400 tel -
14rt, Mayr pénztá1"uok 66 tallért. Esel kful.Yviv6 50 tallért, s így 
val onyi tiszt és altiszt Beszterczebányán és a hozzá tartozó 
milveknál összesen 1007 taJlárt, ,a legkisebb összeg volt ezek közt 
3 ts] lér. 

1652 április 27-én irja Ochs v.Soonsu az edrninistrato11iak, 
hogy MArkusch és Pestaluz, kiket pénzért kllldött az administra

torboz, pénz nélJdJJ jöttek vissza, azt hozván hirül, hogy az ad

ministrator haJland6 lett vo]oa adni, de Sonnau királyi biztos 

megtiltotta. Ig tehát még tovább kell nyou,oro9 ai ok; de ebben meg 
kell eyugodoiok ; hanem legszorcio1•«1bb dolog az, hogy emiilt k:Cil -

• 

döttei beszélik, az adcc,inistrator 6ket ebéden mai asztal te, és a 
ki.1~lyi biztos az ebéd alatt rólok és áltaJjábao a beszterczebá
n.yai tisztek:r61 oly becsilletsért6leg nyilatkozott, hogy azt elvi
ee3ni alig lehet. Lobkowitz gróf igazán azigoru biztos volt, de 
a tisztek becsületét soha sem sértette. 

1652 május 12-,n jelenti lbain Ádám a rézánisitók factora, 
hogy a Len.gyelországban lev6 ragály miatt nem kaphat fuvarosokat, 
kik 01,oan ólmot hozzenako ost ,,,aga is elutazik Árvába fuvaroso
k4rt, de ha nem lcaphatna, a ke11i8 &2ának magának kell ólcaR után néz
ni. 

1652 j•a,,i us 28-'11 javasolja a beszterczebányai praefi ctus, 
hogy a jezeui tá\ ••ek a beszterczeMnyai kápolnában milk8d6 muz i

ok terthat sá.ra 100 ft segély adaasé - , és egy 16ra val6 

106,2/lln4 



- 751 -

deputat11m a végett, hogy az urvölgyi UJ kápolnában ne"t ~cir::.!::
egyszer mise tartás végett k:11-énd.ulhassaoak. 

16~2 julius 5-én jelenti Sonnau praefectus az adm.ir i s~: a
tornak, hogy Bhonitzon az erdőben 5 martalóczot találtak, K-k 

6 munkást kötözve vittek magukkal. A martalóczokat megrohac t ak 
ke·ttőt levertek és megkötöztek, de 3 elmenek:üJ. t, de : m1.2n1ea s 
és 5 walaszkai pai~szt üldözik őket. E martalóczok LopeJ köze
lében a walaszkai plébánost és egy Rhonitzra menő hajdut meg

öltek és kiraboltak. 
1652 julius 3-én meghagyja a királyi biztos a beszter

czebányaj ellenórnek Whyrl Gáspá1•r,ak, hogy mutassa ki mennyi ve: 
tartozik Sonnau praefectus ·a kamarának és mennyi követelése vaJj 

tőle a szolgálata kezdetétől mostanáig. 
1652 julius 10-én rendeli a királyi biztos, hogy miután 

Pestaluz János, midőn még szerá r•ciok volt, a m11nkások számara 
vett ökrök után 7·0 ökörbőrt kapott, de azokl?él mindeddig s em 
mi számadást nem tett, ezekért 245 fttal terhelje meg Pestal u z -
mostani bányabirót, és az összget hajtsa be tőle. 

1652 juli us 15-én .rendeli a királyi biztos, hogy mi után 
Larson Ferencz szertárnok és udvarbíró a jobbágyoktól k:iilön:fé · 

le birságokat behajtott, de a pénzt magának megtartotta, és e 
-

pénzek 63 1/4 tallérra rugo.ak, ezt az összeget Larson kétszere

sen fizesse be a kincstái".i pénztárba. 
1652 augusztus 13 én jelenti a beszterczebányai ka.mara a z 

udvari kamarának, hogy hallomás sze t•i nt báró Sonnau György 
And xoá.s ki.rá] yi biztos a beszterczebányai kamaráboz tartozó job-· 
bágyokat Kochlatscbnak eladni vagy bérbe adni akarja. E szan
déknak megakadályozásáért folyamodnak, mert ha a jobbágyok el 
vétetnének, kik évenként több mint 4000 fuva r•t szolgáltatnak a 
müvekn.ek igen csekély árak mellett, és kézim1,nkával is a f tt us z-

tatásn.á.l, szenelésnél, és széna kaszálásnál szolgálnak, akkor a 

müvek rövid idő alatt nagy vesztességbe jutnának. 
1652 október 16 .ón kéri Wolf Ochs von Sonuau .az, udvari ka

mara igazgatóját Reischel Farkast, hogy miután azt hallotta, hogy 
a királyi biztos Sonnau bát~ jelentésében oda nyilatkozott vol na, 
hogy ő 27 .OOO tallérral tartozti_k a kama r-énak, küldje l e n eki a 

vádiratot váJ as z adás végett . Mert ő nemhogy ta r·tozr,a a kamarának 
hanem a rézvá..llalatot soks zor saját vagyonával segitette, es fenn
tartotta. Az i gaz, hogy a j obbágyok adóJát ó élvezte, de ezt 
10632 /Mné 
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tették az 6 el6djei is, és soha senki se pax~ncsolt neki, hogy 
~zt az adót a kincstárba szá1litsa, pedig elég sok bizot 

~árt itt, kiknek e1·1·61 tudomá.suk volt. Báró Soonau nem is a kjnce 

tár érdekeit, hanem saját maga érdekeit akarja az ilyen vádakkal 

e16mozdi tani. 
1652 november 28-án a t11róczi káptalan irattárába felvétet-

te báró S011nau András királyi biztos azt a bejárási jegyz6köny

vet, melyet november 14-t61 kezdve a Breznóbánya és Rhonj tz :tö

rül !ekv6 erd6kben tapasztalt erdőkárok mj n6ségér61 megyei és vá

rosi biztosok szemléje után szerkesztettek. 
1652 november :,o-án 1-endeli báró Sonnau ki · biztos ,hogy 

a beszterczebányai kamara tisztjei a ki.1•ály számára 20.000 te) -

lért &9@rezzenek köles&!. 
1652 deczember 7 ~n megba&fta a kiráJ..yi biztos Sonnau báró 

M beezterczebányai Jra1c1at1ának, hogy 6 Felsége ki.adásainak fedezé

sére karácsoIJ1'Íg bizonyosan 4000 tallért el6legezzeh, mely ösz-

szeget s körmöczi kamara les · t vissza fizetni .fogja. 

lf>,2 deczember 9-én irja .-,onnau az udvat•i Jcamaia igazgató

jának, és Vichteniek, hogy a t6le követelt öaezegte vcaiatkozó 

telderi tését mér beterjesztette, ~s kári ·6ket, hogy ebben az ilgy· 

ben, mellyel rajta égbekiáltó igazságtalanságot akar a ki 
biztos elkövetni, pártját fogják . 

1652 deczember 18 án jelenti Sonnsu preefect11s az admj ní s „ 

trato1·11ak, hogy ttube11osnn~ és a martalócz átadattak a városnak. 

A törökök nagyon közel já1°,1ak a müvekhez, el6tte való nap Korpo
na és Zólyom közt 3 beszterczebányai polgárt ~sszevagdaltak a tö
rökök, ~s llarkus• a prae:f'ectus segédje is csak nagy nehezen tudot 
t61Uk eJ 1i1enek(jl ni • 

1652 deczember 18-án átküldi az aőminjstretor az udvari ka
mara rendel tét de dt. 29/10 1652, melyben moghagyatik, hogy a 
fár jgyilkos Habez10Bnnét, és a fogva tartott ma1•taldczot a városi 

törvényszéknek elitáléa és megbüntetés végett átadják. 
1652 deczember 19-én :telel erre az ac:icn1nietrator, hogy szí

vesen megengedn~, hogy nehány hajdu v~tessák ~el a mavek 6rzésé

re, ugy mint m.áskor, C1 most nem meri azt tenni , mert h8 nem tör
t.Snik baj, akkor ~t togják mondani , hogy felesleges volt az • 

gász int4~ked4e, áe csu hiatba való pénzlc:iadást okozott. Azt ja-
• 
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vasolja tehát, hogy kérJen a praefeetue Liszthl.usnétol és a vá
rostol k5lca6n nehány hajdut , és ezekkel czirkáltasson az erd6k
ben. 

lb~2 deczember ~,-én 
czebánye városát, hogy az 
kölcsönt lefizeseék. 

1652 deczember 23-án 

emlákezteti az admlnistrator Bes zt er -
6 Pelsége számára igért 2000 tall ér 

• 

jelent i Ebeczky János 
sor, hogy az el6tt való este Babjnáro~ 500 lovas 

zólyomi provi
t ör ököt lá t tak, 

• 

Bacz11x·vo mellett is láttak nehány lovas l:5r5köt, a easkOi embe -
re pedig ma reggel láttak a beszterczebányai völgyben török6keto 

• 

1652 deczember 26-án kéri Sonnau praefectus az administra
tort, hogy adjon k6lcs6n 100 f'tot, mert a kasszában nincs 5 ft 
sem 

1652 deczember 31-én értesíti az administrator e praei -
tustp hogy az udvari kBmara a besz erczebányai jezsuit ak d
digi 200 f'tnyi rizetésílkhl:Sz még 100 f'tot utalványozott e körtnö

czi kamara terhére addig, mig SeJmeczen az áldás tarti ezen ki -
vül pedi g l l ó tartására a vaeáI"naponki nt U1·völgy1 e járó mi aézc5 
pap számára 30 váka zabot és 2 szekér szénát engedályezett, me
lyeket a bes zterczebányai kamara tartozik fedezni. 

164, január 3-án írja Beezterczebánya városa ez administra
t o111ak Roth He1,1aannak, hogy az 6 Felsége számára k~rt 2000 fi 

kölcs5n~ a polgárok szegénysége miatt meg nem ajánlhatják, hanem 
1000 f'tot f ogr,ak adni, de azt is kölcsön kell venni5ko 

1653 január 10-én irja Peetaluz János beszterczebányai biró 
az admi nistrato1·,ask, hogy lehetetlen neki a t5le k6vetel t 1000 

tallért 6 Felsége számára kölcsön adni, mert nincs rnib61; azt az 
500 :rtOt, melyet 1643-ban kölcsön adott, 6 is kölcsön vette, és 
mindeddig fizeti érte & 12 % kam tat, és várJa hogy a kincstár 
6t a tehert61 felmentse. 

165, január 21-én írja a Joan lli testvérek ügynöke Bécsben, 
hogy azt a ki ánságot, hogy az 6 Felsége számára 1gért OOO tal
lár ~olcs6n ki:tizethetésére a Joanelli t estváre~ ,ooo tal l ért e-
15le gezzenek, ne teljesi theti, 111crl a -rágebb1 6000 t a) J ér elc5 -

le gb61 ég , ooo tel 1 ér van hátra, J 31,ek viasza téri tésán a ka

marai tisztvieel6k nem ige i ek zoe 
• 
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1653 márczius 29-én leküldi az udva1•i lcs11,a1 a az &dminist1a

torhoz vélemérzy adás vágett a vájárok és Aiospanigerek kapitá -
nyának Lobner Jánosr1ak 1'olya111odványát, melyben 26 évi szolgála

tának jut.aJrnául 2000 tallért kár. 
lb5'3. áp,•i1ie l'.5-án jelenti Wolf' Ochs von S01anau, hogy az éj

jel DB.f!3 tüz volt Beszterczebányán, Kochlatsch háza, a városi 
mér6ház / Stattwage / és még más 12 ház leégett, a kincstári há
zakx1ak nem lett sea,uai károk. 

165'3 április 16-án kimutatják a beszterczebányai tisztek, 
hogy az 6 Felségánek fenntartott 200 mázsa rézre 

1644-ben ki.adtak fizetés néJkOJ 220 mázsát 
-

" " • 134 
n • • ,,6 • 

ló45-ben 
lb46-ban 

1647-ben • • • 140 

18 

41 

l'.5' 
145 

• 59 fontot 

1648-ban 

1649-ben 
1650-ben 
1652-ben 
ló53-ban 

összesen 

• 
• 
• 
" 
• 

• 
• 
• 
ti 

n 

• 
• 
• 
• 
• 54 

1,221 

melynek értéke a 16 1/2 tallér= 19.Y89 3/4 tallér. 

11 

" 

• 
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1653 május 8-án gró~ Csálcyvsl, a véglesi 11.•adalom birtoko
sával alkudozik a beszterczebányai ~amara 2000 véka gabona meg
vétele végett. 

1653 j1m1us 29-én irja az adm1n1s~rator a beezterczebányai 
p~qefectuenak, hogy miután a nagy szárazság miatt arát a relsó 

v1.dékr61 le,isztatni nem lehetett, be kell rendezn1 a s zeni tést 
a Beszterczebé.nyához közelebb :f'ekv6 erd6kben, melyek a z6lyom1 
uraaal0<1thoz tarto~; 6 már irt e végett a zolyon,i 11x•adalom pro
viaoránek, de nem kapott választ; de szárt csak meg kell kezdeni 
a t"&Tágást, e ha az 11,adalom amdál.yt csinál, maJd akkor fel fog
ja az esetet jelenteni az udvari kamarának. 

1653 julíus 14-én írja Eszterházy Miklós és Sándor az adrni

nistratornak, hogy a zólyomi provisort utasitotta, hogy a be z

terczebányai kamara saámára a e z(Skséges fát illend" árban aka
d,ly nállr:Ul. kiadja, a vágatás, szenités ás el:tuvarozás a kamara 
dolga lesz. 
106'32/Mnti 
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1653 augusztus 28-án jelenti Sonnau praefectus az admínis
trato11wk, hogy Esel János könyvviv6 meghalt. 

1653 szeptember 1-~én rendeli II1.Ferdjnáod, hogy a beezter
czebányai hi vatalokr1él szokásos étkezések a kirándulások alkal
mával eltörülteseenek, és ezek helyétt a gond.Dok segéd 100 ft, 
a kohótiszt pedig 150 f't évi átalányt kapjon, .mib61 11gy magokat, 
mint szolgáikat és lovaikat ki tax•teni kötelesek. 

1653 szeptember 10-én rendeli III.Ferdínánd király, hogy 
Wolf Ochs von Sonnau , beszterczebányai praefectus,ki a legk~e

lebbi királyi bizottság jelentése szerint összesen 27.700 forin
tot illetéktelenül fordított a maga javára, de miután az összeg 
az 6 igazolása folytán 26.000 ftre leazállittatotl, e leszállí
tott 26.000 ftot 3 hónap alatt mu]hatatlanul a pénztárba befi -
zeese, és azonkívül magát a többi vádak alól ki.tisztítsa, mert 
különben el fog bocaáttatni. 

1653 szeptember 17-én jelenti Sonnau praefectus az alkama
ragrófnak, hogy el6tte való nap Steinwasseren Rhonitz felett a 
martalóczok Grueb György favágó feleségét és 2 f'iut elraboltak, 
de az asszony t616k éjszaka elszökött a fiuk pedig azután reg -
gel szöktek vissza. 

1653 szeptember 20-án megemlíti az udvari kamera egy ren
deletben, hogy a beszterczebányai könyvviv6 Esel János meghalt. 

1653 október 24-én ir ja az admi nistrator a praefect11snak, 
hogy hallomás szerint nemcsak Lengyelországban, hanem Sziléziá
ban is megint puszti t a pestis; inti tehát a praef'ect11et, hogy 
olyan emberekre, kik onnan jönnek, különös figyele1acr1el legyen, 
nehogy a ragályos betegséget itt elterjesszék. 

165, november 4-án rendeli az udvari karnsra, hogy miután 
val6ezinil, hogy a beszterczebáeyai praefect,ie az c5 betegsége 
miatt nem lesz képes tovább szolgálni, gondoskodjék az adminis
trator, hogy kit lehetne helyébe )inevezni? 

165'3 november 7-én figyelmezteti az adrnioistretor a besz
terczebányai tiszteket, hogy Kochlatach Márton meghalt, és örö
kösei sürgetik a 31.000 tallé1~-a roen6 követelése megfizetését; 
a tisztek tehát gondoskodjanak, hogy legalább a kamatok lero -
vaseanak. 

• 

106,2 
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165, november 15-án jelentik e1~e a beszterczebányeí tisz~ 
tek, hogy a Koch1atsch követe1ése csak ,o.446 l.16 tallér és 41 
deoár t6káben, ás a XeJDStok. Most, mi d.6n a száraz év ,u; att nem 

lehetet't tát 1eusztatrii, ás egész nyáron át csak 3 kemenczável 
olvaszthattak, oly kicsi vo1t a te111ieláe,hogy a kamatokból nem -
lehetett se11111,i t se lein1i , s6t az üzem köl teégeket sem f'edezhet-

t~k, ~s Joaoelliék a 1 1 I.évnegyedben 10.115 f't 49 dr. 1ZJ811ldtaJc 

adósok. Nem igérJ,etnek tehát a le:fizetésre názve se11,uri t, ás csak 

azt javasolják, hogy a Kocbletsch örökösök, mejd ha uj rézel dé

si szerz&lés k6tteti k, védják meg éx"Clekeiket, lás eszközöljék ki, 
hogy az 6 követeléseik is lassankint törleaztessenek. Joane1li

nek már 100.044 n. 15 denáx•t lef'j zettek e rézoiiJvek. 
1654 f'ebra>ár 10 éra ér-t&ei ti ez udvax-i kema1°a Stei ff'ene_fLUJr 

&3mi ni strato1-t, hogy e -HiiJ t év végével lejáx•t szerz&iés e ráz -
I • • 

el 41°,isi t&\eJ ia,uét •guji ttatott, és a · régi szerz6désben esek 
1 

a1aciyire ta1·Wnt vá1toztatás, hogy ezentul mi nde~ mázsa rezet Besz 

terczebányán 1/6 taJ J4rxll:4J bban ~ogi,ak fizetni, tehát a r4 
gi 24 ft 45 X•' helyett 25 :t'ox•inf.ta) ~ 

1654 :t'ebruér 10 éc, figyelmezteti Soonau preef'ectus ez edmí
ni stratort, hogy Ese1 könyvviv6 elhal.ilozása dte nem számoltak 

le a kills6 müveklcel és kéri, hogy az administxator bárd Sonoau 
kirilyi biztoetdl a leszámoláshoz azfSkságes tisztek \ i r,evezteté

aét kieszközölje, mert különben oagy zavar fog keletkezc•i. 

1654 rná,•czi,ia 12 én kéri Széc.by Kata, e 1ipcaei vár bi 1°toko

sa magyar lev,lben a beszterczebányei praefectust, hogy az 6 poj-

ni]d jobbágyáoak 2 ökiét, lyek tiJeJmasban találtattak '8 be-
bajtattak, e J6 ezomszádság kedvéért adja ki. 

1654 úrczius 1,-mi v,áleszolta erre a pra :t'ectus, hogy miu-

tán a grófné úr sokszor gigárte, hogy ilyen ká1-tételek n 

togiiak többé tört4:nni, de ígéretét meg nem tax•totta, a kamara 
nincs azon helyzetben, hogy ismét elnézést gyako,•oljon, ha,,em 
ezentul szigo1-1,an fogja teljeai teoi kötelesa4gát. 

1654 mérczius l}-án :t'elezólitje a praef'ectus Beszterczebá
nye ée Jmecz városát, hogy Hampacher János szánéget6 meste121iek, 
1ci t a ,011J t nben e ma,-teJ óczok elfogtak, és Váczra rabságba vi t
tek, vég1e pedig 600 tallár váltsá.sdij,rt elbocsátottak, 

ságdiJ le:tiz t4e4ben ada,14n;yai kkel a gi tségáre legyenek• 
USA nea képea ut le1611i 
106,2/llnt\ 
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1654 május 14-én ~rteeiti az udvari kamara az adminla t ra
tort, hogy gróf Forgách táboI11ok 80-90 hajdut fog Besztercze

bánya vidákére ldf"denif hogy a rnartalóczok ellen ott czirkálja
nak. 

1654 junius 20-án ártesiti IIIoFerdinand a beazterczebányei 
prae:fectust Sonnaut, hogy az 6 26.000 ftnyi tartozásának egy r é
szét elengedte, és jóváhagyta, hogy csak 9.179 ftot fizessen 
,issza e Jcincetárbe. Meghagyja tehát, hogy ezt az összeget mjnél 

el6bb le:tizesse, ami ha megtörténik, a tcbbiek lefizetéeét61 fel 
fog mentetni. 

1654 j11ni ,as 26-án rnegemli ttetik egy rendeletben, hogy Pes

taluz János beezterczebányai bányabiró meghalt. 
1654 juli11s 18-án ir ja Sonnau praefect,1s az admj n:i strator

nak, hogy a megérkezett 60 hajdut következőképen osztotta szét: 
a beazterczebányai szénéget6khez 10 embert 
Libetbányá1•a 10 

a zeht~nbaebi vágáshoz 10 • 

a achwarzwaaseri vágáshoz 20 " 
BeJQ1ie és Baczach-ra 10 „ 

- 60 " • 
• 

legközelebb vaaáazatot tax•t velök e martaJ.6czokra, mert kokovai 

ea,berek azt mondják, hogy 15 msx•lJiJ ócz ta1·L6zkodik az erd6kben 
Steinwaseer és Végles k6zött. 

1655 márczi,,a ll-4n értesi ti Steiff'enegger aőministrator a 
beszterczebáeyai iema,·át, hogy Joenelli testvérekkel az elérusi
tási aze:rz6dés rnegujittatott, és s szerzc5désben csak az a válto
zás tétetett t hogy az el áx•,isi tók ezentul a rézárt Beszterczebá-

1>1'án az eddigi 24 :rt 4 5 Jer helyett 25 :ftot :fog11ak :fizetni mászán
k4nt. 

1655 rnárczius 19-én kárik e beszterczebányai szánwdó hiva
teJnokolc, hogy 1649 óta elintázetlenill hever6 számadáseik megvizs

gál tasaansk 1 és el intéztessenek1 nehogy egvi]Qne)t _vagy mási ktLBk 

hal.ila esetében a hát1°abegyott özvegyek ás gye111,ekek ioségbe jua

sanak. 

1655 május 25 án Sonnau praet'~ctus engedelmet kap, hogy e
pszaégének helyreálJitása végett ~ hónapra Mcsbe utazsák • 

• 



• 
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1655 május 26-án írja Steif'fenegger a Pozsonyban lev6 Hofer 

János ti tká1°,l8k, hogy a beszterczebáeyai bányászat és lcarna1'8 na

gyon JJBg/ kárt szenvedne, ha a beszterczebányai kameraházat a 
palatínusnak oda adni ak:a1•nák; hova mennének azután a hivatalok? 
és hogy lehetne fennta,•tani a kamai•a tekintélyét ? 

1655 j11ni us 6-án megköszöni Sonoau praefectus az admjnjst
rato111ak, hogy neki szabadságot eszközölt ki.. Bécsbe utazásra fá

jós lábának meggyOgyittatása végett; de mivel a bánya ~s kohó 
munkások már 9 hét óta nem kaptak fizetést, éB pénz nincs a pén2-
tárban, nem alcarja a míivelcet ilyen állapotban elhagyni, hanem meg
várja, mi g a rn,iokások ldelági. ttetnek, és szabadságát csak azután 

fogja igénybe veno, . 
bárbeadja az udvari kamsra a lipcsei tize

det IJShner Jánosnak, a thuróczi tizedet pedig Révay Lászlónak. 
Lahner köteleztetett 8 évig 4venkint 900 véka gabonát és ,oo vé

ka árpát saját köl tségán a beezterczebáeyai gab011atárba beszol
gáltatni „ Révay pedig 5 éftn át évenkmit 1200 k6böl árpát. 

1655 augusztus 2,-án értesíti az edminietrator a besztercze• 
, 

bányai tiszteket, hogy 6 Felsége báró Sonnau György Andrást való-
ságos udvari tanácsossá kinevezte, és utasitotta. hogy ellen6r -
köd6 vizsgálatait a bányavárosokban, és különösen Beszterczebá
n.yán folytassa. 

1656 január 10-én, miután Löhoer meghalt, és senkit sem ha
gyott maga után, ki a .ele kötött ezerz6dést folytathatta volna, 
uj szerz6dée köttetett 10 év1e Bei.n.z Jakab beezterczebányai pol
gá1·1·al a lipcei, zólyomi , és véglesi tized beszolgáltatása vé -

gett, mely szerint köteles Heinz évenkint Lipcsr61 800 véka ga
bonát c::s 400 véka árpát• Zólyoc111°dl pedig ás Véglesr61 összesen 
ávenkint 1200 véka gabonát ée 600 v,k.a árpát saját költségén a 
beszterczebányai kamarához beszolgáltatni 

1656 február 25-én kinevezi a királyi biztos Merz Ambrust 
beszterczebányai ellen61·ré, az eddigi helyére pedig a 
bányai111okot Schrötter Igei ~czot esküdt kámJ ésazé 

1656 febru~r 27-én Ja.nevezi a királyi biztos az eddigi sel
meczi aran;yválató aegádet Gerold Boldizsár Jánost beszterczebá
nyai éa bóczai bányabiróvá. 
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jelentik a beszterczebányai tisztek az ad

•ini strato1"11ak, hogy 6k, tek i otve a fate1mel4s növekv6 őx•ágasá
gát, peoaszkodtak e kjrél.yi biztos el6tt az ellen, hogy a zólyo

mi 111'8.d&Jmj erd6k, melyek most Eszterházy birtokában vannak, el
puszti ttatoak, és hogy azokból a k:incstár csak pánzért kaphat 

fát. A királyi biztos e1Te ezt felelte, hogy 6 k4ez megfizetni az 

Eszterházy testvárelc ,,ek azt a 15.000 fl.ot, mely4rt a z6lyo111i u
radalmat zálogul birják, és ha azután az uradalooi az 6 nevére í

ratik, teljesen átadja az erd6ség használatát a beszterczebányai 

ksrnerának 11gy, emjnt az rágebben volt. Jelentést tev6k ezt az -
jáolatot igen fontosnak tartván, ~elkérik az admjnístratort,hogy 
ttszlSlje azt az udvari ksn,arával., ás esz öztS1je lé. valamely módon 

hogy a zólyo,oi 11radalom erd6ségei t ismét a beszterczebáoyai 

re l"endelkezése aJá adassanak. 

1656 máj,is 10-én kinev z a király Geroldt Boldizsá1•t ed

digi seJmeczi vá1ató segédet beszterczebányán bányabiróvá 260 ft 
tiz téssel, 20 St.abl fa, ée 50 n szálláspénz jáx•,,JákkeJ • 

• 
1656 május 10-én rendeli III.Ferdinand király, hogy UJ.man-

Jcán egy sörf'6z6ház ée egy malom épitteesék a bányák és a kohók 
m1axakásttai ezárnára -

1656 május 20-án gengedi a király, hogy Larson J'erencz 

-

szertál'nok fizetáse 456 ftre ~ lerneltessé, de minden eddigi mel
lék iJletmányei elveteeeenek. 

1656 j1ir1i us 17-én 1 endeli Sonnau báró inspector, hogy a beez
terczebányai f6tisztek ezentul rninden intézkedés felett közösen 

tanácskozzanak, és szót6bbs~ggel határozzanak, kezdvén a szava

zást avval aki e prae:tect,ie után 1·angban legfela6, és folytatván 

a legelsdig, végre pedig a praefectus saját szavazatával emelje 
• • 

baté1vzattá vél ményét; ha dig g nem tudnának eg,,e-z111 , 1'1'-I 

jü: g a dolgot az admjnj st tor utján az inspecto1•11sk. 

1656 auguszt,,s 15-én ért i ti az ac3111i nistrator e beszte 

czebányai. kamarát, hogy O leáge a pojin\j és libetbápyai vas
gyéx•sk megszüntetését elrendelte, mert ott egy mázsa vae 2, :ft 

kerUlt; továbbá jóváhagyta az italmérésre vonatkozó intézkedése-

t U1°v8lgyön, és engedé- ·ezte, h gy Ulmenkán egy mal és 

örház pit sá az t ér s jö edeJme"b6l.. 
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1656 augusztus 29-én értesi ti az admi ni strator a .besztercze• 

báxiyai tiszteket, hogy 6 Felsége azt a 259 ft 9:5 denáx·t, melyet 
a kamara a jezsuitáJsa,sk ajándékozott Mz javitására ez el6tt 6 

4vvel kölcsön adott, végképen lci.adatní zandelte, és meghagyta, 
hogy az emJ i tett ház jó karban ta,·tásáról ezentul is a ksuiat'& 

gondoskodjék. 
1656 október 7 én ártesiti a kixáJy az edministx-atort, hogy 

"'. z terházyné II a zólyomi 11radalom birtokosa, az erd6k használ a tát 
illet6l.eg olyan reversalist adott, mint Liatbi,isné, és átkii1di 

a reversal.ist meg6rzés végetto 
1656 november l-én a bányavárosokban volt báró Sor,neu és 

fels6 Magyarországra készült vagy 10-12 napi utar.Asrao 

1657 február 24-én megdorgál.ja a király a beszterczebányai 
tisztvisel6ket, hogy nem ügyelnek kell61.eg a réeinüvekre, Sonnau 

iospector jelentése szerint ez utolsó évnegyedben a m,,1 t évben 

annyi ffrczet olvasztottak :Cel, hogy abból 1500 JRázea rezet lehe

tett vát·,,i , t!a nem lett csak llOO mázsa, minek oka az, hogy az ér 

ezek nem voltak tisztán ki.válogatva, és 10 fantoená] szegényeb

bek is feldolgoztattako Ha még máskor ily baeyagság fog tapas"

tal. tatni, meg fognak bilntettetnio 
1657 április ,o-án rendeli Sonnau báró i ospector, hoQ a

zon esetre, ha a beteg prae:tectus Sonnaw meghal, minden vagyona 

zár alá vétessek, és leleteztesséko 
1657 május 3-án meghalt Wolf Ochs von Sonnaw beezterczebá

nyai prae:tect,ia. 

1657 május 7 án összeirtálc Soonsu praef'ect,ie 
Találtak: 

12 darab arany ákazert, gyOxOkat, lánczoJcat. 
32 • köxmaczi aranyat és 17 darab fél tall4:r•ost. 

47 
58 
14 
18 

" 
• 
• 
• 

ezüstneaa(lt, tányárokat, pobarek18t sat.. 
ezüst kaoalato 

al ki vaa't ott 11ibanemilt 

ezüattel ti t8l"12ott l'•Jbaneailt 
9 tuczat 812&n7 Z8ÍDdI 2CSO\ 1 ot 

1 

J7 da.rab köz~ns4gea ruhanemilt · 

21 • az~eget 9 talaa dt ú gytakBrdt 

l telJea bányá111sr•1b4t 



5 pár pistol.yt 
, karabáJ3,t 
2 fokost 
7 kardot 
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8 darab killlSnf',le töl t,stax~tókat ée ka1:.c,köt6ket 
• 

70 da1•ab :t'ehér aszteJ némflt o 

2,0 f'ehérnemü 1•11hát. 
100 r6f' :t'ehér vásznat. 
80 db. ágynemüt 
44 db. képeket 
1 láda rneszköltönyt 4s 10 db ál.erczot o 
Irodaszereket . 
144 czinn edányt 
42 fehér agyagedényt 

,1 fekete k6edányt 
126 rézedényt 
129 apróbb czinn- réz- 4s vas-ed'1lyt 

4 lovat 
5 nyerget. 
11 db szánk6hoz való szerszámot 
10" lóezerszámot. 
25" kill.6nf'éle lószerszám részeket 
:, • kocsit 
1 

5 
4 

7 
1 

• 
• 
• 
• 
• 

szekeret 
szánkó 
kocsikereket 
teoene 
bikát 

18 • juhot 
2 a kost 
6 a ma]&CZO't 

• 

l • és l db. "groszee PashcmeDdJ• 
1657 május 8-án megengedi Lípó„ ki.xály, hogy a beszterczebá

eyai klSn.yvviv6 :fizetése 700 :rtra f'eljavi ttassék a deputat,,111ok 

megszüntetése mellett, a fizetésb6l. köt eles 6 2 segédet és 1 i 1 
nokot tex•tani és illend6en :fizeta 0 

• 
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1657 a,w1satua 2 án rendeli búó Scmoew i oepe ctor, hogy Roter 
el kobdtiszt, kinek a ) incatá1'11ál 4000 · követelése Tan, 

k6ve'tel tOrlesztése végett a moateoi tzi kohó,,ál lev6 610111· 

Jakot, ly csak az utak kavicsolására hasz,aáJ tatik, a 11888 

Javéra ~ ldolgo • 
16'7 október 4 ~a bizora;yi tja Széchy Kata, hogy bárd Sot&caeu 

drds neki 2600 ftot adott Jc6lcsön. 
658 ~e 8-án káx„Ji köxmöczi pénztáx2os Sch:röter Dr111,i an 

e eztercze qai bix6t tis tsoácsot, hogy ártesitse ~tet, mennyit 

fog a község wint kölcsönt ó Felságének adnj f 
658 mát'CZíUS 28-am gensedi Lipót király, hogy Joane])j teat• 

érek z ]no),z•dl is kiviheseenek eladás végett 1000 mázsa re-
• 

zet, J311ek azmabact s aleJoac,ak kell le1a11i, mi ot a besztercze-

&.niJSlnsk. 
1658 ápt•ilie 10 tin i:rje Schrtiter · ao a beszterczebárzy'ai . 

isztelzaekt hogy pá•tzbiác,yukon nem segithet, mert maga is DAl!3 
, 

ddsságo · s za:tiz ttisével ver, terlaelYe 
1658 Jus 18 dn jóváhagyja Lipót Jdrály a Joanel.li teetYé -

~ 

kkel jabb, évre/ 1660-ig / kötött rézeladúi szerz&léot. 
1658 Qeczember ,o-án 4rtesittetnek a beszterczebáx~aj ••• 

1
', 

40 &engedte a JoaoeJJj testvéreJcc,ek, hogy 1000 mázsa 
sz olnoki rezet is vámtól ntesen kivibeaeen a birodal.01nból • 

• 

Arra kell vigázo:i , hogy a szo1Lolnold réz oly alakban vi teeNk 
a piaczra, hogy azt azm,oel 1'el lehessen i, 111i 

1659 mérczius ,-én rege ittetilc egs rendeletben, hogy Bo1'er 

Dániel kohótiezt ghal.t. 

1659 márczi 51-4D ár\eaiti a király a beazterczebányai ka
mar,t, hogy on llicbtbaueen ~01,rad János báró Chsos udvex·i )aoiB• 
rai t csoa •• eddigi 1'6 p4nt.1er6 ter kineveztetett a báJ:l1&• 
vároeo t grdfrá. pénzveré él örökságill bírt javade-
loaról a király ja éra 1 mondott, e ezentul uJ hiv ateJ.éban ,igy t 

aint el&!Je ,ooo f't :tizetéet ~og 4lvezni, ,s pénzsz4lli o
t ce saját tolta4gén t ljesit nd.i. 
1659 j,1,,iua 15-én Js inev zt a király yr Oottll•iedet eddigi 

takezel6 imokot a z e ez l>fhvai rá pöralyhöz eUát"I'á• 

• 
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n1etmé~eí voltak: 
hetenkint, f't fizetés, tesz rajnai 
segélypénz évenkint 120 magyar f't = 
Costgeld • 
1/2 mázsa faggyu 

pénzben éveokint 130 ft -
• • 

r&JnSJ 100" 

3" 3o 
5 • -

leietezési díj / melyb61. egy ebédet kell.e tt adni / 4 • 10 

242 f't 40 
1659 juli11s 21-én rendel te báró Chaos f'6ksmara·gr6f', hogy, mi-

~tán a Joanelli testvérek kötelességeiket hiány nélkül teljesi 
ették, és a rézroüveket a sziikaéges p~nzzel eJ J átták, ennek da

czáx11 a rézaftvek ~v1·61. évz·e mindég jobban sill.lyednek : a beaz-
• 

terczebányai pénztáros Whyrt Gáspár, és az ellenőr Mertz Ambrus, 
mjnt f'6tisztek adjanak felvilágositást e rossz eredmény okairól; 
különösen pedig tegyenek jelentést, hogy 

1. Mi.képen lehetne a rázmüvek rossz helyzetén segíteni~ 
2. Az olvasztás milyen eredménnyel kezeltet·k: a f'ogyatékok 

elkerültetnek-e? Az óhegyi kohónáJ Fischer Mihály által tett ki

sérlet szerint hetenlcint 18-22 ~kér szén megtakarítás érhet6 

el, és egy pár mázsával több és jobb réz ten,ieltetett, mint az

el6tt. Ha e kisárlet megbizhat6, igyekezni kell, addig is, roíg 
más javitás nem törtánjk, Fischer módezerát az uj kohóban is al-
kslmazn1. 

3. Miután Hoere.r Dáni el halálával rnegszünt a vele kötött f'ake
zelési szerz6dés, mely a legjobb et~dményre vezetett; igyekezni 
kell, hogy a fakezelést ugyanazon feltételek alatt, mint Hof'fer, 
valaki más vegye át, ha pedig erre n találkoznék váJJaJkozó, 
a tisztek kötelesek a kezeldst o]ytatni. 

• 
· az oka. • hogv a számedáso nm adatnak be rendesen, m1n-

den év végén '? 

azokat beadni? 

évr61 hiányo a számadások, és ki köteles 

5. 
t6zne 

nnyibe ke1•0l t az ,,1 manksi sörház és mel ? 
• 

ott sört T Ili hasznot hozott eddig a lom, és hol lett 
az elszámolva. 

6. Milyen haszonnal kez lteti e or és sör \imérése? hol 
l tt e .haszon elszámolva 

7. lehetne s&l.ak és 
JniT ·,rt é 6 ezOnete tatáso 



• 
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1659 augusztus 6-áni!lelnek e kérdésekre a beszterczebányai 

főtisztek • 
.i\d 1. Elismerik, hogy Joanelli testvérek az utolsó 3 évben 

pontosan teljesi tették kc telességeiket, és a m11nkáaok fizetése

it rendesen kiadták, hogy mind e mellett a bánya ál.lapota nem 
javul t, annak f6 oka az, hogy mióta Sel.meczen nagy áld.és van, a 
munkás ok java oda h11zódik, mert ott kétszer-hárcoc,szor többet ke

reshet, mint U1·völgyön, igy csak 167 vájár maradt itthon, ezek 

is t öbbnyire már öregek; a meg,11sradt kevés embez·rel tet"mészete

sen nem l ehet annyit te111,elni, mint ha többen lennének. Ezen ki

~Jl az érczelójövetel ia sokkal gyengébb, mint régen volt; most 

már !llnce olyan munkahely, hol egy csapatban 50-70 ember dolgoz
hasscn "am stahlgantzen schwartzen Arct•; az érez csak vékony 

zsinórok alakjában találtatik, amint a f5kama,~gróf a bejárás al
~aj~ / va. w86a is láthatta; de azért van reménység, hogy megjavul , 
.§s talán. ott, hol a fókamsragróf megérkeztekor jó érczre talál

:ak, és még eleven köz be hatolnak, meg fog az ér vastagodni. A 

!'el t &r ások is el voltak régebben hanyagolva, azok: nélkül pedig 
minden bí~y:Jiak tönk:1-e kell menni. Most ll feltárás van m11nkában, 

2 . A kohókat illetóleg mo~t is ugy uolgoznak az olvasztók, 

.:.int réger., és ámbá r a sáfárok közt némelyik ne: igen sz orgal

mas, :iem m11tatkozik egyét ki fogásolni való, mint a nagy szén fel· 

használat. Ez okból az elhalt főkamaragróf báró Sonnaw rendele

tére vhe e')'en eg;:,• fél évig próba olvasztás volt, melyet Fischer 

14.ihály a azén:fogyasztás1'8 nézve igen jó eredménnyel végzett, de 

Ju::g Jinos György, a volt óhegyi sáfár, nem akarja elisme1"xai az 

ereiimér.yek helyességét, valamint az uj kohó sáfárja sem. Ez ered

mények szerint meg lehet az iizemet javi tani • Nagyon nagy baj a

zenben a kohók 11ál, hog a munkások nem kapják oly rendesen fize

tésüket, mint a bányászok. Joanelli nem köteles a kohómunkások 
f,zetésére pér..zt adni, a beszterczebá.nyai kamara jövedelmei pe
~ig igen megapaJtak, s így gyakrWl t örténik, hogy a miinkások hó

napokig vá1·11ak fizetésiJk ti::, s m11nkáj11kat sem végzik jó kedvvel 

és a z org&lo11,ma l . Most is 3 havi fizetést vá1•11ak. Ha a fizetések 

itt 1e o~y rendesen kiadatnának minden 

b_zon.yáre jobb lenne a kohók e1-edménye 

10632/llné 
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3. Hogy a rézmüvek ismét jó lábra állit~ass&.nak arra sz~ks(
ges az isten kegyelme, ki a teléreket teremtette, es kegyes te:

szése szerint megáldja. Igérik, hog:_, teljes erejökb6. i;:;ye~ez~~ 
fognak mjndent megtenni, ami a rézmüvek fe l élénkitésére 3zo~ 6ál 

hat, és hiszik, hogy, ha a bérek fizetését rendesen teljes1 t .. e

tik, és a miiveket minden sziikaégessel a kelll id6ben ellát .. c;tják , 

a jó e1-edmény nem fog kimaradni. 

4. A fakezelést illet6leg, mivel Hoffer Jániel szám&jás u még 

nincs beadva, s nem lehet tudni, hogy a kezelés eredménye milyen , 
nem akarja azt most senki sem elvállalni. Igy teh·~t házilwf kell 
a vágásokat kezelni, és igyekezni fognak, hogy minuen felesleges 

költséget elkerüljenek. 
5. A számadások hátramaradását illetőleg kL.lön jelentéssel 

fog felvilágosítás adatni. 
6. Az 11]mankai sörházat és malmot a gonanok segédje, Markus 

János épitette, ée 6 is kezeli, tehát csak 6 adhat r óla száma

dást, és 6 adhat felvilágositáat, hogy ••+enn)'Í hasznot haj· a ma
lom. A sörház még nem készült el egészen. A bor oevásárlását,l~E 

szállítását, elhelyezését, kiméretését is Marku.s János vége~t.e, 
csak 6 adhat róla számadást, és hogy lesz e haszon beléle. h ~é 

tisztek nem tudják, hogy ml áron vette, s kit61 vette Markus é 

bort, a pénztárból e czélra csak 267 ft 16 dr aáatott k:, a ki
mért bor után pedig bejött 3153 ft 76 dr, de méb sok bor van & 

pinczékben. A sört mely a bányánál fogyasz tatik, neháDj' ;>oll-á
adja, és minden akó után 10 denárt fizetnek,mely pénz rendeser. 
beszolgáltatik a pénztárba, és ott elszámolvatik. 

7. A ~alak és hányók kutatása nem sziJnetel, most foglalatos
kodik avval Mosteniczon 5, az Uj kohóban 8, és Óhegyen 24 ember, 
1642-ben Tajován ann.}·i rézhulladékot ástak ki a salak közül, hogy 
abból 3 év alatt 2000 mázsa 1ezet te1meltek, de most már nem le
het ott semmit találni, s ezért megszüntettetett a kutatás. 

1659 október 6-án szerz ődés köttetett Taxner !laniel, Posch 
Márton, és Taxner Jeremiás fak zel6 mesterekkel, hogy miután a 
Hoffe r Dániellel kötött szerz6d,és az 6 halála következtében meg
szünt, 1659 április l-t61 kezdve 6 évig 6k legyenek kötelesek é

venkint 1400 bogsa basábfát, vagyis 14.000 Stablt a besztercze

.bán.vai lci1akó helyi~ beszállitaoi ; amiért bizonyos részletekben 

106'32/Mné 
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4venk int 22.000 :ttot fogx1Bk kap,,i, és ezenk i vID mág éveok int ••• 1' 6 

:f't juteJrnst, ha e szállitást pontosan végzik. 6k kötelesek erre 
iigyeJ ni , hogy az erd6kben kár ne történjék, az erdc5k ki ne irtas

sanak, ms1i1ák: azt le ne legeljék, 6k felel6sök minden kárért,ki

véve, ha a beszálli tott f'át az á1·~iz a lerakóhel,yr61 elvi1,1,é. A 

fizetési részleteket Joanne)J~ t61 fogják kapni. Aláírták a szer-
• 

z&léat : bárd Chaos :f6lcamsragr6:f, Joanelli And1'ás János, Wyhrl 

Gáspár, JIArz Amb1°•is, Merkus János, k61ii gsdorf'i Roth Berx,át, l'l0••111• 

JUlöp Be111át, Fischer lfibáJy , és a fakezel6 mesterek hei,-ett 
St,irisn llihá]y. 

1659 október '..51-.!n rendeli a f'&:awat1'lgróf , hogy a rézpör6ly 

sáfárja ezentul 3 % tilzif'ogyaté,k helyett csak l 1/2 % ot szAmj t
hasson. 

1660 roárczius 31-én értesi ti Lipót király a f6\::emax-agr6fot 

báró Chsost, hogy a Joanelli testváreknél esedékessé vált 60.000 
.ftnyi tartozását a bányavárosi kamarák x·a kiutal ványozta, és pe

dig 40.000 ~ot a beszterczebán3ai, és 20.000 f'tot a kö11nöczi 

kamaráx*a, oly módon, hogy Joanelli réz elárusi tási szerz6dése 

addig me~osszabbittessék, míg a réz árából mázsánkint 2 taJ}ér
jával a 40.000 :rt. törlesztve nem leend, ha Jpedig a szerz6dés meg 
nem ujittatnék, akkor Joanelli utódja fizesse neki vissza a hát
ra lev6 összeget 6 $ kamattal együtt. A köxmöczi Jcama,a pedig a 

20.000 f'tot 2 év alatt :fizesse le~ 
1660 junius 14-én 1endeli a király, hogy Wbyrl Gáspár, ki hi

vataláról lemondott, még egy évig huzhassa fizetését, s ez id6 

alatt a hátralévd szárnadásait elkészítse. Helyébe Blasting Gáspár 
neveztetik ki könyvviv6vé. Mertz Ambrus pedig meghagyassék mint 

ellen6r, de köteles legyen a hátx•nJ ev6 számadásait egy év alatt 
beadru.. 

1660 julius 30-án átadja a f6ksrnaragróf a beszterczebányai 

f6pánztáros állo11,ásának ellátását Mertz Ambrus eddigi ellenó1°11ek, 

a köeyvviv6i áll011iást pedig Rasae,is Ftilöp Jakab eddigi fels6 -

biebertá1"11ei báeyairnokra bízza f'elsóbb jóvábsgyásig. lby1°l Gáspár 

eddigi könyvviv6 pedig mág egy évig fizetését h,izhatja, hogy az 
elat t e bátralev6 sz.4,aadásokat bevágezze. 

1660 szeptember l9-4n renieli báró Chaos f~ernaragrdf és 
Reischl Parlcae 

• 
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hátralev6 számadások elkészitésére / l651-t61 fogva/ külön fi
zetett egyének alkalmaztassanak; ezentul pedig az évi számadások, 
tekintet nélkül a régiekre, mindég 6 hét alatt az év vége u~án 
beadaesanak, a heti bérjegyzékek és kimutatások is mindig hala
dék nélkül beadaesanak, a aki számadáaával hA~ramarad. annak fi-

• 

zetése lefoglaltassék. 
1660 deczember l-én Schulz György János a praefectus Beszter

czebányán / Obe1·verwal ter/. 
1660 deczember 18-án jóváhagy ja a király• hO&}' Schulz György 

János eddigi selmeczí könyvviv6 a beszterczebányai ptaefectusi 
állomást véglegesen elfoglalja évenkínt 1000 f't fizetéssel, és 
egy irnok számára 40 tallérral, 52 hordó sörrel, 20 szekér szé
nával, 2 mázsa faggyuval és 75 véxa gaconával, vékáját 50 dénár
ral számi tva, a tiize16 fával és szabad szállással. 

1660 deczember 18-án jóváhagyja Lipót király, hogy Schultz 
Györgs János sel.meczi könyvviv6 Beszterczebányára praefectussá 
kineveztessék. Az iratok közt levő királyi rerrlelet másolatára 
ez van ix·va : " Der Allerhöchste, der iro Hímmel regiert, "'-'lrdt 

die Partiden, so allhier mit untterlauffem, suo tempore wissen 
zu stra:ffen. Dan sie haben sich v11ter einander verglichen, dasz 

der von Chaos solle zu genüssen haben erstlich die Kieszlech, 
z11m Ande1n die Mosteni tzer Schlackenbley, und tertio die schem
ni tzer rinse Arzt, welche 3 Stachh jllllrlich ettliche tausent Gul
den ausztragen, die der von Chaos anstatt des Kaysers ville Jahr 
lang genoseen .,. 

1660 deczember 20-án báró Chaos sajátjából adott kölcsön 2052 
tallért,.mely összeggel a selmeczi kamara 6101,iért volt adós Joa
nellinek; ezen öss~eget a f6karoaragr6f megkiiJ dte a beszterczebá 
nyai tiszteknek, hogy vele a kohómunkáaok augusztusi és szeptem
ber havi bérét :fizessék ki, és azután számolják el a pénzt, 
mint Joanellitól kapott ellátmányt , 6 pedig nyugtatót aojon róla 

a selmeczi kamarának. 
1660 deczember 20-án kinevezi a király Gerold Boldizsár besz

terczebá.nyai és boczai bányabir6 helyébe, ki betegsége miatt el
bocsáttatott, Jung György János eddigi moszteniczi sáfárt, és en

nek helyébe Sigl Mártont 



• 

1661 május 14-én értesi ti a f6k:eo.aragróf' a beszterczebányai 

f6tiszteket, hogy ó Felsége rendeletéb61 az az 500 :tt, amit ed
dig a beszte1-czebányai ksroat'6 a Thurzó Elek 10.000 :ftnyi hagyo

mánya után L6cse városának mjnt kamatot :fizetett, ezentul a sel
meczi és beszterczebányai jezs11i tákxJBk adassék, de e rendelet 

ti tokban tai·tandó. 
1661 május 17-én panaszkodnak a beszterczebányai tisztek,hogy 

J oanelli nem ad pénzt a m,i,akáaok fizetésére. 
1661-ben a viz sok kárt tett a tavaszon és az utak nagyon el-

romlottak. 
1661 november 17-én bizonyítja Beszterczebá.nya városa, hogy 

a kamara a Heintz-f'éle házat, mely a piaczon fekszik 'Nintb lla.g

olna háza és a Baadergasse között, megvette, s a vételért 3000 
r:ftot Heintz örökösének Szalatnay Györgynének kif~zette. 

1661 deczember 12 én irja Wesselényi nádor báró Chaosnak 
Jolsváról, hogy beteges állapotában oda vonult, bog__ :iyugodal

ma legyen, de nyugodalmat nem lelhet, mert a panaszok mindég há

borgatják. Legujabban Beszterczebá.nya városa panaszkodik, hogy a 

praefectus nyilvános caapezéket nyitott, abban bort méret, és 
igya város szabada)mát megsérti. A nádor inti a f6kamaragrófot, 
hogy a bormérés megszüntetése végett intézkedjék, mert a város
nak ebbeli kizáró joga a tö,•vények által biztosi tva v~'1. 

1661 deczember 13-án irja a f6kamaragróf Selmeczr61, hogy 
legutóbbi jelentésére megérkezett 
és illendő lenne Merooldt udvari • 

tározatok kiadását el6mozditotta, 

az uavari kamera határozata, 
kamarai tanácsosnak, ki e ha

ajándékot küldeni. 'Hijja tehát 

össze a praefect11s mindazokat, kik e határozatokkal valamit nyer

tek, és szólitsa fel 6ket, hogy ef!:3 illend6 aján éket adjanak 

6ssze. 
1661 deczember 19-én 1 endeli a f6karnaragróf, hogy U1°v6lgvr61 

2-3 értelmes bányaügyel6 bocsáttessék Wesselényi nádor rendelke-
zésére, hogy a i uradalomban meg,iyi tott rézbányáról véle-

adjanak • 
1661 deczember 23-án irja a :f6karnaragr6:f a prae:fectusnak, 

hogy a llerpoldt ud ari tanácsosnak ajánlott 140 tallér ajándék 
kisebb 11,gyen, ml nt amit régebben Putz kapott, de mivel M.erpoldt-

nak valószinOJeg nincs tudc11,ása s1·1*6l , hogy Putz mit kapott ,hi

het6,hogy evvel is meg lesz elégedve . 

106'.52/llné 



1661 deczember 29-én írja a főkamaragróf Se1Eeczr51 a prae -
fectuanak, nogy a boz·mérés miatt Beszterczebánya városával fenn
forgó egyenetlenségét barátságos uton óhajtja kiegyenliteni,mert 
a felvidéki nemesség forrongásban van, és óvakodni kell mjnden
t61, ami a helyzetet nehezithetné. 
· 1662 január 31-én uj szerződés köttetett Joanelli András J á

nossal a réz elárusitása végett, me l yben a z ára 17 tallérra 

a Preiserkupfer ára pedig 7 1/2 tallé1·1·a határoztatik egy besz
terczebányai mázsáért 2 % ráadással. A réz árából Joanelli 2 tal
lért visszatarthat az 6 követeléseinek kiegyenlitésére, melyek 

1660 végén 12.035 tallért tettek, de 1661-ben 4u.ooo raJnai fo

rinttal nOvekedtek. A szerződés 5 évi-e é1•vényes. A t öbbi pontok 
ugy mint a régebbi szerz6désekben. Ha Joa.nelli elólegei 30.000 
ftra felszaporodtak, nem tartozik többet adni. 

1662 február 18-án utasítás adatik a besztercze b~nyai b ya
biró számára. 

1662 február 18-án irj a báró Chaos Bécsból Schulz r.yörg,; pra
efc tusnak, hogy a selmeczi 4 bányapolgár Bécsben ellene panaszt 
te+t, és ezt állitják, hogy aze16tt még jobban olvasztottak,mint 

most ••• 1 37 Kéri a praefect11st ,hogy küldjön egy kimutatást az 

1659-iki és 1660-iki olvasztási eredményekről, és azt is tegye 
bele, hogy ámbár Weigl számadásában 10 $ fogyaték leszámittatott, 
még is 1661-ben a leletezés alkalmával 2066 márka ezüst hiány ta
láltatott, mellyel a 10 %-oa fogyaték annyira növekedik, hogy 
megközelíti a 18-26 %-ot, amint azt azel6tt magok a bányapolgá-
• 
rok is számi tották. Eh.t-enreutter és társai ez Ugyet az ország-
gyii1 és elé akarják vino:i O amit meg fog,iak bánni, mert ha a bá-

• 
nyarendtartáa megbontatik 1 felbomlik az egész bányászat. 

1662 február 20-án Lipót király Fischer Mi bály erd6meste111ek 

3.000 fi jutalmat engedélyez . 

1662 február 28-án jelenti Schulz a fóksmaragrófnak Bécsbe 
hogy a császári hadakt1ak e vidék közelében várható elvonulása 

miatt az egész megye nagyon izgatott, mert félnek 
nák be fogi1ek tömi e megyébe, és rabolnak, ezért 
a parasztokat, és az utakat 6rzik , a kamarától is 

hogy a kato
felf'egyvez--z.ik 

kívántak 60 

puskást, de a praef'ectus nem adta; mert ha igaz lesz is, hogy a 
katonaság erre vonul, ki lehet eszközölni a paraocenok.ságr,ál ,hogy 
a bányavidé ,im~ltessék. 
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1662 szeptember 7-én értesiti a praefectue a beszterczebányai 
tiszteket, hogy Ő Felsége a beszterczebányai pénztárosi állomás
ra ismét Mayer Mátyás Jánost nevezte ki, és elrendeli, hogy a 
III.negyed számadásait mindenki a kell6 id~ben adja be, hogy a 
pénztár átadása rendben megtörténhessék. 
• 1662 október 14-én értesiti a f6kamaragróf a praefectust,hogy 

Wesselényi nádor 150 mázsa rezet kér ágyuözi"esre; igyekszik a 
mennyire lehet e mennyiséget neki megadni fizetés ellen. 

1662 október 14-én irja a f6karoaragróf a prae:fectusnak, hogy 
Kör"wöczön a pénzveróbe betörtek, ,és az 6 ezüstjéb61 800 tallér 
értéket elloptak. Selmeczen nagyon félnek, hogy a törökök őket 
megrohanják, és e miatt a polgárok szorgalmasan 6rségbe j á rnak. 

1662 október 17-én irja a f6ksmaragr6f a praefect uanak ,hogy 
néhány nap mulva Bécsbe fog utazni, de nem sokára visszatér. 

1662 október 21-én jelenti Siegl Márton mosten jtzi s áfár,hogy 
az éjjel 8 rabló betört nála, és mindenét elrabolta, 110 ft kész
pénzét is; a munkások közül pedig senki se jött segítségére . 
1660-ban Jung György sáfárt is kirabolták. A mult héten egész 
héten Lehotán mulattak, ettek, ittak éjjel nappal a zsiványok, 
és se a parasztok, se a lipcsi várbeliek nem bántották 6ket. 

1662 október 28-án irja báró Chaos Bécsb61, hogy még 8 napig 
fog ott maractn1 ~ 

1662 november 6-án ir ja báró Chaos a praefect,isnak , hogy a 
Pastorowi tz és Bory által mutogat,ott levelek , melyekben a pala
tinus a praefectus eltávolítását javasolja, csak szemf'ény vesz
tésre szánt magyar fogások, mert az udvari kamat"& eln01'e nem ka 

pott a palatinustól ez irányban egy szót sem 
• 

1662 november 13-án értesiti a bécsi pénzver6 a beszterczebá-
nyai f'6tiszteket, hogy a f6keroa,"8gr6f f'els6bb rendeletbcSl 3 hét
re elutazott Sziléziába, és inti 61cet, hogy távollétében mindent 

jó rendben tartsanak 
1662 deczerober 6-án irja báró Chaos Bécsbc5l., hogy szilézia1 

utjából visszaérkezett , de beteg és megengedi, hogy a praef'ec -
tus, ha dolgai mj att teheti , Bécsbe x·áoduljon . 

1662 deczember 25-én már Bécsben van a praef'ect11s . 

1663 január 15-én j elentik a sztercze i tiszt vieel6k a 
Bécsben levő praefectusna.k, hogy nincs pénzük és Joanelli se 
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akar adni, mert az el6leget nem kaphatja meg Körmöczr61 
roint a szerz6désben ki.köttetett. 

• 

a-

1663 január 22-én kelt jelentés szerint a m11Jt évben nem le
hetett a nagy szárazság miatt a Ga1·ornon f'át 11sztatoí , a szen,,_e 

16k tehát Óhegyen rendeztettek be, de nem gy6zik a kohókat szén
nel ellátni, a f6kamaragróf 6lomsala.k olvaaztóit meg kell szün

tetni. 
1663 január 29-én jelentik a beszterczebáoyai tisztek Bécsbe 

a praef'ectusoak, hogy a mul.t évi október és november havi fize

tésre a kohóknak és szeoel6knek még 4086 f't 1/4 dená1Tal tartoz
nak. A palatinust megsürgetták, hogy az átvett 150 mázsa réz á

rát megadja, de kitár6 választ kaptak. 

1663 február 5-4n jelentik a beszterczebáeyai tisztek Bécsbe 
a praef'ectusnak, hogy Wesselényi nádor 1663 január '31-én egy 
rendelettel felszóli totta a beszterczebányai karnax 2át L6cse város 

t 
panaszára, hogy se a 10.000 ftot, melyet néha Th11x·zó Elek L6cse 
városának hagyományozott 1542 november 29-én s mely azóta a besz
terczebányai karnaránál awradt kölcsön.képen 5 1 karnat mellett a 
legujabb id6ki.g• de mostan se a t6ke ae e kamat nem fizettetik, 
- 6 Felsége végleges határozatáig senkinek ki. ne adják, hanem 
letétben te1·tsák. 

166, márczi•is 28 án verekedett Hellenbach Kx·istóf' János, 

a köti&löczi kö~iv6 f'ia, kassai lakos, ki atyját volt látoget
ni,és vissza utaztában Beszterczebányán éjjel 10-11 dra között 
lakására ment, két más társával együtt a kemaraudvar el6tt ösz
szeszólalkozván a kamar8házi 61·1:el, ennek a f"lllét levágta, az 6r 

pedig a Hellenbach fejérfil vágott le eF:f darab b6rt és a kopo
nyáját is megsértette. 

1663 máj,is 20-án irja a :t"6kems111gró.f' báró Chaos Bécsb61 a 
praefectusnak Beszte1~zebán,yára, hogy egy pár nap mulva elindul 
a bányavárosokba. A törökök átmentek a Száván 36 ezer emberrel, 
és Zr:i.ny.i. ellen akarnak ford11Jni. 

1663 .május 21-én M~ver a beszterczebányai pénztáros még min
dég Bécsbe ir a prsefectusnak, ez tehát akkor még nem lehetett 
·otthon. 

166'.3 máj11s 25-én már Beezterczebányán irt &l.á ef!3 rendeletet 
Schulz György 
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1662 május 29-én irja a f6kamaragróf Bécsb61, hogy a haase
regb61 nem kaphat katonaságot a bányavárosok szám.ára, de sike

rOJ nj fog talán vagy 75 embert Bécs városától kapni, akik mellé 
ezután a szílkséges trabentokat fel venni lehetne. 

166'3 j11nj us 7-én tartott tanácsko ban elhatároztatott, 
hbgy 30G~ viertl gabona szereztessék be Sz.Benedekr61, és hogy 
Királyf'alva és Radvány közt eánczok kfszittessenek. 

166'3 juli11s 19-én megemli tik a b JZterczebányai tisztek egy 

jelentésben, melyet a SeJmeczen lev6 Schultz György praefectus
hoz írtak, hogy sajnálattal értesültek a f6karoaragr6f megbetege
déeér61. 

1663 juli11s 31-én Schröter és Hellenbach kö1"U1öczi főtisztek 

mentegetik magukat, hogy sürgős dolgaik miatt nem jelenhettek 
meg a f())c·srneragróf temetésén. 

166'3 augusztus 2-án kéri báró Joanelli András János a kö1 mö
czi tiszteket, hogy a mult év11egyedb61 még hátralev6 7549 ft 5 d 
el61.eget megkii]djék, mert az 6 pénztárába csak 14 nap mulva fog 
kászlet árkezni, ezen id6 alatt pedig Besztercz,ebányán fizetése
ket kell tartani. Joanelli elvállalja a felelősséget, ha a meg

holt kamaragróf nem intézkedett volna a fizetésr61. A köt'lllöczi 
tisztek azonban 14 napi halasztást kértek,roert semmiféle fize
tési rendeletet nem kaptak, s most pénzkészletük sincs. 

1663 a11g11sztus 4-én irja Mayer Theobald Jakab Se1meczr6l a 
praefect11snak, hogy nem jelenhet meg a Zólyomban a török vesze
delem okából tartandó gyU)ésen, melyen a nádor Wesselényi éa a 
t6parancsnok gróf Strozzi is jelen lesznek. 

166:5 augi1szti1s 9~n írják a se)meczi f6tisztek a praefectus-
• 

nak• hogy azt a hiirt hallották, hogy Forgách tábornok 8000 em-
berrel Párkánynál megrohanta az ott táborozó törököket, de viaz
sza veretett, és igen sokan elvesztek.Félhet6, hogy ennek követ
keztében Érsekujvár és a bányavárosok veszedelembe jutnak. 

1663 a11g11sztus 9-én írja Joanelli f6kemaragr6f Beszterczebá
nyáról a kö1"U1öczi f6tiszteknek, hogy az udvari kamara elnöke 6-

tet bizta meg a vidék hadibiztosi hivatalával.. Párkány,iál csak 

'3000 c1egyar és 1000 német volt ez utóbbiak meg,,ienekültek, de a 

magyarok ••• 138 ember ott veszett, és nem tuanj, hogy gróf Pálffy 

lliklós, két Illésházy s több lettek? 
• 
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1663 augusztus 13 én írja Koro11pay Péter Szt.Benedeld provi

sor a beszterczebányai praef'ectusnak, hogy a tör5k már közel jár 

Érsekujvárhoz, és a falvakat sorba égeti. Kéri, hogy az ágyut, 

melyet Beszterczebányára kül,dött, miel6bb javitsák ki. 
1663 auguszt11s 13-án irja Joanelli a körmöczi tiszteknek Sel

meczról, hogy egy török csapat a Garam völgyén jön f'öl:felé • .A re

vistyei V'á1·nagy utasi ttatott, hogy Ujbánya mellett az utszorost 
elzárja és a Ti1·1aaf'ka hegyet megszállja. A megyékb61 jöv6 gyalo
gosok mind oda küldend6k. Kötmöcz is küldjön oda annyi embert, 

amennyit csak lehet. E mellett kérdi Joanelli, hogy nincs.-e szük• 
ségilk kénea6re? Erdélyb61 szerezhetne. 

1663 augusztus 15-én jelenti Hasae,is Zólyomból, hogy tegnap 

elindult Selmeczról, a koze)nfki völgyet 2 helyen jól eltorla-
,, ' 

azolva találta, de nem volt a torlasz rnellettorseg,azután Oszt-
rolukára ment, ott talált Géczy Gáspár és Szeleczky János pa 

ran.csnokok alatt 300 jól :felfegyverzett embert. Azután megnéz

te az ugynevezett Gnuda siorost, mely oly rosszul volt eltorla

szolva, hogy lóháton át lehetett menni rajta. Estére Zólyo11iba ér· 
kezett, de a megyei 111-ak esek ms délben érkeztek, és Zólyomban 

akarnak maradni. Legrosszabban vannak :felszerelve a lipcsi 111a

dalomból jött parasztok, de a Szalatna vidékér61 jöv6k jobban el 
vannak látva puskákkal is. Azt hallja, hogy Osztrol,ik.áx·ól a ka

tonaság Ujbányára rendeltetett, hol már 150 embeF volt tegnap is 
Erdődy István vezérlete alatt. 

1663 augusztus 16-án irja báró Joanelli Hodrusról a kö1"I11öczi 

t1sz teknek, hogy várt a eegi tség1oe Kö11J1öczr61, de nem jött sen

ki, a megyei 111•.11k közül se jött még senki, így tehát csak a sel

meczi emberekkel zárta el az ujbányai utatt ugs ahogy lehet. Na

g/on jól meg lehetne ezt a vidéket védeni ez itt lev6 er6vel is, 
de a nép gyalázatosan gyáva. 

1663 augusztus 18· ón irja báró Josnel1i Zsarnóczáról Kö1möcz 

re, hogy Ujbánya mellett elzát•ta az utat, és megszállotta a sán

czokat a nála lev6 emberekkel. Éj:fál tájban ne~ török közele

dett a sánczokhoz, de egy pár lövéssel elriaszttattak • 
• 

Kost már 100 :fegyveresnél több van a sánczokban, és xoernéli , 

hogy kisebb csapatnak ellentállani :fogriak. Ujvár tel61 sok á-

gyuzáa hallatszik. ·g a törökök Ujvárt meg nem hóditják , addig 
meg lehet védeni a bár\favárosokat. 
106,2/Mné 
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1663 augusztus 19-én irja báró Joanelli a praefectusnak, hogy 

ba a felvidéken toborzott hajduk megérkeznek, küldje 6ket tuta
jokon Revistyéig, mely annyira meg van er6si tve, hogy védelroiiJ 
szolgálhat a vidéknek. 

1663 augusztus 19-én 139 irja Koháry István Szécsényből báró 
Joanellinek, hogy fogadja köszönetét a védelem körül mutatott 
buzgóságáért. 6 nem volt olyan szerencsés• hogy jelentékeny er6t 
tudott volna össze szerezni, a nemesség cs11f\1J elhagyta, amj nt 

hire jött, hogy a. tatárok közelednek, csak 300 embere maradt. 

Kéri, hogy az érintkezést egy11,ás közt ezentul ia fenntartsák, ó 

is értesíteni fogja Joanellit naponkint. 
1663 augusztus 19-én irja báró Joanelli a praefect,1snak• hogy 

Bartakowics-csal abban állapodtak meg, hogy Joanelli átveszi a 

Gax~mvölgy védelmét, a városiak maradjanak a városban, a me - e · 

ek pedig védjék a Korpona és Bakabánya felé nyil6 szorosokat.Ha 
a z6lyomj nemesség nem akar kivonulni a megyéjéb61, maradjon; ha 

az áz·vai hajduk megérkeznek, majd másképen fog velök beszélni. 
1663 auguszt11s 20-án értesi ti a király a beszterczebányai prae

fectust, hogy az elhalt báró Chaoa helyébe báró Joanelli András 

Jánost nevezte ki :f6kameragr6f'fá. 

166~ augusztus 21-én jelenti Mayer pénztáros Beszterczebányá
rdl a prae:fectusnak Zólyomba, hogy azt a hirt kapta, hogy Füleket 

már körül. f'ogták a tatárok. · 
1663 augusztus 21-én írja Joanelli Schulznak Selmeczr61,hogy 

le akart ugyan menni a Garamhoz, de a Fűlekr61 jött hirek miatt 
jobbnak talál.ja, ha hol nap a Korponán tartandó megyegyil1ésen je

len lesz, talán ott találhatja Koháry Istvánt is. Irt Ebeczky
nek, hogy az árvai hajdukból adjon 100 puskást a praefectusnak, 
ki ezekkel menjen le személyesen Szt.Keresztre, és ott álljon 
készen, és segítsen Sz6116synek. 6 a maga részér61 legjobbnak 
tartaná, ha egyenesen neki mennének a tatár tábox·nak, és ezét
robbantanák azt a cs6caeléket. A kö1"D1öcziek nem képesek magukat 

sem megvédeni, tehát eenkjnek sem segíthetnek. 
1663 a11gt1sztus 21-én rendeli báró Joanelli a kötuöczi tisztek

nek, hogy azokat a trabantokat, kik Sel.meczen voltak, és fize
tésük felvétele végett mentek Közmöczre, azonnal kill.dje vissza, 
mert itt sziikségeaek, Kö1,nöcz pedig nincs veszélyeztetve, hacsak 
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Bajmócz vagy Stubna fel61 nem jönnének a törökök, kik· eddig 
Nagytapolcsányon tul nem mentek . · 

1663 a,1g11szt11s 22-én írja báró Joanelli Zólyomból Schulznak, 

hogy a tatároktól nincs mj t fél ni , alig varanak négyezren, és nem 

merték a várakat megtámadni, hanem Fülekr61 Hatvan felé vonul -

nak, kétaégkivOJ, hogy a törökökkel egyesüljenek. Egy csapat, 
m.e. 100 lovas Gya11•@t :felé portyázott, de az ottani 6raég el

kergette, s egy halottat is ott hagytak. Holnap Bucson tanács

kozás lesz, me)yxae meghívja a praef'ect11st is. A nemességet a 

palatinus 24-ikére rendelte összeo 

1663 a11g11szt11s 24 én jele11ti Dtix csányi Sándor Zsa1nóczáról a 

seJmeczi tisztekciek, hogy regge~ Ujbáeya f'el61 lövöldözést és 

nagy f\lstöt láttak, s nehány lovas ember meg€(y6zc5dött, hogy a 
törökö,k Jlagospa1•tot meggy,ijtották. Azonnal küldtek oda eegi tsé

get, de akkor a törökök már visszavonultak, uert a ••iifigospa1·ti 

parasztok jól ta1·tották JMgu.kat, erosen lövöldöztek, és 40 tö-r 

rököt megsebesitettek, a törökök kétszer is megrohanták a te,,p
lomot. hogy :felgyujtsák: 9 de vissza verettek. A magospartiak kö
zül senki se sebesült meg 0 de a törökök 17 házat :felgyujtottak. 

1663 auguszt•>s 25 ón jelenti D'li1 e sAnyi Sándor Revietyér61 a 

selmeczi tiszteknek, hogy ma reggel a sánczokxaál volt, de a Ga-

ra,,, jobb pa1·tján lev6 sánczokb61 az emberek elszöktek mj nd. Teg-
nap mentek el a breznÓbányaiak m.e.50 ember, s mid6n Zsaxnóczá

náJ a Ga1·am hidon át akartak menni, elc5b6k kíl) dte a szolgáját 

eg:, pár huszá1·re1 P de a szökevények tüzeltek rájok, és a szolgát 

sulyosan megsebesi tették. A Garam balpartján lev6 sánczokban még 

ott var,nek a seJmecziek, vagy 40 ember, de ezek is meg fog,,ak 

szöJc,,j. Ilyen körO.lmények közt az elhagyott sánczb61 elhozatta 

az ágy11kat :tel a várba / Doppel hscken/ mert a sánczban csak el-
• 

vesznének. 

1663 auguszt11s 25-én irja béx"6 Joanelli a kö11Döczi tisztek

nek, hogy ha a várt 300 p11skás katona Németpróoár61 megérkezik, 
k:ílJdjék 6ket Szt.Keresztre , majd ott sz4!t :fogja 6ket osztani. 

1663 augusztus 25-án irja báró Joenel]j a körmöczi tisztek

nek, hogy 400 török Korponán vol t , s onnan :feljött SeJroeczre a 

kohói g ás a zt me t otta , de az ellene ki1Jdatt véd6 embe k 

eloltották a tüzet, s e tör ökök vissza vm,ultak; , pár l ovat vit• 

10632 é 



- 7, 7 -

tek el a kovand fuvaroaoktól, és nehány marhát Korponáról, e 
ott 9 emberök elesett. Selmeczr61 2 zászlóval Magospart felé 
vonultak, de ~zek jól védték magukat, és a törököket visszaver
ték, négyet lel6ttek, és sokat megsebesitettek o A törökök azu -
tán Érsekujvár felé huzódtak. Ha a várt 300 puskás megérkezik, 
azonnal küldjék Szt.Keresztre. 

1663 auguszt,1s 25-én este irja báró Joanelli Bucsról Schulz
nak, hogy reggel Zólyom fel61 lé1·1,,a keletkezett s ennek kbvet
keztében Eszterházy 60 gyalogossal és a lovasaival oda sietett; 
egy csapat tatár vonult el, de nem Zólyomra, hanem Dobronyivára, 
s még most is ott vannak . A Bucson lev6 embereknek nincs kedvök 
a verekedésre, egész nap fegyverben állottak, de keveset e t tek, 
mert Zólyomban sem lehet egy falat kenyeret kapni. Utasít j a a 
praefectust, hogy gondoskodjék vagy 400 embe111ek való kenyé1·1·6l, 
mert illend6, hogy a városok tartsák el a véd6iket . A gyalogosok 
közül sokan szöknek. A 300 muskétás még sem érkezett rneg. 

1663 augusztus 26-án írja báró Joerielli a kö1"Wöczi tisztek
nek Bucsról, hogy a 300 puskás elé valakit küldjenek Stubnáig 
vagy Nérnetprónáig, és siettessék, mert azok néJJOiJ az egész vé
delem megromlik, mert az itteniek "seind nur lautter Haasen". 
Miután OaJJ11sz a muskétásokat a sánczokból Selmeczre vissza von
ta, az ott maradt bánya és erd6 munkások és pai•aeztok is elhagy
ták a sánczokat és haza szöktek. JC(il djék tehát le a karna1'8i 14 
trabantot, holnap Joanelli is ott lesz. A tatárok Korpona :f'elé 
vonultak, ée ott jól megverettek, elvesztették a zsácn aikat. 

1663 au.gusztus 26-án irja báró Joanelli Bucsról a köt'Dlöczi 
tiaztekn~k, hogy a tatárok Dobronyiva el6tt 2 embert vesztettek, 
de a fa.l.ut felgyujtották; Osztrolukát nem bántották, roert 60 em
ber védi. 

166, augusztus 26 áo irja báró Joanel1i Bucsról Schulznak, 
hogy a tatárokat a korponaiak megverték, és a zsák11iány11kat elvet-

• 

ték. De Selmeczen alól minden lángban áll. Aggódik a Ga1111,111ál 
:f'elállitott sánczok miatt. A 300 rn11skétás még most sem érkezett 

meg Kö1möczre . 
166, augusztu3 27-én rendeli Schultz György praef'ectua a f'avá--gó mestereknek , hogy azonnal küldjenek 40 embert puskával és fej-

szével f'el~egy verezve Beszt erczebányára a kamar a udvar ba , hol to-
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vábbi rendeletet :t'ognak kapni. A 111i napában a 
rendelt 41 ember gyáván és becstelenül elhagyván helyét, mind
azok, kik ezek közül haza érkeznek, fogságba teend6k. és megkötöz-

• 

ve Beszterczebányára bekisérend6k, egyszersmind egy-egy tehenet 

kivéve minden marhájuk ide behajtandó. 
166:5 a11gi1sztus 27-én irja báró Joanelli Schultznak, hogy a 

Bucson lev6 királyi mirokások és jobbágyok eleinte nem akartak 

sem abból a kenyérb61 enni, sem abból a sörbcSl. inni, melyet a 
kamara nekik küldött, mert attól féltek, hogy ezt fogla16ul fog
ják tekinteni, s 6ket a katonák közé besorozzák; de az éhség vég
re kéD17szeri tette 6ket, s most már jdizilen meges.zik s megisszák 

a kaaDBra adományait is. A beezterczebányai bíró k:ül.dött ma egy 
szekér kenyeret, de a brezndbányai még nem küldött sec11mi t. Ab
ból, hogy az ellenség az egész vidéket elha111vasztja, ezt követ
keztetik, hogy abba fogja hagyni Érsekujvár ostromát. 

1663 a11gi1sztus 27 én írja báró Joanelli Schultzn~ , hogy a 
'.500 miskétás már csak 1 1/2 mérffildre van Kö1"U1öczt61. 100 ezek 

közül ide fog jönni &lca:ra „ és j nnen Osztrol,ikáx-a. utasi tandó, 
hogy az utat ott 6rizze. Ezeknek ellátásáról élelemmel gondos
kodjék a praef'ectus Beni tzlcyvel együtt. Az á1·vai és liptói haj

duk megbízhatatlanok, legjobb lesz 6ket mj nél el6bb haza bocsá
tanj, hogy ne egyék hiába a keeyeret. 

1663 a11gi1sz tus 28-án írj a báró J oanelli Kö1"D1öczr61, Schul tznak 
BUcsra, hogy a megérkezett német katonákból k:iild neki egy hadnagy 
alatt 90 embert, küldje ezeket Osztrolu.kára, és gondoskodjék el
látás11k x·61. 

166, szeptember 9-én már Joanelli neveztetik f6kameragróf'11ak. 

166, szeptember 9-én elítélték a gax-a.mi sánczokról megszökött 
wink:ásokat, és pedig Schwandtner MjháJyt és Schwandtner Gyc:Srgyöt 

mjnt felbujtogat6ket halál.re, hogy életük miatt s.orsot huzzanak, 

az egyik meghaljon, a másik pedig 3 évig vasban dolgozzon, a töb

bieket 2-3-4 hónapi vasra és pénzbüntetésre. Szeptember 10 én 
volt az i télet végxcehajtása, S,chwandtner Mihálynak kellett voJn& 
meghalni, de a végxcehajtás pillanatában kegyelmet kapott a f6ka
maragrót't61, és 6 is, évi munkára vasban megkegyelmeztetett. 

1663 szeptember 10-én irja Xorox1ipay Péter Szt.benedeki prae
fectus a f6kemaragrótnak , hogy megkapta a lcilldött puskások:at, e 
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velők egyiltt fog élni vagy meghalni. Megkapta a kijavított agyut 

iat de kéri hogy golyókat is küldjön hozzá. Az ujváríak te tják 
magukat, és ee:3 szerencsés kirohanást is tettek. A törökök átmen
tek a Vágon, és mindent elpusztítanak. Szt.Benedekt61 vieazahu
zódtak a törökök m.eo egy mérföldnyire, ott egy réten 200 sze -
ké1·1oel táboroznak, és eánezokat hánytak, ugy látszik, hogy fél

nek, ámbár nincs kit61.. Jó lenne, ha a német katonákhoz Selmecz 
r61 egy német pap jönne; most minden veszély nélkO) jöhet. 

166, szeptember 11-én jelenti Duresányi Sándor Zaa1nóczáról, 
hogy 250 emberx·el átment a hegyeken Nyi traazegig, ott rnegpihen
vén nehány török mutatkozott, kiket Uzóbe vettek, és ez alatt 
Horváth Márton zsax'Jlóczai nemes ember egy láncse sz áet kapott, 
melyben meg is halt, és ott eltemettetett. A parasztok minajárt 
ezétf'utottak,amint a törököket eglátták. Kéri, hogy a hegyek 
megvédésére egJ csapat katonát küldjön a f6kamaragr6f. paraszto
kat ne, mert azokat nem lehet használni. Szt.Benedek mos t nincs 
veszélyben, mert a török6k mjnd a hegyen tul vannak, honnan kbny
nyen ótjöhetnek, mert mjnden ut nyílva van. 

1663 szeptember 11-én értesiti Ebeczky János alispán a prae
fectust, hogy hir szerint a törökök Bajmócz vidékét puszti~ják, 
és Th,ir6czba is betörtek, szí.ikséges tehát, hogy a Welkaho.ta-i 
és hermaneczi utakat minél e16bb eljárják. 

1663 szeptember 13-án jelenti Korompay Péter Szt.Benedekr61 
a f6kamaragrófnak, hogy hir szerint az oszlavani gyü)ést szét
robbantották a törökök, és a barsmegyei f6birót is elfogták. At
tól lehet tartani , hogy Bajmócz és Th,irócz f'el61 betörhetnek a 
Garam völgyébe. A galgóczi hid is a kerilletben van, és oonen Mor
vába és Sziléziába portyáznak, nem lehetetlen, hogy Árva megyén 
jönnek vissza. Éjjel gyakx·an látnak kisebb kóborló csapatokat, 
a falvak is még gvak x•an égnek. Azt hallotta, hogy Ujvárba segi t
ség érkezett, és hogy Koháry Nyitra fel61 közeledik, mintha el 

akax"cié vá&ii a törökök visszavonu1ási utját. 
1663 szeptember 13-án irja báró Joanelli SeJmeezr61 a prae

fectusnak, hogy az Oezlan körül portyázó törökt61 nincs mjt fél
ni, csak kevesen vannak, s ha ellentáJJást tapasztalnak:, megsza
lad.nak. Meg lehet azonban, hogy még is szilkaéges lesz Krikeh.ay

ra német katonákat killdeni, mely esetben Beszterczebánya városa 
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is küldjön oda egy pár száz p11skásto Koháry a lovasságával Kor

ponán van, s holnap ott vele fog találkozni, oda jön Nógrádból 
is Ladányi kapitány, hogy tanáeskozzenak, miképen lehetne a tö
rökök kóborlásait megakadályozni. A 65 lengyel hajdut llagospert
ra rendelte, és Sz6116sy is küld ode vagy 20 jó puskáat, hogy a 
törököket elriaszthassákc 

166'.5 szeptember 14-én irja Koro,,,pey Péter Szt.Benedekr61 a 
f6karnaragr6frlBk, hogy s és Jíyi tra fel 61. nagy ágytizást bal -

lanak, azt vélik, hogy a törökök Bajmócz fel61 :már vissza jönnek. 
Ujvár fel61 néhány nap óta nem hallik ágyl>zás. 

1663 szeptember 15 én felszólitje Ebeczky alisoán Bucsr61 a 
.f6kamaragr6.fot, hogy a he11,1aneczi és magashegyi ut elzárásáról 

intézkedjék, nehogy a török Th11r6cz fel6l betörhessen. 

1663 szeptember 17-én írja báró JoeneJJi Se1Jlleczr6l a prae
fectuanak, hogy Korponán volt, s ott Kohá17vaJ tanácskozott, és 
hogy jó példával menjen el6, megígérte, hogy a kama,~i tisztek 

• 

150 lovast fognak saját kijltségükön 3 hónapig eltartani. ~UJ 

megszerzi a huszárokat. Kéri a p111ef'ect11st, hogy igyekezzék az 
igé11::t beváltására müködni, a selmecziek e1·1 e már rá áJ J ottak, 
és a kö1möczíek is rá fognak áJ J aoi • Be.jmóczra akart rnennj , hogy 
a gabona beszálJjtásárdl intézkedjék, de Szt.Benedekr6l azt a 
hirt kapta, hogy nagy csapat török Szt .Benedeket megtámadni a

kar ja, tehát oda fog menni elébb, hogy elkészil1ve legyenek. 
1663 szeptember 18-án írja. Korocapay Péter Szt.Benedekrc51 a 

f6kamsragró:fnak, hogy mindennap van baja a törökökkel. Csáky ir
ts neki Láváról, hogy ÉI-selrujváron egy kirohanást tettek, mely 

alatt a törökök egy csapatja a nyitva lev6 kapukon betódult a 
várba, de hátuk mögött bezárták a k:ap1ikat, és a törököket mind 

levágták, azután a törökök 2 er6s rohamot tett.ek, de vissza ve
rettek:. A nyitraiak pedig megrohantak egy török csapatot, mely 
llo1"vából zsák,oánnyal megrakva és sok foglyot bozve té1·t vissza. 
Az egész csapatot roegsernmisitett4k, a foglyokat megszabadították, 

és a zsá t elfoglalták. Egy ember, ki a t8rök :fogságból meg-
szökött, azt mondja, hogy Zrjnyi tul e Dunáról közeledik. Nagy
szombat még állo 

166, szeptember 18-án írja b4z"ó Joanel.li Szt.Xeresztr61 a prae-
fectusnak, 300 tatár megrohanta Privitzet de vissza 
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verettek. Kér értesitést, hogy Benitzky el jön-e a nemes urak -
ke.l? 

}663 szeptember 19-én irja báró Joanelli Szt.Keresztr61 ó 

praefectuanak, hogy küldjön neki vagy 20 granatot /tehát már 
akkor öntöttek a vasgyárban/ • 

• 

1663 szeptember 20-án irja báró Joanelli a kbI"möczi fét1a z -
teknek, hogy azokat az embereket, kiket már régóta vár, a t at;
rok meglepték Nagyszombaton, nehányat közlilök levágta~, és az 6 

fegyvereit és pánczélját is, melyeket ezek az emberek mago 'al 
hoztak, elvették. Utasítja tehát a f6tiszteket , hogy a Körmöczön 
lev6 régi pánczélokat kitisztitsák, mert meglehet , hogy szüksége 
lesz reá. 

1663 október 2-án irja báró Joanelli Bucsról a praefect snak, 
hogy Érsekujvár sorsa fel61 ellentmondók a hi rek , de 6 azt véli, 
hogy el van veszve. Mivel azonban a császári s eregek az elle -
séghez közel állanak, nem valószinü, hogy az ellenség erre felé 
mozdulatot tenne. Ez azt teszi, hogy a tisztek felesége i ez év
ben biztosságban v8.Illlak. Ha azonban <5ket távolabb küldeni akar
ják, adhat 8-10 embert ki.séretül, de 50 embert nem adhat, mert 
a veszedelem közelléte miatt nem volna tanácsos a védő er6t a...,y

nyira gy~ngiten,. 
1663 október 3 én irja báró Joeoelli Selmeczr61 a körmöczi 

tiszteknek, hogy mi után a pénz el van szálli tva, rneg,1ienekill t egs 
aggodal.01,itól, és most nyugodtabban gondoskodbatik a további vé

deleror61. Hol nap megérkeznek e zólyoc,,i lovasok, akkoráx·a itt le
gyenek a kö1·möcziek is, ahemyan csak lehet. Lévára ldll.dött az tJr

ség er6Gi téaé ill. 75 p1Jskást és 45 hajdut . 
1663 október 4-én felszólitotta a praefectus a többi tiszte

ket, hogy mit szándékoznak tenoi , ha Ujvár eleste után a törökök 
elfoglalnák a bányavárosokat ? Viod:ny&jan azt válaszolták, hogy 
a török alatt nem aksinak szolgálni, és családjukat el6re akar
ják küldeni, de e végt1:: 1/4 - 1/2 évi :fizetési el6l.eget ké1nek. 

1663 október 9-én irja Gallusz György Se1meczr61. a praefect11a
nak, hogy tegnap érkezett meg, és az egész népet fegyverben ta
lá1ta, nem dolgozik senki , csak a kohókban olvasztanak. A f6ka
maragróf Revístyén van . Ujvár ele t e bizonyos. SeJmecz városá
ban már s1·ra gondolnak, hogy jó lenne jókor meghódolrri. Azt mond-
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ják, hogy az ujb~iak már meghódol te.k, ami ért 6ket a f'6ka1UA

ragr6f és a Szt.Benedeki praefectus megdorgálta. Ezért haragusz
nak ia rá az ujbáeyaiak. A f6karoaragróf Revistyén várja a th11r6-
czi és z6lyoJ11j nemességet, valószinüleg hiába. A török Ujvár ki
javításával van elfoglalva. Az itteni tisztek mind el vannak ké
szülve az elutazásra, azután hadd hódoljon meg a város! 

1663 október 11-én irja báró Joanelli Revistyér61 a körmöczi 
tíszteknek, hogy 10.000 török bekeritette Nógrád várát, és azt 
os tro.molja • 

1663 okt6ber 15-én írja báró Joanelli Szt.Keresztr61 a körmö 
czí tiszteknekt hogy a török Lévát ostromolja és löveti. Miután 
valószínü, hogy be is fogja venni, ha kivülr61 segitség nem ér
kezik, jó lenne a körmöczi sánczokat is felszerelni, hogy vissza
vonulás esetében jobban védelmezheseék magukat~ 

1663 október 15-én ír ja báró Joanelli Zsa1116czár6l a kö1111öczi 
tiszteknek, hogy a legnagyobb zavarban van, mióta híre terjedt, 
hogy Nyí tra, , s, Kistapolcsány és R11só feladattak. 6 igyekez-

ni fog az ellenséget feltartóztatni legalább addig, mig nem roe
nekedtek, akik menekülni aka111ak. A :f6tisztek1-e bi zza, hogy ment

senek meg a kincstár vagyonából amj t .tudn.ak. 

1663 október 16-án jelentik a aelmeczi :f6tisztek a f6karoara
gró.fi1ak, hogy a Selmeczen lev6 katonák még ma Zsa1·116czán lesznek, 
és a kapitány helyesli, hogy a sánczokt1ál és Magosparton az el
lenséget fel tartóztass ék. Sajnos, hogy a magyarok sec11r11i t sem 
tesznek a vidék megvédésére. A tisztvise16k holnap mindnyájan 
elutaznak Kö11nöczre. De azt hallják, hogy Apa-ty már a fels6 vi
déken van, és kétséges, valjon Árván és Liptón kereaztill meg le
het-e még menekülni? A f6karoaragr6:f iratai és holmija már el -
küldetett KöI1llÖCZre. 

1663 október 16-án írja báró Joanelli a köt'lllöczi pénztárosnak, 
hogy az ellenség még eddig nem mutatkozott Velkopolán és Lehotán, 
csekály erejével nem mer a hegyek közé hatolni. Legnagyobb baj a 
nép gyávasága, mely neki mind.ení.ltt kaput tár. Ruszkóról az ágyu

kat, löv6 és élelmi szereket Kietapolcsányra vitték a törökök. 
Killdjön annyi pénzt Selroeczre és Beszterczebányára, hogy a m1rn

kásokat ki lehessen fizetni. A többit mind Beszterczebányára kell 
küldeni. A rezet nem kell utra küldeni, mert az ellenség BaJmócz 
:telé vonul. 
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1663 október 16-án irja báró Joanelli a körmöczi pénztáros

nak, hogy Léva még nem ostromol tatik. 

'1663 október 17-én irja báró Joanelli Szt.Keresztr61 Schröt
te1·11ek, hogy Szőllősy hirei sok gondot okoztak, és ha nem ezé -
gyenlette volna, elhagyta volna a garemj sánczokat, és fel.ment 
• 
volna a kö1möczi s6nczokba., de attól félt, hogy szégyent vall, 
és így csak saját p11skásaival és lengyel hajduival jött :fel ide, 

és azt találja, hogy a hirek tulzottak vo 1 tak. A selmeczi tisz

tek Bucs felé mentek, de ide rendelte 6ket, hogy vegyék át a pén

zeket, és adják át az ezüstöt. 
1663 november 4-én írja báró Joanelli Se1.meczr61 Schrötte111ek, 

hogy Léva megadta magát, és a török Hó~d felé vonul. Joanelli 

lemegy a Garam sánczokhoz, de nem tudja, hogy ilyen kevés ember
rel miképen védelmezhesee meg. 

1663 november 6-án irja báró Joanelli Ujbárcyáról Schrötter
nek, hogy az ellenség Lévár61 Nógrád felé elvonult, Léván csak 
1000 embert hagyott, egy csapat Korpona felé megy, de 1cemélli, 

-r 

hogy ott Koháry és a megyei lovasság kell,6en fogják fq?;adni.Irt 
-

Thökölynek, hogy 6 is j6jjtsn oda, mert a Nyit-111 vtslgye már nern 
forog veszélyben, de nem kapott t6!1.e feleletet. Ha a selrneczi 
és beszterczeb~ai :f6tisztek még !:öI"möczön vannak, értesitse 6-

ket e hirekr61.. 
166, november 8-án írja báró Joanelli Szt.Keresztr61 Schröt

texuek, hogy Gorszky ez1cedes a katonáival 1/2 mér:földn.yire van, 
és holnap ide megérkezik, kéri Scbröttert, h.ogy éleJmj szereket 

küldjön, mert a huszárok mindent elfogyasztottak. 8irYaxil kapi
tány puQkásai közill, kik Láváról megmenekültek, 24 elszökött in

nen, és Köi~öcz felé ment. Ha oda találnak érkezni, el kell 6ket 
fogi,í, és rissza szá1li ttatnj. Török István, a g!a,ymesi váx11agy 

hir szerint Köxmöczön van, azt is el kell fog,aí , akár nemes akár 
nem . 

-
-

1663 november 9-én irja Nestelbacher Szt.Keresztr61 a f~ama
ragróf' rendeletáb61 Schrötte1·11ek, hogy a kovácsokkal azonnal. ké
szi ttessen 500 puskát ée '.3000 patkósztsget, mert 350 di"agonyoe ér
kezett Szt.Keresztre, és lovaik a rossz utban sokat szenvedtek. 

1663 november 10-én irja báró Joanelli Revistyér6l a praef'ec
iisnak, hogy Dnrkóczy eljárásával nincs 11,egelégedve. A dt'&goeyo-
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fogja 6ket lcü.ldeni. Van már gyalo

gos és lovas jól felszerelve 1000 ember. A beszterczebányaiak 

Ujbányára jöjjenek. 
1663 november 10-én jelenti a praefectus a f6karoaragr61'nak, 

hogy a város nagy félelemben van, mert Ali basától egy felszólí
tást kapott, hogy hódoljon meg, különben fel fog prédáltatni. 
Selmecz, Irótuöcz, .Bakabánya és Ujbánya is hasonló ~elszólitást 
kaptak. Bory mutatott egj irást 6 Felségét61, melyben a palati
nus és Bory megdicsértetnek az 6 buzgó és helyes jntézkedésekért. 
Jó lenne 6ket megkérdenj, hogy melyek azok a helyes intézkedé -
sek. Most a király azt véli, hogy a bányavárosok biztonságban 
vannak, és nem küld eegitséget. A palatinus pedig maga is min
dent, még a butorokat is, elhordatott Lipcsról lf111"ányba. 

1663 november 12-én irja báró Joanelli Rudainból a praefec
tusnak, hegy az itteni viszonyokról jelentést tett gróf Monte

cuccolinak és Souches-nek, és mjután a Dunán tul Montecuccoli 
8 e 22r törököt megvert, azt remélli, hogy gondoskodni fognak 
már most a bány&városak biztositásáról is. Ali basának Léván 
csak 800 embez"e van, tehát nem kell tc5le félni; a selmecziek 

félelmét f'el nem foghatja, mi kor 2 ezer ember áll rendelkezé
súkre a védelemben.n nagyvezér már visszavonult téli szál1ásai
ra, a tatárok pedig a Tiszán tul1·a; a határszéleken maradt cse

kély ellenséges er6 nem okoznat nagy kárt, ha védik magt>kat. Az 

u1·völgyiek ne békétlenk:edjenek a fizetés miatt, ilyen id6ben nem 
lehet mindent rendesen végezr,i, és az ó biztonságuk miatt is fá

radnak. i\z 111=völg,i sánczok 6rzése most már felesleges. Kii)djön 
neki a praefectus 600 vas qolycS+ , és patkókat, a,tennyit lehet. 

1663 november 15-én írja báró Joanelli Revistyér61 Schrötter 
Jamj annak, hog,' miután Léván csak 500-600 embere van a török -
nek, szükségtelennek tartja itt olyan sok embert fegyverben tar
tani, ha a várat vissza venni nem akarják. 6 tehát a fegyveresek 
nagyobb részét haza fogja bocsátani • 

1663 ~eczember 4-én írja a praefectus Körmöczr61 Alayer pénz
táso111ak, hogy holnap Beszterczebányáre f'ognak érkezn:i Souches 
tábo111olckal és több f6tiszttel; gondoskodjék a pénztáros a bi. -

róval eg,,ütt az elezálláeolásról és ellátásról, és jöjjenek e1i
bök. 
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1663 deczember 5-én felel e levélre Mayer, hog} a város te:i 

ran menekültekkel, itt a palatinus is, a biró a városházát fog
ja a, tábornok rendelkezésére adni. Tegnap tanácskozás volt a pe

latinusnál, hogy a német csapatokat meg akarják-e tartani? Ál
talánosan azt vélték, hogy nem kell idegen katonaság • 

• 

1664 január 22-én rendeli báró Joanelli Körmöczrél a praefec-
tusnak, hogy miután a mult évi bérek már mind ki vannak fizetve, 

ezentuJ. hetenkint ki kell mutatni a bevételeket és kiadásokat, 
és ugy kell gazdálkodni , hogy a te11uelés értékével fedezhessék 

a költségeket. 
1664 január 29-én már Bécsbe ir a fókamaragrófnak a praefec

tus. 
1664 február 3-án kéri a praefectus a z6lyo11i alisoánt, horo 

miután a kincstár a katonaság tartásával UE:f is már majdnem ki

zárólag terhelve van, a kincstári falukban szállásoló lovasokat 
onnan máshova elszá1lásolni szíveskedjék, mert a parasztok oly 
szegények, hogy a kincstári fuvarokhoz szi.Skséges lovakat sen: 

tudják eltartanj. 
1664 :február 5-én jelenti a praefectus a fókameragrófnak, tog)· 

a vidéken szanaszét kóborolnak a h11szárok,mert nem kapnak fize
tést, kiélik egészen a parasztokat, különösen a lipcsieket félti, 
hogy nem fognak azután fuvarozhatni. Megkereste az alispánt, ho&;· 
ne szállásoljon lovasokat a kincstári falukba, amit az szívesen 

meg is igért. A palatinus sok gabonát vásárol M11r-ány számára .A 

törököknek Hatvan körül van elegendő élelmi azerük, még eladni 

is kill.denek belc5le. 
1664 JMrczius 2-án 1sendeli báró Joanelli Bécsb61, hogJ' vagy 

100 jó tutajt tartson a praefectus készen, egJ pár száz mér6 ga
bonát őröltessen meg, s tartsa készen, 2-300 vas golyót 12-14 

fontost, és 100 kézi gránátot készíttessen, hogy 2-3 hét mulva, 

ha Joanelli leérkezik, minden helyben legyen. 
1664 márczi11s 3-án irja Mayer pénztáros Bécsb61 a praefect11a 

nak, hogy örömmel vették a jó hírt, hogy a huszárok a lévai tö

rököket meglepték, és egy tisztjöket is elf'ogták. 
1664 márczi,is 18-án jelenti a praefeetus a f'6keroaragr6fnak 

Bécsbe, hogy a bányában a te1,neléa jó, 1/4 év alatt 1000 máza& 
rezet reméllenek. A szász kutoná rosszul viselik magokat, lop-

nakt rabolnak 
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1664 márczius 18 én rendeli a praetect,ia, hogy J11n.g bányabi
ró és Prentzinger i1·nolc az 11x•völgyi házakat és lakóikat össze 

írják. 

1664 márczi11s 31-én jelenti a praefect11s a f'61saMBragr6f'r1ek 

~csbe, hogy liszt van készletben 1000 mér6, a tutajok meg vax1 

nak Breznób rendelve, de csak 16 érkezett meg, mert a viz 
igen csekély. A golyók kéazitése lassan rneg:,, a kovács csak 10 
darabot tud egy nap alatt elkésziteni. Az id6 nagyon szép, de 

már kevés a hó, és :teltehetni, hogy nem lesz 11sztat6 viz, s a 

kohók szükséget fogi,ek senvedni. 
1664 április 7-én jelenti a praefect,is a f'6ksrnar 0agrdfna.k Bécs

be, hogy Listhiusné e hd 3-án meghalt; az if'ju 11r itt van, és 

bosszankodik,hogy kevés pénzt talált. 
1664 április 17-én f'elterjesztetik az 11x•v6lgvi házak és la

kók ráezletes leirása. 
1664 május 5-én írja Sz61.l.6sy Szt.Keresztr61 a praefect,isnak, 

hogy a f'6kamaragróf rendeletéb61. 75 gerendát le11sztat Szt.Bene

dekxe 4s 100 puskást küld. Reméli, hogy a fát neki meg fogják 

tériteni. 
1664 május 6-án irja a r6kamsragróf' Szt.Benedekr61 a praefec

tusnak, hogy a küldött kenyér közt sok elroa1l ott és penészes 

volt, kéri tehát, hogy lisztet küldjön amennyit lehet, hogyha 
a hadak a napokban összegyijJ nek, ellátásuk lehetsé89s legyen. 

Lávát megszemlélték, és a törököket a várba bekergették, s azu

tán vissza vcnul tak Benedekre, a törak pedig :felgyu.jtotta Léva 

városát, és egészen a várba sárkdzott, bizonyosan azt gondolta, 
hogy nagy hadsereggel áll szemben. 

1664 J\xoi,is 15-én irja báró Joanelli Selmeczr61 a praefect11s

nak, hogy miután már Léva elfoglaltatott, nyugodtabbak lehetnek. 

De Souohes tábo11,oknak YBf!3 500 tal 1 é1"1-al kellene s. bányaváro-

s ok háláját ki:tejez11i I mely összegnek felét a városok, és felét 

s 3 kamara fizetné . 
l™ julius 10-én Bécsbe ir báró Joenelli a praefectusnak, 

és értesiti, hogy az András tá111aiakr1ak megengedtetett az olvasz
tás, és a többi magánoeokt1ak is cieg :fog engedtetni ; mert a le i nce
tári kohó nem gy6zi 6kat kénvvel ellátni, és a költség is nagyobb 
3 ftnál o 
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1664 augusztus 21 én a praefectus már ismét Beszterczebár.yár. 

volt. 

1664 szeptember 24-én Zsa111ócza mellett a táborból ir a fé -

lcamaragróf, a törökök ismét fenyegetik a vidéket. 

1664 október 2-én jelentik Hasae11s Fill öp Jakab könyvvi v6, 
• 

Pt0•1r1n Be111át Fü1öp kohótiszt, és Schultz Tóbiás bányernester,hogy 

a város biztosaival értekeztek Sandbergen; mindenekel6tt bejár

ták a sandbergi tár,,át, és 211 ölnyire a táxnaszájtól találtak 

egy 6 fil magas emelkét, mely a farktárna felé megs, és melynek 

megszüntetését kéri e város, mert fél, hogy az által a zöld fes

téket ad6 viz t615k elvonatik. Ugy látszik, hogy a város hajlan
dó e békés egyezkedésre. 

1664 november 4 én jelenti a praefect11s a f6ksmaragrófnak 

Bécsbe, hogy az udve.,..i ksroax 0ának az e szám:itása, melyb6l azt kö
vetkeztette, hogy e tized bérletéb61 szerzett gabona drágább, 

mint a piaczi, nem helyes, mert az udvari kamax•a csak a t1ir6czi 

tizedet vette számba az összes költséggel együtt, és ki.hagyta a 

s6l.ya,1,i és lipcsi tizedb6l szerzett gabonát. A kamarának a tized 

bérlete mjndég nyereséges, és ha a bérletet feJhagynák, bizonyo

san nagy drágaság következnék bel6le. Kost a bérletet a .beszter
czebányai f6tisztek tartják. 

1664 november 9-én már Kö11,,öczön van a f6kamaragr6f. 

1665 május 5-én irje Joanelli Bécsból, hogy rnár öregszik, és 

be lejár a rézeladási szerz6dése, nyugalomba fog lépni. 
1665 julius l-én JoaneJJi Beszterczebá.nyán van. 
1665 október 6-án JoaneJJi Bécsben van. 
1665 október 27-én140 e)xendeli báró Joaoel)i Bécsb6l, hogy 

az 11r·v6lgyi bányászokr1ak, 11gy, amint ez már Se)meczen is j6 e

redmé~l gyakoroltatik, világitásra fele f'aggyu s fele faolaj 

szolgáltaasék ki, mj által a :f'agpyu áx 0ának emeJkedése megakadá
lyoztatik. 

1665 november ll-én számi tenak , font :f'aggvu helyett 1 font 

olajat. 

1666 jan11ár 6-án Schultz György Bécsben van. 

1666 január 8-án c1,egbagyja az 11,ivat·i kema1e bá11S Joanelli f6-

kamsragr6:ft.ak, hogy a bányavárosi kamarák mindegyike áltBl t6bb 

évx e szóló kiro,,tatásokst k:észi tteseen. lyekb6l kivenni lehes

sen az éwnk; nti 10ndee és rerd\ i vC!l í beYátelebt és ) i adásokat. 
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1666 má.t·w. ius 2-án bezáratott J11ng János Gy6r&V 't>ányabiró, 
• 

mert Hartter János t ajo11ai sáf'á1·t az utczán pot'an Otötte. 

1666 április 29-én jelenti Schultz György a ~ gróf'laek, 

hogy a palatinua a baczuchi favág6kt61 fizetést követel, a brez
nóbányaiak már átengedték a tizedet a nádo121,sk élte t81·tamárej 

tél, hogy a :k'.'incstáx·i aniokásoJc xzdl nem lesz lehetséges a terhet 

eJ hát•i tani. 
1666 junius 29-án irja Schulcz praefectus Joanelli f6t:a,Mre

gr6tr1ak ~csbe, hogy a 891 asaa elleni ins,i1°1ectionalisták Los011-

czon gyO]ekeznek, de lassan megy minden, a nemesek csak akkor 

akax·riak ütközetbe inenni, ha a palstinus sze,oél.yesen vezérli 6-

ket. Ez alatt Jd.álík e vidéket Divény kö1•ii), Sopoziyai huszárja-
• 

i már nem találnak ott elég élelmet lovaik számára, és Ocsovára 
felvon,iJni kényszerültek. Várható, horo· e miatt a bányavárosok

ban is megdrágul minden. 
1666 augusztus 20-én kinevezte a kit-áJy Jacob Wilhelm I;inser 

von Kosz eddigi k:6nnöczi báeyabir6sági. i111okot beszterczebányai 

ti tká1·1á. 
1666 augusztus 20-én jóvá hagyja a ki.t*á)y a báró Joanellivel 

ujabb 5 évte kötött rézelárusitási szerz6dést, mely szerint 

1667 elsejét61 kezdve átweszi bár6 Joanelli a réz elár,,si tást 

és fizet a táblarézért 18 tallért, a preiszer rézért pedig 8 1/2 
tall-ért mázsánk i ,nt. A réz árából 3 tallér tartatik vissza Joa-

ne lli követeléseinek .fedezésére. Joanelli adja a szi2kséges el

látmá,nyt, és vele minden negyedévben le kell számolni, s ha ez 

alkalo,,111,al a ré zmüvek neki adósok rnax-adnak, 30.000 f'tig emelked

hetik az adósság, de több elc51.eget adni nem köteles, s ha adott, 
azt a, kö1111öczi kemare tartozik neki visszafizetni. E 30.000 n.
tól kamat nem jár. A réz 2 ~ ráadással méretik. Joenelli szállít

ja az ólmot, alkuszi mázséját 5 1/3 tal léx·x-al Beszterczebányá
ra, a faggyunek beszterczebányai rnázsáját pedig 10 rajpai fo1·int• 

tal, két év mulva az árak ujra szabályoztatnak. Josnellinek: meg

engedtetik, hogy Szomolnokról 1000 mázsa rezet vám náJkOJ ki.vi
hessen, :le annak más alakl1nak kell let,cai, rni nt a beszterczebányai 1 

-A többi pontok változatlanul ma1•adtak. · 

1666 október 7-én 4rtesiti a preetectus a pénztáxnokot , hogy 
6 Pelaége rendelete szerint a 'l'b,11•zó Elek által jótékony ezé) ra 

• 

-
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hagyott 10.000 f't 5 % kamatja ezentul nem L6cse városának, hr;i-a 
nem a beszterczebányai jezsuitáknak fizetendő. 

~666 október 14-én irja Selmecz város tanácsa a praefectus
nak, hogy a Pál nevü ezüstk:isér6 /Silberreutter/ mid6n már ut
ra indult haza felé és EhI~nreutter háza előtt a lovon ülve i-

• 

vott, Rückschlosz Pál bánya ács őt felköszöntötte és egészségé-
re poharát emelte, s mialett az ki itt.a, az ezüst kiaér6 /nem 

tudni rni okból/ kivette pisztolyát, és Rückschloszot agyon16tte, 
azután pedig elnyargalt. Kéri a praefectust, hogy a gyilkost el

fogaasa, kihallgattassa, és azután a városnak elítélés végett 
átadassa. 

1667 február 12-én megengedi a király, nogy a beszterczebá.nyai 
katholikusoknak 200 ft segi tség adassék, avégx"e, hogy avval Ur
völgy felé Krisztus szenvedéseinek 7 állomását és Krisztus ko
porsóját felálli th.assák az utolsó török veszedelemt ól való sze
rencsés megmenekülésük emlékére. 

1667 márczius 22-én írja .lleyer János Mátyás pénztáros a Bécs
ben lev6 praef'ect,ienak, hogy az octava Beszterczetényllll véget 
ért, a résztvevő városi és megyei ,,rak nagy része már elment, 
az érsek, gróf Nádasdy, gróf Forgách, gróf Draskovitz, gróf 
EazterMzy Pál , Erd&ly, Széchy, , Frangepán grófok és még 
néhányan itt vannak, és velószinilleg a nádor betepégének ki
menetelére vá11,ak, ki nagyon gfeoge, ás az utolsó óráját várja. 
Nehány óra el6tt mindnyájan a beteg 111•1,ál voltak, és t6'le elbu
csuztak, a palatin11e oz érsek pártfogásába ajánlotta engedetlen 
fiát, ki nem jelent meg, bár meghivatott. Azután el6készült a 
halálra a palatinus. Korompay és Bory jelenlétében m)ndenr61 

• 
rendelkezett, meggy6nt, megáldozott, az utolsó kenetet :fölvet-
te, megnézte halotti ruháját, és a koporsót, mely 12 darab vé
kony fens6 deszkából készUlt, mert diófa deszkát nem lehetett 
kapni. Egyébiránt megtiltatott, hogy vele ezután nyilvános vagy 
magániig3ek köz6ltessenek, s most már utolsó óráját várja. Teg
napel6tt éjjel nagyon rosszul volt, teguap valamivel jobban, de 
ma éjjel megint rosszabbul, és nagyot• gyenge, árnbár még mindég 
tud e szolgájának fütyül ni , ha be akar ja hi v,,; • A csatlósok éj

jel nappal mellette vannak, hogy 6t emelgessék, e szolgák egy 
része basonJ6képen, lcül6nösen pedig a felesége ki maga is beteg 
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ás 1x1i ndég air. Az egész város szo,1,oru, éa az urak .igen aggódnak, 
1niután az eretnek mágnások, 11gy a pozsonyi 01-szággyiil ésr61,11,int 

most az octáváról, gyo1san eltávoztak, és a tárgyalásokban részt 
vemú nem alcsx•tak. Ebb61. nem sok jót lehet váx11i , mert az eret

nek iiz·ek bátton el.nya11ják a kathoJ ilnisokat, de nem akarják meg

engedni, ho€:f a katholikusok a magok módja szerint élhessenek. 

Isten vezessen mindent az 6 nevének dics6ségére és a katboJjkne 

egyház javára. 

1667 márczius 30-án irja Meyer János Mátyás pénztáros a Bécs

ben lev6 prae:fectusnak, h.ogy a palatj n11s márczius 27 én délután 
fél háromkor, Bory jelentése aze1·j nt pedig :fél négykor balt meg 

~pen az alatt, hogy a kamarai tisztvisel6k a personaJis terneté

sén voltak, kinek holttestét Pozscu,yba, s onnan talán Hox·vátor

szágba~ hol jószágai vannak, átszállítják, a tisztek a koporsót 
a kapuig 1dsérté.k. A personalis egy igen jámbor katholi ln,1s em 

ber volt, ••• 141 mj d6n utoljára vendége volt a palatj n11snak, 

,ojnd a két ,1,·nak igen j6 kedve volt, és sok kedvest mondtak egy
másnak; most már mind a kett6 a más világot& van. Sic transi t 
gloria mundi t 

Az özvegy a férje halála után azonnal bepakoltatott, a halot

tat a :fa koporsóba tétette, és még az nap fél 9 órakor este 
Lipcsre vitette. Kost csináltat egy réz koporsót minden diszit

m.ény néllfil., mert a fi kopor-só szivárog, ámbár a halott alá me

szet és hamut tettek. A halott barát ruhába van öltöztetve, és 
ugy néz ki nagy szakállával, mint egy remete; 6 roaga rendelte 
mindezt még életében. Április 18-án átvissik a halottat Jltirány-

ba, és ott temetik el a vár kápolnában. · 

A hi rol 6 betegség nagyon 111•01 kodi k Beszterczebányán, a pénz

táros neje és gye1111ekei is benne szenvednek. 

1667 julius 16-án Lipót király Scrnil ez György volt selmeczi 

pénztáros szám.adásaira megadja 165'.}-jJci ávig a f'eJmentést, utó

dainak pedig jutalmul 5-6 ezer :rtot ígér. 

1667 a,1g11sztus 22 ,n Széchy Jlá1·i a öz uegy Wesselényi Ferencz
né elzálogosítja poho,ellai bi1•tokát Joenelli Andx•áe János bá

rónak 5000 taJ lérárt. 

1667 deczember ,1 én zálogul leköti Szécby llári.a özvegy 
Weaaelényi 7erenczn, lipcsei 
János báx~oak 25.05, teJJár 
106:52/11114 
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1667 deczember 31-án Kocblatsch örökösei elie111&rik, hogy e 

kemsráoál lev6 követeléseik 20.000 tall4tTal kifizettettek Joa
nelli által, e teljesen ki vannak egyenlitve. 

1667-ben kitetszik az ügyiratokból, hogy BeezterczebáD,yán egy 
kincst~x-i ügyéez volt el kaJ rnazva / proc11rator /. E procura"" , r 
velt KvaeEfS.Y István. 

1668 május 31-án irja a f'6karnsragróf Bécsb61 a praefectusnak, 
hogy gróf Zichy akarja a lipcsi birtokot megszerezni, mert se 
Listhi,isnak se báró Wesselényinénak nincsenek utódai, e igy a 
birtok a. kamerára fog szállani, és ujonnan el fog zálogosittat
ni. Legjobb volna, ha meg hagyetnék a karnara kezelésében. 

1668 j1mí us 18-án tartott tanácskozásban óvó intézkedések té
tetnek a törökök miatt. 

1668 j11,1i1ie 25-én jelenti e praefectus a f'c5kemaragrófnak,hogy 
22-án Merz Ambrus ellen6r meg)1el t ,. Az özvegy palatin11ené lúpc c:: i 

kapitánya az erd6k haez,iáJ ata miatt erőszakoskodik. A libetbánya
ia.k marháit, melyek egy olyan 1r~ten legeltek, mely a néhai paJA
tinusnak csak élte hosszáig volt átengedve, behajtatta; er1-e 
libetbányaie.k vagy százan összegyOJtek, és az elhajtott marhákat 
ki akarták szabadi tani, de mert utól nem érhették a határokban, 
e predajnénak rnarhá\it\ aka1·ták helyett6k behajtani; ezt azonban 
a lipcsi hajduk megakadályozták, és egész csata fejl6dött ki köz
tükt melyben 5 libetbányai megöletett, és töbüen megsebesültek. 

1668 julius 20-án jelenti a p1ae:fect11s a f6kamaragró:fnak Bécs

be, hogy e hó 11-én Meskó György a kohó agyagfuvarosait letartóz
tatta, s t6lök 8 ökröt és 2 szekeret elvett azon iJriigy alatt, 
hogy a radványi birtokban ó is közbirtokos, és nem adott senki
nek e~gedélyt az anyag elfuvarozására; a szolgabíró, kihez az 
Ugy keril1t, Meekóoak adott igazat, és a lefoglalt jószágot neki 
oda itélte. Radvánszky, kivel az eziránti szerz6dés már t6bb mint 
100 éve fennáll, és 20-20 évenkint meghoaszabbi tatik, ígérte u-

, 
gyen, hogy a kincstárt megvédi, de nem tett eddig ae,01,1i t. 

1668 julius '30-án jelenti 11&1anaz, hogy a rnegyeg.yi1J ésen til-
takozott a karnaia Meakd hataJroaskcxiása ellen, és relero or -
os1áeát kivánta, de az Qgy kés6bbi id61e halaszt- ~t. A törö

kök Beezterczebmva közelében portyáznak:, a napokban Királyfel

vár6l. 3 gye11,1eket raboltak el4 Jlásf'él báttel ezel6tt az özvegy 
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pal tin•isriá, grd Za•i nyí, sselényí a görbe , Sennyey 

püspök, Nagy rencz, lcóczy S0po11iyay és mások együtt vol

tak a stubnyai fftx'd6ben, és ott titkos tárgyal ásoket tsx•tottak. 
azt mo11dták, hogy októberben meg:i nt el fognak jön-

ni • 
1668 julius '31 én aegemlí ti bá,•6 Joeoelli a praei'ect,isnak irt 

le elében, hogy EWcsben ost nem nagy fontosságot t11Jajdonj tanak 

a bányák 11ak, és nem igen 4rdekl j az •>rakat, hogy a l.ipcsi bi x•tot 
k:inek kezére kerUl. Ok:s a11,aek: az ,11·völgyi csekély terznelés 

1668 a11g,>eztus 16-án írja báró Joanellí a praefectusnak:,hogy 

a lipcai uradal am báró Zicbyr,ek a magyar udvari ks1rrnra elnöké -

nek ad oztatot 
1668 szeptember ,-_án értesi ti az udvari k ffi a f'61rema1•a -

grófot, hogy 6 Felsége óvábsgyte a szerz6dést, melyet gróf 

Zí e István a magyar ksrnare elnöke gróf Listhi,issal és az öz

tr:/ Weeeel4nyí grdf'néval kötött, s ly szerjnt gróf Zichy át
vette a lipcsei 111adaJmat. KegemJ ittetík a rendeletben, hogy az 
erd"1c a bányúzat számara fene,tartattak, és a Beszterczebányán 
lev6 reveraal.is most már vieszaadhato 

1668 szeptember 25-én jelenti a praef'ectus s .Bécsben lev6 f6-
kamsragró:01ak, hogy báró Zic~ szeptember l'.3„án j\ tattatott be 
a lipcsi birtokba. A ristexmeláe volt a '.3-ik negyedben 548 Dá 

Z88 

1669 márczius 4-én puvszky Gy,it'O sör~zd legéey UJmankán 

részeg á11apotban ugy ~6be Utötte HaJjapa András nevU pásztor~, 
hogy az nemsok4x•a .p,eJ t 

1669 márcziite 10-•én átadatott JJapuvszq a városi biróságx1e1e 

mint t6benjáró bünC,a elitéltetés véget 

1669 mérczi ll-4.n értesíti Mró Joanel l i f'&<amaragró:t s ~

tercz bányán a kam9rni tiszteket, hogy 6 elsége s bá,cy-aváaoso 

.is Y4gv41•ak vtidelm,t galánthai grdt Eszterházy Pálx"S bi.ax1i llél

tdztatott, a)lhea minden véde 
it te1· eiteni kell. 

1669 il a 4 ir j b4x•ó 
ágxlek hogy ult

1
hd 22-én tett ké 

lel 11:l , 
hogy 

10632 

e Jd a eágát 

fordt11ni 

lli a sóly 

éaiSkx a 

égát 

gy iható-
k6tele 
rtesiti 

gyan 
t, 
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tök6k ellen való megvédésében, mjután nem régen a török5k az 6 

Prinik nevü falujából 5 jobbágyát r abságra h11rczol ták, 6 Fel
aégét61 kieszkBzölte , hogy 25 muskétás rendelkezésére adassék • 
s evvel a megye azon részének biztonsága is er6sbtldvén, ceudál-
kozik, hogy ebben e megye sérelmet keres • 

. 1669 áprili s 12-én i r ja báró Joanelli Se1meczr6l, hogy igen 
arül annak a hixn ek , hogy U1•völgyön szép érezek jelentkeznek. 
Utasi tja a praef'ectust, hogy küldje be neki azok 11Bk a tisztek 
nek névjegyzékét, Pfaff udvari kamarai ti ~ár lakodaJrná a 
az 50 a z-anya ajándékozták, hogy az ajándé~ átad s a alkal máva 

az a jándékozó névjegyzékét is átadni lehessen. 

1669 ápx•ilis 15-én jelenti Schultz praefectus a :f6karoera 

grófnak, hogy az 16tt való délután iteko sandbergi bányaü e 
16 :feleségát, amjnt U.t'völgy1•6l a bér.fizetésr51 haza :felé m ... , 
az erd6ben kirabolták és agyon ütötték. A tettese~ eJmene -
tek ás ismeretlenek 

1 669 máj11e 22-én ir ja a gróf a beezterczebányai f 6-
• 

tis zteknek , hogy 6t valaki bevádolta harnie nzverés miatt ; igaz 
• 

ugyan, hogy 6 Szomolnokon~ Ux•völgyOn és Selroeczen is, mert a 

kel16 apró pénz nem volt kaphatö, saját czimerével ' s jegyével 
e z egyi k oldalon ékkel és kalapáccsal a másik oldalon el1átott 
vör6e pénzt veretett, de ezek másutt sehol for omba ne jöt
te , és esek a bányász 1n11nkáeok segi te égé re szolgáltak. elezó

li tja a tiszteket, hogy e pénzjegyek iránt j elenté!t egyenek. 
1669 május 25-én bizonyi tj s :f6tiszte .. , hogy nagyon régi 

id6ktdl. :rogva szokás U1•v6lgy6n réz és ól pénzj gyeket kiadni 
m11nkásoknak, hogy gyi bért51 a. másikig b11et és i talo t v -

• 
heeaene az ezek eláx•ueit sár zend lt tiszte J gy -

• ken hol II hQl más· tieztn neve vagy J v r-
ve, oat pedi e :t6kamex11gró:f ez · ; jegye sutt sehol el 
n f ogadta tna cs illet6 él e szere árusitóioáJ. Ha-
s on) 6 jegye veret-tette és ad ttek · Sza1ioln on is, lye 
·att Eperjesen a gyei gyOJésen valaki panaszt emelt mjnden 

ok n élkCSl, mert e j egyek csak a bányászok könnyebbségére szol-

gálnak , e st'l '& hogy ne kellje roas lengyel pénzt or&Bl 

hot.sii 
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1669 julius 27 én ezen 6dést kötött báx 26 Joanelli a beszter
czebányai prae.fect,,eaai, pénztáxnokkal és könyvviv6vel, hogy ez 

évben a bérbe vett t,1,-óczi „ lipcsi és z6lyow11i tized fej dben 2600 

viertl buzát, 1600 ,iertl árpát, •••• 142 viertl zabot beazolgál
tassanek a kamarának, szabads áJ J ván a lipcsi tizedet köz, 

vetleniil a favágók,aak kiadni, ás i gy a tuvaxaozást Beitztexsczebá
nyáx s megtakarítani. 

1669 szeptember 12 dn jóváhagyja a kiz'á)y a báeyavároei ka
marák és báró Cbaos örakösei közt történt leszámolást és egyez
séget, mely szerint az örökösök a Lipcs városra vo,1stkoz6 köve

teléseket a k incstá1'U8k átengedik, és készpénzben 15.000 :ttot 
polt,,,-ákben lef'izetnek. 

1669 azept.ember 16-án az u.dverbirói hivatalban Beazterceebá
nyán itáltetett, hogy !arasta Cuba kemsx0i hajdu, ki a JraJDBxa 
udvarban vesze~dést kezdett, és egs aoloárlegét\)'t megvert, bOn
tetésül hárca1,szor ,,egbotoztasaélt, és azután a szolgálatból el -

bocsáttassék. Ez az els6 hir, hogy a botoztatás bilntetésill al -
kalmaztatott. 

~ 

1669 október 15-én pénztái·i leletezés ta,•tatott Beaztercze-
bányán, mid6n Roser pénztárkezel6 tiszt eJhalál.ozott. 

A. lesz.61Aolás sze~int 1669 jan,iár l-t61 julius 25-ig volt 

Bevétel 
Péoztáx•i maradvány 1668 ból 

El.adott tábleaézért 
kJlátmánylcépen 
A pénzverc5t~ ezüstért 
nadott 
• 

szemcsésebb rézért 
rizért á ,6 d 

• • á 18 • 

• czinezett rézért á 22 d 

• nea e&inezett rézed~ért 

• t'& és sz4náa•t 
• azerekác·t llosteni.czi-dl 
• • hjováxdl 
• • lbAili ta I dl 
• • az uj kohóból 

• 

, 15 d 

u.114 n 84 112 d 
1,.61.0 • t, • 
2,.2,0 • 27 1/2 • 
2.6,0 • 76 • 

1.,9, • 26 • 
45' • 60 • 
26, • 52 • 
Tl • 88 • 

72 • 45 • 
'85 • 40 " 
,2 • ,o • 
47 • -

l-529 • 57 
1..,2:,. -

• 
• 
• 



Eladott 
• 

- 795 -

sze1~kért a szertárból 
" a faraktárból 

• 
• 

11 az 11lmankai serf6z6 és malomból 
"az uj vashéuortól 

" .. . 
" az 111•völgyi 
" " 

sörpinczétól 
szertártól 

Kölcsön vétetett 
Befizetett adósságok 
Büntetés pénzek 
Kamatok és robotpénzek 

Öeerzes bevétel 

Kiadások: 
Vissza fizetett kölcsönök 
beszerzett anyagok és szerekért 
a praefectus fizetése 
a pénztá111ok " 

143. 
• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 0 

az erd6mester 
az udvarbíró 
a báeyabir6 
a titkár 

" 

.. 
" 
" 

többféle kisebb fizetések 

Ozemi költségek: 
Ux•völgy 

Beszterczebányai uj kohó 
Gereblye hivatal 
ostenitz 

Ta.jova 
Rézp6röly 

Bhonitzi vasgyar 
Óhegyi kohó 

eszenai kovendbán;ya 

10632/llné 

• 

• 

9.490 f't 60 112 e 
676 • 

61 11 

269 " 

1.535" 
- " 

-
70 

42 

57 
30 

63 „ 76 

527" 18 

51 " 70 
288 n 82 

• 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
• 

69.129 :ft 28 1/2 d 

1.996 :ft 06 d 
4.888" 85 " 

636 " - " 
533 " 10 1/2 • 

431" 16 
256" -

280 " -
228" -
,re; " -., 

295 34 

1.252" 18 

• 
.. 
• 
• 

" 
" 

10.850 fi 89 1/2 d 

28.877 ft 51 d 
3.191" 7; 1/2" 

2.228" 17 
2.272" 
1.356" 
1.395" 
1.560 • 

803 11 

272 • 

72 3/4 " 
90 
73 
94 

" .. 

_5 1/2" 

97 l./2 " 



• 

Szénégetés Baszterczebányan 
UJ msnJrai sö1·!1áz és ma] 001 

Favágások 
Urvölgyi bárqairoda 
Kifizetett régi tartozások: 

" kamatok 

9ö 

Kápolna k6lts~g a ka11ta1a udvar~ 

• • a telsd házban 

A katholicus kápolnára 
Irodai kalts,g 
Sz-éna ka.szálAs 
Napidíjak és uti költségek 

Összes kiadás 
levonva a bevételb61. 

kellene lenni készletberi 
a leletezásnál találtatott 

tehát hiányzik 
Rose1°nelc volt 
1666-ban 
1667-ben 
1668-ban 

pánztáxi. hiánya: 

756 ft 41 l/2 d 
464 • 67 1/2 • 

763 " 67 J/4 
1669-ben j11J i us 25-ig ,29 • 15 

l:5sezesen 

• 

1„1,0 fi 7·'3 
1.769 • a:; 
5.485 • 90 1/2 ~ 

1.265" 
2n • 

7 „ 
'3 • 

954" 
27" 

76 
01 

94 
70 
50 
84 
58 

42" -
1.04, " 16 

54.656 " 79 '3/4 

• 
.. 
.. 
• 

.. 

• 

65.507 ~ 69 1/4 d 
69.129 • 28 1/2 • 

3.621 ft 58 '3/4 d 
1.,01, 67 • 

2.,i, ft 91 3/4 d 

1669 no,ember 2 án Géczy Zsigmond táblabit~ és Kosa István 
megyei Ulnök tiltakoztak Csató 11.ihály lipcsi várkapitány el6tt~ 
áe megtiltották neki, hogy a kamara átlal a jaszenai völgyben 
telállitandó fltrészmalom 4pitésát háborgaesae •• 144 

1669 november 4-án 04czy Zsigmond, és Kosa István megintet
ték a lramar,t Sztichy Anna Mária, özvegy V.essel4nyi Fe1-enczné é 

Zicey Ietván panaszára, hogy jaszensi vtsl&Yben épiteni kezdet 
fUréez malmot azonnal abban hagyják, rt k:Ulönben a m1mkások be 

~ogt18k záratni., 4o a marhák elkoboztatnak. B1sre a lcamara ellen
óvdat t tt, éa ut t fenn4Jl6 z rzdd~eekre. 

106„2 



1670 ja11uár 24-én siirgeti Lőcse vára1 a a ThiJrzó által nekik 

bagyo11tányozott összeg kifizetését, és óvást jelent be a nem fi

zetés miatt, fenntartván jogát a jövedelemhez. 

1670 márczius 5-én utasitja a király a magyar kamara elnö

két Zichy Istvánt, hogy a rnárczius 1'6-án Beszterczebányán tar -
tandó gyiSJ éaben a ki 1·ál yi ke11,a1*át, kamarai tiszteket , és a ki

rály érdekeit, ha sziik:séges, védelJllébe vegye . A kama1-ai f6tisz

teket utasította, hogy a gyOJésben részt vegyenek. 

1670 május 31-én kéri a praefectus a primást, hogy miután 

tegnap ee:3 ember egy fiatal embert a városban lel6tt, és az a

zonnal rnegl1al t, a gonosztevő pedig a jezSUi ták lakásába mene -

ldilt, utasítsa a p1•imás a jezsuitákat, hogy a gonosztevőt kiad

ják, mert kii) önben ebb6l még nagy baj keletkezik a ka.tholikusok 

kárával. 
1670 szeptember 30-án n=ndeli a f6kBD.a1-agróf, hogy mi után a 

volt ezerté1nok J,a1•son Ferencz a karnaraudvar területén a kertet 

saját k6ltségén feltöltette, utódja pedig, mivel .zár öreg, e költ

ségeket megtéri teni nem akarja; a nevezett kert a ks11araudvar -
• 

hoz tartozónak vétessék, és a költségek 50 tallé1•1•al Larson öz-

~gyének a iinc·~árból megtérittessenek. 
1670 október 7 én Sl.lerz6dést köt6tt a f6ke111S I agróf a beszter

czebánya;i és radványi puakaporgyáx·tdkkal 3 évxe, melyben köte

lezt~k magokat a gyárosok, hogy ha e kema1"8 nekik a salétromot 

J6 mj n6ségben szál J i tja, 6k: 11gyanaxxr.yi puskaport :fog,,ak a 

kama1ánek edni; a lcaror.ra pedig kötelezte magát, hogy minden má

zsa p11ekaporért 4 tallért :fizet nekik • 
• 1670 oJc tóber 30 4n jelenti e pr&e:fect,,s a :f6lce111Aragrdftaak, 

hogy, ha a rézkohólc ezükségánek fedezeté1 e szolgáld lipcsi és 

e,,>r~ erdc5k még ezen tul is magánbirtokosok kez~ben msx·aauak, 
lehetetlen lesz kohókat a kell6 tOzelák:kel eu,t,,i , JDert a bii~ 

tokosok jobb · oly nagy mértékben p11sztitját az erd6ket, és 

az uradalmi tisztek c5lcet e tekintetben a,,cayi ,·a védelmezik és 
biztatják, hogy minden reversaJjsok daczára az erdc5k elpusztul

nak ás a kamarai tisztviselc5k véghetetlen r.akJetásoktaek és bosz
azantásokc,ak va,,r,ak ld.táve. A un,J t évben tettek a Jcarnsrsi tisz

tek már ez figyben :fel terjesztést az udvec'i. kei,et'ához, &e)y ~e

lel t is reá, de mj velJ a a1•il t évben ezután a vid4ken :tox~edel m, 
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mozgalmak kelet!csztek, jónak látták a tisztek · ez ügyet nem bolJ
gatni egyel6re. Kost azo11ban, mid6n gróf Zichy a magyar udvax-i 

karx,aza elnöke a lipcsí rix·adalom bj 1•tokosa, és iiro, látszik szive

sen elcserélné az 111 adaJ mat egy mással, c1ielyet korlátlsnn1 hasz.

nál hatna; a sok le:foglalt jószág,ok között pedig könnyen lehetne 
olyat taláJnj, melyet 6 cserében szívesen eliogadna; azt java -

solják a tisztek:, használja t'el befolyását a :f6lcaroaragróf az ud

va:c"Ilál ar·ra, hog:y a lipcsi és 11112x·áoyi 111-adalarn az erd6ségekkel 

együtt a kamara kezelésébe adassék. Ebben az esetben gondoskod

ni lehet az erd6k: :fenntax•tásáról, és e1·1·6l is, hogy a lipcsi ~ 

fal vaki-a kölcsön adott összegek :behajtassanak, és az egész vidék, 

mely eddig a forradalmárok biztos :fészke volt, :féken tartassék. 
1671 január 21-én JosneJJi Bécsben van. 
1671 április 6-án írja Gallusz György Selmeczról, hogy Ba1•ta

koviczot ?ozsonyba rendelték, hogy magát az utóbbi zavarokban 

részvétele miatt igazolja. Hasonlókép Bácsbe 1cndelték a besz
terczebárzyai városi jegyz6t Fischert. 

1671 auguszt,as 13-én rendeli Lipót JrjráJy, hogy ~ végvárak

ban lev6 ~atonaság eltartáslira a körülfekv6 megyék hadiadót 
/porti6t/ fizessenek, és hogy ezt könn;,ebben teljesitheseék,meg
engedi, hogy az egyes városokx"B ki.vetett adót az iJ]et6 el6ljá

r6ság aceiea által szedje be, és minden háztól. Szt.M:ihály nap
ján l mér6 gabonát és Szt.M§rton napján 1 mér6 zabot vegyen, to

vábbá minden itcze bor után l magyar dénárt, melyekb61 5 megy 
egy garasra, 1 itcze145 ••• után 1/2 m.. denárt, és l itcze égett 
bor után ••• 146szedjen, mj nden font b11s után pedig 1/2 denárt. 

1671 szeptember 25-én folyamodnak a beszterczebánysi f6tisz

tek a Bécsben lev6 prae:tectushoz, hogy az a11gi1sztus 13-án kia-
o t t királ..]·i rendelet f'6k:épen a sZeBétay ·.:mbereket terheli, és 

ha a hus , és ital megdrágul, a d1·á811ságx,ak a1·ányában a 111,1raké

sok bérét :fel kell emeJoi, igy tehát a végvárakat végx~ is csak 
a kincstá r :fogja fennts1•tani, oda 11,Ciködjék a piacfectus, hogy e 

rendelet vissza vonassák, és a vé k feootaJ tása nagyobb mér-

tékben a birtokosokx·a ruháztassék. Ugyan e tárgyba,, i x•tek a . 
Kassán lev6 báró Joane]Jinek is. 

1671 október 5-án egy em.1ékiratot nyujgottak át a besztercze

bányai r6tisztek gró~ Patti og Sebestyénnek, ki mint \iráJyi biz-
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tos le volt küldve, hogy a lefoglalt jószágokról jelentés te
gyen. Kifejtették ez iratban, hogy mennyire káros a rézi,iüvekn.ek, 
ha a lipcsi 11radalom ez után is magán kézben roaraa. A jobbág.,'ok 
elpuszti tják az erdőket, mj nden e .::.zter1dóben nagy költséggel az 

11rasági és megyei tisztekkel fel vétetnek a károk, a hetekig tar
tó bejárások költségeit a kamara fizeti, de kártéritést még ed
dig sohasem kapott. A meghalt palatinua behajtotta ugyan alatt
Talóitól a károk térítéseket, de azokból egy k:rajczárt sem adott 
át a karnaráoak, hanem magának megta1•·totta. Ba ez az uradalom a 
Jrsmat"B kezelése alá juthatna, meg lehetne szüntetni az erdők 

pusztítását, és a jobbágyoknak is nagy hasznát lehetne venni a 
bánya-kohó müvekn~l és a ~evágásokban. 

16n október 21-én Joanelli BeezterczebAnyán volt. 

1671 november 12-én irja báró Joanelli Selmeczr61 Mayer Má

tyás János pénztárosnak, hogy 6 Felsége e)x~ndelte, hogy Beaz
terczebánya városa e német f'6templo1not a katholikueoknak átad
ja. lünthogy akkor c,a,ászári katonaság feküdt Beszterczebányán, 

minden ellenkezés né) kíi) megtörtént a vár és templom átadása; 
de ~ehány P..ap mulva a katonaság ,elvonult, és a tisztek igen fél
tek, hogy a rendelkezésiik x·e áJ J 6 kevés trabanttal nem lesznek 

képesek a várat ellátni, és a templo11iot is elveszi tik. 
1671 deczember 13-án Joanelli Bécsben van. 
1672 január l-én rendeli a király, hogy miután a Fels6magya1~-

01·ezággal val 6 közlekedés végett Beszterczebányára 200 katonát 
1endelt, ezek számára a kellő kenyér adagok kiadásáról a prae

fectus gondoskodjék. 
1672 jen11ár 9-én Kuraczi na Mihály a lipcsi jószág provisora 

irja a beszterczebányai tiszteknek, hogy a rhonitzi munkások a 

várhoz tex·tozó kecskéket behajtották és levágják, kéri, hogy e 
behajtottak: levágását megakadályozzák addig, mig 6 a pozsonyi . 

kamarától további utasitást nem kap. 
1672 január 15-én fölkéri gróf Volkt1'i Ferdinat•d Gottlieb a 

beazte11ezebányai tiszteket, hogy a legközelebbi rnárczi,is végén 
meginduló l.ipótvári épitésekhez a rendelkezésxe álló k6!:!ilvese

ket, akár aka1nak akár nem, hozzá bekilldják. 
1672 január 19 én jóváhagyja a ki1ály a rézelárusitás végett 

•mit höcbste1-nennt Il>x"E!r k8y .May .Bath, Obereoserischen Landtrath, 
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und Vízdomben i n Oeste1•1-eich nnter der Enns Het"I'll Johan Fried-
• 

richen von Kc~iechba11mb auf Khirch ,ind Hochenberg " 5 évr•e kötött 

szerződést, 11ely szerint Kriechba,,,,,b elvállalja a rézeladást,és 

fizet mjnden mázsa tábla rézért 24 tallért= 26 rftot, és a 
pzeiaser rézért 111/3 tal.lért = 17 rf'tot. A réz a besztercze -
bányai mázsával 2 % ráadással méretik. Negyedévenkjnt el6re ad
ja az ellát,oonyt :,o.ooo magyar forintig, de ha ennél többre len

ne szí1kség, a többletet minden negyed év végén köteles a kö1,uö

=zí ~ama1-a azonnal megtéri teni. Kriechba11mb köteles az ólmot is 

szál~itani, az ilkasi mázsáér~ kap 5 1/2 tallért, a nyers fagy
!:{Uért pedig kap egy beszterczebányaí mázsáért 10 rf'tot. 

A szerzódéeeket, melyeket Joanelli a vájárokkal és favágókkal 
~ötött, köteles Y.niechba111rib is megtartani. A jövedelmet, mely a 

!'entebbi á r mellett eléretik, köteles Kniechba11a1b minden évben 
kim ta~ni, és annak felét á tengedi 6 Felségének, ha pedig vesz

tesége lesz, azt ó egyedül köteles viselni. A többi pontok a ré-
• :leli:. -
1672 február 14-én jelenti Mayr Mátyás János pénztáros és 

··~~'la'? ;s 7-::.lö;- ;.skab könyvvi v6, hogy 16.1.8 óta nagyon kevés apr6-
~énz v~r~t~~tvén Körmöczön, a beszterczebányai fizetésekre csak 

polturék forai~ tattak, és pedig egyes-kettős-négyes és tizenkét
szeres ~olturák, tehát a rézelárusitók is csak ilyen pénzt adtak 
ellátm.ányul. 

1672 márczius 27-én jelentik a ~6t1sztek panaszlevélben, me
:..1 e t Beszterczebnnya városa a .hadi tanácshoz beadott, s mely an
nak felvilágosítása végett a karoarákta beküldetett : hogy a v~
roe panasza alaptalan, a várban lev6 katonák jó rendben tarta~nak > 
s na valamit vétenek, megbünteti a kapitány. Az egész panasz csak 
et~o1 ered, hogy a város szeretné a Jcatonaságot eltávolittatni , 
mert ~~g most is rájlalja , hogy s vártemplom a katholikusoknak 
viaoza adatott, és ámbár nekik még 3 templomuk is van, mégis a 

zen mesterkélnek, hogy e várat és templomot vissza kapják 
-672 márczius 28-án értesiti az udvari kamara a besztercze

~á:.ya1. praei'ectust, ho~ 0 Felsége elhatározta, hogy a lipcsi 
;. r tidal o,11 e bányamíivekhez csatol taesék. 

1672 má.;ue 14-.:!n értesi ti az udvari h!rnara a besztercze 1 

f~tiazteket, hogy e bárO Joenellivel tartott leszámolás szerint • 
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neki még '}0.000 ft és 12.1'30 t't 14 1/2 dr követelése van, ez u

tóbbit e k6xutsczi kamax·s azo11naJ fizesse meg, a ,o.ooo t'tot pe

dig e réz1110vek igyekezzertek rövid 1.d6 alatt leróni ,amit a ~ele

melt rézát·ak mellett könnyen tehetnek. 

1672 május 16-án megujitja ez udvari kem&t'& a rendeletet,hogy 

az ócska rezet az országból kivinni nem szabad, hanem azt Besz

terczebányán kell beváltani. 
1672 j11,,i11s 2-án rendeli a kix·ály, hogy . ba az ágyuöntéshez 

réz rendeltetik, oda nea,, táblarezet, hanem tárcsaxezet kell szál

litani. 

1672 

1672 

juniusban a t"6kamaragró.f Joanelli a bányavárosokban volt. 

julius 9-~n báró Jonnelli f6kam~regr6f czime : Camerae 
K.assovi.ensis Administretor. 

1672 a11giisztus 14-én hét török 
lett levó ~avógásokb61 4 asszonyt 

rabló ,1 nribék / a Rhoni tz fe-
• 

rabolt el. de a trabantok és 
famunkások utol érték 6k:e s a rabokat kiszab ditottók, 6s egy 

török6t elfogtak, e bátor tettökért a .f5karoaragróf nekik 3G f t 

jutalmat adott. 

1672 augusztus udvari ka,,ia1·a a besztercze-

bányai praefectust, hogy e rézelári>si tó Krie chba,irnb beadott fo

lyamodványa szerint nem képes az elvállalt magas rézár mellett 

az üzletet tovább folytatni, hanem kéri, hogy a réz ára 31 ft 

JO k 1·1a 1eszálli tessék, és 6 a jövedelem feléne:k átengedését ól 

felmentessék. Meghagyatik, hogy a praefectus ez iránt véleményt 

adjon. 

ló72 szeptember 10-én relbontatott e Kriechba1,mbal kötve volt 

szerződés, és 1672 október l-t61 kezdve Joanelli Jeros,,os vette 
• 

át e réz elárusitását. Fizet Beszterczebányán minden mázas t &b-
larézért 22 tallért= 33 r:t'tot, és preisenrézért 11 tallért= 

16 rft '30 kx·t. A réz 2 ront ráadással méretik. Joanelli negyed
évenkint el6re adja az ellát kamat nélkOJ, de az év~nlnnt 

tart.andó leszámolásnál mutatkozó elc5legei t teJ·tozik a könnbczi 

kamara azoimel kiegyenli teni. Az ólom i) Jnisi mázsáj&t Beszte1 

czebányé1 e szálli tja 5 1/'.5 tal.lérért, a t"&ggyu bes.zterczebányai 

Dlázaáját pedig 10 ftért. Szabadságában áll e báró Joenelli szo

molnoki. rezéb~ is 1000 mázsát ~venkint ki vinni az országból. 

A aélyi. tett rezet is 22 tal lé1•1 a] fizeti, de e mélyi tési köl te~-
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geket is rregtéri ti .• A vájárokkal kötött szerzódést köteles meg

tartani • A rezet mj ndeníivé vám né] kílJ ki viheti. A szerz6'dée 5 é,. 
re é1°vényes. 

1672 szeptember 24-én érteei ti Schultz György praefect11s a 

kö1°möczi f'6tiszteket, hogy hallwi&ás szerint a tör6kök Lengyel
országba betörtek és Kar,ieniczet elfoglalták, e visszafelé Jla

gya10országon fognak keresztUl menni. Azt is mondját, hogy ;00 

f'elkel6 már Szt.Mikl.ósnál auitatta magát. Inti a tiszteket, hogy 
vigyázzanak, és elóre el legyenek készülve, ha a szülcség 11gy 

hozná magával, hogy a kincstár pénzeit és vegyo11át biztosabb 

hely1e vinni, vsgJ eJ,~jteni lehessen. 
1672 szeptember 26-án ir ja Schultz prae:fectus Gallus Györg:J 

pénztárosnak Selmeczre, hogy Beni czky Tamás alispán ma hírt kB• 

pott Szentkeresztr61, hogy ott 4 ezer lovas katonát vá1 aaak, e,aj 

annak jele, hogy O Felsége nem felejtkezett meg a bányaváx•osok

ról, és azokat megvédeni akarJa. Rozsnyórdl az a hir érkezett, 
hogy a f'elkel6k egész Gömör megyét elfoglalták, és várát 

akarják megrohanni, tudván, hogy ott csak ,o katat.a van. Ma Beez• 
terczebányán megyei gyílJ~s volt, és elhatározta~ott, hogy a szo

rosoka~ elzárJák. A né etlipcsi vásárban 12 - máeot: szerint ,o · 
Jdl t'elf"egyverzett tel kel~ volt, tik ott puskaport ás korbácso

t&~ vettek, de mindent megfizettek. 
1672 szeptember 29-m irja Scbul tz .praelectus Schx-ötter 

r»tmi en pénztárosnak Kö1möczre ; hogy biztos hi r sze1°i nt 600 lo
Yae f"elkelt5 elfoglalta 24-t1n Rozsnydt, és a templa11okat s lclas• 

tromokat kix-abolta, e polgárokat nem bántották. Egy hasonló e

rejil gyalog csapat ment Szomolnok,a. 

1672 október 2-án irja Schultz prae:fectus Schrötte111ek, hogy 

a királyi seregek Rózsahegyen vannak és Cob táboznok 1 endeleté

re 6 is oda utazik. 

1672 november 10-én kineveztetik Koch János a beszterczebá
nyai gondnoksághoz ti tlcAx•rá. 

1672 november 10-én Schultz György beszterczebányei praetec· 
tus kineveztetik császári tanácsossá. 

1672 deczember 17 én báró Joanelli egy lci1ályi rendeletben 

•obrieter Feldkriegs Co,a111í saex•ius•-nak neveztetik. 
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1672 deczember 17-én kineveztetik Prenzinger Gyö~gy János 
kohó tisztté Beszterczebányán. 

1672 deczember 20-án kérdi az udvari kamara, hogy a lipcsi 
udvarbirói hivatali~ ajánlott Jacob Wilhelmb Lanser von Mosz
nak mi lenne a fizetése? 

• 

1672 deczember 31-én irja Schultz praefectus, hogv é van meg-

bizva Thököly lefoglalt jószágainak átvételével. 
lb73 január 5-én jelenti Wol11öuth Mihály ba ·móczi udvarb1.ré , 

hogy uj év napján este Novák községe mellett Hölgyi emberei e 

kincstári :fuvarosokkal össze verekedtek, a szekereket Hölgyi ie
lenlétében és parancsára kirabolták, és több embert megsebesi -
tettek s egy lovat agyonlőttek. Hölgyi az elrat olt hol mi t Laskér

ra vitte saját kastélyába. 
1673 január 12-én jelentik P1cenzinger Gyorgy János, Lanser 

von Moosz és Koch János, hogy Mesk6nál a birói foglalást megtet
ték, 701 :rt 14 d erejéig. 

1673 május 20-án értesiti Lipót király a beszterczebányai ka

marát, hogy az el 6bbi rézárusi t6v,al Kirchba,11,ib Frigyes János ee.1 

megtörténvén a leszámolás·, o 3/4 év alatt 2125 mázsa 4 font re
zet vett át, melyért 36 r:f'ttal 76.501 f't 20 pfenniget tartozi~ 

• 

fizetni, mely összegb51 még 10.000 r:f'ttal adós. Miután az 011ban 

bizonyos okokb61 a vele kötött 5 évi szet'z5dés f'eloldatott., ée 

Joanelli Jeromossal uj szerződés köttetett, mely szerint e r éz 
ára mázsánkint 33 rftra határoztatott, megengedte a király , hogy 

a Kirchba,,mb által átvett réz is csak 33 rfttal számi ttas sék, en
nek következtében az 6 tartozásából 6375 r:f't elengedtetik, és 

csak 3625- r:f'tot tax·tozik még megfizetni. 
1673 junius 20-án folyamodik Nógrád megye Füleken tartott 

gyüléséb<51 a királyhoz, hogy Z6lya11i megyét, és a véglesi vér 
birtokosát utasitsa, hogy az Osztroszks hegyen Detvától valaha 
Fülek felé vezetett utat ism~ megnyissák ée járhatóvá tegyék, 
mert az most nagyon el van hagyva, és a t6r5k rablók fészke. 

1673 j11nj us 21-én kéri Beszterczebánya városa a praefectust, 
hogy ,,,iután Collalto táboxnok az 6 ho1•vát regementj ével megé.,..1-
kezett, és e Zólyomba tax·tott értekezletben ,,gy határoztatott, 
hogy 6 maga a tábori JCaJ'l"al Zól y0111bao, a 10 ko1opáoi a pedig meg
határozott f'al vakban e bányaváros okon ki vi,1 szál J ásol tassPk e-. 
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e k daezára azoasbsu a táboxuok e tábori ks r-is.gJ Beazterczebá-

nydra akar menni , a pree:f'ectus eszk8z6lje le., hogy a bányaváro

sok ett«n. e tehert~ meg mentessenek. 
167'.5 j111a1us 29-m 1rja lfz,e1epch4cy György eszterga1uj ársek 

Pozau1qból, bog Ili.után az cS • entkereszti birtokAn a katonasá

got már 10 hátig taa•tja, mig a l.uteranusok jószágajn katonaság 

nincs, eJbatUozta magát, ho,gy ezt O Pelságánek bejelenti, ée 
inti a beszterczebdcaya:t f'6tiszteket, bogy nms jntázkedéseket te

genek, 4s ne csak az cS birtokát puszt.ittassák a katonasággal, 
hanem a b.aeretie11sokát is. 

167'.5 juJ.iua 12-án értesíti az udvari kamara a beszterczebá

nyai kamarát, hogy az udvari hadi tanács határozata szex-:int a 

Collal to-:féle horvát regx·uták a bányaváros okból ki fognak vitet-

grdf' czi 111e : •Bot Cammer Bath, Obris

ter Cetö•l•ergraf' in den B1,,1garischen Pergstetten, 11nd obrister 

Veldt Kht•iegs Co1011d aaa,•iua" . 
167„ szeptember 16-án jelenti J,anaer von 14.oosz lipcsi udva1 

bird, hogy a szeleczi 1':.lthet•ant>s pap aláirta a t61é kivánt tárit

v4nyt1 de kári, hogy addig is, mig kevés holmi já.t eladhstja, je 

101 teesák meg neki., hogy hol ta1•t6zkodhatik, mert e reversalis

ban esek az ~n, hogy ezentul nem fog a kincstári birtokon 'ta,._r 
tózkodoi 

167,-ban .Beni tzlq Tamás volt Zdlyc»ca megye alispánja. 
167' o)tdber 1,-án kérik Coschtzy Ursula t1e Mátyás Rosina a 

praetectust, hogy mi után a napokt>an a ho1•vát katonák Urv51gy8n 
zsarolni já1•tak, és a munkásokkal összeütköztek, ez eJ kalo111111aJ 

az 6 rokon,ikc1ál a kánto1°ra8l egy vas ládában volt di·ágaságnikat 

• 

a horvátok elrabolták, a praetectue ezeknek vissza nyerésében o
ket sagitae. A drágaságokat, melyek közt volt :,oo db ei•any, 100 
ta)J,flr, ,o at 2eny gy&mántokkal. és rubintpkk:sJ, 22 ezilst po

hál,, 1/2 dutzet ezüst karuil, és sok más ezüst és arany ékszer, 
ez =- J(et az,rt vitt4k Urvöl8)'1e, mert a háborus id6kben régebben 
tapasztalták, hogy ott b1ztona valánsk. 6k rnár já1•tak grdt 
Collal.to ezredeanél, é kaptak is t6le egy,,eháey darabot vissza, 
de a elrabolt holmin 19/20 r4eae m~g a horvátok kezáben van, 

lyek1,elc vies a kap t ására a prae:tectua eegllyét kérik • 

l06„2/lfti4 
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1673 október 13~án irja Schultz praef'ect11a a selmeczi pénztá

rosnak, hogy október 12-én gróf Collalto ezxedes x~ndeletet ka
pott, hogy U1·v6lgyon a lutheranua papot ée a tenjt6t elfogja, és 

kikergesse. A katm1aság ott megjelenvén a m11x,Jc8eok :tellézadtak, 
és a temet&en magokat elsánczolván 9 minan l~ttek a katonákx 1a, 

és egs horvátot agyox,J 6tte.r:; e re tnzel tetett rájo az ez1 edes 
is, és a m111,kások k6zUl nebánysn elestek, a tlSbbiek pedig az e.,..1.._ 
d6kbe menekültek. Azonban bizonyosan vissza 1"og.iak tá11,i, mert 

a 4 :f'elbujtogatón ki viiJ a többinek kegyelem igérte ett. 

1673 október 24-án 147 az 11r 1v6lg.yi luthe1"81111s papra é • 
1.-

tóra nézve k5vetkez5k jegyeztettek fel: --
Miután a lutheranua papok, tan~t6k és tan:u16k e lázadás 

115mozdi tói, 6k Ux·v8lgy tex•fiJ etén többé nem tílxi1etc5k, tehát: 

1. A pap azonnal hagyja el a plebániát, és a tanjtó 

lók is távozzanak el. 

2. A templom kulcsát és e templo,1, sze1:aeit adja át. 
3. 6 Felsége kegyelmét kérheti. 
4. Az Ux•vé5lgynél mindazt, ernjt a 1utheren11e papokt•ak adtak, 

adják ez~ntul a jezs11j te peterneko 

5. A luthe1121n11s papot nem szabad ti tkor, magánál te ,•tani • 
6. Az 11r•völgyi öregebbek szorgmlmesen hal 1 gaseák e p1•édjkáczi-

6tat, hogy megtanulják mit kell hinniök. A fiatalok is sz01-gal.-

mas temp1Ci••ját ás1a szoritand6k. . 
7. nem szabad titkos 6eszejöveteleket taz·tan1 ; •inden gyOJ és

nél 2 bányaügyel6nek jelen kell lenni • 

a. Aki e pontokat g n ta1•tj , lázadónak te) i ntetik, s é1e-

t,vel bOntettetik. 
9. Kik e pontokat megter•tják, é viselkednek, azokat 

védelmezni és pá1•t0Jni f'ogja ez elél.jár ág. 
10. A]c i k hi vek aJc:sz 1aak maradni , azotinal váljanak el e t6bbi

ekt 61, és adják ki lban Jánost, Napind1•11k K1".ietó:t'ot, • er Pál 

és Ri sz Bálintot; a többiekne kegyel igárteti.k. 
167"5 október 24 én 148 B• estorinus Admn ,,,·v5lgyi lotberemis 

pap táritv,inyt áJJit ki, hogy a 01azágb61 tjk-öltl5zik, és 

t6bbet risazaj61,,,; ne 

167, decz ber 4-én 
z 4v vel 

2 

, hogy a 
-

cabe e 
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Javaslatot tegyen, hogy mi Jcépen lehetne megekadályoz_rii a tö
rött ezüstnek kivitelét az orszsgbdl. 

l!iután a lengyel ólom igen megdrágult, oda kell igyekezni, 

hegy az országban Ola1,bányák nyittassanak. Hallomás szerint sel

mecz1 bányepol.gárok e1artak grdr Révay birtolcán nyitni eg, ólam

~~-zyst, de a f'6ldbirtokossal nem tudtak megegyezrii. Járjon utána 

a dolgonak a prae!ectiis, és eszközölje ki, hogy a bányevá1lalat 

létre jöjjön. 
1674 január 6-án értesi ti az udvat•i kamara a beszterczebányai 

prae:fectust, hogy báró Josnelli András János f'dkamex·agr6f, 1673 

deczember 26-án Limb11rgban meghalt, és megbizza a praefectust, 

hogy az iigyeket további rendeletig vezesse. 

1674 január 30-án leküldi sz udvari kamara e praefectushoz 

véleményadás végett Joanelli Jero111os :folyamodványát, melyben ké

ri, hogy 1672 szeptember 10-én kötött sze1°z6dését61, mely szerint 

a rezet 22 tallé1·1·al köteles :fizetni , ment essék fel, és k j mutat

j a, nogy a réz mázsája neki e mostanj ár mellett 36 fi 10 denár

ba ke r ül Bécsben, 6 pedig ott 36 ftnál többet nem kaphat érte, 

t e .. t az e gész üzle tból csak vesztesége van, a kincstár pedig 
• 

mcs t anig e sz e1-z6dés által már 39. 517 fi 55 drt nyert. Tekintet-

be v~tetni ~éri, hogy a réz kereslete nagyon megcsökkent, már 

6,.,0C m~:zsa v&.n ná l a készletben, melyet ne11, tud eladni, mert Hol

l t:1c · iáLttn 5-6000 m:izsa japáni, és Hamb11rgban nagy mennyiségű 

s·.r.; 4 or szági réz fekszik készletben, a velenczeiek is ~ rire fel „ 

é_énkitetté k az agordói rézbányáikat, hogy most évenkint 1500 má
zsa rezet t ermelnek, ezek a külf'öldi 1~zek 15 - 20 % al olcsób· 

... an nrul tatnak, mj nt ahogy 6 fizetni köteles a rezet Besztercze

~ány1n . Mi J n 6 az elárusitás t átvette, tette ezt a meghalt f6ka· 

ma r agró f bi ztatására, ki 6t 250.000 f'tnyi kölcsönnel segi tette, 

~1sokt61 pedi & 30. 000 :rtot vett kölcsön; mind eroe összegekért 

kama t ot kell fizetnie, s ha röl nem mentetik, a szerz6déses 5 év 

al a tt tönk1e kell mennie. Az 61mot is köteles Beszterczebányán 

5 l/3 t a l léron adni, ne ki pedig az 7 1/2 taJ J érba kerül. 

1674 február 17-én értes i ti Bezegh Gyorgy Hajni.kr61 a p1·ae

fectust, hogy a török6lc Szécs ényb61 Eger t'elé akai ván k:ix'ándul- · 

ni a mát1·B1 hegyek k özt megverettek, sokan e1este k , é s kett 6 

togJ Y11J esett . u is b al J a tszik, hogy az érsekujvari t~rOkötet 

a Vág vl:Slgyében megnrté e császári katonák. 
106~? l\lni! 
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1674 április 27-én a lipcsi, pojniki, és dubovai plébánosok 

együttesen átirtak a lipcsi udvarbirónak, ée megtiltották neki, 
hogy oly embereket, kik a VI-ik parancsolat ellen vétkeztek, 
vizsgálat alá vonjon és megbilnteesen. 

1674 máj,is 6-án irje a p1·ee:fect,1s a lipcsi udvarbirdoak, ho""" 

a jezeui ta plébánosok t,ilkapáeai t nem fogja ttlx 111j, és azt 11raság 

jogait n.egvédi. 
1674 május 10-én Schulcz György János prae:fect11en8Jt 23 éves 

jó szolgálatának elismeréséül 8000 f"t jutalom engedélyeztetik. 

E jute.l.0111 felvételét Schulcz 1674 deczember 31-én bizonyította. 

1674 juli•1s 24-én kineveztetik Fischer Mihály ez el6tt váro

si i1nok a beezterczebányei ksmax·ához gondnoksegéddé. 

1674 szeptember 15-én meghagyatik az óhegyi és 111:·v6lgy1 tiez -
teknek, hogy ne engedjék, hogy Óhegyen és Urvölgyön idegenek, a 
bányászathoz nem tartozók, megtelepedjenek ée tert6zkodjenek,ha

nem utasítsák ki ez ilyeneket, és ha már maguknak birtokot sze

reztek volna váltsák meg azokat t~Uk. 

1674 október 19-én irja Spi]Jmen Boldizsár Sécsbc51 a praefec

t,isnak, hogy Lobkowitz herczeg a császár kegyelm~t elvesztette, 

Bácsb~ kitiltatott, és elutazott Raudnitzra, hol ezentul marad
nia kell. 

1674 deczember 9 án irja a pojnik:i. káplán a praefect11snak, 

hogy a tör6klSk 111iatt nagy veszedelemben vannak, védelmlSkx e nem 
jlSn senJs 1 , és igy kánytelenek a tör0kt61 véd6 levelet lcá11,j. 

1674 deczember 15 án l5o irja Beniczt;y alis ic Torkoe 
István Eszterbttzy tiaztte1•t6ja Szactv4,·áb61, bogy e törftkölc ás 
rebellisek e ma1"!14ket a1ind elhajtják , ás a papokat eJ•ergetit:, 

a napo\t,e,, kát papot a Be11,ádba Dl tet:. 
lt,74 deczember 17 6,, irja Bezegb Oyf:St·JQ" Divánb6.l. 1 hogy bizn-o 

~08 hi1 ek az erint a t6rlSkl5k Pojni kot me-g akBr ják x nbaoni , tehát 

a leg;,aegyobb el~vigyázat ezOkeágee. 
1674 deczember 17 á,1 irja Semberi János zcSl.yaai bird a prae• 

. f'eot•,anak, hogy biztoe hir ezet•int 800 törl5lc gyOJt tábo1·be 

Széchdny mellett. 
1674 deczember 21 dn irja Vrencbi ch GylSrgy tiaztta1•t6 Di v~
~ a ptae:tectuena:t, hogy a napo)ben Hat~ á1 és SzétJ,áaiynil 

nagyobb szóban gyOlekartek a törökök, egy csapat Di~nyig is 

eljntt, de k4i•t nem tett, azdta pedis ismét eZ41toezoltak. 

106,2/llnt1 
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1675 j an.11ár 7-i ); i ,11,itatása a beszte1"czebá1,;yai 

visel6inek javadaJrnaikkaJ egyOtt. 

Schultz György János praefectus fizetése 
szabad lakás, és f'iltés a ksmsra udvarban, . 
hetenlc int 1 hordó sor, évenlcint 20 szekér s~áaiS, 
2 úzse faggyu, 75 véka gabona melyet vékánként 
50 dendx01el megfizetni köteles, 40 ta]]ér egy 

írnok tex•tását"&, 1 hordd zöld festék; és a 

bontetés pénzek egy ha111!8da. 
Johan Methias Mayer von Max•ienburg 

pénztárosi fizetése 
Ebb6I ld5teles egy ee,gédet ta,•t.,,ni. 
1 1/2 mázsa faggyu,· 1,o stabl tüzi:ta, 
1/2 hordd z6l.d festék. 

Philipp Jacob•HasaellS könyvviv~ fizetése 
20 stabl tazi:ta; 1 mázsa :tag"!tyu; 1/2 hor
dó zöld festék. Az ellenórk6désért kap 
150 rftot, 1 mázsa 
zöld festéket. 

Schulz Tóbiás 111*'10lgyi bányamester 
fizetéssel, szabad lakással és :ftltéssel. 

2 mázsa faggyu; 1 hordó zlSld :testált. 

Johaon Georg Prenzing koh6tiszt, fizetése 
60 véka zab, 4 szekér széna, 20 stabl to- . 
zi:f"a, 1 mázsa :tag,cyu; 20 véka gab01ae, me
lyet 50 krjáva] meg kell .fizetnie. 

l 

Johaon Oeorg J•arag bányabi 11S Beazte1czeMny4n 
4s Bdczán, rizetése 

száJláspénze 50 ti, 20 stabl tOzita, ás 
a bilntetés p~nzek 11, ráeze. 
Ellátja a nzbámo1"ban is az 1,noki bivatait, 
heten\int 2 f't itzetéaael. 

Johar,,a Haerter azertá,nok éa udvarbiró 
tizet4asel, szabad lakással és flltésael. 
l 1/2 mázsa faggyu. 

• 
• 

• 

kamat'& tiszt-
• 

1000 rft 

• 

500 rf't 

276 rf't 40 d 

260 ft 

• 

,ao ft 
• 

• 
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A kiadott ga.bqnától számíthat 1 % fogyatékot, 
ás kap még 1/4 hordó= 75 font zöld festéket. 
A bilntetés pénzek l/3-át. Az eladott jobbágyi 
földekért minden forinttól 10 deoáx•t. Habznál 

egy szántó f'Bldet Jekabfalva mellett, melynek 
he13z onbére 8 f't volt. 

Fischer Mihály erd6mester, fizetése 
20 stabl tüzifa, 3 szekér széna, hetenkint 
1/4 hordó sör. 

Koch János titkár, :fizetése 
Az ,1x·v6lgyi bányai1·11ok fizetése 
szabad lakás és :f'ütés. 1/2 mázsa f'aggyu. 

• 

• 

300 x•.ft. 

400 r ft . 
300 rrt 

Philipp Be1·1,hax'Clt var, Bt·•Jtm eekildt ké11iJ ész 156 f't 

a kama1-a udvarban, heti fizetése 3 rf't, éveokint 
4 .f't 20 d élelmi pénz, szabad la.te.ás, 16 stabl til-

zif'a, 6 hordó sör. bO faggyu, és a rézpróba sze-
nek, melyek,évenkint 11/2 mázsára mennek, és 
12 talié1•1-al beválthatók. , 

K1irazl Ch:t-lstien sáfár a beszterczebányai kohó
ban :fizetése hetenkint 2 f't 50 d. Évenkint 4 ft 

20 d éle) ,,ezési pé1,z, 60 f'ont faggyu, 12 stabl 
tO.zif'a, szabad lakás. . 

Strugger György óhegyi kohósárár, fizetése 
hetenk:int 2 f't, évenkint 4 ft 20 dr élelme
zési pénz, szabad szá11ás, és f'ütésre 12 stabl 
tnzif'a , 60 :font 

Schaf'f'ler Mátyás mozteniczi sáfár 
heter1k int 2 ft 80 dr- fizetés. Éven\; nt 4 f't 20 
d élelmi pánz, és 2 :f't konyhapénz, uj 4v1e l f't 

90 font :fa.ggyu, 1/2 bordó s6r, szabad szállás 
t$s fütés. 

Flamsn Ádám tajovai kohdsáf'ár 
hetenk>nt 2 tt 50 dr. f'i.zetásse, ávenkin~ 
60 font :taggyu , ••• 151 álelm; páaaz,ezabeo 

4JJ4a és flltéa 

• 
• 

1:50 f't 

104 f't 

145 rt 60 d 

• 

78 tt 

• 



• 

• 

• 
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Si GotU'ried Jla_yer a rázhámor 
si:ttlra, heten•int, ft f"izetéaael, évenkint 
100 ft ae~ly, szabad ezdJl4s, 12 stabl til.zif'a, 
4 ft 20 d élelmi pánz, 60 f'ont f'ag,i3u . 

PeistentaJler Tóbiás rbo1ai tzi sáfár 
hetentiot 2 rt fizetés, szabad azá)J4s és 
fütéa, 60 font :tageyu, 4 :ft 20 d élel rni p,uz. 

M,Q:,r Pbi l ipp Harland gereblye irnok 

heteokint 2 ft 50 d fizetés, EE&bad szállás, 
12 stabl tilzi:ta, hetenJcint 1/4 hordd aar, 
évenkiot ,o font faggyu, 1 szekár széos, 
4 ft 20 d élelmi pánz. 

Johann olf'gang WilheJmb ,ix•vOlpyi s zertáx'i. 
írnok, heteokint 2 :tt fizetés, évenkint 60 
font faggyu, 15 ~ z61dfestékpénz, szabad 
szállás, ás ftltás. 

Daniel Mayer beszterczebánysi kohóirnok, he
tenkint 1:tt111~ d fizetés, 80 d kémJedij 
hetenkint, és heteokint 50 d inas pénz, éven
kint 60 f'out :faggyu, szabad szállás, 8 stabl 
tUzifa, 4 ft 20 d élelmi pénz. 

Johano Martin Lanszer, mosteniczi ixnok 
hetenkint 2 f't f'izetás, ávenkint 60 fon~ 
faggyu, szabad e~áJ)ás és f'iltée, 4 f"t 20 d 
áleJmi pénz. 

Habe111,an Daniel 11lmsnkej i1nok, hetenkint 
2 f't t'izetás, minden sörf'5zéstd'l 1 akó s6r, 
,o ~ont faggyu, szabad szállás és filtés 

Crater Tóbiás f'airnok, hetenk f ot 2 f't fizetés 
s ávenkint 26 t-t száll4epénz, 16 stabl tűzifa. 

156 ft 

104 tt 

1:50 ft 

104 :rt 

, 57 ft 98 d 

104 f't 

104 ft 

104 n 

Johenn Gebhex"Ci 111•v6lgyi kém) ész, heten.kint 104 ft 40 d 

2 n 20 d fizetés, évenki nt ,o for,t :f8ggyu, sza-
bad szá lláa ás ttltt1s, ká,1,J etarésárt hetenk i n 
25 d , és az é1czi1•nok eegitségért hetenkint 
1 n. 
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Fiseher Mihály 111•v6lgyi érczi1·11ok, hetenkint _ 104 f't 
2 ft fizetés, évenkint 30 font szabad 

• 

fUtés. 

Bányaügyel6 U1•v6lgyön van 6 , hetenkint :5 ft 50 d fizetéssel 

évenkint 1 szekér széna, 2 etabl tüzi fa, szabad szállás. 
• • 

2 erdész Beszterczebányán, mindegyiknek évi fizetése 90 f't 

2 szekér széna, 6 stabl tüzifa. 
1 erdész Rho1ii tzo11, évenkint 90 ft fizetéssel. 

1 erd66r U1•völgy5n hetenki nt 1 f't 50 d fizetéssel, 

1 szekér széna. . 
1 erd<56r Mosteni tzor1, hetenkint 1 f't 50 d fizetéssel • 

• • 

1675 április 21-én írják Mayer Mátyás pénztárnok és Hasaeus 
Fülöp könyvviv6 a Pozsonyban lev6 praefectusnak, hogy hallomás 
szerint a törökök Hatvannál gyOJéseznek, és a bányavárosokra a
ka1•t1ak tö11,i , kérik tehát eszközölje ki, hogy vagy 40-50 drago

nyossal megszapori ttassék a bényavárosok 61"sége . • • ••••• 1 52 en.
határozta, hogy az osztrolukai ••••• 152 szorosokat eltorlaszol

tatJa, és ha a veszedelem növekedni fog, a nemesség fegyvert fog, 
egye16re azonban a magyar kamara e lnökét f'ogják ké11"1í , hogy ,o 

• 

lovast és 30 gyalogost felvehessenek védeJ x11ílk x-e. 
1675 április 26 ón meghalt a beezterczeb · koh6tiazt 

' 
Pt-enzinger György János, helyébe kineveztetik kohótisztté az ed-

digi rhónitzi sáfár Freistenthaller Tóbiás; ennek helyébe rhtS

ni tzi sáré1•rá az 6hegyi sáf'ér K11nzl CJu•istien, ennek helyábe 6-

negyi eáf'áx•x, az ua•vl5l gyi szertá111ok ilhelmb Farkas , és ,,x·vl51-

gyi szertéxnokké Telpini Gyl5rgy, a jassenai kovend bányához pe

dig i1-nokká Ried t.11,fiJ ler Józset'. 
1675 április 27-án irja az udvari karnare gróf Eszterházy Pál

nak a bányavárosi hatáx·vidék táboxnokénak, hogy mivel Végles vá. 

ra nem a1"1:e való, hogy azt megvédeni lehessen, sz6li tea fel bir
tokoaá.t gróf' Csáky Pá1t, hogy rontassa le a várat. 

1675 április 27-én irja az udvari kamara, hogy ezt mondják , 

hogy a törökök a Tiszán tul gyiiJnek, és a bányavárosokat akarják 

megrohanni. Intézkedés tétetett a bány&Tároeok vádelmére, de mi nt

hogy a véglesi várban, mely gróf Csálcyé, ~rség njnce , ~s a z nem 

is védelmezhet6, jobb lenne a z t l ero11,bol tatni , mert ha a törökök 

kezébe kerUl, nagyon veszedel mes let!etne a bányavárosokxiak . Erre 

106,2/Mné · 
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a f'6keroaragrófi hivatal administratora azt válaszolta, hogy a 

vár lerombolta~ása nem tanácsos, hanem jd lenne bele vagy 25 ka
tOJ1át tet1t1i ~rségül. 

1675 áp-ríli'3 '.30-án kineveztetett Schulz György beszterczebá
eyai prar,rect·Js a ke111BI-agr6fi hivatal adroi ni stx storává. 

167~; a~Jazt11s 16-án megengedi a ld.r>d)y, hogy Joanelli Jex•omos 

réz /,3 61!JUl száJlitási szerz6dése megváltoztassék, és pedig a 
ré7, ára s m,ü tra nézve 22 tallérr61 21 tallé1"1 a, a jöv61 e nézve 

pedig, mg a hábo1•11e id6k a réz elárusi tását akadályozzák, 20 

taJ Iérrs leszálli ttassék, a lengyelországi 6l0tt1 

és jöv6re nézve lOlftra emeltessék. 
1675 október l-én· t.anser Vilmos Jakab lipcai udverbirónak, 

ki aze16tt szertávnok volt, juta] 10111 1500 rtt engedélyeztetik. 
1675 október 8 án Prenzinger György János koh6tiszt ~zvegyé-

nek 1500 1·:f"t kegyelem díj enged~lyeztetik6 . 

1675 oktdber 18 4n 15' irt Sch•ilz sdminis'trator a azácsényi 
vár tl51-6k pare11csnokáns.k, hogy IC'íJ]dje vissza azt a 6 gye11Aeket, 
kiket n nap elOtt a tlSr6k6k l1ajortalvá1°dl ellop"tak. A le-

Telet magyar áe latin szöveggel iatta. ., 
1675 október 22-étl5fele1 reá a helyettes Jcajmakám, magyal'IJJ , 

hogy nem kUldi rissza, mert nem lopták, h.Rnera az 6 parancsolat-
. jára hozták el az 6 ne,x, hódolt j6szágár61, ha hódoltak a német 

császá1·r1ak, hát hódoljanak a törek császá1211ak is, mert az oxszá
got közösen birják. Egyébiránt a császár emberei a végvácmikban 
csekugy nem tartanak békát, mint d, most is 60-70 elfogott rácz 
van nálok„ 

1675 október 22-4n értesi ti az udvari Jrac,es,-a Schulcz sd1t1i

nistratort, hogy Gróf' Eszterhá.zy Pál bizatott meg a bányaváro
sokat a törökök és f'elkel6k ellen megvédeni • 

1675 október 29-én ártesi ti a divényi váI2t1agy az admi ni stra
tort, hogy P'ül.elcr61 kapott hir sze1•i nt Hatvannál 600 lázadó gyü

lekezik, kik a törökökkel együtt Szécsényb61 V&/!3 Selmecz vagy 
Beszterczebánya te1, szár1dékoznak portyázrti. 

1675 nonmber 10-án irja gróf Eszterházy Pá) 1Cis1,.artonb61 az 
administrato1"U&k, hogy a kért katonai segítséget. nem kül.dheti, 

mert neki is csak 1,0 ember áll rendelkez~sére, k6telessége len
ne ugyan a bányavárosokat megvédeni, de ha nincs kivel, nem te-

10632/Mná 
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bet róla, irt az udvari hadi tanácsnak, e mihelyt megezaporit -

ják a lcatonaságot,azonnal gondoskodni fog, hogy a bányavárosok 
e kel16 6rséggel ellátva legyenek. 

1675 november 17-én értesíti az udvari kamara az administra
tort, hogy Léván 100 huszár, Korponán 100, 1Cékk<5n 100, és Füle
ken 200 h11szár van, Véglesx e pedig legközelebb 25 fog küldetni . 

1675 deczember 6-án rendeli az udvari ke11!8ra, hogy mi után 6 
Pelségé az 61nm eladást 11gy mint a kénee6 eladást magának te,•tot
ta fenn, és Mi tte1,,,ayer Lajos János facto1·1·a bizta , és a villachi 
dlo11i eladási árát a bányavárosokban 9 n 45 ) x•1a határozta, ezen
tul a b4eyavárosok 61 z<tks,glete csak onnan :tedezend6, ée a 

lengyel 61om használat.a megszUntetend6. 
1676 január 15-án Hasaeus Fill.Hp Jakab beaztexaezebányai könyv-

~ 

vi v6nek 6000 rft jutalo111 engedélyeztetik. 

1676 február 10-én :telazdlitja az udvari kamera Joanelli Je

romost mint rézelá,•usitót, hogy a mu1t évi számadás szerint 
45.s,, f't 95 d töl6sleget minál el<5bb beazállitsa az udvar i pénz

, tárb&. 

1676 :feb1•,1ár 28-án utasi ttatik titkos rendelettel az ac)111inis

trator, hogy a bányák jövedelméb61 minden negyedévben, ~venkint 

400.000 rftot az udvex-i. f'6pénztárba beezál.litsor1. 

Egy megjegyzés ezex•int kell ezenk i vül fizetni a jövedelmekb61: 
a f'Uleki katonák ellátásáx11 ávenk int - · 10.200 1-:ftot 

8 lévai • w a 2.000. 

8 beszterczebányai jezs11j táknak 

a nas,szo,1,bati coovictusnak 
a wiene1°neustadti jezsuitáknak 

• 
" 

1.2,0 • 25 d 
2.000 • 

1.,50. 
416.780 rf't 25 d 

1676 márczius 2-~ ki neveztetik a '3 kamarához 01•voasá Perger 

Nándor Doctor medicinae, évenki.nti ,1a r:ft fizetéssel. Elhalt 

el6dje volt Wild Mátyás. 
1676 rná,·czius 27-én megengedi az 

városok biztonsága végett 30-50 jól 
tessék Zólyomban. 

udvari kamera, hogy a bánya
fe lf'e gyverzett huszár tar -

1676 április 2-án már nem vol Bécsben 
rilis ,-án már Beszterczeb ' ·án volt. 

. . t á I a~ ad,,,, nistra or , P'="' 
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1676 április 9-.m Ge,amszögben boszorkányokat kelle~t volna 

megégetni, de az égetás eJmar•adt, hogy c5ket el6bb kinpadon ki

va1lassák. 
1676 április 19-én rendeli az edmini st1·ator, hogy 20-án tal'

tassék a meghalt ki.rá) ynéért ez ílDraepies gyász111í se. 
1676 április 22-én Tukach Várta,, Aí nspani gemek a t6r6k6k el

len tett j6 szolgálataiért 300 rft jutala,, engedélyeztetik. 

1676 j1mi us 22-én özvegy Merz Annának, kinek ~érje beezter

czebánya1. ellen6r volt, 1500 1•f't kegyelmi végkielégi tés engedé

lyeztetik. 

1676 julius 6-án lcineveztetik az e1halt physicos Dr Perger 

Nándor helyébe Fro,11lcraecnt Gabrial V1hály Doctor medic:inae éven

kint ,1s rrt fizetésse1, hogy mínd a, kamara egészsági' Qgyeit 
ellássa, és a patikára is felügyeljen. Az a kU1önös ebben a ren-

-
deletben, hogy az elhalt Perger özvegye is átengedtetik ~z uj or
vosnak. 

1676 julius 14-én ir ja a b11:z116bányai plébános az adml nistra
to111ak, hogy Tolo111káról kapott hír szerint 600 rebellis akarja 

., 
megrohanni Breznóbányát, melynek lakói készek utolsó csepp vér6-
ket ie kiontani a császárért és a kameráért, és el vannak hatá
rozva, hogy magukat meg nem adják. De mivel nincs elég p11skapo-

. ruk és ó] ,,,iik, kéri, hogy küldjön nekik az admini strator nebany 

mázsát. 
1676 julius 27-én irja homktiecht Gábor Mihály az administrs

to111ak, hogy az udvari kamara által a bányavárosok orvosává ki.
neveztetvén 2 hét alatt megérkezik Beszterczebá.nyárao 

1676 augusztus l-én irja 14:i.hel Angelo Jaquemod, a m11rányi vár 

parancsnoka, hogy a rebellisek Balogh várát megrohanták, :tel -

gyujtották, és kirabolták, de a szendr6i és :f'llleki őrség által 
azután megverettek, és nagyobb részük levágatott, a zsá 
is elveszi tették. A tisztek meg,r,enekill te.le a be) oghi várból, 

Schenk ezredes azoraban lövést kapott a csatában, és ha1álán ven 

1676 augusztus 9-án értesittetik az administrator, hogy a vég 
lesi várba 25 ember rendeltetett 16rségill. 

" 1676 augusztus 10 én irja grof Kollonits a magyar udvari ka-

mara elnöke écsb61 az adrninistrato1"1iak, nogy 1'300 ember külde-

tik Morvaországból a bányavár ok felá, e mondja g, hogy 

lOo'.52/l!né 
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hány embert és hova kiván, meg f'ogje kapni. Ha a megyék nem a
karr1ek az el ta1·táshoz hozzájárulni, Croatokkal exequálni kell, 
ha önként mindent megadnak a töröknek, adjanak egyezer saját ja

vo.tra O Felségének is. T5bb ujságokat ir a svédekr61. 
1676-ben julius-a,igiisztua és szeptember havában sok katona -

s4g voxtul t át Rózsahegyen fels6 Magyarország felé. Az ad~i ni stra
tor Fischer Mihály gondnoksegédet 1 2endelte ki, hogy az átvonuló 

ketonaeág elszállásolásánál éa éleJmezésénél a1•1-a vigyázzon, ne-
hogy a nép nagyon gattaseék. 

1676 szeptember 9-é~ Ruprecht Miksa pénztári tisztnek Besz
terczebányán lakodalmi ajándékul 25 rft engedélyeztetik. 

1676 október 19-én felhata)mazza a király az administra-
tort, hogy Joanelli Jeroc11os 

• 

jében felajánlott lipcsi és 
'P" 

vében elfogadja, és a m 

rézelárusitó által a tartozása fe

. részbirtokot a kincstár ne

i részt a Radvánszky által Lipcsen 
~irt résszel elcserélhesse, hogy igya lipcsi birtok egészen a 
kincstár kezébe ket•iiJ jön. 

1676 október 20-án SchAfler Mátyás szertá1·11ok és besztercze
b~ai udvarbirónak hosszas szolgálataiért, és a Rhónitzon szen-
vedett tClzkárért 2000 1·f't jutalom engedélyeztetik. -

1676 október 22-én irja Fischer Mihály gondnoksegéd az adrni
nistrato111ak Korponár61, hogy ez ottanj Croátok nagy veszteséget 

szenvedtek a törökökt61. Egy 60-70 fób61 álló török lovas csapat, 
miután a Szt.Kereszti völgyben rabolt, a kozelniki völgyt>n át 

Dobronyi vén és Pels6czön át Széchény felé vonult; a korponai 61:r-1 

ség e1-x•61 értesülvén üzóbe vette a törlSköket, de nem tudta utol
é1"11i, csak Széchény közelében; itt azonban a szécsényiek is ee
gi tségére jöttek a törököknek , és a Croatokat megszalesztották:, 
kik k6zül 16 elesett, és 40 fogságba került. Ivaoovich a Croatok 
kapitánya ás Kuti János volt palánkai kapitány is a ~ogságba ju
tottak. A törl:Skök közül csak egyet tudtak elfogt,i. 

1676 deczember 1-4n Beezterczebányán megye gyülés tartatott, 
melyen nagyon panaszkodtak a nérnet kato11ák zsax olásai m1ett, hogy 

net kuzben a parasztoktól e1<5f'ogatokat, és élelmi szereket ki
csika111ak, Végles mellett nem régen egy 6kröt elvittek egy gaz
dától, ée levágták aoélkiil, hogy árát megfizették volna. Eg{ 

• 

foglyot kiszabaditottak, ~s közib6k katonának felvették, s most 

evvel együt járnak zsá\,ciányoJnj. 
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1676 deczember 23-án rendeli az udver•i kamara, hogy. az adm:i

nistrator az alatta lev6 uradalmakban a pálinJcs f'6z6 ilstöket le

:foglalja, az á:i•a1sk megfizetési mellett, és a pálinkaf'6zést m:in
deniltt eltiltsa. 

1677 f'eb1·,1ár 2-án jelenti t,anser v. Moez a lipcsi udvarbird, 
hogy miután az udvari ka11.01·a a •••• 21 t év végén eltiltotta a k ince
tári birtokokon a pálinka égetést, 6 jan,1ár '.50-án megkezdte az 

ilstök beszedését, de ellenszegültek a lipcsi lakosok, és ki'\Yi· 
latkoztatták, hogy az üstöket csak akkor fogják kiadni, ha a t6b
bi városok is hasonló parancsolatot f'og11sk kepiai. 

167'1 f'ebx•i,ér lb-én ártesiti az udve,·i kamara az adminis~ra

tort, hogy a hadik6ltségek fedezése végett sok pénzre van szot
ség, tehát tegyen jelentést, hogy miképen s met•t&yi id6 alatt le

hetne azt megszerezni. 

1677 márczius 13-án meginti az udvari )ema,e m&;y"e1"11b11r•gi 

Mayer Mátyás János beszterczebáa)J'ai pénztárost, hogy hátra lev6 
• 

sz4msdásait 2 hét ala~t beadja, k:HJönben .fizetése lezáratik. 
1677 márczius ,1~n Fischer ViháJy if'j. gotidnok segéd kine-

" 
veztetett a rev1styei, lipcsi és likavai uradalmak pzsae:f'ectusá-

• 

vá 400 rft fizetéssel. 

• 

1677 május 4-én Hertler Ján.os néhai taJovai sáfár Orat:~seinek 
i500 rf't kegyelem pénz engedélyeztetit. 

1677 mAjus 4-4n lleyer Zsigmond Gottf'r.ied beszterczebányei riz
pörlny sá:t'áxs11ak 1800 rft jut.el 011 engedályezt.etik. 

1677 mdjus ::,.6. ée 7 én Lipcs áe Luceatin határának eligazi
tása végett Lipcsen tárgyal.ás tea•tetván, jelen :volt 22 11r 4s 
15 szolga elkólt6tt ételekben= (6 rt 49 d, 124 itcze /Seitl/ 
bort = 22 ft ,2 11• és 5 akd sört = 6 ft ,o kr 6sezesen 75 ft 28 d, 

16TT május 14-411 értesi ti a anirányi vá111agy ez admini stra 
tort, hogy az 4jazakán a lázadók megrohanták Rhonitzot és Va -
laszkát, és a rhonitzi sáfárt, a velaszkai pl4bánost és birdt 
fogságba ritték. A közli a lázaddlc iratát is, mellyel a sáf'A1 

árt 1000, a papárt :,001 és a birdárt 50 tallár válságot követel 
nek. 

1677 május 17-40 j lent Fischer Mihály gondnoksegéd az admi
niatratornak, hogy a 1,zaddk IO.enowetzen végre elbocsátották e 

f'oglsolmt, m rt a~ ottani lakosok jdt állottak tirtlSk, hogy a 
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vál tságpénzt ~ hét alatt meg fogják fizetni • De se a sáfá111ak se 

a papnak nincs se,11,oi je, és mindketten az admj nistratorhoz :f'og,1ak 
folyamodni segi tségért. A lázadók 400-an voltak jól f'elfegyver -

kezve, és Da)oghon még 500 embert hagytak tartalékban. A breznó

bányai kato,aaság nem eb1·t segitségxoe ki voni:alni. 

· 1677 máj11s 19-én 155 rendeli a király, hogy mj után az Új bu' -

dai vezér oda utasította a határ közelében lev6 csapatait, hogy 

összeütközések alkalmával senkinek se kegyelmezzenek, és :foglyo
kat se ejtsenek, hanem mindenkit leöljenek, · ennek következtében 
utasi ttatnak a hatáx·véd6 csapatok és a végvárak 6rségei, hogy ók 

• 

se kegyelmezzenek eehkinek, és a törököt és rablókat, al r tör6-

k6k, akár keresztények, kegyelem néJkiJJ levágják. 
1677 julius l-én Mayr Mátyás János beezterczebányai pénztáros 

teljes fizetésével nyugalmaztatott, és helyébe Hasae,,e Fülöp Ja

kab könyvviv6 nemveztetett ki pénztároesá, ennek helyébe pedig 

Schultz T6biás 11,•vl>lgyi bányamester neveztetett ki könyvviv6vé 

1677 julius 27-én irja Balassa Bálint Korp011ár6l az adrnims
tratoI'X18k, hogy ha 6t értesi tet ék volna, kiezabaai thatta volna 

Osztroluczky f'iát a rebellisek kezéb61; mi d6n azok: Kákk6 váx·a a
latt elmentek , akkor is ki lehetet~ volna a roglyot szabadi.tani, 
cie s yá X"ll8&, Adém nem enged~e nni az embe ke • 

16n a1Jgt1sztus 7 4n ~1·tesi ti az admi nj strator Scbulcz Tdbiást 
•it•völgyi bányemeatert, hogy Hasae11s pénztárossá · eveztetvén be 

l.yébe köDyVV1v6nek Beszterczebányára 6 Schulcz Tóbiás nevez e-

tett ki. Joh'ann thias Mayer Edler on 

ros teljes fizetésével nyugalma tatott. 

yenb11rg eddigi pénz -

1677 auguszt,1s 13-án megküldi az udvari kamara az a ·mstra

to11l8k a li vai és véglesi várőraége panaszát intézkedés vé tt 
A likavai 6rparancanok panasz odi, hogy a katonai ba1~ko on -
Y6 ajtók és ablakok mind rossz és az udvarbíró nem akarJa -
18n rendele néJ kí)"J ki,iavi ttatni nem ad az 6rségne azaJ má 

sem fuvart az élelmiszerek beaz ·táaára . A véglesi 6rparancs-
nok pedig panaszkodik:, hogy n ·ne se101ui élelmi készlete, ciielye 

hetenki.nt kell Beez erczebányár61 nagy veszedelem mellett besz -

rezx,ie, e várbéli k:ut is el van alva s ka.toná a vize kivOJ-

r~, hol a 6r6 ö rájok 1 se ho já :tel a vár • 
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1677 október 6 dn é1•lesiti gróf Bofklrcben tábo1uok az &dmi.

ni stratort, hogy paro11csot kapott 6 Fe1eégét6.L, hogy hirdettea

se ki az alsó és :tels6 magyarországi megyékben, hogy a lakosok 

magok igyekezze11ek e 1ebelliseket kiirte,,i, á:! ha ezt nem ten

nék, ekkor meg t'og,rak büntettetnj , a bir6 karóba h11zatik és a 

t'al.u felégettetik. 
1677 okt6ber 9 á,1 jelenti Fischer Ifi háJ y az edmi ni etrato111sk, 

bogy, mj.után a rebellisek e vidéke~ gyak1ann m11tatkozne.k és már 
' 

több :falut Jdraboltat, Dubován a plébánost lelc5tt'1c, a tani tót 
és egy mo]ná,·t fogságba vitték, Bx,1sznót kirabolták, és legu

jabban Libetbányát is kifosztották, és onner, is egyr,ehány pol

gárt fogságba vittek; ily köx1Jlmények közt felszólította a lip
esi birót, kinek neve Draco, hogy rendeljen 20-~0 embert 6reég

re a váx-ba, de a biró ezt kereken megtagadta, azt adván okul, 

hogy 6k e1•re nem kötelesek, és ha a p1iskás emberek a várba len
nének, akkor s rebellek annál könnyebben garázdá]kodhatnának a 
városban. 

1677 deczember lo-én jelenti Ka1'ller Lénáxtl JánoJ3 rózsahegyi 

udvarbiró, hogy 7-én a Szepesség fel61 50 lovas rabló jött e -

gész a rózsahegyi hídig, utközben mindenkit kiraboltak, és a hid

nál is 3 szeke1•et telve ke1 eskedeJmj ártikkBl ki raboltak; a kato

naság pedig, x11e)y Rózsahegyen :fekszik, meg sem mozdult, a rab

lást meg nem akadályozta, és a rablókat nem illdözte, pedig ez 

a katoi1aság nekik roppant sok bajt és költséget okoz, és se11i11,i 

segitaégök sincs bel6le r 
1677 deczember 16 ón rendeli az udvari ka11era az admi ni stra

to1ax1ak, hogy tegyen javaslatot, mi képen lehetne legalább 100.000 

tallért kölcsön vexnti a bányavárosokban ? 

1678 január 5-én panaszkodik Körner János Lipót udvarbir6 

Rózeahegyen, hogy a mult évben 15 csapat katonaság voiault át 

Rózsahegyen, mindegvik legal.ább 600 emberbc51 álló; a 'tiszteket 
neki kellett 'tertanj , a legéeys ég pedig a várost már ennyire 

kiélte, hogy a szegmiy embereknek nincs már ee1111ej jZSk. 

1678 január 19-én irják az egrs:i rabok a .fiiJeki kapitányi,ak 

magyarul, hogy vigyázzoxl, mert a t6rök6k készill6dnek és a kuru

czok i s gyO)ekeznek 0y6ngy6sön. 
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1678 január 25 én írja Cob tábo1nok Kassáról az adminietra
toz"llak, hogy Tököly Gyöngyösön nagyobb erc5t gyüjt össze, és a 
bányavárosokba akar bet61·1ij • 

1678 feb11Jár 5-én jelentik a seJmeczi fc5tisztek, hogy a csá

szárnak szánt kölcsönre 20.000 :ftnál többet nem tudtak összehoz
ni·, azt is csak akkor adják:, ha biztosi ttatnak:, hogy 1/2 év mul

va vissza kapják. Egy kiküldött kém a1·1·6l értesi ti 6ket, hogy 
Tököly Tmt~ Gyöngyösön sok katonasággal l57 napig id6zött a né
pe közt felke16k, polákok és még egy ismeretlen nép van, mely e
gészen fehérbe van öltözve, mint a barátok • 

• 

1678 ban rendesen kapott az aarninistrator híreket a törökök 
és felkel dk mozgásairól Murányból, FUlekből, Szendr6b61., Korpo
nár61. 

1678 február 8-án kelt kimutatás 
eág Libetbányán 

Selmeczen 

ICörmöczön 
Bt~znóbányá n 
Szt.Kez~ezten 

Zólyomban 

szerint volt ekkor katona-
90 ember 

111 " 
164 11 

211 

100 
168 

• 
.. 
" -

1678 áorilis l-én az administrator Bécsbe utazott.Márczi11e 

26-án indult, április 5-én Bécsben volt. 
lb78 április 25-én értesiti az udvari kamara a beszterczebá

nya1 t1sztvieeldket, hogy Schu1z Györ{!'3 János aoministrator áp
rilis 2, ón Bécsben elhalálozott, és utasítja 6ket, hogy addig 
is mig helye betöltetik, a hivatalos teendc5ket az elhalt adrni
nistrator 1endeletei szerint folytassák:~ 

1678 május 14-én kelt jelentés szerint a tizedszed6nek f'ize 
tése volt ,oo rfi. ás kiránduláeokciál napi 1 :tt, a segédnek: t'i.

zetéee 150 t't és kirándulásoknál napi 1 f't. A tizedszed6 ixnok
nak 2,-:,0 n. f'izetéa és b.1"ánduláaoknál napa,,\ int 45 dr. 

1678 j11nj us 6 án kineveztetik az ,,,·völgyi bányai znok Roysz 

Tóbiás beezterczebá.nyai udvarb1r6vá ée szertárnokká; K,,c,zl ~s-
tián pedig az 6 helyébe 111•völgyi bányai1-nokká. -

1678 a,1gi1ezt,1e :50-án kát évi e meghosszabbi tatot t a Nzeladá

si ezerz&lés az eddigi vállal kozóvaJ Joanelli Jero111oes&l; egy 
mázsa táblaréz 18 tel.léts:x·al., 1 mázsa prd.eszer JCupf'er pedig 9 tal-

• 
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lérrst fog neki sz.á11u ttatni, és a magánosok is nála leszr1ek köte

lesek rezOket beváltani. 
1678 szeptember 4-én Stopfer János esküdt beszterczebányfP, 

kémlésxciek 600 ft juta) om engedélyeztetik. 
1678 szeptember 14 é,1 meger6si ti a király, hogy Mayer Dani el 

' 
rbóni tzi sáf'ár·1·á, Aster X:r•istóf' Jánost mosteniczi sáf'ár-1'á, Bilzin!] 

Tbeodátot mostení czi kohó ix'llokká, Huszl Gáspár Ádám expectánst 

beszterczebányai kohói1•11okká, Gottier István és Leidschlager Já
nos Györgyöt expectánsokké ideiglenesen alkalmazták. 

1678 október 6-án érteei ti az udvari karoar-a a beszterczebá

nyai tisztvisel6ket, h.ogy az eddigi pénztáros Marienb11rgi Mayer 

János Mátyás neveztetett ki beszterczebányai praefect11ssá, és az 
esküt már le is tette. 

1678 október lo-én irja a király, hogy szeptember 10-én ne -

vezte ki Mayert beszterc:zebányai p1aefect11ssá 

1678 október 2,0-án megem1 i ttetik · OeBczy István mint beszter

czebányai kapitány és Thökölynek praefect11sa. 
1678 november 8-án jóváhagyja a király a Joanelli Jeromossal ,, 

1677 október 1-tcSl kezdve 1679 szeptember végéig kötött rézela-
dási szerz6dést. 

1678 november ló-án kinevezi a király Vichter András Jánost 

• 

a ~6kamaragrófi hivatal adrninistratorává évi 1200 f't fizetéssel. 

1678 november 2'}-án a császári hadsereg Korponánál ál.lott, áe 
K4kk6nél, Thököly pedig Hali tsnál • Ekkor fegyvereyugvás volt a 

kát tábor között. SeJrneczr61 is elmentek a kuruczok. A selmeczi-

ek közUl nehány 11r fogva van Thökfily táborában, addig, mi g 80 
ezer aranyat nem ~izetnek neki. Bozókot felgyujtották a kuruczok, 

hol nagymennyiségil gabona oda égett. Eszterházy tábo1·11ok el akar
ta foglalni Véglest, de a benne lev6 kuruczok, hivatkozva a fegy
verszünetre, nem adták át. Zólyom megyét a két tábor rettetenesen 
kiélte. 

1678 deczember 5-én meghagy ja Lipót király Leslie tábo111oknak. 

hogy a bányavárosokban fekv6 6raégnek ellátását az élelmezési 
biztosok által eszközöltesse, és a bányavárosokat és bányászo

kat minden tehert61 felmentse. 
1678 deczember 20-án értesíti Lipót király a bányavárosi ka

marákat, hogy miután szerencsésen sikerült a lázadókat a bánya-

J.06'.32/Mnt:i 
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városokból ki ve11,i , az ügyek rendbehozására egs bizottságot kül

dött ki, melynek tagjai Georg Sigm11,id Graf von Trautmannstorff, 
FieiheIT auf Gleichenberg, Regaw, Burgkaw 11,1d Dozenbach, Hex·r 
auf Trini tz, Leutomi schl und Oberthall, "Ca,1111,erer 11nd Hofca11,111e1,.._ 

rath" és Mayer Jakab _~~lbald udvari kamarai titkár, nem ao~
re le f'og11ak utazni, a biztosok feladatának teljesi thetését te
hát a tisztek minden módon el6segitsék. 

1678 deczerober '31-én ki mutatja Köx-ner Lenáx·t, hogy a llkavai 
uradalom a szeptember 18-án történt elfoglalás alkalmával a ku

ruczok által pénzben és élelmi szerekben 4344 ft 57 d kárt szen-
• 

vedett, s ezen kiVÜl a vár minden épületei és kerítései leégtek. 
1679 január 26-án gróf' Eszterházy Miklós meghi v ja Mayenbiirgi 

Meyer Mátyás praef'ect11st e hó 29-re családjával együtt ebédxoe, 

mellyel megünnepelni fogja Helena nevű leányának eljegyezteté

eét gróf Balassa Bálinttal. Az iinnepet Zólyomban szerette volna -
tartani , de a ragályos betegség miatt biztosabbnak véli Beszter-1 
czebányán. 

1679 :február 9-én Johann Andre Vichter von Grueb mint aclrni
nistrator ir a beszterczebányai tiszteknek. 

1679 április 2-án utasítást ad Vichter von Grueb a dmi -nis tra-J 

tor a beszterczebányai praefectusnak, könyvvivc5nek, péoztá1"üok
nak, és az 11x•völgyi bányameste1"Iiek. 

1679 május 6-án megemlittetik, hogy Hasaeus pénztáros a 
fogságban lev6 f'iánc...k kiváltása végett a pénztárból 11.094 :tt 
67 denárt felvett . 

1679 május 28-án irja Fischer Mi'hály bonorum praef'ect11s, hogy 

26-án hét zászló gsalog felkelők jöttek B1~znóbányára,roelyet ki

raboltak, és 7 ezer tallért·al. megsarczoltak, s miután a pénzt 
rögtön meg nem kaphatták, nehány polgárt vittek rnag,1kkaJ t 11szul, 

hogy 8 nap alatt a város óket a pénz letevésével kiváltja. A fel

kelők onnen Polonkára mentek, és J ózsával akar11ak egyeai}J ni , ki 

1300 emberével Rozsnyón van. · 
1679 junius 2-án irja a király gróf Leslie tábo1'lloknak, hogy 

a legujabb jelentések szerint a lázadók Bx~znóbányát elfoglal
ták. Predajnát kif'osztották é Beszterczebányát és Körm6czöt a
karják kirabolni. Utasitja tehát e ábo1·nokot, hogy a bányavá10-

sok biztossága f'el6l hathat6an jntézkedjé 
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1679 jimi us 5-én irja gróf Strasso1do Károly tábo1•1,ok, hogy 

katonái 8 hónap óta nem kaptak fizetést. 
1679 j11nius 20-án rendeli az udvari k:BVl8X"8 az admj nj etrator 

panaszára, hogy Mayer praefectus a kamara udvarban az e,,,1,ínjstra 
to1-nak szállást adjon, ~s az egyik kertet is adja át neki. 

1679 julius 10-én irja Johaxita Mathias F41er von J4ayenb11rg 

beezterczebányai f6gondnok a se]meczi tiszteknek, hogy gróf 

Strassoldo tábornok Zólyom köx•íil Bucson vagJ Végl.esen táboroz, 

és a városok 6rségének nagyobb részét magához vonta, mi által a 
városok nagyon meggyengittettek, és ha az ellenség egyiket V&g;j _.., 
másikat megrohanná, menthetetlenill elpuszt11lnak. A felkel6k: ez 
alatt szabadon garázdálkodnak Turóczban és Liptóban; sok ideig 

- -
Szent Ivánon voltak, és az egész vidéket zsarolták, m,ost Breznó

bányát, Beszterczebányát, és Szklabina váx 2át f'enyegetik, ez utób
bit már a napokban el akarták f'ogle)nj, de vállalatuk nem sike

rillt, és 15 embert vesztettek ott; e 1kudsrczot meg akarják bosz-
sz11J nj. • 

1679 juli,is 2,-án irja Jacob Tbeobal.d Mayer Bécsből a beez
terczebányai f6gondnokc,ak, hogy kéri az istent, hogy a bányari

dáket a pestist61 minél elébb rnegszabaditaa. 
1679 a11gw1sztus 4-én irja Mayenb11rg a se)roeczi tiszteknek, hogy 

Leslie tábo1uok vissza ment felad Magyarországba, Strassoldo el
kísérte 6t J411rányig. Leslie Jolsva mellett fe)\s-elókre b11kksnt, és 

azokat szétszóx·ta. 

1679 október 14-én ir ja Fischer Mihály bono1•,1,1, px-aefectus, 

hogy Beszterczebányán és Óhegyen még mindig pestis van. 
1680-ben ai.ltzinek János Deodat,is volt Beszterczebányán bánya

biró. 

1680 február 2-án jóváhagyja a király mjndazon intézkedéseket, 
melyeket a bányavárosokban volt bizottság a müvek '1lapotának ja

vítására, és a kincstár hasznának el6mozditásár& tett. Elfogad
ja a király Hasee...a FíiJ6p Jakab pánztáros lemondását, és 6tet 
eddigi f'izetás4vel álte hosszáig ornba helyezi, Fischer Jü-
hály eddigi jóazégprae:f'ect,ist pedig ki.nevezd f6pénztárossá. E 

rendelet Johan Andrea Vichter von 01•,1eb admini stratorhoz van in
t4zve Se):meczre • 

• 
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1680 szeptember 14-én értesiti a király az udvari kamarát, 

hogy a bányavárosokban lev6 katonaság álelmezését az ujonoan ki
nevezett f'6lc:amaragrófra Vichter von GI·,,ebre bizta. 

1680 október l-én értesiti az udvari kamara a bányavárosi ka

marákat, b,ogy 6 Felsége a ki.1áJy Vichter von Grueb János Andrást 

e: f6karnax11gr6fi hivatalra kinevezte, 3000 :t't évi fizetéssel, av

val a feltétellel, hogy a bányavárosokban teend6 utazásaiért kü
lön utik61.tségeket f'el nem s zárni that. 

1680 október l-én ki nev·eztetik Flanner Ferdinand tajovai ko

bósáfát"I'á, Got ti.er István mos teoi czi kohói1"11okká, Mayr Károly 
• 

János óhegyi kohó sáf'áI"I'á, Fischer Fereocz beszterczebé.nyai ko-

tló i1nokká. 

1680 novemberben Vichter von Gri,eb f'6kama111gróf már Beszter

czebányán van. 

1681 április 18 áo megengedi a király, hogy öregebb Fischer 

J4iháJy erd6mester mellé el6ha1adt kora rni att Q1111ieister János a 

rézelá111sit6k pénztárosa fizetés nélk:iiJ, rniot segéd aJkaJraaz -

tass~k. 
• 

1681 j11,1i us 28 do értesi ti az udvari lcsrnax·a a f grófot, 

hogy 6 Felsége pa1-ancsolatja sze1-in,t nem csak a régi bányák taIY-... 

tandók fenn jó állapotban, hanem uj báeyák is nyitandók, a kama
ra hasznára, és sok szegány ember elláthatása végett; a bányá

szok és flildbirtokosok közt keletkez6 pörlekedések ideje ko1~n 

kiegyenlitend6k; a kincstári jószágok és 111•adsJrnak, melyek a 

bányákat él:elec,11ciel, fával, vizzel,satb. elláthatják, ne adassa

nak el, s6t inkább azok is visszavétessenek, melyek már eladat

tak, vagy elzálogosittattak. 

1682 május 8-án bizottsági jelentés 1679-b61. 

54. Meghagyatott, hogy az uj katholikus m11rakások az isteni 

tisztelet látogatására szorittessanak. A bánya bejá,áeok minden 

negyedévben megtartassanak. Amit a bányában ékkel és keJapács

caal. lehet ld.dolgezni , ax·rs ne alkaJrnaztaseék repeszt6 por. Az 

elmulasztott milszakokért seo1mi sem fizettessék. A rossz 4rczek 

össze ne keverteesenek a jóval, ás rendesen próbáltassanak. A 

bánya miveláe felméressék és tár képek készíttessenek. Az erdc5k 
4e vízvezetékek bejárattassanak. Az erd6k p,isztitása meggátol
tassék. A .fa11emüek e gereblyér61 jó mi n6ségben adassanak. A m,,,,-
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káeok bérei rendesen fizettessenek. Az 1ilrnsnkai sörház . mindennel 

elláttassék. 
55. A sáfárok és i1nokok mindig a kohóban lakjanak, a próbá

kat gor>dosan készítsék„ A felesleges ácsok elbocsáttassanak, a 
sáf'ár vagf irnok távollétében aiiyagok át ne adassanak. A kamara

lis, sör csak a kincstá,·i m11nkáe0Jc11ak adassék. A lipcsiek a fuva
rozásra szorittassanslc. Az erd6kb61 a városba f'a ne szál.littas
sék, esak a kohók szUkségletére. Az alattomos rézeladés, és a 
m•inJcásoknak vay,y szálli tólc rask kifizetése anyagokkal rnegszilntet

tessék. Rho11i tzon go,1doskodjanak, hogy uj vaséz cztelep f'edeztes

eék fel. A mink:ásokat ne baszr,áJ ják robo"t m1111kára. A favágók a 

fát kelld m~retekben vágják. A kamera jobbágyaitól az 111-béri já
rulékot a,,raak idejében behajtassanak. 

56. Az utaeí tások Jd.hirdettesaenek. A :fel ne,a esketett tiszt

visel6k feleskettessenek. A követelések behajtassanak. Az egyes 
kama11ák egymásközt le számoljanak. A hivatalos iratok és száM

dások a kamaraházból ki ne vitessenek. Az anyagok jó min6ségben 
ás lehet6 olcsón váaároltassanak. Felesleges utazásj költségek 
ne tétessenek. A heti számadások pontosan beklildessenek. Éven
kint leletezteesenek a kászletek. A pénz kezelés ne bizassék o
lyanokra, kik esküt nem tettek„ 

57. A báró Walseggnek adott. 12.000 n. és Hasaeus pénztá,"OS ál-

tal a t'ia kiválthatása végett fölvett 11.000 f\ a kincstár ter-
h4:ire vétessék. • 

58. 59. 60. 61. Személyi dolgok. 
62. Egy mázsa réz kerUl most JO f\ 92 denárba. Joanelli pe

dig ad 4rte Beszterczebányán 18 tallért V&&fÍS 32 ft 30 denárt; 
de 6 a rezet 2• talléron a~a el, tehát 4000 roázsA réz után 18 
tallér ás l f't 30 d fuvarköltség mellett Bécsig neki 76.000 tal

lér kiadása van, ott pedig 96.000 tallárt kap a rézért, tehát é
venk~nt 20.000 tallér a nyeresége,, de még ha leszárni ttatík az a
dott ellátmány 6 S-oa kamatja is, még mindig marad neki 16.000 

tallér jövedeJrne, ée pedig azo11 kivfSl, melynek a 2 :tor,t ráadás
ból és abból kell erednie, hogy a bányavárosi mázsa 7 1/2 font
tal nagyobb, mint a béca · . 

63. A rázeladás házilag igen terhes lenne, mert Joenellinek 
nagy készletei vaooak, ás mert a svád ás japáni ráz is conc,1,•ten• 
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tiát csinál, és az egész vá)Jalatba legalább 120.000 f'tot kel~e
ne befektetni, mely összegnek kamatai igen terbelók. 

64. Ha azonban Joanelli nem hajlandó a rézért t6bbet fizetni, 
Bécsben és Boroszlóban lehetne lerakóhelyeket berendeznj, melyek 
a bányának az ellá okat adhatnák, és a réz további elárusi-

• 

tását eszközölhetnék. 
65. Több mélyített árut is lehetne készitenj, melyet a közön

ség 28 talléron vesz mázsánki nt, a m11nkabér pedig a kincstá r·r1ak 

4 ftnáJ többe nem kerül. 
66. A magánosok kérték, hogy egs külön rézhámort állíthassa

nak, és az 11rbér lefizetése után a rezet 1~~. szerint eladhassák. 
Nem javasoltatik. 

1682 juli11s 21-án irja Fischer Mihály beszterczebányai pénz

táros a selmeczi tiszteknek, hogy hiteles hírek ,szerint az egri 
basa 1500 lovassal Hatvanba érkezett, és oda várják a nagyvára
di basát is; ha ezekhez csatlakozik a pesti török tábor, akkor 
nagy sereg lesz bel6le. Thököly Terebesnél van. 

1682 szeptember 2-é.n értesiti Fischer Mihály pénztáros a sel
meczieket, hogy G6czy István magyarokkal, törökökkel, tatárokkal, 
és talpasokkaJ már Ocsováig portyázik. · 

1682 november 19-én irja az udvari kamara a Beszterczebányán 
maradt tiszteknek, hogy helyesen tették, hogy e m11okáeok fize
tésére a Köt'lllöczrcSl kapott 1000 talléron felül a készletben le
v6 réz elzálogosítása mellett még 2000 tallért vettek kölcsön, 
és f'ö]hate)mszza óket, hogy a hátra lev6 fizetések teljesitheté
sére 500 mázsa rezet 25 tallérjávaJ eladhassanak. Egyébiránt a
zonban kU1djenek ki mindent, amit lehet, ha a fuvarbér valami -
vel a rendesnél többe is kerülne . A Thököly salva guardiajára 
szükséges 600 tallér ixánt kés6bb fog a rendelet kiadatni. 

1683-ban Vichter von Grueb már f6kamaragrót . 
1683 január 21-én jelentik e beszterczebányai tisztek a f6ka

maragróf felsz6litáaára, hogy tekintélyes összeget adjanak köl
csön 6 Felségének; 6k megkeres t ék e véget t nemcsak a tiszteket , 
de a polgárokat is, de egyedül Hjnterskircher ígért 2000 f'tot, 
a többiek annyi kárt s zenvedtek az el lenaégt61, hogy mjndenük
b6l ki vannak fosz t va, ak:inek pedig valamije rneg,t1Bradt 1 az e.1.

killd e azt messzire , biztos heJy1~. FigyeJmeztetik a fö~ama,a-
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grófot a1·ra is, hogy a pénztár már egészen el van adósodva, és 
a kiszállitott rézért pénzt nero kap, félő, hogy nagy zavar fog 

ebb61 szá111,a~oi • 
1683 ~i"czi~.JS 24-én megengedi a király, hogy az euiult évben 

az ellerd~gté"L kárt szenvedett tisztvise16k egyenkint egy félé
vi fi,~téseel ká.rtalsnittassanak. Meg van ebben emlitve, hogy az 

elle:i.ség e!61 menek:iJJ t2k: 

Sellteczr61 
Posch György pénztáros, Ka1:esz könyvviv6, Grueber báeyabiró, 
Lode szertáx·nok, Glantschnig kohótiszt, Leutechacher báeyabiró
sági i111ok, Seits aranyválató segéd, Spitzl arseyválató, Deadda 
kohó írnok. 

Beszterszebányár61 
Schultz Tóbiás könyvviv6, Hueber titkár, Ianser udvarbíró. 

X:ö1uöczr6l 
' 

Pistorius titkár, Hentaller cziroentez6, Blauen:feld bányabiró, 
Mi tte111&ay,er pénzbecs6r. 

1683 márczius 26-án megengedte a király, hogy a _.bányavárosi 
tisztviselók fizetéeéból. az eddig minden forint után levonatott 

egy garas levonása megszUntettessék mindaddig, mig a háborus i-
d6k ts x• tanak • 

• 

1683 roárczi11s 26-án Jacob Wilhelm Lanser lipcsi udvarbiró ki-

neveztetik a Schultz Tóbiás helyébe beszterczebányai számviv6vé. 
1683 április 7-én tanácskozás tartatott Beszterczebányán, 

hogy a bányavárosok és bányák biztositáea végett miképen lenne 
módo tandó a fegyvernyugvás. A tanácskozást a Thökölyhez uta
zandó Saponars ezredes vezette, és abban állapodtak meg, hogy 

czélezerü lenne Thökölyvel és a törökökkel oly egyezségx~ lépnj, 
mely szerint köteleznék magokat, hogy Bocza, Tiszolcz, Divény, 
Báth, Szt.Benedek, Oszlán, Bejmócz, Tótpróna, Szklabina és Fe
jérpatak között f'ekv6 területen a magyar és német salva guar,!i
ákcn kivül se,1111,i féle katonaság ne tar·tózkodjék, ott egyik fál 
se portyázzon, minden kereskedés, utazás, és fuvarozás szabad 
legyen, oda az élelmi szerek bevitele, és onnan a termények ki
vi tele minden akadály és zsarolás nél k:iiJ megtörténhessék. 

1683 május 18-án rendeli a ki1-áJy, hogy mjután a f6kamara -
gróf' most a bányavárosoktdl távol van, távolléte alatt a besz-
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terczebányai pénztáros Fischer Mihály hel.yettesitee 6t, és neki 
mindenJci engedelmeskedjék. 

168'.5 máj 11s 24-én megem,J i ttetik egy jelentésben, hogy a sas- . 
k6i udva1 2biró megtiaJ t. 

• 
1683 juli,is 16-án értesi ti Fischer Mihály Pont György&t,hogy 

800 db arany, melyet Thök6lynek ajándékul akax01iak adni , már ké-

szen ál 1 , még csak 50 márka ezüstöt kell hozzá szerezrai • 

1684 jan11ár 4-én beszterczebányai f'6pánztáros és prae:f'ectus 
bonor,,11, Johan Fried1•ich Leopold von Hupl. 

1684 márczi11s 2
1

6-án jelentik a beszterczebányai :f'c5tisztek a 
Selmeczen levc5 :f'6ksrna,agr6:fnak, hogy az ,,,•völgyi bányaro,,nkáaok, 

valarnint a koh6m11nkAsok is tiizelroetlenill f'izetést kivánnak,mert 

már 5 hónap óta nem kaptak fizetést. 

1684 április 12-én Vichter von Grueb jelentése az udvari ka

max"ához a Thököly-féle f'og).alás lef'olyásárdl. 

Jelentésttevc5 :f'elhas,;xaálta az udvari kamara engedelmét, és a 
mult évben, rnidc5n a császári seregek a bányavár osokat elhagyták, 

6 is kiment velök, a beszterczebányai milvek ideiglenes gondozá

sát Fischer Mihály beszterczebányai f'6pénztárosra bízván. 
Ekkor utazott el Saponara is Thökölyhöz, hogy a bán)'aváx~sok 

ki.mélése tekintetében egy modus vivendit találjon. Össze is ál

litottak e1~~ vonatkozó pontokat, de Janoky és a volt zólyom

megyei alispán Bezzegh György kézalatt más eljárásra bírták 

Thökölyt, és a Beszterczebányán maradt kincetáx•i tisztekkel egy 

nyilatkozatot irattak alá, rnelyben hódolat,,kat kifejezik. A tisz

tek ez ál tBJ biztosi tva érezvén roaJ;Ukat helyben maradtak akkor 

is, mjd6n a császári katonaság a várost elhagyta. 

Thököly ekkor Gácson volt, és onnan Janokyt nevezte ki a bá

nyak:smarák igazgut6jává, és megbizta, hogy a tisztikart megujit
sa, amiben neki az 6 titkos hivei Grundtb György, ö1oegebb és fi

atalabb Fischer Mihály ás János segitségére voltak. 

Janoky az 11r·v6lgyi tiszteket és altiszteket letette a -
meetert61. a lega].eóbbig, csak Hroizel Cbri.stian bányei1~1okot hagy
ta meg, a többiek helyébe mind evaogel i Jnis tiszteke t és al. tisz

teket nevezett ki, az elbocsátottak 1,ek: pedig meghagyta, hogy Ur

T6lgyr61 távozzanak. 



-

- 28 -

A munkások közül is csak az evangelikusokat tartotta meg. 

Kég a katholikus özvegyeknek és áx·váktaak já:n>J ékai t is letil tot-

ta az ujonan ki nevezett bányamester Gx-Ondl György. · 
Ez után a Beszterczebányán lakó katholik:us tisztvisel6ket bo

csátotta el, és helyettük evaogelikusokat nevezett ki, a pénz -
tárhoz, szác11vev6séghez és szertárhoz ta1·toz6 kulcsokat azonnal 

át kellett adni. 
Janoki még e~ el6tt megvizsgáltatta a pénztáx•t egy hadnagy 

által, s akkor mintegy 8 ezer f'ori nt volt benne, de 111ert id6 köz

ben fizetés napja volt, és a juli,isi fizetést a 11111nkásolcriak ki
adták, így Thök6ly pénztárosa Roth János csak 1012 :rt 38 denárt 

vehetett át készpénzül. 
Janaky ren.deletéb61 a városi tisztikarból is Jci.záx·ták a ka

tholikusokat, és evengelikusok:Jcsl helyettesítették. 
llég a hajduk közül is eltávolították a kstholikusokat. 

• 

/ Thököly tísztvisel6i azután igyekeztek •>M>k javáx a gazdál lcod-

• 

• 

ni. A legjobb ezüsttartaJm11 fekete érczeket dolgoztatták fel a 

kohóban, 868 m. 102 font rezet Szatmári-a szál J j tta~tak. A nnm

:kásolcraak pedig :fizetést nem adtak sem a11gw1~zt11s, sem szepteml>er 

sem októberben. Ugy, hogy jelentést tev6 volt kénytelen, mid6n 

vissza -érkezett Beszterczebányáx·a, a szegény népnek ki.fizettet-
ni a bérhátralékot, mert különben éhen haltak volna. 

Mid6n jelentést tevő Thökö,ly tisztviaeldi t61 rnegi nt vissza 
vette a hivatalokat és készleteket 549-5 f't 6 dená1·1·al kevesebbet 

vett át, ioint amennyi nekik átadatott. 

A bányáknál levd anyagokkal meglehetdsen jól gazdálkodtak, 

és nem lehet mondani, hogy az anyagokat pazax 0olták volna, va.Q 

saját használat,ikr•a forditották vo)nst 11gy bántak vele, mint a 
kincstári tísz tviael6k. 

Nem fizették azonban meg a PEi]dia András által id6k:6zben be

szál litott 164 mázsa ólmot. Tekintve, hogy az az ólom most is még 

me g van, és a száJJitó azt, ha meg nem fizettetik, vissza vehe

t i , valamint hogy az ólom s ziíkséges, és nem d x•ága, jelentést te

v6 megegyezett a száll i t óval, hogy az ólom értékének megf'elelc5 

rezet vegyen át k:iegyenJ j téaül Beszterczebáeyán 25 taJlérjávaJ. 
mázsáj át. 
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Legtöbb lcáx·t szenvedtek a tiaztvieel6k abból, hogy hol egyik, 

hol másik a táborba vitetett, ée addig ki nem bocsáttatott, mig 
szabadságát meg nem váltotta. Igy elvitték a f6pénztároet Fi -
scher Mihályt, e f6könyvviv6t Lanaer Jakab Vilmost, Rupprecht 
Konrad Miksa ellen6rt, Faistenthaller Tóbiás kohó tisztet és 

P\i1-111ester Jánost a ri roaszombati táborba, és ottan különféle ü-

rügyek alatt fogva tartott4k roig v~gx~ Göczy István kapit k 
200 ta1lárt nem fizettek. 

Thököly tisztviseldi ;20 m 69 font táblarezet eladtak: beszter

czebányai polgárokx1ak; ezt a rezet még itt találta Jelen ést. te

v6, és vissza vette; de mivel az illet6k ki tuaják mutatni, hogy 
a rézért adott pénzijkkel fizették a munkásokat; azt véli, hogy 

nekik ezeket az összegeket megtériteni lehetne. 
Ami az 11x·völgyi bányát illeti, ott a régi tisztvisel6k i mét 

helyökx~ á]Jittattak, és a bányában minden jó állapotban talál
tatott. 

KíiJ önösen öt•vendetes a azeniczi bánya, melyben gazdag rézér
czek snnáJ tömegesebben jelentkeznek, mennél jobban behatolnak 
a hegybe. 

Meg kell azonban ez alkalo11111,al is eml i teru., hogy ha a . rézmii

veknek évenkint legalább 50 ezer forint ellátmány nem adatik, a 
miveléat nem lesz lehetséges tovább folytatni. Mert eddig a sel
meczi kamara fedezte a mivelés költségeit, a réz Bécsbe szállít
tatott, de pénz nem jött érte; ez jól ment igy, ameddig Se)mecz 
bírta, de most ott is megapadt a ermelés, ugy, hogy saját költ
ségeit sem birjs f'edeznj; m11Jhatatlanul szükséges tehát, hogy a 

beszterczebá.nyai kamara a kell6 ellátmánnyal elláttassék. 
A Tht>köly-féle tisztvisel5k számadásai rendben vannak, az 11x 

völgyi özvegyek és árvák járuleka1t ismét folyóvá tette, és a 
megüresedett hivatalok betöl tésér6l intézkedett, az 11x·völgyi bá
~aroeateri állomáson ideiglenesen Ethaesius Mátyás volt selmeczi 
bányatisztet alka) roazta, ki bányaroéxnök és tapasztalt bány sz 

Meg kell még emlékeznie a Thököly foglalása alatt történt né

mely kihágásokról 
1682-ben a f6piaczon felállittatott 11.ária szobrot, mely ,ooo 

f'tba k rül. t, nagy láx,118 csuf'o ódáe és ujongatás között októ r 
havában ledöntötták; szooor maga ezután átadatott a jezsuiták-
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nak, a talapzatot pedig ezát1201sbolták. B I ibágáanek ~6bb indi tói 

voltak Con•oda vá1°osbiró, és Puchat• és S11ort,nik polgárok. A ka

marsházon lev6 Mária szobrot is le akax•ták venni, de ezt Rupp

recht Koza1°ad Kiksa e\llen6r egy éjszakán csendesen levétette, és 
a jezsuitát klastraoába átvitette, most azo,iben már ismét viasza 
helyezték régi helyére. 

A volt kincstári tisztvisel6knek nem volt szabad egy111ással 
beszél nj sem, mi ndjá1•t avval Q&niisi ttettak, hogy a császáriak

nak hireket szolgáltatnak; említett Rupptsecht ellen6r is életve

szályben forgott, és csak nehezen tudott a Jc inoztatástól mega1e

neld)Jni. Igy megkinoztattak egy öreg császári katonát, ki öreg

sége okából Beszterczebányáo maradt, és az élelmiszerek tárosá
nak kulcsára Treszlo:f'szky Albert Vilmos is tort11r13 alá vonatott, 

mert Selmeczre az anyjánaJ levelet irt enálkíiJ , hogy azt a vá

rosnál bemutatta volna. csak nagy nehezen tudott a Jd.nzatás alól 
meg111enekiiJni o 

Az 111•völgyi istentelen m11nkáaok pedig egy kápolnából kivették 
a keresztet, melyen K1•ist11s 11:nmk alakja is rajta volt, és azt 

,/ 

nagy szidalmak és cauf'olódások közt h11rczolták az utczán. De e 

gaztett elkövet6i most fogva vannak, és várják büntetésüket. 

1684 deczember 31-én elismeri Lipót király, hogy Vichter von 

Grueb :f'6kernaragr6f 30.000 ftot adott neki kölcsön. 

1685 máji>s 18-án megemli t tetik, hogy Fischer llihály f'6pénztá
ros a kassai kamarához áthelyeztetett rni nt praefect,is. 

1685 julius 5-én jelentik a tc5tisztek a f'6)(arnaragr6triak, hogy 

24 .406 f't 48 1/2 aenárral ta1·toznak a a,i,c1kásokt1ak, és hogy ezek 
már tovább vá1"1ii nem. akataaak. 

1685 juli,is 6 4n válaszolja et'"Ise a f6karna1°agrdf, hogy 250 már

ka ezüst te1°111Bléab61. a bevétel legfeljebb 4000 f't, a három kfima

ra költsége pedig hetenJc int 15-20 ezer :rt 1 !gy lehetetlen min-
• 

dent megfizetni, csak azt kell tehát fizetni., amit elhalasztani 
nem lehet. 

1685 a,ig,tsztus 8-án rendeli Lipót király, hogy a di vényi ura
dalom terh~re 25.000 ft a Thököly fogságába kerillt Koháry István 

ás János testvérek kiviltása végett Jd:ti.zettessák, ás az egész 

uradalom a bányászati kernareí jdszá8okhoz csato1tassák. 

1685 szeptember 30-án Bécsbe indult a f6km1,e1:agró:f. 
• 
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1685 deezember 20-án kéri Schultz Tóbiás volt beezterczebányai 
könyvviv6, hogy Bécsben tett uti költségei megtérittesaenek. 

1685 jan11á.r 3-án üdvözli a f6karnaragróf Huppl János Frigyes 
Lipótot mint ujon kinevezett praefectus bonorum-ot. 

1686 szeptember 30-án a f6kamaragróf Beszterczebányára meg ,-
• 

érkezett. 

1686 deczember 2-án jelentik a beezterczebányai f6tisztek az 

udvari kamax•ának, hogy egy bécsi font 4 lattal nehezebb, mint 

e13 magyar font. 
Egy bécsi mázsában van 100 font 

Egy magyar • " 12 O • 

tehát egy bécsi mázsa= 112 1/2 font beszterczebányai eulyban 

és egy magyar mázsa = 106 2/3 font bécsi sulyban. 

1686 deczember 5-én felszóli tje a f'6kamara.gróf I.anser oos 
Jakab Vilmos könyvvi v6t; igazolja magát, hogy mi ért használta 

fel a fürész111alom anyagát saját épi tkezéseire ? 

1686 deczember 13-án vizsgálat tartatik Ux·völgyön Ethesius 

Mátyás b ester ellen, kit az altisztek és munkások feladtak, 
hogy a m,inkásokat zsarolja, aj~ndékok adására kényszeri ti, és 

hogy tiltott elszámolásokkal. a kjncstárt megkárosítja. .-
1686 deczember 30-án felel Lanser v.Moos könyvviv6 e vele kö

zölt vádak r0a. Az anyagokat megfizette, és vele a kincatáx11ak 

kárt nem okozott. A fuvarosok szivesaégb61 ezállitották be hoz
zá. 

1687 ápri'J.is 17-én megemlittetik egy rendeletben, hogy JohBnn 
Friedrich Leopold Edler von Huppel beszterczebányaj pénztáros a 

császári tanácsosi czimet megkapta . 
1687 április 25-én felsz6litja Caraff'a táboI"nok Eperjesr61 a 

f6keroeragrófot, hogy Smertniket a beszterczebányai birót fogas

se el, és adja át az érte jövend6 katonáknak. 
1687 május 4-án értesiti az udvari kamera a f'61camaragrófot, 

hogy Radvánszky jószágai hUtelenség miatt lefoglaltattak, és a 

beezterczebányai kamara alá 1~ndeltetnek. 
1687 máj,is 14-én sajnál ja a főkamaragróf I hogy az elfogott 

Smertnik a huszárokt61 megszökött. E miatt nagy ~elel6saég fog

ja 6ket terhel ni • 

1687 j,mius 1-án a f6kamaragró:f 8éceben van. 

106'32/Mné 
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1687 julius 16-án megemli ttetik, hogy a megkíiJ dött .bévai su-

1.yokat összehasonlították a báoyavárosiakkal, és azt találták, 
hogy l bécsi mázsa 110 bányavárosi fonttal, tehát 10 bányaváro

si mázsa= 11 bécsi mázsával. 

1687 jul.ius 31-én javasolja Ifi tte111,ayer Mátyás, ki Bécsben a 
rézeladás vezetésével volt megbizva, hogy a rezet Beszterczebá
nyán bécsi su1y szex•int mérjék. 
1687 október 28 én Lanser von Moos beszterczebányai könyvviv6-
nek 1200 :tt jutalom adatik. 

1687 november 26-án írja a fókaroar-agr6.f Bécsb61, hogy az ud
vari kama1"8 a koronázás megilnneplé.sére mindegyik kamarának 100 

rftot engedélyezett. 
1687 deczember l-én írja a f6ksmaragr6f Pozsonyból, hogy a 

koro11ázás 9-én lesz. 
1688 február 26 áo bányabiró Beszterczebányán Philip Js. ·ab 

Hssaeus vo11 Hirschberg. 

• 

1688 május lo-én kihi ril,ettetett a Zól.ya,111,egye gyiiJ ésén Zólyw,,

lipcse mezdváros 1688 január 19' én kelt priviJegiaJis levele, ., 

mellyel Lipót király a város lakosainak régi szabadalmait mege-
r6sití, és 6lcet uj szabadaJrnalcksJ megajándékozza, hogy ezentul 

a porták összeirásától, dicák és más rendkivill.i adók fizetésé
t61 felmentse, és mj nden olyan 1111ar1kák tól, rnelyeket a jobbágyok

nak teljesíteni kötelességük, felszabadítva legyenek. 
1688 május 17-én báró Vichter von Grueb :fc5karnaragróf' kineve

zi Hasaeus beszte12czebácyai bányabiró mellé iJJnökökké Roisz Tó
biás szertámokot és Oottier István Do,1aonkos titkárt, jegyz6vé 
pedig Weidner Fe1i1:ine1dot. 

1688 május 21-én jelentést tesz a fól<srnaragróf az udvari ka

marának, hogy a beszterczebányai kamarához tsi·tozó müveket mind 

megvizsgálta, és kell6 rendbe hozta. A bányabejárási jegyz6köey

vek - sajnos - nincsenek mellékelve. 

1688 junius 10-én Ferencz Ja11·e az udvarbíró ZólynmJ ip-
csén. 

1688 julius l-én kinevezi a fdlc:srne1 2agróf a beszterczebáeyai 

bányabirósághoz iiJnökké FaistenthaJ Jer Tóbiás koh.6tisztet. 
1688 julius 21-én a :f6kama1'8gróf Bécsben van. 

10632/Mnti 
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1688 juli11s 29-én roegeml i ttetik egy levélben, hogy báró Szu

nyogh a f6kamaragr6:f veje. 

1688 augusztus 29-én a véglesi uradalom gróf Csákyné mostani 

gróf Magainé kezében van, és a grófné nem akarja megengedni,hogy 
az erd6kben göröndök t'e való fák vága"ttassanak • 

. 1688 szeptember 6-án panaszkodnak a beszterczebányai tisztek, 
hogy a köI'lllöczi kamara rajtok nem eegit, l59 ••• már régóta nem 
tudják kielégiteni. 

1688 november 2-án a f'6kam;11•agró:f Beszterczebányán van. 
1688 deczember 26-án írja ·Mi tte1•11,ayer Mátyás réz elárusi tó a 

beazterczebányai tiszteknek, hogy Esztergomban 232 mázsa ócska 

réz :fekszik, mely a vár bevétele aJkaJmával elfoglaltatott, és 
tábla rézre átdolgozandó, tehát azállitsák el minél el6bb Besz

teI"czebányára. 
1689 :február 13-án írja a :f6karoa,agróf a f'6tiszteknek, hogy 

gróf Brenner udvari tanácsossal az udvari kamara alelnökével Sel
meczre megérkezett, és nehány nap 1101Jva Beszterczebányára fogt\Sk 
menni, elvárja, hogy a tisztek és polgárok elejakbe jönnek zené

vel és zászlóval, és 6röml.Bvéseket tesznek. 

1689 j11nj us 5-án értesi ti a f"6\ema1agróf" a beezterczeb~ai 
-

f6tiezteket, hogy az eperjesi C010iesio határozata szerint Rad

vánszkynénak az 6 saját javai, vale1tiint a szerzett javak fele 
vissza adandó, és csak a többi jószág hagyandó a fiscus kezében. 
Miután ezáltal a lipcsi 11radal.ornhoz csatolt P1oedaio, Zemosta és 

Luczati n ez \J I adalomtól ismét elszek i ttat:nék, és idegen birtokos 
kezébe jönne, utasitja a f6tiszteket, hogy vizsgálják meg, val

jon a ezex•zett birtokok fele nem lenne e elegend6 értékil, hogy 

ez adatnék át Radváoszkynénak az emlitett 3 falu helyett. 
1689 j11nj us 9-én a f6kamaragróf 31. 550 x·f'tot vesz fel k5lcsön 

a kincstár számára kamat nélkül a fels6biebertá111si kisebb ré -

szesektc51.. 
1689 deczember 10-én a f6karoax"Bgróf Beszterczebányán vao. 
1690 május 31-én várták Beszterczebányán Gróf Brenner királyi 

biztost. 
1690 j11rii 11a 3-án rendeli a király ,hogy gróf Zobor Ádá11111sk, ki 

két ezred katonaságot toborzott , és feleze1~lt, a költségek 

44 .lll r:tttal a likavai 11radalo10 jövedelmeib61 6 S kamatokkal e

gyütt megtérittessenek. 

106'32/Hné 
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1690 november 6-án rendeli a király, hogy a f6kamaragróf min
den kincstári tisztviael6t61 és szolgától az október 26-án az 
osztrák tert okban kihirdetett patens szerint a fejadót be-
hajtsa. E patens szerint16~ •••• 1D$g8Sabb fizetéssel ellátottak 
!~~ .... kisebb fizetésüek pedig 1/20 részét a fizetésnek tartoz
nak mint :fejadót leróni, nejeik ennek :f'elétt és mjnden gye1mek 

1/4 részét az atyjuk adójának fizetnek. 
1690 deczember 20-án panaszolják a :f'dtisztek a Bécsben lev6 

:f'6kams1'agr6ft1sk, hogy a katonaság rendki vüli követeléseket tesz, 

melyek a népet egészen tönkte tenni :fogják. 
1691 április 8-án átkíJJ di a :f'6karna1~gróf Bécsb61 a besztercze

bán,yai könyvviv6nek Huppel vád levelét avval az utasitással,hogy 
&1"1·a, a mennyiben 6ket illeti mi el6bb :feleljenek, és a választ 

hozzája beküldjék, hogy 6 is megtehesse maga részér61 a felvi
lágositást. Huppel azt is :feladta az udvari kamarának, hogy fa · 
és szén hiány miatt nem lehet az uj kohóban az érczeket feldol
gozni, s ebb61 a kincstá1°11Ak nagy ká1ra száx111azik; pedig hát ez 
máskor is megesett, a néJkí1J, hogy a kincstár roeglqirosodott vol
na 

1691 április 21-én utasítja az udvari kamara a f6tiszteket 
hogy jelentsék :fel, mi az oka, hogy a Dl>eszterczebányai kohó szil-
netel faszén miatt? Igaz-e, hogy a főkamaragróf 1689-ben csak 
félannyi fát döntetett, mint azel6tt? 

1691 j11nius 19-én Oszter Henrik mos-teni tzi sáf'á111ak 600 rft 
és Lanser János Má.x•ton beszterczebáeyai kém) észnek 600 rf't ju
talmak engedélyeztetnek. 

1692 január 6-án kinevezi a Bécsben lev6 f6k:amaragróf Roisz 
Tóbiást eddigi beszterczebányai udverbirót és szertá111okot az 
elhalt Ruprecht Konrad Miksa f'6hi.vatali ellen6r helyébe ideigle
nes ellen61"I·é. 

1692 jan11ár 12-én Beaz te reze bányán Borai tzlcy János a magya 
királyi kamara biztosa egyezkedést kötött a német és magyar-tót 
polgárok között, hogy a 12 bels6 tanácsbeliek közill 3 német le
gyen katholikus, 3 német evangelilrus, 3 magyar vagy tót legyen 
katolik:us,ée 3 magyar V&f!;:f tót legyen evengeJjlois, és ha egy né
met katholilrus meghal, helyette ismét német és katholikus válasz
taseék, és ••••• 161 Aláirták az egyezséget ••••• 161Hinterskircher 
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JliháJy biró, Beniak Boldizsár, FeistentheJJer Tóbiás, Weisz 
Györgs, stlz-tzer Mátyás, Dr .Fri tz, Hona ta.dt János• Sme1•tni k 

Menyhért, Pt ekop Má1·ton, Schroauchler György, Puchon András ás 
Thuróczy János. 

1693 julius 9-én jelenti a beszterczebányai kohótiszt a Bécs
ben lev6 gondnoknak Huppelnek:, hogy elutazása után a tisztek ' 

megjelentek a f6könyvviv6 el6tt. és közölték vele a pontokat, 
melyeket Buppel teljesi tend6kül meghagyott, s megi..gérték, hogy 
ha a gondnokság teend6i t el váll~ja, neki engedelmeskednj fog
nak. A f6k:önyvviv6 elvállalta a vezetést, és megígérte, hogy e
setr6l esetre az 6 tanácsaikat ki fogja ké11ii • 

1693 deczember 3-án rendeli az udvari karoera, hogy miután egy 
mázsa réz 26 rftba kerül, ezentu1 a mérsékelt árban szállitott 
rezet csak ezen árban szároitea, hozzá adván még a mélyítés költ
ségeit. 

1694 január 29-én megemlittetik egy beazterczebá.nyai rende
letben Fx~tz András •Philosophiae et Medicinae Doctor, und bey 
denen gesambter bergstötteriechen Ca1111x,e1"11 Physicus ordinari11s". 

1694 márczius 3-án érteaiti a f6karoaragróf a beszterczebá
nyai lcemax·át, hogy Jakob Wilhelm I,anser von Moesz f6pén~táros-

sá, és Johan Antoni von Hiischenfeld f6 könyvviv6vé 

tineveztették. 
1694 márczius 5-én értesiti a f6kamaragróf a lipcsi és rad

vaneczi udvarbirókat, hogy az 11rada]mak praefect11rat11ea eltö -
rlSltetett, és az- udvarbirók a beszterczebányai f6hivatal alá 

rendel véle. 
1694 márczi•>e 21-én érteei ti Glantechnigg a beszterczeb 

tiszteket, hogy a bányában olajat csak az érez és k6vágok kap -
nak, a lámpa annál jobb, mennél mélyebb ás kisebb, faggyut csak 
olyanok ágetnek, kiknek sokat kell idestova já1·11i • 

• 

1694 j1,c1i ,1s 8-án Irox e helyettes lipcai udvarbi 1-ó. 

1694 szeptember 18-án a főkamaragróf Beszterezebányán van. 

1694 oJctóber l-én kineveztetnek Rupprecht Tóbiás gondnolr:ae-
gáddé Beszterczebányáxa, Oottier István bányabiróvá és udvarbi
róvá és szertáx"Ilokká Besz.terczebányét·a, Grueber Andx'ás György 

Besztercze bányára ti tká I'Isá • 

• 



1694 n ember 6-án megengedi az udvari kamara, hogy Schulz 
Tóbiás volt könJvviv6nek, addig is, mig számára valamely alkal-

matos álloc1iás nem találtatik, évenként 250 fi éleJmj pénz adas

sék. 
1695 r~~nil~ 19-án uta itja az udvari kamara a f'c5kama,~gr6 -

:f'ot, be a mi :s.tán az esztergomi érsek Széchenyi György meghalt, 
d m,6 4ltében 1691 jlmi,is havában ás 1692 január havában tett 
vág"."endeletei szerint a likavai •iradelmat a kincstá1't>&k hagyta, 
az árte fizetett vételárb6l pedig 150.000 rftból 130.000 1>f'tot 

kOlönf'éle vallásos testületeknek hagy ozott oly módon, hogy_ 
kincstár azok kamatait az illet6k:nek évenkj nt kiszolgáltassa;.) 

a f'6Jtamsragr6:f a likavai uradalom átvételér<51. azor1nal intézked

j é •• 162 e beszterczebányai karnara alá rendelje, roeghagyvao•• 
• •• 162 ideiglenesen az eddigi kulcsá1•t Nef'fzer Lénárt Jánost.Mi.-

tán továbbá nevezett ersek a szentkereszti birtokán és Sarl6n · 

készletben lev6 borát ás gabonáját a katonaságnak hagyományozta; 

intázkedjé a f6kamaregrdf, hogy e készletek azonnal összeirattas• 
ssnak és zár alá vátessenek. Vége~ pedig utasittatik a f6kamara

grdt, hogy az áreeki piset11,,1ot sede vacante 6 elsé'ge számára le

foglalja. / Az érsek 1695 febr11ér 19-én halt meg./ 

1695 márczius 16-mi Hirachner von Hirschenfeld Jozsef Antal 

· beezterczebányai f6könyvviv6nek a pénztár ellen6rzésáért éven

kint 200 ft engedélyeztet·k~ 
1695 április 25-án értesiti a király a beszterczebányai kama

rát, hogy miután néhai Széchenyi György esztergomi érsek a pálos 

barátokcVJlc '30.000 ttot • a budai Carmeli ta barátoknak 30.000 ttot, 

a S rvi táknak ',50.000 f't.ot t a pozsonyi Orsolya apáezékrtak 200000 
ftot, ,s az ottani M.iseri. k:nek 20.000 ftot, összesen 130.000 ft~ 
ot hagy ozott, és e égre a likavai 1,rade)mat a kincstát'll.9k 

áteng dte, határozza a király• hogy ez az ,,radalam ismét 11gy, 

· t régen volt, a kincstár kezelésébe vátessék, ás a bányaváro
si kamarához csatol~assék, az említett összegek•••• pedig az 
illet6knek kitizettessenek. 

1695 julius 28 4n Szeletzky János kineveztetik lipcai udva 
birdvá, és helyábe eaa ~i udvarbiróvá Franz Isiiaz 
helJer. • 



• 
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1695 julius 29-én ismátel etika iendelet, ho zsidók a 
bányavárosok köré,b51 7 mérföldlzyire el távoli ttassanak . 

1695 november 5 én kjneveztetik Johann Fex„1:inand von Hi1•sch-

berg beszterczebányai bányabir6vá. 
1695 deczember 3-án panaszolja Dióaay László einspeniger,hogy 

• 
midőn Körmöczre ment, hogy onnan pénzt hozzon, rablók megtámad-
ták, és lovát, fegyvereit s ruháját is elrabolták. 

1696 feb111ár 25-én megintetik Szeletzky lipcsi udvarbir6,hogy 
a pálinka égetést abba hagyja, és ne taI"tson ok tehenet kinc -
tári taka n. 

• 

1696 május 9-én a f6ksmaragr6f Bécsben van. 
1696 szeptember 15-én rendeli az udvat•i karoa1aa, hogy miután 

konstatá1tatott, hogy özvegy Radvánszk:yné született Máriássy J o
hanna Catharina elhalt férJének 13.450 f'tot k6ltsön adott, és e -

zért a radványi 11radalorora zálogjogot nyert, most az özvegy és 

fia kérelmére a radványi uradalom neki átadassék a kölcsön tör-
lesztése végett, és nnyiben az 11,•adalom értéke az összegnél 
nagyobb lenne, ezért a Lipcs mellett lev6 2 falu vétessék át vég
legesen a kamarához; a Radványhoz tai·toz6 erdők azonban és az 
ol vasztókhoz szükséges kőbánya használata a karns1-ának biztosi t
tassék. 

1696 deczember ,o-án z endeli a f6kamaragróf, hogy mi után lad

vánszky a jobbágyokt1ál levő követeléseket átveszi, és kiegyenli
ti, Radvánszkyné pedig a lipcsi 11radalo11,nál lev6 2 falu megvál

tásába beleegyezett, a f6tisztek Radváoszkytiak az utóbbi id6k
ben a beszterczebányai kamara által kezelt 1-adványi 111~daJrnat 
adják át. 

1697 auguszt,1s 19-én kineveztetik az eJhalt Faistenthaller 
Tóbiás helyébe beszterczebányai koh6t1sztté a volt erd6mester 
Hintersk:i.rcher György, és erd6mesterrá a volt kamarai kémléaz 

ás segédkohótiszt Merz Hiksa. 
1698 április 20-án roegemliti a f'ókaroaragróf egy 1iendeletében, 

hogy a beezterczebányai főpénztáros állomása üresedésben vao,és 
hogy a f6köxcyvviv6 halá1osan beteg~ 

1698 április 24 én jelentik Roysz Tóbiás és Hinterski.rchner 
György a f6ka111Sragrófnsk, hogy t · Birschner von Hirschenf'eld 

t6k:öeyvviv6 re.ggel ...... .i.1-. 

l 
• 
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1698 szeptember 8-án rendeli az udvari kamara, hogy. a kiocs
tár~birtokok, és uradalmak mio6sége, jövede)mez6sége, és költaé-

-gei egy terjedelmes lejrásba foglaltassanak, és mináJ el6bb fel-

ter jesztessenek, hogy azokat a ki.kii] dend6. titkos királyi bizott

ság megbix"áJbassa. 
1698 november 29-411 értesi ti az udvari kamara a f6Jc s11taragr6-

fot ,hogy azon esetre, ha báró Osztroschi tz örökös nél kii] megl1aJ -

na, és a lipt6ujvári uradalom a fisc11sra jutrse, elhatároztatott, 
• 

hogy ez az 11,•adalom a b~avárosi karoa1-ákhoz csatoltassék, és a 

rajta lev6 52.000 !t és 7.000 f't zálogteher az il1et6knek ki.fi

zettessék, mert az ,,a11dal.orn 100.000 f'tnáJ többet is megér, és 

mert nagy erdőségek ta,•tozván hozzá, e bányászatnak hasznáx'B vál-

hetik • 

1699 • • 
JJl11J 118 l-én kineveztetik Nef'fzer Jakab ljkavaj udvarbi-

• 

rónak. • 

1699 juli11s l-én rendeli a király, hogy e tisztvisel6kt61 vett 
kölcsönök ezentul csak 5 $-kaJ ksmetoztessanek, mert a ke11aat0Jsat 

rendesen kapják, kölcsönOk biztositéka kezükben~, abban a ke

gyelemben rászes(ilnek, hogy 1c incst.ári szolgál.atben á]Jansk, és 

ha ~ is mástól vették t'el a klSlcsönlSket, azokat reá bi1t,atják, 
hogy 5 $-ksJ megelégedjenek • 

1899 j11J i us l dn Roysz Tdbiás Beszte1 czebányán f'dkarqv vi v6. 
1700 julius 27-én ·é,·tesiti az udvax•i Jsema,a a :t'61cameragr6f'i 

hi vataJ t gondnokát Benedek Theobald var, llayein t, hogy polland; 

Ugynakökt&. egy oaeyobb kölcsön vétetvén fel, ennek törleszté-
se végett ávenlc int 2000 mázsa tábJ ax'"áz Beszte1 cze , ,s 
2000 mázsa Sza11oln0Jc a dl Ratiborcn át Boroazlóba szál J i ter,dd. J. 

2000 mázsán t'elill termelt r4z pedig iigy 11,i,nt eddig e bécsi riz

é 1 '11si tó hivatal utasításai. szerint ocla lc.üldex.i6, ahová kivánni 
fogja. A Hollandba ezá1litand6 rezet Jd.vánatos le vék:01,;yabh 
táblákban áJ J; tani ki, mint eddig, 11gy, hogy csak fél o] yan vas
tag legyen. 

1700 november 8-án megernlittetik, hogy Lipcsen papírgyár van, 

melyb61. egy rizsma irópapi ros 1 ft ,o k &*OD vétetik, a pat1aon0Jc ,11 

va} 6 papiros pedig 1 ftjávaJ ri.zeeeáoként. 

l 7<n február 26-án megemJ i tteti.k egy rendeletben, hogy a táb-

laráz ára Beezte1 czebányáo városi n#za~nJs ; nt 50 .rf't helyben 
t- ...) 

8eszterczebán3án. 
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1701 ju1i11s 24-én ki neveztetnek Mei 1x1er Ferencz, eddigi sel

meczi könyvvivó Beszterczebányán fc5pénztároseá; Roisz Tóbiás 

beszterczebányai könyvviv6nek; Ruprecht Tóbiás Alajos 111•v6lgyi 

bányamesteI"I"é; WilbeJ rob Farkas bányai1"11okk:á; Astner Jakab szer

tári ix-nok:ká UI völgy1ie; Waldtner Ádám jeszen.ai bányai1"Uokká; 
• 

Wéydtner Fe11linand rhoní tzi sáfáx"lá, és Hel thaller Gáspár éx-cz-

mér6vé a beszterczebán;yai koh6hoz. 

1701 szeptember 26-án jelentik, hogy Dr.Fritz meghalt, az öz

vegye pedig a gyerekeket a lutheranus iskolába jáx-atja. 

1701 november 16-án rendeli az udvari ksrnar-a, hogy a táblaréz 
• 

·bányavárosi mázsája 52 ft 48 krért ál"11l tessék ezentul Besztercze-

bányán. 

1701 deczember ,o-án rendeli az udvari ksmez·a, hogy mi után a 

selmeczi karnara a texmelés csökkentése miatt-most már nem lát -
hatja költséggel a beszterczebányai kamarát, a havonként szükaé

,ges költségek fedezésére Beszterczeb~án ennyi. réz adassák el, 

a111ennyi sz<tkséges. 

1702 jan11ár 22-én rendeli az udvari kamara, hogy mi után a 

aelrneczi )amara mostani megapadt te11c1eláse mellett nem képes a 

beszterczebányai réz,,,;iveket köl te éggel ellátni, a köl tságeket a 

bécsi rázeJál"'lieitó hivatal adja, és a sz\ikséges aeyagoka" is ez 

fizesse ki. Nem szabad tehát a rezet Beszterczebányán eladoi,ha

nern mindent Bécsbe kell ezá)littatni. 

1702 január 24-én Dr.Haberlandt neveztetik ki beszterczebá-. . .. . n·-ya, phyeicussá. 
1702 április 29 én jelentik a beszterczebánj&i f6tisztek,hogy 

Dr.Fri tz11é nem engedi az 6 fiait a katholilrus iskolába já1.11i ,ám

bár erre már többször felszólittatott. 
1702 j11,1i ua 19-én Johann Gottried Haberlandt a kamaxlfli physi

cus Beszterczebányán. 
1702 j,i,1ius 27-én 'lnaJJer Izrael eJhalálozása következtében 

roeg(ix•üJ t revistyei udvarbirói ál J 0111ásra kineveztetik Hi J Jer Se-

1011101,. 

1702 j11r1í us ~o-án rendeli a ki1AJy, hogy az ,~ zsidójának: és 

f6 hadi ügynökének / 11,asseren Ober Kriegsfactoin 1,md Juden / 

Oppenheimer Salarnoranak a t6le kapott k6lcsön6k törlesztésére 

500.000 n fizettessék, vagy pedig, ez ez összeg évenlcint 2000 
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má:zsa rézzel t6rlesztessék azon árbac,, mellyel az Beszterczebá
nyán eladatik • .lfegbagyatik tehát, hogy a hollandi kölcsön törlesz„ 
tésére rendelt évi 4.000 mézsa rnel1ett még Oppenbejrner számára 

is évenkiot 2.000 mázsa réz te1i••eltessék és neki ott helyben 
Beszterczebányán át.adassék. 

1702 október 9-én jelenti az adt&tioistrator a f'&'eroaragróf'r•ak, 
hogy Rákócziné számára 4000 f'tot Bécsbe kílld6tt, de több pénzük 
njncs egyik kamaránál sem, és kérnek mjel6bb segítséget. 

1702 november 3-án jelenti az adm,j ni s trator a f'6kemaragróf'

nak, hogy a beszterczebányai kamara, valamint a többi is nagy 
aziJkstigben szenved, és ha jelentékeny segi tséget nem kap, tönk

re meg. 
1702 november 11-án rendeli az udvari ka,,,ara, hogy a beazter

czebányai tisztek igyekezzenek a hollanői kölcsön fedezésére 
szolgáló rezet mindenesetre termelni, s amit még azon felül ter
melnek, annalc eladási árából a költségeket fedezni. 

• • 

1702 november 20-án értesiti a király Mayer Benedek Theobald 
sdministratort, hogy Deoz János bo]Jandi kereaked6:t61. 2 millió 
hollandi .ttot vett kölcsön, és ennek az 5 -$-os kamatainak töi,,_ 
leeztésére évenlc int a beszterezebánya és szo,110) ooki bányákból 
6.000 mázsa rezet , és az erdélyi és f'els6 magyarországi bányák-
ból 200 hordó kénee6t kell Boroszlóra szállitanj. 

1702 november 20-án értesíti a király a fdkamaragró:fi hiva
t alt , hogy Denz János hollandi kex~aked6t61 800.000 taJJért vett 
kölcsön ás lekötelezte magát, hogy mjg ezt vissza nem fizeti 
mjnden az országaiban te11,1elt rezet, ávenldnt legalább 6.000 má

zsát, és kéneeót évenkint legalább 300 roázsát neki fogja megkíil 
detni további eladás vágett. h által rnegszíiník az eddig Bécsben 
volt rézeladási hivatal, és ezután Denz maga fog e tekjntetben 
intézkednj. 

1702 -ben So 
és Meix11er Anta1 

x•vogel a preefectus bonor,ini 
a f'6pénztáx'llok. 

Beszterczeb~án, 

1703 jan11ár ,-án 1c jmutattatnak a ki nestáx•i jószágok tisztvi
sel6inek jára11d6ságsi : 

pr ae:t'ectus bonox·,11,, Sauervogel Antal József' 
ávi fizetése 600 ft -
.Deputat,,cr1e nj nca meghatározva. 
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A lipcsei uradalomban 
A plébános kap éven\int 
a 3 ki1•ál y (lnnep~n 
Szeleczky udvarbíró fizetése 
Deputat1i1,,s: 

· 12 véka gabona 

75" zab 

12 szekér széna 
Mi.nden f6zet s8rb61. l 1/2 akó. 

41 ft 40 

1 • 30 

400" -

• 

• 

xr 

" 

1 

Ezenkjvül 12 akó sör a levelekkel jöv6 hajduk számára, ezt a 
sört 12 :ft 48 k:ral megválthatja. 

Minden bírság 1/3 része. 
Az ,iradalomban lev6 minden juhtól 1/2 kr. 

A 21 szállás mindegyikét61 éveokint 1 bárány és 1 sajt. 
Az 11rada)mi gabona ldcsápeléaénél a pelyva és az utolsó mér

ték, ha nem tesz egész vékát, az udvarbíró és kulcsár számára 
töltetik, ennek 2/3 része az udverbiróá. 

Kulcsár Árvay Imre fizetése 130 ft - 11· 

Deputat,ima: 
163 

••••••••••• 
Minden :f'6zet s6rb61 ,14 &kóo 

A likavai ,,radalomban 
A rózsahegyei plábános 1cap ávenkint 12 akó bort. 
Udvarbíró Ne:f':fzer Jakab fizetése 
Deputat,ima: • 

215 koretz zab .,,... 
minden birság 1/3 része 

usarum director Okolicsányi 
Deputat,ims: 

15 koretz 
24 roz 
18 • ár 
l darab hizott disznó 
l koretz brinza t111"6 

Kultsár Török János fizetése 
• • 

koretz roa 

Pál :fizetése 

• 

• 

400 f't - 11' 

66 :rt. 40 M t• 1 

' ' :rt. 10 
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24 koretz árJta 

24 11 zab 
-
4 .. 
1 • 
3 akó bor 
20 itze só 

-
haidins 

borsó 

18 " vaj 
1 da1oab hizot t diszrió 

4 • juh 

4 kOI"eCZ korril 6 

A 1-evistyei 111-adalorr,beo 

A zsat'llóczai plébános évenkint 
és 20 véka gabon 

--

a geletneld plébános éven.kint 
Causarum diI"ector Okolicsányi Pál 
Udvarbíró Müller Salamon 
.Deputat,it,ia : 

52 véka gabona 
60 • zab 
2 öl széna 

mjnden bírság 1/3 része 
A bá1•ány és gabona tizedből 50 ft 

minden főzet sörb6111/2 akó 
Kulcsár 

15 véka zab 
1 öl széna 

· minden f'6zet sörb61 1/2 akó 

A sask6i 11radalomban 
Procurator Okolicsányi Pál 
a ladoméri plébános 
a sz klenói pl4bános 
• • tanitó 
udvarbíró Hentaller Ferencz 
Deputat1111w: 

mjnden bírság 1/3 része 

• 

• 

• 

138 ft -

10 -
312 .. - · 
,oo .. -

,I 

130 ft -

100 f't -

12 • -

90 -
15 • -

,oo. -
\ 

20 váka te1111elésére vetés éra vaJ ó szántcSf'aldek. 
a tizedb<51 minden gazdátcSJ.. , x c• 
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minden :f6zet sBrb61 lakó. 

Kulcsár Euchari11s Singer 126 f't. - j 1' 

minden :f6.zet sörből 1/2 akó. 

1703 f'eb1•11ár 25~én kérik a beszterczebáP.yai f'6tisztek, Meixtier 

és Roisz, hogy adjon az administrator a jaszenai kovandfuva1~sok-
• 

nak el6leget, mert enéJ k:C1J nem akax•11ak szálli tani, a besztercze-
bányei pénztárban pedig nincs egy krajczár sem, és a pénztáros 

már a JDBg& pénzét is mind kiadta. 

1703 február 26-án azt válaszolja e1·re az admi ni st1·ator ,hogy 
miután az udvari kamara megtiltotta a veres pol t111-ák verését, 

• 

nem segithet rajtok, hacsak a :fóke,,,aragróf' ígért 20.000 :ft meg 

nem érkezik. 

1703 rnárczi11s 2-én megemli ttetik egy rendeletben, hogy a ka

marai ügyek megvizsgálására egy bizottság van Beszterczebányán, 
és Georg Erasmus Schickl1roayer udvari kamarai számtanácsos annak 
tagja. / Báró Löwenb1;rg volt a bizottmány f6 személye, és a vizs-

~ 

gálatok f'6képen val.lási dolgokkal foglalkoztak/. 
1703 j,,,,; 11s 7-én irja az administrator a beazterczebányai f6-

pénztároeoak Meixr1e1"I1ek, hogy hallomás e:zexr.i nt Rákóczi neve a

latt felső Kagyarox~zágban tatár és magyar csapatok garázdál

kodnak. Utesitja Meixnert, hogy igyekezzék ez iránt Kassáról biz

tos hirt szereznj, és vele közölni. 
1703 október 29 én164 irják a Rákóczi f6tisztjei Besztercze

bányáról a favágó m11r1kásoknak latinul, hogy m11nkáikat el ne hagy

ják, mert Rákóczi bizot Kö:r"Dlöczön módot f'og talál ni, hogy 
rövid id6 alatt pénzt és gabonát kapjanak, és 6k maguk is ig\,·e

kezni f'ogtlBk, hogy a m11nkásokon minél el6bb segi. tsenek. Egyébi

ránt ilyen háborus id6ben tiltceles11111el kell lenrú. 

1704 január 8-án jelenti .Mei,crier és Raisz báró Hellenbachnak, 

hogy mikor Rákóczi elfoglalta Beszterczebányát m.e. 20.000 f'ttal 
volt adós a kamara a m11nkásoknak, de azért készletben volt '.3000 

mázsa tábJaréz. 
1704 február 6-án irja báró Hellenbach a beszterczebányai f6-

tiszteknek, hogy a fejedelem nagy összeg beszáJJitását ld.vánja, - . 
mellyel a szomolnoki bál',yán akar segi teni. 11:i.vel ez most lehe -

tetlen, utaeitja a f'6tiszteket hogy jelentést tegyenek, menn_yi
vel te t•toznek még a ,a,,x,káeokr,alc 
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1704 február 12-én írja bárd Hellenbach, hogy a fejedelem ••• 

kéilkövet kíván a vidékr6l, s miután •••• 165 kovandokból kénköve 
káazitenj •••• 165 kell 6t küldeni a jaszenai kovandbányáb.oz, hO#!J 

nézze meg és tegyen jelentést a kénk6 gyártásról. 
1704 márcziua 10-én báró Hellenbach 500 darab puskát rendel 

meg a lipcsi puskamfiveeEA ,,él. 
1 

1704 roárczius 18-án válaszolja e1Te lleixtaer, hogy Lipcsen so-

ha sem csináltak puskákat, hanem Sréter ur egy lipcsi lakatost 
killdött Meczenzé:fre, és ez onnan hozott 200 puskát, ás többet 
is hozhatna, ha meg,"endel tetnék. 

1704 j1mj 11a 2-án megeroli tik eQ jelentésben, hogy küldenek 
Selmeczre nagybányai ólmot, és eg/ pár .feháncsb61 kész(llt szál
litd kötelet . 

1704 j•icaius 18 án bizonyságot 4J .Jit ki lfei ,,,er és Roisz, hogy 

a Bercsényi tábo1nok parancsára május l'.3-án elfogatott kirsch -

bergi Hasaeus Ferdinánd János bányabiró, és Schindler János besz-
• 

terczebányai polgár és tanácsos, )ik most Gácson fogságban van
nak, ha a tábo1uok 6ket kegyelmesen haza bocsátja, ~jndeddig, 
roig ügytJk el nem itéltetik, Beszterczebányáról nem togiraak eltá

vozni , és ha felszóli ttatnak, azonnal meg fogx,ak jelenni • 

1704 október 13-án jelenti J4eixcaer, hogy a bombák öntéséhez 

és megtöltéséhez szfikaéges anyagokat már megszerezte, s az ott 
14v6 tüzéreknek átadta. 

1704 október 27-én jelenti Meimer báró Hellenbacbnsk, hogy 

Weiszná) talált nehány hordd igazi tokaji bort, az ára ho11ión
kint 60 tallér, van mág mádi bor is hord.óok int J5 taJ lére,,, kap

ható. KíiJ d császá11Y1adarat és csigákat. 

1704 november 1-án irja báró Hellenbach J4ei 1r,er1aelc:, hogy a 

fejedelem már elment Selmeczr61., mert a békealkudozásokból nem 

lett sex111c1i sem. Kár most nem ezí1kséges több császá1111Sd& t"&t Jdil -
deni. 

1704 november 13-án irja báró Hellenbach,hogy a fejedelem je

lenlétében Vihnyán tartott tsoács.kozások határozata szerint e -
zentlJl a tisztek ktsvetkez6 fizet4seket fogxiak kapni : 
ezel6tt kapott a f6p~nztáros 1200 :rtot,ezután kap 800 ~ot 
• " 8 f6köllj'tViV6 700 " " " 400 ° 

" a kohdtis~t " • 376 • 

• 



-
• 

az erd6mester 
bányabiró 

ezel6tt kapott a pénztári tiszt / / :ftot,ezután 
• .. a titkár 400 .. tt 

• " az udvarbiró 380 " • 
• 

segédtiszt 
fa ÍI"UOk 

szén ixnok 
a kama1~i Ol"VOS fizetése megszüntetik. 

U1·völgyön • 

• 

" 

-

• 

06)2/?iané 

" 
• 

s te r 500 f"t 

bányairnok 

szertá, 110k 
kéml.ész 

300 " 
segéde 

társpénztári imok 43 :rt 
taj ovai sáfár 

• 

" 
" 

, 

" 
" .. 
" 

7 bányaügyel6 Urvölgyön á 50 f't 
bányaorvoa 
az uj kohóban sáfár 
.. • • 
.. • " •• 

Óhegyen sáfár 
Moetenitzen sáfár 
rézhámorban sáfár 

j J"llOk 

ércz,,aér6 

rézhámorban ellen6r 
Rhonitzon aáf'ár 
gereblye i1nok 
Jeazenán imok 

erdéa~ 

• 

2 erd6keril16 

sörf6z6 2 legén.nyel 
karoaraházi kertész 
drabantok tizedese 
2 kamarsházi E pu6r 
a f6pénztároe re 
a gereblyée á mester 

n 

.. 
a 

lt 

• 
.. 

kap 

.. 

.. 

• 
" 
• 
" 
" 

.. 
" .. 
• 
" 
" .. 

300 n.ot 
258 " 
'.350 • 
260 .. 
300 .. 

' 

181 • 
116 " 
104 " 

350 f tot 
220 

180 

99 
123 

26 
116 

1050 
52 
• 

108 

104 
86 

104 

104 
,oo 
200 

125 
250 

86 

75 

75 
130 

50 

75 
30 
:,o 

104 

104 

" 
" 
" 

.. 
" .. 
" . 
.. 
.. 
.. 
• 
" 
• 
.. 
" .. 
• 

• 
n 

" 
ti 

.. 
" 
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1705 február :5-án panaszkodik lfei 111er, hogy t'oppaot DB.f!3 hi

deg van, a viz egészen be:f'agyott, és sem a rézhálllorban, sem a 

puskapo111taJ ornban nem lehet dolgoza,i , de JeszenAn a kénk6gyártás 

jól megyen. 
1705 márczi•is 1 én rendeli b4r6 Hellenbach, hogy eg ügyes 

rudasönt6 két munkással és a szükséges azexszám.okkal azonos] Nagy 
166 bányá,a kílJdessék, hogy ott a rézpénzrudacsok: öntését ••• 

1705 márczius 2-án írják a k6111,öczi fc5tisztek, hogy a ráz

pénzveréshez hetenkjnt 50 mázsa rézrudacs szükséges. 

1705 márczius 24 én jelenti Mei111er, hogy a rázhám.orbao már 

kijelöl ták: egy uj önt6 tiizhely helyét, a tiizhel.y és hozzávaJ 6 

vízkerék felépi tése 1000 ftba fog kerül ni • / Hellenbach szárt 
rendel te el a ti)zhely épi tését, hogy a rézpénz veretést nagyobb 

mértékben eszközölhessék Körmöczön és a11iellett a tábla réz önté- , - • 

se hát12smaradást ne szenvedjen .• / l.67 / 

1705 máj•>s 9~n Zolnay János a 1ipcsi proviaor. 

1705 j•ioj ,,s · 11 én ir ja Jleixrier a kö1"U1öcziek1aek, hogy a bér

fizetésre 100 ezer f'tra van szílk:sége, mert LibetbáD,yán a vasol
vasztó havonJcint 5-600 f'tba ket'ílJ, azonkívül pedig sok vasat kell 
venoi a laf'etták és tábori szekerek vasalásáxa, Tiszolczo,1 is eo 
uj olvasztdt állítanak fel bo11ibák ás g119nátok öntásére • 

' 1705 október 2-án panaszkodik Meixner, hogy Be1cseny:iné 

száméra sokszor kell fizetnje és Bercsényiné azt ki.vánja, hogy . 

ez a pénz a kamara terhére elszámoltassék. 

1705 október 8 ón I"endel.i báró Hellenbach, hogy ha Bercsé

nyiná szárnáxa valamit fizetnek, azt Bercsényi.néve] elismertessék, 

ás az elisme1•véeyt küldjék meg neki, 6 majd be fogja azt számi -

tani a tábo1 nok r.ak küldend6 pénzekbe, de a );'acc,sra terhére nem 
szabad azt elszámolni. 

1706 j,,n; •is 19 én megemli ttetik, hogy báx·ó nobusi tzlcy az 

el.nöke a consili••·o oecono11,j c,,1111,ak Beszterczebányán. 

1706 november 6-áo jelenti llei11ier, hogy a drágaság növe -
kedik, ás a 10111,k:ások az eddigi bérökb61 meg nem él.hetnek. A ga
bona k:észletet kénytelenek a mixxak.ásokraalc ki.osztani. A f'aggyu is 

• 

napról napra drágább. 

1706 deczembe-r 9-4n me gem) i ti bá,•ó Hellenbach, hogy Bercsá
nyi tábo111ok Beszterczebán.yán fog lakcai. 
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1707 jan,iár 4-én panaszkodik báró Hellenbach, hogy a megyék 
a bányászatot nem pártolják, és annak hasznát f'elfogaai nem tud

ják. 

1707 rnárczi11s 19-én panaszkodik báró Hellenbach 14eiJ1t1eI11ek 
irt levelében, hogy mjnden rosszul megy és fél, hogy nagy sze
rencsétlenség fog történni. A tisztek régi fizetésének hély1e
á] 1 i tását szorgalmazta a f'e jedele1t1t1él, de nem eszköz61hetett ki 

a-e,,,u,i t, árnbár eléggé igyekezett, mert 6 maga is nagyon szenved 
e miatt. 

1707 rnárczi11s 25-én jelenti Mei>taer, hogy roppant nagy a 

drágaság, és még sem l~het faggyut kapni, a napokban 42 fton 
vették a fagg,yu mázsáját. 

1707 márczilis 27 én réz koporsót rendel meg báró Hellenbach , 
de nem irja, hogy kinek? Egy másik leveléb61 11gy látszik , hogy 
saját családjában történt a haláleset. 

17(17 április 18-án értesiti báró Hellenbach a tisztviselc5-

ket, hogy a fejedelem a régi fizetések f'olyósi tását megengedte . 

1707 május 21-én jelenti Meixner az ónodon levő báró Hellen
.bachnak, hogy a napokban olyan felhőszakadás fo1111a es6 volt a he
gyekben, hogy a Garam nagyon megáradt, Rhonitzot is elö~tötte, 

-
a farakó helyekrc51 a kirakott fát mind elvitte, a hidakat elszak-
gatta, és Beszterczebányán is elszakitotta a fels6 gereblyét, s 
az alsóban is azakitott egy 4 öl széles t, melyen át vagy 
80 stabl :fa el11szott, de hálistennek, ho,gy a többit megtarthat

ták, mert attul féltek, hogy mjnd e]megy. 

1707 j11ni us 6-án jelenti Mei::-11er az ónodon levő báró Hellen
bachnak, hogy a tegnapi vásáron a gabona vékája már 8 1/2 tallér 
volt. 

, 
l 7Cf/ j11ni us 21-én ir ja báró Hellenbach Onodról J&eixxiex'llek, 

az 5 garasos pénz 2 garasossá devaJváltatott, és csak olyanok 
fogtaak elfogadtatni, melyek Kö1,n6czön lebélyegeztettek. Bemény
li, hogy ennek következtében a dJ3ágasát roegszilni k. A polt11x'ák 

értéke me g,11arad. 
1707 szeptember 17 én írja báró Hellenbach Mei,xaernek,hogy 

a fejedelem rendelete szerint a k:iUf'öldi ••• 168 elbocsátandók és 
bentszűlöttekkel helyettesitend6k; e 1endelet következtében el 

kell bocsátani a f'6könyvviv6t, az udvarbirót, a rézhámor s,fárt, 
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~s s ta írnokot, utasítja tehát Jieixcaert, hogy a többiekkel ta

nácskozva ajá:llatot tegyen, kiket a]JraJmazzanak helyett5k? 

17'17 o~óJ,er 18-án rendeli báró Hellenbach a fejedelem meg

hagyásáb6:i., h,,gy :Miroer Menyhért ~6 körcyvvi v6vé, PaJ i ts Péter 
ft!zháa,r ~ sá:f;1r12á, Stemper János gereblye i12nokká és Puchan fa 

i1•ner~ ki oeveztessenek. 
1707 október 13-án ir ja báró Hellenbach, hogy a szélakcaai 

m11cLkások az egész héten zavsrogtak, a társpénztárt er6szakkal el

vitték, és nem dolgoztak, és sem az 6, sem a katonaság intései
re nem figyeltek, és annyira vitték hogy rna a katonaság kényte
len volt 6ket er6szsk:kel leve11ai, közéjUk 16tt, és többen meg -

haltak. Az ,,,•völgyi 111,rokások vegyenek exT61 példát, és ne zava

rogja11ak, hanem ha valamiben hiányt szenvednek, terjesszék azt 

el6 n.yugodtan és illend6en. 6 éjjel nappal azon törekszik, hogy 
a b~ák szijkságletei t fedezhesse. 

17<17 október 17 tin írja báró Hellenbach Meicxaex·x,ek, hogy 
nemsokára megtudja Bercst§nyit61, hogy mit határozott a fejede

lem a rézpénzre nézve;• ich wollte meinerseits ·nicbt achten, 
weoo ich in einer aoderen Stadt lebete, nicht in einer Bergstadt, 

welche Bergleuten, weil ich kein weisz Geld geben kaiao, wie kan 

ich zulaszen, dasz man von ihnen eines begehre.· 

17<17 november 4-én ir ja báró Hellenbach Mei 1r1e1·11ek, hogy a 

jöv6 héten gróf Csáky fog Selmeczre érkezni mint fejedelmi biz

tos, és a bányamilvek ellátásáról gondoskodni lesz a :t'eladata. 

Meghagyja tehát llei.1tcie111ek, hogy a többi f6tisztekkel együtt jöj
jenek akkorára SeJroeczre és adjanak a gróf.uak mindenben kell6 

fölvilágositást, hogy hány embert foglalkoztatnak, mi a költség 

ée mennyi a te1uelés. Attól fél, hogy mjndazokat a bányákat, me
l_yek veszteséggel dolgoznak meg fogják szüntetni. 

1708 jan11ár 3-án ártesi ttetnek a beszterczebányai f6tiaz -

tek, hogy az országgyOlés határozata szerint a rézpolturák ér -
táke ezentul csak l kr. 

1700 február 25-én írja báró Hellenbach 14ei1x1eI"11ek, hogy a 
beszterczebányai kamara számára Beszterczebánya város 9500 ft 
és Zólyom város 2500 t'tot fehérpénzben f'izetni köteles, evvel 
tehát a bérek fizetését megtsx•thatják. 

10632/Mná 



-
• ez s -

z z -
8Z • 

• ez 0 

zol 
• -t ' 

z 0 ö ' 
t ' 

0 e 

8 zto e z -
• n ne a e -' ' 

ts 1 

z 0 6 0 0 0 -' • 6 • r 0 n -
e 8 0 u 

b ó -ó 
' 

0 

ó • 0 

z 

' 
e 

z ö • 
0 

• 
J 

2 • 

-
U8 

9 
• • 

0 

-
-

0 



• 

·-

• 

- 850 -

nák többet szünetelnek, mint dolgozx,ak, mert a f'al1>siak nem jön

nek 1a11nkába, ámbár e miatt eleget siirgetik a lipcsi udvarbirót, 

de 6 se tehet aea,c,,i t. E héten a há.nyókon a szokásos 165 asszony 

helyett csak 7 asszony dolgozott , és mivel szo11maton nem lesz 

f'izet.Se, kijelentett~k a bányászok, hogy hétf'6n nem fogc,alc mun

kába jönni. Kári a bárót, hogy írjon a bányászokx,ak, mert az 6 

szavá1°a már nem hallgatnak. A 03omoruság és szíikség rnár oly nagy, 

hogy miután nincs se pénz, se gabona, és az erd6kben már vadal

ma sincs, most már a gyökereket és az éretlen szedret eszik, és 
ilyen táplálék mellett ugy néza,ek ki, mint a kísértetek. 

A bányában pedig a 1011nkahelyek nagyon szépek, ugy, hogyha 

dolaoznának, egy h6J1ap alatt 12-15 száz pa1u érczet lehetne ter

melni , és nagyon sza,,oru, hogy ez a már 900 éves bányamü igy el

pusztul. 
A mt1)t hétf6n kihirdették, hogy a polt11r-ákat és az ezüst 

~e aranypénzt nagyobb árban el kell fo~adni, de nem ad reá sen

ki sec,111,i t. És ha id6vel el is fogadják a pénzeket, avval nem ér-

nek a bányászok semmit, mert nem vá1'hatnak, s mert/ a 
dennap ennivalót kiván. 

• gy0311or m1 n-

1708 auguszt11s 24-én írja báró Hellenbach, hogy ugy látszik, 

a háboru ismét közeledik a bányavárosokhoz, és fál, hogy akkor 

a vizhuzók mind elszöknek, és az ezUstte1111elés egészen megszü

nik. 

1708 szeptember 7-én t'olyarnodnak a beszterczebányai tisz

tek báró Hellenbacbhoz, hogy hátx•eJ év6 hathónspi fizetés(tket u

~lváeyo zza, már mindenilkbcSl. kifomak, és ruhájuk is csupa 
rongy. 

1708 október 27 én báró Hellenbach Lutsati oból ir Meii,ier

nek, hogy tudomása szerjnt a németek llieb-en voltak teg11ap,te

hát vigyázva kell a selmeczi küldeményeket exJ>ediáJni, nem Zó

lyoa, felé, hanem Osztroluka felé, vagy még helyesebb, ha se,,,a,i t 
sem küldenek Selmeczre. 

1708 november 8 án már Löttelholz táboxnokt,alc tesz jelen
tést Meixner. 

1700 noyember 9~n Meixraer Ferencz beszterczebányai f6pénz

táros jelentése az udvat•i kamatához : 

10632/Mná 
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1708 deczember 21-én 1endeli az administrator, hqgy a vá

rosbírónak ás tanácsoaokciak uj évkor tört,oendc5 választása után 
a beszterczebányai f6pénztátos az ujonnan megválaaztottatat ma- · 

• 

gához hivasea, és a király nevében megerc5sitse. A kincstári tiszt 

visel6knek pedig megtiltsa, hoQ a városnál semmifále hivatalt se 

viseljenek• kiváve a bányabi 116t, ki a tanács tagja. 
1709 febi•,,ár 5 én jele,nti Kei axaer az admi ni strato11aak, hoo 

a kamara nyo,aoruságá, 61 csak azt akerja megemliteni, hogy a Bá

kóczi ko11iaányzáea alatt a ten11elés mind. elhordatott, és minden 

anyag elfogyasztatott anéJkilJ 1 hogy valami beszereztetett vol

na, 6k: mostan csak k6lcsönökkel és ad ágokkaJ gazd4J icoiinak. De 

azért mégis elkészitettek m.ár 700 mázsa tábla,,s:zet, és 4 hét 

01,iJ va ismét készen lesz 400 mázsa a tavasswJ ped.ig a mosdmil

vek te1111eléséb61, a báeyaérczeken kivíll, vagy 500 mázsa rézre 
lehet az4mi tani • Az 111•völgyí bányában a vájatvégek szépek, de 

keveset lehet szállitani, mert minden össze ven a,,olva, mind-
• 

ezt azonban le :t'ogják gyorsan gy6zxai • csak a 111,,a,icások fizetése -
járjon rendesen,mert kill.önl;>en az ébség miatt csak kold•iJni me-, 
hetnek és nem dolgozhatnak. Njncs készletben aJcx,akötél és fe.gy-

f!3\l is legföljebb 14 napig lesz még, és hitelbe nem ad senki. 

II!;/ van ez a t6bbi 111ílveknél is. 

• 

Bhonjtzon a bányák igen jól állanak, mikor a császá,'Í kato

naság megérkezett, Rhorii tzról 450 máza& vasat vettek át, melyek

b61 a z11zónyilvasak Kö1111öczre és SeJmeczre kílJdettek, de pénz 

nem jött értük. A sáfár csak most jött vissza, mert fogva vit -
ték 6tet a rebellisek, a sáfár nagy gonddal kölcsönzött össze a 

plábánosoktól annyi gabonát, hogy a auicakásai t az éhen baJástdl 

roegóvhatta; de sokáig ez az állapot fenn nern ta1•tható, és igya 

szép bánya és kohó11úlvek el fog, ,ak puszt11J ni • 

1709 május 10-én jelenti a beszte12czebányai fmrl vatal az 

udva,•i kamarának, hogy az 111•völgyi bányászok megint nem dolgoz

tak 14 napig, mert nern kaptak sem :fizetést sem gabonát, és 

nincs mit enniök. Az erd6k tele vannak rebeJJisekkel, ás azért 
, 

nem lehet az idén fát sem vágatni , de van Besztex•czeb4nyán any-

n.yi, hogy s kohó folyvást dolgMhatik. Bhoxai tzo11 megkezdták a 

m•rnkát, de a zonneJ meg,sohaoták mcat a rebellisek, és a lovai Jcat 

elvitték, a sáfáx·t ki.rabolták. Urv61Qön van m.e. 2400 pacu érez 
• 
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tettek, de nem gyujtottak fel sexaxoi t. 3 nappal ezel6tt. pedig a 

város felsó kapuja el61 hajtották: el a marhát, de Lipcsen tul u-
• 

tól érték 6lcet, és a zsákrriányt viasza vették. 3 emberüket lel6t-
ték, 3 embert és 12 lovat elfogtak. A rebellisek miatt nem lehet 
Rhoni tzon dolgozni, és fél6, .hogy Selmecz és Köx-möcz nem kaphat 
elegendó zuzó vasat az idén. 

1710 május 7-én meghalt Raisz Tóbiás beszterczebányai könyv
vivó „ 

1712 február 11-én Neffzer Jakab János a beszterczebányai 
f'6pénztáros. 

1713 április 5-tm Zsembery Sam,1 a kincstári jószágok prae
fect,1sa . 

1713 deczember 25-én irja a f'Okaroex'agróf, hogy a beazter
czebányai költségek fedezésére, ha a rózsahegyi sókamara bevé
telei nem elégségesek, Soóvárról :fog pénzt küldetni. 

• 

1714 márczi11s 31-én roegeml.ittetik, hogy miután az év ele
jét61 fogva megszUnt a rézmüvek ellátása So6várr61, és , az udva
ri kamera megigérte, hogy e czélra más alapot fog ~jelölni, a
zóta a fizetések elrosx-adnak, és most már az 11,•völgyi m,ic,kások

nak 14.000 f't követelésük van. Kérik tehát a :fókamaragr6f'ot,hogy 
az ellá iránt intézkedjék, mert különben a m11nkások nem 
dolgozhatnak. 

1714 máj11s 9-én értesi ti a Bécsben lev6 f'5ksmaragr6:f a f6-

tiszteket, hogy egy szekér 20. OOO f'ttal el k:iil detett Selmeczre, 
mely összegnek f'ele a beszterczebányai müvek számára van. Ezen

tul rendesen f'ognak az ellátmányok Bécsb61 következni. 
1714 augusztus 15-én írja Neffzer fdpénztáros a Bécsben le

v6 f61cama1ugr6.fi1Bk, hogy megkapták 11g,yan az ujabban küldött 

10.000 ftot, de az nem volt elég, s igy ismét a d6sok ma1°adtak 

különösen a favágóknak kellene még 2000 f't, kül6nben nem lesz a 
jöv6 évben fa. A rhoni tzi m11nkások sem kaptak se11111ii t, a tisztek 
pedig az egész kez•íiJ etben 8 hónap óta nem kaptak :fizetést. 

• 

1714 auguszt11s ,o án beküldik Bécsbe a beezterczebányai :f6-

tisztek a kivánt} évi kimutatásokat, melyekb61 ldderill, hogy 

1711-ben a Rákóczi ideje alatt elmulasztottak pótlása miatt 
16.607 fi 96 d volt a vesztee,ég; ez évre még ma is tax•toznak a 
m11nkásoknak 8.000 f'ttal. 1712-ben 4 . 009 f't 16 1/2 d volt a nye

resség, és 1713-ban 20317 f't 28 3/4 dvolt a nyereeség. 
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1715 márczius 12 é'l / 39 .sz./ panaszkodik a f6könyvvi v6 a 

f5lrema,-agró:f"J,ak, hogy Bécsb61 az ellátmány nem érkezett meg, ne
ki pénze nincs, kölcsön sem kap, a m,inkás népet pedig :fizetni 

kellene, kik a legxaagyobb sziikségben szenvednek, mert már 2 hó

nap óta nem kaptak fizetést, se p11skapor se faggyu készletben 
• n1ncs. 

1n5 j1mius 5 án írja a :f6kama111gr6f Bécsb61, hogy ismét 

fog 10.000 ftot küldeni, mellyel e m1mkások.at deczember végéig 

ki lehet fizetni. 

1715 a11gi1szt11s 20-án 159.sz. a. írja a beszterczebányai 

k6nJ,vviv6, hogy nincs pénze, és az 11x·v6lqi m11nkások a legoa -

gyobb nyo1,,oruságban szenvednek. 

1715 november 19-én / 200.sz. / egy jelentés fogaJmszványa 

aláirás ás czim néJkiD. A jelentést valószinUleg báró Thavonat 

tette a jelen volt császári királyi bizottsághoz. Megemlíti ben

ne, hogy a f'ox·radalom el6tt az 6 kama.ragróf'sága alatt Ux·völgy 

évenkint 3 ezer mázsa rezet termelt, és jó nyereséggel mivelte
tett. A fo.r"1°adelo111 alatt és a rézpánz elszaporodása következt~
ben a bányamunkások a lePllagyobb nyamox·iiságba sUlyedtek, mely 

még nagyobbodott az által, hogy a fo1·1·adalom után pénzhiányban 

a m11c,kásokat 13 hónapon át nem tudták kifizetnl , ily módon a 

m••xikások elszéledtek, tönkx•e mentek, és a te1111elés nagyon lea

padt. 1712 óta a hollandiaiakkal kötött azerz6dés következtében 
jav•il tak a viszonyok, a holland társulat havooki nt 5000 ft ellát

mányt ad, és a te1111elés :felemelkedett 2000 mázsára, de többet is 

lehetne tex•,r,elni I ha t6bb 1tninkás volna, szílkséges lenne tehát, 
hogy a hollandiak több ellátmány adására jndittassanak, akkor a 

termelés ismét fel f'og emelkedni, és be lehet váltani a magá
nos októl te1•111el t rezet is, és ismét n:,;e reséggel foga,sk dolgoz-

• m. 
A beszterczebányai kamera ige.n nagy terjedelmil, és nagyon 

kevés tisztvisel6 van ott alkalmazva. A f6pánztáros Neffzer Já
nos Jakab, nem ért e bányászathoz, s f'6képen megánilg_veivel fog

lalkozik:, és olyan gazdálkodást kl.Svet, mely nem válik a kamaza 
tisztességére. A f6k6nyvviv6 jó bányász és kohász és 6 rajta 
n;yugszik az egész kezelés terhe, 6 pedig már öreg, s ha vaJami 

betegség ,111é az egész kezelés megakadna ••• , 171 legalább e besz

terczebányei kohóhoz aJkaJmaztassák, ugy, mint régen volt, egy 
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koh6~isz, és a f'6könyvvivó f"ólmentessék a koh6 vezetésének ter
hét61. A pénztár pedig a f6pénztáros és f'6köeyvviv6 közös zára 

alá helyeztesscDc, és rnegtiltassék, hogy a f6pénztáros a hivata
los pénzeket minden ellenórködés né]la'iJ magánJakásán kezelje. 

A volt udvaai>iró és szer•táxnok Beszterczebányán megl1aJ t. 
A báJ\yabir6 megf'ele1 hivatalának. 
Az erd6mest.er és ge1"eblyekezel6 tulajdw1képen épi t6 mester, 

éa az épitáshez jól ért, de mert nem tud a nép nyelvén beszélni, 
az erd6kezelést az erd66rökre kell bíznia, jó volna tehát, ha 
valamely épitásnél a~ka)rnaztatnék, és helyette más neveztetnék 

ki erd6mesterré • 

U1·völgyö1, a bánysud velés j6 kezekben van, és szépen fejl6-

ík. 

A kohók is jó ál J apotban va,,riak. 
1715 deczember 24 én / 215.sz./ voltak a beszte1•czebányai 

f6tisztek: f'6pénztáros: Neffzer ; f'6köxayvví v6 Pa]; tsch Péter, 

kohótiszt: MeI'Z lliksa; erd6mester: Fellner; titkár: Gr•ieber von 

Grubenf'els GyBrgy Andx'ás. Bányabiró: Hirschberg. ~ 

1716 auguszt,is 7- én / 104.sz. / udvari Jte11sal'.8i rendelet a 
gróf Carafta-féle bizottság jelentésére. 

A réztex11e lés :fokozása végett az eddigi 5.000 ft ellátmány

nál nagyobb összeg lév~ szOkséges, .n,j után a ho] J asadi társaság 

a kikötött 10.000 :f'tnál / melynek fele Szaoolnok számára szol -

gdl/ többet a dní nem akar; egyezség köttetett Schl ei vogel ,,,Jva
ri tanácsossal, a rézeladás intáz6j4vel, hogy ••• 172 bavo1,kint 
1000 f't külön ellátmányt adjon, me].yárt neki a holla,ldiaktól fi• 
zetett árban megfelel6 táblar,z me ég adandó át. 

Jóváhagyatik, hogy a rézkáazelée / Spleiszen / meJ y eddig 

Tajován vi<>l.Jt, Beszterczebányáxb átvitessék, ás ott e czéJ111 egy 
uj kemencze rendeztessék be, Tajován pedig az ezilstta,•tal 11111 ráz 
caurgatása végeztessék. 

A :fa te1111.elésre vcw,atkozdlag jóváhagyati.k, hogy az eddigi 

favágó mesterek, kik egy Stabel / 2 öl/ f'át 84 krért állítottak 

e16, eltörilltessenek, és a tateru~lés Fellner gereblye Ogyel6 -

nek adassék át, ki egy Stabel hasábf'áért 74 > c•t fog kapni. A te -
vágó mesterek helyett 4 erdész rendelend6 Fellner alá, kik az 

emlitett 74 >1-bdl minden Stabel után 2 x,·t fog11&k kapni azokkal 
-

I 
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a földekkel és rétekkel együtt, melyeket eddig a favágómesterek 
élveztek. Az eddigi erdész fizetés évenJd ot 90 fttal megsziiote

tendó, FelJnernek pedig az erdómesteri cziro;és eddigi gereblye
felügyelői 258 f't 20 xt• :fizetéséhez még évenkint 191 ft 40 xr en
gedélyeztetik, az eddig élvezett dep,utat,,11,ok és 4 ft 20 n· él~-

• 
• 

mi dij mellett„ 

A kamax-ai tiszti személyzetre nézve rendeltetik; 
1. A zöldfesték élvezete, mely eddig a tisztek accidentiá

ját képezte, megszüntetendő, és a zöldfesték egész mennyisége a 
ló ncstár javára elá1•,1si tandó. 

2. A főpénztáros Neff'zer által egy segéd tartására élvezett 
évenkinti 150 :rt. megszUntettetik. 

3. A Pallitsch könyvvivőnek egy i1"X1ok tax·tására engedélye
zett évi 200 :rt. jóváhagyatik. 

4. Jóváhagyatik, hogy Mertz 11:iksa kob~tiszt a rézkohókon 
kívül a rhonitzi és tiszolczi vasgyárakra is felügyeljen. 

5. Jóváhagyatik, hogy a beszterczebányai udvarbirói és szer
tá1·11oki állomást a titkársággal együtt a volt 111•völgyi bányair

nok Grueber von Grubenfels András György lássa el az udvarbirói 
fizetéssel. 

6. Grueber helyett 
111•völg.y1oe bányai1·11okk:á, 

tári i1·11okká. 

• 

a szertári i1·11ok Walter neveztetik ki 

helyébe pedig Reisz Mihály János szer-

7. Liebho.rd Márton rézhámorsáfár eddigi 200 ftnyi segítsé
ge megszüntettetik, mert most már nem 6 végzi a levelezéseket. 

8. Az 1 tizedesbc51 és 12 hajduból álló hajd11személyzet le
szál.li tandó 8 hajd,ira és 1 tizedes1ie. 

9. Diósy einspanige1·11ek, mert 2 lovat kell tartania, 2 
etabel fa és 1 szekár széna deputat11m engedélyeztetik. 

Neffzer János Jakabnak, ki hivatala mellett sokféle magán
Ugyekkel is foglalkozik és Beszterczebányán kereskedése is üz, 

és boltot tart, rnegtiltandó,hogy ••• 17' más ügyekkel foglalkoz
zék; ••• 173 hogy a beszterczebányai jezsui tákr1ak évenként a kincs
tárból 787 f't 20 dr,és a muzsikusoknak évenkint 240 ft, a német 
tanit6nak pedig hetenként 2 ft ezentul is kiszolgáltassék, és a 
régebbi bizottság által megszüntetett deputlit ii111ok ismét megadas -

sanak, u.m. 52 véka árpa, 30 véka zab, 2 m 28 faggyu, a szfiksé-
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ges viaszgyertyák, i .12oda átalány évenk int 15 ft, a nagy Ooc,e -
pe~•e évenkint 4 arany áldozatpénz. E1Jenben nem e~gedtetik a 
kárt sör deputatt•1c1, sem a Thurz6i ke1,\Atok élvezete. 

1716 szeptember 25-én :t'61cams1'8gró:f Tbavonatmegérkezett 
Sel ,1,eczr<ll Beaztercze ra, és err<fl értesi ti Zsembery Samu-

el t a bonorua fiJJc&liua praefect11st Zdlyaabsr,. -- .. - -

1717 ápril.is 14 áll/ 48.sz. / egy :t'avágó, ki egy lovat lo-
pott, 20 ~ottal büntettetik. 

1719 márczius ,o-án / 102.sz. / jelentik a f6tisztek a Po

zsonyban lev6 f6\:emaragróf'taak, hogy 1718-ban '.5004 mázsa 84 ráz 
te 1°11.el tetet t. 

1719 julius 13-án / 205.&z. / a beszterczebányaj :f6tisztek 
jelentésében megemJjttetik, hogy bárd Thsvonat :f6karoa1agróf meg
halt, és helyette ideiglenesen Peyer udva1~ tanácsos vezeti Bács-

• 

ben a b~k ügyeit. 
1719 november 15-én írja Peyer Sebestyén ~csb61 Neff'zer 

beszterczebányai gondnoknak, hogy 6 nem óhajt ksrnaragró:f le1,,,; , 
de hivatalból utasitották hozzá a bányászat tlgyeil, és fizeté-

• 

sét 1200 :f'ttaJ felemelték. Egy pár hónapra szeretne leutazaa; a 

bányavárosokba, mert sok eljntézni való van ott, mjt legjobban 
személyesen tehetne. Az udvari kamara uj elnöke gróf Ditrichstein 
a Bencal.i taa uj elnöke pedig gr6:f Kolowrat. 

1720 márczius 10-én / 55vsz. / értesíti Peyer a f6tiszte
ket, hogy Aigner János seJrneczi f6pénztáros Jcineveztetett a f6-

kama1•agrófi híva tal admi ni strato~á o 

1721 augusztus 16-án / 84.sz. / 4rtesiti PsJjtsch f6köny,
viv6 az adminiatratort, hogy az nap a kovács lakás a rókabéroor 
mellett leégett, a kovácshámor fedelének nagy rész4t pedig l.e
verték, hogy meg ne égjen. 

1721 szeptember 7-án jelenti Ne:ttzer János Jakab f6pánztá
ros és P&J J i tsch von Ha1·ten:tels Péter János :f6lcöeyvvi v6 Beszter
czebányá a f6kama1'8gr6ft1ak, hogy 1709-t61. 1'711 végeig a besz -
terczebáeyai kamara 25.146 ft 37 1/4 d-ral rns,·adt még adós a 

bánya ás kohómunkásokc1ak, l 712-t61 1716-ig lefizettetett ebb61 
az adósságból 6.833 f't 17 1/4 denáx·t, ma,•ad tehát még f'izeten

d6 18.31'} ft 20 denár, de az illet6k nem sürgetik a fizetést. 
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1712-t61 fogva mostanjg rendesen kifizették a munkások bé
reit, ugy, hogy ez id6r61 ee11111ij hátralék sincs. 

A beszterczebányai kamarát terheli a Th11rz6-féle 10.000 f't 

5 % os kamata, mely éven.kint a jezs11j táknak kiadatik. 
A hollandiai rézárusi tó válla) kozók rendesen megkíil dik ha-

vónk int a a.ooo ft ellá Schreivogel ügynökük által~ 
A selmeczi kamara tartozik a beszterczebányainak különf'éle 

anyagokért 13.635 f't 17 dr, a körmöczi kamara pedig tartozik 
2.021 :f't 87 dr, mely összegeknek mie16bbi megfizetését kérik, 
mert különben meg foguak szorulni pénz dolgában. 

1721 deczember 29-én / 115.sz. / értesiti az administrator 
Sembery Sa11u1 praefectuat, hogy az ilresedésben lev6 lipcsi udvar
birói állomásra Gerarnb Gottlieb Ferencz eddigi se)meczi f6könyv
viv6 neveztetett ki. 

1722 január 16-án / 121.sz. / írja az adroinistrator Sembery 
praefect11snak, hogy egy bécsi ösmer6sét61 azt a hírt kapta ,hogy 
Ge1•srnb és Schie yer egyetártenek, Geramb csak rtivid ideig ma
radna lipcsi udvarbir6, e azután Sernbery helyát fogja elfoglal-

• 
Dlo 

1722 október 15-én kimutatja a beszterczebányai pénztáros 
a beszterczebányai kamaránál évenkint felmerül6 költségeket. 

1. Az 1Jt 0völgyi bá.nyaroi velés az ottani tisztek és altisztek 
fizetéseivel és a felhasznált együtt kerül évenkint 

79.000 :rtba 
2. a b'eszterczebánya.i uj kohó, ha évenldnt 

3-4 kemenczével dolgozik.Kerül az elfogyasztott 
-

szénen ki vül • • • • • • • • • • • • • • • • • 

3. Az 6hegyi kohó, mely 1-2 kemenczével 
dolgozik, kerül szénen kivül ••••• • • •. 

4. A tajovai szini tó kohó kerül a szénnel 

együtt • • • • . • • • • • • • . • • • • • • · • • 
5. A rézhámor kerUl a szénen kivü1 évenkint 

6. A rhonitzi vasgyár kerill 5300 f'tba, de 
• 174 11gyan anny-1 •••• 

'3.796 

5.800 

4.446 
1.559 

" 

.. 

• 
• 

7. A tiszolczi 
dezi-a költségeket, 
be a f6pénztárba • 

vas&rár kerül••• 2611 :ttba, de nemcsak fe
hanem még m.e. 375 :tt felesleget is szállit 

• 
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a. Épi tészeti és gereblye hivatal ás az 
uJrn.okai f'i2részIDBlom kerül • • • • • • • • • • • 

9. A szenités Beazterczebányán keriil ••• 

/ Évenki nt m. e. 6500 fuvar a zenet égetnek / o 

10. Az évenkint szilkséges 9000 Stabel tü-

• 

" 

zifa leusztatása és kit~kása kerill ••••••• 5.200 ft 

11. Az ulmanksi sörház költségei tesznek é
venkint 2610 ftot, de a költségek fedeztetnek az 
eladott sör értékáb61, és még ezen felül évenként 
1140 ft felesleg szállittatik a f6pénztárba. 

12. A szertárnak szüksége van éveokint az 
anyagok beváa'-rlására 26.820 :rtra, de ezeket 
milveknek ld. ia aqja, és a beszterczebányai s6r
házzal együtt még m.e. 2.400 :rt felesleget ia 
szállít évenkmit a f6pénztárba 

13. A szánate1"ü1elás kerül 118 ftba az el
adott sz~náb61 betoly évenként 10, f't tehát~ -
dezni kell még • • • • • • • • • • • • • • 

14~ A fizetések a kamare tisztjei sz4rnáx-a 

tesznek • • • • . . .. . . . . . . . 
15. A kémJ6 hivatal költségei ••••• 
16. A katholikus kápolna fenntartása a 

zenészek, iskolamester, kegyes adományai, a 
Th12rz6-fále 10.000 ft kamatai eat. tesznek 
éven.kén~ ••••••••••• • • • • • • • 

17. Nyugala,ibérek tesznek • • • • • • 
18. Iró ezerek költségei • • • • • • 
19. Utazások költségei • • • • • • • • • 

20. KiSl önfále költségek • • • • • • • 
• 

• 

15 :ftot 

4 .908 11 50 II' 

20 R 

1.4,7 n 2 1/2 
460 a 

,ao " -
150 " 
150 „ 

Összesen 
E költségek fedezésére ad a hollandi 

• 11,.446 ft 52 1:/2 XI 

társulat havonkánt 
S.OOO f't ellá 
ez tesz évenlc~nt 96,000 :rt. 

17.4~6 f't 52 1/2 
mely összeget a kamara másféle bevételeib61 és a tentebb ernli
tett ~ölöslegekb"1 kell fedezze~ 



• 
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1722 november 2-án / 166.sz./ panaszkodik Palitech f6kör.yv
viv6, hogy Nef'f'zer fópénztáros 6t egy mulatság alkalmával meg -
sértette, és azután 6k egyrr&ást kölcsönösen lega.zemberezték. Az 

udvari kamara e)x"endelte erre, hogy a két főtiszt az egymás el
len ejtett sért6 szavakat azonnal visszavonják, egymástól bocsá
nátot kérjenek, és békességben legyenek, mert különben meg for -

"' nak büntettetni. 
! 
1722 deczember 18-án /?/kihirdettetett Beszterczebányán 

a fényüzée ellen hozott rend6ri szabályzat, mely szerint lako -
da.Jmak alkalmával a gazdagok 42 személyt, a középaoruak 24 sze
mélyt és a szegények 14 személyt hi vl1atnak vendégül, a gazdagok 
vendégéeégén 18 éte.1, a középsorsuakén 12, és a szegényekén 6 é 

tel volt megengedve. Meg volt határozva az ie, hogy a muzsikusok
nak mennyit szabad adni. Hasonló módon szabályoztatott a ozéhek 
Qnnepein szokásos vendégség is. Végrie a ruházat. 

172:4 január 2-án megemlittetik:, hogy Fl•anz Gottlieb Geramb 
lipcsi udvarbíró meghalt, és vagyona. egyel61·e zár alá vétetett. 

1724 márczius 14-én folyamodnak a beszterczebányai f6tiez
tek, hogy a 3 %-os a1•1·ha pénz fizeté,sét61 föl.menteaaenek. 1718-
ban 1~ndelte az udvari kamera, hogy minden tisztvieel6 3-$-ot a 
fizetéséb61 mint arrha pénzt fizessen; a bányahivataloK akkor bá
ró Thavonath f6kams1agr6fboz folyamodtak, hogy felmentésöket e 
~eher a161 eszközölje ki, és azóta az arrha nem is követeltetett 
t6lük; de most az Universal Bancali tit ismét sürgeti az ar-x·ha fi
zetést; kérik ter1át a f61camaragr6fot, hogy vegye 6ket pártf'ogás-

1. 1716-ban a bányászati tisztvisel6k járulékai lejebb szál

littattak. 
2. A katonaság az ax'l·ha fizetés elól ki van véve, pedig a 

bányászati tieztvisel6k az 6 terhes és veezedeJroes foglalatossá
gok miatt szintén megérdemlik a kivételt. 

'3. A bányászatnak szabadalmai vannak, ás minden rendlcivüli 
megadózta .... t61 fel van az ox·szág törvényei által mentve. 

4. Más hata)rnasaágok b6ségesen díjazzák a bányászok szol-

gálatát. 
5. Az előtt a póetán dij nélkO] kClldhették leveleiket, de 

1722 óta a póetadijakat fizetnio1c kell sajátj•ikból a hivatalos 
• 

10632/llná 

• 



• 

- 862 -

• 

levelek után is; a :fdpénzttíx os Ne:f'f'zer 1723-ban -'' ft 22 k x•t f'i

ze~~tt a póstAoak. 
Te) i otetbe véve aztán, hogy 2 év óta a rézte1•1,ie lés b6séges, 

és áYenként 4000 mázsát megJ,aJadja ké1i.k folyaa,odványtik pár•tolá

aát. 
1724 mái cztus 22 ét1 jelenti Sembery Sea,a, p:1'8ef-ectus bonorum 

a f'61ca11eragróft,ak, hogy teg,1sp az udvari isrnere rendelete szerint 
Geramb 11.pcsi udvarbir6t szobafogságba tette, tfil.e a pénztár kul

csát átvette, és a jószág kezelésével együtt PaJko Ferencz kul

csá111ak átadta. De megengedte,hogy a beteges podegrás udvarbir6-

val a caaJ ádja, a pap és orvos közlekedhessenek:. 

1724 április 12-én rendeli a fókama1-agróf', hogy Fl-anz Gott
lieb Geramb szobaf'ogsága rnegszllntettessék:, de el6bb megeskettes
eék:, hogy nem fog megszö1c ,,j , és ha fel bi vetik, azoxanal megjele-

• 

nik a biró el6tt. Ez a 1endelet tekintettel öregségére és bete-
ges állapotára k:egyelernb61. adatik ki, de ez által fel nem mente
tik az 6t terhel6 f'elel6sség alól. 

Gerarobot, rnint volt f6 aranyváltót, az ezüst és aranysik -

kaeztás következtében tartott vizsgálat alatt a következ6 vádak 
terhelik: 

1. Johann Jakab Ponner vallja, hogy 6 GeI'Brobt61 sokszor vitt 
bepecsételt csomókat Kör11Löczre, a volt kovácsmesterhez Böhmhöz, 

és attól vissza bepecsételve aranyakat. 
2. Tobias Glatz a1'.Qny1tiíives vaJ lja, hogy sokszor cai nál t öt

vös mw1kákst Gerombnek, a hozzá vsJ 6 areeyat és ezüstöt Gerea,b
tól kapta, ki 6 nála egyszer m.e. 3 márka ezüstöt be is olvasz
tott. Ge1•amb segitett egyszer neki, hogy az 6 salakjával gazdag 

érczdarabokat beválthasaon a hodrusi kohóban. Választó vizet is 
adott neki Geramb nehányszor ajándékba. 

'3. H>inns Kro11 araqycx,(lves vallja, hogy Yele is t6bbször dol
goztat.ott Geramb, a pestis után 9-10 márka ez0stl5t és 20 a1•ecy 

nehézaégQ aranyat dolgozott ~el neki. El is ad.ott neki sokszor 
aranyat és ezüstöt, melynek árát a u1••11kával elszámolta, de pénz
zel is megfizette. Választó vizet is kapott t61.e ajándékba. 

4. Johann Gottlieb Tiens erareymilves vallja, hogy Oe1-arnb

nak Otvös 1D1mkA)et készitett, e a hozzá való aranyat s ezilst6t 
t61.e kapta . 



( ,.. 3 - ou -

5. Kt 0on Mihály axfieyválató val.lja,hogy a vakarékban levé a
ranyat OeJ.Rrob mint neki járó accidentiát kapto, és hogy ha u ve
karékben sok arany volt, azért bor·1·aval6t adott neki. Mikor a 

pestis alatt a se) rneczi a1·anyválat6 roUhelyt bezárták, Geramb u

tasi táse szerint összekeresték a mühelyben az ezüst ée arany ma
rádékokat és neki átadták. ő azt összeolvasztotta, s egyszer ó 

márka ezüstöt nyert bel6l.e , de másszor még többet is; hogy azt 
beváltotta-e és elszámolta? nem tudja. 

6. Se1°vatius válató megerósi ti az elObbinek valloc,,ását, és 
azt mondja, hogy Geramb neki 1/2 márka ezüstöt adott ajándékba 
az~rt, ert a f'orradalocc, után 50 tallért adott neki kölcsön. 

7. Lukowitz György arany válató vallja, hogy neki is gyanus 
volt Oe1~mb eljárása, de eltilrte, mert e161.járója volt. 

s. Johann Michael Putz bélabányai kohó i111ok • ki azel ót t 

Gerambnak volt i1uolce azt mondja, hogy az öreg Feigeli szklenói 

kohó i1°11ok halála után nál.a tal.ált ezüst darabokat Gerambnak &d

ta át, de nem tudja, hogy elszámolta-e? 
9. Val.arnenDJ"i válató legények azt vallották, hogy Gera mb a 

választó vizzel keteskedett, és abból e patikárusoknak eladoga

tott. 
1724 április 15-én letette Gexumb az esküt és azt írásban 

is megerc5sitette. 
1724 juli1is 11-én jelenti.le a f6tisztek, ho&)'· julius else

jén Óhegy mellett az erdőben tüz ütött ki, és 4000 darab hosszabb 

és rövidebb t6ke elégett, melyekből most már se tüzifát se dese

k.át vágni nem lehet, megpróbálják szenjteni. Azt a helyet pedig 
szilkséges lesz felásni, és rnag.gal bevetni, mert másként ott sok 

évig nem fog f'a n6ni. Ez a munka 150 f'tba fog kerülni, czélsze

ril azt megtenni, mert a hely közel van a patakhoz, és a fát on-

nen könnyen ki lehet szálli tani. · 
1724 julius 28-án f'elterjeeztet~k a jegyzőkönyv, mely Franz 

Gottlieb Gerarob lipcsi udvarbiróval, az c5 fó aranyvála'tói min6-
ségében gyakorolt visezaéléei tárgyában felvétetett, melyben Ge
ramb a terhére rótt esetek megtörténtét elismeri, és avval men

ti, hogy az 6 elc5djei is ~lvezták a hasonló accidentidkat. 
Egyeze1111ind a mostani f'6araeyvilat6: Johaob Josepn Oe1•ir1ub 

az elm>binek a tia is )iha]lgattatott, hogy mif'ále accidentiáji 

• 
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vannak 7 Igaz, hogy házi az(Jkségl.etére vitetett e haza ••• a mil-
• 

~elyekb61 szenet 7 Az accidentiákat illet6en elismeri, hogy 3-4 
szekér szenet vitetett haza, s ezt azzal menti, hogy elódjei is 
tették. 

1724 a11g,1szt11s 12-én írja gróf Mercy bánsági ko ó a 

:'6karne1-agr6fI1ak, hogy Grund1 Istvánt, ki 3 év el6tt küldetett le 

Oraviczá1-a, és azóta magát igen hasznos és jó bányásznak tanusi

tot ta, és bányaroeste1Té és bánya111é1118kké kineveztetett, most 
3eszterczebányára küldi, hogy 01,oan 2 rézkészel6t és l fuv6ké

sz1 t6t hozzon le Oraviczái-a. Kéri a f6kama1-agrófot, hogy Grundl

nak a feladata teljesítésében segítségére legyu,. 
1724 a,1_g11szt11s ~9-én eli téltetett Palli tsch expectans 50 f't 

büntetésre és a megsebesi tett c111mkás gyógyi tására és el tartásá
ra. nugusztus 24-én este 10 órakor a Prean-féle csapszékb61 ki
Jött 2 munkás Chriatián Beszler és Friedrich nausz egy kissé pi
'tyókosan, és a kap,iban szó vitába keveredett a :fiatal Pali tsch

sal ki Beszlert meglökte, és azután kardját kirántva 7 sebet ü
tött rajta, mely~k közül azonban egy sem volt halálos. A f6ka

~aragróf meger6sitette az itéletet. 
1724 deczember 4-én visszaérkezett a r6karnaragróf Szamol

.Jckr61. 

1724 deczember 16-án 1-endel1 a. f6karoaragr6f', hogy mi után a 

Beszterczebányán volt csehországi pénzver6mester Lauer szerint 
ez ottani kamara ügyei a legi,agyobb 1-endel Uenségben vannak, és 
a gazdálkodás nagym, hiányos: Palli tsch f'6k5nyvvi v6 azonnal ál

li tea össze mind azokat a rendetlenségeket és hiányokat, melyek
nek 01-voslása szükséges, és terjessze f'el hozzá javaslatát még 

ez évben, és vigyázzon, hogy ee,11111j t el ne hallgassm,, mert k:0-

lönben relel6sség1-e fog vonatni. 

1724 deczember 22-én jelenti Pel.litsch f'6könyvviv6 ••• l75 
A kohók t aál azt váli, hogy megint ugy I mj nt régente, 100 pa

a r érez ée 120 pear vakarék olvasztassék fel hetenként, és hogy 
a salakkutatás fol.ytattassék és aalek,~z készíttessék. 

1724 deczernber 22-én jelenti Zsembery praefectus, hogy a 
lipcsi udvarbird Ge1-amb Ferencz Theofil elhalálozván, u,jnden va
gyona lezáratott. Készpénz csak 1 ft találtatott, de adóssága 
annyi van, hogy az .özvegynek senki sem akar hitelezni Beszter-
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czebányán, és az kénytelen a temetés költ é einek fe ez e 
yégett • el6leget ké1·11i • 

1725 január 28-án az elhalt lipcsi u varbir6 v c;yonu Ö!," •. -

iratván e mjndöesze 271 f't 17 dr értékünek találtatott. 
1725 május 9-én jóváhagy ja az udvari kamara, ho ~ a Besz-

• 
terczebányára szükséges ólom Nagybányáról szerezteesék be, é 

hogy a cs11rgatással nyert ezüstöt Kö11uöcz márkánként 18 ft 15 
krral f'izeeee meg a beszterczebánya1 kamurának, de ebben az fJr
ban 13 ft mint beváltás ára/ ugy, mlnt más veszteségben lev 
beváltóknak / a többi pedig mint ellátmány számittoesék el. 

1725 szeptember 22-én érteaiti a f6kamaragróf az udvarbiró
kat, hogy az udvari kamara Sembery Jánost, a Sembery amu pr e
fectus fiát atyja mellé segédnek kinevezte ,oo rft évi fizetés

sel. 
1725 október 15-én kineveztetik Árvay Józeef Ferencz lip

cai udvarbirónak az elhalt Geramb helyébe. 
176 

••••• 
1726 juniue havában Javasolja a r6k.amaregr6f, hogy ezentul 

a rézelad6 igazgatóság havonként csak 3000 ft ellátmányt küld
jön Beezterczebányára, a többi ellátmányt 5000 f'tot f'edezni fog
ják a kincstári uradalmak Revistye, Sask6, Lipcs, és Likava, és 

a eelrneczi bányászat. 
1726 deczember 24-én jelentik a f'őtisztek, hogy tegnap a 

karnaraházban egy 6r szobájában tUz 6tött ki, ée az 6rház fede
lét, a próba ház fedelét és a fészert elhamvasztotta, a kár 4-

500 :ft.. 
1727 február 14-án megemli tt tik eg, jelentésben, hogy o 

bányavárosi mázsa, melyben 120 font van, egyen16 109 font éa 6 

lat bácsi aullyai ~ 
J728 szeptember 30-án rendeli a r6kamaragróf, hogy a tiszt 

viselők ezentul italt ne mérjenek, és ez okból az eccidentia l
esvén Hal ther Ádám ,1x·völgy1 bányai1·11ok éven.kint 20 ftot 

Kunzl Chrietián szertári irnok évenkin 300 
1 

Sauaka Bertalan kémléez 
Roiaz Mihály óhegyi sáfá 
kapjon mint fizeté pótlékot. 

140 
200 



• 

1728 oxtóber 22 61 jelentést tesznek a beszterczebáI13ai f6-
tisztek az erd6ségek has2.nálatáról abból az okból, mert az or -

azág,gyOJ ési sérelmek közt az is foglaltatik, hogy e. GaI"Rro mellet

ti erd6ségeket nem használhatják szabadon a tulajdonosok. Mi.után 
itt más tulajdonos nincs, mint a 11111r'ányi. 111"adalom birtokosa,Ko

háry lstván 01azágbiró, ki e jószágot avval a t""óltétellel kapta 
zálogba, hogy az erd6k a bányászat részére f'ennt.artassanak; to

vábbá Breznóbánya vát osa, melynek határában lev6 era.5k hasonló
képen fenn vannak tartva már századok ota; azután vannak a lip

cs1 uradalo111hoz ta1•tozó l 77 ••••••••••••• vagy változtatás nem 

történt; ennél fogva ké.1•1k a f6ksJM1-agr6fot, hogy a bányászat 

javára ezt a szabaclaJmat f"ennta1·tsa, mert máskép a bányászat r6• 

víd 1d6 alatt tönki-e megy, ha a renntartott erd6k más cz~lo\111 
rordittatnak. 

• 

1729 jan,Jár 18-án jelenti PenkJ er a ~ gró Ol8k, hogy 
miután az udvari kamara Ne~~ert t'6Jmentette a pénztár kezelésá

t61, és F,nnz l'af:fenberg a pénztár kezelését már január 1-tc51. 
Jtezdve gyakorolJa; a f gróf rendeletéb61 Beszterczebányára 
érkezett, és a leletezést megkezdte. 

1729 január 24-én jelentik Neffzer és PaJlitscb a fcS\eroa
ragró.fnak, hogy Penckler számtanácsosaal együtt megáJ J api tották, 

ho&Y az 1708, 1709, 1710, és 1711-ben a beszterczebányai -

ra 44. 700 :ft 75 dená1·1"al ma.1"adt adós, ez adósság,iak nagyobb N
sze azóta törlesztetett, de még 10.605 :tt 72 1/4 d törlesztetlen, 
és kifizetésre vár. 

1729 augusztus l~-án kinevezi a f6kamaragr6f tajovai sáf'ár
n1:ak Stemper János helyett, ki mindég részeg, a beszterczebányai 
kohó i1·11okát, Wolf Bapt .Jánost, Hasaeus Kristóf expectanst a 
beszterczebányai koh6hoz i111okká, és a rézhámor öreg sáfárja: 
Reihenhuber Ignácz mellé ellen6111ek Vogl. Frigyes azámtisztet. 

1729 augusztus 15-én kinevezi a f6ksroaragróf Koller József 
Ferenczet a beszterczebányai bányabiró eegédjévé hetenként 5 ft 
fizetéssel, évi 40 f't szálláspénzzel, 12 Stabl tüzifávaJ és l 

mázsa faggyuval. A rendeletben mondja a ~óksroa1"Bgróf, hogy a 

bányabiró Hasaeus v. Hirschberg Ferdinand öregsége miatt bete
ges, hivatalának ellátásában sokszor akadályozva van,egyébiránt 
ia hanyag, és részrehajló . 
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1729 szeptember 4-én jelenti Koler József Ferencz a f6ka- · 

roaragróftiak, hogy átvette Hasaeustól a könyveket és iratokat. 

Az ado11tánykönyvek Beszterczebányát illetéJ..eg megvannak 1559-tfil 
1599-igt a jegyz6könyvek 1581-t611727-ig, de hiányzanak a jegy
z6könyvek 1728 óta, mert az acták nincsenek bevezetve. Boczát 

iílet61.eg megvannak a jegyz6könyvek 1569-tól 1573-ig, 1585-t61 
1588-ig, és 1593-tól 1595-ig ••••••••••••• 178 

1734 augusztus 6-án irja La.uer királyi biztos a besztercze
bányai .f'6tiszteknek, hogy az 6 legközelebbi odaérkezése alkal 

mával minden ünnepélyes fogadtatást hagyjanak abba. 
1735 deczember 13-án értesíti báró Mittrovszky a f6tiszte

ket, hogy a jöv6 év eleját61 kezdve nem a hollandi hitelezők 
fogják a beszterczebányai és szomolnoki rezet elárusitani,hanem 
Franz Gottlieb és Leopold Karl von Palm testvérek. 

1736 november 21-én jelentik a f6tisztek, hogy reggel meg
halt a praefect11s, Sembery. 

1737 január 22-én jelentést tesz Beszterczebány& városa az 
udvari kamara kérdéseire, hogy mib61 állanak és mire fordíttat
nak e bárbeli templom és a kórház jövedelmei. 

1. A templomot ille~óleg felem) i ti, hogy 1500-ban a nagy 
tüz eJJ<aJmával leégett e templom fedele is, és egye16re a város 

saját költségén zsindely fedéllel látta el, melyet csak 1545-ben 
váltottak fel rézfedé1lel, de akkor is a város költségén, mert 
ennek a templo111,1ak nincsen se111,11i jövedelme. Azt beszélik ugyan, 

hogy a városhoz tartozó falvak a templom javait képeznék, de a 

város bá1111ikor ki tudja mutatni eredeti 0J<c1tányokkal, hogy miké

pen szerezte a fal.,ikst, melyekhez a templomnak semmi köze. 
A templom fedele 1731-ig jól te1·tott, de ekkor egy szélvész 

nagy1~szét a lemezeknek leszakitotte; és rniután a vizsgálatból 
kitUnt, hogy a födélszék nagyobb része· már korhadt, a deszkázat 
pedig roár annyi17.t rothadt, hogy a lemezeket nem lehet reá sze

gezni, elhatározták, hogy az egész fedelet lebontják, és uj :fá

val, uj rézzel befedik, mj re 9203 f't költség lesz szOkséges.lli
után il.y nagy összeget egJT év a1att nem lehet e czélre f'ordita

ni ok; f'6lkárték az udvari kamarát, hogy a sz(tkséges 1ezet nekik 
el6l.e-geztesee, de erre nem kaptak választ, igy hát a templor1, e 

gyel6re csak zsi ndel.lyel van bef'6dve, a nS zlemezeket pedig las-
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aanként megcsináltatják, és a szükséges 182 m 24 f'ont-ból már 
helyre van ál]itva mintegy 100 mázsa, és mihelyt meg lesz az e
gész mennyiség, ismát rézzel fogják az egész templomot befedetv 

-
• 

Dl• • 

2. A szegények házát illet61.eg, vagyis a Szt.Erzsébet kór
házat i1let6leg, ennek az intézetnek vannak jövedelmei, melyek
b61 az épületeket, valamint a szegényeket is f'enote,·tani lehet. 

Az épületet, mely az el6tt nagyobb részben fából áJJott,és 
már nagycn korhadt volt, a m11Jt évben akarták már k6b61. ujra é

pi teni, de a nagy áx 0vizek miatt az intézethez ta,•toz6 malmok viz
vezetékein olyan költséges ,Javitásokat kellett tenni, hogy a kór
ház építése a folyó év,·e max-adt. A földszinten lesz 2 ebédlő, 
egy betegszoba, és egy szoba a házigazda és családja számáx-a a 

konyhával együtt. Az elsó emeleten pedig 24 személyre 24 kis 
szobácska lesz. 

• 

Az intézetet fenntartja a hozzá tartozó fels6 és alsó ma
lom, melyeknek jövedelméb61 a városi gondnokság felilgyeletéért 

évenként 3 személynek összesen 108 f't 20 kr jár, továbbá kap a 
jövedeJ mekból. a jezs11i ta klastx-om is a lelki ügyek ellátásáért. 
A házban elöregedett és elszegényedett polgárok ápoltatnak. A 
24 személyre felmegy hetenként 2 3/4 köböl kétszeres, és 3 köböl 
tiszta buza évenként. A husre f'e]megy hetenként 2 :ft 30 ,, .• A 

box·x·a évenként 13 fi '30 kr. Zöldség terem a kertben, vajat és 

tejet az intézet tehenei adnak. A gyiljt6 szelenczébe ösezegyü-
16 adományokat az intézet tagjai között kiosztják, s ebb61. ru
házkodnak. 

1737 január 24-én értesiti báró ldittrovszky a vicepraefec
tust Sembery Jánost, hogy az udvari kamara 6t nevezte ki prae
fectussá. 

1737 április 2-rán értesíti báró Mittrovszky királyi biztos 
Zaembery Jánost, hogy 6t az udvari 1cema1'8 a kincstári 
praefectusává kinevezte a praefectus rendes 600 :rtnyi fizetésé
vel. 

1737 ~prilis 16-án értesíti báró Mittrovszky a selmeczi f6-
pénztárost, hogy az udvari kamera a beszterczebányai kamara el-. 
lá át havonként 7 .OOO ftra felemel te, fedezetül pedig a s6-
hivatalok bevételei t rendelte. 
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1737 november 2-án érteaiti báró Mittrovszky a beeztercze
bá.nyai f6pénztárost PaJ li tsch Péter Jánost, hogy 6t agg kora mj -
att az udvari kamqra 1000 :ft évi nyugalomdijjal nyuga]mazta. 

17'37 november 2-án értesi t .i báró Mi ttrovszky a besztercze
bányai :f6tiazteket,hogy a nyugalmazott Pallitsch helyébe f'6pénz-

• 

tároasá Heibl Pál Ferencz , eddigi könyvvivót 1000 f't :fizetés-
sel, 5'3 :ft 20 xr átalánnyal irodaszerek,~, 120 oéró zab, 6 sze
kér széna, '30 stabl tüzi:fa, és 2 mázsa tiszta :faggyu illetmény
nyel; ermek helyébe pedig Feringer Daniel Ferencz eddigi bánsági 
bányaigazgató neveztetett ki könyvviv6nek ideiglenesen 900 :ft fi
·zetéssel, 53 :ft 20 xx· irószerek:re átalánnyal, 80 mérő zab, 6 sze
kér széna, 20 stabl tilzi:fa, és l mázsa tiszta :faggyu illetmény
nyel, és szabad lakással. 

17'38 :február 8-án megérkezett az uj könyvviv6 Feringer Da
niel Ferencz Beszterczebá.nyára. 

1738 máre2ius 9-én megemlittetik egf jelentésben, hogy 5 
beszterczebányai Viertl egyen16 6 p,ozsonyi mérővel. 

1738 j11nius 30-án jelenti Heibel Ferencz a Bécsben lev6 bá
ró Mittrovszkynak, hogy egy pár nap el6tt Tajova és Ulmanka kö
zött felhószakad.ás történt, mely a rézhámor árkát elvitte, a 
dróth11z6 gyárat megrongálta és előleges becslés szerint 415 ft
nyi kárt okozott. 

1739 márcz ius 2'3-án a f' gró:f 20 ácslegényt kül.d Szol-
nokra, hogy a leégett sóházat felépíteni segitsék. 

1740 allguszt,1s 6-án mentegeti magát Maf'fei József Antal besz
terczebányai udvarbíró és bányabir6ság:i iiJ nök, hogy a libetbá
nyai és m11rányi :felkérések meger6si tése a bányabiróság részér61 
oly késedelmesen történt, a bányabiró Hirschberg már '3 év 6ta 
fek:v6 betegt vak, és nyavalyás, tehát nem dolgozhat semmjt; Fell
ner,Puchner, Mayerl, Fischer, Heinzeli, Dr.Molnár, és Kunzel 
Maffeivel együtt az iil nökök, ezek közül Puchner és K11nzel Urvöl
gyön laknak, és csak nagy ritkán jönnek be a városba a bányabi
róság üléseire, mit nem is lehet nekik rossz néven venni, mert 
sem a bejövetelért sem az ülnöki teend6kért nem kapnak se111111i fi

zetést; Mayerl kohótisztnek annyi a dolga a kohókt1ál, hogy nincs 
ideJe· a bányabirósági gv'ii) ésekti:! megjelenni; 1-Iejnzeli ás Dr.Mol
nár is el vannak foglalva az ó magán ügyeikkel; Fischer még leg-
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többször vett részt a. gy(ll ésekben, de most 6 is el van foglalva 
a bányák felügyeletével; Fellner eln6kösköcJjk az illéseken, me

lyeket 6 hi v egybe, de mást nem csi náJ , s így végt"e csak 6 llaftey 

az egyedilli ki vaJ amj t dolgozik már évek 6ta minden fizetés nál
kill, mert a bányabiróságtlSk jegyz6je sincs: nem lehet tehát azon 
csudáJkozni, hogy minden nagyon lassan végeztetik. 

1740 november 5-én jelentik a beszterczebányai f6tisztek, 

hogy a városban lev6 kamara udvart a kincstár 1661 november 17-
én vette meg a Heintz örökösökt61 3000 talléron. A karoax-a fizet 
a házért évenként 12 :rt adót a váxvsnak. 

1741 február 4-én rendeli a f6karnaragróf, hogy a lipcsi vár

ban fogva tartott zsidó lceresked6ket szabad lábra áJJitsák, de 
a tartásukért 44 t'tot fizettessenek velök, a hoJmjokat pedig 

adják ki nekik. 
• 

1741 május 25-én Haeaeus von Hirschberg János Fe1~inand 
beszterczebányai bányabiró a hivatalában elkövetett mulasztások 

és szabálytalanságok miatt hivatalától és f'izetését61 felfüggesz
tetett, és helyébe az ,ir•völgyi alszá111vev6 Puchner )li.ksa Lipdt 

neveztetett ki ideiglenesen bányabiróvá. 

1741 október 14-én jelenti Heibel Pál Ferencz, hogy Besz

terczebányán megyei közgyii] ést ta1·tottak az ins,ix-xectio elc5lté

szi tése végett, melyxe a rendeletet nehány nap alatt várják; 
azt mondják, hogy ,o.ooo embe1"1el f'og felkelni, kikhez Zólyom 
megye 314 em.be1·1el rog járiil ni. Azt is beszélték a gyi1l ásen, 
hogy a só ~s bányaQgy a magyar udvari Jranczelláx•ia alá fog ren
del ~e~ni. 

174~ október 28-án jelen~i Sembery Samuel, hogy az nap a bátyja 

Sembery János a Jri ncstáx•i uradalmak praefect1,sa meghalt. 
17 4 3 január 4-én jelentést tesznek az 111•,ölgyi tisztek a 

f6keroaragrdf rendeletáre, me,ly szerint az 111•völgyi csipkéket a 

tára pénztár vál tea be, és elárusi tásulc csak azokt1ak a lipcsi 

Jobbágyotnak engedtessék meg, akik be tudják bizo,cyi tanj , hogy 

a rájuk kivetett famennyiséget levágták. E 1endelet következ
tében 1742 november l-t61 22'-ig beváltottak Urvölgyön 22.842 lil 

r6f csipkét ds fizetett érte a társpénztár 1142 f't 1'3 3/4 d1·t, 
a bevál tdk minden forint után 3 ki•t engedtek át a társpénztáx 

nak, tehát ebbc51 lett a társpénztárnak haszna 56 f't 44 Xl'• To-
- -
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vábbá vett a tárepénztár 550 f't 24 kron czé1·11ét, és eladta 634 
:tt 15 d-on tehát ebb61 lett haszna 75 f't 51 kr. Tehát összesen 
haszon 1,2 :tt ,5 kr. 

174, jar,uár 24-én jelentik Heibel Ferencz Pál f'6pénztáros, 

és Feringer Ferencz Der1lel :fóköeyvv1.vo, hogy a mu1t év márczius 

havában Pekh Nándor kincstári hajdu, kinek levéllel Rhonitzra 

kellett volna menni éjszakán, mj d6n éjjel a vá1·ost6l nem messze 

e gereblyén átment, váratlanul egy boszorkány fujt reá tilzet,és 
ez e részben te1uészetes, részben bUvOs tllz e :fejét és kezét 

annyira megégette, hogy fél évig tartott, m1g némileg kigyógyult 

.eérilléseib61. Az orvos Et·zl István bizonyi. tje, hogy Pe.k} k a 

feje és keze ennyire össze volt égve, hogy nem lehetett reá sem 

ieme11ii, e haja egészen le volt égve, a :fejb6re egészen :fekete 
volt, és egy tenyérnyi. m gyeágu d&J"&bot bel6le el kellett távo

li tani. Amennyire lehetett meggyógyította, és ,5 :rt. 45 k1•t szá
mi t e fáradságáért és az 01-vosságokért. A f6kamaragróf megenged

te, hogy JO f'tot fizessenek ez orvosnak a kincstár terhére,mert 
a hejdut hivatalos küldetésben érte e szerencsétlenség. 

1743 január JO-án jelentést tesznek a fétisztek arra a ren
deleti~, hogy nincsenek-e :fölösleges számu tisztek elka1mazva, 

• 

nem lehetne e e ~izetéseket lejjebb szállítani, és nem lehetne-

e ingyen szolgáló tiszteket is kap,ai. 
A f6hivatalban van: a :főpénztáros, f6könyvviv6, bányabiró, 

udverbiró, ki egyszersmind szertá111ok., a titkár, kémlész, keT--I 

tész, 12 hajdu, 4 6r; tehát mindössze 2 személlyel van több, 
mj nt a m•>J t század végén volt; és pedig a titkár és e kémlész 

állomását szf~kségesnek látták ismét betölteni, mert az írásbeli 

dolgozatok folyton szaporodnak, az irattár pedig azon id6 alatt, 

mig a titkári állomás nem volt betöltve, nagy rendetlenségbe ju

tott. A kérnlészt pedig azért kellett ismét kinevezni, mert 1732-
ben elhatároztatott, hogy a kohó az érczeket ta2•taJ,u1k szerint 

vél tsa be, és a kohórn11nks ere e ekképen nyil vántartessék. 
Ut•völgyön is e régi személyzet van, csakJ1ogy e bányamester 

helyett egy alk6nyvviv6 van aJkaJrnazva, ki a bányatiszttel és a 

ügyel6kkel a mi veléet vezeti. Azt vélik, hogy az érczr1,ér6 

és báp.yekérnJ ész teendőit 8 mostani te11,,elés mellett egf ember is 

elvégezhetné, tehát ez érczmér6 fizetését rnegtakeritani lehetne. 
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mionitzon most fejl&lik a mii, és nem lehet még meghatároz
ni, hogy milyen legyen végleges sze1·vezete. 

Tiszolczon csak két tisztvisel6 van egy bányaügyelóvel, 
mindnyájan oly csek41y fizetéssel vannak ellátva, hogy alig tud
nak megél ni , gye111,ekeiket pedig nem tani ttathatják. 

A beszterczebányai kohónáJ csak a rági tisztvisel6k vanoek, 

és :fizetésük a régi t61 csak ar,ra.yiban JoJJ önblSzik, hogy az acciden

tiák el vannak tö1·ölve, s helyettük a fizetés nagyobbittatott. 

Az óhegyi kohóná) a sáfár csak ideiglenesen tnOködik, mi g a 

hányóérczeket és saJakokat feldolgozza. 
A tajovai kohóban 1737 óta er6sen dolgozik a cs11rgatás. 
A rézhámo1uak sáfárja nincs, jó lenne az 111•völgyi árczmé-

• 

rót oda alkaJma2,ti. 

Az óhegyi fiirész ma) om és sörház ügyeit és számadásait egy 

irnok vezeti. 
A szenel6 helyek és az erdó kezelás az erd6 iigyel6k köte -

lessége, és nélkülözhetetlen, csak a brezoóbányai erd6kerill.6t 
lenne jó Óhegyi e áthelyezni , mert itt nincs f'elügyel6je az erdő 

kezelésnek. 
A fizetések lejjebb száJ J j tását sehol sem ja·vasolhatják,mert 

általában mjndnyájan nagyon rosszul vannak :fizetve, ugy, hogy 

megélhetésök végett a kincstári dolog mellett sokan kénytelenek 

más "foglalkozás után is látni; egy tisztvisel6 pedig mindég leg-
--

jobban miJködik akkor, ha egész tevékenységét a hivatalának szán-

hatja. 
Ingyen szolgáló tisztviselc5ket is lehetne lca.J.111í eleget, de 

ezek mjndig csak avval a szándékkel vállalnának hivatalt, hogy 

valakit ki t•ir janak helyéb61, és azután maguk nyerjék el a fi ze

tést.. 

1743 junius 27-én a Garam völgyében nagy f'elh6szakadás volt, 
és Beszterczebányán a Gax•sm kiöntött I s a kohót elárasztotta \J&,, 

hogy egy hétig nem lehetett dol.gDztai. 

1743 julius 4-én jelentik a f'6tisztek, hogy a nagy es6zé
sek f'olytán a Ga1am vize nagyot, kiáradt, és Rho11ítzon,vaJamint 

Beszterczebányán sok ká1•t tett 

174, a11g,1sztus 14-én Kex E,rtanuel Hilleb1'llnd de Plflnőau je

lenti a fó1<emaragr6.t'ttak, hogy 6 Felsége rendeletéb61 átvette a 
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réz eláruei tás igazgatását a Palm teetvérekt61, ezentul teh·: t 
csak az 6 utasi tásai szerint történjenek a szálli tás ok. 

1744 juli11s 15-én írja a f61camaragr6f a seJmeczi f6tisztel::
nek, hogy megegyezett báró Radvánszkyval a Predajna, Zamostia 
falvak és a Lucsatinban lev6 2 1/2 seseio visszaváltása véget·. 
éé az ebb61 jöv5 Szt.Mihály napra a 19.166 ftnyi zálog összeget, 
és különféle hátralékokért 4.500 ~ot tehát összesen 23.666 ~t

ot le kell fizetni. 
1744 julius 25-én megköszöni Beszterczebánya v~ros te.nác~a, 

hogy a :f5kamaragr6f a leégett templom és várkastély helyreálli
tására szfikséges f'anemiieket mérsékelt áron kiadatni rendel te. 

1744 szeptember 26-án irja a f'6karoaragróf a beazterczebá
nyai f6tiszteknek, hogy miután elérkezett a határ idó, me lybe 
Radvánszkynak meg kellene fizetni a t61e vissza vett Predajna és 
Zamostia falukért és a lucsatini 2 aessioért járó 23.666 ~ 66 
krt R. kérjék meg RadvániBzkyt, hogy hagyja az összeget kölcsön 
6 i kamat mellett a kincstá1·z1ál, mert a háboru köl taégei miatt 
nagyon sok kiadásai vannak a kincstár·11ak: 

1744 október 2-án jelentik a beszterczebáoyai f6tiaztek,hogy 
tegnap lefizették a Radvánszkynak járó 23.666 f't 66 k:rt .és a bir
tok átad~sa a legközelebbi kedden fog megtörténni. 

1744 november 17-én felszólítja a f5karoaragr6f a követke
z6 tiszteket, hogy terjesszék fel javaslataikat az ide érkező 
királyi bizottságnak:, hogy mit lehetne roegtakaritani, és miké

pen lehetne· a te11r1eléat nagyobbi tani ? 

Palitech von Hartenf'els János Péter nyugalmazott fópénztá1~a 

Heibl Pál Ferencz főpénztáros 
Feringer Ferencz Daniel f6k:önyvvi.v6 
Pachner Miksa Lipót bányabir6 

Meyerl Ferencz Antal kohótisz ~ 
Fellner János Pál Gottlieb erd6mester és gereblye irnok 
Maffey József Antal szertári i1-nok és udvarbíró 

TAng Rudolf György f6hivatali titkár 
Angeretein György Zachariáa k ~axai kém1ész 

Birobr János 111-völ.gyi e.lkönyvvi.vó 
Kuiw al Christián János, bánya és szertári .:.1-nok 

Heinrich Mátyás bányakémlés~ 
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Iangendorl Ágost Ignác.z é1 czu1ér6 
pj,rschber K1'istdf' Ferdinand beszterczebányai 

De,ceter lliklós beszterczebá1>3ai kohói1nok 

ScJunidtshausen József Vilmos 6hegyi kohósáfár 

-
kohósáfár 

1b1&von Ferencz Antal cs11rgató f'actor és e készel6 kohó fel

CJ.gyel6je Tajován 

Koler Mátyás a aegédfelügyel6 

FUrtini Kárton Gergely rézbárnorsáf'ár 

Vojt János Frigyes rhonitzi sáfár 

Titz 14ihály János rhonitzi olvasztó gondnok 

Tierer Fx~drich János tiszolczi sáfár 

Kindler Miklós tiszolczi száni 1nok 

Gmeiner Márt011 a t'lirész ms] om i1noka 

Hoke János erdész Brceznóbányán. 

• 

17 44 deczember 23-án ir ja Max Ernanuel Hillprand von Prandau 

eddigi rézelárusi tó f&lök a f'6lramsragróft1ak, hogy a jöv6 év kez

detét61 Wieahiltten Ferencz báró lesz a rézelá1••1si tó hivatal t6-

nö~. 1 

1745 márczi•is 29-én mentegetik magukat e beszterczebányai 

f6tisztek, hogy már 6 év óta nem terjesztették fel a számedása

ikat; a sok dolog mellett nem maradt rá idejük • 
174 7 j11ni us 9-én 179 Mária Terezia királ.yn6 I"endezte e vá

ros és Kamera között f'enn.f'orgott egyenetlenségeket, és elrendel
te, hogy: 

1. A bányabirót ezentul is a kincstár nevezi ki, és tekin
tettel lesz e hivatal betöltésénél a honfiak:re és e város szülöt
teire. 

2. A gonosztev6ket mind a két biróság e.lfogathatje a tett 
szinhelyén, de azután ad,ja át rumsk a birósági,ak, 11el.y ez ille
t6 elítélésére illetékes. 

, • . A tisztviselók, kik egyszers111jnd polgá1aok, és házbirto

kosok, ezemályök, e nézve a bányabirónak, polgári va~m111k1'8 néz

ve pedig a városbirónsk vannak alávetve. Ralálozásuk esetében a 

hi vetal.os i1·atokat a kama1·ai tisztvisel6k le pecsételjék és el

szálli tsák, a többi vagyont pedig a két bíróság együttesen irja 

,össze, t:1e vegye zár alá, mi g a meghal tek számadásai el nem in
téztetnek. A leletezési és vágx:endeleti okxx&ányokat a bányabiró-
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ság 6rizze, de átvételi elisme1·vény ellen használat végett visz
azavárólap; e város birájával közölje. Az özvegy és ár•vák, ha bá-

nyát is mivelnek, ugy mjnt e bányapolgárok, nézve a 

bányebir6eág elá tartoznak. 

4. Oly tieztvieel6k, kik nem polgárok, s polgári vagyonuk 
sincs, egyedül a bányabiróság alá tartoznak. 

5. Ha a bányemjvelés számára, de nem lakosokra, veJeroely 
ház vagy telek szílks~ges, ennek áx·a megf'izetend6, s ha másként 
nem lehet, az ár hivatalos becslés által 4J]apittassék meg.Ilyen 
házak és telkek, mig e. bányászat czéljaira szolgálnak, csak a 
bátiyabiróság hatósága alá tartoznak, é3 fel va1n1ak mentve minden 
városi teher viselését61. Ha azonban a bányamivelés czéljaira 
,eJ 6 használatuk megsziinj k, vissza té1"t1ek a városi hatóság alá. 

6. Mesterlegények, ha bányászok lesznek, oem gyakorolhatják 

tovább régi mesterségüket. A kincstár azonban idegen mesterem
bereket is alka) mazhat, de ezeknek sem szabad akkor magánosok 

számára dolgozni. Egyébiránt egyen16 árak mellett e városi mes
ter emberek alkaJrnazand6k. Az ötvösök száma ne ezapori t teas ék. 

at s ezüstöt csak e kincstártól vegyenek. 
7. A városbiró megerósi ttetése e főkamaragróf által ezen

tul megsziini k /~te . mint K611llöczön /. 
a. lrlig e város be nem bizonyi tja, hogy ez uj kohó nevü te

rület városi területet foglal el, addig a kamara ugy, mint eddig 
is, akadály nélkül gyako1•0Jhatja ott az italmérést, de megenged

tetik, hogy' az ott letelepedett emberek, amennyire a bányamjve
lés czéljaira nem szi)k:ségesek, o,111an kiutasi ttassanak, de a vá
ros irásban ismerje el, hogy ebb6l. magénak jogot nem fo1·,1,áJ ,ha

nem azt mint kegyelmi tényt elismeri. És megengedtetik, hogy az 

ik t"ácsi és alsó szenel6i korcsmák is a Puckac féle m11, ató ház 
megszüntettessenek, ellenben megszitnik a város terül.etén a 

tisztviael6k lakásától f'izetett évenkinti 12 f't adó. 
9. A részletenkinti só árulás a kohó területén szabad, de 

a város terO.letén a váx os jogaihoz ta,•tozik. 
10. Megengedtetik, hogy az erd6kb61, melyek a bányászat 

számát'& f'enntartendók, e polgárokt1&k saját szilkeégl.etére :fa ki.
jelöltessék, melyet 6k magok onnan el:f'uverozheseenek • 

• 
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ll. A tiszteknek sz~oruan meghagyatott, hogy a kecskék le

geltetését és az erdők roegkáx·osi tását ne tíit·jék. Mege.ngedtetik 

egyébix·ént, hogy a város kilJ ön biztosaj vaJ gyak:01·0] hassa az er

dók Jcezel~sáoek ellen6rzését. 
12. Megengedtetik, hogy a polgárok saját szükségletfikr1: a 

Ge, arnon deszkát• léczet, zsindelyt le12sztathassanak a távolabb 

:fekv6 helyekr61., mjnt p.o. ból, de nem Bxueznóbányáról, 

mert ennek erdei a bátcyászat számáxu vannak f'eontartva • 

• • 

' 
• 

• 
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IX. GEPESZ.ET 

. l. Bányaigazgat6sági adatok /1676/ 1684-1747 
• 

1684 junius JO-án jelent1 egy bizottság, hogy megnézték 
azt a vizemelőgépet, melyet egy Salm regementbeli császári 
katona épitett be a bányába, hogy a vizeket könnyebben ki-

emelhesse, mint a kéziezivatty,1kkal. · 
A gép egy tapos6 kerék, melyben 2 ember jár, és forgása 

2 fogaskerékkel vitetik át egy korongx·a, mely a pate1·noatert 
emeli. A gép sebesen forog, ugy, hogy a benne levő emberek 
egy negyed óránál tovább ki nem tartják a fáradságot, és 
mégis lassan emeli a vizet. A taposók m11n~áját a gé pész 6lom
sulyokkal akarta megkönnyiteni, de ez nem sokat seg~tett, és 

akadályozta az embereket. A lójárgány helyett is épitett az 

emlitett gépész egy taposó szerkezetet 16 taposó kerékkel, 
de ez is nagyon nehezen j á 1°t, és a tapos k egy f 'l negyed
óráig sem birták a fáradnágot kitartani. Mindezeknél fogva 

az uj gép nem alkalnazhat6. 
16~5 január 4-én először e111Jittetik 

tában Herr Corneliiis /val6szinU1eg Hell/, hogy nehány vas 

henger:r e van szf2kaé ge. · 
1695 a~ .sztus 29-én tanácskoztak a főkamaragróf jelen

létében Cornelilissal az uj szi vattyuk berendezése tárgyában. 
1696 január 7-én Unger Ádámnak a selmeezi gépészeti fel

iigyelónek jutalom ajánltatik, mert Könuöczön a b.oeszu sz1-
vattyu :r0aka tok berendezésével igen hasz;rios wmk:át végzett. 

1696 január Jl-én megem:.. ittetik egy megxendelésnél, 
hogy Herr Co1·neli a-z ó mUvéhez szü.kséges rezet maga tac·tozik 
f'izetni, tehát iigyeljen a beszterczebán3a1 hámor . 1..ogy a meg
.1endel t vasáx·•ikat ldiltm számolja el, és a tb"bbi kincetáx•i 

vassal össze ne zavarja. 

169~ február lJ-án jelentik a körmHczi tisztek és al-

-

• 
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tisztek, k1k Hell Cornél uj 16erejU vJzhuzó gépét két alka-
1011111,al is megtekintették, hogy az uj mü nagyon czélszerüen 
és j61 van berendezve, mert · 

1. Ugy a fa mint a vas részek erősebbek mint a régi mü
nél voltak, j61 vannak össze kötve, és ha valami rajtok meg

romlik, gyorsan kivál that6k. 
2. A könyök emel tyü az uj nrllnél mellőztetett, és igy 

elkerültetik az a sok javitás, mit ezek az emeltyük okoztak. 
. , 

3. Az. akna nem terhél te tik meg annyira, mint a regi 

münél. 
4. A tapasztalás már 9 hét 6ta bizonyitja, hogy most 

8 16 annyi vizet h11z, mint azelőtt 14, tehát 6 l6 költsége 

megtakarittatott. 
5. A mü gyorsabban jár, mint a régi, egyenletesebben 

önt, és 1•aj ta se11101i hiba sem lá that6. 
"Die Operation 11nd Ef'fect lobet das K11nstwerk, 11nd 

dieses den Meister". 
" 

Azt vélik tehát, hogy igen hasztios lenne haladék nél-
kül a többi aknák 16ez·ejü gépeit is e szert nt átalaki tani, 

• 

és az emelést oly nagyra tenni, amilyen hosszuak a vascsövek • 
A jelentést aláirták: Benedikt Theobald 14a.yer, Simon 

:.eopol d Rieger, Johan Georg Reiazeisen, Mar·tin Joseph Sauer
wei n, Matthae11a Steiner, Jacob Andreas Scb1r11 edl, Johann ..,_ 
Franz Kropf, Thomas Oszwaldt Huettman, .181/ 
Kunstmeister, Loi~nz Zipazer. 

1696 :nájus 27-én irja Glantschnig Körmöczre, hogy Cor
ne l iuanak uj gépe sokszor egészen könnyen és j61 jár, de 
néha, nem tudni mi okb61, alig huz valamit; azt gyanítják, 

hogy ennek a kezelők rossz akarata az oka, kérik tehát a 
köz·möczi fó tiszteket, hogy engedjék át egy hétre az ottani 
gépész mestert, és egy pár gépiigyelót pr6bá t·a. 

1697 május 25-én irja a főkamaragróf Bécsből, hogy el
utazása elótt abban állapodtak meg SeJmeczen, hogy az ujon
nan felépitendó lóerejü vize,meló gépet Hell Cornél szerke
zete sze1·1nt állitaák fel; hallja azonban, hogy elutazása 
után ujabb tanácskozást ta:r 0 tottak, és az előbbi megállapo-
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dást roegae111,11i si tvén, most megint az Unger Ádám féle régi 
mód szerint akarják felépiteni a vizemelógépet; azt gyanit
ja, hogy ez az ujabb határozat abb61 ered, hogy a kisebb 
részesek lovas gazdák, és nem sziveeen látják Hell gépét . ' 
melynek hajtására kevesebb 16 kell, utasi tja tehát a kö1·mö-

czi tiszteket, hogy Selmeczre menjenek, a gépeket még egy
szer megnézzék, és alapos véleményt adjanak, hogy melyik 
épitendó. 

1698 j 11nius 5-én kimutatja Unger Ádám gépészmester, 
hogy 1694-tól kezdve 4 hónap alatt a nélk:ülözhetókké tett 
kézi ezivattyuk által összesen 198.204 ft 20 d-t takaritot
tak meg Felsóbiebertár-nának. 

1698 juli1,1s 10-én jelentik a. selmeczi tisztek, hogy a 
Schonei által épitett vizemeló gépet megpróbálták, de nem 
használhatják, mert a lovak nem győzik, és mégis nagyon las
san jár, ha pedig a kerekeken valami eltörne, annak kijavi
tása több hetet kivánna, mialatt az egész bánya elfulhatna. 

1698 juli11s JO-án irj a a Bécsben levő főkamaragróf, 
hogy Corneli11snak sok lesz 1100 ft évenki nti fizetés, mert 
eddig csak J gép van az ó szerkezete szerint felépitve, meg
elégedh.etik ó annyival, amennyi az Unger fizetése. 

1698 augusztus 2-án rendeli a főkamaragróf, hogy a fő
tisztek két müszak1•a való lovakat vegyenek át a lovaegazdák
t61 ki ncatá t•i ·kezelésbe, istálló mesternek Heiller Jánost 
alkalmazzák hetenk1nt 2 tallér fizetéssel, mint az a többi 
lovasgazdák r1ál szokásos . 

1699 máj11s 29-én egyezség köttetett Strosser Ferdinand 
mérnökkel, melyben ó kötelezte magát a kézi szivattyukat oly
képen megjavitani, hogy fél annyi ember kelljen a hajtáauk
hoz, mint most. FelsObiebertáx""Da pedig megigérte, hogy ha 
Stroeeer ezt az igért 14 nap alatt teljesiti, és az igért 
megtakat•i tást eléri, neki 16 OOO ft-ot fog fizetni juta) 1,1ul. 
Strosser megigérte, hogy a lóerejU gépek javitáaára is fog 

tenni később ajánJatot. 
1699 juli,,e 24-én jelentést tesznek Reitter Mátyás, 

Hejnx•ich. Gottfried, Anx•eitter Bapt.János, Lemoni György és 
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Dobrotka János a Pachentár6 bányában Stross Ferdinand mérnök 
utasitása szerint felállitott és berendezett kéziszivattyuk 
müködéséről. Kétszer is megtekintették Strosz szivattyuit, 
7-én és lJ-án, és ők maguk is megpr6bálták vele a vizemelést, 
de azt találták, hogy Strosz szivattyujához is csak ugy 4 em
ber kell, m1nt a régihez. Az első szemle után Strosz még vál
toztatott a szerkezeten valamit, de eredmény nélkül., és 
13-án Strosz maga is megvaJJotta, hogy csa16dott, és az igért 
könnyi téat és megtakari tást elérr1i nem képes; el1.endel te tett 
tehát azonnal az uj szivattyuk kiszedése. 

1699 szeptember 2-án irja az ada,11 ni st1.•ator Bat-s vái'ille
gyének, hogy a selrneczi bár,yavizek emelésére em.be1.ek és lo
vak helyett a vizerő használata elhatároztatván e vég1.e ta
vakat és vizvez'etékeket kell helyreállitan1, mi sok m11nkába · 
fog kerülni, melynek költségeit a bányák mostani állapotuk
ban el nem viselhetik; kéri ez okb61 Bars megyét, hogy JO em
bert Selmeczre küldeni sziveskedjék, kik ott a fölszinen á
sással foglalkozzanak ingyen, megigérte már Honí Pi€gye, hogy 

annyi embert fog küldeni, és I'eményli, hogy Z6lyomból is kap 

11gy an annyit. 
1700 április 14-én szerződést kötött Strudel Dornenico 

Felsóbiebertárnával, melyben kötelezi magát, hogy saját 
költségén ugy meg fogja javitan1 a 16erejü vtzh11zó gépeket, 
hogy csak fél annyi 16 lesz szükséges a haj tásuk:ra mint most. 
Ha a kisérlet jól sikerül, fizet neki Felsóbiebertáiana 
80.000 lf-ot jutal1a1uJ negyedévi részletekben. 

1700 j 110111s 8-án megemli ti az ed q,1 nj stra tor égy rende
letben, hogy a vizek a bányában emelkednek, már 5 szivattyu 
rakat el van fulva. Azt is mondja, hogy 2 tavat épitenek, de 
nem mondja, hogy hol? Str,idel a napokban fogja az ó gépét 
megpr6báln1. 

1700 julius 13-án megemlittetik, hogy Str,,del gépe ki
azedetik, és a régi gépet megint hely1.eáJJ itják. Str,idel kí
sérlete tehát ne111 s ikerfi] t. 

1700 juli1ie 24-én jelentik a f6tisztek az ad1111n1strato ... ~ 
nak, hogy a Striidel gépe helyébe állitott régi gép nemsokára 
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készen lesz, és 48 16 kell hajtására, a lovas gazdáK nett ~é~ 

land6k a gépet átvenni, mert nincsenek megelégedve a be r.e: 

és a nagy hőségben már több lovuk megdöglött. Unge!' gepmee
ter nem hagy magának pa1uancs0Jni, és átaljában "ist me!' zu 
• 

besorgen, die picanteria der zwey kunstmaie"ter derf!'e 11ns'" 

noch eine groase nott a~n halsz ziehen". 
'1,-

1700 augusztus a82/ panaszkodik Hell Cornél, hogy az 
itteni gépkezelők hanyagok, amig a körmöczi gépkezelők itt 

voltak, mindig a fenéken tartotta a vizet, de amint Ők haz a
mentek, már nem tudják a viz emelkedését megakadályozni, a 
körmöczi kezelők mellett 7 szivattyu több vizet adott, mint 
most 9. 

1700 a11g,1sztua J-án egy vizsgáló bizottság tesz je l en
tést a vizemelésról és azt véli, hogy: 

1. A vizemelés legnagyobb baja az, hogy a lovak rosszak, 
elsoványodtak és gyengék, mert a lovasgazdák nem adnak nekik 
elég zabot. 

2. A sok esőzések következtében megszaporodtak a vizek. 
3. A tágasabb és ezükebb szivattyuk közt nem talál~ak 

a hatásban különbséget, mert a legtöbb függ attól, hogy mi
lyen gyorsan j árnak; most pedig nincs idő próbák tételére. 
Annyi azonban áll, hogy ha a szükebb szivattyuk közül, me
lyek ketten állanak egymáemellett, valamelyik megromlik, 
azért a másik még vizet emel, ellenben ha az egyedül álló bő
vebb azivattyu romJi k meg, a vízemelés mega,:;ilnik, mig az ki 

nem javittatott 
1700 augusztus 17-én rendeli az udvari kamara, hogy 

Strudel Domi niknak, ki a 16erejü szivatty,ie gépeket megj avi
taoi akarja, egy olyan akna jelöltessék ki, melyben most nere 
dolgoznak, és hogy Strudel a ma.ga köl teégén tegye meg a ki
eérletet; de az anyagokat és embereket adja hozzá a kincstár. 

1700 augusztus 25-én jelentik a főtisztek, hogy a tavak 
helyreállitásához 126 katona érkezett, és őket a közönséges 

napszám mellett w1nkába álli tották 
1700 azep~ember 28-án értesi ~i a fókarnaragr6fi hivatal 

administratora a selmeczi tiszteket, hogy az udvari 
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rendeletébó"!. Strudel uj abb k:iaérletet akar tenni az ó víz
emelő gépfvel. 

l7C"J sz9ptember 29-én jelentik a selm.eczi fÓtisztekt 
hogy ~ c1•ud'?l Dominik gépével már a tavasszal tettek próbát, 

de ?J. oly rosszul s1.került, hogy gépét azonnal kiszedték.

Ne·.a is lehetne most J.i'elsóbiebertá t"ttán egy aknában sem beren
dezni ilyen ~j . gépet. melynek hatása nem biztos; mert vala
mennyi akna van, mind tele van szivattyukkal, melyek mük:ö
désben állanakt és csak 2 szivattyu áll tartalékban, hogy 
ha valahol törés történik, ezekből lehessen egyet beakasz
tani és a vizemelést azonnal folytatni. Nag3on veszedelmes
nek tax•taoák tehát a mostani körüllnények között a próba meg
tételét, melyet talán Körmöczön vagy Ujbányán kényelmesebben 

és minden veszedelm nélkül lehetne végrehajtani. Ha azonban 
még is elrendeltetnék, hogy a pr6ba itt tétessék, és vaJarni 
veszedelem fogna belőle ered.ni, Ók nem lesznek okait és 
tiltakoznak a felelősség ellen. , 

• 

1700 november l-én jelentik, hogy a tavak készen vannak, 
az alsó tóban már 2 ember magasságban áJJ a viz~ a felső t6-
ban moat .:'ogják azt erea.zteni. Unger nemsokára készen lesz 
a rudas vizemelóvel. 

1701 február 16--'n Onge:r· Ádám gépész mester jutalmat 
kér a !elállitott és jól müködó, vizerejU rudas vizemeló 

, , 
gepert„ 

1701 március 19-én ujólag ajánltatik báró Strudel gépe 
a fókamaragr6f pártolásába. 

1701 április 18-án jelentik, hogy Strudelnek a Magdol
na akna adatott át, hogy ott az 6 vizemeló müvét be:r•endezze. 

1701 május JO-án jelenti Khienberg könyvvivó, hogy 
Strudel az ó 18 öles szivattyu rakatait megpr6bálta, de tO
rés történt a milven. Nem hiszi, hogy Talaha j61 'fog jár•tii. 

1701 augusztus 22-én kötelezi magát bár6 Strudelt hogy 
miután az ó nagy szivattyuival a próbák annyi r•a sikerültek, 
hogy azoknak: alkalmaztatása ir~nt kétségesked.ni nem lehet, 
de~ maga a bár6 nem képes az egészségének gyengesége miat1i 
a m1toka további felügyeletét teljesiteni, a fOtiaztek javae-
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latára Hell Cox•nél magára véJ Jalta a további teendőket anél
kiil, hogy az által Strudel feltalálói szabadalma megsért e t 
nék, ezen fáradságért Strudel neki 1000 ft-ot fog adni r ész-
_ letenld nt, amint ó a maga jutalmát megkapja. . , 

1701 auguszt1Js 22-én ajánlatot tesz Strudel, hogy a ru

das emelógépet is megjavi tja 11gy, hogy egész esztendőben 
járhasson, anélkill, hogy e végre még tObb tavat, viz-
árkot kellene csináltatni.~ átalakitás nem fog 2000 ft-nál 
többe kerllJni. 

1701 aug11sztue 22-én jelentik Mayer Benedek Theobald , 
Freie.- eisen György János és Sauerwein Márton J6zsef, hogy a 
Strudel féle 12'' tá:gas szivattyukat megpróbálták, e l ein t e 
nagyon nem j 61 111flkOdtek, de a mUszak vége felé egy egész 
óra b.osezán át jól emelték a vizet u1ind, melyet a Lip6t ak
nában 2 szivattyu rakat szokott emelni, pedig a Magdolna 
akt1ában csak az egyik rakat mükOdött. Mielőtt azonban hatá
rozott véleményt mondanának, szükséges lesz, hogy ez aszi
vattyu tObb napig folytonosan járjon, és msználhat6ságát . 

bebizonyitsa. · 
1701 szeptember 10-én báró Scbm1edegg ajánJatot tesz 

Stross mérnOk nevében, hogy a kézi szivattyukat olyképen 
javitja meg, b.ogy ezentuJ. csak fél annyi emberrel legyenek 
hajthatók. Az ajánlat elfogadtatik, és a sikerülée esetében · 
5000 ft jutalÖm igértetik, de a kiserletet saját költségén 

tegye meg Pachen-tá,anában. 
1701 deczember 9-én jelentik, hogy Str,idel vizemelőgé

pe teljesen elkészült, és a pr6ba megtétetett, és llgy talál
ták, hogy Str,idel gépe is minden akadály nélkül kihuzta és 

fenéken tartotta a vizeket, vala11iint Corneli kettős .t•akatu 
gépe, ez utóbbi hajtásár11 9 pár 16 volt szükséges, a Strudel 

gépe hajtására pedig 6 pár. 
1702 jan,1ér 31-én megerósi ti az udvari ka11,at•a a Str,idel 

Dominik 1700 április 14-én és 1701 deczember 26-án kötött 

szerződéseket, melyek 
1.- Ha Struael az 

ségek:nek eleget tesz, 
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2. Ha e szerzódést1ek csak: részben tud eleget tenni, 
akkor a jutalom ia csak azon rész arányában adatik. 

J. A jutalom kiadására nézve határoztatikJ hogy a vál
lalat sikerülése után Strudelnek egyszerre 20 OOO ft fizet
tetik a hetenkinti megtakaritásokból a hátralék pedig heten
kint 500 ft-tal törleszteesék, melyekből a felépitésre adott 
előlegek levonand6k. 

4o A második szerződés teljesitésére a hatá,~dó 8-10 
hétre kiterjesztetik. 

5. trudel köteles a gépét oly módon szerkeszteni 
hogy ha valami rajta megromlik, azt a selmeozi mesteremberek 
megcsinálhasaák 

6. Ha a második szerződés szerint a lovakat mind ki
fogni lehet, Strudelnek az egy év ala~t megtakaritand6 öaz
szeg négy év alatt részlet,ekben kiadassék, bele számi tván 
az első szerződés azez·1 nt kapott jutalmat ie. 

17 02 október 19-én tanácskoztak az adm1niptrator, a 
könyvvivó Khienberg, a bányabiró Zweig, Dr. Hellenbach 
Richter, Gottfried Heinrich, Aigner bányatiszt, Hell Cornél 
gépésztiszt, és a titkar • 

.Miután Károly aknában is berendezték a szivattyukat 
• 

Strudel módja szerint, mindnyájan abban a véleményben vol-
tak, hogy a gép j61 müködik, és annyi vizet Ont, mint a Ié
g1, de csak 6 pár lóra van szüksége 9 pár helyett; ta1•tós 
ságára nézve sincs semmi kétség, mert a Magdolna aknai még 
most is mindig jár, a Károly aknai pedig még erősebb szer
kezet-J. 

1702 okt6ber 27-én jelenti az administrator a fOkamara 
grófnak, hogy Strudel gépe Károly aknában j61 dolgozik, ez 
okb61 tehát a Károly aknai második szivatt;yu .1•akatot is az 
ót módja szerint fogják berendezni, és ekkor évenldnt 20 
ezer ft-ot fognak megtakat•i tani. 

1702 deozember 8-án rnegemlittetik egy jelentésben 
hogy Strudel már felvette a 20 OOO ft-ot, és kérik a kiseb 
részesek, hogy most egy ideig ne kivánjon több fizetést, 
mert nagyon ki vannak merUlve. 
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170.3 má t'CZius 14-én Beszterczebányán a szélaknai viz
emeló gépekhez 10 db rézcső rendeltetik meg, melyeket az 
ottani harangönt5k preieer rézből öntsenek. 
. 1703 áp1·ilis 10-én javasolják, hogy Unger gépészmester 
ny11gaJmaztassék, hetenkint 5 rft-tal, az igy megtakaritott 
J 1:ft-b61 2 rf't-t ,al Hell Cornél fizetése, 1 rft-tal pedig 
s6gorának Koinheimbnak mint gépéezmestersegédnek fizetése 
javittassék, és Unger tiszti szállása Ko1•rioeimbnak átadassék. 

1703 április 25-én panaszkodik Hell Cornél, hogy a gépet 
hajtó lovak kocsisai nem akarnak engedelmeskedni. 

170.3 j11ni11s 29-én panaszolja Hell Cornél az admi nistra
tornak, hogy a fókönyvvivó Khienberg azért, mert 2 ló a viz
h11z6 gépnél beteg lett, minek csak a kocsisok az okai, az 

aknaházban őt nagyon megszidta, Cujon-nak nevezte, s hogy ó 
miatta kell a bányának: tönkre menni sat. Ezt a sértést nem 
hagyhatja magán, és elégtételt kér, mert j61 érzi, hogy 8 

évi szolgálata alatt mjndig csak becsületesen szolgált és 
kát•t nem okozot t 

1703 j11nius 30-sn megem.liti Böll Co:tnél egy jele·ntésé
ben, hogy egy uj gép tervét terjesztette fel, és annak j6vá
hagyáaá t várj a.. 

1708 febi•i1ar 22-én kisérleteket tettek a vizh11zó gépek

kel, hogy valjon le birják-e h11zni a bányavizeket. A jelen
tés e kisérletról /latin nyelven/ nem sok felvilágoeitást 
ad, de azt tapasztalták, hogy a vizek e kisérlet alatt nem 
emelkedtek. 

1712 május 15-én jelentik a fókama:t•agr6fnak, hogy Bars 
és Hont megye vissza veszi lovatt. melyek a télen át vizet 
hiiztak, a ké t vizerejü vizh1,z6 gép pedig nem győzi a vizeket 
emelni, és ezek naponkint egy lábbal emelkednek. Ezen kivül 
pedig tegnap egy felhőszakadás történt Szélakna felett, és 
Károly aknát elárasztotta, \Igy, hogy a viz az aknába befolyt 
és a bányavizeke t .3 lábbal felduzzasztotta 

1712 ju.li1;s 19-én irja bá.ro Thavonath fókarnat•agr6f Epe1 

jesr51 a főtiszteknek, hogy ö Felsége már intézkedett, hogy 
a megyék tovább is lovakat kiildjenek a vizh,,zásra, továbbá 
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hogy 6 l'elsége tiavonk:f nt 2'JOO ft-ot eragedélyezett a t6 gá

takra, mely összeget a PaJm testvéiek fogják megln1Jdeni~ 
Igyekezc1j kell tehát, hogy a pénz csak egyedül a ki r-ende1t 
czé] zsa használ tassék. 

1712 julius JO-án jelentést tesznek a főtisztek az ud

Tat•i kamarának Di t,aayer gépész javaslata tá r•gyában, ki egyet
len egy 16val akarja kiemelni a vizeket a mélységből. 

Nagyon megörültek Ditrnayer javaslatának, és miután ó a 
próbát saját kHltségén fogja tenni, mindenben segitségére 

lesznek; csak azt nem helyeslik• hogy a próbát Pa.chentár6ban 
akarja tenni; mert a mostan1 paehentár6i vizemelóket nemnél
külözhetik egy napig sem. mert a pachentár6i vizek össz-e 
függésben vannak a biebertár6i vizekkel, s ezek annál gyor-

• 

aabban fognak emelkedni, ha ott az emelést megszüntetik. 
Azt javasolják tehát, hogy Ditmayer az ó kis~rletét Ujbán3án 
tegye az Al thandel ak t1ában, ott nyugodtan dolgozhatik f és 

senkinek sem árthat. Egyébiránt lehetetlennek tar•tjá.k. hogy 
azt a nagy mennyiségil vizet /12096 ak6t 24 6ra alatt, tehát 

óránként 504 akót/ 85 OJnyi magasságra emelni lehessen. A 

mostani gépész mester Hell egyébi t•ánt reményli 9 hogy ha a 

tavak elkészfilnek, a vizeket vizzel, tehát lovak nélkül ki 
fogj a huzatni. 

1712 julius 30-án jelentik a főtisztek az udvari karna 
rának, b.ogy a ta1•talékoaokk:al együtt 224 16ra volna szükség, 
ezeknek beszerzése A 30 tallér 10.080 tallérba keríilne, te
hát a szerszá1H111al együtt mintegy 12 ezer tallérba. 

1712 augusztus 20-án 1.rja báró fhavonath fókarnar•agróf 
Eperjesről a fótiszteknek 1 hogy Ó Felsége 224 dat'ab 16 vá
sárlására a tokaji sójövedékból 12.000 ft-ot engedélyezett, 
mely összeget legközelebb megküldi, és utasitja a főtiszte
ket, hogy j6 lovakat vásároljanak és a vizemelésre alkalmaz
zák. 

1712 október 4--én jelentést tesz Aigner János bánya
gondnok az udvari kamarának a feladott kérdésekre. 

1. Milyen magasra emelkedtek a vizek, és mi okb61? 
A vizek a Lichi járaton felül már 7 CSlnyire fOlemelked-
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tekés csak 4 1/2 ölnyire vannak a 2-ik Sargoczy járatta:.
pát61. Az okát az itt volt királyi bizottságra háritja, me:.~· 
nagyon kevés gyakorlati intézkedést hagyott hátra, és j nk:f t .: 

elméleti feladatokkal foglalkozott. Oka a viz emelkedéséne Y. 
• 

továbbá, hogy a megyék kevés lovait nem fizették rendeset, 
és meg sem igérhették. Ezért azután. Zólyom megyét kiv éve, 
a többiek mind vissza vették lovaikat, és 2 hónapig sziine
telt a vizhuzás, a ez idő alatt a vizek 9 öllel emelkedtek. 
Befolyással volt erre továbbá a régi rudas emelő vizkerék
nek elromlása, és hogy ugy reméllették a tógát felépülését, 
mintha az ez évben még elkészülhetett volna, tehát minden 
mást abbahagytak:. A kincstári lovak számé t ki nem egészi te t-
ték, s igy ezek rendkivül 
16 beszerzése sziik:eéges. 

2. Lehet-e a vizeket 

elromlottak, mert hetenként 2 uj 

legyőzni? • 

Bizonyosan lehet, csak jobb lovakat kell alkallllazni • 
.3. Mennyi.12e emelkednek a vizek naponta? 
24 óra alatt J hüvelyket átlagosan. 
4. Mennyire kell emelkedniö,k, b.ogy a légforgást .meg

akasszák? 
Ha a vizek a 2-ik: Sarg6czy já:t·atot is elöntik, elzárják 

a légforgást és az ak r1áknak is nagy ká t"Okat fognak okozni. 
5. Mit javasol a gondnok? 
Hogy'elegend5 számu jó erős lovakat alkalmazzanak. 
6. Mennyi ideig fog tartani., mig azokhoz a m11nkahelyekre 

férhetnek a Lichi járaton, hol érczekt' hagytak el a viz 
miatt? 

, 
Ugy véli, hogy 2 b.6nap alat,t el lehetne e helyeket er-

ni, ha a viz magasabbra nem emelkedik, mint most, hogyha 
azonban a még elfulva lev5 Lissl, Reutter és 5-ik Sargotzy 
járatot is ki akat"nák tisztitani, és az ott levő éisczeket is 
megnye1"11i, akkor e j á ,,a tok ki tiaz ti tásá12a vagy 6 h6nap lenne 

szükséges. 
7. Mennyi idő kell még• hogy a t6 elkészilljön, és ha 

elkészült, szükségesek-e még akkor is a 16erejü gépek? 
A t6épités kezdeténél kiszároittatott, hogy az épités 3 
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évig f og tartani, ha mindég 2000 ember dolgozik rajta, ehhez 
pedig még 48.000 ft-ba fog szUkaégea lenni. Ha a tó elkészül, 
és egészen megtelik, akkor a középső t6val együtt 9 h6napig 

adhat vizet a gépek1-e. Ha a tervezett 8 rcidas vizkerék fel

épUl, és a vizeket nem kell a Lichi járaton alulr61 is emel

ni, akkor a lovak nem lesznek sziikaégesek, de miután bizo
nyos, hogy mélyebbről is kell vizet h.tizni, a lovakat leg

alább 2 gépre meg kell ta1•tani /ez. 8 pár 16/. 

s. Lehet-e a tavat használni, mielőtt tel,jesen elke-é 
szill? 

Lehet, és ennek segitségével a mostani vlzemeló kereke

ket már most is 2 hónapig lehet dolgoztatni . 
9. Mikor lesz a régi r,,das 

kadás megrontott, kij avitva? 
2-J hónap alatt. 

vizkerék, melyet a felh6sza-

• 

Egyébiránt sztikséges,1ek tartja, hogy a 3 f'éle szivaty-
tyuk közül megáJJapittassék, hogy melyik a legj;obb? és hogy 

a lovak mellé egy ügyes istál16mester alkaJrnaztassék. 
1713 február 14-én irja bá.r6 Thavonath Körmöczról 

Deadda fópénztárosnak, hogy a Magdolna aknában beépitendó 
• 

vizemel6gép Unger módja sze1•lnt épittessék. 

l 71J rnái-czi11s 8-án javaslatot tesz Höll Cornél, hogy 

• 

az uj tó gátja 2 1/2 Ollel magasabbra emeltessék, minek kö

vetkeztében a t6 Otazör annyi vizet fog befogad.hatni. Ezután 

épittessék még 4 vizemeló gép s akkor a lovakat, 220 párt, 
mind el lehet bocsátani, éa ezáltal a legkedvezőbb számitás 
szerint, egy pár 16 tartását hetenkint csak 8 ft-ra véve, 

évenkint 9. 520 f't fog megtakari ttatni, Ker·(ílne pedig: 
• 

a t6 megnagyobbitása 26.860 ft-ba 
és a rudas vizkerekek felálli. táea 12. 511 " 

• 

összesen J9.J71 ft-ba. 
1713 márczius 15-én megküld te a javaslatot a fókarna,·a

gróf a főtiszteknek, bányab1.r6nak, és aagánréazeseknek nyi
latkozat végett. E nyilatkozat nincs meg, de egy l< Jxr1utatás 

van, melyben ki.mutattati.k, hogy 1701-ben midőn mind a 4 ak
nában lovakkal huztak vizet, nea, 220 pár 16, hanem csak 
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148 pár alkalmaztatott, és a költség nem 9U520 :'t volt .~a

nem 8 ft-jával szároitva csak 61.568 ft. Höll Corn&_ teh&t 
tulságosan nagynak tette a megtakari that6 költsé et. 

1713 április 2.0-á:ifelterjeeztik a főtisztek véleménvii-
• 

ket Höll Coi~él javaalatár61. J6nak és hasznosnak talá_ját 
a 4 uj vizemelógép felépitéaét, de azt vélik, hogy a tó na
gyobbitásának költségeit Höll kevésre, a megtakaritható ösz
szeget pedig nagyra vette. 

1713 május J-án megemlittetik gy tanácskozás jegyző
könyvébe, hogy a vizeket a 3-ik Sargoczi járat talpa alatt 
1/4 ölnyire kell tat•tani. 

Hod1•11eon egy uj aknát kellene lemélyi teoi. 
171.3 május 15-én jóváhagyja a fókamaragr6f~ hogy T.:.szol

czon egy fél seasio parasztbirtok megvétetett a kincstár 
számára, hogy eszerint a kincstár is közbirtokos legyen. 

1714 szeptember 1.3-án HOll Co:r•nél Máté köl tségvetest 
terjeszt elő, mely szerint az iliai viznek a középső t6ba 
vezetésére szilkséges árok 2037 öl hoaszu, 5.080 ft-ba kerül
ne, a t6-gát emelése pedig kerülne 40.000 ft-ba. A munkát 
2 év alatt el lehetne végezni. 

1714 november 20-án véleményt adnak a selmeczi tisztek 
és bányapolgárok Höll javaslata fel51, hogy az iliai vizet át 

• lehetne vezetni, de nem a középső tóba, hanem csak a belőle 
kifolyó csatornába. A vizvezetéket Ők 330 öllel hosszabbnak 
találták 1 mint Höll; a költségről nem nyilatkozhatnak. A viz
vezeték mindenesetre hasznos lesz, mert ameddig Iliáról elég 
viz fog folyni, be lehet zárni a tavat. Most ugyan csak 11 

ujjnyi viz folyik, de ha eső lesz, és a h6 elolvadásakor na
gyon meg fog az szaporodni. Egyébiránt időközben Höll már 
megbizatott az udvari kamarától a vizvezeték helyreállitásá-

val. 
1715 szeptember 5-én jelentik a főtisztek a Bécsben le-

vő fókamaragr6fnak, hogy penzhieny miatt nem fizethetik ki 
a Höll Cornélnek utalványozott 600 ft-ot. 

1716 j,1n1us 22-én /8J.sz./ jelenti a fókamaragr6f 
Caraffa gr6fnak, hogy az uj ~izárkok:ra ée a tavak gátjainak 

l 
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felemelésére engedélyezett 12.000 ft-ból már megkezdték a 
m11nkát, és kéri• hogy a Bancal Gubert1111mnál kieszközölje, 

hogy a pénz elk:ti.ldése halasztást ne szenvedjen. 
1717 juliua l-én jelenti a fókarnaragr6f az udvari kar,,a

ráoak, hogy Zehner 11r bemutatta itt az ó vizemeló gépének 
rx1f ntáját, de a tisztek egyértelemben azt vélik, hogy a gép 
nem -fog rnegfeleJni. A felállitást tehát csak saját költségén 

tehetné meg Zehner olyan helyen, ahol kárt nem okozhat a bá
nyának. 

1718 április 14-én jelenti Aigner a Bécsben levő fóka

maragr6fnak1 hogy a szélaknai felső t6 gátja miatt nagyon 
aggódtak, és attól féltek, hogy a nagy széltől csapkod6 hul
lámok a gátat áttörik; azonban nem lett se1r1rr1i baj, de a gátat 
meg fogják erósiteni. 

1718 juni,is 4-én rendeli a fókarnaragr6f Bécsből, hogy 

miután Hell Kornél az udvari karnarát61 engede)met kapott 

• 

egy saj á t taláJmányu uj vizemelógép felállitásá:ra,, a tisztek 

neki mindenben eegiteégül legyenek, Beszterezebányán pedig a 
géphez szükséges réz és 6lom csöveket megöntessék. 

1718 j110.i 11s 8-án megem.li ti a fóka1,,a1·agr6f egy levélben, 

hogy Hell tez•ve szerint az uj gép fél an,1yi vizzel fog milköd

ni, mint az addigi. 
1718 november 10-én /JOG.sz./ jelentik a f6tisztek a fó

kamaragrófnak, hogy Corneli tegnap délután megpróbálta az uj 

vizeme ló gépet, 6 pár 16val 11g3anannyi vizet eme 1 t, mint a 
régi gép 10 párral. 

1718 november lJ-án /306.sz./ jelentik a eelmeczi főtisz

tek, hogy Co1aneli uj gépe folyvást j 61 miiködik, csakhogy a 

lovak kímélése végett 6 helyett 7 pá t•t kellett egyszerre be
fogni, a megtakaJ•i tást tehát m1iazakonként csak 3 pár. 

1718 november 17-én /309.sz./ jelentik a selmeczi fő
tisztek a f6kamaragr6fnak, hogy a Corneli uj gépéhez nem 7 
párt, hanem 8 páx•t kellett befogni, mert a lovak máskép na
gyon kifáradtak:. 

1719 jan11ár 4-én /. sz./ Eh.renreutter Gy01:g3 János, Rich
ter And x·áe, Oeu,:f tz Emanuel, Os1,1itz .Frigyes Mik16e, Schöneman 
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Jlibály János, ·Grueber Ferdinand, Oberaigner György ~ár.cs, 
Gri tot11er János, ré az esek, Zweig Ignácz Dominik a bányabiré 
fia, Grueber Ignácz Xaver, bányabirósági ülnök Cor·vaó.ecz 

. l4ihály Imre bányabir6sági jegyző, Deadda Daniel Dávid, 
• 

Miller Má t·ton, Andreowicz György , és Miller György János 

megvizsgálták a fókamaragr6f rendeletéből deczember 22-é~ 
és 2J-án a Corneli uj vízemelő gépét Károly aknában, és azt 
találták, hogy 6 pár lóval 10 pár helyett, 8 szivattyu, dl 
16 helyett annyi vizet emel, amennyit a régi Unger féle gép 
az 5-ik Zarkoczy já:r•atr61 emelt. 

1719 juliu.s 29-én /223.sz./ leldildi Peyer főkamaragróf 
Hell Cornél kimutatását megbizáláa és javaslattétel végett. 
A k1mutatás szerint: 

A régi szivattyukkal 8 vizemeló m:üvet, ha lovakkal 
akarják hajtaoi, kell minden mtiböz 4 miiazakban a 20 16, 
kell naponként 183/ 16, egy ló költsége hetenként 5 ft 
tehát összesen 3446 ft, ez tesz évenként ••• 197.712 ft -

A müvek jó karban tartása évenként••••••••• 4.000" -

40 d, 
d 

Bór a szivattyt1kboz 
f aggyu a b6r p11bi tására 
a lovak pályájának j6 karban 

n • • • • • • • • • 

" • • • • • • • • • 
, 

tartasa ••••••• 

2.246·" 
234" 

3.600" 

40 
-
-

összesen 189.792" 40 

" 
n 

'' 
" 
" 

Az uj azi vatty,ikkal csak 6 vizemeló 111iivet kell f enntar
tani9 mindegyikhez 4 müsza.kban a l2 16 kell 
naponként 282 16 k 5 ft 40 d tesz évenként 44.928 ft - d 
A müvek javitása kerül •••••••••••••••••••• 
Bór a szivattyukboz • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

.a 16pálya rendben tartása••••••••••••••••• 

összesen 

Tehát megtakai•itáe évenként 141. 786 ft. 

1.000" -
800" 

78" 
-
-

1.200" -

48.006" -

" 
" 
" 
" 

" 

Egy vizettie15 mühöz kell 8 szi vattyu /a régihez kellett 
16/, a szivattyu hengerek rézből öntve, az emelő csövek fá

b61 és vaekarikákkal megerósitve, 

• 
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kerü.l egy ilyen mü ••••• ·········~··o~··~· 1.450 ft-ba 
tehát a 6 vízemelő mü kerii J • • • • • • • • .. .. • • • • • a. 700 ft-ba. 

1719 aug•iazt11s 10-én /231.sz./ Hell Co:r.snel szivattyui 
tá,,g;yában mcgtai•tatott a teraácskozás, és egyb.ang,,an elisu1er

ték, hogy a Károly akrtában beépitett szivattyu rakat már 8 

h.6nap 6ta m1nden aka ály néJkilJ 1tiiköd1k 6 pár 16val hajtva, 

midőn a régi szivattyu hajtásira 10 pár 16 sziikséges. A záro
láshoz szükséges bór is sokkal keyesebb f'ogyasztatik, mert 

, - . 
csak 3-4 hetben egyszer kell uj bőrt fel tenni. 

1720 julius J-án /1)0.sz./ irja Peyer Sebastian a sel
meczi. f'őtisz teknek, hogy Bécsben az ud vax•i kamaránál egy an

gol gépész jelentkezett, a neve Iaac Potter /1)1.az./, avval 

az ígérettel, hogy ó a t1zet a bárayátb61 ttJzzel k1buzza. Jliu

tán ajánlata kivihetőnek látszik, 200 f't-ot kapott utikölt- · 

ségiil „ és le f'og utazr,1 Selmeczbányá a'a, hogy ott a v I zemelést 
• 

megnézze. Utasittatnak a ti.sztek, hogy a gépészt, ki nem tud 

csak angolul, jól ~ogad.ják, és neki n1ndenben a~tsé~re 
• 

legyenek„ 
1720 Juli.tis 18-án /lJO.sz./ jelentik a f'óti.aztek Bécsbe, 

hogy az angol gépész SeJJreczen volt, llindent megnézett és 
Ujbányán is volt, és különösen Ujbányán alkaJmasr,ak találta 
a helységet az ó gépe f'eláJ J it • 

1720 szeptember 29-én /188.sz./ jelentik a fót~sztek 
Bécsbe, hogy Coz·nel11•s legu.jabb javi táaát a rlzhuz6 gépekeD 

megpróbálták, de nem jól sikeriJJ t, a v1 zb.uzáa teb.át az eddi

gi m6d. szerint folytattati.k. 
1720 okt6ber J-8n /19).ss./ jelentik a ~6t1sztek, hog; 

a tó .nagyobbitását, melyre 1500 n engedélyezve van, megkez
dették, és a @&Jttka a j6 százrnz és •leg idójáms mellett 
szorgala,atosar, halad „ 

1720 okt6ber 6-án /195.sz./ jeJe1•tit. a selmecsi 1"6tiu ... 
tek Bécsbe, hog as Ujbányán Potter által be1endezend6 v1 «
emel6 tüzgép ügyébe nem akat•ttak avatkot,t•1, és ha a váJJalat, 
rnel7et nagy uc M pái•tolnak, létre Jön, reméJ:tk, hogy a költ

ségekkel nem fogják a selmeczi kamarát terbeJn1, 11ert ez a 

eaj át köl taégei t nem képes t'edet1 t•1 ~ 
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1720 október 1)-án /211.sz./ írja Payer Sebeatyét a 
selmeczieknek: "Ee ist Sc.hade dasz ma.n die Unkosten auf 
das Cornelische Werk fru.chtloe anwenden müessen, welche 
~och etwas nutzenhaftes auszmachen werden, n11n stehet. an 
iezo zu erwarten was mit dem Englander beschehen werde, ob 
man sich auf seine wu:rmbschneiderey verlaasendt, eine so 
grosze S1x1,1a,arn Geldee hazardiren ,ind herge ben werde wollen 
oder können?" 

1720 okt61'er 31 /199.sz./ jelenti Aigner arlm1nis t rator 
az udv·at•i kamarának, hogy a t6-gát magasbi tásán szorgalmasan 
dolgoznak, a,r,1g az időjárás engedi, és reményli, hogy a jö

vő évben sokkal tovább fogják a vizet használhatni, mjnt 
eddig. ~ 

1721 a11g11sz t11s 19-én a kOvetkezó 
Potter lsac angol mé1anökkel: 

-• 
szerződés 184/kö~t et ett 

6 Felsége az Ujbánya bánya mélységében levő víznek 
kiemelése végett Potter Izsák mérnök ajánlatát elfogadta a 
következő feltételek alatt: 

1. Potter mérnök az ujbányai vizek emelésére sz0lgál6 
tUzgépet /Feue1 11aschine/ a kincstár költségén oly módon 
állitja fel, hogy avval 24 61~ alatt 42000 ak6 vizet lehes
sen kiemelni. Potter köteles, mihelyt a gépe megkezdi a viz 
emelést, ~ ki ne e tári szakértőknek, kik oda fognak küldetni, 

a gép miiködéeét meg11,agyarázni, és egy pr6bával is bebizonyi
taci, hogy egy ilyen, vagy tObb géppel JOO öJnyi mélységből 
is ki lehet 24 6ra alatt 42.000 ak6 vizet emeJnj. 

2. A gép felállitására 6000 ft /nehány 100 forinttal 
több vagy kevesebb/ engedély-eztetik, mely összegnek elszámo
lása egy f'eleskedtetett k1ncetá1•i tisztviselőre bizatik , a 
gép pedig 6 vagy 8 h6nap alatt elkészitendó, hogy müködését 
megkezdhesse o 

J. Potter mé1nöknek a maga és hozzátartoz6i f'enntax·tása 

végett Bécsből történt elindulása. napjától kezdve Yas/a ft 
napidij, utikölteégill ped~g 50 f't engedélyeztetik. A gépet 
meginditása után egy h6napig a kincstári költségen pr6ba 
képen kell j áratni, hogy a 1•1iJktidéséhez megk:ivmitat6 kOl t séget 
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és mzeló fát megállapitani lehessen. A számadást kizáx•61a
gosan csak egy kirendelt kincstári tisztviselő vezesse, és 
ha a gép a pr6bát kiállotta, és bebizonyittatott, hogy ilyen 
géppel )00 ölnyi mélységból is biztosan ki lehet 24 6ra 

"' alatt 42.000 ak6 vizet emeJnj; szabadságában áll O Felségé-
nek a gépet megtartani, vagy pedig átvételét megtagadni. 

4. Ha azonban czélszerünek találja Ó Felsége a gép meg
tartását, akkor elébb Potterrel az ó megjutalmazása végett 

, , , 
ki kell egyezni. Hogyha azonban O Pelsege a gepet nem aka~1-
ná megtartani, ámbár az a próbát j61 kiállotta, akkor a gép 
Potternek tulajdonába megy át az ó fáradságának jutalmául. 

5. Ezenkivül szabadalom fog adatni Potternek, hogy 
ilyen gépet az ó beleegyezése nélkül 20 éven át senki se 
állithasson fel sem bányáknál, sem másutt, ha pedig a pr6ba 
Ujbányán nem jól sikerül, akkor Potte1nek sem a gép, sem a 

szabadalom nem adatik, és ó se,11r11i.f éle királyi kegyelemben 
nem részesittetik. 

1721 augusztus 31-én /93.sz./ jelenti az administrator, 
hogy a tavakból a viz kifogyott, és most már ia,,iét lovakat 

• 

ke 11 a gépekbe befogni, a z11z6k pedig sziineteJ oi fognak, et1-

nek következtében a költség hetenként 2000 ft-tal fog nagyob
bodni, a z11z6 te:r"melése pedig hetenként 3000 ft-tal kisebb 
lesz, tehát a bánya hetenként 5000 ~-tal rosszabbul áJJ. 

Javasolja tehát, hogy a tó-gátak emelését még tovább foly
tassák, a felső tavat mégegyszer oly naggyá lehetne tennit 
mint amilyen most. Ki tudja, hogy az angol gép Ujbányán si
kerJlni fog-e? Legjobb lesz a j6 időt felhaaznáJn1 a biztos 
vizeró beszerzésére. Az utalványozott 1500 ft azonban e czél
ra kevés, és egy pár hét alatt elfogy. Kér tehát utasitáat. 

1721 szeptember 4-én /94.sz./ jelenti az adminisztrátor 
Bécsbe, hogy a hozzá küldött udvari kama1"ai :rendeletet m1n
denben követni fogja, és őszintén kivánja, hogy az angol az 
ó gépét ITjbányán j6 sikerrel állitsa fel, el nem hallgathat
ja azonban, hogy az eddigi tapasztalat sze1·tnt az ilyen gép
feltalá16k nagyon sokat igérnek; és ha igéretüket teljesiteni 
nem tudják, annak okát nem a találmány hibájában, hanem mások 
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rossz akat•atában sze1etik keresni. Ezért jobbnak tartaná, ha 
az u.jbányai ld.eérletre engedélyezett pénz inkább a biztos 
vizeró megszerzésének nOveléaére fordittatnék. Egyébiránt 
javasolja, hogy a pénz kezelése végett Halwax szertári irnok 

• • 
küldessék Ujbányára, kinek hüségében is ügyességében megbiz-
ni lehet. 

1721 szeptember 13-án /96. sz./ ,értesi ti Peyer udvari -
kamarai tanácsos az administratort, hogy a Bancalitás Tokaj -. -
ban 4000 ft-ot utalványozott ki Selmecz számára, ez összeg-

. bÓl 2000 ft a t6-gátnál folyamatban levő m1.1nk:ákra forditan

d6, 2000 ft pedig Halwaxnak: adand6 át, hogy evvel a Potter - -
által Ujbányán felállitend6 gép költségeit fedezze. Potter 
Bécsben JOO ft utik.Oltség előleget kapott, mely összeg a 
2000 ft-b61 levonandó. 

1721 szeptember 18-án jelenti az adm1nistrator, hogy 
tegnap Halwaxszal együtt Ujbányán volt, ott Potter mérnb~Ot 
a városi hat6ságnak bemutatta, a felállitand6 gép helyét meg
nézte, és a ~1nkálatokat megkezdette . 

Halwatt1ak utasi tásul adta, hogy a Bancali tástó l .részlP-e 
tekben érkezendő 6000 ft-ot átvegye, és nyugtatványozza; 

ebbOl Potter mérnöknek naponként 8 ft-ot, magának pedig 
naponként 2 ft elszámoljon. 

A m11nkások bérét és a besze1a.zendó anyagokat kifizesse. 
A bevételről és kiadáeair61 rendes számadást vezessen.
Az épitésr,él Potter utasitásai szerint járjon el, és 

neki ,u·I ndenben segédkezzen. 
Koronként jelentést tegyen a dolgozk menetéről, és ha 

valamiben fennakadása van, kérjen az adm1nistratort61 utaei

tást~ 
1721 október 22-én /57.sz./ jelenti Palitsch fóköu3vvi

vó az administratornak, hogy Potter a rézhámorban egy nagy 
kazánt rend.el t meg, mely 22 mázsa s11J J ya.l fog bii•ti:1 és elké-

szi tése hosszabb időt fog kivánni. · 
1721 október 28-án Kirchner Mihály Miksa jelentése a 

vizsgá16 bizottsághoz: 
A tavakat, rudas és 16e1ejü -v-1.zemeló gépeket illetőleg 
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fáj a z ember szive, ha látja, mennyi haszontalan kBltségeket 

pazat'Oltak ezekze. 
1713-tól 715-ig heti 1észletekben több mint 300 OOO ft 

kOltetett el haszontalanul, és ennek okoz6i Aigner f6pénz
tároe és Hell Cornél gépészmester. 

Midőn 186/ gróf Cat'a:ffa legelőször volt Felsóbiebe.tl"
táz1nán az érczosztásnál és Hell Cornél Bécsben volt, a bi
zottság felaz61itására kinyilatkoztatta jelentést tevő, hogy 
áprilistól augu.szt1iaig a r11daa gépek és 16erejü gépek is mii

köd tek, de nem tudták a vizeket a 4-ik Sargóczy járat alatt 
ta··~ani, régebben pedig 110°-ban és 1702-ben. 40, illetőleg 
44 pár 16val kevesebbet alkalmazva is leh11zták a vizeket a 
fenékig. Ha a azivattyukat József és Károly ak11ákban épi te
nék, hogy ott a vizeket a felső Piroch jáx·atig emeljék, a · 

Magdolna és Lipót akt1ákban pedig a felső Pi t"Och járatról az 
• 

• 

altár6ig emelnék, biztosnak tartja, hogy egy hét alatt a 4-ik 
Sarg6czy jáz·at száraz lesz, és onnan szállitani lehet. A bi-

; 

zottság e javaslatba be is egyezett, és az ezedmény az volt, 

hogy 4 nap alatt már lent volt a viza 4-ik Sarg6czy járat 
talpán. 

A tavakr1áJ és vizvezetékeknél is sok haszontalan kiadás 

történt, mert mindég olyanokra lett bizva a 1aa1nka, akik ne11, 
értettek hozz(. 

A felső t6 gátja nagyon gyenge, és nagy eső vagy felhő
szakadás esetében veszedelmes. 

A rudazatok igen k~ltséges módon épültek és nehezen jár

nak sok erőt elvesztegetnek, 

A szivatty11kt1ál igazán bosezant6, hogy m1 féle czilra 
nyomó szivattyuk:at álli tott fel Coz·neli. Az előz e kisérletké
pen engedélyezett 600 ft helyett 50.000 ft-ot forditottak e~.t 

re, és a 3 fő aknát Károly, KagdoJ na és Lipót akt1ákat elron
tották vele, mert ezekkel a nyom6 müvekkel nem lehet annyi vi
zet emelni, mint a régi Unger Ádám-féle ezivatty,1kkal, sokkal 

nehezebbek, nehezebben jáxuak, és emelésü.k rövidebb. Most még 
az is szükséges, hogy a bányák biztosi tása végett e ny<l•it6 mü

veket megint ki kell szedni, e helyettök a régieket kell be-
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épiteni, am1 ismét költséget okoz. 

Mindennek Aigner az oka, ki felsőbb engedelem nélkül 
forditotta a müvekre a sok költséget a kincstár kárá1a. 

Hogy mik épen kellene a tavakon és szi vatty,ikon segi te-
• • 

ni, azt csak szóval fogja a bizottságnak előadni. 
1721 november 13-án /110.sz./ Schickbroayer királyi ud

vari azámtanácsos a felsóbiebertár6i vizemelés megkönnyité
se végett következő javaslatokat tett: 

1. 111iután ugy látszik, hogy az altáró nyilásán nem :o
lyik ki annyi viz, amennyit a 6 szivattyu telep a mé:yaeg
ból emel, hanem egy része a kőzet repedésein ismét a mély
ségbe szivárog, és igy a szivatty11k m11nkáját terhesebbé 
teszi; j6 lenne az emelt vizek~t az altár6n csatornába fog
lalni, és egy pontra vezetve, innen lóerejü ezivattyukk.al 
a fölezinre emelni, ki fog azután derülni, hogy a mé lység
ből emelő szivattyuk mennyire fognak megkönnyebbülni? és hogy 
a magasabbra emelt vizek, mint eróvizek felbaeZI1álva 1 ~em 
p6tolhatnák-e a felemelésü.kre kiadott költségeket? 

2. J6 lenne az eróvizet, mely a vízemelő gépeken mSr 
müködött, lóerejü gépekkel ismét felemeJni, és ujra a gépek
re müködtetni . 

J. Egy gépmintát mutat>tt be, mely a rudas vizemeló gé
peknél alkalmazva azok müködését megkönnyitené annyira, 
hogy kevesebb hajtóvizzel is müködhetnének · 

E javaslatokr61 egy véleményben /aláix~s nélkül/ az 
van mondva, hogy mind nagyon czélszerüek, és könri;y en kivihe 
tók, nem is k:erülnén,ek 4000 ft-nál tbObe, a kincstárnak pe

dig évenként tObb mint 100.000 ft hasznot hajtanának. 
1722 május 25-én Kirchner Mihály Miksa jelentése a 

poteuwadl6i vizvezetékróla 
Miután a legut6bbi tanácskozás alka) mával a f'óka11ia1a

gr6fi hivatal gondnoka Aigner azt erósitette, hogy a 
pocuwadlói vizet nem lehet a felső szélaknai t6ba bevezetnj, 
és Hell Co.1"nél az ó segédjével Cornhei 1111oel ie11,étel t lejtezée 

után is azt állitot~a, hogy a potsuwadJói vizet csak a kö
zépső t6ba lehet bevezetni, a jelentésttevó pedig m~ .il"ad 
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azon á1litá,a. mellett, hogy a viz bevezetés-e a felsó tóba 
lehetségee; mJgbizatott jelentésttevó, hogy állitásának be
bizonyit.LSa ·,égett tegye :meg ó is a lejtezést, és a.z et·ed

mény-r/ J. adjon jelentést, addig pedig az á,aok ásás ezünet&l

jen. 
E r<,ndelet ktlvetkeztében végxehajtotta jelentést tev6 

a lejr;ezést, és 11gy találta, hogy a poc8Ulf8.dl6i vizet és 
még 4 más patak vizét igen is lehetséges a felső t6 levezet6 
árkába bev1nn1, és a gépekxe a felső tó vizével együtt föl
használni o 

E miinkája közben látta azonban, hogy az árkon a tila
lom ellenére serén,..en dolgoznak, és ott hol dolgoztak, már 

náJ. pedig ez a különbség 187 fog növekedni. 
Egyszersccti nd azt is látta, hogy az árokba nagyon keskeny 

• 

és csekély kexesztszelvényil csatornákat x•ak:nak, 11gy, hogy az 
árok csak kevés vizet fog vezethetn.1, tehát has„z,,a is keve
sebb lesz, és a sok fa csak hiába pocaékoltatik el. 

Attól fél, hogy ez éppen olyan árok lesz, mint a mult 
évben Weiden aknához vezetett árok, melyben egy csepp viz 
sem érkezett az aknához, hanem mind lefolyt a hasadékokon 
a bányába, ahol egy szivattyu sor1·al többet kellett az6ta a 
vizemelésre alkalmazni. . 

1722 szeptemoer 6-án utasi ttatnak Kircb.ner Kiksa bát1ya

tiszt, és Koz-nheimb Pexencz gépészeti felügyelósegéd, hogy 
Potter tijzgépével teendő próba végett jövő héten Ujbán;yára 
menjenek, és a pr6ba e1ke1éról jelentést tegyenek • 

1722 november ll-én jelentést teszr,ek: A1gner János ad

m1n1 st1·ator, Fellner Gott!ried Pál beszterczebányai erdő
mester, Ki J:'Chner Kiksa bánya.tiszt, és Korr,heilllb Ferencz gé
pészeti felUg:relt segéd a Potter tiizgépével tett próba ered
ményéről. 

A próba el6tt megnézték a gép felső részét a fOlszinen, 
azután bementek a bár.yába az a1 táró szintjére„ Itt ta)áltak: 
) aziyattyu csövet, egynek 1egynek az átméróje 7' • hoasza 8 ' 1 

emelése 55''• Mindegyik szivattJ'u 52-53 itcze vizet öntött 
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egy e.melésre, összesen tehát 2 1/2 ak6t, és pedig minde~ 
perczben 12-lJ emelés történt, tehát 24 óra alatt 43.200 akó 
viz emeltetett? Ezen mindnyájan nagyon elcsudálkoztak, mer· 
.az emelt és kiömlött vizzel könnyen lehetett volna egy ruda s 
vizemelő gép kerekét hajtani. 

Ez a tüzgép megérdemli, hogy kiI-ályok is megtekintsék! 
A gép tehát ugy, amint most dolgozik, jó eredményt t a

nusit; de tekintetbe kell venni, hogy most még nem müködik 
nagy teherrel, mert az akna az altáró alatt be van omolva, 
tehát a szivattyucsöveket lejebb ereszteni nem lehet, és 

. igy az emelt vizet az altáró szintjéban öntik ki . 

Tekintettel a Potterrel kötött szerződésre, mely sze
r.! nt Potter köteles bebizonyi ta:ni, hogy a vizet bá t'lllely ma
gasságra is felemeli, azt indítványozták a biztosok, hogy 
Potter emeltesse fel a vizeket 8 szivattyu.val az akna to:r
kába, ott öntesse ki, igy azután megláthatják a gép hatá sát 
nagyobb teher melle~t. Potter ezt az inditványt el fogadta, 
ha a szükséges költség megadatik, és 4 hét alatt reményli 
a szivatty11k felállitásával elkésziiJni. · 

A biztosok tehát javasolják, hogy Potternek a szükséges, 
m.e. 2000 ft-nyi költség megadassék, az ó napidijai is t9-
vább foly6sitva max"S.djanak. Igaz ugyan, hogy a gép felállí
tására kikötött idő már rég elmuJ.t, de tekintetbe kell ven
ni, hogy a munkásokat, kik ilyen gépről még sohasem halot
tak, sem ilyet még nem láttak, nagyon nehéz volt vezetni, és 
igen sok időbe került, mig a mérnök szándékát felfogni. képe
sek lettek. 

1722 november JO-án ismét utaaittatik Kirchner és Ko1-n
haim.b, hogy a pr6ba megtételére deczember 6-án Ujbányára 
menjenek. 

1722 deczember 28-án jelenti Kirchner Miksa bányatiszt, 
hogy a Potter gépével val6 nagy pr6ba megtételére deczember 
8-án Ko1·tibeimb gépész segéddel Ujbányán megjelent, és dé l
után a gépet megindi tották, de J 61·a tájban a vizszivat t3u 
188/ mely törékeny rhonitzi vasb61 volt készitve, eltört 

és azt ismét 8ssze kellett foz·r aszten:1. Ez alatt a szivattyuk 
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zárolását is kijavitani akar·ták, de nem volt hozzá val.6 j6 
bór készletben. 

Kegbizták tehát este 8 óiakor a bányamestert, hogy más
nap reggel j 6kor küldjön egy embert Zsac-n6czára, és hozasson 
a szertárból 2 dar•ab j6l kidolgozott ökörbórt„ 

9-ikén az ácsok dolgoz,tak az aktiában a csöveken. 
10-ikén dél előtt 11 ó,rakor elkészültek az ácsok a 

csövekkel, de a bór még nem érkezett meg Selmeczról. Sok ke
resés után Ujbányán is találtak 1/2 ökörbórt, s ebból azon
nal elkészitették a szükséges rarnácszárlatokat, s evvel es
te 10 6rakor elkészültek. 

11-ikén reggel 6 6rak:or ateginditották a gépet, mely 

nagyszerüen emelte a vizet, és nagyon szépen járt. 9 óra 
• 

tájban kijött Potter a gépszobáb61, hogy a kiömlő vizet meg-
tekin tae, akkor a gép egyszen·e megállott. ~otter azonnal 
vissza sietett, de a gépet ne,,, lehetett meginditani. Egy eme
lókaznak könnyü mozgásából azt következtette Pqtter, hogy a 
gózkazánban kellett az emelőkar tengelyén valaminek eltö,._1 
nie, azilkaéges volt tehát a kazán tetejét, mely le volt for
rasztva, levenni. Miután ez megtörtént, és a kazán hideg 

vízzel lehilttetett, kitiint, hogy nem tört el se111r11i, de az 

ügyetlen kezelő tulságos forditása következtében kikapcso
lódott az emeltyü tengelye a tolókáb61, és ezt nem mozdit
hatta. Ezt azonnal helyreállitott Potter, és a kazán fedelét 
megint leforrasztotta, de akkor már 10 6ra volt este, és 
mindnyájan nyugodni mentek. 

12-ikén reggel 6 61•akor meginditották a gépet, mely is
mét mint a világ csodája, bámulatosan szépen járt, és sok 
vizet emelt, délelőtt 11 óráig. Ekkor Potter killlent a viz
szekrényhez, s nemsokára megállott a gép. A hibát mi ndjá ,•t 
meg ia találták, egy szellentyünek a csapja eltörött. Ezt 
egy fél óra alatt rendbe b.ozták, és a gép megint jól já r•t 

délután 1 óráig, midón Potter ebéd.ie ment. Alig ment el, el
tört egy vaaada1·ab, mely Rhoni tzon készül. t, de a kovácstiak 
volt egy b.ason.16 da1,abja készletben, ezt a hibát tehát egy 
óra alatt helyzehozták, és a gép megint jól járt , de kkor. 
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észrevették, hogy a hütóviz csatornája a nagy hidegben be 
fagyott, a gépet tehát meg kell állitani. Egy embert pedig 
kiküldte.k, hogy a csatornát ki tiszti tea a jégtől, é s h6tól. 
Azután is11iét megindi tották a gépet, és j 61 járt • 

• 

13-ikán reggel J óráig, midőn egy szellentyü rudj a 
meggörbült, és a hütOviz csatorna ia11iét bedugult. Megsziin
tették tehát a gép já1:·ását, és elküldtek egy embert sze ... -
rel deszka után, hogy a csatornát befedni és a befagvás 11 

megóvni lehessen. 
14-ikén kijavittatott a szellentyü. rudja, és a _ 2vaty

tyu kezelők megujitották a zárlatokat. Este felé meglágyul ~ 
az id5, s nem kellett a csatorna befagyáaát61 tartani . 

15-ikén reggel 6 órakor meginditották a gépet, e s ~,. ::.s
mét kittinóen müködött; ekkor megmérték a kiöntött vize t , és 
ugy találták, hogy J emeléssel 45 itcze viz emelte t e t t , egy 
perez alatt 14-15 emelés történt, az emelés magassága .36'' 
volt. 

Ez nap visszamentek Selmeczre. 
Ennél a gépnél van egy 4 öl hosszu er5e fa emel t NU , a 

közepén alá támasztva 1igy, hogy, mind a két karja egyenlő . -A kar végén egy körnegyedre 189/ fekszik i~á, me l ynek vége 
egy ramácsrudra van erósit e, a rud pedig egy 20'' á tmérőjü 

-
189/ á.hoz van erősítve, mely a kazán tetején áll6 r ézcilin-

derben mozog alá s fel. A kar másik végén hasonl6képen a 
körnegyeden egy láncz fekszik, melyhez két akna I'•Jd van csa
tolva, ezekhez pedig mindegyikhez 4 ezivattyu van kötve, 
tehát a kettőhöz 8 szivattyu, egy-egy szivatty11rakat magas
sága 8 öl; vala11iennyi szivattyu egyszerre önti ki a vizet. 
A szivattyu hengerek belső átmérOje 4 1/2'', az emelő cs ö
vek belső világa 7''. Az emelés magassága J6 •', de l ehetne 
az emelést 6-7 lábnyira is fokoznj, ha a gőzkazán felet t 
levő cylindert a har•11ngöntő egyenletesen k:ifu.rta volna, de 
ennek a cylindernek az als ó vége ezükebb, m1nt a felső, és 
igy 5'-nál magasabb emelést nem lehet benne tétetni. 3' -
nyi emelés mellett a gép egy emeléssel átl ag 14 itoze vizet 
emel 1 és 14 emelés t tesz pe1~zenként . 
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llielótt az uj géppel ~melhet6 v1z meDDJiségét kiszámi
taná, meg akarja röviden em.liteni a selmeczi 16exejti viz

emeló gépek adatait. 
1. A fó haj t6 ke:rék, m.elybe a lovakat befogni szokás, 

4-szer olyan nagy, m1nt a hajtott fogaskexék. 

2. A hajtó tengely görbe köeyökcsapjain két toló rud van 
alkalmazva, melyek mindegyike egy-egy emeltyü egyik karjáx•a 

mükOdik, melynek másik karján ftigg az akraába ny,,16 rud • 
• 

J. M1nden akt•a 1•1idon 8 szivattyu rakat van, melyek mind~ 

egyike 8 öl magas, és egyszerxe emli a vizet ~ 5-ik Sarg6oz, 
• 

járattól a felső Pyroeh járatig a J6zsef és Kát"Oly akr1ákban, 
innen pedig az altáró szintjére 1saiét 8 szivattyu 11!\kattal 
emelik a vizet a Magdolna ée L'ip6t ak r,ákban •. 

4. A szivattyu ramácscstsve 8'' áta,iérójü, 
vek pedig 5'' átmérójüek, az emelés magassága 
emelésre JO itcze viz emeltetik. 

az emelő e sö-

24'', s egy 

• 

, 5. Ha a ha.jt6 kerék egyszer megfordul a 
4-szer kell ford.111 ni, és m1 nden fordulatánál 

hajtott ke1•éknek 
1-azer ijnt ki 

a azivattyu. 
6. Egy 4 óra1 m:üszakb&n 300 fordulatot kell tenni a 

hajtó kezéknekt egy percz1e tehát l 1/4 fordulat esik. 

• 

7. Ha a najt6 ke1ék 11/4 fordulatot tesz, akkor a haj
tott keréknek 5 fordulatot kell tenni, tehát a azivatty11kttak 

is 5-ször kell kiönteni, m1nden öntésre 30 itcze vJzet. 
8. Kiöntetik: teb.át perczenként 150 iteze, óránként 

9000 itcze, és 24 61a alatt 216.000 itcze, vagyis 60 itczét 
ezám1tva egy a.tóra= 3600 akó. 

6 ilyen szivattyu. tehát emel 24 óra alatt 21.600 ak6 
vizet. 

R•xnyi tehát az 6sezee v1 z &oontcyiség, 1a1ely Selmeczen az 
5-ik Sarg6czy já1,att6l a felső P:,:roch járatig, és j nnen u 
altár61g emeltetik. 

A Pottez féle tf.lzgép ezivat t:,uja 4 1/2•' á t111érő mellett 
egy perez alatt 14-ezer emelkedik 36'' magasra, és egy eme
léssel 14 itczét önt ki. tehát 24 6ra a1att 4704 ak6t, 

-
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Ha a szivattyu szivócsöve 6'' átmérővel birna, egy eme
lésre 24 itcze vizet öntene, tehát 24 6ra alatt 8064 ak6t. 

Ha 6'' átmérójti szivattyu mellett az emelés 4'-ra fokoz
tatik, akkor 33 itcze vizet öntene egy emelésre, és p~1~zen-
• 

ként 14 emelés mellett 24 6ra alatt 11088 ak:6 vizet emelne. 
Ezekből következik, hogy egy ilyen 6 hilvelyké és 4' 

emelővel müködó szivattyu 288 ak6val több vizet emel 24 óra 
alatt, mint Szélak:nán 4 mostani szivattyu. Mert feljebb em-
11 ttetett, hogy 6 ezivattyuval 24 6ra alatt 21.600 ak6 emel
tetik, tehát J szivatty~val 10.800 akó. 

Hogyha pedig Fotter a kazán felett levő gózhengert 32''
re ki tági ttatná, akkor atinyira fokozná a gép erejét, hogy 
egy géppel mindazt a vizet kiemelhetné, melyet most 64 16-
va.l egy 4 órai miiazakban 4 hajt6 gép emel ki. 

A próbánál az tapasztaltatott, hogy 24 6ra alatt J öl 
fa fogyaaztatik, a fának ára Olenként 1/2 tallér Ujbányán. 

Selmeczen azonban nagyobbra kellene csinálni a gépet, 
tehát valósziD,ü, hogy naponként 4 öl fát fogyasztana, mely
nek ára ölenként 2 ft-ot tevén, évenként 2920 ft-ba kerülne 
a ttizi:fe. 

A gép kezeléséhez 8 ember szükséges, fele nappal, fele 
éjjel, ezeknek hetenként 2 ft-ot számitva évenként 832 ft-ot, 
tehát a tüzelő és 1111,nkabér egyiltt 3752 ft-ot. Ezt a kiadást 
fedezni lehetne avval az összeggel, melybe most évenkint a 
16erejü gépeknél a lovak jár6 pályájának fakoczkákkal k1ra-

kása ke1'11J • · 
Azonban két gépet kellene ta1•tanj, hogy na az egyiknek 

baja történik a másik azonnal megkezdhesse :munkáját, ée 
folytathassa a vizemelést. 

Egy ilyen, a mostaninál nagyobb gép kerülne 8000 ft-ba, 

tehát a kettő 16.000 for1ntba. 
Potter már betani tott 2 en,bert a gép kezelésébe, és 

legközelebb megkezdheti az egy egész h6napig tartó pr6bát. 
1723 május 21-én meghagyatik K1,~hner Miksa bánya

tisztnek, hogy Schick.ms.yer azámtanácsos tex·ve szerint egy 
vizemel6 gépet épitsen a Spithaler aknába, és az arra fox 
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ditandó kOlteégek:et számban tac•t;sa„ 
1723 máj11s 29-én megem1:1 ttetik: 

, 
egy jelen te ebet• t hogy -Potter ajánlatot tett Bécsben, hogy ó Yelsóbiebertár6nál _ .. 

egy tuzgépet a saját költségén f'og berendezni. Egy ilyen 
gép évenként 5000 ft-nál nagyobb költséget nem fog okozni. 

1723 november 25-én 01egengedi a fókamat•ogró,f /Stern
bacb./ hogy pr6ba képen egy aknában a szivat ty,,k zá t"Oláse. 
csak egy bóz~el készittessék. 

172J-ban feljegyezte K'dll Co:rnél, hogy 1710-ben január 
28-án terjesztette .fel a .1·a,das vizemelók tervét, mely j6vá
hagyatván 1711 április 2-án indittatott meg az első rudas 
vízemelő, melynek ezivat ty ,,1 a llagdalena akriában vol tak„ 
1711 okt6ber 26-án indittatott meg a 2-ik rudas vizemeló. 
1712-ben az udva1•1 kama.1•a 20 ezer fo1°1 ntot engedélyezett a · 
yizemeló tavak épitésére. 

• 

171)-ban nea, dolgozhattak a tavakon, mert egész nyáron 
esett az eső„ ; 

A Károly aknai rudas gépet 1716-ban épitették és 1717 
május eleejént inditották meg. 

A Lip6t aknai 2 rudas gépet 1720-ban épitették, és 1721-
ben inditották meg 

1723-ban, midőn Potter1el le kellett számolni, a seJrne-
• 

czi kamat•a nehézségeket tett Potter követeléseinek kifizetése 
. -

iránt, a következő okokból: 
l. Potter nem épitette föl a gépet az alatt az idő alatt 1 

mely a vele kötött szerződésben határidÓUl k:itüzetett. 
2. Többe került a gép, mint a11iennyi be a szerződés sze-e 

rint kerülnie kellett v J lna. 

J. A géppel tett próbánál a gép hatása kisebbnek mutat
kozott, mint a szerződésben megigérve volt. 

E pontok ellen Potter következő módon Tédekezett: 
1. Az 1721 augusztus 19-én köt8tt szerződés 2-ik pont

ja szerint a gépet 6 vagy 8 hónap alatt kellett voJna fel
épi teni, és azután a )-ik pont szerint még 4 hétig a kincs
tár költségén kellett vol.na müködtetni a gépet, mielőtt ve 
le a pr6ba megtétetik, tehát 9 hónap 11111Jva kellett volns a 
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gépet a rendes müködésbe ~~csátani. A szerződésbe~ egyszers
m1nd utasitva voltak a kincstári tisztviselők, hogy Pot~er
nek mjndenben készséggel segitségére legyenek. 

Igaz ugyan, hogy a gép felállitása 9 hónapná~ továb 
' tartott, mert épités közben minden felől akadályok keletkez-
tek, melyeknek elháritása Potter minden igyekezete daczára, 
sok időbe kerUlt. Végre 1722 szeptember elején meg leheteut 
a próbát tartani, és a gép mindenkinek megelégedésére müko
dött. 

A próbatételre kiküldött bizottság azonban akkor ~ind
járt még egy másik pr6bát rendelt el. E pr6ba miatt a gép 
nehány részét meg kellett változtatni, és e második próbát 
csak 1723 január havában lehetett megtenni. 

Potter, mert utiköltségét nem kaphatta ki haroarébb, 
csak 1721 szeptember 9-én érkezhetett Meg Ujbányára, mert 
szükséges volt mindenek előtt Aigner administratorI·al ér
tekezni, 10-ikén SeJmeczre utazott, és az administrator 

• 

nem lévén otthon utána kellett utaznia. Találkozván vele, 
azután Ujbányára vissza mentek és ott kimérték a gépház 
helyét, és intézkedtekt hogy a munkások és a szükséges anya
gok megazereztessenek. Az admj ni st1•ator megigérte, hogy a 
beszte1czebányai rézmüvest Ujbányára fogja küldeni. De mi
vel a rézmüves késedelmezett, Potter volt kénytelen Beszter
czebányára menni, és ott megegyezett a rézmüvessel, hogy a 
kazánt és csöveket el fogja kéaziteni. Erről Potter szemé
lyesen tudóeitotta az administx•atort, és kérte a gephez 
9zükséges anyagok kiutal ványozására. Ez t az adroiniatrator 
ur meg is tette, de a beszterczebányai tisztviselők nem 
akarták a rezet kiszolgáltatni. Mind ezekkel eltelt az idő, 
és csak szeptember 18-án lehetett a m11nkához kezdeni. 

Potter ez alatt egész biztosan szám1tott arra, hogy a 
rézm:üves az elvállalt munkát 6 hét alatt elkésziti november 

elejéigo 
Ekkor azonban Potter az t a h1 r•t vette az Ujbányára é:I'-

kezett réz,oüvestól, hogy a beazterczebányai könyvviv6 haj
land6 yg:yan kiadni a rezet, e a főpénztáros, ki időközben 

• 



• 

- -

b.aza érkezett, isroét el tiltott 11,indent • és m1 ndenek e Iőt"t 
meg akart alkudni a réz111üvessel 1 hogy mennyiért kéezi.ti el 
a csöveket, melyekért mázsánként 9 ft-nál t6bbet adni nem 

akart. 
Potter tehát november 10 én a rézinüvessel együtt Sel

meczre utazott, az admini.strator azonnal ki is adott egy 
rendeletet, hogy a géphez szükséges anyag ki szolgáltassék, 
de Neffzer a rezet csak részletekben, csak egyes mázsánként 
adatta kia 1 és olyan rezet is akart reá erószakoJni, mely 
ilyen fontos m11nkára nem volt aJkaJmazhat6. 

Igy történt, hogy a réz,niives csak 1722 január elején 
let t képes a nagy csövet önteni, me1y a megretidelt mtinkának 
fÓ tárgya vaJa, ámbár ennek 1111ntája már 10 héttel az előtt 
készen állott az öntésre. 

Potter mármost azt vélte, hogy a m,inka akadály nélkiil 

folyni f og, azonban csalatkozott, mert a réz,nüvee okozott 
má,·moat sok idő veszteséget, és elkerü.lhetetlen, késedelmet • 

.-.r , 
A rézmüves az 190/ alli totta, hogy ha nen, kap a-

zonnal 200 .ft-ot, ki nem furh.atja a csövet; de ha megkapja 

• 

a 200 ft-ot, akkor 1722 má c~zius elejéig a 111,itikával készen 
leaz. Ez alkalo1111nal a zsat"tl6cza:l udvarbiró :U:iller is jelen 

volt Ujbányán, és hallotta a réz111üves kivánságát, de met•t a 
pénztárban nem volt több, csak: 150 ft-ot adhatott nek:1. 9 és 

Potter volt kénytelen a sajátjából 50 ft-ot hozzá adni, hogy 
a réz1nüves kielégitteasék. 

A réz111üves ot·fndamellett neiu ta1•totta meg a szavát 9 és 
az általa kijelölt ha tát·id6 eltelvén Potter kénytelen volt 
Beszterczebányára utazni. A réz111üves is111ét i.gérte, hogy rti-
vid idő alatt készen lesz; de igéretét megint nem teljesi
tette; vég1e l-én máj1isban beszállitotta Ujbányára a csövet 
anélkül• hogy annak megtekintésére Pottert előlegesen fel-
hivta volna, pedig az adm.1n1 strator is, Potter is tbDbször 
meghagyta neki, hogy a kész csövet addig el ne szállittassa 
Ujbányá ··a, m.ig azt Potter Beszterczebányán meg ne,u nézi, és 
sulyát meg nem m.é:xet1. Bz meg ne1u történvén, az ed1,11n1 strato:znak 
jelentést kellett tenni 1 ~s sok id6 Teezteséggel távolr61 kel-
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lett Ujbányára 191/ sulymérót hozni, amelyen a nagy csövet 
megmérni lehetett. Ez sok idő és pénz veszteséget is oko
zott, mert csak 3 hét mul va érkezett a sulyméró Uj bányára .• 
. Mindennek Potter nem az oka. A megmérés után megint hete-
kig kellett vá r·ni, mig a rézmüves egy legényt küldött Ujbá
nyára, hogy a sr6fok lyuka.i t ki vágj a. 

A legnagyobb baj azonban az volt, hogy a csőben sok 
hiányos hely maradt, melyek csak ólommal voltak kitöltve, 
, h ,, "' es ogy a cso nem volt egyenloen kif11 r=va. 

Ambár a rézmüves köteles volt a hibákat a maga kOltsé
gén kijavittatni, és erre magát irásba.n is kötelezte, még 
sem lehetett tőle e tekintetben se11111i1 t sem kieszközölni; és 
a furásban történt hibát némileg helyrehozni ami megint sok 
időt és pénzt kivánt. 

Mindezen akadályok miatt többször panaszkodott Potter 
az udvarbir6nál Mille1•nél es az adrn1nistratornál Aigne1"nél, 
de nem használt soha a panaszkodás; Pottert tehát az épités 
idejének hosszusága miatt vádolni nem lehe·t 

2. Eppen olykevéssé lehet Pottert a miatt felel~ssé 
tenni, hogy a gép többe került, mint előirányozva volt. 

A gép felállitására a szerződés 2-ik pontja szerint 
6000 ft /egy nehány száz ft-tal t~bb vagy kevesebb/ elóirá
nyoztatott 

• 
Potter elismeri ugyan, hogy az épitésre ennél az összeg-

nél több ment fel, de azt állitja, hogy ha a kellő gazdálko
dással jártak volna el, és az ,épi téshez nem tartoz6 kiadáso
kat oda nem e zámi tották volna, még meg is takar•i ttatott vol
na valami az előirányzott összegből, mert: 

1. A rézmtives a beszterczebányai kOn3vviv6 engedelmével 
Ujbányára szállitván a nagy csövet, távolr61 kellett a kincs
tár költségén egy sulymérót is oda szállitani, mely kOltsége
ket meg lehetett volna takaritani, ha a csövet már Besztex 

czebányán megmérik . 
2. A rézmüves legényeit külön megfizették, pedig ó kö-

teles lett volna a javitásokat saját költségén megtétetni. 
J. A ré1,,,1üves rossz miinkaj ának helyrehozatala végett 
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Ujbányán kellett egy :fl1r6 gépet felálli tan1, ami a ki ncstá ,, 

nak m.e. :oo' ft-jába kerültq 
4. Ámbl.r a rézcrrUvesnek eleinte csak: 9 ft igértetett, 

és ar adm:1 ~atratar egy levelében azt mondja, hogy Szélakx,án 
oly'...n mv..a~áért 10 ft fizettetik, még is Potter megkérdezése 

nf.lkül tr.á.zsánként JO ft-ot fizettek: ki a rézmüvee,1ek a nél
rul, h:>gy ez ösazegból az 5 rossz 01,inkájának javitáoora fel

ment költségeket levonták volna. Ez a tt,Jságos fizetés egye
dül 672 ft JO xr-ra ,,ient. 

A 27 1/2 mázsára menó esőért fizettetett 25 ft-jávaJ 
• 

687 ft 30 x ,. pedig elég lett volna ezért ~ 10 ft 275 f't. 

A többi rézeszkOzökért pedig má-- -
zsánként 30 ftjával 

• 

390 ft, - fizettetett a 13 mázsáért, elég ------
1077 ft JO X t• lett volna • 130 ft 

ezért is 10 ft-jával. 405 ft 

az 1077 ft JO kr-b61 levonva a helyes árt 
, 

405 " - " • 

672 ft ~o kr mutatkozik m-fnt felesleges fizetés. 

5. Az akna helyreállitáaa, mely m.e. 900 ft-ba ke1•iiJt, · 

Potter minden ellenmondása dacz§ra elszámoltatott a gépfel
állitás terhére, pedig ide legkevésbé sem tat•Lozott. 

ó. Haaonl6k:épen nem ide ta,·toztak az utak helyreállitá
sának költségei sem, valamint a.z al tár6 vizcsato1náj ának biz

tosi táaa, melyek mind a gépfelállitás köitségére szá.moltat
tak al. 

7. Xtilönféle napidijak, a többek közt az udvarbir6é és 
Potte-ré is a gépköltaégére szám1ttattak el, pedig erről a 
szerződés aemrn1t sem sz61, és ott csak egyedül a gép felá.1-
litására van el5irányozva 6000 ft. 

a. Végz•e miután a gép az elaó pr6bá t k:öz1aegelégedés1•e 

kiállotta, a bizottság azonban azt kivánta, hogy egy ujabb 
próbával mutassa meg Potter, hogy a gép a vizet J2 Olny1re 

relemelni birja, és e végett uj esBveket kellett alkaJmaznit 
és a gépet 4 havi munkával át icellett változtatnia bizonyára 
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ez is jelentékeny kiadást okozott, melyre nen: vo~: s..:; :.=i- ·::. 

az előirányzott 6000 ft megállapitásánál. 

Mi ndezekból ki ttfn1 k, hogy Potter elói rányzai;a ,~e ::.~es 

volt, és ha a kiadások gazdaságosan kezeltetnek, ee k·..:zé~·- · 

bda nem tartoz6 kiadások nem kevertetnek• az elóiranv~a~~: .. 
nem hogy t11J hágták volna, de bizonyosan meg is taKari -::ar:ak 
belőle. A tulhágásért tehát nem lehet Pottert fele:.óssé 
tenni. 

4. Helytelen az állitás, hogy a gép müködese nem 19~/ 
olyan hatásos, m1nt azt Potter a szerzódéeoen megigérte. 

A szerződés l-s6 pontjában kötelezte magát Potter, 

hogy gépével 24 6ra alatt 42.000 ak6 vizet fog a mélységbó_ 

emelni. 
Az első pr6ba alkalmával be is bizonyi totta, hogy nem 

esak enn3it, de 45.000 ek6t emelt, és a bizottság elismerte, 
hogy a gép jól dolgozik, és megelégedésének kifejezést ~e 
ad.ott. De egyszersmind elrendelte 9 hogy a gép ugy alak ... as
eék át, hogy a vizet a leül.re 32 ölnyi magaaságx·a emelj e. 

-
Potter vállalkoz,ott erre is, megjegyezvén, hogy miutan a - . 
gép csak arra van ezám1tva, hogy a vizet az altár6ig emelje, 
ujabb csöveket kellene felállitani, hogy ugyanazon mennyi

séget a ldilre emelhesse. A meglevő géppel azonban be fogja 

bizonyítani, hogy a gép olyan magasságra is 19rl 
1724·mác"Ozius J-án jelenti a f6kac,iar•agr6f, hogy a 

szivattyuk zá taolása egyszerü bórzel már egy negyed ev óta 
j 61 megy, ámbár Deadda és Co:r'lleli mindég ellene be ezé lnek. 

Az első azivattyuk a régi m6d szerint kettős b6rrel vannak 

zárolva, a felsóbbek pedig egyszeresen, és csak ugy kih11 zzák 

a vizet, mint az als6k 
• 

Aigner javaslatára próbát tettek a szivatty11k hosszabb 

emelésével, de az eredmény nem volt kedvez6, mert gyakran 

történtek töresek. 
1724 április 12-en panaszolja Katbias Cornelius Böll . 

gépész mester az udvat•i kamarának, ho a fókama:c•agróf ren-
deletéb51 neki kellene jelenté -nni néhány év el6tt it 
berendezve olt szivattyulr anyagán mikénti felhaaználáeá
r61. Ezeket a azivatt at az udvari kamara elhalt elnöke 

• 
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gr6f Walsegg rendeletére rendezte be Höll abból a czélb61, 
hogy a szivattyuh11z6 lovak mtit1kája könnyebbi ttessék és meg

igértetett neki, hogy az elérendő megtakaritásokb61 a ka
pott JOO ft-on felül még 20.000 ft jutaJmat fognak ad.ni. Az 

uj bezendezés főképen fémcsövek alkalmazásáb61 állott. Ari1ínt 

az uj ezivattyuk elkészültek, egy bj.zottság megvizsgálta 
milködésllket, és irásban bizonyitotta, e gy nagyon j61 működ
nek„ 

Voltak azonban az uj berendezésnek ellenségei is, két 
szivattyukezeló, valaki által felbiztatva, az emelő csövek 
felső részét fával betömte, a sziv6 csövekbe pedig keskeny 
bőrszeleteket szivatott fel annyira, hogy ezek'is bedugul
tak, és a lovak nem voltak képesek a gépet mozgatni . 
Bosaányi Mihály és Mallina János volt e két gonosz ember, 
de gonoszságuk kide~Jlvén fogságra vettettek. MaJJina azt 
hallván, hogy őket halálra fogják itélni, rögtön meghalt, 
Boaeány J nak megkegyelmezett ugyan a fókar11aragróf, de ó sem 
élt azután sokáig, 

Ezután j61 müködtek a azivattyuk mindaddig, mig nyíl-· 

vánoesá tétetett, hogy a berendezésért Höll 20.000 ft-ot 

• 

fog kapni~ Ekkor ismét felülkerekedtek az elle,afelek, és a 
ezivattyiik müködését folytonosan zava1·ták, fölhasitották a 
csöveket, lyukakat vágtak a sziv6 csöveken aat., s oda vit
ték végre a dolgot, hogy Höll távollétében a j6 azivattyukat 
kihányták, és anyagát, a rezet, vasat, és 61mot más helyeken 

fölhasználták. Höll e használatról ne1c1 számolhat, mert az 
nem az ó felügyelete alatt tö~tént, kéri tehát az udvari ka
maiRt, hogy őt az elnyomatáat61 és zaklatástól megvédje o 

1724 április 16-án jelenti a fóka1r1aragróf, hogy 2 napig 
tart6 eső a tavakat megtOltötte, férne 11gyan még tObb is a 
tavakba, de nem merik a vizet nag.yon :magasra e111eJn1, mert 

akkor 1941.f' . és félnek, hogy a gátat keresztül ezakitja 
, ~ L 

11gy veli, hogy ennek elejét lehetne venni, ha a to fenekét 
11gy kiásnák, hogy legmélyebb pontja ne,,, a gátnál, hanem hát
rább a hegyben legyen, most a gátnak kell tai•tani az egész 

• 

viz terhét, akkor pedig a fenékre nehezedne a viz, és nem 
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.nyomná annyira a gátat, m1 n t most. Ezt azonban nem ::..s. t 1 ák .. 
be az itteni tisztek. 

1724 április 20-án jelenti a főkamaragróf, bogv megn ez
.t e a tavak: állapotát, a középső t 6b61 nagyon szivárog a v2.z 
mos t midőn a t6 tele van, nem lehet megtudni, hogy ho: jb~ 

ki a viz, de elrendelte, hogy a gát mellett fiirészport h1nt

senek a vizbe, ha a viz leapad, ott kell keresni a viz ki
szivárgása utját, ahol a fiirészpor nagyobb ennyiségben meg
gyül t. 

/Kiegészitó adatok, 1725-1728/ 195/ 
1725 febr.l. Panasz Höll Cornél ellen, hogy engedet en. 
1725 máj. 28. Höll fizetéséből 1 ft JO kr-t Korh.nhelII!

nek adnak. 

1725 j11n.9. Thorhaiser gépészt gonoszságáért jbányán 

biintetik. 
1726 ápr.22. Minden kincstári 11 r·.,dalomból 30 ember a 

t6- gáthoz. 
1726 aug.18. A t6-gátaknál kötél szállitáe /2 lé ere~U/. 
1726 szept.B. A kötél ezállitást megszüntették . 
1726 szept.15. A kötél szállitás váxépitésnél . 
1727 jul.lJ. Schickmayer gépe Spitaler aknában, próba. 
1727 okt.6. Az uj 4 tüzgéphez hütóvizet keresnek. 
1728 ji1n .8. A kohlbachi vizvezetéken dolgoznak. 
1728 jul.21. A f6kamaragr6f tanácsai eróviz hiányában. 

1729 julius 10-én tanácskozás tat•tatott Sel.meczen a 

f6kamaragr6f jelenlétében azon okb61, hogy a bényaban a vi

zek a 6-ik járaton felül emelkedtek, a tavakb61 pedig nem

s okára kifogy az eeóviz. 
A bánya. bejáx•atván a ezivattyukon tOOb hiány találta-

t ott, különösen, hogy a zárol6 bór nagyon rossz, ée a sok
szori zárolás miatt a vizemelés bátra marad. A viz a bányá
ban s ok helyütt nem vezettetik ceatorx1ákban, tehát leszivá
rog a mélységbe. Ezeken a hiányokon m1nél el6bb eegiteni 

ke ll. 
lliután pedig a vizerejU melógépeken kiviiJ most a 16-
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ere jfi gépek is o,tnd mülröd.n.ek, és eló1eláthat6 t hogy h.a a 
:ava.k rlzei k:tfogyriak, a l6e1ejü e:,11ielógépek nem lesznek ké

pesek a vlz emelkedését megakadályozni, az k:ivántatott,hogy 

100-110 j6 erős lovakat sz.eiezzen be a kincstár minél el6bb, 
melyeket azután vag, gépekbe befogni, vagy a lovasgazdák t,ak 

eladni lehet.,. 

1729 a11g,1szt11s 4-én megemJ1ttetik, hogy a 

nagyobbitásának kéSltségeihez h.ozzá jáz•,,Jnak: 

6 vasért J ános tá ,só a Berenleutenben 

6 " Pál tá z'6 
6 
6 

24 
24 
12 
36 
48 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Ra.benstein 
J 6zse:f tár6 
6 llindezent táa~ 
Pinsterort 
Moder tá t:6 
a kincs,tá t•i als6 koh6 

Kaa•iahi w;,,elf'ahc·ti 2 vízemelő és 4 

• 

• 

Z11%Ó 

hodrusi t6 

l zésszel 

1 " 
1 

1 

4 
4 
2 

6 
8 

" 
" 
" 
" 

• 

J------
29 résszel 

1730-ban panaszkodik a .fókamarsga•óf, hogy a szélaktiai 

t6 szivárog és nagy veszedeJ 11et okozhat. A sziléziai gát
verők nem tudták megjavitani. 

1730 jan11ár 15-én panaszolják a selmeczi főtisztek, 
hogy Corneliue nyilvánosan azt beszélte, hogy nem sokát•a 6 

! esz itt a director, s nem fognak neki a f6tisztek sem pa 
rancsolni. Azután egyszer gépkezel6 segéddel méregetett a 
Szt. Há x•omság al tá t•6n, s midőn k:érd6re vonták, és m:egtil

tották neki, hogy a gépkezelőket saját külön czéljaira hasz
nálja, nagy hetvenkedve azzal állott elő. hogy a1111 t ó tesz 9 

azt legfe l sóbb meghagyásból teszi, és jelentést fog felter
j eszteni. hogy ót a .főtisztek akadályozzák. 

l 7JO márczi,as 8-án értesi ti a :f'6kamarag1'Óf a főtiszte
ket, hogy az udva,•i kamara Staberh.ofer Ignácz könyvvivó s
gédet és veldoner segéd bányatisztet kUJ.földre küldeni ren
delte, hogy a lüneb,,rgi és b.at•zi bányákat megnézzék• és ott 
kUlOnösen a vizemelést tan11Jmányozzá.k. 

1730 máczius 10-én leküldi az udvari Pfrerag 
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Mik16s panaazlevelét Höll Cornél ellen, ki neki 2l5 ft-tal 
tartozik, de fizetni nem akar; e1·re Höll kihallgattatvái: 
azt felel te, hogy njncs se111n1ije, nem fizethet, de ha a 

.k·lncstár-nál levő követelése megadatik, ó is azonnal ltl€g fog

ja fizetni tartozását. Bécsben levő fia azt ir~a neki, hogy 
az udva1•i karoara már beleegyezett volna, hogy az ó követe
lése fejében neki itt 1200 ft kifizettessék. 

17)0 április 16-án javasolja a fókarnaragróf, hogy Kobl
bachon egy t6-gát készittessék, mert az ottani völgyben még 
sok viz folyik el haszontalanul, a gát m.e. 90.000 ft-ba fog 
kerülni, mely összeg a zuz6k mtiködésének álland6aitása és 
folytonossága által meg fog térülni. 

1730 május 8-án jelentést tesz a főhivatal Höll ~ , 
atyas 

Cornél folyamodványára melyben Höll elbeszéli, hogy 1695 
augusztus 17-en herczeg Egon von FUrstenberg vele szerződést 
kötött, melyben megigéri, hogy ha Höll a selmeczi vizemeló 
gepeket ugy megjavitja, hogy a kezeléséhez eztikségea emberek 
és lovak számának felét megtakaritani lehet, 10 ezer ft ju
talmat fog adni lfóllnek. 1718 majue 28-án pedig az ú.dvari 
kamara igérte meg neki irásban, hogy ha a gépeket ugy fogja 
átalakitani , hogy a lovakat, melyek hetenként 2000 ft-ba ke
rültek egeszen mell5znj lehet, 20 ezer f"t-ot fog jutalmul 
kapni. Höll azt állitja, hogy az ó Javito t gépeivel 1695--
ben az i96/ 600 lovakból JOO lovat nélk:ülözhetóve tett, ké-
sőbb pedig 1718 után a tavak és vízvezetékek felépítése után 
a lovakat ha viz volt egészen mellőzni lehetett, igy tehát 
ó a feltételeket teljesitet~e 9 de a jutalm.akb61 mindeddig 
csak 1500 ft-ot kapott; kéri tehát, hogy a jutalmak neki ki
adaasana.b.: 

A fóhl.vatalnak nincs tudomása a lfóll állitása szerint 
létező szerzOdéeekról, nem ismeri az azokban foglalt felté
teleket, tehát felsz6litotta Röllt, hogy a ezerzódéseket mu
tassa fel, és addig mig ez nem történik, a folyaroodvány1•6l 

véleméD,yt nem adha· , 
1730 juli11s 6-ikán jelenti Fierer Ján e Friedrich 

oxpeetans, hogy a kohlbachi tó- át épitését már megkezd+ék 
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-
dolgozik raJ ta 114 bán;yáez és J9 tóás6 11i11nkás 

17JO auguszt1is 18-án tanáeskoz,uány ta,·tatott Sel.meczen 

a killröldön j4t"t Staberhofer és Veltoner jelentése és javas-
, 

lata fölött. Javasolják: 
1. Hogy a v::izemeló vizkexekek, 11gy mint a Hat'zon, a 

bányában egym8s alatt rendezteeaenek be, miáltal a vesztes
ség, melyet a hosazu felazinti x•,idazat okoz, elkerü.ltetnék, 

A tanácskozás nem tartja e javaslatot elfogadhatónak, 

mert a llagdolna akna, mely e czél.ra egyedül alk:aJmas, nag,yon 

törékeny kózetben van leményitve. A Bieber altá,6 az akna 
-
197/ alatt a .30-ik ölben fekszik, tehát csak 4 CitOlee ke.t•e 
ket lehetne 'beépiteni, melyek közül 2 a 6-ik Sar•g6czy járat

t61 a Pi:rsoch já tatig• a felsó 2 pedig 1 nnen az al tá r·6ig 
• 

emelné az összes vizeket. Kostan pedig 8 vizkerék és J 16-
erejü gép emeli a vizeket, tehát nem val6szl,llü, hogy a föld

alatti ke.1ekek elégségesek lennének a viz k1h11zására. 

2. Ajánlják, b.ogy a kend.erkötelek helyett„ melyek alig 
ta1•tanak 1/ 4 évig, Tasköteleket, vagyis lánczokat alkalmaz

zanak a szállitáara, melyek nem sokkal nehezebbek:, mjnt a 
kenderkötelek, de 2 évig is eltaitanak. 

J. A tanácskozás hajJand6 az ajánlatot pr6baképen el.fo
gadni, és ' a Weiden akttában, melyben a kender kötelek az akta& 

necveesége miatt leggyorsabban el t"Omlanak, a pr6bát megtenni 

javasolja, val arn1 nt próbát lehetne tenni a tisztább kenderből 

azo1aga.],1atoaabban készi.tett kötelekkel is. 

A fókarna,•ag1'6f b.ozzáj áx•,iJ t e j avaslatokb.oz, és a próbák 

megtételét e] r·endel te. 
1730 8l>g,1szttie 24-én jelenti Staberb.ofer, hogy a mansfel· 

di bányáknál mindenütt alacsony szivatty11rakatokat talált, 
melyek igen j6 eredménnyel dolgoztak, és miután régebben itt

hon is olyanok Tolta.le, de Unger Ádám gépészmestez, idejében e 
magas raka.tokkal kicseréltettek, először KörmOczön, azután 

Selmeczen, kéri, b.ogy a 1 198/- tli.vataJnál ke1essék ki azokat 

az iratokat, melyekból a változtatás okát kideriteni leb.et
ne. 

1730 mig,,sz tus Jl-én l."8Ddeli a f'6kamaraga•6f t h.ogy :msn 
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fizetésébOl hetenként 4 ft a Pfronger~ek tartoz6 215 ft-nyi 
ad6sság törlesztésére levonassék. 

1730 szeptember 19-én tanácskozást tartottak a rövid 
és hosezu ezivat tyiik tárgyában, bemutatták a kö1'illöczi hiva-
• • 

talos iratokat, melyek szerint Unger hosezu szivattyui sok
kal czélszerübbeknek találtattak, mint a rövidek. Végre 
azt hatá1-ozták, hogy a Lipót aknában egy vizemeló rakatot 
rövid szivattyukkal fognak ellátni, hogy ott egymás mellett 
láthassák a rövid és hossz szivattyuk müködését , 

1730 okt6ber 29-én em.liti a ~ókamaragróf egy jelenté
sében: 

Nincs néhezebb, mint gépészeti te1•vek felett 1 téJn1, 
mert legalább én még nem hallottam olyan tervet, mely meg
val6si tva az igért hatást megadta volna. A gépek te1·vezói 
1igy beszélnek a.z ó gépekről, mintha azoknak minden része 
változhatatlan ma,•ad.na a mtiködés közben is, pedig különösen 
a nagy tehe1:·rel jár6 gépek részei egy napig sem maradnak 
egyenlők, a nagy teher mj att egy·tk-mBeik darabja elgörbül, 
a görbe pedig kiegyenesedik, és a gép hatását rontja. 

Sttiberhofer utazása közben rövid magasságot emelő 
; 

sziTattyukat látott, és azok járását igen dicséri. En azt 
hiszem, hogy a rövid vagy magas szivattyuk hatása között nem 
lehet igen nagy különbség, mert minden tehernek emelésére 
megfelelő ·erő "kell • .1 gépészek bexendezhetik 11gya:o a gépet 

ugyt hogy kevés erővel 1B mü.ködhessék, de ebben nincs ha
szon, mert aroi t az erőben nye1•tfnk, azt az idóben elves2:i t
jük. Például egy követ akaJ'LJDk bizonyos magasságra fölemel
ni. Ugyesen szerkesztett géppel megtehetjük, hogy a követ, 
melynek emelésére 2-J erős ember volt szükséges, egy gyei 
rnek is felemeli, de ennek egy napi ei11nkára lesz szükséget 
hogy ezt tehesse, mig a 2-3 erOs ember egy pár 61•a alatt is 

elkészül vele. Nekünk a bányában mjndenna.p fel kell emel
niink az altáró szintjére egy r.izonyos mennyi.ségli vizet; egy 
Tizoszlop ezt melyet folytonos mozgásban tax•tan,ink kell, 
és az e11edmény nem igen vál ozhatik, ha zt az oszlopot 

vagy 12 részre osztjuk 
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1731 ~ebruár 16-án 800 16 volt a sel.meczi gépeknél al

kalmazva. 
1731 má 1coz1,is 11-én rendeli a f5karnaragr6f, h.ogy miu

tán llöll Kornél az 6 12 gyermekével nagy nyomo1•11aágban él, 

és régebben hasznos szolgálatokat tett, neki a kamat"!ánál 
levó követelései rováeái•a most 20 rt-ot, ezen t,,1 pedig min

den fizetés alkalmával 12 ft-ot kifizessenek további zendeP-
letig. 

1731 április 26-án cs11szamJások :mutatkoztak a 

t6-gáton, és a lecsapoló nyílás is elromlott, 

kohlbachi 

hogy azt 

gyökeresen kijavitan1 kellett e 
1731 máj11s 31-én tanácskozás tar•tatott a koh.lbach.i t6-

gát kijavitása táczgyában. A gátnak 2 hibáját e,,,Jitik: egyik 
• 

az, hogy cs1iazamJás tOrtént rajta, a másik pedig hogy a v1z-
• 

felóli oldala igen mezedek, és itt még 6-9' vastagságban, 
mely fent J • -ra Oesze szor,,J na, a gát elé ec•Osi tést kellene 

csinálni . A gát belsejét eddig gyeppel rakták ki, lroll Cor

nél megemliti, hogy az nem ér ae,111111 t, jobb lenne e gát bel
sejét simán agyaggal kidOngöln.1, mert a gyep a vizben m1nd 

elkorhad és kihull . 

1731 juni 11 s 23-án jelentik, hogy a kohlbachi t6gát 

belső rézsüjét 42 1/2 fok alatt csinálják. 

1731 juli11s 14-én Höll Cornél javaslatot és te1·,et te.,.._1 
jeaztett tanácskozás elé, mely szertnt a Tizemeló gépektiél 

a.z eró 1/J-át ,,-egtakat•itani lehetne. A javaslat abból állott, 

hogy a szivattyu hengezek és ramácsok kisebbre csináltassa
nak, de az emelés ,,,agassága nagyobbra tétessék. Azt mondja 
Höllz 

Tudva van, hogy a teher, melyet egy vizh11z6 gép eme1• 
a szi,at tyu. ram&csának feltil.etétól f'ügg, akár 111i J yen tága
sak. vag,· azillcek az emelő csövek. A teher 111 ndég ol;yan nagy, 

amennyi a su.lya egy Tizoszlopnak, melynek keresztszelvénye 

a ramáce feliilete, magassága pedig az a magasság* me]yze a 
viz emeltetik. 

Az itteni ezivattyeibengerek átaér6je 8 l/4'', egy láb
nyi magasságban 17 itcze vizet ta1°taJmaz, ea itczének st•Jya 
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pedig l 1/2 bécsi font. tehát a szivattyuban levő_, magas 
vizoszlop sulya 25 1/2 font. Vegyük a József aknai vizemeló 
gép egész szivattyu sorozatát, evvel a viz az 5-ik Sargóczy 
já r•atr61 felemeltetik 360' magaeság1·a a Pyroch járatig. En
nek a vizoszlopnak sulya a 25 1/2 = 9180 font, tegyük ·kerek
azámban 92 mázsa. Az emelés magassága ennél a gépné~ a föl

szinen 25'', de a bányában csak 20'', és kiönt minden eme
léssel 2.3 1/2 itoze vizet, a nagy kerék egyszeri fordulá
sánál pedig 8-szor önt, tehát ad összesen 188 itczét. 

)(ásn1ost hogyha a ramácsot csak 5 J/ 4'' átmérővel cs.:.
náljuk, a szivattyu hengerét pedig 6 1/2' hossz11ra vesszük, 
ebben 11áb magasságu vizolszlop fog adni 8 1/2 itcze vizet, 
melynek sulya 12 3/4 font, tehát az egész )60' magas viz-- ,... 
oszlop 199/ font, tegyük 46 mázsa. Az emelés magasságat 
egy emeléssel eszerint 44 15/24 vizet fog a gép önteni, te
hát a na.gy kerék egyszeri fordulatával 8-szor annyit= 357 
itczét, tehát csak 2 1/2 itczével kevesebbet a mostaninak 
kétszeresénél, vagy is a nagy kex~k minden fordulatánál 

• 
357 - 188 = 169 itczével többet fog kiOnteni, mint az eddi-

• 

gi 
Világos tehát, hogy ilyen m6don va1amennyi gépnél össze

sen 88 pár lovat lehetne megtakaritani • 
Ebből következik, hogy a 1:·11d azatot és minden mozgó 

szerkezetet könnyebbre lehet csináltatni 
A költség nem lesz nagy, mert pr6bául csak facylinde

reket lehetne alkaJmazn1 , és ha ezek j61 já1~ak, akkor lehet
ne a rézcylindereket ujra önten·, 

Azt véli HcSll, hogy ily módon évenként 26. OOO for:1 ntot 

lehetne megtakaritani. 
A tanácskozás k1adta ezt az ajánlatot A c·tner Ádám János 

expectánanak véleményadás véget, 
At•tner azt mondja, hogy Höll szánritásának egyik részét 

helyesli, a másik részével azonban nem ért egyet. 
Helyesnek talá).ja azt, hogy az emelendő vi,Z sulya. a 

ramács f'elületét61 és az egész emelés magaseágát61 fUgg, te
hát hogy a 8 1/4'' átmérójü szivatty11\,1ál ha a viz J60 láb-
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!"8 emelkedik, a vizoszlop au1ya, melyet a gépnek legyOxr,1 
kell= kereken 92 mázsával. Helyes az is, hogy ha az egye 

emelés 20"', a nagy kerék minden forduJá.eával JBB itcze 
vizet önt. E végx 1e most 8 pár lovat kell a gép 20őÍ pedig 

Cornelius 1ir kimutat-ja, hogy a lovaknak csak 200/ ,.- kell 

emelni, mert ha a 92 mázsa teher az ernelórud egyik végére 
akasztatik, a másik hosszabb emelókar végére pedig 69 mázsa, 
akkor a kett6 egy1,1áat egyenlő sulyban tartja, mert a hajtó 

rud egy köny01r.forgatyuhoz van kapcsolva, melyet egy J-szor· 
nagyobb kerék hajt, tehát &9/3 = 23 mázsa ennek legyozésére 
pedig 4 p~ 16 elegendő lenne, mert 1 pár 16 6 mázsa terhei'. 

emelni képes. De a valóságban nem 4 pár, hanem 8 pár 16 
szükséges, mert a s11,r16dáeok legyőzésére 11gyan annyi erő 

kell, mint a viz emeléséze. • 

Hosazu számi tások után 
hogy Höll javaslata nem fog adn1, mert 6 nincs 
tekintettel a s11rl6dások t·a, a rtidazat és vasaJ~s gyengitéee 

pedig sok tBrést okozna. 
M:lnd a mellett, miután a tisérlet nem keriiJbet sokba, 

és nem lehetetlen, hogy a.z ijreg tapasztal.t gépész helyeseb

ben itéli meg a dolgot, mint ó, 6 is azt javasolja, b.og;y a 
kiaérlet1'e adják meg az engedélyt. 

A fókamaragr6f e1~e azt válaszolja, hogy nehéz ol3an 

valakinek az ajánlatát elfogadni, aki már sokszor mutatott 
be j61 jár-6 rn1ntákat, de nagyban osak ritkán t11do.tt j6 

eredményt elérni, mindazonáltal megenged1 a k1sérletet, n 
1. Avval a bányába,1 ee&,@i kár vag;y hátrrn•oaredás nem 

történik, 

2. ha Höll biztositékot teez le, hogy a gép t.ar•t6 
j 61 fog já z•ta1 , 

; t ; ' 

). ha H611 bi.ztoaitékot ad, hogy a kisérlet nem fog 
sokba kerUJn1, 

4. ha Hl,llnek Tan anDJ1 követelése a ) tnestátnál 
amennyi biztositékot le keller,e te,,r,1.e, 

Ezeket a :feltételeket elfogadja lrdll, mert biztosité
k:ul leköti becsUletét, és azt a 202 .tt 30 k 1°t, mellyel neki 
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a kincstár ad6s, a költség pedig fa cylinderekkel neE ~og 
115 ft 30 kr-nál többre menni. De azt kéri Höll~ hogy m.1 -

tán ó már öreg, és a bányába nem járhat, az ó két fia: 
Ignácz Cornél, és József Károly ada:.sék mellé aegédfil, és 
a.z ó napidijaik a jövendő megtakaritásokból fedeztessenek. 

1731 okt6ber 8-án rendeli a főkamaragróf, hogy miutár. 
a koh.lbachi tó-gát már egészen helyre állittatott, és Weia
ner Henrik sziléziai gátmester az ó embereivell:Bza mennj 
akar, az ó j6 szolgálatai megjutaJmazásául neki 24 ft-ot 
fizessenek ki. 

1731 deczember l-én jelentik, hogy Böll az ó uj szi
vattyuival elkészült, és meg is próbálta, de mivel a fenyó
fáb61 készUlt cyl1nderek nagyon egyenetlenek, nem ment jól 
a pr6ba, most bükk:fáb61 fogja a cylindereket cajnáltatni. 

1731 deczember 6-án kéri Kirchner Miksa bá.nyagondnok 
az udvari kamarát, hogy miután ó egy uj l6e1ejil hajt6gépet 
talált fel, melynek könyökös forgattyuja nincsen, mely 
forgattyu most rendesen 3000 ft-ba kerül, s ha eltörik, 
1000 tallérba kerül az ujra öntése, tehát ha ezt a költséges 

• 

forgattyut nélkülözni lehet, avval sokat megtakarithatnak; 
de ezenkivül az ó gépének hajtáeá1•a csak félannyi erő kell, 
1t1int eddig; mindezt mjntában is bemutathatja, és saját költ
ségén megcsináltatja, ha kiadják neki a fizetéséből vissza
ta1•tott összegeket; kéri tehát, hogy az udvari kama,·a az 
összegek kifizetése .iránt intézkedjék. 

1731 deczember 9-én javaslatot tesz a f6kamaragr6f a 
Se lmeczen épi tendó tüzgépek tá:1 gyában. 

Kár 10 év 6ta vitatják a kérdést, hogy czélszerU len
ne-e az itteni milvek v1ztelenitésére tüzgépeket állitani 
fel? Sokan félnek a gépek nagy tti.zelék fogyasztásától, me
lyet a selmeczi gyér erdők alig fedezhetnének. Mások kétel
kednek a gépek hatásában, mely Ujbányán sem volt egészen 
megfelelő. Mások pedig nem tudjá t hogy honnan lehetne a 

• 

géphez szükséges hiltO vizet megszerezni? Nehéz olyan gépről 
véleményt adni, melynek czélsze1·iiaégére nézve a gépés ek 
-ncsenek egy véleményen. A gép azek 11gyan azt álli tjá 
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hogy az ujbánya:i gép az ó méreteihez képest enrtyi s -ennyi 
vizet emelt ennyi magasságra, tehát egy ujabb kellő nagysá
gu gép at•ánylagos eredményt fog adni; a :f'Ókamat•flg1•6:f' véle
ménye szerint az átálli tás helyes volna, ha egy eullyal bir6 
erőre vonatkoznék, de mert a gózre vonatkozi.k, mely r1ek tu
lajdoneágai t még ne,o isiaerlk, ki tudja, hogy egy kétszer 
olyan nagy gép kétszer akkora eredményt fog-e adni? Potter 
,igyan azt mondj a, hogy ha az uj gép nem oly eredménnyel mü

ködik, m1nt 5 állitja, vágják le a fejét; de evvel rajt1mk 
nem lesz segítve, ha a sok pénzt kiadtuk, és a gép ne,11 j61 
milködik; az 6 feje ne,11 fogja a mi kár,ittkat megtéri teni. 
Másrészt azonban helytelen lenne oly dolgot, melynek ered
ménye j6 lehet, elvetni csak azért. mert nekünk, akik hoz
zá nem értflnk, nem egészen biztos,1ak látszik. Nehezebb és 
bizonytalanabb dolgokat is véghez vittek itt már j6 ered-

• 

ménnyel; és a lehetetleneknek látez6 tervek ·1s 1endesen csak 
azért ejtetnek el, mert kivitelük sok nehézséggel jár. Azért 

/ 

ilyen alkalmakkor m1ndenekelótt ,,ieg szoktam vizsgálni, hogy 

a nehézségek elh.árithat6k-e vagy nemf Hogyha nem hár•ith.atók 
el, akkor nem gondolok többet :reá, de ha elhárithat6k, vagJ --
legalább mérsékelhetők a nehézségek, akkor azt nézem, hogy 

-
az eredmény mennyi hasz.1,ot hajthat? Ilyen m6don já r·tam el 
ebben a kérdésben is. Alaposan meg:f9ntoltarn minden kör[IJ- r ,., ,.. 
ményt, a bizonytalanságokat, a nehézségeket, és 201/ azt 
találtam, hogy a következő kérdések r·e kell feleletet ad.noma 

1. Milyen hatást lehet vá1•111 egy nagyobb tüzgéptól? 

2. Milyen haaz,ca lesz ebből a bányászatnak? 
J. Lehet-e z·eményleni, hogy a költségek apadni fognak? 
4. Honnan lehet beszere1mr11 a szUkséges tttzeléket? 

5. Hol kellene felá.llitani a ttizgépet? 
6. Honnan lehetne beszerezn:1 a hUt vizet? 
7. Mennyibe fog a gép kerlilni; ! és honnan lehetne 

fedezn1? ' 

8. A sok Javitások nem fogják-e veszélyeztetni a bá
nyát? 

9. Jlenr1yiben leb.et Potterbau bizni? • 
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10. 
11. 
12. 

13" 
14. 
15. 

Az épités alatt milyen szerepe legyen Potternak? 
Milyen legyen szerepe az épités után? 
14:llyen legyen a fizetése? 
Miképen kell vele bánni az épitée után? 
Mennyi jutalmat lehet neki igé1oni? 
Miféle biztositékot kell tőle követelni? 

• 

ad l, A gép hatását illetőleg Potter igen sokat igér, 
és fejével s életével kezeskedik érte, de miután erre a biz
tositáera se111r1,:I t sem adhat11nk:, végre abban állapodott meg 
Potter, hogy a gép 14.000 ak:6 vizet fog emelni 24 óra alatt. 
" En a tekintetben csak azt kutatom, hogy lehetséges-e a nagy 
tüzgépet járatni és müködésben tartani, és hogy az igért ~a

tás elérése val6szinü-e? A.z els5t illetóleg nem kívánhat 
tólfink senki sem alapos véleményt, mert nem értiink hozzá. 
Másrészt pedig Potter igéreteiben még kevésbé lehet megnyu
godni, mert mathematikai és mechanikai ismeretei nagyon 
gyengék; és mert bizonyos, hogy Potter, a gép felépithetése 
czéljáb61, mjnden lehetőt és lehetetlent megigér. Mindezek-
ről azt hiszem, hogy egyedül csak báró Fischer császári és 
királyi épitómeeter képes alapos ítéletet mondani. Bár6 Fischer 
ismeri a tüzgép szerkezetét, és tudva van, hogy Potter nem 
épithette volna fel az ujbányai gepet, ha ebben neki bár6 
Fischer utmutatást nem ad. Ó képes meghatározni a cylinder, 

• 
kazán, és tüzelő tér nagyságát• mert Potter, csakhogy a gé 
pe t elf,ogadhat 6bbá tegye, nagyon kis tuzteret tervez, és 
azt hiszi, hogy kevés tüzelékkel is jó eredményt fog elé1.·t1i; 
pedig val6szinü, hogy a nagyobb natást csak aránylag na
gyobb ~afogyasztáasal _l~het elérni. A hatásra nézve is leg
jobb lesz bár6 :Fischer véleményét kikérrii, mert mi csak any

nyi t tud11nk, hogy az ujbányai tüzgép m.e. 7000 ak:6 vizet 
emelt 24 6ra alatt 60 és egynehá.D.y ölre; de hogy a tervezett 
Uj gép fel birja-e emeJn1 a 12000 ak6 vizet 65 öl magasságra? 
ezt nem. vagyaink képesek megi télni, mert nem vagyunk szakér
tők. Igaz ,~!YBD, hogy Ujbányán a gép sokszor megakadt, és 
akkor , mig kijavitották,a viza bányában felemelkedett; de az 
is igaz hogy mihelyt a gép mCJktJdOtt, gyorsan leh11zta a fel-
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emelkedett rlzeket; tehát nagyobb viztar·t6 helJiség mellett. 
melyae a ri.z a gép javitása alatt meggyiiJhet, nem kell félni 

az elfv~lás 4,61. 
,. Az a kérdést illetően, hogy a tuzgép hasznos lenne

e a bán~ára nézve, erre 111:tndell kétségen kiviiJ igennel kell 
fr..,lelni, és ebből az okb61 kivánatoa 9 hogy legalább egy tüz
gép ál~ittassék fel. Azt az okot, hogy a tüzgép kevesebbe 
fog ~erU.lni, mint a. 16erejil gépek, nem tar•tom eléggé bebi
zonyi tottnak; mert, ha a számitásb61 némi megtakaritást le-e 
hetne Tárni, mindig akad ilyen vállalatnál előre nem látott 
kiadás, ami a megtakaritást felemés2:theti, eltekintve att61 
hogy a tü.zgép nem tartozik az erdOt kiméló eszkOzOkhöz. A 

tüzgép hasznosságát bizonyára el fogjuk ieme.t".41, ha vissza 
emlékszünk, hányszor ejtett bennünket a legnagyobb zavarba, 
ha u.j vizet n.y1. tottunk a bányában, hányszor paoaszkodt11nk, 
tehetetlenill, ha eróviziJnk kifogyott? Hányszor sürgettem én 
jelentéseirnben, hogy ilyen váratlan elárasztás ellen valami
képen biztositsuk magunkat, Vannak is némi segitsége1nk, de 
ezek 11,tndig kisebbednek, mennél mélyebbre halad,ink a bányá 
ban, de nem is lenne szükséges annyiLa igyekeznUnk a mély
ségbe, ha bátrabban dolgozhatnánk a felsőbb vájatvégeken, 

• 

és nem kellene félnifnk ujabb vizek megnyitáaát6l. Réazem1°ól 
Pachen tárót mindig a legfontosabb bányának, mintegy kincs
tárnak tartottam, és nagyon agg6dtam arn1attt hogy egy várat
lan vizbetörés a mivelésünket eJ r,JJ laszthatja, és ~nnünket 
legbiztosabb termelő pont12nkt6l elzár. Hogyha azonban a tflz

gép j6 eredménnyel mUkOdik, lehetne biztosit6nk és még az 
Erz:sébet aknai lovakat is ki lehetne fogni, és csak a leg
nagyobb szükség esetére kellene ismét alkalmazni, 

J. Hogy azonban a tüzgép felépitése esetében ld.adása1nk 
kevesbedni fognak, ezen nagyon kételkedem, mert ámbár kiszá
m:f..tjá, hogy k~ltségeink JOOO ft-tal fognak évenként apad
ni, ~ de mivel mindég felmerUlnek ilyen uj gépnél el6re nem 
látott k~l tségek, a tUzelék is évről évre d 1•ágább lesz, azt 
hiszem, hogy nem sokkal kevesebbet fogunk a tUzgépre kiadn1, 
mint a 2 16erejU vize előre, melyeknek helyét pótolja, 
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4. !,Ta a kérdé ere, hogy a tüzgép faszükségletét hon

nan fogjuk fedezni? a tisztek legnehezebben tiidnak felelni, 
de én elvállalom e tekintetben a felelősséget, és kész va

~ok a gépet elegendő fáva1 ellátni. Ezt az igéreteme~ pe
dig ugy fogom teljeeiteni, hogy részben Beszte1~zebányár6l 

fogok télen szánk6kkal fát szállittatni, hogyha azonban ez 
nem lehetséges, és kénytelenek leaziink mag,inkat Selmecz Vi

dékéről ellátni a szükséges fával, tehetjük ezt minden fenn

akadás nélkül, ha egy olvaezt6t Selmeczen megeziintetnük, és 
hetenként 70 mázsa közép j6ságu érczeket Körmöczre küldiink. 

Az udvat•i kamara már kétszer sürgette 1igyan, hogy terjesz

szem fel a koze)n1 ki völgy torkolatánál te1·vezett gereblye 

te:r·vét .tészletesen kidolgozva, de er1e mindeddig nem volt 

idóm, ámbár meg vagyok győződve, hogy ezt a gereblyét annak 
idejében fel fogják állitani, mely esetben azután Selmeczen 
több tiizgép faszükségletének fedezése sem fog nehézséget 

okoz.tii. Nagyon j 6 lenne iigyan, ha kőszén állana .tendelke

zésünk t•e, de erre val6 kutatásainknak nem volt j6 eredménye, 

Selmecz kOriil nincs j6 szén, messzit-ól hozatala pedig. sokba 

kerül; ez okból most még nem lehet a kószénre szárnitan1rok. 

5. Hogy hol kellene a tüzgépet felállitan1? Et·1e nézve 

igaz ugyan, hogy legjobb lenne Szélakria, ott vannak a leg

mélyebb mivelések, ott lehetne a hUt5 vizet is legkönnyeb

ben a 13ieb'er altár6r61 felerneJn1; de Irlvel f6képen Pachen 

tár6nak van legnagyobb szüksége a miTelés biztositására, 

,,,1ndnyájan azt véljük, hogy az uj gép Pachen táró számá t•a 

állittassék fel. 
6.- A hüt5 vizet illetőleg magam is ke.testem Potterzel 

együtt, de nem találtam e:r·xe val6 álland6 fon,ást, tehát 
kénytelenek lesziink a bényaviz egy részét a géphez fOleuiel

ni m. e. 60 ölnyi ,·e. Meg kellene tehát tartani az András ak t1ai 

l6erejü vizemeló gépet e czéJ r"'a, és csak a 2 E1-zsébet aktiai 
gép lenne megtakaritható. Csak amiatt agg6dom némileg, hogy 
a bányavíz egy kissé zavat•os, Potter 11gyan azt mondja, hogy 

az nem árt. Báx,5 :Fischer megitélheti ezt is, hogy 'JgJ van-e? 
7. A gép felállitáea költségét illet6leg, kevés bi.zaJmaro 

• 

10632/C 



• 

• 

• 

- 924 -

• 

van Potter szám1tásaiben; de ha az épités egy pár ezer ft-tal 
többe is kerill, Pachen tár6 b~tossága megérdemJj ezt az ál
dozatot is. De hogy e költséget az itteni bevételekből fe · 
dezzük, at·ra gondoJni sem lehet, mert most is alig tudom a 
mivelésre szükséges kiadásokat fedezni. Hogyha azonban a 
Szt. hárornaág a1 tá1uó váj atvégével nyitott érez tar•·t6snak bi

zony,11 és a j övó év nem lesz nagyon száraz, s a z11z6k dolgoz
hatnak~ akkor megtaláljuk a fedezetet is. 

8. A gé~n elófordul6 javitások.ra nézve már emlitettem, 
hogy ebból nem szá1·mazhatik sex,,1,1:1 baj, ha nagyobb vizgyüjtó 
vágatok állanak rendelkezésre ~ . 

9. Hogy lehet-e az épitést Potter1e bizni? ez a kérdée 
• 

nekem is gondot okoz. Potter igen j6 ember, kivel igen jól 
lehet kijönni, de csak akkor, ha j6zan; mert ha ivott, ak
kor f elüJ0111lja go:i"Ombaságban az angol haj6s legényeket, So
kat beszéltem én m8r neki, hogy erről a rossz szokásáról lA-e 

szokt assam, egy ideig mindenüvé maga,,·~.a.l vittem, és mindig 
- ~ ~ 

vele voltam, akkor meg ie tartotta magat, de mihelyt alkaJrna 

ak.adt az iváa1·a, megint visszaesett régi azokásába. Nem le

het e t~kintetben senkit mes6vni, aki maga ttiagán nem t12d 

u1 al kód.ni. Ilyen ambez"Ilek csak kiilön6s elóv:Lgyázattal lehe t 
• 

a gép épit éaét átadni . 
• - 10. Ez okb61 azt javaslom., nogy Potter az épitésre néz-

~ 

ve köz etlentll a f6tieztek alá 1cndeltessék, és hogy 2 ilgyes 
• 

expeetans adassék mellé, akiket ó k6teles lesz a gép épité-
sége és keselésébe betanitani . 

11. Ha a gép má r fel lesz épi.tve, Pot~er mac•adhatna a 
gépkezelés 1gazga.t6ja, de esak ugy, e1int az épi téac,él, hogy 
a f'6tiaztek alá xendelteesék, és mellé 2 expeetane adassék. 

12. Potter fizetését illet51eg én azt véle,o, hogy 400 
f't-t-1 elégséges 202./ de Potter 500 :rt-ot kiván. Lehetne ta

lán neki jutalmat is megigéz,,1 at"l.a az eset1e, ha a gép ki
~ogáe néJkfll mtiködi.k. 

• 

13. A c•za u eseti e, ha a gép már nrliklidikt nem tartanálll 
ntlkaégeaa)ek, he>gJ most aár haté ,sosott igéi:etet tegy irok, elég 

neki as a bistoaitáa. hogy ha m1nden j61 eilterill, jutalo,1,,11 
azám that. 
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15. Végre a tőle kivánandó biztoeitást illetőleg azt 
vélem, hogy az eredmény legjobban fog biztosi ttatni, ha ne
künk engedelmeskedik, és a 2 expectanst begyakoro.lja. Addig, 
m;f.g e tekintetben egészen biztosak nem lesziink, nem szabad 
a 2 16erejü gépet abbahagynunk. 

Ezeket kivántam e tárgyban az udvari kamara elé ter
jeszteni; legnagyobb fontosság11nak tartom bár6 Fischer vé
leményét, mert én oly kevéssé vagyok gépész, hogy vélemé
nyemnek semmi értéke sincs, és ha a gép nem sikerül, ez nem 
az én hibám lesz, mert e tekintetben se111,11i felelősséget nem 
vállalhatok el . 

1732 j an11ár 6-án jelenti a f ókaroaragróf az udvari ka
marának, hogy a Schick:mayer-féle vizemeló gép miért nem dol
gozik? Ezt a gépet Kirchner bányagondnok felépitvén, meg
ioditották, és azután a főkamaragróf jelenlétében megmérték, 
hogy mennyi vizet emel, s ugy találták, hogy perczenként 
11 itczével kevesebb vize t öntött, mint a Lipót aknában be
épitve levő régibb gép. Ennek kOvetkeztében, és mert Kirch
ner megigérte, hogy még javítani fog rajta, megálli tották a 
gépet, és az igy áll most is, mert Kirchner nem tudott rajta 
javitani. Ha azt akarják, hogy a gép annyit emeljen, mint a 
többi, akkor több eróvizet kell a kerekére bocsátani, mint 
amennyi a többi kerekekre szükséges. 

1732 február 28-án jelentik a főtisztek, hogy Corneliua 
uj gépével kisérletet tettek febr12ár 21-én, a Co1·nelius azi
vattyui. egy emelésre 56 1/2 itcze vizet öntöttek, a régi 
szivattyuk pedig csak 48 itczét , tehát 24 óra alatt a Corne
lius gépe 6780 ak6t emel, mig a régi csak 5760 ak6t, tehát 
1020 ak6val kevesebbet ad. Miután valószinil, hogy ha aszi
vatt31ik vascsövekkel lesznek ellátva, az eredmény még ked-

, , 
vezóbb leend, engedelmet kérnek a vascsövek beszerzeaere, 

mit a f5karnaragr6f meg is adotto 
Co1"Delii1s azonban még egy tervet adott be, mely s .zerint 

a szivattyukat taposó kerekekkel és ökrökkel akarná hajtani. 
Ezt a te1•vet még bővebben meg kell fontoJn1. 

1732 má,~zius 22-én értesiti a f6kamaragr6f a sel.meczi 
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f6tiszteket, hogy az udvai•i ka1aara a k r·isnai vízvezeték 
költsége1te 8800 ft-ot engedélyezett. 

1732 ái,z·1J1s 4-én bár6 !'1ecb.er jelenlétében tar•tották 
a felépi tendó tuzgép tá &'&Jában az első tanácskozást a kö
vetkezóks Hallwax János fópénztác•os, Staberhofer János Ad-
rian könyvviv6, Eder K1ksa Gergely pénztá ,-as, Gerba1ob J6zsef 
János fóaranyvál t6, K11:chner Miksa JliháJy bány,agondnok, 

Deadda Dártd Dániel fóbánya.tiszt, Spiegel Nándor bányatiszt, 
Andreovitz András György bányatis.zt, Gall János segédbánya
tiszt, Deadda J6zsef segéd báecyatiszt, H011 Cornél Mátyás 

gépész mester, Kortibeimb Lip6t Perencz segéd gépész mester, 
• 

Grueber Ignácz báoyapolgár, Richter József bánya.polgár·. 
Oszn1 tz E111arniel bányapolgár, Protschl Antal Jakab, Grueber 
Perdinand, Osznitz Prigyes bányapolgár, Zipser Gottfried 

társulati bányatiszt és Corvadecz I1u1·e M1 báJy . jegyző • 
• 

Jlindenek előtt azt a kérdést fontol ták meg, h.ogy báti;y 

tüzgépet épitsenek fel? 

Az udvat·i kamara azt ha.tá 1:ozta 11gyan, hogy a 16erejü 
vizemeló gépek helyett rn1ndeniltt tUzgépeket állitsanak fel; 

1n 1 ndazonál tal czélszerú"bbnek vé 1 ték egyelőre csak egy gépet 

álli tan1 fe 1, b.ogy e n;ellett a fel.merliJ ó nehézségeket ki ta

nulhassák, és a költségek1e nézve is biztosabb adatokat 
szerezhessenek. 

2. Kérdés az, hogy rne)y1k aktiánál állítsák fel a gépet? 
LegczélszerUbbnek tat·tották volna, h.ogy a gépet András akriá

nál állitsák fel, de itt nehézségek me1°ii'Jtek fel a h.ütó v1z 

megsze.!--z.ésében, melyet vagy a Szt .Háro1c1ság a1 tá a-6 szintj éról 
kellene külön fOlemeJn1,, vag pe•i1g a Klingen tár•6 alatt le 

TÓ for1·ásokat kellene egy gyüjtó t6ba bevezetni. M1nd e n.A-e 
hézségek tekintetbe vételével azt határozták, hogy könnyebb 
lesz az uj gépet Szélakrián a József akr1ánál állitan1 fel, 
hol 64 Blnyi magasságra 10.000 ak:6 vizet kellene 24 6ra alatt 
emelnie. Az akna fenekén könnyif lesz egy nagy gyiijtó helyi-

séget ld.vágni, mel7ben 203/ ak6 viz gyf1Jheesen ha a gép va

lamelr okból rövid ideig szünetelni kénytelen. 
• 

· ). Elhatározták, hogy a Sch.aJ111ann-téle majo1ság mellett 
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!4óltái•t k6szenet még jobban· ftsltá.rják, egyelőre pedig a.z 

Ujbányán levő géppel egpróbálják a T.1•r,anka mellett fel té c•t 
kőszén f'Utóképeeségét. Ha fával kell füteni, akkor naponként 
7 ~1 !a lesz szükséges. 

· 4. A beezterczebányai harangöntő Szélsknán fog magának 
egy öDtóm:Ubelyt föláll1tani, hogy a rézczilindereket ott 
helyben önthesse, és a fuvarozás költségeit megtakarithaeea . 

1732 április 10-én jelentést tesz Wi llidiener az uj bá
nyai tiizgépnél báró :Fischer jelenlétében veghezvitt kisé r
letek t«ól. 

1. Kisérletet tettek fával, 1/2 öl fa sulya vol t 15 1/2 
mázsa, ehhez még 1 mázsát adtak, tehát elégettek 16 1/2 má
zsa fát. Evvel l 1/2 óra m11Jva a kazán elkezdett forrt i1 , és 
ennyi gőzt adott, hogy a gép J/4 óráig járhatott m1nden to 
vábbi tiizelés nélkül. 

2. Pr6bát tettek selmeczi kóezénnel, melyből 11 m 44 
; 

font-ot égettek el 204/ a kazánt hideg vizzel megt öltötték, 
de 5 6ra tüzelés után sem lehete t t gőzt nyerri1 belőle. Tehát 
még 5 m 4 font 1ev1.styei szenet, mely Trnanka mellet~ te1..,_ 
:meltete~t, égettek el 1 1/2 6ra alatt, és annyi gőzt nye.,.._r 

tek, hogy a gép J/4 6ráig járhatott. 
J. Italakitották a rostélyt kószéntüzeléere, és 5 1/4 

6rai tüzeléssel 16 m 70 font frnankai kőszenet és 7 m trubai
ni kőszenet fogyasztottak el, J/4 6ráig tartó gőzt nyertek. 

Azt véli, hogy a selmeczi kőszén nagvon tisztátalan, 
Jéngja rövid, és a f'Utéere nem alkaJma.s, a t.1"naDkai és 
truba1n1 kőszén jobb ugyan, és gőz is fejleszthető vele, de 

sokkal lassabban, mint s fával. 
1732 április 22-én benyujtja bár6 !'ischer a felépitend6 

tüzgép költségvetését: 

Réz kell a géphez 

Vas • " 
610.p • • 

1.0632/C 
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A 1·éza1Uvesnek 

2 k:ozor,g a eylinderbe 
A ramácshengerek az aknában 
Az ólomcsövek öntése 
Az épület és födél 
Fa a nagy gezendához 
Vas csavat"Ok. 50 

A nagy láncz 
Az emelócsövek 
Vas részek az aknába 
A felszerelés 

A htitóviz bevezetése 
Potter feltigyeló dije 

1059 ft 

50 " 
960" 
175" 

1500" 
200 tt 

125 " 
500 n 

500 r. 

500 " 
850" 

1000" 
600" 

8019 ft 

• 

1732 április 27-én jelenti ~atkho Ferencz zsarn6czai 
tiszttartó, hogy a trnankai és zsdári fuvarosok egy mázsa 

; 

kőszén fuvarozásáért Trnankár61 Szélaknáig 13 1/2 krt ké1..,.._ 
nek. 

1732 máj11s 20-á.n tanácskoztak a tüzgép felett, melyre 
nézve báró Fischer kiezárn1totta, hogy a l~rejü 7 vizemel6 
gép Szélaknán kerUl három évi .átlag szerint 
hetenként 1546 ft-ba 
ehhez adva a javitáeokat 72 " 

összes heti költség 1618 ft 

Jliután azonban a 7-ik Sarg6czy já r·att61 14 ölnyi ma

gasságra a József akna alá 12 pár lóval kellene ezentul is 
emelni a vizet, tehát a fentebbi költségből levonandó 

12 l 7 

mat~d öeszehe.son1itás1-a 

__;84 Ft 

1534 ft. 

• 

A 4 tüzgép ugyanezt a vizet /17.000 ak6t/ sót még többet is 
fog emelni, és ha egy öl tUzifa a géphez 2 ft 20 ki• ral, 

vagy egy mázsa k6azén 9 kr ral szállittatik, nem fog tObb 
költsége okozni, mint egyenként 260 ft-ot, tehát összesen 
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1040 ft-ot hetenként; megtakarithat 6 tehát hetenként 500 ft . 

Hogyha pedig a rudas vizemelőgépek dol goznak, akkor 
most a lovas gazdák hetenként 700 ft vá.rakoz6 pénzt kapnak, 
a tüzgépekért pedig nem kellene több várakozó pénz t adni, 
• 

mint hetenként 50 ft-ot egyért, tehát összesen 200 f t-ot, 
tehát ekkor is megtakarittatnék hetenként 500 f t ugy, hogy 
az évi megtakaritást, ha mind a 4 t iizgép föl l esz é pitve, 
biztosan lehet 26.000 ft-ra azámitani. 

Bár6 Fischer bemutatta egyszersc,1i nd a kötendő szerző
dés tervezetét, mely szeri nt ő e l vállal ja 8 évi g hetenként 
260 ft-ért egy-egy ttizgép kezelését és f enntartását, csak 
a bányában elóf0rdul6 köl tségeket fedezze külön a bánya, és 
jót álljon érte, hogy a f a ölenkén t 2 ft 30 kr on , a kőszén 

• 
pedig m~Zaánként 9 kr-ral a géphez szállit t a tik , naponként 
egy géphez 205/fa vagy 20 mázs a kőszén. Báró Fischer 16 év
re terjedő szabadalmat kér, hogy ez idő alatt senki se á l 
lithasson fe ~ 

A taná-0skoz6knak 2 pontra volt megj egyezni valójuk. 
1. hogy a gép nehezen fogja a vizemelést megbirni, ha 

a báró csak napi 17.000 akó emelésére szárait, mert mikor 
ezt a mennyiséget mért ék , akkor éppen nagyon kevés viz volt 
a bányában, tavasszal, őssze l és télen s okkal több szokott 
lenni, erre tehát t ekint e t te l kellene lenni 

2. Nagyon kételkedne k, hogy egy öl fát 2 ft JO kron, 
vagy egy mázsa koszene t 9 kron be l ehetne szállitani. Mert 
a fát mos tan ölenkint J ft JO kron sem akarják befuvaroz
ni , a szenet pedig lJ 1/2 krért lehetne beszállitani, de 
a termelés költs égei nélkül, a termelés pedig egyzaaga töb-

be fog 9 k.:r-nál kerülni„ 
1732 junius 17-én megemlittetik a jegyz5könyvben, hogy 

a lovas gazdák panas zkodnak: a Co1·neliua gépére 9 mert a lo
vakat tönkr•e t eszi, és kerik, hogy az eddigi 8 párhoz meg 

2 pár lovat bef oghassanak 
1732 julius 10- én jelenti a f5kamar•agr6f, hogy a kohl-, 

bachi t6-gát bels6 burkolata megint hasadást kapott. es ,. 
mert most a tó il t es elrendel e hogy a burkolatot kove_ 

10632/C 
• 

• 

• 



· 9 3l) .. 

cs1nálják. Var, a t6 mellett ehhez elég kó, és vatx,,ak bá,x;ya
w1nk:ások is elegen. 

1732 aug1.1sztus 1,4-én jelentik a :fóti sztek, hogy hehe 

huber f6erdész megtekintette a bak:abányai erd6ket és azt 
véli, hogy azokból évenld nt 2000 öl J' hosszu tü.zi :fát te,..._1 
meln1 lehet. De szifkséges e vég1e 25 embert állandóan a vá 

• 

. gásb.oz alkalmazni, és használ at,ik r·a az erdőben egy házat 
épiteni, továbbá utakat és hidakat csinálni. Az ubJiskóiak, 

gyökésiek és viszokaiak pedig elváJJalták évenldnt 1200 öl 

befuva1-ozását Széla a géphez ölenként J f't-jáva1, és 
ennyit 11,eg is érdemelnek, mert egy 01· befuva:rozásával 2 

szekér .4-4 lóval J napig lesz elfoglalva. A vágatás 24 kt 

ba keriJJ ölenként, de a többi költségeket, bázat, utakat, 
és feliigJeletet hozzá számi tva egy öl bele fog kerilJni Szél-· 

aknán J ft 45 kr ba. 

17JJ május 16-én a tüzgép fával val.6 e·JJát'ása táx"gyában 
tanácskoztak, és elhatározták, hogy a tüzifát a bakabányai 

~ 

erdőkből veszik, u;elyek a két gép szfflcségletét /évenkint .. 
mindegyik 2000 öl .3~ hoaszu hasábfa/ 18 év·ig fedezheti. De 

hogy ezt tehessék, catndenek el6tt j6 utakat kell k:észi tenit 

melyektlez báx6 PJacher azonnal hozzá kezd, és a rtszokai, 
uhliezk6i és gyOk:ési parasztokkal aze1zódést kell kötni, 
hogy nemcsak a tfJzgéphez. hanem a bányákhoz sziikséges 'fát 

• 

is rendesen befuva rozzák. 
173J máj_11a 21-én jelentik a főtisztek a .tókamax•ag1•6f

nak, hogy a :Ó,aley az 6 z11z6 gépmintájával megérkezett, és 
azt a k:arHac-audvarban felá.llitotta; ast véli L,xsaJ ey, hogy 
mintája sokkal jobb, mint a bás ó P1scher tervezte tiizgép 
és att61 fél, hogy a miatt a bár6 meg -fog rá hac·ag,1dni. 

17JJ j,rn1us 11-én jelentik, hogy Co1nel1us gépével 
megbizhat6 pr6bát tettek ugy, b.ogy ugyanaz a kerék hajtotta 

• 

az uj szivattyiikat és a 1égieket is. Az uj szivattye,k emel

tek 24 6ra alatt 2983 ak6 vuet, a régiek pedig 11gyanazon 

id6 alatt 2847 ak6t, a kO.llSnbeég tehát nem ne,r,. és ne,a é1 
demes ez~rt a rég:t. aziT&t tyukat átalak1 tani. Ec•ie a .tóksx1,a 

J6 '" ast a kérdést teszi., hogy adjanak véle-e 
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ményt vajjon Corneliusnak az 6 fárad ságáért jutalom ajánl
tassék-e vagy nem? 

1733 deczember 17-én jelentik a főtisztek, hogy tegnap 
?áró Fischer jelenlétében pr6bát tettek Kirchner bányagond
nok vizemeló gépével; a gépet 8 pár 16 hajtotta, a bányában 
16 szivattyu volt hozzá akasztva, a vizet a Pyroch járatról 
emelte a Bieber altáróra, egy emeléssel 20 itczét emelt, az 
emelés magassága 17 3/4'' 1/4 óra alatt 77 /3 akót, tehá~ 
24 óra alatt 7424 akót emelt. A régi vizemeló gép hasonló
képen 8 pár lóval hajtva, a Pyroch járat1·ól az al táróig 24 
óra alatt 8198 ak6t emelt, tehát Kirchner gépe kevesebbe t 
emelt 774 ak:óval, és a lovak nagyon kifáradtak mellette. 
Kirchner nem volt jelen a próbánál. 

1734 jan11ár 21-én jelentik, hogy báró Fischer az eleó 
tiizgépet jan11ár 5-én megindi totta, és hetenként a szerződés 

szerint neki ezért 250 ft az6ta fizettetik. De miután most 
a tavakban viz van elég, és csak egy nehány lóval kell a 
vi~erót s~giteni, és ez kevesebbe kerül mint a tüzgép; azt 
határozták, hogy egyelőre a tüzgépet a József ak:nábmi szü-

• 
netel t etik, ameddig a viz a tavakb61 ki nem fogy, és csak 

, - , , az-u.tan fogjak isaiet megindi tani. 
1734 január 22-én rendeli a fókarnaragr6f, hogy miután 

bá.:r6 .Fischer az egyik tfizgépet már 4-ikén a másikat pedig 
17-ikán meginditotta, é s az elsO gép mjndeddig dolgozott, 
de minthogy most elegendő vizeró is van addig, mig ez tart, 
szi;netelhet, ennél fogva j6váhagyja, hogy bár6 :Fischernek 
az első gép háromheti m11nkájáért h 250 ft = 750 ft kifizet
tessék, a másik gépért pedig valamjnt az els6ért is, ezen
tul hetenkint egyenként 50 ft szünetelő bér fizettessék. Egy
szersmind rendel~ hogy a bányabir6ság közremilködésével vizs
gálják meg az emlitett gépeket, megfelelnek-e a szerződésnek, 
mennyit emel mindegyik eat. és tegyenek r61a jelentést. A lo
vas gazdáknak pedig fel kell mondani és arra kell Őket rá-

• 

beszé]n,, hogy fát fuvarozzanak 
1734 j an11ár 23 /JO. sz./ jelen tik a főtisztek, hogy a bá

nyabi ,"6ság és kisebb részesek kbzremUködésével bár6 Piecher 
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jelanlei;ében megvizsgálták az elkészült 2 tiizgépet a J6zsef 
aknában, hogy a január 16-án meginditott 2-ik gép eme]ése 

6' 5'', az 5-i.k Sar góczi já x·atr61 a felső P)1'0ch. já x"S.tig eme 
11 a v1zeket 57 tsl.n._,vi magasn.ógra 11inden emelésnél 55 1/2 
i toze v J zet önt és 1/4 6ra alatt 144 ec,eléet tesz, tehát 24 
óra. alatt 12. 787 ak6 vizet emel. A jan11ár 5-kén meginditott 
első ~gép peaig 6'8 1/4'; magas járattal 1/4 óra alatt 

-

135 emelést tett, és m1nden emelésrtél 54 itcze vizet öntött, 
tehát 24 óra alatt 11.664 ak6 vizet emelt az 5-ik Sarg6czi 
járatról a felső Pyroch já t·at.t·a. A gépek tehát minden meg
eról tetéa nélkül 4000 altóval tbDbet emelnek naponként, mint 

amennyit báró Pischer elO.re megigért. Abban az esetben ha 
a. Tizeiejü gépek is járhatnak, és csak a József aktiában kell 

16eróvel az al tá t'61°a felemel ni a vizeket~ erze 8 pár 16 ele · 
gendó, a költségek a következők 

32 pár 16 bé.re a 6 ft 45 kr 216 f't - x z· 

k:Ulönféle javitásck 
kováca a111nk:a · 

A 2 tüzgép szünetelő bér á 50 ft 

•• oaezesen 

10 " 
5 9' 

100 " 

-
- n 

- " 
331 f't - X i'« 

Hogyha pedig egy tUzgép emelné a vizet, akkor a költ
ségek övetkezók lennének: 
A mfik:ödó tüzgé p net-i bé::c·e :ft - x ,. 
a hever6 ff " " 

)2 pár 16 szUnetelÓ bél.18 a 2 ft 20 X t" 

összesen 

tehát több 

Hogyha a lovakat mellőzni lehet, el lehet 
J6zsef akt1.áb6l 

Káx1oly ak:náb61 

összesen 

de h a 6-ik Sa, g6czy já x•atr61 az 5-ikre 
a +1zet, hát g kell ta.rtan1 

• 

tehát elboesátb.at6 
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ti 40 „ 

374" 40" 

43 11 40" 

bocsátan1 a 
32 lovat 

40 " 
72 " 

16eróvel emeJ:ik 
12 pár - ~vat 

----··---
60 pá:r 16. 



- J,._ -

Ezeken kivül szünetel most a bányavizek csekélysége miatt 
41 pér 16, melyek közül a 219 pár 16állományhoz viszonyitva 
60 párt, szintén elbocsátható 11 pár 16 

• tehát összesen elbocsáthat6 71 pár 16, 

ezeknek eziinete1ó pénze a 2 ft 20 x ,. tesz 165 ft 40 ia-t. 

A két tüzgép szi1netel6 pénze pedig 100 ft x t' 

tehát kevesebb 65 ft 40 lcr-ral. 

1734 máj11s 11-én irja a f'ékamar•agr6fi hivatal adm1niatra
ti6ja, hogy HOll Károly J6zse! 1731 6ta mint expectane öreg 
atyja mellett hiven és szorgalmatosan szolgalt, magát j61 
viselte, a rajzolásba és m1ntakészitésben j61 begyakorolta, 
tehát most, midőn a királyi hivatalból kilépni és magának 
más hivatalt keresni kiván, mindenkinek ajá.nltatik. 

1734 május 15-én rendeli a fókarna1-ag1•6fi hivatal ad-

11,i nistrati6j a, hogy miután Höll Károly leköszönt, az ekkép 

megsziintetend5 l ft JO kr-nyi heti dijáb61 1 ft az 6 test

vérének Hell Igxiácznak, a fennmarad.6 JO kr pedig Füh.rer 

/Fie1er/ expectansnak adassék eddigi fizetésük javitása kepen. 

17.34· augusztus 6-án jelentik a beszterczebá.nyai főtisz
tek, hogy miután a ezélak t1ai 2 tUzgépen ki vill még kett6 fog 

épittetni, és az udvai•i kamat•a er1•e a czélra 500 mázsa réz 
kiadását elrendelte, a rézlemezek készitését már meg ezdték. 

1735 feb.t"tJár 12-én utasitja bár6 Jli trovszky királyi 
• 

biztos a f5pénztárt, hogy Höll Co1"11él átyáetiak, ki egy olyan 

vizemeló gépet talált fel, mely a 16erejU és vizkerek:il gépek
nél jobb, hogy a gépnek rnintájá· észithesse, fizessen ki 

neki JO :t't-o • 
17.35 február 16-án utaei tja bé x:6 Ki trovszky Sembery 

praefect11at, hogy Lipt6b61 32 pár loTat iendeljen Szélakná x·a, 
mert nagyon sok víz jön a bányába. e a meglev6 gépek nem gy6-

zik a h,i zásá t 
1735 február vége felé meghalt Potter la;sák Szél ánt 

mint tüzgépfeltigy ló. P .... bruár l-én k lt Tégrendelete sze2•1n 

100 ft-ot hagyott szegényekne den 1ngóságait a nejé
nek, Deutgen ax·ia Josephá.n h t „ pénzek, melyek számé-
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• 

ra. a :üzgépet illetó szabadalom következtében befolyni fog
nak, két felé osztandók, az egyik fele legyen a feleségéé, 
a másik felét pedig küldje el bár6 Fischer a Potter anyjá
nak és 'Cestvérének. A Mac•ia Hi 11ir11elfahrt tár6i társulat 
Potternek a tüzgép felállitásáért 30 arany jutaJmat igért, 

a ez megfizeti, ez is két rész.re oeztassék, 11gy mjnt a 

fen ebb emlitett pénzek. 
"735 má1tziua 8-án értesíti bár6 Mitrovezky a fópénz

~ár-;, hogy az udvari kamara megenged te, hogy HOll CoI'Ile-

..1. ii1snak já1•,1Jékai, melyek már 1728 óta esedékesek, későbbi 

„ez•vemek fogaoatosi tása végett lezá r•va voltak; bár az ó 
ujabb gépei sem sikerültek, még is tekintve hosszu j6 szol
gálatait és sok költségeit, a hátralevő 202 f't JO 1/2 ,,. 

aeki kifizettessék. 
1.,.J5 márczius 9-én értesi ti bár6 Mi trovszlcy Höll Co:r,._ 

né: gépész mes';erl, hogy az udvat•i kamara azt a kérelmét, 
hogy a eki állitól.ag 1695-ben Pilrstenberg ker9zegtól a 

• 

azé .... aknai 'íizemelógépek berendezéséért szerződésileg meg
igért 5 ezer ft jutalom kifizettessék, addig el nemj::nner
heti kOtelezónek, mig HOll ezt a szerződést eiedetiben 
vagy hiteles másolatban be nem mutatja, mert ennek a szer
ződésnek vagy igé~etnek a hivatalos iratok között nem ta
láltatik semmi nyoma. Azt a kérelmét pedig, hogy a Rák6czi
féle zavarok alatt a gépkezelók:nek sajátjáb61 kiadott 52 
mérő gabona értéke Höllnek egtéritessék, csak akkor lehet 
határozni, ha HOll ki 1,rutatja, hogy névazerint kinek adta 

azt a gabonát? hogy azután az árát az illetóktól behajtani 
lehessen. 

17)5 április 13-án rendeli báró n·trovazk;y, b.ogy Böll 
Ignácz és WeI"neberg Sebestyén e.xpectánsok a~ öreg gépész
mester Höll Cornél ellé adassanak segédül, és tőle a g'e-é 
pekre vonatkozó minden tudni val6t egtanuljanak • 

• 

17J5 április 29-én utasitja bár6 Jlitrovszlcy a selmeczi 
főtiszteket, hogy a meczenzéfi t6-gát készitókkel nézzék 
meg a Krexengr,inaot, és csinálják meg az ott épi tendó t6 
gát tervezetét és 61 tségve tését„ hogy 5 azt ~ udvs.,'•i 
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kazoai-ának fe lterj eszthease. 

1735 máj 11s 21-én rendeli bár6 Mi trovez)cy, hogy L::.pt6 

megyéb61 42 pár 16 rendel tessék Szélakná:r·a, mert a tava.kb61 
a viz nemsokára kifogy, hozza,1ak magukkal szekerczéket isf 

·11ogy ha nem kell a vizet huzniuk, tüzirát fuvaroznaseanak 
• 

a ~gépekhez. 

1735 juli12s 21-én jelentik a főtisztek, hogy az uj t6-
nál 77 ember dolgozik a gát alapjainak kiemelésével. 

1'7.35 juli11s 2)-án rendeli bár6 Jrtl.trovezky, hogy Sem ery 
· pra.efeot11s a k I ncstári u r•adalmakb61 legalább 100 ember·t 

kU.l~jHn az uj t6 épitéséhez az embereknek reggel 206/ órát61 - -
esti 7 6ráig kell dolgozni 2 1/2 pihenéssel, és kapnak 
m1nden napra 15 kr-t. 

1735 szeptember 6-án érteaiti bár6 Mi.trovszky a fópénz-, 
térost., hog.)' az u.dvar'i. karna1 2a a Krechseng1•11ndi tó épitésére 
21.600 ft-ot engedélyezett. 

1735 szeptember 7-én jelentik a főtisztek, hogy a t6-
gátak épi tésénél Mikoviny mé:1"Dök tanácsait követik Krecheen-

graind-on és Kohlbachon is. · 
1735 november 27-én jelenti a f5pénztáros, hogy a Mag

dolna aJtx1ában beépitend6 tüzgépek:re engedélyezett 18.000 ft 

már elfogyott, és még 269 ft 13 k:r szt1kaégee. 
1735 deczember 28-án javaslatot terjeszt HOll Cornél 

Káté bá 1•6 • Mi t::toTazky elé, hogy az általa fel talált uj kézi 
szivattyukat, melyeknek mintáját bemutatja, engedje beépit
tetni. E azivattyuk j6 tulajdonsága, hogy ugyanannyi er5vel, 
mint a régiek, ké·tszer annyi vizet emelnek, és hogy ha kev·R-e 

se.bb viz emelend5, a haj tásuk:ra szolgál6 e111berek számát 
apasztan:1 lehet 8,1.Snylagosan a viz menr1yiségével. 

1736 január 9-én jelenti :Matthe'U3Co1-nelius Höll, hogy 
Erzsébet akr1ában J ~ivatt_yunál a b6rzárolás helyett váezon,
zárolást alkaJmaz.ott, és míg a bórzárolásokat már há 1·01a1szor 

meg kellett ujitani, a vászonzároláe még most is m1nden ja
vitás nélkül j61 tartt tehát engedelmet kér, hogy a vászon
zé,·olást a Károly akt>ai szivatty,zkriál. is alkalmazhassa. 

1736 febr,1ár J-án é.rtesiti bár6 l41trovszky a gépés-znies-
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tart H'óll Co1-n.elius Mátét, hogy az udvari kamara Kortiheimb 

Lipót gépészeti segédet 4 ft 30 kr heti béLTel nyugalmaz
ta, mert öregsége miatt nem képes már a bányába. jé,·11:1, Höll 

mestert pedig, ámbár szintén nem képes a bányába ját-ni, de 

mivel a gépészethez jobban ért, heti 13 ft 30 kr fizetéssel -
ismét activitásba helyezte, és mellé két expectanst, u.m. 1 

Höll Károly J6zsefet J ft heti bérrel, és Wernberger nagybá
nyai expectánst rendelte, hogy Höll mester ezeket a gépésze

ti tudományban e ~assa, és a gépészet önáJJ6 vezetésére ké

pesekké tegye, ezek kötelessége lesz f'ölvál.tvam:tndennap be-
' . • 

ját-ni a bányát, a gépmesternek jelentéseket· tenni, a mester 

pedig minden negyed évben tegyen jelentést, hogy miképen 

viselik magukat expectánsai? 
1736 febrL1á.r 17-én értesiti báró !litrovezlcy a főtiszte

ket, hogy az udva1•i kamara az akna szállitásra nézve bár•6 
• 

Fischerrel szerződést kötött. 
' 

1736 márczius 25-én megemliti bár6 llitrovszky, hogy 
~ 

elhatározták még egy 5-ik tüzgép f'"ólálli tásá.t.-
1736 április 27-én bár~ Mit:rovazky 150 ft uti elOl.eget utal 
ványoz Höll Cornélnak, hogy avval Bécsbe utazhasson. 

1736 máji1s 4,-én jelenti K.a.schn:1 tz, hogy a J 6zsef ekria:1 
a t J 

tiizgéptól kapott melegviz segi tségével a Kórház aknai hányó 

mosása egész télen át ~olyamatban maradt, és a m,1Jt évi no

vember 20-t61 kezdve fcly-6 évi április 8-ig 59 m. 4 1. 2 q 
ezüstöt és 14 1. 3 q. ax·anyat termelt 1481 ft 50 x t• érték.., 

kelt összesen a koh6 költséggel együtt 2oi;--r--
költség mellett, teb.át 826 ft 17 3/4 xr· tiszta nyereséget 
adott. 

1736 juni,1s 20-án bér'6 Mitrovazk:y 30 ft előleget utal

ványoz Hc>ll Károly József expectananak.-
17)6 szeptember 10-én érteaiti bár~ Mitrovszk.y a fő

tiszteket, hogy a Magdolna és Ká,•oly akna lemélyitésének 

el5segi téee végett megenged te az u.dva.r•i kamar"'B., hogy az 

OtOdik tUzgépet felállitsák és erz•e, a hozzávaló épillettel 
• 

egyUtt 10.000 :rt-ot !01•dithasaanak . 

l 7J6 deczember 12-én véleményedá a végett átteszi bá:z•6 
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Ki trovszk:y a f őtisz tekhez Höll Kornél és fia Károly József 

beadványát egy uj vizemelő gép tárgyában. 

1737 április 15-én értesiti bár6 Mitrovszky a főtisz
teket, hogy az udvar·i kamara nemcsak: megengedte Höll lároly 
J6zsefne~ az általa feltalált uj vizemeló gépnek Siglisber
gen va16 felállitását, hanem e végre 632 ft-ot is utalvá
nyozott, és Höllnek 4000 ft jutalmat igért, ha az uj gép 
jobban és olcs6bban fog dolgozni, mint a közö~séges rudas 
emelőgépek. 

1737 1május 11-én megengedi bár6 Mitrovszky, hogy 45 ft 
42 kr, melyet Höll Károly J6zsef az esztergomi várba épitett 
vizemeló gép költségei fejében. mint a kialkudott árt meg
halad6 összeget vissza fizetni köteles, a főpénztár neki 
előlegezze, /és azután hetenként 3 ft-jával fizetéséből le-,. 

TOnj 80 

1737 j11ai1ie 26-án jelentik a seJmeczi főtisztek, hogy a 

tavakban a vizek kifogytak, és tegnap a tüzgépeket mind 
meginditották, Károly aknában pedig, hogy a vizeket a 7-ik

r61 az 5-ik Sa:rg6czy járatra emelhessék, 48 pár lovat kel

lett befogni a vizemeló gépbe. 
1737 junius 29-én jelentik a főtisztek, hogy az uj tó

gát készen van, most még a belsejét kellene kiásni, de ah
hoz nem mex'Ilek fogni, mert az engedélyezett 21.60r ft ebben 

a h6napbarl elfogy. 
1737 szeptember 24-én jelentik a f6tisztek, hogy a 

krechsengrundi t6 már egészen elkészillt, és 21.578 ft208/ k:I'

ba kerUlt, tehát az engedélyezett 21.578 ft-b61 val.arn1 kevés 
megtakari ttatott, de ez alig lesz elegendő a még hát1·alevO 

kisebb m,inkák ktil tségeinek f edezésé1•e. 
1738 január 23-án jelentést tesz Keyling és Kolera 

Ha11szegger kereskedő panasza tárgyában, mely szerint HOll 
Co:rnél gépészmestertól 526 ft-ot követel. Höll a báró Mit
rovszkyhoz benyujtott folyamodványában elbeszéli, hogy Hauaz
egger atyja 1706-ban Rák6czi-idej eben egy szekér mindenfé 
áz·Likat b.ozott hozzá, s mert att6 félt hogy a. kl1 x-,iczok azt 
lefoglalják, kérte ót, hogy vegye át t6le ajándékba, az öre 

• 
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.Ha1•as,egger nem is kért az é ,=,,kért IDíll tOl soha secemi t. lliu

tán azonban az tlreg meghalt, az ifjabb Hauazegger 200 ft-ot 
követelt lrólltól, ki 1 hogy ne alka)matlankodjékt átadta ne
ki ba.aznál at végett a Hod r=uaon levő uen. X-ól J ne:i-:féle a1ajor

ját, 1telyet .Ha11szegger használt is mindaddj g, mig az Nuster 

I..ázá r:atak: el nem adatott. Miután az eladás megtörtént, Hansz-
• 

egger HOllt a városriál panaszolta be a 200 ft megf:lzetése 

végett, melyhez még a kamatokat és javitási kOltségeket szá 

a1i tva ost már 506 f't-ra emelte követelését. Jl:lután Höll 
neo, tar•tozik a v8 t·os j11risdiotiojs. alá1 nem jelent meg. é 
a váx"Os elitélte ót in cont1xPAaeiam a :fizetésze, és 209/ -r
le foglalta.. Xeyl1ng és Koller azt javasolja Ha11szegger kö-

vetelésével a bir6sághoz utaaittassék, iBe::rt Höll csak 
t~ pe:relhet6. 

• 
-

1738 febr11ér 22-én jel.entik a főtisztek a :Besztercze-e 
ányán levő bá1•ó llítrovsziynak 1 hogy tegnapelőtt elkészült 

bár6 :Pi acher utaai táea szez•:int Ez'ilisébet al r,ában.,& csiga ala
ku k:Btéldob /Spi 1°.flJ Korb/ és :most .3 pár 16 helyett 2 pár21a1 
azállitanak. · 

17JB Dá, erlus 12-én beadja véleményét Vikoy:fny SámUel 

mé.t:n01c az izánt, hogy j6 lenne e Andr-ás akraában Pachen táx'Ó 

szémBra egy uj tü.$gépet berendezni 1 és hogy az moosá r•i uj 

ut me1·1e vezettessék Tepláról Pac!lon tárná.hoz? 
A tüzgép:re nézye, miután bá ,,,6 Fischer kijelentette, 

h.ogy, ha a tüzgép s'ttift,ete1, se,11101 dijat nem k:iván, és ha 
dolgozik is, 1/3-de.l kevesebbet fog ezért a g.épért kéisiJ:I, 
mint a tcSbbiekért, csak az már ost a kérdés, hogy a t6ke, 

befektetés /25.000 -rt/ kaeea.tai 21.0TJi f sebbek vag)' nagyobbak
e 11lnt az az 1/J .1ész. 6 azt véli, hogy a pachentá1~i vizek 

e·nolése 2J_Q/ év alatt neB11 ~og t?Sbbe kerüJn1 J-4 ezer forint 

nál, ée igy 1/3-da nea képe a 'befektetés kamatait :fedezni. 
lli.után pedig a paehentárói velés viár 1-2 év m,,Jva lyu-

k:aaztan1 fog a e~élak11aival, akkor azután a v1 zek oda :foly

b.aL,tak, és az ott meg1ev6 épek kiemelhetik. Azt véli to
Tábbá, hogy at,filr:ségeeebb volna az Istenáldás telek számára 

Ac,a)ia ait,án TSQ ershaohton állitan:J :fel egy vizem&ló 
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gépet, xx11nt András aknán Pachen tár6 számára. 
A ~ocsári ut már készen van Tepláig, most ~ovább kel

lene helyreállitani Szélaknáig. Legczélszerübb lenne az uta 
a városon keresztül vinni, ha a város bajland6 lenne azt a 
·városban fenntartani, de ha a város erre nem hajlandó, ak
kor azt véli, legjobb lesz a bélabányai hág6tól a Schjnde -
berg oldalán lejönni az als6 utczára, és azután a Szt.három
ság völgybe fölmenni Pachen tár6ig. 

1738 április 19-én jelentik a főtisztek, hogy az egész 
éven át hány szekér fuvarozása szükséges Felsőbiebertáró
nál: 
bányafa fuvar 
a tüzgépekhez tüzelőfa 
érez és szinpor 

n 

" 
" koh6hoz 

Hodrusra 
szén fuva1-ozás 

" " a szklen6i koh6hoz 

" 
" 

különf'éle 

" ólomkohóhoz 
" kovácsmtihelyhez 

anyagokkal 

30.160 szekér 
6.000 
4.170 
1.213 

910 
2.106 
1.872 
4.023 

896 
1.000 

" 
n 

n 

" 
" 
" 
" • 

" 
n 

összesen 52.350 n 

• 

teh.át az évbel';l 300 m,1nkanapot véve, naponként 175 szekér. 
1738 máj11e 14-én rendeli bár6 Mi trovazky Bécsből, hogy 

Mikoviny mérje fel a te1•vezett reichaui t6b61 kifolyó víz
nek a szélaknai oldalra val6 átvezetésére sziikeégee tárót, 
és fogjanak azonnal hozzá a tár6 hely:reálli táe8hoz. 

1738 má.j11e 15-én megemli ttetik egy jelentésben, hogy 
Costebadie a József aknai tüzgépnél van alkalmazva. 

1738 máj11e 20-án megmérték a szélaknai bányában fakad.6 
v1zeket Hawranek Ern6, Feltoner Ferencz ée HOll József Ká
roly, és 1,gy találták, hogy Magdolna ak t1ában a legmélyebb 
szivattyuk a 4-ik azáx1111 rudas géppel 24 6ra alatt , 
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itcze vizet öntenek az 5-ik járatza. Károly 
aknában a • • . • ez-á11111 rudas gép pedig 

n v 1 zet önt az 5-ik járatz·a. Ugyan abban 
az ak r»ábsn az 5-ik sz8111u r1id asgép 
egyik szivattyuja 24 6ra alatt 

2.270 " 24 w vizet emel a 6-ik járat1a, a másik pedig 

2.178 " - 11 rtzet e111el, tehát összesen a ru.daagépek -----------
~J.107 " - " vizet emelnek az 5-ik járat1·a, h.ol fo-

__ 6~48~_,. _ __:-:.__"_ lyik még hozzájuk, és igy 

l J.755 " 36 " vizet kell a tüzgépeknek elemelni az 
5-ik járatról a P1 r-och járatra; itten p-A-e 

1 .752 " - " 

15 .507 "J6 " 

dig még hozzá :folyik: 

tehát a P11-och járatr61 az altár6ig a 
r1,das vízemelő gépek összesen 
v :f zet emelnek 24 61°a alatt. 

• 

17.38 máj11s 29-én kiu1,1tatják, hogy a tüzgépek meg1nd1t-
tatásuk 6ta menn;yibe kerültek: Pll/ ~ 
1734-1737 között m1nd a 4 tiizgép összesen, 103. 662 ft 38 x ,• 

J d .-

Hogy mennyi baszr,ot hajtottak: e gépek a kincsté1°t1ak, 

azt nem lehet k:1111,itatni, mert ámbár a mostani vizeket 120 
pár lóval ki lehetne h1iznit és ennek heti költsége 1029 ft 

JO k e· lenne, a tiizgépek pedig hetenként csak 900 ft-ba. te

hát l 29 ft 30 k, :r•al kevesebbe kerü.lnek, de voltak ol;,an 
id6k is, mjdÓn a bányavizek a mostaninál nagyobb mennyiségben 
t 6dultak a mivelésbe, s mikor a lovak nem lettek voJna képe-e 

sek a bányát szárazon tartani, mig a tiizgépek minden akadály 

nélkül emelték a~vizeket, és a mélymivelést lehetővé tették . 

A bár6 flacl:lerzel kötött szerződés lejárta után a kincstár 
bae:z.r,a még sokkal nagyobb lesz, mert a gépek a kincstár b1 •' 

tokába jönnek. egy gépnek mtiködésben ta,·táaa pedig alig ke
rül 100 ft-nSJ többe. 

1738 jun11is 12-én megemJ..itik egy jelentésben, b.ogy a 
ezezzódés a t ü.zgépek te nézve báx•6 Pischerrel még 4 évig tar• t . 

1738 J1ini12s 15-én jelenti Iróll, hogy a siglisbergi al<"

nánál- lrdll ráxolv elvégezte a v1zeö~ l 6 gép :reJáJlitását , és 
• 
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a gépet meginditotta, s miután az j61 jár, a lovakat másh 
vá lehet alkalmazni. 

1738 j,in1 11e 21-én nagy tanácskozást tartottak Kascbn1 tz 
udva1·i kamarai szá11ifejtó elnc5.klete alat t a fótiazt ,·k, .Miko-

·viny, Spiegel, Deadda, Gall, Leibwi1r•tz és a részesek közül 
Kochlatsch, Fritz, Lissoviny és a két társulati bányatiezt 
Gottfried és Mathias Zipszer a hely szinén a reichaui 
vOlgyben épitend5 2 t6-gát tárgyában. Konstatálták, hogy a 
felső t6 9 öl legnagyobb mélységgel 8351 D o. terület mellett 
25.143 kubik öl vizet tartalmazna, az alsó tó pedig 6 öl 
legnagyobb mélység,gel 9473 D o. terület mellett 17 .846 kubik 
öl vizet foghatna fel, tehát 6397 kubik öllel kevesebbet 
mint a felső. A felső t6 gátj--e. 86 öl bosszu lenne, az alsó 
t6é pedig 121 öl, és ezen kivül az alsó tó számára még 2 
gátat kellene csinálni, az egyik 30 öl hosezu, •••• öl leg-

' nagyobb magassággal, a másik 10 öl hosezu lesz, l öl leg-
nagyobb magassággal. A viznek átvezetéséhez a szélaknai 
oldal ,•a a felső tónak 200'' bosszu tár6ra, az alsónak pedig 
250 öl hosszu tár6z·a lenne szUkséges. 

• 

Azt javasolják, hogy egyenlőre csak a felső t6 gátját 
állitsák helyre . 

1738 juli,is 5-én rendeli bár6 Ki trovszky Bécab61, hogy 
a reichaui völgyben épitendó tavak vizének átvezetésére 
szolgál6 365 öl hosszu viztárót m1nd a két végén azonnal 
munkába vegyék , a t6-gát épitésére azonban várják meg a ren
dele t megérkezését. 

17JB jul111s 6-án jelenti HOll Károly J6zaef, hogy Sig
lisbergen az uj gépet meginditotta és az jól jár, de baj 
van a azivattyukkal, melyeknek dugattyu csövei csak fáb61 
vannak, és már an.ny1 xua kikoptak 4 hét alatt, hogy már nem 
haaználb.at6k. J11niue 21-én mikor a csövek még ujak voltak, 
4 emelést tett a gép perczenként, és minden emeléssel 57 
1 toze vizet öntött 1 jtinit1s JO-án az er6s zárolás miatt már 
csak J emelést tett perczenk1nt, és csak 47 1/2 itcze vizet 
öntött minden emeléssel; juli,is 4-ike 6ta pedig már nem le
het a csöveket kellően záxoJn1. E 4 hét alatt 100 b6rtáx0 

lo632/0 



• 

• 

- 942 -

csát használtak fel zác"Olásra, mely menr1yiség rézcs6vekbe 
egy-egy évre is elég lett volna. Kéri tehát engedtessék .meg, 
hogy a fa csövek helyett réz dugattyu csöveket alkalmazhas
son, mi a réz á1-án kiviiJ 800 ft-ba fog kerülni. 

1738 julius 26-án jóváhagyja báró Mitrovszky, hogy a -
1 1eichaui tá1•6 haj táaát, melyet már rn1nd a két végén megke~d-
tek az ó hazaérkeztéig megszüntették. 

17J8 október 10-én jelentik, hogy a megyékből mintegy 
1000 ember érkezett a szitn;yai vizvezeték, és a ezélakr1ai 
ut helyreállitása végett. A zeichaui viztár6 hajtását megint 
megkezdték a f6karnaa•agr6f :zendelete szerint.· 

• 

17)8 október 12-én jelentik a f6tisztek, hogy Erzsébet, 
Arnalia., llagdolna., és Ká cuoly aknában az ak tia. szálli táat k:u

poa kötél dobbal iendezték be, minek következtében nagyobb 
terhet lehet egyszerze kib.11141,1. Eleinte j61 inent as uj be
rendezés, de mostanában a lovaegazdák kezdenek panaszkodni, 
hogy a teher igen nagy, és a lovakat tönkae teszi. Tehát 

• 

azt kívánják, hogy állitsák vissza a régi hengeralak:u do
bokat és szállitsanak a régi kis zsákokkal • .A főtisztek azt _,. 
javasolják, hogy vegyen a kjncstá.r 212/pár j6 lovat, akkor 
azután biztosan meg fogja t11dni, alapos-e a lovasgazdák pa
nasza. 

1738 deczember l-én jelentik a főtisztek, hogy az 5-ik 
tüzgép már elkészült. 

1739 február 4-én érte 1si ti Jean Grf JJ de Costebadie 
a f6ka111ar•agr6f'ot, hogy ó olyan kBtelet tud késziteni, mely 

J-4 szer addig tar·t, mint a köztsnaéges kötelek; kéri, hogy 
az ó köteleivel pr6bákat tegyenek, e taJáJmányáért, hasi
kerill, 6000 rt jutalmat kiván. 

1739 má1ezi1ie 5-én bár6 11:ltrovszky 1000 tt e16leget u
talványoz Irdll Ká rcol.y' Józsefnek egy tüzi feoskendcSért, me.-

1..ye t lfdll lcészi tett Sel.mecz városa számé 11a 1500 ft-ért, de 
mivel a vá1·os a :tecskend~ért csak 1050 ft-ot akart adn1 , 

lfdll a fecskend6t a kinest81 x•ak ajánlotta -fel, és annak ha

táaá,al a kincstári tótiaztek meg Toltak elégedTe. J.. f'6 
maragrór az udvar•! kamarától ngedél,.-t kért a fecslcend6 
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megv6telére, ée egyelőre 1000 ft-ot utalványozott ki, hogy 
HOll ma1nkásai t kifizethesse. 

• 

HOll Károly József 2 mintát is készitett a vizem.elő 
rudazat fUggőlegee vezetésére, egyet Kikoviny terve szeri :ot, 
a másikat pedig saját terve szerint, ezekért a mintákért 
a f ókao,nragróf 2 a r-anya t, vagyis 8 ft 24 krt utal ványo zot t 
ki Höl 1 nek„ 

1739 április 26-án jelentik a főtisztek, h ogy a Bx•tinn

ben készült 4 darab ak:nakötél, melyeknek ára ot t helyben 
mázsánként 20 :f"t 00 x , •• a m11J t évben használatba vétetett, 

az egyik Károly aknában dolgozott 48 hétig, a másik Erzsé
bet ak t1ában 41 hétig, a ha,-,,,adik J6zsef aknában 17 hétig és 

a 4-ik a J6zaef aknában 18 hétig; a Selm.eczen késztilt ti

ro1i 1116d. sze1•jnt j6 kenderből gyát·tott próbakötelek közül 
·ta,•tott a Károly aknában 50 hétig 

az Ex•zsébet " 53 hétig 
a József 17 hétig 

ezektiek az ára csak 15 ft mázsánként, tehát a b1•iinni köte
leknél sokkal olcs6bbak,és éppen olyan ta,·t6sak.. 

Átaljában felhaszr1áltak a 
1734-ben 45 darab kötelet -
1735-ben 36 " n 

1736-ban .35 
• 

1737-ben 17 
1738-ban 26 

" 
" 

" 
lt 

n 

selmeczi bányákná , 
14. 597 ft 15 z t· árban 

11.766" 34 " " 
13.117 n J " " 

6.523 " 7 " " 
9.798 55 • " 

Hogyha Costebadie csakugyan tud olyan kötelet csinál
ni, mely 3-szor 4-szer annyi ideig elta1·t, m1nt az eddigiek , 
akkor megérdemli a kért 6000 ft jutaJrnat . 

17)9 április 28-án 150 f't előleget utalvár1;yoz a fókarna

ragr6f Höll Cornél Mátyásnak a Bécsbe teendő utazása költ

ségeinek fedezésére . 
1739 november 4-én jelenti, hogy a reiehaui t6 épitéss-

nél földomlás történt, mely 2 e1aber azonnali halálát okoz-

ta 
17J9 november 7-én jelen t ik~ hogy" reichaui vizvezet6 
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• 

táré hátulsó vágata, mely 1738 szeptember 22-én kezdetett, 

103 1/2 öl hossz, az aknácakától e.t•refelé hajtott vágat 

27' '5' hoaszu, az elülső tá t'Ó vágata, melyet a Bachoni tó 
:'elé néző oldalon 17.38 szeptember 24-én kezdtek hajtani, 
78''5' hosszu. Az elsó 2 vájatvég között 59''1', a másik 
2 vájatvé ~ közt pedig 128'' 5 1/2' van még kivágni vaJ6. 

!7J9 november 16-án utasitja bár6 .Mitrovszky a selme

czi fópénzt~z~st Kaylinget, hogy tegyen javaslatot a hodru-
• 

si völgyben 111iiködó bánya társulatoknak, és birja rá óke"t, 

hogy folyamodjanak az udvar•i kamarához, és kérjék, hogy a 

kincstár építsen nekik egy pár j6 nagy tavat~ ók pedig meg
té1·i tsék a költségeket a tezmelendó eziist mennyisége ará-
n vában „ 

" 
17 40 .febr,,ár 12-én értesi ti a fókarnaragró.f Höll Cornél 

gépészeti felügyelőt, hogy az udvar•i kamara neki a régi fi

zetéséből levont 800 ft-ot lciutalványozta, és megengedte, 
hogy az év elejétől fogva ismét egész fizetését~ het~nként 
15 ft-ot élvezhesse, és abban a kincstári házban, melyben 

:noat lakik, élete fogytáig meg11iar·ad hasson, a ház j avi tásá t·a 
költött 400 ft pedig neki vissza térittessék„ Azon állítása, 

hogy Lipót ki1·ály neki 10.000 ft jutalmat igért, még bővebb 

bizonyítást kiváo, felszóllittatik tehát, hogy erre vonat
kozó bizonyi tványai t az udvat·i kamarához fel terjessze. Erről 

értesi ti a főkama.1 ag1·óf a aeJmeczi fótiszteket is, és meg
emli ti, hogy Höll annyi r·a megjavitotta a lóe1cjü vízemelő 

gépeket, hogy az által a kinestát'llak 24.637 ft-ot lehetett 

megta.k:at·i tani, és hogy Höll tODb rudas vizemeló gépet épí
tett, és ó inditványá.1a tbDb tavat kell épiteni. Mindezek 

hasznot b.oztak a k 1 ncatá x·x1ak, és Höll, ki már 2i3/ fRe
lül van, és 40 éT 6ta szolgál, megérdemli a jutalmat. 

1740 11&áttzit>e 17-én kérik a felsóbiebertárói kisebb zé
szesek, hogy a reichaui tó épitésének költségei tólük csak 
a bevál t11,ányok értékéból vonattassanak le, minden bevált

mányból 200 ft mindaddig, mig u 6 5/128 1észiik1e eső rész

let törleaztTe ne• lesz. Továbbá térnek egy z,,z6 épitésé:ze 

alkaJmes hel79t, hogy a termeJend6 1,1•z6 érczeJrból az 6 zé 
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szükre eső mennyiséget feldolgozhassák; mert a mos~ani zu
zójuk csak a mostani mennyiség feldo~gozására képes, és egy 
uj z1Jz6 nélkül nem értékeai thetnék a növekedő te1·melést. 

. 1740 április 2-án jelenti Hö~l Károly József, hogy a 
minapi ttizesetnél, midőn az érez válasz:ó karám kigyu::adt, 
az itt levő nagy fecskendőt nem enetett ~aszná:ni, mert 
nem lehetett hozzá sem lovakat sem embereket kapni; nehogy 
valamikor nagy szerencsétlenség történjék, Javasolja, hogy 
több na.gy fecskendót renó.eljenek meg és ezeken k:.v· - min
den magánosan álló aknánál is tartsanak kisebb fecske dóke~, 
melyek 8-9 öl magasságra fecskendeznek, és csak 160 :·-ba 
kerülnek. Ezen kivül embereket kellene begyakorolni a . ecs
kendók kezelésébe, és lovakat tartani hozzá, tömlőket, és 

vizsajtárokat beszerazni vizhordó szekerekkel e -yütt; midő~ 
Pesten volt a fecskendők felügyelője, minden rogyed évben 
próbát kellett a fecskendőkkel tartani, és ~a n:i~den renc
ben volt, 6 arany jutalmat kapott, a keze ők ped~g :-_ :o
riotot. A 6 aranyból kellett neki a fecskendőket :ó karban 
tartani. A főkamaragróf a jelentésre 6 darab nagy ~ecske~
dót rendelt meg Beszterczebányán, és a szükséges tömlőket 

és vizsajtárokat Bécsben. 
1740 áp1~lis 7-én utasitja a főkamaragróf Kirchner 

Mihály Miksa felaóbiebertárói bányagondnokot, bogy azt a 
vizemeló gépét, melynek felépítésére 1732-ben engedtly~ 
nyert, és melyet fel is épitett, de mindeddig hasznos mLlkö
désbe hozni nem tudott, 3 hét alatt meginditaa és müködésbe 
tegye, mert a Magdolna aknát lejjebb kell mélyiteni, és a 
gép miatt nem lehet a viztelenitést más géppel eszközölni. 

174·0 április 12-én intézkedett a főkamaragróf, hogy 
a reichaui. tó-gát m11okáját nagy erővel folytassák mihe y-t az --
idő a1Ta alkalmas ..1..esz. Az igazgatását a m1Jnkának Mikoviny 
mé1'.llöls x e, az elszámolást pedig Maí'fei udvarbiróra bizza, és 

terjedeJrnee utasitást ad a követendő eljárásra. 
1740 máj11s 5-én jelenti Kircb.ner Mihály bányagondnok, 

hogy az a l6e1ejil Tizemelő gép, melyet ó Magdolna aknánál 
4 év el5tt felépitett, azóta sohasem müködött, most pedig 
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már egészen flilOslegee, mert a Magdolna aknában van 3 r11das 

vizemeló vízerejU gép, és egy tüzgép• melyek a vizemelést 
meggyőzik. 

1740 május 6-án utasítja a f6ka1naragr6f a se]meozi :!ó
tiaztviselóket, hogy miután a roszgr,indi és hod t•usi ycSlgy

ben milködó bányatársulatok azt kérik a k1ncstá,•t61, hogy a 
völgyben tavakat építtessen, melyeknek költségét 6k lassan

ként lefizethessék: adjanak a fótieztvise·lók kiroeritó vé

leményt, hogy hol és mennyi költséggel kellene e tavakat 
épiteni és milyen m6don lehetne a kincstár veszélyeztetése 
nélk:U.l biztoaitani a felmerU16 költségeket. 

1740 május 22-én jelentik., hogy a :reichaui t6nál 4000 
ember dolgozi.k. • 

1740 julius 9-én jelentik, hogy a reicb.aui t6nál 5283 

ember dolgozik. 
• 

17 40 okt6ber 29-én utasi tj a a f6karna1•agr6f a beszte11 
, 

czebányai f6tiszteket, hogy miután az udvar•i kEpn.&rB. Kar•tinelli 
Bapt.János építőmestert, és Ketzberg urat Bécsb61 ide küld.

te, Mai·tinellinek muta aák meg Beszterczebányán a kama.r•ah.á

zat, h.ogy csináljon te1·vet és kBltségvetéat, miképen lehet-

ne ott a f6kamax•ag16f' és hivatala és családja számára al-
kalmas épületet felállitanJ; . 

2. Kutassák meg neki a helyet, hova a puakapo~ tornyot 

akarják épiteni, csináljon ,erz·ól is tervet és költségvetésta 
J. Vigyék: el Lipcsre, hogy a vár legf elsó emeleténe 

lakb.a.t6vá tételéről te1·vet és k:61 tségvetést csináljon„ 

4. Vigyék el Wa.laszkái·a, hogy ott kezeasen Id. helyet 
egy magtát"nak, és készítsen róla tervet és költségvetést. 

5. Készitsen tervet és költségvetést egy e6rházr61, 
melyet vagy Walaszkán, vagy Rhonitzon kellene ftilépitenic 

6. Készitsen tervet és k~ltségvetést a Rhonitzon épi-

t~ndó tiszti lakáar61t helyben fótiszteit és 

.ó lakást találjanak, ha Rhonitzra jBnnek. 
7. Készi tsen tervet és kt51 teégvetést ld.s kápolná) ,•61, 

melyeket a. rb.oni tzi és besognj_ favágó telepeken kellen" 
felépiteni. · 
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Metzberg ,,r pedig nézze meg Rohni tzon a vasgyárat, és 
tegyen jelentést, hogy mit lehetne rajta javitani. 

1740 október 29-én értesiti a főkamaragróf a selmeczi 
főtiszteket, hogy Potter Abraham angol mérnök és Bridges 
Thomas angol hajó kapitány ajánla.tot akarnak tenni az akna
kötelek tartósabbá tételére, és a kószéunek használatára a 
tüzgépek:nél; tehát értekezzenek velök. 

1740 november 24-én jelentést tesznek a főtisztek a 

spiral kötéldobbal ellátott szállitó gépeket ha~tó lovak 
gazdáinak folyarnodványára, és megemlitik, hogy mikor a báró 
Fischertól feltalált spiraldobbal kezdtek szállitani, és 
senki sem akart J pár ló helyett csak 2 pár lovat befogni, 
hogy a lovaegazdák arra kedvet kapjanak, 1739 február 9-ét 
elhatároztatott, hogy aki 2 pár lóval szállit, mind pár ló 
után 2 ft-tal nagyobb bért kapjon, mint a 3 pár lóval ezál1i
tók kapnak, ezen felül pedig még évenként minden 2 pár ló 
után 100 ft disc~tiót is kapjanak. Nagy nehezen határozták 
el magukat Kirschner Mátyás, Trentschansky Pál és Belházi 
György és 1739 augusztus 29-tól kezdve 2 pár lóval szállí
tanak, e meg is kapták a nagyobb bért, és a 100 ft-ot, s 
most kérik, hogy ezeket a feltételeket egy további évig él
vezhessék, amit a f5tisztek nekik megadhatónak tartanak. 
Klauazer Tóbiás pedig eddig csak 24 hétig szállitott 2 pár 
lóval, és már most kéri a 100 ft-nyi discretiot. A főtisz
tek azt vélik, hogy elég lesz neki 50 ~ discretió. 

1741 január 6-án utaeitja a főkamaragróf Mikoviny mér
nököt az udvari karnat•a rendeletéből, hogy miután Höll Károly 
József a siglisbergi aknába saját találmánya szerint egy uj 

vizemelógépet épitett be, és az a gép már mükOdik: vizsgál
j a meg Mikov:i ny az uj gépet kint is, a bányában is, és te
gyen jelentést, hogy milyen hatással dolgozik. 

1741 február 21-én megmérték a bányából e11.elendó vi-

zeket ugy találtak: 
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A 7-ik járaton • 11.040 akót 

a 6-ik " 
az 5-ik Sargóczy járat feküvágatában 
a Lichy járaton 
tehát a Piroch járatra a fentebbi szin
tekből emelendő azon kivül, aroi a Mag
dolna aknából külön géppel emeltetik, 
• • osszesen 

ehhez jön még a Piroch járaton tehát 
•• osszesen 

2.520 
4.992 
1.044 

19.596 

l.J60 
20.956 

azon kivül ami Magdolna aknában a 8-ik járatról a 7-ikre 
emel te tik ~ 

" 
'' 
" 

n 

17 41 márczius · JO-án megengedi a fókaroaragróf, hogy a 80 
éves Höll Kornélnak, ki a reichaui viztár6 segitségére épi
tett aknában egy olyan vizemeló és szállit6 gépet épitett 
fel, amilyen még eddig sehol sem volt, és mellyel az az előt
ti havi 614 ft-nyi költség 157 ft J7 kr-ra leszállittattak; 
juta) 111111 150 ft kifizettesék. 

1741 máj11s 2-án elhatározták egy taoácskozmányban, hogy 
miután a reichaui tavak már elkészültek, ezután minden erő
vel a felfog6 vizvezetékeken fognak dolgozni, s e végre vagy 
1000 embert alkalmaznak naponként 12 kr-al, _minden 25 ember 
mellett legyen egy káplár napi 15 kr bérrel. 

1741 j11ni11s 17-én megemlitik a főtisztek, hogy Mikovi
ny 214/ dolgozik a roszg1•,1ndi t6-gát tervén és költségve
tésén. 

1741 j1inius 18-án jelenti Leibwt11~tz Adam, hogy a reicha1.1i 
t6 lefolyásától a hodrusi als6 bevezető árokig épitésben le
vő viztár6b61 még 62''5' kivágandó. 

A nagy t6-gát előtt 18'7'', a kis tó-gát előtt 19' 4 
1/2'' viz van a reichaui tóba . • 

Miután a tavaszkor vagy nagy esőzés alkalmával, ha a 
szélaknai tavak megteltek, sok vizet haszontalanul el kell 
bocsátani, ezeket pedig a reichaui t6ba is be lehetne ve
zetni, ha a bachomi tó felett egy 160 hosszu viztár6 vágat-
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nék át a reichffi1i t6 fele, ezt a viz tár6t a héten mind a 
két oldalról megkezdették 8 emberrel. 

A 8-ik járaton a fedü vágat a Kórház ér felé még 32 
ölnyire, az 5-ik Sarg6czy járaton pedig a feküvágat még a 
siglisbergi ér fekü lapjáig még 37 ölnyire hajtand6. 

1741 deczember 7-én jelenti Höll Cornél Mátyás gépé
szeti mester, hogy tekintve az időjárás bizonytalanságát, 
például tavaly ilyenkor a tavak tele voltak, most pedig üre
sek, és tekintve, hogy a tüzgépek is a nagy fafogyasztás mel
lett nem dolgoznak mindég megbizhat6an: igyekezett módot ta
lálni, hogy miképen lehetne ezen a bizonytalan állapoton se
gíteni, és az ur isten egy eszmét adott neki, mely szerint 
a Slatina patak vizét be lehetne vezetni Szélaknára, ámbár 
a patak sokkal mélyebben fekszik, mint Szélakna. Mind a mel
lett reményli, hogy isten segitségével ezt a feladatot is 
olyan szerencsésen fogja megoldani, mint 1710-ben, mikor 
Felsóbiebertáró és Pachentáró el voltak fulva, és felhagyva, 
ó szerencsésen viztelenitette e bányákat, melyek örök idők
re biztositva lesznek az elfuláat61, ha most a Slatina pata
kot Szélaknára bevezetheti. Kéri, hogy erre való terveit és 
rajzait elkészithesse és bemutathassa. 

Mitrovszky főkamaragróf megengedte, hogy terveit és ki
számitásait fölterjessze és megigérte, hogy őt minden ille
téktelen beavatkozást61 meg fogja óvni, és védeni. 

1742 január 29-én jelentést tesznek a főtisztek arról 
a kisérletról, melyet Höll Károly József uj gépével a sig
lisbergi aknában véghez vittek. Felemlitik, hogy az enge
délyt a gép épitésére még 1737-ben megadta az udvari kamara, 
Hall Károly azt igérte, hogy evvel a

1
géppel kevesebb eróvi

zet fogyaszt, és sokkal többet fog emelni, egy pár ilyen 
gép költségét 632 ft-ra előirányozta. Az udvari kamara enge
délyezte az összeget, és ha a gép csakugyan jobb eredménnyel 
mUködik, mint a régiek, a megtakaritásból Höllnek 4000 ft 

jutalmat igért. 
Höll a gépet felépitette, de az első eredményekkel nem 

volt megelégedve, mert a szivattyuk fából voltak, jóváhagya-
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tott azután, hogy a azivattyu cylindereket rézből csinál
tassa. A költségek azonban a többszörös átalakitáe követ
keztében nagyon megnövekedtek, kiadatott ugyanis csak egy 

, 
gepre 
1737-ben 
1748-ban 

1739-ben /a réz csövek miatt/ 
1740-ben 

•• osszeaen 

1.649 ft 42 J/4 Xt' 

887" 38 " 

3.248" 46 1/2" 
191 " 37 " 

5.977" 44 1/4" 
Miu.tán pedig ez a gép Mikoviny geometra, és a többi 

tisztek véleménye szerint is sokkal több eróvizet fogyaszt, 
mint a rendes vizemeló kerekek; nem javasolhatják, hogy még 
több ilyen drága gép épitteesék, és az igért jutalom kiadá
sát sem javasolhatják. 

Érdekes e tekintetben Mikoviny szakértő jelentése, ki 
előadja, hogy az uj gépet a Lipót alstiai vizemeló géppel ha
sonli totta össze. 

A Lip6t aknai gép tesz peI~zenként 6 emelést, -
egy emelésre önt 28 itcze vizet, 
és az emelés magassága 52 öl 

ezeket a számokat egymással szorozva tesz 8736, 
ezt a számot elosztva az eróviz esésének magasságával= 
= 40 lábbal, kapjuk a hatás mértékét 218-at. 

A siglisbergi uj gép emel perczenként 2 1/2-azer, 
minden emeléssel ad 50 itcze vizet, 
és emel összesen 40 ölnyire 
az adatoknak a szorozmánya tesz 5000-et, 
mely szám osztva JO lábbal= eróviz esésével, adja 166-ott 
mint a gép hatásának mértékét. Az uj gép tehát sokkal kisebb 
hatással bir, mint a régi. 

1742 mátaczius 16-án jelent Höll Károly J6zseft hogy a 
siglisbergi aknába beépi tett vízemelő ezek t·ényes gép némi 
javi táa után az eddiginél sokkal jobb eredménnyel miiködhet

ne, mert a fel éa lejár6 szekrények 5'-bal nagyobb utat te
hetnének, tehát az eróviz esését jobban kihasználhatnák, és 
1/5 résszel tObb vizet emelhetnének, m1nt a legutóbbi pr6ba 

10632/C • 

-



• 

• 

- 951 -

alkaJmával történt. 

1742 április 28-án folyamodik Staudeckher Mihály gé
pész a fŐkamar•agrófhoz jelentvén, hogy ó egy vizemeló gépet 
talált fel, mely a vizet a legmélyebb aknából is kivezetné, 
~s nem kellene hozzá egyéb, mint 2 csósorozat, és 2 vagy 3 

:fogas kerék. Kéri, hogy engedjék meg neki egy ilyen gép fel
állitását, életével és mindenével kezeskedik, hogy igaz amit 
mond. Erre azt felelte a f0kamaragr6f junius 9- én, hogy s~au
deckher nagyon sokat igér, mutasson elébb valamj kisebben 
j6 eredményt, mielőtt olyan nagy dolgot reá bíznának. 

1742 julius 14-én kéri Höll Károly J6zsef a fókaroara
gr6fot, hogy egy adóssága törlesztése végett adjon neki 16 ft 

9 x x• fizetési előleget, melyet a fizetéséből lassanként visz

sza tériteni kész. 
17 4.3 - márczi11e 16-án értesi ti a főkamaragróf a főtiszte

ket, hogy miután a 2 első tüzgépnek szerződési ideje 1742 
eleje 6ta lejárt, az udvar·i kamara jóváhagyta, hogy ezeket 
a gépeket a kamara saját kezelésébe vegye, és e czélra 
Feltoner és Artner mint gépészeti felügyelők 1742 január 1. 
6ta hetenkint 8 ft fizetésben részesüljenek, Feltoner kap 
ezenkiv[fJ évenkint 25 ft :faátalányt, és J ft 54 x t· iroda 
átalányt; Artner pedig szabad szállást Szélaknán, azt mely
ben az elhalt gépészmester Ko1•r1bei.mb lakott, és 3 ft 54 x1· 
1 x odaátalányt. A Korr1beimb halála kOvetkeztében fjresedésbe 
j CStt 6 ft hetenkinti fizetéeb51 Böll Ká t"Oly J6zsef ée Wehren
berg Sebestyén gépész gyakornokok mindegyike az ó eddigi heti 
.3 :ft-jához heten.ként még 2 ft-ot kapjon, az 5-ik forint 
Kornheimb özvegyének adassék ny,,galom dijul, a ·6-ik for1 nt 
pedig megtakarittassék. Bár6 Fischer javaslata, hogy kisebb 
tüzgépet álli ttassanak: fel z11z6k haj'tására, és a régi nagy 
hányók ezekben dolgoztassanak :fel, egyeló1e nem fogadtatott 

el. 
17 43 rná x-czi1ie 18-án tanácskozást tartottak Szélaknán a 

felett, hogy ezé1szerilbb-e a mély vizeket Pachen tár6b61 
Szélaknára vezetni, és ott kieme,lni, vagJ pedig czélszerübb 
Paehen tár6náJ á111tanj fel tüzgépeket, ée a Tizeket ott 
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emelni? 
Höll Kornél azt javasolta, hogy a vizek vezetteasenek 

át Szélaknára, és ott a József aknai tüzgépekkel emeltesse
nek ki, melyek most ugy is csak hevernek. 

A vizek átvezetése kerülne: 
épitési költségek 
a fenntartás 

•• osazesen 

1.113 ft 55 1/2 kr 
574" 50 " 

1.688" 45 1/2" 
• Az átvezetést 1/2 év alatt végre lehetne hajtani, 

ezeknek a vizeknek 8000 akó emelése András és Erzsébet 
belekerül mostan éven.kint · 20.179 ft 20 x t• 

az átvezetés kerülne 

aknán 

mint fent 1. 688 f't 45 1/2 J t· 
• 

t .. , ,_,j a uzgep 11111n~a a 
évenként 13.000 f't 14.688 ft 45 1/2 kr 

tehát lenne megtakarítás évenk:int 
Lehetne azután András aknánál 

5.490 ft 34 1/2 kr. 
uj tüzgépeket felálli-

tani, de ezek berendezése eltartana J évig, a Szélaknára 
való átvezetés pedig már 1/2 év m11Jva hasznosithat6. 

1743 májits 5-én jelentik, hogy a reicha11i kisebb tó
gát 4 helyen szivárog, és a vizet átbocsátja. Egyelőre 1,gy 

intézkedtek, hogy egy ujabb gátot csinálnak a kiszivárgott 
giz felfogására. Ha azután a viza t6ból leapad, meg lehet 
vizsgálni a szivárgás helyét, és ki lehetne javitani. 

1743 máj11s 12-én megemlittetik egy jelentésben, hogy a 
roszgrlJDdi t6-gát épi tésére kifizették az épitó társulatok
nak az első előleget 880 ft-ot. 

' 1743 j11nius 2-án jelentik a főtisztek, hogy jövő· héten 
megkezdik a hod.rt1si tó-gát mtinkáját. 

• 
1743 juli11a 14-én jelentik a selmeczi főtisztek, hogy 

a szállitás a siglisbergi aknában vizkerékkel már be van 
rendezve, és igen j61 megy; egy müszak alatt lovakkal csak 
28 felső kötelet h11ztak ki, most pedig 32 felső kötél jön 
ki egy müszak alatt, a vizkerékre pedig 1/4 résszel kevesebb 
viz kell, mint a vizemeló kerekekre. Igen szükséges lesz te
ház Lipót aknát berendezni vizkerékkel való szállitásra, 

• 

•• 
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csakhogy ez a berendezés több havi munkát kiván, mert az ak
nát egész magasságában ki kell tágitani,· hogy a vizemelés 
mellett a szállitás is elférjen. 

1743 augusztus 11-én jelentik a főtisztek, hogy báró 
Zt1ana udvari kamarai tanácsos kérdést intézett hozzájok, 
hogy miután Pachen táró már lyukasztott Szélaknával, miért 
nem vezetik oda át a vizeket? Ex·re azt válaszolták, hogy er
ről már tanácskoztak a főkamaragr6ffal is, legbiztosabbnak 
találták, hogy PaQhen tárónál uj tüzgépet állittassanak f el, 
mert ilyen m6don nem csak a mostanit, hanem még további 
mélységet is szárazon lehet tartani. Ennek kOvetkeztében 
kérdést intéztek a tiizgép szabadalmának birtokosaihoz, hogy 
a szabadalmi időből hátra levő nehány évet mennyiért adnák 

. , át a ki ncstá r-nak? Erre a kérdésre még nem érkezett válasz, 
de ezt most már nem is sürgetik, mert idÓkOzben egészen meg
változtak a viszonyok. A váxatlanul gyakori és erős esőzések 
ugyanis megtöltötték a szélaknai és vichnyói tavakat annyi
ra, hogy nincs most minden kétség nélkül remélhetik, hogy 
az őszi, és tavaszi vizekkel egytitt a tavak folytonosan el 
fogják láthatni a vizemeló és szállitó gépeket. Kétszeres 
vizerót nyeI'llek ez által, és leguj abban is tanácskoztak, 
hogy azt miképen használják fel? 

Mikoviny azt javasolja, hogy a vizet Lip6t ak:Dát61 
Pachen tár6ig vezessék, és ott vele emeljék a Pachen t _árói 
vizeket, eze~e a Pachen táró szintjén kiömlő vizeket• ké
szi tsenek azután a völgyben zuz6t z1:iz6 alá, és ott dolgozzák 
fel a Pachen tár6i zt1z6 érczeket a fuvarbérek megtakaritása 

mellett. 
HOll Mátyás Kornél azt javasolja, hogy a kettős viz-

eróre a Lipót, Károly és Magdolna aknákban vizemeló r11das 
gépeket építsenek, azután vezessék oda a Pachen tár6i vize
ket, és ott emeljék, miáltai a steffultói z11z6k meg fognak 

erősödni. 
lf'öll Károly József azt véli, hogy a kettős vizeróre 

még 7 vizkereket lehetne épiteni, Lip6t, Károly és Magdolna 
aknáknál egy vizvezet5 táróval a K6rház akná ig lehetne ve-
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zetni a viz~t, és a bányában 4 vizemeló vizkereket lehetne 
eg31aás al '.":.i. tt felállitani, b..ogy a legals6bb keréken :miikOdBtt 
viz a B-:.ebe-i.- a1 tát 6n kifolyhasson a z11zók1·a. A Pachen tárói 
vizer~t itc kellene vezetni Szélaknára, és ezekkel a gépek

kel ott aJ!adály nélkül ki lehetne h11zni. 
F- l toner és Artner, a tüzgépek felügyelői, javasolják, 

aogy Szélaknáról 2 tüzgépet vigyenek át Pachen tá,óhoz, a 
vizek emelése végett, a Magdolna ak tiai tiizgépet pedig 1igy 

rendezzék be, hogy a 8-ik Sarg6czy já t·atr61 emelhessen, az 
onnan most emelő vizemeló rudas gép pedig a felsőbb szin
tek1~l emeljen. E javaslat a többi tiszteknek is ~etszett. 

A főtisztek folytatni fogják még a tanácskozásokat e 
kérdés felett, de addig is, mig az véglegesen eldOntetnék, 

czélszerü.nek tat'tották el1endelni, hogy a 20-ik járatban 
csato111ákat rakjanak és a Pachen tárói vizeket Szélaknára 

átvezessék. Az egyik tüzgép 11gy is csak lassan dolgozik 
most, és a Pachen tár61 naponkénti 7000 ak6 vizet könnyen 

• 

~ 

felemelheti, -ha egy kicsit gyorsabban jár; a másik ttf.zgép 

pedig, mely most szünetel, és hetenként ingyen kapja a váx6 
pénzt, 50 ft-ot, a Piroch jázatr61 emelhetné az altá1°6ig a 
vizeket. 

1743 szeptember 20-án érteeiti a Bécsben levő f6kama
ragr6f a főtiszteket, hogy az udvari kamara H"öll Máté Ko-r-1 
nél gépész meste1"llek tan,1si tott j6 és sikezes szolgálatai

ért az 1721-ben már lciutalványozott 1500 ft-on felü1 ismét 

1500 ft jutalmat engedélyezett, de egyszers1111nd meghagyta, 

hogy Höll írásban igérje meg, hogy ezent,,J se111011 féle köve
teléssel nem fog alkaJmatlankodn1, és a hitelezőit is ki
elégiti. 

1743 szeptember 28-án zendeli a Bécsben lev6 f6karnara
gróf bár6 Kitro~szky, hogy a reichaui kisebb tóba, miután 
belóle a viz a tó alatt vonu16 tá1"6ba átszivá1•og, ne bo

csássanak addig vizet, mig a tár6nak azt a részét, melyen 
szivárgás észlelhető, egészen ki nem döngOlték agyagga1, 
csak a talpakriál hagyjanak egy csato1°r1át, :melyen a viJ: ki

folyha t ugy, mint a t6-gát alatt lev6 csator11ában . -
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1743 okt6ber 9-én folyamodik Höll Co1·nél 'áté a f6karoa
ragrófhoz, hogy miut?.n az udvari kamara neki 1000 tallér ju

talmat engedélyezett, utalványozza ki neki ezt az összeget 
mert ó nagyon beteg, és nagy szükségben szenved. 

17 4.3 deczember 16-án véleményadás végett átküldi a. fó
kamaragr6f a főtiszteknek Köchl Henrik Ferencz beadványát, 
melyben egy levegővel hajtandó gépre nézve tesz ajánlatot, 
hogy vele a tüzgépeket helyettesiteni lehessen. 

• 

1744 január 20-án megemlittetik egy jelentésben, hogy 
az elhalálozott Höll Cornél özvegyének hetenként J ft nyuga
lomdij engedélyeztetett. 

1744 február 11-én Höll Károly J6zsef kérelmével, b.ogy 
a Lip6t aknai és Fuchslochi vizárkok helyreállitásával t öl
tött időszakra napidijat kapjon, elutasittatik, mert ezek a 
miinkahelyek lakásához közel voltak, és az ó rendes foglala
tosságaihoz tartoztak. 

1744 február 11-én Wernberger Sebestyén és Höll Károly 
József gépészeti segédfelügyelóknek eddigi hetenként 5 ft 
fizetésük 6 ft-ra emeltetik, és megígéri a főkamaragróf ne
kik, hogy ha valami különösen hasznos dolgot alkalmaznak, 
azért minden esetben külön jutalmat fognak kapni. 

1744 február 11-én meginti a főkamaragróf Hell Ignácz 
Cornélt, hogy hivatalos teendőit buzg6bban teljesítse, kü
lönben hathatósabb eljárással fog kötelességeinek teljesité-

sére szorittatni. /Ebben a rendeletben van Höll neve először 
• 

Hell-nek irva./215/ • 

17 44 márczius 10-én megemli ttetik a kö1·möczi tanácsko
zási jegyzőkönyvben, hogy Donner András lakatos legény aján
latot tett egy levegő által hajtott gép készitésére, melyet 
vizemelésre és zuzók hajtására lehetett volna használni. 
Donner hozzá is fogott egy modell elóállitásához, és dolgo
zott rajta 14 1/2 hétig, de nem tudta müködésbe hozni, ekkor 
azután megszökött, 56 ft J8 J/4 kr-ral, mely összeget neki 
a hivatal előlegezett, adós m.aradván. A hivatal kéri, hogy 
ezt az összeget törölhesse, mit a főkamaragróf meg is enge
dett, mert Donner szándéka j6 vol, és a vissza maradt mo-
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de llb61 ,aá7.>ok is tariulhatnak. 
17.«- mározius 21-én megengedi a f'óks1,,ar•ag1•óf t hogy a 

rlhnye"'.. ~s '.1odx 01isi tá, 0s,iJatokr1ak a roszgr,xndi és hodr·usi 

t6-g/t épitésére a költségek még tovább is elólegeztessenek, 
ámtdr a költségvetés szerinti 24.000 ·f't a t6-gátra már elf'o
g-.(Ott, és a. gátak a tervezett 12 61 helyett még csak 4-6 öl 
magasaJt. Az előleg sub spe rati az eddigi fel tételek alatt 
adassék t.i. bJOgy a tavak hasznát vevő bányák a termelt ezüst 
márkája után 1 ft-tal, az a1any mBrkája után pedig 1 ar-annyal 
törlesszék a k6lcsön kapott kBltségeket. 

• 

17 44 máj11s 8-án rendeli a :főkamaragróf, hogy H"óll Lajos-
nak és feleségének 15 ft adassék alaai1 zsr,aképent és heten
kint 1 ft segitaéggel láttaasék el. 

17 44 :máj11s 19-én ki 1a,1t.atj ák, hogy mennyibe kerUJ a Pa
chen-tár6i vizek emelése lovakkal, és mennyibe a tiizgéppél: 
Lovakkal 
6 pár 16 hetenként a 8 ft JO e,• 
8 sziyattyukezelő 

1 " segéd 
és b6r 

Beszesen 
A tüzgé ppe l · 

16 cSl ttizifa tuv•x·zal és Tágatáesal 
egyUtt a 4 ft 30 
4 fUt5 és kezel6 
2 f'ahord6 
jaTitások 

zea n 

153':ft 

14 " 
...,. X t• 

- .. 
2 

1 
" .30 
" 30 " 

171 " -

72 f"t - 1 ,. .. 

8 11 -

2 " 4,0 " 
2 " -

84 " 20 

• 

tehát a tuzgép hetenként Só ft 20 Xl'-ra! 

kevesebbe kerlll, 011:nt loyakkal, és igy évenként 4489 :rt 20 x ,~ 
megtak:arithat6 még akkor 18, ha a f'a fuvarozása ölenk:ént 4 ft. 

1744 ju:n1,1s 27-én jelentést tesznek a f6tisztek Potter 
Abrabam angol gépészmérnök folyamodvényára, melyben Potter 
azt állitj~ b.ogy e. tüzgé ken sok je.vitásokat t11dna ten:n1 J 

hogy a géptez 16 személyzet szfikségt len lenne; hogy n:inesen 
• 
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a világon senkit ki a tüzgépekhez jobban értene ro1nt ó; kéri 
tehát, vegyék fel őt ro1nt fizetett igazgat6t. A főtisztek e 
tárgyban :Feltner Ferencz és Artner Ádám gépész tiszteket 
felsz6litották véleményadásra, ezeknek véleménye nem kedve-

• 

zett Potter Ábrahámnak, azt erósitgetik a gépész tisztek, 
hogy a tijzgéphez Potter sem érthet jobban mint ők, aminek 
bizonyitéka az is, hogy a gépek jól ját"nak, és csak ritkán 
van szUkeégük a javitásra. 

1744 okt6ber 14-én értesiti a fókarnaragr6f a selmeczi 
főtiszteket, hogy az udvari kamara. hogy az elhalt Fischer 
Emanuel József örökOseinek, a Selmeczen Fischer által beren
dezett 5 spiralis ezállit6 dobért 1000 arany jutalmat en e
délyezett, mely jutalom 4 negyedévenkinti részletben kifize
tendő. 

17 45 má1"Czius JO-án irták alá a hod1·11ei és roszgrundi 

társulatok a tavak épitéae tárgyaben a kincetá)'.I'al kötOtt 
szerz5dést, csak a Hilfgottes túr6i társulat nevében jelen
tette ki Gruber Perdinaod, hogy a társulat 31. 588 ft 41 n·

nyi roszgr,1ndi épitési költségekhez nem já ,·11J, mert nem kö

zOl ték vele előre a köl teégvetéat, és mert a m11nkálatot nem 

hajtották végre gazdaságosan. iután azonban ennek a bányának 
kitakaritáaát csak akkor kezdték meg, mikor a t6-gát épité-

e már folyamatba,n volt, igy tehát kényszeri teni lehet a 
• • 

társu1atot a fizetés1e, ha a t6 vizét haeznáJni akarja. 
1745 április l-én kimutatja Veltoner. hogy a mUködésben 

le:vő 4 tiizgépért szerződés azertnt fizetni kellett január ha
vár•a 2.900 ft-ot de ebből az összegb61 voltak fedezendők a 

tUzgépek valósagos költségei 1.136 ft J7 xr 

maradt tehát a váJ.lalkoz6k nyeresége 1. 76J ft 2J I X' 

azonkivlJJ pedig a kincetáx•t terhelte az az összeg, amennyi
vel 26 til tiizifát 4 ft-tal szerezték be ölenként, és a sze.,_1 
ződés szerint J ft 20 kl.-jával szám1tottá a gépek terhéze. 

17 5 április 5-én érteeiti a f6kamaragr6f a selmeczi 
főtiszteket, hogy elő erjeszt éa _og tenni a szélaknai t6-

felemelésére és Kohlbaehon é egs t6 épitésér, me et 
e er ngedélyezett ud emara e ujabban, t 
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kintettel a kjncstár iirességére, ismét eltiltott. 
1745 április 8-án jelentik a főtisztek, hogy a Pachen

tárói vjzek mjatt 2 tüzgép folytonos m:üködése egész éven át 
szükséges. - A tböbi gép müködése az időjárástól függ, az ed
digi tapasztalat szerint évenként 4-5 hétig mind az 5 tüzgép 
együtt müködése szükséges a bányák szárazon tartására. 

1745 április 19-én rendeli a főkamaragróf, hogy próba
képen építsenek egy akna épületet Janka ácsmester terve sze
x·int a kupói járgányszoba elhagyásával. 

1745 április 22-én jelentik, hogy mióta a tiizgépek hasz
nálatára vonatkozó szerződés megsziint, 2.ló/ költségei ugy 

vétetnek számadásba, mint azelőtt, de a szerződéses összege
ket a kjncatár javára veszik, mert a magánosok nem járultak 
a berendezés költségeihez, csak a mivelés költségeit osztot
ták el mindig a kincstár 15/16 és J/128 részére és a magá
nosok 5/128 részére. 

1745 máj11s 9-én utasi tj a a főkamaragróf a selmeczi fő
tiszteket, hogy Höll tex·v1·ajzát adják át Mikovinynek véle
mény adás végett. 

17 45 máji>s 18-án jelenti Mikoviny, hogy Höll tervraj
zát az uj vízemelő gépről megnézte, de mivel a rajz csak 
vázlat, és Höll nem mondja, hogy a külról a vizet milyen 
mélységre vezeti a csövekben az 
mélységből és mennyi vizet akar 

a.l táróig, és azután milyen 
fölemelni 

okokból nem tehet számi tásokat. De mj után 
gép a vízkerék, mert abban a viznek sulya 

az altáróig, ez 
a legtökéletesebb 
közvetetlenül és 

minden surlódás nélkül müködik; erről az uj gépről is azt 
kell mondania, hogy fél akkora sem lesz a hatása mint a viz
kerék:nek. Egy nehány év előtt 2l7/ Siglisbergen épitett egy 
uj vizemeló gépet, de ismét lebontották, mert nem volt elég 
hatása; ugy lenne ezzel az uj géppel is, ha felépitenék, az 
épités pedig legalább J0.000 ft-ba kerülne. Tehát nem java
solja az építés megengedését. Már 8 évvel ezelőtt beszélt 
neki egy ilyen gépről az öreg Böll, de a teI"V akkor nem tár
gyal tatott hivatalosan, 4 é •vel ezelőtt Zipszer b,ányatiszt 

• 

is hasonló te1·vet közölt vele, de miután bebizonyi totta neki, 

• 
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hogy nem lehet j6 eredménye, abbahagyta. /Valószinil, hogy ez 
volt a vjzoszlopos gép els6 terve./ / 

1745 május 22-én jelentik a seJmeczi fOtiaztek, hogy át
vették Kikovtnyt61 az uj vize:melógép tervét, melyet HOll be
Iiyujtott, és megjegyzik, hogy ha az udvaz•i kamara ennek a 
tervnek kivitelét engedélyezné, szükséges lenne Höllt51 meg
felelő biztositékot követeJn1, hogy a gép bizonyosan jól 
fog mfiködnj ; mert a nyomással mUködó gépekkel m1 ndig sok 

~t;_j van, és ez okb61 a gép jóságának megi télésére 1-2 évig 
219/mUködést kellene elrende1n1. 

17 45 j1.1ni11s 15-én jelen tik a selmeczi f6tieztek, hogy 
a kisebb reichaui tóból sok viz kiszivárog, tehát szükséges 
lesz, ha kitfx·iiJ, azt gyökeresen ld.javitani. 

17 45 aug11sztus 7-én a főkamaragróf 60 ft-ot utalványoz 

Höll Károlyr1akt hogy evvel a kincstár ja: ára szolgáló ki

eérletet tehessen. 
1745 augusztus 12-én jelenti Höll Károly, hogy a 60 ft

ot megkapta, és az uj géphez szükséges ács és kovács m,ix,kát 
már megrendelte, s reményli, hogy egy hét alatt vele ~lké
azülnek. Kéri tehát, hogy e:r·1e az időre a géphez szükséges 
250 p11ska csövet, és 16 db pistolyra val6 kakast is oda 
rendeljen a f6kamaragr6f, ahol kivánja, hogy az uj gépet 
felállitsák. Nem fogják élr~ntani sem a puskaceöveket, sem 
a pisztolykakaaokat. 

17 45 a11gi1szt11s 0/ jelentik a f6tieztek, hogy Höllnek 
az uj gépe még nem kész, csak a jöv6 héten fogják Saskóxe 
v1nn1; legnehezebb lesz az 5' átm.ér6jü kai~kát oda szálli
tani; küldeni fognak goly6kat is, és puskaport , hanem 4 

erős lovat kell befogni, hogy terhet elbirja 
17 45 auguszt1Js JO-án a fókamat·0gx16f H'óll Ká.rol3 nak a 

már kapott 60 ft-on feltll még 50 ~t-ot utalványoz, hogy HHll 
Bécsb utazhasson és ott gépét beo,utathasea. 

1745 deczember 18-án jJ}ja HOll Kái~ly Bécsb61, hogy az 
uj vizemelógép m1 ntáját elkészitette ,22)}-

. 1746 április 13-ikán jelenti a f5tisztek a R6zsahe n 
lev6 f6karnaragr6fnak, hogy a kob.lbaehi t6 egészen megtelt 

• 
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rlzzel„ de teg11ap a gáton ka.r•vastagságu vizsugár tört át, és 
mivel attól lehetett tartani 9 hogy a gátat egészen alá mossa, 
1likov íny tanácsá x·a mind a két lebocsátó csapot kinyitották, 

• 

és a tavat kiii1-itik. hogy azután a gátot kijavítani lehessen. 
Ugy látszík1 hogy a v1z a lebocsát6 cső körül mosott ki magának 
utat 9 11,ert ez a cső elejétől kezdve nem volt sohasem jól el
készi tve. 

1746 április 1.6-án rendeli a fókamar•agr6f, hogy a kohl
bachi t6-gát ügyében azt a kérdést is tegyék tanácskozásuk 

~rgyává, nem lenne-e czé1szerü a gátat egy más, alkaJmato
sabb helyre áthelyeni, mert mostanj helyén évenként sok ja
vitáet kiván, és soha.sem biztos. 

17 46 május 8-án 222/ 
1746 j11ni1Js 19-én jelenti. Geramb fókön;yvvivó, hogy a 

javit6 :munkálatok a reichaui t6nál el vannak végezve. 
1746 julius l-én értesiti a :fóka111aragróf a főtiszteket, 

hogy az udvari kamara a kohlbachi t6-gát ujra építését jóvá
hagyta;eszertnt a régi leo111J ott gát alatt épitendó az uj 

gát„ 34„ 915 ft költséggel tig;y, hogy 7 öl magas vizet foghas
son fel. Az épités vezetése Mikov:Jny :felügyelete alatt Ar•t;
ner gépész tisztre bizatik, ki ezérl a fizetésén :felül na 
ponk1 nt 1 !t-ot szá1111 that fel. A 11111r1kásokat a bányákból kell 

• 

venni. • 

1746 szeptember 23-án HH11 Károlyt, ki már több n6nap 
6ta Rhonitzon van az ottani vizemelógép berendezésével el
foglalva, vissza rendeli Selmeczre, hogy Pater Ferencz jP-e
zsui ta profess.zo1·r,ak, ki a fizikát tani tja .Bécsben, és ide 
érkezett a bányák megtekintésére, vezetőül szolgáljon. 

1746 októbe~ 22-én jelenti KeyJ1ng és Geramb, hogy a 
9-ik eiglisbergi járaton nagy víz tört be, mely az előtt a 
S-ikon folyt. Miután pedig a tavakban már kevés viz van, -
meg kell 223/ a 1-•idas vizemelést, és a tü.zgépeket kell megin-.,. 
di tani, ezeken kivtil pedig az And ,•ás ak,aai l6e1·ejü vizemelót 
32 pár lóval és az Erzsébet akns.it 12 páx•ra.l kell működésbe 
hozni, tehát a vizeatelés kOl tségei jelentékenyen emelkedn:f. 
fognak. A siglisbergi. termelés e.z utols6 héten emelkedett. 

10632/C 
• • 

• 



1746 október 28-ikán jelenti Artner Ádám báoyatiszt, 
hogy a kohlbachi tó-gát a közepén 14' az oldalakon pedig 15' 
magasra feltöltetett 40 öl hosszueágban. A töltést l' maga
san földdel betakarták, hogy a fagy ne árthasson neki, és a 

• 

közepén széles csatornát tettek belé, hogy ha tavasszal vé-
letlenül nagy viz találna jönni, az lefolyhasson. Evvel az 

idei m11nkát bevégezték, és ha jövO évben jó idő lesz, J h6-
nap alatt reménylik a gátat elvégezbetni, me:y azután JJ' 
magas vizet tarthat, a régi gátnál 4 lábbal magasabbat. 

1746 november 8-ikán 50 ft-ot utalványoz a főkamaragróf 
Nissl Mátyás puskaroiveenek, egy vizemelógép mjntájáért, mely 
egy olyan nyom6 gép, mely tiiz nélkül müködik. A minta azon
ban nem dolgozott tökéletesen, de Niasl megigérte, hogy a 
tapasztalt hibákat kijavitja. 

1747 május 9-én összehivja a főkamaragróf a selmeczi 
főtiszteket és224/ hogy Ó Felsége a tüzgépek és átaljában a 
gépek felügyeletére nézve a következő képen határozott. 

1. A tiizgépek felügyelője /Inspector/, ha egyezersrni nd 
nem képes bányatiszti szolgálatra, 624 ft fizetést kap. Ha 
azonban báuyatiszti szolgálatot is képes teljesiteni és he-

, 
tenkint egyszer a bányába jár, akkor a fentebbi fizetesen 
felül hetenként 1 ft p6tlékot, és évenkint 25 ft fa és 
faggyu deputat11111ot kap. Mivel pedig Veldoner Ferencz ilyen 
bányatiszi, tehát neki mindezek az illetmények kiadandók, 
avval a megjegyzéssel, hogy ó kOteles alamennyi gépre fel

ügyeJnj. 
2. Artner János Adám viselheti a ti.izgép felügyelOje 

czjmet, de Veldonernek alája van rendelve. Artner fizetése 
évenk:int 416 ft, szabad lakás és J ft 54 xt· irószerekre.225/ 

lOb.32/ 
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1651-174-9 

1651 április 15-én határoztatott. hogy a Vereskut alatt 
levő tó gátját a vát•os és a kincstár közös költségen tax·t
sák fenn, hogy, ha valahol tüz támadna, legyen v1z az oltás

ra. 
1678 a11g11sztus 30-án felkéri Dr.Hellenbach a gieszhUbeli 

tavat , a s~t. h.á c·omságtá t-nai koh6 számára, nehogy előbb vag3 

később a f'öldb1 r·tokoa nehézséget csináljon. · 
1684 márcziua 18-án feljegyeztetett, hogy Donat János, 

egy katona a SaJm ezredből, ki a azivattye1kat meg akae•ta ja-
• 

vitani, hogy fél annyi erővel járjanak, elkészitette a maga. 
gépeit, de midőn látta, hogy sokkal roaszabblll 111lfködnek, m1nt 
a régiek, megszökött 

A fókamai•agr6f elrendel te j11ni1is 30-án, hogy egy bizott- · 
mány vizsgálja meg Donat gépeit, és tegyen r6lok jelentést. 

E jelentés szerint Donat gépe egy tapoa6 kerékb6lá.1lott, -melyben 2 ember míJkOdött; ennek a .forgása 2 fogaskerékkel 

vezettetett át a azivattyuk emelésére, de a tapos6 kezekek 

kis átmérője miatt az emberek m1nden negyed 6x•ában kénytele , 
nek valának egy111ást felváltani, és a legnagyobb erólk6dés 
mellett is oly lassan jáa•t a szivattyu., hogy fél annyi vizet 
sem eme 1 t, mint a régi. Donát azután 6lom sulyo kat is akasz-z 
tott a kerékre, hogy hatását fokozza, de evvel sem ért czélt. 

• 

Donat a .felazinen is állitott fel egy ilyen gépet a 16-
erejü járgány helyett; itt p..o tapos6 ker•ék volt egy tengelyen, 
rnindegyik kerékben egy ember fáradott„ de- egy sem tudta 1/4 
6ránál tovább kitartani~ és alig tudták az ilres r,idazatot 

mozgatni, nem hogy vizet emeltek volna. 
Természetes ezután, hogy Donat megszökött . 
1684 november 27-én jelenti Jfarkhat•t Kc•ist6f gépész mes

ter, hogy a nedves, esős id6járás miatt a vizek a bányában is 
annyira megszaporodtak• hogy a ld..f'á r•adt lovakkal, melyek nem 
kapnak elegend6 táplálékot , alig leb.et azokat leb.11zra:I e 
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1696 :február ll-én vizsgálat tax·tatott a szivattyu őrök 
között, mert nem teljesitették pontosan a gépészeti segéd 
Schnii taer János rendeletét. Ez alkalo,1111,al emli ttetik először 
Herr Corneli /val6szinUleg Hell CoI"Dél/ m1nt a gépészek fő-
• 

nöke. 

1696 juni11s 3-én :feljegyeztetett, hogy Hell Ko1enél kör
möczi gépész szivattyu::i nem találtattak czélezerüeknek. He 1 
ezt nem akarta eleinte h1nni, és Körmöczról hozatott ezivaty
tyukezelőket, de ezek se tudtak a géppel boldogulni, s erre 

Hell meg·ígérte, hogy ~gjavitja gépeit. -
1696 november 226/ vizsgálat tartatott a szivattyu keze-

lők közt, hogy nem rontották-e készakax·va el a Hell szivaty
ty11j t, de nem lehetett őket vallomá ara bi t'lli, minden tagad- · 
tak. 

1696 november 22-én kihirdettette a fókaroaragr6f, hogy 
K1ein 14:1.hály és Sartoris György szivattyu őrök, kik a Hell 
szivattyujának megrontásáért fogva voltak, de ideiglenesen 
elbocsáttattak és azután megszöktek, ha deczember 7-ig meg 
nem jelennek a bányabiróságnál, nevök a hóhér által az 
akasztófára fog szegeztetni. 

1698 j1.2ni11e 13-án valamennyi lovas gazda panaszkodott, 
hogy a lovak nem birják el a Hell-féle uj gépeket, és meg
engedtetett nekik, hogy minden járgányhoz 2 lovat még hozzá 

• 
adjanak. 

1698 juli11s 10-én próbát tettek egy uj vizemeló géppel 
melyet Schone11s épi tett, és melyről azt igérte, hogy 4 16-
val. 7 szivattyut fog járásban tart~, és annyi vizet emel 
velök, mint Unger Ádám és Hell Cornél gépe, hogyha pedig a 
gép valamivel erősebb~ csináltatik, és 8 lovat fognak belé, 
akkor 14 szivattyut fog emeJn1. 

Azonban a pr6ba rosszul sike1•ifl t, a gép csak 6 szi vaty
tyut birt el 4 16val, és a szivattyuk igy is nagyon lassan 
jártak és kevés vizet hajtottak, ámbár a lovaknak olyan se
besen kellett játai1ok , hogy J óra alatt 4-ezer kellett lov -
kat felváltani, mert különben Jd.dóltek volna. 

Hogy milyen volt Schoneus műve, az nem ondatik . 
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1698 ju:i11s JO-án f6bej árás volt FelsÓbiebertá r•,,án fő
képen a vi~emelés miatt. 

Jelr..J1 voltak: Benedikt Theobald von Mayez-n körmöczi fó
pénztá: ·.a.ok, Preiszeisen György János körmöczi bányagond.nok, 

Sau~r•ein Jiái·ton kö1'Diöczi bányabir6, a selmeczi :főtisztek és 

bán.,abi!'61 és Hirechber beszterozebányai bányabir6 1 és tObben 
a magán részesek közül. 

A J6zsef aktiában találtak: 2 lójárgányt 6 r11ddal, Kár•oly 
akriában is 2 16járgányt 6 niddal„ 

Hell 1endezte be Lip6t aknát és Kórház aknát 2-2 já1 

gánnyal., ez utóbbiban azonban csak az egyik jár 2 ruddal, a 
másik tartalékot képez. 

1700 április 14-én az udvat•i kamara rendeletéből követ-

kezószerzódés köttetett Stru.d.l Do,aini kkal„ 
1. Strudl megígéri, hogy olyan m6don fogja berendez,11 a 

vizemelést, hogy a lovak felével is meg lehet győzni a .m11n

kát. 
2. Az első be1·endezést Strudl a maga k61 taégén fogja 

eszközölni. 
J. Az ó berendezésével 1/4 évig fog a próba tar•tan1. 

4. Az 5 berendezésével se a bányának se a lovaknak ká r•t 
- --

nem fog okozni. 

5. Felsóbiebertát"Aa köt,elezi magát, hogy ha Str11dl gépe 
jól jár és tartósnak mutatkozik, neki juta) ,,,,,J 82.000 rajnai 
f'ortntot fog fizetni 4 negyedévi részletekben. 

• 

6. Az els6 részletet 227'/ év ,111,Jva fizeti a pr6bagép 
megindulása után, a többieket pedig azután, ha a felsóbieb~,_1 
tárnai 8 vizemelógép ,,11nd át lesz alakitva Strudl rendszere 

sze1•i nt és 1/ 4 évig m1 ndegyik j 61 müködtltt. 
7. A pénzt a bánya kUldi fel Strudlnak Bécsbe. 
B. Ha a tapasztalat azt mutatná, hogy az erő megtaka,-i

t ás felénél tObb vagJ kevesebb, a jutalom is azon arányban 
f og emeltetni, vag3 apasztatni. 

9o A ezerz6dést aláirták:s 
Benedikt The obald v. llayern • 

chael Glatsebn 
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Carl von Kb1enberg 
Johann Ch c·istoph Zweig 
Johann Bapt.Anreuther 
Johann Gottfried v. Hellenbach 
Georg Ebi~nreich Ehrenreutter 
Balthasar Hejnrich 
Matthaeus Reutter 
Matthiaa von Schmiedegg 
Domenicus Strudl 

meg a gép átalakitását, 
ezért a 11111nkát 1 tt abba kelletett hagyr1i, mert a nagy menn yi
aégil bányavizek miatt nem lehetett a Károly aknai ezivattyu
kat lebontani 

A bányabir6 azt tanácsolta, hogy az uj gépet Körmöczön 
vagy Ujbányán kellene megpr6bá1ni, hol nem zavarná az üzemet, 
vagy pedig Zsigmond akrián, mely 42 Olnyire van az altá1.-na alá 
épitve, és régebben 5 kézi és 2 16erejil ezivattyu volt benne. 

Végxe megállapodtak, hogy a Magdalena aknában reBdezzék 
be az uj ezivattyut, ami meg is tOrtént, és 1701 novemberig 
elkészU1t. 

1701 november 29-én bizonyitvá.nyt adtak róla, hogy 
Strudl Domjnikue azivattyui Magdalena aknában jól müködnek, 
és J nap aiatt, meddig a pr6ba tartott, semmiféle törés sem 
fordult elő, és a gép hajtására eleinte 5 pár 16, de most 6 
pár 16 alkalmaztatik, mig a Lip6t aknai gépnél a Hell-féle 
kettős azivattyuktiál 9 pár lovat kell befogni. Azt véJik t-e 
hát, hogy Strudl gépe j6, és a bányának nag3 hasznára fog 

Tá)n1. A]áirták , 
Joh.Chrisoph Zweig, Joh.Bapt.An1~iter, Johan Pater Ney~ 

bat'dt. Franz Xaveri Wald1eich, Joha.nn Hederich, Domi nic11e 

Ignati11s Zweig -
1700 április 2J-.án nag3 tanácskozás tat'tatott a vizemA-o 

lés tárgyában. Hell Kornél elóadta hogy január 2-t61 ápri
lis S-ig tartották. a vizeket L p6t akr1ában éa K6rhá.z aktiában 
7-7 azivattyuval, ez idő alat t ó 2 ezivattyut kivétetett , és 
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1 ujat állittatott fel 6lomcsövekkel, s ámbár törések fordul
tak eló, de a vizeket még is akadály nélkül emelték. Április 
J án elkészült az uj be1endezés. Április 5-én kezdtek a vi
zek emelkedni, s azóta nehezen lehet azokat lehuzni. Április 
17-én tehát még egy azivattyut akasztott be, hogy 8 szivattyu 
emeljen, de igy még nehezebben ment, mint a 7 szivattyuval, 
tbDbször törés történt a szelepek csövein, és a vizk még job
ban emelkedtek. 

A szivattyu őrök azt jelentették, hogy ezelőtt jól ment, 
de 14 nap óta nem t11dnak boldogulni, a fémcsOvü és 6lomcsövü 
szivattyukban vala1oi hibának kell lenni, mert egyenlőtlenül 
öntik a vizet, s a vizek nagy része vissza hull az akriábat 
és a szivattyuk testét a savanyu viz már egészen kicserzette, 

E tanácskozás vég1e elrendelte, hegy az uj szivattyi;kat" 
ki kell venni, és a régieket kell is,oét azok-

• 

kal könnyebben tudtak mag,ikon eegiteni, ha -véletlenül meg-
szapoz~dott a viz. , 

1701 j1ini11s 6-án bepanaszol tatott Unger Ádám szélaknai 
gépészmester, hogy midőn a Str,idl gépének jó karban. tartásá-
1•a ideküldött körmöczi ezivattyu órOk a mellette levő 1•égi 
szivattyukon is akartak valamjt igazitani, Unger nagyon lát 

mázott, hogy ók ahoz ne n311l janak, mert különben megérdemel
nék, hogy óket az aknába lökje. 

E1•1'e Unger azzal igazolta magát, hogy ó bebizonyi totta, 
b.ogy az ó szivattyui j 6k és azokkal a vizeket a feneken ta,• 
totta akkor is, midőn St1•,1dl és Hell mesterkélt gépei nem 
voltak képesek vizet emeJo1; ennél fogva neki joga volt az 
ellen kikelni, hogy az ó gépét bivatlanul javitsák, mert az 

ilyen javitásott61 a lovak tönk,•e mennek, és a társulat a 
sok felesleges gépész fizetésével terheltetik# ,., 

1708 jaouár229/zendelte a fejede)m1 bizottság, hogy a 
Hell Kornél uj gépének rnegpr6báltatá.sához bizottmányi tagokat 
ktildjön 1d. a báoyabi1"6ság, kik a1Ta vigyázzanak, hogy a do
logban valami csaJ8a ne történjék. A bányabir6eág kirendelte 
a biztosokat, de a próba elhalesztatott; később azután meg
tax·tatott a próba, de kiderült, hogy a gép nem teljesitette 
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azt, am1t Bell igért. 

1708 április elején egy bizottság megvizsgálta aszi
Tatty11kat és jelentette: 

1. Hogy a vizemelés lass11eágának fő oka az hoa-v a 10-
• ' C>~ 

vak éhesek és már igen el vannak csigázva, régebben t~bban 
is tudtak h11zni, most pedig ugy a lovak, mint az ökrök csak 

lassan já t·•aak; lassu já t-ás mellett pedig nem ,olfködnek oly 
jól a ezivattyuk, mint gyors jáx~s mellett. 

2. Tagadhatatlan, hogy a vizek az enyhe tél alatt sza
porodtak. 

3. Hogy a tágas vat, szűkebb szivattyuk dolgoznak-e 
jobban, atTa nézve pr6bát kellene tenni. . 

4. Jobbnak tax•tják, ha a fogatot a járgányban nem 2 

óránként, hanem 4 6ránkaIIt váltják fel. 
1708 má.j11s 5-én bepanaszolta Hell Kornél gépész.,,,eeter 

Peck Utr•ich váját•L, hogy őt tbDbek e16tt ScheJ01 nek nevezte. 
lliután Peckre 1.-ábizonyult, hogy az uj szivattyt1kat haszon
talanoknak, és Hellt Scb.elm-nek nevezte, elitéltetett, hogy 

4 hétig JSnezra vex·ve dolgozzon a bányán, azután pedig Hellt 

JRegkövesse. 
- 1708 május 8-án midőn Magdolna aknában az ujonnan gróf 
Bercsényi ut11112tatása szer1nt feláJJitott vizemelő játgányt 

meginditották, a gépezet egyszer1.e rögtön megállott, és ki

der.Utt hogy a ·fogas kei:ekek közé Talaki egy követ tett. 
A rögtön megejtett v1zsgá1!1! kideritette, hogy a tettes 
Jakubetz Jank6 fiatal ko 2,0/volt, aki azonnal befogatott, 
és többször ~~Jé"/rnellett vallatott. de a mellett maradt, 
nogy csak :fiatal könnyeJ 01iiségból tette a követ a keiekek 

közé. 
Május 15-én elitéltetett a fiu 60 botütésze, és hogy 

2 6ráig a nykán bék6val és a kővel áJJjon a bit6fáná1, azu
tán pedig a bányák köréb61 örökxe eltiltassék. 

Az 1 téletet j 6vá.b.agyta a f6 ka11,ax•a 1 gazgat6 és gróf 

BeTcsény:1., s az ,ég1ehajtatott. 
1709 máx~zins 23-án az adm1n1strator rendel~~6re a k6-

yetkezó pontok :t'elett tac'tatot t tanácskozás: 
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1„ .1 Strud.el által beiendezett járgányok változatlam1l 

megvannak-e, vag1 pedig micsoda viltoztatás tOrtént zaj txik? 
Pelelet „ J. Strt1del-f'éle járgányok már 5 év óta ki ,an

nak vetve, mert folytonosan ti5rtek. A :forra,dal.om aJ att Hell 
egy uj járgányt álli tott fel Jlagdalena ak r,ában, mely azót& 
igen jól jár. J. bányába,, bent a~nban a szivattyuk ugy vannak 
változatlanul, ahogyan voltak„ 

2. J61 jác'llak e a gépek, mi6ta most a vizek emelését 
erélyesen mr1r,kába vették? 

.Felelet. K:l.6ta Str,1del-f'éle gépet lebontották, mindég 

j61 jár•tak a gépek, és a vizeket ta1•tották volna is, ha oly 

sokszor ki nem maradtak volna a lovak, mikor azután a vizek 
mindég felemelkedtek 

J. Vajjon :meg lehet-e szerezn:f a ezo1c1szédos n1egyék~l 
a lovak ta1·táaá ,·a szUkséges zabot és szénát .. . 

Pa l el et: Ámbár a foz·radalo1,, alatt a taka t,c,any nagy el
p1iszti tta tott, mégis ha pénz lesz, és a fizetése)r pontos 
teljesittetnek, és a Tidéken bolyong6 csapatok béké1e kény
szerittetnek, meg lehet szerezni a lovak számára szüksegee 
ta.kanx,ányt 

4. Vajjon nem lehetne e a gépeket megjavitan1 az üzem 
megszakitása és megkárositása nélkül~ 

Pelelets a mostani nagy vizek mellett megbocsáthatatl 
volna, ha a gépeken változtatás történne, és avval az iiz 
megezakittatnék, m1nek csak a vizek felemelkedése lenne 
következése„ 

S. Kennyi.1e emel kedtek a vizek1 s menn3i hvzatott 1 
ismét? 

Pelelet: A vizek, Dd.kor a Ga1leson-féle gazdaság 127 
lova abba hagyta a ma,nkát, a 6-ik Sark6ezy já.ratt61 LictQ' 
járatig 41 l/2 tslnyi1e emelk dtek, ebb61 l.eh11zatott már 1) 
öl, leh,izand6 még 28 öl. 

1716 november 2-á.n elhatáz~ztatott, hogy a Tas dugaty
tyu cstlvek hel,-ett réz csövek alkalmaztassanak• de azok ne 
Beszterozebán;yán csinál taseanak, mert az ottani réz8nt"' dr&

,a nem ért hozzá, hane németstubnai réz6nt6ne adassék 
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át a munka. Egyszera1111nd elhatároztatott, hogy Hell Co1·nél 
a t6 alatt 60 tallér költséggel egy f11r6 gépezetet akar fel
álli tani, melyi~ igen nagy szUkség van, megengedtetett, hogy 
ezt tehesse • • 

1743 julius 17-én feljegyeztetett, ho = a roszgrundi tó 
társulat 23)./ fizetett a jezsui tálrnak egy darab rátért, mel 

a t6 terliletébe esett. 
17 49 auguszt11e 8-án kérdés intéztete tt a roszgx•undi 

vOlgyben dolgoz6 társulatokhoz, hogy hajlandók-e a roazgrun
di t6 felemelésére kért 3ü00 ft-ot részletenkint visszafizet
ni? A Hi J fgottes tárna erre tagadólag válaszolt. Hofer tá1·na 
sürg5sen kéri a kölcsönt, és szívesen fogja azt részletenkin~ 
vissza fizetni. 

Windischleuten is kész a visszafizetésre kis részletek 

ben. 
J>adu.ai Antal tár•r:1a azt mondja, hogy neki nincs haszna a 

t6b6l, mert a nélkül is eleg vize van, a tavat főképen Hofer 

tax-na fogja használni, melynek a vizemeló gepe miatt állana~ 
vizmennyisegre nagy szUksege van. · 

Unverzagt táx-na kesz a kölcsönt kis részletekben vissza-

.fizetni. 
1749 augusztus 12-én értesiti a f5kamaragr6fi hivatal a 

bányabir6sagot hogy a roszg1·undi t6 gátnak felemeléeé1 e 

3000 ft kölcsbn engedélyeztetett, mely oly m6don fizetendő 
vissza m1nt az előbbi épitésre adott kölcsön, t.i. minden 
márka ezü.st utan 1 ft-tal és minden má rka arany után l 
a1•a.nnyal, de csak azok fizeesé , kik már előlegesen beleegyez

tek, tehát: Hofer tárna, indischleuten, és Unveraagt tárna, 
és mivel az egészépités főképen Hofer tár.na érdekében törté-

nik ó fizessen a nem f1zet kér~ is. 
Az 17 9 november l-én ez iránt kiállitott szerz6déaben 

egem.11 ttetik, hogy a roszgr,indi t gátja 31. 588 ft 41 kr-ba .., 

/helyesebben: 34.588 ft 41 kr-ba/,232/ került, és ez összeget a 
roazgr11nd 1 v61gyben fekvő müv 15 3/ 4 ~uz6 esésre osztva 
reegtéritik ez ujabban e.ngede z t JOOO ft-ot pedi 6 1/2 

sé sel biró mtivek n iikeég snek, ez a ktsl stln 
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csak a tcSbbi 9 1/4 esés bi t•tokoeai által téritendó 11,eg. 

E szerint esett Hofer tác·nára ll 1/4 esés után 2142 ft 51 11• 

Wind1scb.leutence 4 " " 761 ~ 54" 
Unversagt tá t•c,á .~ 1/2 " w 95 " 15 " 

1legtéritendó 3000 ft 
• 
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