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BEVEZETŐ A MAGYAR KIADÁSHOZ

„ . . . habent sua fata libelli."1
Könyvünk célja, hogy Georgius Agricolának De re metallica lihri
XII művét - 430 évvel annak megjelenése után - A bányászatról és
kohászatról címen magyar nyelven a bányászati és kohászati tudományok iránt érdeklődők kezébe adja, megfelelő szövegmagyarázatokkal,
lábjegyzetekkel, személynévmutatókkal, irodalomjegyzékkel, mértékegység-táblázatokkal, ábrajegyzékkel ellátva.
Agricola könyvéből nem csak a montanisztikum2 tudósa lép elénk,
hanem a középkor alkonyának új világnézetű írója is, akit a dinamikus
természetszemlélet egyik előkészítőjének minősíthetünk3. Könyvét
olvasva betekintést nyerünk - a feudalizmus légköréből kiemelkedő, az
akkor progresszív termelési módnak nekilendülő bányászaton és kohászaton kívül - a társadalmi élet kérdéseibe, a nemzetgazdaság problémáiba, a középkori skolasztikus világszemlélet béklyóitól felszabaduló
nemzedék gondolatvilágába.
A De re metallica egy német humanista tudós életművének megkoronázása, több mint húsz éves fáradságos tanulmányozás, kutatás és adatgyűjtés gyümölcse, számunkra már alig elképzelhető kezdetleges eszközök segítségével felépített, alapvető alkotás.
Fokozatosan jutott el a kora bányászatát és kohászatát bemutató
művéhez. A témával foglalkozó korábbi könyvei - bár önálló művek előtanulmányokként kezelhetők. Agricola is ezt teszi, a De re metallicában több helyen hivatkozik korábbi munkáira.
1

„ . . . a könyveknek meg van a maguk sorsa." Ez a mondás Terentianus Maurus {IIIII. sz.) Delitteris, syllabis ét nietris; magy.: Az irodalomról, a verselésről és a mértékről
című verstani költeménye Hősi ének (Carmen heroicus) fejezetében olvasható. A teljes
idézet: „Pro captu lectoris habent sua fata libelli", magy.: „Amilyen az olvasó fogadtatása,
olyan a könyvek sorsa." Békés 1968. 175. p.
2
A lat. mons = hegy szóból származó „montan" mindaz, ami a hegyekkel kapcsolatos; montanista, aki járatos a bányászatban, kohászatban, montanisztíkus, ami a bányaés kohóüzemre vonatkozik.
3
A polgári történetírás szerint a középkor és az újkor határéve 1492, Amerika felfedezése. A marxista történetírás az újkort az angol polgári forradalom évétől, 1640-tól számítja. Világtörténet évszámokban. I. köt. 1982. 101. p. Tudománytörténeti művekben
Galilei felléptétől számítják az újkor kezdetét.
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Az első lépcsőfok az új tudományág megalapozásához Bermannus
sívé de re metallica (Bermannus - párbeszéd a bányászatról és kohászatról)4 Bázelben, FROBENius5 kiadónál, ROTTERDAMI ERASMUS ajánlásával
1530-ban megjelent 133 oldalas könyve. Irodalmi formáját tekintve a
Bermannus dialógus, mely piatóni mintájú párbeszédekkel, dialektikus
úton haladva kutatja az új ismereteket. Az 1520-as évek végén az Érchegység cseh oldalán fekvő Joachimsthal főterén két tudós orvos - Johanes NAEVIUS és Nicolaus Ancon - beszélget Lorenz BERMANNnal, a
bányaművelés kérdéseit ismerő, tapasztalt bányásszal, aki katonaként
sok országot bejárt és járatos a geodéziában, matematikában és csillagászatban is. Áttekintik a bányavidék történetét, az „ezüstváros" 1516. évi
alapítását, a fontosabb bányatelepeket és mind jobban belemelegednek
a bányaművelés technikai részleteibe, a tárók, aknák, teíérek, lójárgányok és vízemelőgépek világába, eljutnak a különféle ásványok nevéhez, tulajdonságaihoz, fejtési módjához és felhasználásához. A mű
nyelvezete hajlékony, kifejező, a korabeli írókat messze felülmúló latin
nyelv.
A Bermannus megjelenését 16 évvel követte négy írásmű. Az 1530 és
1546 között megírt értekezések is Bázelben jelennek meg először egy
gyűjteményben és Agricola megfigyeléseiről, tapasztalatairól, erős kritikai érzékéről vallanak. Gondolkodása egyre jobban eltávolodik a régi
tekintélyektől, a természettudományok humanista szellemű fejlesztésében.
A De ortu ét causis subterraneorum (A föld alatti anyagok keletkezéséről és törvényszerűségeiről) című 80 oldalas művében a mai paragenetikus6 ásványtan kezdetét lehet felismerni.
A De natura eorum quae effluunt ex terra (A földből kiömlő anyagok
természetéről) című 80 oldalas írásában a föld mélyéből feltörő vízeket
vizsgálja, szín, íz és hőmérséklet alapján, osztályozza és tárgyalja a föld
vízháztartását is.
,

A későbbiekben a könyvet rövidítve Bermannusként említjük.
Proben, Jobs (1460-1527), általában Frobeníus néven ismert tudós, nyomdász. 1480
körül Bázelben végzi tanulmányait, majd elnyerve a polgárjogot, nyomdát alapít. Műhelyében dolgozik 1521-tőí kezdve korrektorként Rotterdami Erasmus. Kiadványai hibátlanságára és a szép betűfajtákra nagy gondot fordít. Tevékenysége igen jelentős, 14911527 között mintegy 300 görög, latin és héber nyelvű könyvet nyomtat ki, közöttük Erasmus összes munkáját is. Nevezetes kiadványa az 1516-ban megjelent Új testamentum.
Díszes címlapjai közül több az ifjabb Hans Holbein (1497-1543) rajzai után készült.
Könyvnyomdájának jele: két kézzel fogott botra koronás kígyó tekeredík, a bot felső
végén madár ül. Agricola művének különös jelentőséget ad, hogy az kora egyik legnevezetesebb nyomdájában készült. A nyomdát később Nicolaus Episcopius (1501-1564) vezette, aki nőül vette Frobenius leányát. Ez a híres nyomdász és könyvkereskedő család
Bischof néven ma is nemzetközi hírnevű. Brockhaus' Conversations Lexikon. 13. kiad.
1882. VII. 370. p.
6
Paragenetikus, gör.: egymással genetikai kapcsolatban lévő ásványoknak szabályszerű együttes előfordulása.
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A De natura fossilium (Az ásványok természetéről) 215 oldalas mineralógíai mű, az ásványtan alapvető munkája, bányászati és művészettörténeti kitérőkkel.
A De veteribus ét novis metallis (Régi és új bányákról) rövid, 39 oldalas értekezés, az első bányászati topográfia, az Érchegység bányavárosainak történetével, gazdaságstatisztikával.
A Bermannus-szal és a felsorolt geológiai és mineralógiai munkákkal
lezárult az úttörés kezdeti korszaka.
Agricola az életművére a koronát pontosan rögzített napon rakja fel:
az Ajánlás aláírt dátuma szerint 1550. december 1-én készült el a De re
metallica kézirata, hogy 6 év múlva kinyomtatva, páratlanul gazdag és
művészi képanyaggal kiegészítve közkinccsé váljon.
A nagy mű tartalmát elemeire bontani, taglalni, elméleti és gyakorlati
értékeit kiteríteni bevezetőnkben felesleges. Agricola műve Ajánlásában maga fejti ki MÓRIC szász választófejedelemnek és öccsének, ÁGOST
hercegnek a munkája célját, ismeretanyagát és annak beosztását.
A De re metallica a bányászati és kohászati irodalomnak vitathatatlanul a legkiválóbb műve a XVI. században. Agricola a korábbi írásaival
már élete delén európai hírnévre tesz szert, de ez a főműve századokon
át, egészen korunkig hat és lenyűgözi az olvasót.
Megvesztegető ebben a könyvben a történeti tudás és a tanult ismeretek összekapcsolása a realisztikus természetszemlélettel, továbbá a
határozott állásfoglalás a műszaki megoldások esetében. Agricola nem
talál fel új berendezéseket vagy eljárásokat, de példás szemléletességgel
és rendszerességgel írja le a bányászat és a kohászat összességét.
A kiváló humanista folyékony és olvasmányos latinsággal megfogalmazott szövegét különösen hatásos illusztrációkkal magyarázza. Minden, amit leír és ábrázol, a bányászati és kohászati művek valóságos
megszemlélésének bizonyosságát kelti az olvasóban, pedig tudjuk,
hogy számos távoli, külföldi berendezést személyesen nem láthatott,
értesülései közvetettek.
Agricola LEONARDO da Vincivel majdnem egyídoben jön rá, hogy a
műszaki ismeretek közlésének két anyanyelve van: az egyik a fogalmi
ismeretközlés, a másik a műszaki rajz. Felismeri, hogy a műszaki jelenségek nagy részét rajzban sokkal világosabban, rövidebben és érthetőbben lehet előadni, mint szövegben.
A műszaki ábrázolásoknak más a rendeltetésük, mint a művészi
képalkotásoknak, vagy a szépirodalmi könyvek illusztrációinak. A
művészi alkotás célja a gyönyörködtetés, ezért a szépirodalmi illusztrációk szerepe is főleg hangulati, díszítő jellegű, az összefüggése a mondanivalóval lehet lazább, esetleg áttételes ís. A műszaki jellegű ábra ezzel
szemben szoros kapcsolatban áll a szöveggel, szerves része annak.
Agricola ábrái a szépirodalmi ábrázolások és a műszaki rajz közötti
szerencsés középutat - stílusosan, HoRATiusszal mondva „aurea medi-
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ocritas"-t7 foglalják el éspedig a legjobb értelemben véve. A rajzok
művészi színvonalon adják vissza a középkor hangulatát és ugyanakkor
realista látásmódról tanúskodnak. Éppen annyi ábrát közöl, amennyi
szükséges a szöveg megértéséhez, sem kevesebbet, sem többet. A gépek
rajzainak látószögét úgy választja meg, hogy egyszerre ad konstrukciós
leírást és mutatja az alkatrészek funkcióit, de megmarad mégis a művészi ábrázolás mellett, nem erőszakolja a túl részletes szerkezeti rajzokat.
A szemléltetés módja a legtöbb esetben perspektivikus ábrázolás.
Az illusztrációknak ez a tárgyilagossága, a természeti hűségre való
törekvés a XVI. századnak, Agricola korának sajátja. A művészetben a
perspektivikus ábrázolás feléledése is kifejezése ennek az igyekezetnek.
A természethez való visszatérés és visszatérés a régihez a képzőművészetben, majdnem ugyanaz, hiszen az antik művészetben a minta a természet volt.
A könyv kitűnő illusztrációihoz a rajzokat - minden bizonnyal Agricolával közösen - a joachimsthali Blasius WEFFRING készíti, akinek
nevét Johann MATHESiustól tudjuk. Rejtély, hogy Agricola miért nem
említi sehol ennek a rendkívül értékes munkatársának a nevét.
A 292 rajzból több mint nyolcvanat Hans Rudolf Manuel (DEUTSCH
melléknevű) berni művész visz át művészi kialakításban fatáblára. A
másik fametsző, akinek a nevét még ismerjük: Zacharias SPECKLIN. Ők
készítették a korszak egyik legnevezetesebb könyvének - Sebastian
MÜNSTER Cosmographiajának - ábráit is, amely 1544 és 1650 között 49
kiadást, fordítást ért meg.
A tudományos illusztrációknál az alkotónak le kell mondania a
különlegesen sajátos művészi kifejezésről, a tényszerű ábrázolás érdekében. Agricola könyvének fametszetei mégis elsősorban művészi ábrázolásoknak minősülnek, olyan magas színvonalon, amelyet a technikai
célú képalkotás egyáltalán képviselhet.
A 292 ábra témák szerinti megoszlása önmagában is jellemzi a mű felépítését:
Geometriai alakzatok
Szerszámok, mérőeszközök
Telepek fekvését bemutató képek
Bányák és bányagépek
Ércelőkészítő berendezések
Kohók, kemencék, csurgatok
Sókinyerés, szóda-, kéngyártás
Üveg-előállítás

23 ábra
28 ábra
32 ábra
47 ábra
65 ábra
71 ábra
22 ábra
4 ábra

Az ábrák aláírásai nem egységes elvek szerint készültek. A legtöbb
aláírás az ABC betűivel jelzett tárgy, illetve tárgyrészíet megnevezése,
7

Magy.: arany középút. Horatius: Ódák. III. 1.
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de a könyv egyes részeinél, különösen a IX. fejezetben a képaláírások
magyarázatokat is tartalmaznak.
Agricola művét latinul írta, azt gondolva, hogy a tudomány nyelvével
jobban képes leírni a gyakran bonyolult szerkezeteket és a bányászati,
kohászati és vegyészeti eljárásokat. A latin szövegnél azonban felmerült
a műszaki objektumok nyelvi megfogalmazásának nehézsége, sok új
bányászati és kohászati tárgynak és eljárásnak egyszerűen nem volt latin
szakkifejezése. Agricola kialakítja a latin kifejezéseket és e klasszikus
nyelvet alkalmassá teszi kora műszaki követelményeinek. Egyes esetekben - amint az Ajánlása végén írja - az új fogalmak részére alapos megfontolás után alkotott új szavakat.
A mű technikatörténeti jelentőségének megítéléséhez tudni kell,
hogy felépítése tankönyvszerű. A teljes, komplex termelési folyamatok
leírásával szemben előnybe helyezi a munkamenetek részleteinek leírását, éspedig egyszerűen, alapismertetés formájában. Ezekre a technológiai részletekre azonban pontos és részletekbe menő leírásokat ad. A
szerszámok, szállítóeszközök, hajtóművek, emelők, járgányok, szivatytyúk, őrlő- és keverőmalmok, zúzok, fújtatok, daruk, továbbá kemencék, olvasztók, csurgatok és a felsoroltak alkatrészei meglepő részletességgel, a méreteik aprólékos megadásával jelennek meg a szövegben és
az ábrákon. Érezni lehet Agricola igyekezetét az érthetőség és a szemléletesség iránt.
Mégsem várhatjuk el, hogy könyvéből a korabeli montanisztikum
teljes képét kapjuk.
A XVI. században a bányaművelési megoldásokat, de különösen a
nemesfémekkel kapcsolatos kohászati és vegyészeti eljárásokat mindenütt szigorú titoktartással kezelték. Ezen alig csodálkozhatunk, hiszen
a technológiai folyamatok ismeretanyagával jelentős gazdasági érdekek
forogtak kockán. Még az Agricola utáni két évszázadban is a montanisztikus irodalom gyakorlói, népszerűsítésének úttörői nem a bányatulajdonosok, a bányarészesek, vagy a bányamesterek közül kerültek ki
- ők inkább tudásuk titokban tartására ügyeltek - hanem sokoldalúan
képzett polihisztorok soraiból, akik - éppen szélesebb látókörük révén
- felülemelkedtek egy bányavidék, vagy bányavállalat szűkreszabott
8
érdekein. Csak a XVIII. század közepétől a bányaiskolák, majd

8

A bányavidékek idegenektől való védelmének bemutatására röviden összefoglaljuk
Mária Teréziának a magyarországi bányavárosokra vonatkozó rendeleteit, amelyek Agricola koránál mintegy 250 évvel később kerültek kiadásra. Idegenek a bányavárosokban
legfeljebb négy napig tartózkodhatnak, melléjük megbízható bányatisztet kell adni kísérőként. Az idegeneket észrevétlenül megfigyelés alatt kell tartani és minden látogatásról
jelentést kell küldeni az udvari kamarának. Külföldinek nem szabad betekintenie a termelési kimutatásokba. Ásványokkal foglalkozó tanulmányt csak az udvari kamara engedélyével lehet közzé tenni, stb. Molnár 1981. 339. p.
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bányászati akadémiák (Freiberg, Selmecbánya, Pfibram) egyre rendszeresebbé váló oktatása keretében jelennek meg a technológiai leírások,
akkor már a termelési folyamatokhoz közelálló szerzők szakkönyveiként.
A témát körülölelő misztikumon és a „titkos ügykezelésen" kívül a
földrajzi távolság is korlátozta a mű teljességét.
Agricola ismertetésének súlypontja a szász és cseh Érchegység
bányáira-kohóira esik. E területhez fűződő leírásai világosak, számos
pontos adattal alátámasztottak. A terület korabeli ezüst-, érc- és ólombányászatára, illetve kohászatára vonatkozó technológiai fejtegetései
magas színvonalúak. A thüringiai és a Harz-hegységi leírásokon is érezhető a személyes tapasztalatok kedvező hatása.
A más területekre - elsősorban az Inn alsó folyása menti tiroli termelési technológiákra és az általa csak ritkán láthatott vasbányászkodásra
és feldolgozásra — vonatkozó megállapításainál, a ragyogó, de részben
kimerítő előadásmód ellenére csökken a tartalom érthetősége.
Tudjuk, hogy a távolságok leküzdésére Agricola széleskörű levelezést folytatott, de ez - gondoljunk a korabeli európai információcsere
lehetőségeire - nem hozott minden esetben kielégítő megoldást. A tájékoztatói nem voltak Agricolával egyenrangú szellemek.
A más művekből való kompilációs9 átvételeknél az információk
minősége érthetően csökken.
A De re metallica egyformán kapcsolódik a tudományhoz és a gyakorlathoz. Éppen a benne összegyűjtött tapasztalati ismeretek miatt nyomban a könyv megjelenése után - többen igényelték, hogy a latin
nyelvet nem értők számára jöjjön létre egy német nyelvű kiadás is.
ÁGOST szász választófejedelem - akinek a kézirat alapján már öt éve
tudomása volt Agricola könyvéről - még 1555-ben írásban utasítja a
német fordítás elkészítésére. A választófejedelem csak egyetlen német
nyelvű példány írására szólítja fel a szerzőt, bizonyára azzal az indítékkal, hogy a könyvben lefektetett gazdag gyakorlati tudás csak a saját
országa javát szolgálja. Agricola 1555 novemberében bekövetkezett
halála miatt nem tudta teljesíteni a fenséges utasítást.
Az első német fordítás, amelyet nagyon gyorsan készített el Philippus
BECHIUS (Philipp Bech), már 1557-ben megjelent, ugyancsak a bázeli
FROBENIUS kiadónál.
Az első fordítás bizonyára sietős munka volt, nem kevés felületességgel. A későbbi német kiadások évszázadokon át magukkal vitték az első
fordítás hibáit.

* Lat. kompiláció, más művekből összemásolt adatokkal készült tudományos vagy irodalmi mű.
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A De re metallica-nak 1657-ig, azaz egy évszázad alatt nyolc kiadása
jelent meg, négy latin (Bázel, 1556,1561,1621,1657), három német (Bázel, 1557 és 1621; Frankfurt a. M. 1580) és egy olasz nyelven (Bázel,
1563). A további kiadások: két latin (Róma, 1959; Brüsszel, 1967), hat
német (Berlin, 1928; Düsseldorf, 1953, 1961 és 1978; Berlin, 1974;
München, 1977), lengyel (Lemberg, 1903), angol (London, 1912 és New
York 1950), cseh (Prága, 1933), orosz (Moszkva, 1962), összesen 21
kiadás.
Agricola személyének és műveinek hatása a XVI. század második felétől fokozatosan jelentkezett.
Az eiső Agricola-életraj z már 1565-ben megjelent Heinrich PANTALEON-tól. A XVI. század végén Hieronymus CARD ANUS, a híres olasz
orvos és matematikus éppen úgy Agricola hatása alatt állott, mint Bernardino TELESIG, a reneszánsz kor természettudományi empirizmusának legfőbb képviseíője.
A XVII. és XVIII. század számos műszaki könyve hivatkozik Agrícolára. Isaac NEWTON könyvtárában forgatta. Gottfried Wilhelm LEIBNIZ természettudós és matematikus pedig akkor tanulmányozta, amikor
az oberharzi fejedelem szolgálatában az ezüsttermelést kívánta fokozni.
Jacob LEOPOLD az 1724-ben német nyelven írt Theatrum machinarum
című könyvében számos gépészeti-technikai fejezetet vett át Agricolától. James WATT német nyelvórákra járt a mű tanulmányozása céljából.
GOETHE nemegyszer méltatta Agricolát, akit a költőben lakozó természettudós szemével nézett: „ . . . a bányászatot tekintve olyasmit
alkotott, amelyet minden szakmában üdvözöltünk v o l n a . . . A
bányászat részére hegyeket felkutatni, jelentős természeti kincseket
nyers állapotban feltárni, feldolgozni, válogatni és megtisztítva az
emberiség részére rendelkezésre bocsátani; ez volt az, ami őt főképpen
érdekelte, és mivel önmaga is alapos és körültekintő természet volt,
emellett az ókort is ismerte és régi nyelvekben képezte magát, könnyen
és tetszetősen fejezte ki gondolatait. Még most is csodáljuk őt művein
keresztül, melyek átfogják a régi és az új bányaművelést, a régi és új
ásvány- és kőzettant, mely tudományokat értékes ajándékként tár
elénk. A legmagasztosabb és legszebb időben élt, amikor a művészet és
irodalom újból felvirágzott, sőt a tetőpontját is elérte."10
GOETHE szavai csak egy, de persze aranysúlyú méltatása Agricola
jelentőségének.
Abraham Gottlob WERNER, a freibergi egyetem világhírű mineralógusa „az ásványtan atyjának" nevezte.11 Mihail Vaszilijevics LOMONOSZOV benne tisztelte a modern bányatudományok megalapítóját.12

10
11
12

Goethe: Die Farbenlehre. 1810.
Litschauer 1905. 694-699. p.
Suchardin (AGB) 1955. 63. p.
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A technikai haladást nagymértékben felgyorsító XIX. század megfeledkezik Agricoláról. A neve is annyira feledésbe merül, hogy a latinos
forma visszanémetesítésénél Landmann-nak, illetőleg Ackermann-nak
fordították és ezzel személyének meghatározásánál később zavart
okoztak.
A XX. század elején a lengyel kutatók fordították le főművét, angol
nyelvre 1912-ben Herbert HOOVER bányamérnök, az Egyesült Államok
későbbi elnöke és felesége Lou HOOVER ültették át. Cseh kiadásra 1933ban került sor, orosz nyelven 1962-ben jelent meg.
Agricola életműve feltárásában nagy jelentőségű munkát végzett a
Georg-Agricola Gesellschaft (Georgius Agricola Társaság), amely
1926-ban Oskar von MlLLERnek, a müncheni Deutsches Museum alapítójának és Conrad MATSCHOSSnak a Verein Deutscher Ingenieure
(Német Mérnökök Egyesülete) elnökének kezdeményezésére alakult
meg Münchenben. A GAG együttműködve a freibergi akadémia professzoraival, továbbá neves technika- és természettudomány-történészek bevonásával 1928-ban kiadta a De re metallíca új német fordítását.
Ennek változatlan utánnyomására 1953-ban került sor.
Agricola életművének magasfokú értékelése az 1955-ben, halálának
400. évfordulóján, a Német Tudományos Akadémia (Berlin) kiadásában megjelent emlékalbum. A könyvben 17 NDK-beli, 2 NSZK-beli és
egy-egy szovjet, lengyel, osztrák és magyar (Dr. FALLER Jenő) szerző az
ásványtan, a bányászat, a kohászat, az orvostudományok, a jog és a
művészetek számos oldaláról villantják fel a fényt Agricola működésére.13

Több tanulmányában ír az 1950-es években Agricoláról Franz
KIRNBAUER, a leobeni bányászati akadémia igazgatója, a bányászattörténettel foglalkozó Leobener Grüne Hefte könyvsorozat14 kiadója.
A legnagyobb érdeklődést Agricola iránt természetesen a szülőföldje
- a hajdani Szászország - a mai Német Demokratikus Köztársaság kulturális központjai tanúsítják. Drezda, Freiberg, Chemnitz - a mai Kari
Marx Stadt - technika-, orvos- és művészettörténészei tollából az
1950-es évektől kezdve számos cikk jelenik meg Agricoláról. Az írások
15
java a Freiberger Forschungshefte füzeteiben kap nyilvánosságot.

13
Georgius Agricola, zum Gedenken der 400. Wiederkehr Seines Todestages. Akademie-Verlag-Berlin. (AGB) 1955. 376. p.
14
Leobener Grüne Hefte (LGH), magy.: Leobeni Zöld Füzetek, a Montan-VerlagWien által 1951 óta kiadott sorozat, amelyben Franz Kirnbauer és más osztrák szerzők
30-100 oldalas füzetekben bányászattörténeti eseményeket, hagyományokat dolgoznak
fel.
15
Freiberger Forschungshefte - Reihe D - Kultur und Technik; magy.: Freibergi
Kutatófüzetek - D sorozat. A freibergi akadémia rektora által gondozott, az AkademieVerlag-Berlin kiadásában 1952 óta megjelenő sorozat. A freibergi akadémia négy periodikája közül a D sorozat foglalkozik a kultúra és technika kapcsolataival. A sorozat első
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Agricola életművének hatalmas méretű ismertetése a drezdai Állami
Ásványtani és Geológiai Múzeum16 - Hans PRESCHER által gondozott Georgíus Agricola válogatott művei című, tíz kötetben, összesen 4740
oldalon, 153 táblázattal, 1956-1974 években megjelent emlékkiadása17. Ezen könyvsorozat I. kötete Helmut WlLSDORF hajszálerekig
hatoló Agricola-életrajzát adja. A VIII. kötet a De re metallica többszörösen felülvizsgált és ellenőrzött német fordítása. A sorozat X. kötete
tartalmazza az 1953-ig megjelent kiadásokból fellelhető törzspéldányok tulajdonosait szerte a világon.18
Agricola De re metallicajának négy évszázados méltatásából idézzük
egyik életrajzírójának, H. HARTMANnak 1953-ban írt sorait: „Az emberi
kutatás és tudományok története egyetlen más esetet sem ismer, amikor
egyetlen személy ilyen biztosan, befejezetten és átfogó módon alapított
néhány év alatt tudományt, egynémely hibával és téves megfigyeléssel."
Agricola a korabeli Magyarország viszonyait jól ismeri, a Kárpátmedence bányászata és kohászata nagyon érdekli. Hazánkról a De re
metallícában és más műveiben is többször, meglepő tájékozottsággal
emlékezik meg.
Magyarországi értesüléseinek forrásait csaknem fél évezred távlatából nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Ujabb kutatások,
részben következtetések és feltételezések adnak eligazítást ebben a
problémakörben.
Agricola érdeklődésének eredete valószínűleg az itáliai tanulmányútjára (1523-1526) nyúlik vissza.
kiadványa éppen Helmut Wilsdorf- a neves Agricola-kutató - könyve, Wilsdorf 1952. A
sorozat 32. kötete Agricola világképével foglalkozik, Herlitzius 1960. A jelenleg 92.
könyvnél tartó sorozat számos kötete idézi Agricolát.
16
Staatliches Museum für Mineralogie und Geologie, Dresden (MMD).
17
Georgius Agricola - Ausgewählte Werke 1-10. Bd. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. Berlin. 1956-1974. (AAW)
18
A De re metallica első kiadásából (Bázel, 1556.) 113 példány ismeretes, ezekből
három Magyarországon: Tiszavidéki Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen; Érseki Könyvtár, Kalocsa; Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtára, Miskolc. A
második lat. kiadás (Bázel, 1561.) 118 példány, ezekből három Magyarországon; Országos Széchényi Könyvtár, Budapest; Érseki Könyvtár, Kalocsa; Főegyházmegyei Könyvtár, Eger. A harmadik lat. kiadás (Bázel, 1621.) 51 példány, ezekből kettő Magyarországon: Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára, Budapest; Szent Benedek-rendi
Könyvtár, Pannonhalma. A nem. nyelvű első kiadásból (Bázel, 1557.) 94 példány ismeretes, ezekből öt Magyarországon: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest; Nehézipari
Műszaki Egyetem Könyvtára, Miskolc; Főegyházmegyei Könyvtár, Eger (3 db.). A második nem. nyelvű kiadásból (Frankfurt a. M., 1580.) 72 példány ismeretes, ezekből két példány Magyarországon az Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtárában. A harmadik
nem. nyelvű kiadásból (Bázel, 1621.) 66 példány ismeretes. Agricola-Bibhographie 15201963. {AAW X. köt.) 1955-1957 között levélben kértek adatokat 33 ország nagyobb
könyvtáraitól. Az adatgyűjtés nem terjedt ki a magánszemélyek birtokában lévő Agricolaművekre.
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Ismeretes, hogy Bologna, Pádua, Velence és Ferrara nemzetközi
egyetemeire szép számmal jártak magyarok is.19 Az 1520-as években
Páduában tanult KASSAI János, a jeles orvos, 1521-ben BATTHYÁNY
Orbán, BUZLAY Farkas és itt jegyezték be László szepesi kanonok nevét
is. Bolognában 1526-ban János, Balás és paksi Farkas neve található.
Nagyon is elképzelhető, hogy ezek az ifjak, akik a kor magyarországi
értelmiségének kiváló képviselői voltak, kapcsolatban álltak Agricolával.20
A Magyarországot végzetesen megrontó török támadássorozat és a
mohácsi vész mély nyomokat hagyott Agricolában. Ezt hiteles történelmi adatok támasztják alá.
Agricolá 1527-1531 évek közötti működésének színhelyét, Joachimsthalt, a korabeli Európa legnagyobb „ezüstvárosát" Stephan
SCHLICK, Passau grófja alapította, aki - II. Lajos magyar király kérésére
- egy 200 fős csapat élén részt vett a mohácsi csatában, ahol eltűnt, minden bizonnyal elesett.21 Ez a tragikus esemény, vagy még inkább a törökök 1529. évi hadjárata - melynek során Bécset is ostromolták - ihlették
Agricoíát a törökök támadása elleni védelmi felhívás megírására.22
Ebben az 1531-ben Drezdában németül kiadott írásában egységre szólítja fel I. FERDINAND császárt és királyt és a német fejedelmeket, hercegeket a törökök elleni küzdelemben.
Agricolának pontos értesülései voltak THURZÓ János bányavállalkozásairól. THURZÓ - akinek bányászati tevékenységéről az I. könyve23
végén ír, - egyike azon keveseknek, akiket a kortársai közül név szerint
is említ. THURZÓ még Gosslarban üzleti kapcsolatban állt az idősebb
Ulrich ScHÜTZ-cel, aki nagyapja volt Anna Sürz-nek, Agricoía második
feleségének.
Az utolsó 25 év kutatásai derítettek fényt Agricolá egy fontos és érdekes magyarországi kapcsolatára.24 RORBACHER Kálmán a SCHLICK család
fejértemplomi (Temes megye) birtokán született, valószínűleg külföldi
egyetemeken végzett orvos, 1521-ben az aldunai török betörések elől
Annabergbe menekült. Itt tekintélyes tanácsos, később sikeres és gazdag
bányavállalkozóként Agricolá barátja. COLOMANNUS néven szerepel
a Bermannus-ban. RORBACHER a hazai bányászatunk ismerőjeként gazdag adatokkal járulhatott hozzá a De re metallicában leírt és ábrázolt
magyarországi bányák és kohók ismertetéséhez.
19
20

Fraknóil873.334.p.

Krisztián 1980. 769-772. p.
Westfalia Lünen Stephan Schlick című kiadványa. Düsseldorf. 1981. 8 p.
22
Agricolá „Rede von der Notwendigkeit des Krieges gegen den Türken an Ferdinand,
König von Ungarn und Böhmen, und die Fürsten Deutschlands." Nürnberg. 1531. 27p.
23
Agrico!a és Thurzó János kapcsolatát az I. könyv 26. lábjegyzete részletesen ismerteti.
24
Wilsdorf 1959. 112-154. p.; Faller 1961. 69-70. p.
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A magyarországi adatok szolgáltatója lehetett még DERNSCHWAM
János is. Csaknem egyidős volt Agricolával, bécsi, leipzigi és itáliai
egyetemek végzése után 1514-ben - a pápaságra pályázó, de az egyházfői rangot el nem érő - BAKÓCZ Tamás esztergomi érsek kíséretével
érkezik Magyarországra. A nagyváradi pénzverde és az erdélyi sóbányák irányítása után évtizedeken át a TnuRZO-FuGGER bányavállalkozások vezetője. Szenvedélyes humanista, ex librisét DÜRER készítette,
könyvtárát halála után MIKSA császár és király vásárolta meg. Montanisztikai szakismeretei és külföldi kapcsolatai arra utalnak, hogy Agricolát ő is tájékoztathatta a magyarországi bányászatról.25
Különleges és a kiterjedt német szakirodalomban eddig nem méltányolt magyar vonatkozása van Agricola személye ábrázolásának.
Agricolának napjainkig egyetlen igazolt képét ismerjük. A Nagyszombatban 1531-ben született ZSÁMBOKI János (Joannes Sambucus) a
XVI. század legjelesebb magyar orvosa, egyben széles látókörű, humanista műveltségű író, költő, történész és könyvgyűjtő 1574-ben Antwerpenben egy arcképgyűjteményt adott ki az ókori és a kortárs
orvosokról, filozófusokról. Az album 67 személyiség képmását tartalmazza, pl. ARISZTOTELÉSZ, HIPPOKRATÉSZ, HOMÉROSZ, PARACELSUS, PLATÓN, PLINIUS, PŰTHAGORASZ, SENECA, SZTRABÓN, THALÉSZ, VESALIUS
képeit. Az egyes képek alatt az ábrázolt személyt dicsőítő, négysoros
elogiumok olvashatók. Az album 38. sorszámú rajza Agricola —11,5 cm
átmérőjű körbe helyezett - arcképe, amely alatt a következő olvasható:
„Quid Medici possent maníbus? quas iungere plagas
Vlceribus sordes signa mouere loco?
Extitit hic solus qui pondéra, víscera Terrae
Rimatus, nobis bella metalla fodit."
KORBÉLYI Vince fordításában:
„Mít tehet orvoskéz? Minemű sebeket kötöz az be?
S törli a sebjeleket s mind, ami gennyesedik.
Lásd, akié ez a kép: Föld mélyeit és tömegét
Vizsgálván gyönyörű érceket fejt ki nekünk."
ZSÁMBOKI rajzát fogadta el az összes kiadó, aki eddig Agricola képmását a könyve címlapján vagy a szövegben elhelyezve mutatta be. Magyar
27
szerző nevéhez fűződik tehát Agricola hivatalosan elismert képmása.

25

Gyulay 1960. 749. p.; Berlász J. 1964; Dernschwam (Tardy, 1984).
Sambucus 1574. 68. p.; a mű magyarországi példányai a pannonhalmi Bencés Főapátság és a kalocsai Főszékesegyház könyvtárában találhatók.
27
Néhány szerző Agricola képmásáról más véleményen van. Pieper 1955. 280. és 287.
p. művében két észrevételt tesz. Szerinte a II. könyvben az 1. ábrán az ércek kutatását
26
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A korai magyarországi bányászati és kohászati szakirodalom csaknem valamennyi kiválósága hivatkozik Agricolára a saját művében.
DELIUS Traugott Kristóf, a selmeci bányászati akadémia tanára
Bevezetés a bányatan elméletébe és gyakorlásába28 című úttörő forrásmunkájában, a korabeli bányászati szakoktatás legfontosabb könyvének előszavában írja: „ . . . a bányászatot csak hosszú tapasztalatok
alapján kézművességszerűen, vagy szóhagyományként sajátították el,
amíg Agricola, LÖHNEYSS és ROSSLER az akkor szokásos bányaművelést és annak segédeszközeit le néni írták".
WENZEL Gusztáv jogász, szakíró több helyen idézi Agricolát.
„Egyébiránt a bányászat és az ásványvilág tanulmányozása a XVI. században vezetett vissza tudományos elvekre; s Agricola (Bauer) György
volt az első, ki a bányászatról rendszeres munkákat írt"; majd máshol:
„Agricola a híres De re metallica czimü munkának szerzőjéről azt szokták mondani, hogy ő az ásvány- és bányatudomány alapitója; ebből
ismét az következik, hogy az ő kora előtt igazi bányatudomány még
nem létezett, s hogy a XVI. század előtti időben oly bányamívelést,
mely tudományosan fedezve lett volna, bárhol is híjába keresnénk".29
PECH Antal bányamérnök, történész, a Bányászati és Kohászati
Lapok alapítója, a magyar-német bányászati szakszótár készítője időrendbe foglalta a korabeli Magyarország bányászattörténetét. Az 1556.
évnél írja: „Ez évben jelent meg Agricola György nevezetes bányászati
műve Bázelben. E mű távol volt ugyan attól, hogy a bányászatot tudományos elvek alapján adja elő, de mégis korszakot képezett, mert lehetővé tette a bányászat kedvelőinek, hogy az akkortájban ismert bányamívelési módokat egyetemesen tanulmányozhassák, és saját viszonyaikra alkalmazhassák." 30
LITSCHAUER Lajos, a selmeci bányászati akadémia tanára háromkötetes művében többször hivatkozik Agricolára. Megállapítja: „A szorosan vett bányászati irodalom - tehát nem az alchimia, nem a mineralógia, nem a geológia irodalma, melyeket a középkorig, sőt az ókorig lehet
visszavezetni - csak az újkorban keletkezett, s csak Agricola és WERNER
óta van folytonos fejlődésben. A bányászat tanulmányozása csak a XVI.
században vezettetett vissza tudományos elvekre s Agricola (Bauer
György) volt az első, ki a bányászatról rendszeres munkákat ín."31
bemutató kép bal alsó szélén álló két alak Agricolát és segédjét ábrázolja. Másik helyen
írja, hogy a 292. ábrán, tehát az egész mű utolsó képén az előtérben ülő és az asztalra számokat jegyző férfi Agricola. Ennek a képnek a hátterében, a bal oldalon kis ablakon át,
két koccintó férfi látható. Szerinte az egyik személy Blasius Weffring, aki így jelzi a nagy
mű befejezését. Prescher 1955. 140. p. véleménye szerint a 216. ábrán baloldalt ülő két
férfi közül a könyvébe jegyezgető személy lenne Agricola.
28
Delíus 1773. Vorbericht 2. p.
29
Wenzel 1880. 5., Ül. 151. p.
30
Pech 1884. 221. p.
31
Litschauer 1890. I. köt. 108-109. p.
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A századforduló táján a magyar bányászattörténészek, pl.: RAKÓCZY
Sámuel, TÉGLÁS Gábor, GRETZMACHER Gyula a Bányászati és Kohászati
Lapokban megjelent szakcikkeikben több helyen hivatkoznak Agricolára.
Agricola De re metallicájáról eddig felsorolt magyar vélemények
alkotói életükkel, munkásságukkal - mondhatjuk: érdekeikkel - szintén a montanisztikumhoz kötődtek.
Idézzük néhány - a bányászathoz és kohászathoz közvetve kapcsolódó - lexikon és műszaki író értékítéletét a könyvről.
A Pallas Lexikona: „Agricola . . . az újabb ásványtani tudomány és
metallurgia megalapítója . . . Ez a munka valóságos felforgatást idézett
elő a bányászat s az ásványtan terén, mert ezzel Agricola az ésszerű
bányamívelés megteremtőjévé lett."32
Technikai Lexikon: „Az újkor elején Agricola Bázelben megírta De
re metallica című művét, mely a középkor bányászati és kohászati ismereteinek bibliája."33
Új Magyar Lexikon: „A rendszeres és leíró ásványtan és a kohászat
egyik megalapítója . . . Fő műve, a De re metallica az ásványokat már
fizikai és kémiai tulajdonságaik szerint tárgyalja."34
Természettudományi Lexikon: „Agricola... 1556-ban közzétett
nagy művében összefoglalta korának ismereteit a bányászatról, az ércekről és a fémekről, valamint vizsgálatukról. Könyvét két évszázadon
át alapvető munkaként használták a bányászatban és a metallurgiaban."Í5
AND AI Pál: „Igen becses a középkori technika történetére vonatkozólag a XVI. században élt Georg Agricola . . . De re metallica című 12
kötetes könyve . . . A középkorban mind a bányászat, mind a kohászat
igen fejlett volt, de a skolasztika korában nem tartották szükségesnek a technika eszközeinek és módszereinek tudományos tárgyalás á t . . . Éppen abban van Agricolának nagy érdeme, hogy ezen a téren
forradalmi munkát végzett. A bányászatról írt tudományos munkája a
technika megbecsülését is szolgálta és egyúttal igen értékes adatokat is
tartalmaz a középkorban használt különböző gépekről."36
SIMONYI Károly: „Agricola . . . bányászatról és kohászatról írt, 1556ban megjelent De re metallica című könyve alapvető."37
A De re metallica magyarra fordítói mégis csaknem négy évszázadig
várattak magukra. A „potenciális" fordítóknak egyaránt jártasnak kellett lenniök a latin és német nyelvekben, továbbá a bányászati és kohászati ismeretekben.
32

A Pallas Nagy Lexikona I. köt. 1893. 175. p.
Technikai Lexikon I. köt. 1928. 119. p.
34
Új Magyar Lexikon L köt. 1960. 43. p.
35
Természettudományi Lexikon L köt. 1964. 59. p.
36
Andai P.: A mérnöki alkotás története. 1959. 183-184. p.
37
SimonyiK.: A fizika kultúrtörténete. 1978. 111. p.
33
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A fordítás hatalmas és bonyolult munkájához először MIHALOVTTS
János jogász, bányamérnök, technikatörténész fogott hozzá, aki előbb
Selmecbányán, majd Sopronban a Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola
Bányajogi Tanszékének vezetője, az OMBKE alelnöke volt. Az első öt
könyvet (fejezetet), a bányászati részt ültette át és közölte a Bányászati
és Kohászati Lapok mellékleteként az 1929-1933. években, ábrák nélkül.38
A kohászati részt TOMASOVSZKY Lajos fémkohómérnök, a főiskola
Bányavegytani, majd Általános Kémiai Tanszékének professzora fordította ugyancsak latinból magyarra az 1930-as évek végén. Ez a fordítás
kéziratban maradt meg.39
A két - latin eredetiből készült - fordítást GYULAY Zoltán bányamérnök, egyetemi tanár, az OMBKE későbbi elnöke, ill. a Központi
Bányászati Múzeum későbbi igazgatója, az 1958. évben átdolgoztatta —
elsősorban stílus szempontjából - MIHÁLYI Ernő pannonhalmi főiskolai
tanárral, aki művészettörténész, levéltáros és lapszerkesztő volt egyszemélyben.40
FALLER JenŐ bányamérnök, egyetemi docens, a Központi Bányászati
Múzeum alapítója 1955-ben, Agricola halálának négyszázadik évfordulója évében lefordította a VI. könyvet, a lábjegyzetekből következtetve
az 1953. évi német kiadásból. A latin szöveggel való egyezést SÜMEGHY
Dezső levéltárossal ellenőriztette, a szakmai felülvizsgálat elvégzésére
EszTÓ Péter egyetemi tanárt kérte fel.41
A De re metallica végleges magyar nyelvű megszövegezése gondot
okozott és a vele foglalkozók, továbbá a mű iránt érdeklődők között
vita tárgyát képezte. A probléma általánosságban is felvethető: ódon
nyelvezetű, a régmúlt hangulatát felidéző műszaki szöveg fordítását ki
készítse el, műszaki személy vagy műfordító? A magas színvonalú
műszaki képzettség és a műfordítás adottsága ugyanis ritkán párosul
egyazon személyben.
Agricola könyve nyelvi összetételét tekintve bonyolult. Nagyobbik
része bányászati, kohászati és vegyészeti ismereteket kívánó szakszöveg, kisebbik hányada humán kapcsolódású, középkori gondolatvilágba illeszkedő, irodalmi műfordítást igénylő textus. Agricola szövegének magyar gondozói ismerték az első - ÉECHius-féle - német fordítás hibáit, amelyek áthúzódtak a XX. századba is. Az 1955. évi Agri-

38

Mihalovits, BKL 1929-1933. mellékletei.
A miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Könyvtárában lévő kéziraton Tomasovszky jegyzete: „Latin eredetiből fordítottam 1935. VIII. 20.-tói, a német fordítással
összehasonlítottam 1941. II. 2 2 . - t ő i . . . "
Gyulay Zoltán és Mihályi Ernő erre vonatkozó levelezése a soproni Központi
Bányászati Múzeum adattárában.
41
Faller Jenő kézirata a soproni Központi Bányászati Múzeum adattárában. A végső
szöveg kialakításánál ezen fordítást is figyelembe vettük.
39
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cola-évf ordulóval kapcsolatos, a Német Demokratikus Köztársaságban
kiadott írások, majd 1965 után a Német Szövetségi Köztársaságban
megjelent német fordítások ismét visszanyúltak az eredeti latin szöveghez, lábjegyzetekben, megjegyzésekben elemzik, magyarázzák a szövegeltéréseket. Ezen legújabb német fordítások hitelessége már elfogadható.
A mű legnehezebben átültethető része az első könyv, a sok latin idézet és vers miatt. De a fordítók nem voltak könnyű helyzetben a mű
további részeinél sem. Amikor Agricola az ötödik könyvben a bányamérés módozatait írta, akkor nem állott teljesen a helyzet magaslatán,
leírásából nehezen érthető meg a bányamérés. Folyton ismétli önmagát,
ugyanakkor néhány fontos mozzanatról megfeledkezik, sőt a f elhozott
példáiban számítási hibák is előfordulnak. A hiányosságokat a német
fordítók és MIHALOVITS János is megállapítják. Agricola könyvének ez
a része a bőbeszédűsége ellenére is homályos, amire a magyar kiadásban is - hasonlóan a német kiadásokhoz - több lábjegyzetben utalunk.
A helyenként zavaros mondatok nem a fordítók lelkiismeretét terhelik.
A magyar nyelvre való átüitetőknek a kohászati rész is fejtörést okozott. Sok benne a homályos, csodálatos körülményességgel és mégis
hiányosan előadott részlet. Ilyen pl. amikor a fújtatok állapotát, vagy a
kohók tetőszerkezetét magyarázza. Néhányszor előfordul, hogy az
eredeti latin, és a két legújabb német nyelvű - az NDK-ban készült —
1974-ben, illetve az NSZK-ban 1978-ban készült - fordítás egymástól
eltérően, sőt ellentétesen értelmez egyes dolgokat. Ilyenkor az ellentmondásokat az ábrák alapján kellett feloldani és a magyar szövegben a
legésszerűbb megoldást leírni. Egy-két esetben még az ábra és a szöveg
között is ellentmondás van. Mindezen anomáliákat a könyv lábjegyzeteiben leírjuk.
Az Agricola-könyv magyar fordítása akkor került véglegesen rendezés útjára, amikor GYULAY Zoltán a MIHALOVITS-, TOMASOVSZKY- és
MiHÁLYi-féle latin-magyar fordítások és az 1953-ig újból megjelent,
egyre több szövegmagyarázatot tartalmazó, szöveghűbb és jobb német
fordítások birtokában - 1960 tavaszán - BECHT Rezsőt kérte fel a végleges magyar nyelvű fordítás elkészítésére.
BECHT Rezső megbízatása igen szerencsés választásnak bizonyult.
Életpályájával, humán és műszaki elhivatottságával, irodalmi, majd
szakírói munkásságával részletesen foglalkozunk a következőkben. Ezt
azért véljük szükségesnek, mert Agricola és a mai magyar olvasó közötti
kapcsolat legfontosabb láncszemének BECHT Rezső személyét tartjuk.
BECHT Rezső 1893-ban Sopronban született. Középiskoláit az 1557ben alapított soproni líceumban járta ki, majd Lipcsében végzett közgazdasági-kereskedelmi tanulmányokat. A 21 éves, főiskolát végzett
fiatal az első világháborúban osztozik milliók nehéz sorsában. Az orosz
fronton hadifogságba kerül. Első verseit magyar és német nyelven a Baj-
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kál-tó melletti berezovkai hadifogolytáborban írja. Vladivosztokból az
osztrák vöröskereszt hadifogoly szállító hajóján az Indiai-óceánon, a
Vörös- és Földközi-tenger útvonalán át teszi meg visszafelé az utat,
1920 novemberében érkezik Sopronba.
Anyanyelve magyar, de két nyelven publikál, csaknem egyenlő
arányban. Cikkei, tárcái, költeményei, műfordításai, továbbá tanulmányai és útleírásai az 1922-1938. évek között a Pester Lloyd-ban, a Neues
Wiener Tagblatt-ban, a Neue Freie Presse-ben és a Prager Tagblatt-ban
- ez utóbbi Franz KAFFKA és Jaroslav HASEK lapja - jelennek meg német
nyelven.
Magyar nyelvű írásai a két világháború között a soproni napilapokban látnak napvilágot, majd egyre sűrűbben az 1937-ban induló Soproni
Szemle című tudományos folyóiratban.
Sopronban lakik és dolgozik, de szabadsága minden percét utazással
tölti. Bejárja Európát Rómától Izlandig, Isztambultól Londonig, 1934ben ellátogat a Szovjetunióba is.
BECHT Rezső a hadifogságból hazatérve a soproni vasárugyár cégvezetője, majd gazdasági igazgatója. A második világháború után a soproni vasárugyár - mint volt német érdekeltség - átmenetileg háborús
jóvátételi munkákat végzett. A szovjet gyárigazgató a gazdasági irányítást az orosz nyelvet is jól beszélő BECHTre bízza, aki a városban két
telephelyen fekvő, öntödével és kész vasárukat előállító üzemrésszel
rendelkező, számos kohászati folyamatot végző üzemben összesen 34
évig tölt be irányítói szerepet.42
1955-ben nyugdíjba vonul. Az 1958. év közepén lép kapcsolatba veíe
GYULAY Zoltán és megbízza bányászati-kohászati témájú szakszövegek
magyarra fordításával, majd - mikor szakfordítói képessége gyakorlattal párosul - tömörítvények készítésével.
BECHT Rezső készíti el 1958 augusztus és 1960 júliusa között Franz
Anton SCHMIDT: Chronologisch Systematische Sammlung der Berggesetze der österreichischen Monarchie című német és latin nyelvű, 25
kötetes, összesen 13 670 oldalas törvény- és rendeletgyűjtemény tartalmi kivonatait, majd név-, hely- és tárgymutatóját. A mű a magyarhorvát-dalmát-szlovén királyságok és az erdélyi fejedelemség bányászati, kohászati és pénzverési intézkedéseinek időrendes gyűjteménye,
amely I. ISTVÁN király 1035-ben kiadott rendeletével kezdődik és a bécsi
udvar 1834. december 29-én kelt dekrétumával végződik, összesen 2564
rendeletet tartalmaz.
Ezután elkészítette a ScHMiDT-féle mű második - a cseh királyság, a
morva őrgrófság és a sziléziai hercegség bányatörvényeinek 13 kötetes,
42
Bechc Rezső életéről és irodalmi munkásságáról: Magyar Irodalmi Lexikon I. köt.
1963. 125. p.; Soproni Szemle 1973. 97-102. p.; Szabó Jenő: Emlékező gondolatok Becht
Rezsőről, írásainak bibliográfiája. Soproni Szemle 1976. 361-373. p.; Magyar Életrajzi
Lexikon III. köt. 1981. 62. p.
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1238-1834 évek között, 1709 rendeletet tartalmazó - részének annotációját is.
BECHT Rezső így megfelelő műszaki ismeretek, írói adottságok,
műfordítói képesség és hatalmas tömegű bányászati és kohászati témájú
fordítói, annotációs gyakorlat birtokában, 1960 március és 1961 szeptember közötti másfél év alatt - az előzőekben felsorolt írásműveket is
felhasználva - elkészítette a magyar nyelvű fordítást. A munkálatok
43
során folyamatosan kapcsolatot tartott GYULAY Zoltánnal.
A De re metallica teljes magyar nyelvű kiadására többen tettek javaslatot az utolsó három évtizedben.
FALLER Jenő 1954-ben előterjesztést tett a mű teljes fordításának kiadására az OMBKE választmányának, javaslatát 1955-ben, Agricola
halálának négyszázadik évfordulója alkalmából írt cikkében megismételte.44
GYULAY Zoltán 1961 novemberében Dorogon, az OMBKE választmányi ülésén bejelentette, hogy elkészült a De re metallica fordítása,
hangoztatva, hogy „ . . . a technikatörténet igazán eredményesen csak a
gazdaság és a társadalom történetébe beágyazva, azokkal kölcsönhatásban, tehát a történészek-filológusok-technikusok kollektív munkájával
művelhető."45
Szegeden, 1978 márciusában az Egyesület 66. közgyűlésén KASSAI
Ferenc, majd PANTÓ Dénes tettek javaslatot a mű kiadására.46
A De re metallica magyar nyelvű kiadásában döntő fordulatot az
OMBKE 1982. máricus 13-án, Miskolcon megtartott 70. közgyűlése
hozott, ahol a Központi Bányászati Múzeum igazgatója részletesen
ismertette a kiadás előzményeit, a megjelenés irodalmi és gazdasági előfeltételeit és azok megoldásának útját. Ennek alapján SOLTÉSZ István, az
OMBKE elnöke bejelentette a könyv kiadását és javasolta, hogy az
egyéni igénylőkön kívül a vállalatok, gyárak és üzemek várható igényeit
is vegyék számításba a szükséges példányszám megállapításánál.47
Az OMBKE Történeti Bizottsága - CSATH Béla révén - előterjesztést
állított össze a kiadási munka részleteire. Ennek alapján CSICSAY Albin,
az Egyesület főtitkára megbízta MOLNÁR Lászlót, a Központi Bányászati Múzeum igazgatóját előfizetési felhívás kiadásával, bevezető rész,
továbbá Agricola életét és korát bemutató tanulmány megírásával, a
könyv szerkesztésével, a könyvkiadóval történő tárgyalások lebonyolításával és a terjesztés gazdaságos megoldásával.48
43
A fordítási munka során folytatott levelezés, közöttük Helmut Wilsdorf levelei a
soproni Központi Bányászati Múzeum irattárában.
44
BKL Bányászat 88. évf. 1955. 613. p.
45
BKL Bányászat 95. évf. 1962. 132. p.
46
BKL Bányászat 111. évf. 1978. 617. p.
47
BKL Bányászat 115. évf. 1982. 463^65. p.
48
Az OMBKE és a Központi Bányászati Múzeum levelezése 1982-1983. a két intézmény irattárában.
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A De re metallica első magyar nyelvű teljes kiadása többek közös
munkája eredményeként lát napvilágot. A végleges magyar szöveg gondozóit a fordítás - az alapos előzetes munkálatok ellenére - számos
probléma és alternatíva elé állította.
Állást kellett foglalni abban, hogy a mű nyelvezete archaizáló
legyen-e, a szövegben felbukkanó régies szerkezetű mondatokat, szóalakokat, kifejezéseket milyen mértékben használják- tudatosan - a. kor
érzékeltetésére.
A mondatszerkezetekben a fordítás hűséges Agricola szövegéhez. A
mondatok hosszán a fordítás alig változtat, csak néhány esetben tagolódnak olyan, túlságosan hosszú mondatok rövidebbre, ahol azt a szöveg jobb megértése indokolja. A szavaknál a mai magyar nyelv írásmódjához alkalmazkodik. Egyes szakkifejezéseknél, amikor a latin szónak
nem volt megfelelő magyarja és a német szakkifejezést kellett segítségül
hívni, általában PECH Antal Bányászati szótárára támaszkodtak a fordítók.
A fordítás nehézségeit érzékelteti, hogy már a mű címének meghatározása sem volt problémamentes. A „De re metallica" szó szerinti fordítása „A fémek dolgáról".
Az első német fordítás (1557) címe: Vom Bergkwerck; a második
német fordítás (1580) címe: Berckwerck Buch; a negyedik német kiadás
(1928) címe: Zwölf Bücher vom Berg- und Hüttenwesen; az 1974. évi
német emlékkiadás címe: Bergbau und Hüttenkunde, 12 Bücher. Tehát
a cím németre fordításában sincs egységes állásfoglalás. Megfontolás
után választottuk A bányászatról és kohászatról címet.
Az I. könyv a mű legnehezebben fordítható része a sok latin idézet és
versrészlet miatt. A verseket latinról németre átültetők önkényesen és
szabadon fordították, rendszerint nem is versformában. MiHALOvrrs
János, az 1929-ben készült I. könyv fordításakor a verseket a magyar
szövegbe ágyazva latinul hozza és a fordításokat lapalji jegyzetben prózában írja le. BECHT Rezső igyekezett valóban műfordítást végezni és az
eredeti versmértékeket betartani. A fordítók közül számára jelentette ez
a legkönnyebb feladatot, mert német nyelvből 91, egyéb nyelvekből 48
hosszabb vers műfordítását hagyta az utókorra. Azonban olyan esetekben, amikor a gondolat nem volt beszorítható a verslábak kötelékébe,
inkább a vers mértékén lazított, mintsem feláldozza az eredeti mondanivalót.
Agricola művének III. fejezetében néhány esetben (nevek, égtájak
stb.) a latin mellett a görög elnevezést is megadja. A fordításban nem
tartottuk szükségesnek a görög írásmód szerinti elnevezések közlését.
Agricola kifejezési módját követő magyar szöveget olvasva, hamarosan megragad bennünket a középkori, viszonylag hosszabb mondatokból álló olvasmány sajátos stílusa. A könyv műszaki tartalmának teljes
és alapos megértéséhez és a szerző sajátos világképének felfogásához
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szükségesnek tartottuk a művet és a hozzá tartozó tanulmányt kiegészítésekkel ellátni.
A szöveghez bőséges lábjegyzetet adunk. Az első latin és német
nyelvű Agricola-kiadások még nem tartalmaztak lábjegyzeteket. Ahol
Agricola indokoltnak tartotta, ott a szövegben utalt a korábbi műveire,
vagy a témával összefüggő - a könyve más helyén található - részekre.
Az első német nyelvű fordítások sem tartalmaztak lábjegyzeteket, pedig
a nem egyértelmű és ellentmondásos szövegrészek nagyon is indokolták a magyarázatokat.
Az évszázadok múltával, az újabb és újabb kiadásoknál mindinkább
szaporodtak a lábjegyzetek. A legújabb kiadások már a mű homályos
részleteinek teljes megvilágítására és az összefüggések bemutatására
törekednek.
A legnagyobb méretű, 1974. évi Agricola-kiadás (AAW) 718 szövegmagyarázatot helyez el a De re metallica végére. A legújabb 1978. évi
kiadás a lapok aljára elhelyezett 541 lábjegyzetet közöl.
Ennek a két legkorszerűbb német kiadásnak a szövegmagyarázatlábjegyzet apparátusa nagyobbrészt csak néhány szavas latin-német
szóegyeztetés, egy-két mondatos megjegyzés, helyreigazítás, számításkiegészítés vagy utalás a könyv előző vagy későbbi oldalaira. A jegyzetek kisebb hányada viszont részletes, több mondatos, néhány esetben
féloldalas leírás, amelynek ismerete a mű értelmezéséhez szükséges.
Fordításunkban összesen 372 lábjegyzetet ismertetünk, átvéve a mű
megértéséhez feltétlenül szükséges magyarázatokat, illetve azokat kiegészítjük a magyar vonatkozásokkal.
Agricola a műve Ajánlásában és az első könyvében igen sok személy
nevét írja le, az alkimistákat csak felsorolja, de a tudósokat, költőket,
írókat és hadvezéreket többnyire idézi is.
Fordításunkban a személyneveket dőlt betűkkel (kurzív) írjuk és a
műhöz két külön betűrendes személynév-mutatót csatolunk. Az első
névjegyzékben azt a 146 személyt soroljuk fel, akiket Agricola érdemesnek tartott könyvében feltüntetni, mert valamilyen módon befolyásolták műve alkotásában.
Külön névsorban adjuk a bevezetőben és a befejező tanulmányban
szereplő, összesen 232 személy nevét, akik a kor történetében, bányászatában, Agricola életében, vagy a mű „utóéletében", esetleg éppen a
magyar nyelven történő megjelenésében töltöttek be jelentős szerepet.
Az Agricola koráról szóló tanulmányban a személynevek írásánál a
nyelvünkben meghonosodott szabályokhoz próbáltunk alkalmazkodni; így LUTHER Márton, KOLUMBUSZ Kristóf stb. neveket magyarosan
írtuk, ugyanakkor Isaac NEWTON, James WATT stb. az eredeti formájukban szerepelnek. A helységneveknél ugyanezen elvet követtük, tehát
Bécs, Drezda, Velence, Prága, Pádua stb. városneveket magyarosan írva
használtuk. A hivatkozott irodalomnál viszont az idézett könyvben
szereplő módon tüntettük fel a városok nevét.
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Az irodalmi hivatkozásokat a szerző vezetéknevének, a kiadás évszámának és ahol indokoltnak láttuk, a könyve oldalszámának feltüntetésével adtuk meg. Az oldalszám jelölésére egységesen a „p" lat.: pagína
jelölést használjuk a latin, német vagy magyar nyelvű írásművekre,
dokumentumokra való hivatkozásoknál. A szerzőkről a Személymutató, a művekről a felhasznált ill. hivatkozott Irodalom rész bővebb adatokat nyújt.
Agricola nem látta el sorszámokkal és címekkel könyvének ábráit. A
századunkban készült újabb fordítások és kiadások készítői egyre
inkább szükségét érezték az ábrák megnevezésének. A legújabb német
kiadások már megfelelő címeket adnak az ábráknak és a címeket felsorolják a könyv végére helyezett jegyzékben. Az ábracímek nem azonosak a különböző kiadásokban. Néhány kiadásban pl. az egyszerű geometriai alakzatokat (háromszög, négyszög stb.) nem sorolják fel az
ábrák között.
Könyvünkben címet adtunk minden ábrának és valamennyit elláttuk
1-től 292-ig tartó sorszámmal, amely megkönnyíti az olvasók tájékozódását, a lábjegyzetek hivatkozását az egyes ábrákra. Úgy véljük, hogy
nem sértjük a mű eredetiségét az ábrák rendszerbe foglalásával.
Végül a Függelékben a műben használt mértékegységeket foglaljuk
egybe, összehasonlító táblázatok segítségével.
A kötet összeállításában a soproni Központi Bányászati Múzeum
munkatársai nyújtottak nélkülözhetetlen segítséget. Az adatgyűjtés és a
nyomdai céloknak megfelelő minőségű kézirat gépelésének munkáját
LOCSMÁNDY Erzsébet könyvtáros, a mintegy 370 személy biográfiai
adatainak összeállítására kiterjedő kutatást, külföldi levelezést ALPÁRNÉ
Szála Erzsébet tudományos munkatárs végezte. A nyomdai levonatok
ellenőrzésében BOLLA Marianna vett részt. Az utolsó 30 évben megjelent, Agrícolával foglalkozó számos könyvrészletet, cikket fordítottak:
NOGGA Árpád, PODMANÍCZKY Zsuzsanna, TOMPOS Ernő és ROSTA
Ferenc tudományos munkatársak.
E nagyszámú kutató munkájának eredménye ez a szép kötet, melyet
„Jó szerencsét" kívánva nyújt át az olvasónak
Sopron, 1985. november hó

MOLNÁR LÁSZLÓ
a Központi Bányászati Múzeum
igazgatója

ŐFENSÉGÉIKET
ÉS ŐNAGYMÉLTÓSÁGAIKAT
MÓRIC császári főmarsallt, a Szent Birodalom választófejedelmét,
ÁGOST testvérét, Szászország hercegeit, Tbüringia tartományi
grófjait, Meissen őrgrófjait, Szászország palatínusait,
Altenburg és Magdeburg várgrófjait, Brehna
grófjait és Pleissen urait köszönti

GEORGIUS AGRICOLA
Fenséges Fejedelmek!
alahányszor a bányászat egészét egyetlen hatalmas testként szemléltem - miként Moderatus
Columella szemlélte egykor a föld művelését - és
annak egyes részeit a test tagjaihoz hasonlóan
számbavettem és vizsgáltam, mindannyiszor
elfogott a félelem, hogy életem nem lesz elégséges a bányatudományok összességének elsajátítására, és - ezen túlmenően - azoknak nyomtatásban való maradandó lerögzítésére. A következő könyvek minden olvasója tudatára ébred majd annak, hogy a
bányaműveléssel foglalkozóknak mennyi jelentős tudományág - ha
nem is átfogó, de - alapos ismeretére van szükségük. Bármennyire sokrétű légyen is a bányászat tudománya, a görög és latin auktorok írásai
semmilyen vonatkozásban sem foglalkoznak vele kimerítően, ami
nagyon megnehezíti a téma feldolgozását, mégis - úgy vélem - nem
hanyagolhatjuk el ezt a nagyon régi és az emberiség számára annyira
szükséges és hasznos tudományt. A nemzetgazdaság főbb ágai közül
egy sem látszik régebbinek a földművelésnél, valójában a bányászat
mégis régibb nála, vagy legalábbis vele egykorú, mivel még nem akadt
halandó, aki a földet szerszámok nélkül meg tudta volna művelni. Mint
minden mesterségnek, a földművelésnek is munkaeszközökre van
szüksége. Ezek pedig éppúgy, mint minden más mesterség szerszámai,
vagy fémből vannak, vagy fémek segítsége nélkül nem készíthetők el.
Ebből következik, hogy a bányászat az ember számára rendkívül fontos
tevékenység. Az ember az igen nagyszámú mesterség közül csak nehezen nélkülözhetne egynéhányat, mindenesetre tény az, hogy szerszámok nélkül egyetlen mesterség sem képes termelni.
A jó és becsületes vagyonszerzésnek nincsen hathatósabb módja a
bányaművelésnél, mert a jól megmunkált szántó - hogy mást ne említsek - ugyan nagyon bőséges termést ad, ám a bányák még dúsabban
fizetnek. Bízvást állíthatjuk, hogy gyakran egyetlen bánya több hasznot
hajt, mint a szántók egész sora. Majdnem minden évszázad története
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bizonyítja, hogy igen sokan gazdagodtak meg a bányákból és hogy sok
királyi vagyon is a bányák jövedelméből nőtt nagyra. De ezt most nem
kívánom bővebben kifejteni, mivel ezeket a szempontokat részben jelen
művem első könyvében tárgyalom, részben már egy másik munkámban, amelynek címe „Régi és új bányákról" 1 , már behatóan ismertettem,
ahol megcáfoltam a bányák és a bányászok ellen felhozott kifogásokat is.
Ámbár a földművelés, mellyel a bányászatot oly szívesen hasonlítom
össze, sok tekintetben nagyon terjedelmes tevékenység, mégsem oszlik
sokkal több ágra, mint a bányászat. A bányaművelés tudományát előadni nem olyan könnyű, mint ahogy Columella, ismertethette a földművelés alapelveit, mivel neki számos kiváló mezőgazdasági író műve állott
rendelkezésére, akiket követhetett, így a görögök közül ötvennél is
több, akiket M. Terentius Varró sorol fel, a latinok közül tíznél több,
ezeket Columella maga nevezi meg. Én legfeljebb Gaius Plinius Secundusra. támaszkodhatnék, ő azonban az érctelérek feltárásának és a
bányatelepítésnek alig néhány módszerét írja le. Nincsen tudomásunk
arról, hogy valamelyik antik író a bányászat egészét tárgyalta volna;
azok, akik ítt-ott az egyik vagy másik bányászati kérdésről írtak, távolról sem merítették ki annak egyes ágazatait. Ezeknek a száma különben
is elenyésző. A görögök közül egyedül a Lampsacusból való Strato,
Theophrastus követője, adott ki egy könyvet a bányagépekről, hacsak
Pbilónak, a költőnek, „A bányász" című elveszett írása nem tartalmazott egyet-mást a bányatudományokból. Feltehetőleg Pherecrates egy
azonos című komédiájában bányamunkás rabszolgákat és bányamunkára ítélteket szerepeltetett.
A latinok közül - mint már említettem - Plinius a bányászatnak csupán egynéhány munkamenetéről tudósít bennünket.
De a régiek mellett fel kell sorolnunk az újabb írókat is, mert jogosan
megróható az, akí megfosztja a megérdemelt dicsőségtől, nevük elhallgatása által, azokat az írókat, akiknek írásait - bármily kevés számúak
legyenek is azok — munkája során felhasználta.
A mi nyelvünkön - tehát latinul - két könyvet írtak. Az egyik a fémes
2
anyagok és a fémek jelenlétének bizonyítását tárgyalja és nagyon zava-
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Agricola: De veteribus ét novis metallis libri II. Frobenius, Basileae MDXLVI.
Lat. De experimento matériáé metallicae ét metallorum. Az un. Probierbüchlein-rő!
van szó, amelynek szerzőjét nem ismerjük. Első kiadása 1518-ban, a második 1524-ben
jelent meg és ezt további utánnyomások követték. Ősrégi tudás, az ókor és középkor
hagyományai, alkimista és technikai gyakorlati utasítások egyesülnek benne a műhelyek
és a pénzverdék tapasztalatainak leírásaival. A pénzverőmesterek, éremvizsgálók, ötvösök, bányászok, próbamesterek, a pénzverési jogok egyházi és világi birtokosai, továbbá
a nemesfém-kereskedők részére írt kis kézikönyv közszeretetnek örvendett, amint azt a
sok kiadás és utánnyomás mutatja. (Darmstaedter 1926. p. 130-134.) Megjegyzésre méltó
Agricola kedvezőtlen véleménye a könyvről.
2
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ros írás. Szerzője ismeretlen. A másik az érctelepekről, a telérekről szól,
amely tárgyról állítólag az angol Pandulfus ís írt latin nyelven. Németül
Rülein von Kalbe, egy tekintélyes orvos írt bányászati tárgyú könyvet3,
azonban sem a latin, sem a német könyv nem tárgyalja kimerítően a felvetett témát. A közelmúltban a Sienából való ékes nyelvű és nagy
tudású Vanoccio Biringuccio4 olasz köznyelven írt egy könyvet „A fémek öntéséről, kiolvasztásáról és forrasztásáról". Az egyes ércek kiolvasztásának módját csak röviden érinti, viszont bizonyos vegyületek
készítésének módját behatóbban tárgyalja. Amikor az utóbbiakról
szóló részt olvastam, visszaemlékeztem az Itáliában látott hasonló eljárásokra. Az általam feldolgozott többi témát Birmguccio csak futtában,
vagy egyáltalán nem érinti. Könyvét egy velencei patríciustól kaptam
ajándékba, a kiválóan okos és nagytekintélyű Franciscus Badoariustól.5
Már akkor megígérte, amikor mint a velenceiek követe, a múlt évben
Ferdinánd királlyal Marienbergben volt. Arról nincsen tudomásom,
hogy fentieken kívül még mások többet írtak volna a bányászatról. A
felsorolt művek alapján, - még ha Strato könyve reánk maradt volna
is - egy mélyreható bányászati műnek a felét sem lehetett volna megírni.
Minél csekélyebb azonban a bányatudományokat tárgyaló írók száma, annál csodálatosabb, hogy mennyi alkimista foglalkozott a fémeknek más fémmé való átváltoztatásának művészetével. Közülük a nagy
tiszteletben álló és magas méltóságokkal kitüntetett, nagytudományú
Hermolaus Barbarus sokakat név szerint sorol fel. Én még nála ís többet
nevezek meg, bár csupán a megrostálás után fennmaradó érdemesebbekre szorítkozom. Alkimista műveket írtak tehát: Osthanes, Hermes,
Chanes, alexandriai Zosimus nővéréhez Tbeosebiához, Olympiodorus,
Agathodaemon, Demokritos (nem az Abderites, hanem egy másik, nem
tudom hová való), Orns Cbrysoricbites, Pebichius, Comerius, Joannes
Apuleius, Petasius, Pelagius, Africanus, Tbeopbilus, Synesius, Stepbanus
Heracleus császárhoz, Heliodorus Theodosiushoz, Geberus, Callides
Rachaidibus, Veradianus, Augustinus Pantheus Venetus, Rodiantts,
Canides, Meriinus, Raimundus Lulius, Arnaldus Villanovanus, továbbá
három nő: Cleopatra, a szűz Tapbntttia és a zsidó Mária. Ezek az alkimisták mindannyian prózában írtak, egyedül Joannes Aurelius Augurellus Ariminensis írt versben.
3
Rülein von Kalbe (Calw) Ulrich (1465-1523) Leipzigben tanult orvos, majd Freibergben polgármester írta a legrégibb német nyelvű könyvet a bányászatról Ein nutzlich
Bergbüchlein címmel. Első kiadása állítólag Augsburgban jelent meg 1505-ben, amelyet
több kiadás követett a szerző neve nélkül.
* De la pirotechnia, libri X. Megjelent Velencében, 1540-ben.
5
I. Ferdinánd Magyar- és Csehország királya, Mónc szász választófejedelem, Várday
Pál esztergomi érsek és Franciscus Badoarius Velence követe 1549. július 30-án Freibergben találkoztak, ahol politikai tanácskozást folytattak. Visszautazáskor Ferdinánd király
és a velencei követ Marienbergben szálltak meg. Ott találkozott Agricola Badoariusszal,
aki később ajándékként megküldte neki Biringuccio kötetét.
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Még sok ilyen tárgyú könyv van, de ezek érthetetlenek, mert íróik a
fogalmakat nem természetes nevükkel jelölik, hanem Idegen, vagy saját
alkotású szavakkal, de még ezt sem teszik egységesen, mivel az egyik
ezt, a másik amazt a szót használja egyazon fogalom megjelölésére.
Ezek a mesterek tanítványaikat olyan módszerekre oktatják, amelyeknek segítségével értéktelen fémeket különféle olvasztási eljárással mintegy az ősanyag állapotába vezetnek vissza, belőlük a feleslegest eltávolítják, a hiányzót beleadják, és ezáltal valami nagyon értékeset, pl. aranyat vagy ezüstöt csinálnak, amely a cserépben vagy tégelyben történő
olvasztáskor megmarad. Mármost, hogy ennek elvégzésére tényleg
képesek-e, vagy sem, azt nem tudom eldönteni. De mivel sok író a legkomolyabban állítja, hogy célját sikerült elérnie, szinte úgy látszik,
hogy hinni kell nekik. Másrészt azt olvassuk, hogy ez a mesterkedés
még senkit sem tett gazdaggá, és magunk is azt látjuk, hogy ily módon
halandó még nem gazdagodott meg, holott szerte e világon mindenütt
voltak és vannak alkimisták, akik az éjt is nappallá téve minden erejüket
és szorgalmukat megfeszítik, hogy minél nagyobb halom aranyat és
ezüstöt csináljanak. Ezek után az egész dolog felettébb kétségesnek
tűnik.
Ha azonban az írók puszta feledékenységből elmulasztották volna az
emlékezet számára megőrizni azoknak a tanítómestereknek nevét, akik
ezzel a művészettel megszedték magukat, akkor másrészt bizonyosnak
látszik, hogy a tanítványok mestereik tanításait nem isménk kellően,
vagy ha mégis ismernék, akkor nem alkalmazzák azokat. Hiszen ha
megszívlelték volna a tanításokat, akkor- nagy számukat tekintve - már
régen el kellett volna árasztaniuk a városokat arannyal és ezüsttel. Csalárdságukat elárulják könyveik is, melyeket Platón, Aristoteles és más
filozófusok nevével ékesítik, hogy ezekkel a hangzatos nevekkel az egyszerű emberek szemében minél nagyobb tudósoknak tüntessék fel
magukat.
De van az alkimistáknak még egy másik fajtája is. Ennek tagjai nem
változtatják át az értéktelen fémek szubsztanciáját, hanem a fémeket
egyszerűen arany vagy ezüst színűre festve, új külsőt adnak nekik, hogy
ezáltal másnak tűnjenek, mint amik valójában. Ha ezt a látszatkülsőt,
mint valami idegen ruhát, a fémekről a tűz erejével lefejtjük, akkor viszszanyerik eredeti külsejüket. Az effajta alkimistákat, mint csalókat,
nemcsak módfelett gyűlölik, hanem gaztetteikért még halállal is büntetik.
Nem kevésbé elvetemült az alkimisták harmadik fajtája. Ezek a szemfényvesztők ugyanis egy széndarabkába ágyazott szemernyi aranyat,
vagy ezüstöt tégelybe tesznek és azt állítják, hogy olyan anyagok hozzáadásával, amelyek képesek valami újat elővarázsolni, auripigmentből
aranyat, ónból vagy más hasonló fémből pedig ezüstöt tudnak csinálni.
Különben az alkímia művészetéről - ha ugyan megérdemli ezt a nevet más helyen még bővebben beszélek.
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Most hadd térjek vissza a bányászatra. Tekintve, hogy erről még
egyetlen író sem írt kimerítően, és az idegen népek a mí nyelvünket nem
értik, illetve ha értenék is, a fentebb említett írók műveiből a bányászat
tudományának csak egy kis részét sajátíthatnák el, ezért írtam meg ezt
a tizenkét könyvet. Az első könyv mindazt tartalmazza, amit a bányászat, a fémek, a bányák és a bányászok ellen fel szoktak hozni. A második arra tanít, milyennek kell lenní a bányásznak, majd ismerteti a telérek felkutatásának módjait. A harmadik könyv a különféle teléreket,
érctelepeket és azok vetődését tárgyalja. A negyedik a telérek csapásirányának és dőlésének meghatározásáról szól, majd ismerteti a bányászati
hivatalokat, munkaköröket. Az ötödik a telérek megnyitását és a bányamérést tanítja. A hatodik könyv tárgya a bányászati eszközök és gépek
leírása. A hetedik az ércpróbákról szól, a nyolcadik az érc izzítását,
zúzását, mosását és pörkölését tárgyalja. A kilencedik az ércolvasztási
eljárásokkal foglalkozik. A tizedik arra oktatja a bányaműveléssel foglalkozókat, hogyan lehet az ezüstöt az aranytól és az ólmot az aranytól
vagy ezüsttől elválasztani. A tizenegyedik az ezüstnek a réztől való
elválasztását ismerteti, míg a tizenkettedik arra ad útmutatást, hogyan
lehet sót, nátront, timsót, vitriolt, ként, bányaviaszt és üveget készíteni.
A vállalt feladatot igyekeztem minél jobban megoldani, bár azt terjedelme és sokrétűsége miatt tökéletesen nem tudtam teljesíteni. Sok
munkát és fáradságot áldoztam rá, de nem kíméltem a költségeket sem,
mert a teléreket, szerszámokat, edényeket, csatornákat, gépeket és
kohókat nemcsak szavakkal írtam le, hanem rajzolókat is fogadtam
olyan képek készítésére, melyeknek segítségével az ismeretlen dolgokat
a jelenkor és a jövendő embere minden nehézség nélkül megértheti.
Szép számmal kellett olyan szavakat használnom, melyeket eleink minden magyarázat nélkül hagytak reánk, mert értelmük valaha mindenki
előtt ismeretes volt. Amit magam nem láttam, vagy nem olvastam, vagy
pedig szavahihető emberektől meg nem tudtam, azt elhagytam; tehát
minden, ámít személyesen nem láttam, nem olvastam vagy amely hallomásból ismert dolog helyességéről meg nem győződtem, az leíratlan
maradt. Egyébként egyazon tanítási elv vezet, akár előírom a teendőket,
akár elmondom, hogy az adott esetben mi szokott történni, akár helyeslem a megtörténtet, akár nem. Minél inkább híjával van még a bányászat
a beszéd csiszoltságának, annál kevésbé lehet kifinomult könyveimnek
nyelve, hiszen tudományunk annyi sok fogalmára még nincsen helyes
megjelölés, részben, mert ezek a fogalmak újak, részben mert régi voltuk ellenére feledésbe merültek az őket jelölő nevek. Ez okból kénytelen voltam - s ez, remélem megbocsátható - néhány fogalmat több szó
összetételével jelölni, mások számára pedig új szót alkotni, mint pl.:
csatlós, érczúzó, ércpróbáló, olvasztár6. Egyes dolgokat régi nevükkel
Lat. ingestor, discretor, lotor, excoctor.

36

AJÁNLÁS

jelöltem, így a csillét. Amíg azonban Nonius Marcelltts a „císium" alatt
kétkerekű járművet ért, addig én egy kicsi, egykerekű talyigát értek
alatta. Aki megnevezéseimmel nem tud megbarátkozni, az vagy javasoljon jobbakat, vagy kutassa fel a régi szakirodalomban az egykor használt kifejezéseket.
Fenséges Fejedelmek! - Ezek a könyvek több okból a Ti nevetekben
látnak napvilágot. Főképpen azért, mert Ti birtokoljátok a legnagyobb
hasznot hajtó bányákat. Már őseitek is dús jövedelmet húztak a jelentős
és gazdag bányavidékekből, főleg adó formájában, melyet az idegenek
fizettek az utakon, részben a lakosok tizedfizetéséből, de a legdúsabb
jövedelmet mégis maguk a bányák szolgáltatták. A bányáknak koszŐnik létüket oly tekintélyes városok, mint Freiberg, Annaberg, Marienberg, Geyer, Altenberg, hogy csak néhányat említsek. És igenis, merem
állítani, hogy országotok hegyvidékein még jóval nagyobb kincs
szunnyad a föld alatt, mint ami láthatóan a föld színe felett van.
Legyetek boldogok!
Chemnitz, Hermundur-föld 7 1550. december 1-én
7
A latin {Velleius Paterculus, az idősebb Plinius, Tacitus) és görög (Strabo, Dió Cassius) szerzők írásaikban a hermundurokat az Elba két partján lakó germán törzsnek ismerték és földjük alatt Thüringiát és Meissent értették. Ezt az elnevezést a XVI. századi humanisták átvették.
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okán a bányászatot a véletlentől függő, piszkos
foglalkozásnak tartják, általában olyan tevékenységnek, amely nem annyira szellemi, mint
inkább testi munkát igényel. Amikor azonban a
bányászatnak egyes elemeit gondolatban átfutom és lelki szemeim elé idézem, akkor — úgy
érzem - egészen más eredményre jutok. Hiszen
a bányaművelőnek mestersége eredményes gyakorlásához igen sokféle tudásra és tapasztalatra
van szüksége. Először is tudnia kell, melyik hegyet vagy dombot, a
völgynek vagy lapálynak melyik részét érdemes feltárni, és hol marad
meddő minden kutatómunka. Ismernie kell továbbá az ércteléreket, a
kőzeteket és azok vetődését. Tisztában kell lennie a sokféle földfajtákkal, az oldatokkal, a drága- és közönséges kövekkel, a márvány változataival, a szikíaalakulatokkal, a fémekkel, az elegyekkel, de azzal is, hogy
hogyan végzendők el a legcélszerűbben a különféle föld alatti munkálatok. Végül otthonosnak kell lennie az anyagok vizsgálatában, próbálásában, és azoknak olvasztásra való előkészítésében. Már maga az
olvasztási eljárás is sokféle, mert más módon kell olvasztani az aranyat
és az ezüstöt, másként a rezet, a higanyt, a vasat, az ólmot, sőt ez utóbbinál különböző az eljárás az ónnál, a bízmutnál és a közönséges ólomnál.8
Bár azt gondolhatná valaki, hogy azok az eljárások, amelyek szerint
a folyékony vegyületeket megszilárdulásukig főzik, nem tartoznak a
bányászati ismeretek körébe, mégsem lehet ezeket különválasztani,
mivel ugyanezeket az oldatokat megkövesedett állapotban a föld felszíne alatt is megtaláljuk és bányásszuk, vagy pedig azok a bányászok
által jövesztett és némí fémet is tartalmazó fold- és kőzetfajtákból is
kifőzhetők. Ez az olvasztás vagy a kífőzés sem egyszerű művelet, mert
másképpen kell kifőzni a sót, más és más eljárást kíván a szóda, a timsó,
a vitriol, a kén és a földviasz kífőzése.
A bányaművelőnek a felsoroltakon felül még sokféle ismeretágban és
tudományban kell jártasnak lennie. Először is a filozófiában, hogy
ismerje a föld alatti dolgok eredetét, azok okait és tulajdonságait. Ennek
a tudásnak a birtokában a telérek leművelését könnyebb és alkalmasabb
úton valósíthatja meg, s a termelt ércet jobban értékesítheti. Másodszor
jártasnak kell lennie az orvostudományokban, hogy megóvhassa a vájá-

8

Agricola idejében a három utolsó fémet „plum bum "-ként jelölték éspedig az ónt mint
plumbum candidumot, a bizmutot plumbum cinereumként, és az ólmot mint plumbum
nigrumot.
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rókát és egyéb bányamunkásokat a betegségektől, amelyek a bányákban
dolgozókat oly nagy mértékben fenyegetik. Ha pedig megbetegednek,
akkor képes legyen vagy maga gyógyítani őket, vagy megfelelő orvosi
kezelést biztosítani számukra. Harmadszor tájékozottnak kell lennie a
csillagászat tudományában, hogy ismerje az égtájakat, és azok alapján
megállapíthassa a telérek vonulatát. Negyedszer a mérés tudományát
kell ismernie, hogy egyrészt kimérhesse az akna szükséges mélységét a
táró szintjéig, amelyhez az aknát hajtani kell, másrészt azért is, hogy
meg tudja állapítani a bányák határait, különösen a mélység irányában.
Legyen járatos továbbá a számolásban, mert csak így tudja kiszámítani
a gépek és a bányamunkák költségeit. Értenie kell az építészethez is,
hogy ő maga képes legyen a különféle bányagépek és építmények felépítésére, vagy legalábbis szakszerű utasításokat adhasson másoknak ezeknek a munkáknak elvégzésére. Ugyancsak szüksége van bizonyos jártasságra a rajzolásban, mert csak ennek birtokában lesz képes a gépek
modelljének, a bányaberendezéseknek és szerkezeteknek ábrázolására.
Végül ismerje a jogot, főleg a bányajogot, nehogy egyrészt másokat jogtalanul megrövidítsen, másrészt a maga javára támaszthasson jogos
követeléseket, továbbá, hogy elláthassa a jogszolgáltatás tisztségét.
Mindezeket megszívlelve, szükséges, hogy az, akit a bányászati kérdések és tudományok érdekelnek, jelen munkámat és egyéb könyveimet buzgón és alaposan tanulmányozza, vagy mindenben kikérje
tapasztalt bányászok tanácsát. Ám kevés olyan bányászt fog találni, aki
a bányászat egészét ismeri. Ugyanis rendszerint az egyik csak a jövesztéshez, a másik az ércmosáshoz ért, a harmadiknak erőssége az olvasztás. Van, aki a bányamérés titkait ismeri, van, aki kitűnő gépeket tud
készíteni vagy a bányajogban járatos. Mindenesetre - ha számolnom is
kell azzal, hogy művemben nem sikerült tökéletesen előadnom a bányakutatásnak és a bányatelepítésnek teljes tudományát —, remélem, hogy
munkám mégis nagy segítségére lesz azoknak, akik kedvet és elhivatottságot éreznek a bányaművelés iránt. De most már ideje, hogy megkezdjem a magam elé tűzött feladat teljesítését.
Mivel a bányászat kérdésében az emberek között a vélemények mindig erősen eltérők, és egyesek szenvedélyesen hangoztatják nagy jelentőségét, mások viszont annál keményebben szidalmazzák, ezért helyesnek tartom a bányászat alapelveinek kifejtése előtt az igazság gondos
megvizsgálását és megállapítását.
Kezdem a hasznosság kérdésével. Ez kettős: vagy azt kérdezzük,
hogy hasznos-e vagy sem a bányatudományok tanulmányozása a
bányászattal foglalkozók számára, vagy azt, hogy hasznos-e vagy
haszontalan a bányászat általános emberi vonatkozásban.
Akík a bányászatot a bányaműveléssel foglalkozók számára haszontalannak tartják, mindenekelőtt azzal érvelnek, hogy alig minden századik érckutató vagy más efféle foglalkozást űző dolgozik eredménnyel,
maguk a bányaművelők pedig gyakran egész, jól és biztosan elhelyezett
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vagyonukat a kétséges és forgandó szerencsére bízzák és legtöbbször
reményeikben csalódva, költségek és veszteségek következtében anyagilag kimerülve, végül is nyomorba süllyednek. Igen, de akik ezt állítják, nem veszik tekintetbe a tanult és tapasztalt, és tudatlan és tapasztalatlan bányaművelő közti különbséget. Az utóbbi találomra és megfontolás nélkül vág neki valamilyen telérnek, míg amaz először megvizsgálja és kipróbálja őket, s ha azt találja, hogy túl vékonyak és kemények,
vagy túl lazák, vagy éppenséggel meddők, akkor otthagyja az ilyen
eredménnyel nem kecsegtető telepeket és csak az arra érdemeseket veszi
munkába. Nem csoda tehát, ha a járatlan bányaművelő ráfizet, míg a
járatos a bányászatból a legbusásabb jövedelmet húzza. Ugyanezt látjuk
különben a földművelőknél is. Akik száraz, kemény és sovány földet
szántanak fel s arra bízzák a magot, nem fognak annyit aratni, mint
azok, akik zsíros és porhanyós talajt művelnek s abba vetnek. Mivel
pedig sokkal több a szakmában járatlan bányász, mínt a járatos, ezért az
ércek bányászása csak keveseknek kedvez, sokakat pedig károsít. Valóban, a bányászok nagy tömege, a telérek ismerete terén tudatlan és
tapasztalatlan lévén, nem ritkán hullatja verejtékét és vesztegeti pénzét.
Tudvalevő, hogy javarészt olyanok szokták magukat a bányaművelésre
adni, akiket nagy és súlyos adósságok kényszerítenek erre, vagy olyanok, akik más munkára vágyva, hátat fordítanak a kapának és ekének.
Ha az ilyen emberek egy szép napon gazdag érctelérre vagy más föld
alatti kincsre bukkannak, akkor ezt inkább a vak szerencsének köszönhetik, mintsem a tudatos munkának és a tapasztalati tudásnak.
A történelemből tudjuk, hogy a bányászat már sok embert emelt
nagy gazdagságba. Már a régi írók tanúsítják, hogy számos virágzó
állam, egész sor király és számtalan magánember a bányákból és azoknak termékeiből szerezte gazdagságát. Ezt már „A régi és új bányákról"9 című munkám első könyvében, sok meggyőző példa kapcsán
bőven kifejtettem. Ezek a példák mind bizonyítják, hogy a bányászat á
vele foglalkozók számára felettébb jövedelmező.
A gáncsoskodók továbbá azt is állítják, hogy a bányászatból származó jövedelem korántsem állandó. Ezzel szemben nem győzik
dicsérni a földművelést. Hogy mire alapítják ezt a véleményüket, nem
tudom, hiszen a freibergi ezüstbányák már közel 400 éve kimeríthetetlenek, a goslari ólombányák pedig már 600 éve adják az ólmot. Mindkét
adat történelmileg hiteles. Selmecbányán és Körmöcbányán az ottani
közös ezüst- és aranybányászat már 800 éves, amit e városok polgárainak ősrégi privilégiumai is tanúsítanak. 10
9
De veteribus ét novís metallis, libri II. Frobenius, Basíleae, 1546. A könyvében idézett
- bányászattal kapcsolatos - műveit magyar címmel adjuk meg. A mű címét az első előforduláskor latinul is feltüntetjük a lábjegyzetben.
10
A magyar történészek írásai, majd a cseh és szlovák archeológusoknak az 1950-es
években folytatott vizsgálatai szerint igazoltnak látszik az a feltevés, hogy a Garam folyó
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Erre azt felelik a bányászat ellenzői, hogy egyes bányáknak a jövedelme nem állandó. Mintha bizony a bányaművelő csak egyetlen bányához volna vagy lehetne kötve és mintha nem állhatnának össze többen,
hogy közös költségre dolgozzanak, vagy mintha a szakmáját ismerő
bányász nem tárhatna fel egy második érctelepet, ha az előbbiben csalatkozott. Különben a Freibergben lévő „Schönberg"-bánya hozama több
mint egy emberöltő óta változatlan maradt. Távol áll tőlem, hogy a földművelés értékét csökkentsem, sőt bármikor szívesen kijelentem, hogy a
bányászat jövedelme kevésbé állandó, mivel a telérek végül mégiscsak
megszűnnek ontani az ércet, míg a szántóföldek általában mindig meghozzák a termést. Azonban: ha a bányahozam nem is állandó, de annál
gazdagabb. Ezért végeredményben azt találjuk, hogy ami a bányászatnál az állandóságból hiányzik, az megtérül a hozam nagyságából, így az
ólombányák évi jövedelme, összehasonlítva a legjobb termőföld jövedelmével, ennek háromszorosa, de legalább kétszerese. Hát még
mennyivel múlja felül ugyanennek a földnek a termésértékét egy ezüstvagy aranybánya hozamértéke! Ezért már Xenophon is nagyon elmésen
és találóan azt ina az athéniek ezüstbányáiról: „Van föld, melyet hiába
vetsz be, nem hoz termést, de ha a mélyébe hatolsz, sokkal több embert
képes eltartani, mintha termést adna." Tartsák meg tehát a földművelők
dús termőföldjeiket és műveljék tovább a termékeny dombokat, de
hagyják meg a bányászoknak a sötét völgyeket és a terméketlen hegyeket, hogy azoknak mélyéből kihozhassák a drágaköveket és a fémeket,
amelyek nemcsak a föld termékeinek értékmérői, hanem az Összes
adható és vehető javaknak is.
A bányászat ellenzői azt is felhozzák, hogy a bányaművelés veszélyes
tevékenység, mert a vájárokat az ártalmas bányalevegő belélegzése megöli, vagy sorvadásba dönti őket a tüdőt gennyesztő por, vagy halálra
zúzza őket a reájuk szakadó kőzet, vagy a beszállásnál lezuhannak az
aknába és karjukat-lábukat törik, nem ritkán a nyakukat is. Márpedig
nincs az a még oly magas nyereség, amelynek érdekében emberek épségét és életét a legnagyobb veszélynek és az élet elvesztésének volna szabad kitenni.
mentén húzódó érclelőhelyek, főként Besztercebánya, Selmecbánya és Körmöcbánya
vidékén már az időszámításunk első századaiban hozzájárultak a bronzkori kultúra kialakulásához. Nincs kizárva, hogy Selmecbánya környékén az említett korszakban már aranyat is termeltek, de az ezüst- és aranybányászat okmány s zerűleg csak 1156-tól kezdve
igazolható. Az ezüst- és aranytermelés ezen a vidéken főleg a XIII. század második felében lendült fel, amikor a magyar királyok Selmecbányát és környékének településeit
bányavárosi rangra emelték. E vidék bányavárosai virágzásuk tetőfokát a XIV. és XV. században érték el. A XVI. század elején Selmecbánya bányászata csökkent és a bányavidék
irányítását is Körmöcbányára helyezték át. A XVI. század második felében azonban a
körmöci aranybányákban is - mint egész Közép-Európában - csökkent a bányák termelése. Az átlagos évi ezüsttermelés Selmecbányán még a XVII. század első felében is kb. 4200
kg-ot tett ki. Kachelmann (1854. p. 39.); Wenzel (1880. p. 6.); Hóman-Szekfű (1936. p109-115.}; Kofán (1953. p. 214.); Benda (1981. p. 163.)
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Ezek a megállapítások - megvallom — nagyon súlyosak, megdöbbentők és vészterhesek, úgyhogy a felsorolt veszélyek elkerülése végett
egyáltalában nem volna szabad bányaműveléssel foglalkozni, hogyha a
vájárok igen gyakran kerülnének veszélybe és a védekezésre nem volna
lehetőség. Mert, ugye, az életösztönnek mégis csak hatalmasabbnak
kellene lennie, mint a világ javai birtoklására irányuló vágynak, még ha
nem is a fémekre gondolunk. Hiszen aki így veszti életét, már nem
nevezhető a javak „birtokosának", legfeljebb a javak örökbehagyójának. Mivel azonban az ilyen esetek ritkák és csak a gondatlan vájárokkal
történnek meg, ezért nem is riasztják vissza a bányászokat a bányamunkától, éppoly kevéssé, mint ahogyan az ácsokat sem rettenti, ha egyikük
vigyázatlanságból a magas épületről lezuhan és kiadja lelkét.
Ez a válaszom azoknak a nagyhangúaknak, akik azzal vádolják a
bányászatot, hogy az haszontalan foglalkozás, egyrészt mert a bányaművelők bizonytalan vállalkozásba fektetik pénzüket, másrészt mert a
bányászat tele van véletlennel és veszedelmekkel.
Most rátérek azokra, akik a bányászatot a többi ember, tehát az egész
emberi nem számára haszontalan valaminek mondják, mivel- szerintük
- az ércek, drágakövek és egyéb ásványok magukban is haszontalanok.
Ezek a gáncsoskodók egyrészt azon erőlködnek, hogy állításaikat
érvekkel és példákkal alátámasszák, másrészt úgy vélik, hogy a szidalmazásnak meggyőző ereje van.
Első érvelésük: a föld nem rejti el az ember szeme elől azokat a javakat, amelyek az emberi nénire hasznosak és szükségesek, hanem - mint
a jóságos és gondos anya - önmaga teríti bőkezűen az ember elé a napvilágra a gabonát, a veteményeket, a mező terményeit és a fák gyümölcseit. Ezzel szemben a föld mélyébe száműzte az ásványokat és ezeket nem
ís szabad onnan felszínre hozni. Mivel azonban a „vaskorszak" gonosz
emberei mégis kiásták az érceket, Ovidius joggal bélyegzi meg arcátlanságukat a következő versben:
Ámde mivel nem volt elegendő nékik az áldás,
Melyet a földanya oszt, lehatoltak a föld ménébe
Kincseiért, hol az alvilág vizei zúgnak,
És fel is hozták onnan a rontás eszközeit:
A rontó vasat s aranyat, mely mindennél rontóbb,
S a háborút velük.
Második érvük: a fémek az embernek semmiféle hasznos termést nem
hoznak, tehát nem is szabad kutatni utánuk. A leiekből és testből álló
embernek nincsen szüksége a föld méhének ásványaira, mert a lélek legédesebb tápláléka a természet szemlélése, a legnemesebb művészetek és
11
tudományok megismerése és az erények befogadása. Ha a lélek ezek11

ható.

A sztoikus filozófusok nézete szerint az erény ésszerű cselekvésekből ál) és tanít-
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ben a legfőbb jókban gyakorolja magát és a felismerés mannájával táplálkozik, akkor nem vágyódik más javak után. Amí pedig a test természetét illeti, úgy azt már a szükséges táplálék és ruházat megszerzése is
kielégíti, holott az anyaföld terményei és különféle állatok az ételek és
italok csodálatos bőségével árasztják el, úgy hogy élelme, gyarapodása
és életének megtartása biztosítva van. A len és a gyapjú, meg az állatok
bundája bőségesen ellátja könnyen megszerezhető és nem is drága ruházattal. Finomabb ruhát szolgáltat a fák ugyancsak könnyen gyűjthető
gyapotja, amelyet „sericum"-nak 12 neveznek, a legfinomabb leplet
pedig a selyemhernyó fonala adja. így tehát a testnek semmi szüksége
sincs a föld sötétjében rejtőző drága fémekre. Ezért helyeslik tudós
emberek Euripides mondását, melyet Sokrates is szeretett idézni:
Bíbor s ezüst nem az emberek létét segítik,
Tragikus actornak valók csak ők.
Dicsérik a rhodosi Tímocreon szavait is: Ó, bár ne mutatnád magad
vak gazdagság, Plútó, se földön, se tengeren. Maradnál a Tartarosban és
Acheronban, mert belőled fakad minden rossz, ami az embereket sújtja!
Phokylides sorainak is sok a magasztalója:
Minden ezüst és arany csak káros és átkos.
Bűnöknek atyja, pestise létnek, rothasztó gonosz
Vagy te, arany! - te kéjjel csábító rontás!
Rablásnak, ölesnek, háborúnak oka!
Testvér a testvérét, gyermek a szülőjét
Gyűlöli és irtja miattad!
Naumachus is az ő szájuk íze szerint beszél:
Por az ezüst és arany csak,
Homok a tengerek partján,
Kavicsszem folyók kanyargó szélén.
De Euripidest már korholják, mert le merte írni Plutusró\, a gazdagságról, ezt a két sort:
Plutus a bölcsek szemében isten,
Minden egyéb bolond s üres locsogás csupán.
Theogntst sem tartják nagyra, mert szerinte:
Plutus, istenek legszebb' s legbékésebbike Jó lehetek veled, mégha rossz vagyok is.
12

A „serer"-ekct keletázsiai néptörzsnek tartották, akik a fákról egy finom szövevényt
- a sericumot - szedték le és abból szövetet készítettek, amely tehát nyilván fagyapotból
állt. Ennek a mesebeli néptörzsnek a neve a sericum szónak egy népies magyarázatából
keletkezett. A siricum azonban a mandzsu sirghé vagy a mongol sirkak szavak latinosodott formája. Ezek a selyem keletázsiai nevei.
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Szidják a spártai Eristodemust, mivel ezt mondta:
Pénz teszí az embert. Aki szegény,
Az se nem jó, se nem tisztelik.
Haragusznak Timoklesre is, aki azt hirdeti, hogy
Az ezüst a halandók lelke és vére.
Akí nem gyűjtött belőle eleget,
Az halottként bolyong az elvének közt.
Végül Menanden vádolják, mert ezt írta:
Epicbarmus istenként magasztalja a vizet,
A szeleket s a tüzet, földet, napot, csillagokat,
Ám ezüstöt és a sárga aranyat.
Házi isteneiddé ha ezeket teszed,
Mindent elérsz, mit vágyad kíván.
S tiéd lesz minden, amit csak kérsz:
Földed lesz s házad, szolgád s barátod,
Lesznek jó bíráid, tanúid, s ha bőkezű lesz,
Téged szolgálnak maguk az istenek is.
A bányászat ellenzői ezeken felül még a következőket hánytorgatják
fel. A bányászok kutatómunkái megbolygatják és tönkreteszik a termőföldeket, ezért egykor Itáliában törvény tiltotta, hogy valaki az érc kedvéért a földet feldúlja és elpusztítsa a termékeny szántókat, a szőlő- és
olajkerteket. A bányaépítkezés, a gépek és kohók miatt egész erdőket és
ligeteket tarolnak le, mert a bánya rengeteg fát nyel el. Az erdőirtások
következtében kipusztulnak a madarak és olyan állatok, amelyeknek
húsa az emberi táplálkozást szolgálja. Mivel az ércet mossák, és ezzel
megmérgezik a folyók és patakok vizét, megölik vagy elűzik a halakat.
Látható mindebből, hogy a bányászat által érintett vidékek lakosai a
szántóföldek, erdők, ligetek kipusztítása és a folyóvizek megrontása
következtében csak nehezen juthatnak élelemhez, s a fahíány miatt az
építkezések nagyon megdrágulnak. Világos tehát, hogy a bányászat
több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz az ércek kíbányászása.
Ennek leszögezése után, példák fegyverzetében, éles harcot kezdenek
és hangos szóval kelnek ki a bányászat ellen, azt állítván, hogy éppen a
legkiválóbb férfiak, megelégedve erényeikkel, távol tartották magukat a
bányászattól. Magasztalják Biast, aki a boldogságot nem a szerencse
által osztott javakban kereste. Ugyanis, amikor szülővárosát, Príenet,
az ellenség elfoglalta és polgártársai, értékes holmijukkal megrakodva
menekültek, valaki azt kérdezte tőle, hogy miért nem menti ő is javait?
Erre Bias azt felelte:
„Mindenemet magammal hordom".
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Sokrates is - így érvelnek tovább - amikor egy hálás tanítványától,
Aristippustól, 20 mine-t'3 kapott ajándékba, a pénzt isten parancsára
megvetette és visszaküldte az ajándékozónak. Anstippus pedig, követve
mestere példáját, maga is megvetette és semmibe vette az aranyat. Amikor egy alkalommal rabszolgáival úton volt és azok a magukkal cipelt
arany súlya miatt csak lassan haladhattak, megparancsolta nekik, hogy
csak annyit tartsanak meg az aranyból, amennyit erőlködés nélkül elbírnak, a többit dobják el. Még Anakreon Teiusból, az ősz, híres költő is
visszaadta Polykratesnek a tőle kapott 5 talentumot,14 mivel a pénz
miatt két éjszakája nyugtalan volt, mondván, hogy a pénz nem éri meg
a gondokat, melyekkel bírása jár.
A filozófusok méltó társakra találtak az arany és ezüst megvetésében
nem egy nemes és vitéz hadvezérben is. így az athéni Phokion, több
hadjárat vezetője, a macedóniai Sándortól ajándékba kapott aranyat
nem becsülte és megvetette. M. Cnrius is visszaküldte a samnitáknak a
tőlük kapott ezüstöt, Fabridus Lascinus pedig az aranyat. Még államok
is akadtak, ahol törvények és rendeletek tiltották a polgároknak az
arany és ezüst használatát és a velük való üzérkedést. A lacedaemonok
Lycurgus törvénye és tanítása alapján szigorúan kutatták, hogy a polgárok birtokában van-e tiltott arany vagy ezüst, s ha ilyet találtak, akkor
a törvényben előírt büntetéseket alkalmazták. A Tigris menti Babytace
város lakóí az aranyat elásták, nehogy valaki használhassa. A skytarchok is elítélték az arany és ezüst használatát, mert féltek a kapzsiság
uralomra jutásától.
De magukat a fémeket is szidalmazzák. Dühösen kárhoztatják az aranyat és az ezüstöt, amelyek szerintük az emberi nem végzetes és gonosz
megrontói. Akik ezeket bírják, azok állandóan a legnagyobb veszélyben élnek, akik pedig híjával vannak, azok amazokra acsarkodnak s
végezetül az arany és ezüst okozza mind a gazdagok, mind a szegények
vesztét, így Polymnestor thrák király megölte kiváló vendégét Polydorost, Priamosnak, Polymnestor apósának és egyben régi barátjának fiát,
csakhogy megszerezhesse annak aranyát. Pygmalion, a tyrusiak királya,
az aranyszerzés lázában, feledve a rokoni köteléket és a vallás tiszteletét,
leszúrta nőtestvére férjét, akí papí tisztséget is viselt. Ugyancsak az
arany kedvéért árulta el Eriphyle az ellenségnek férjét, Amphiaraost,
Lasthenes pedig Olyntb városát macedóniai Fülöpnek. Spurim Tarpemsnak arannyal megvesztegetett lánya bebocsátotta Rómába a szabinokat, C. Curio pedig aranyért adta el hazáját Caesarnak, a diktátornak.
Aesculapiusnak., a híres orvosnak, akit Apolló fiának tartottak, az arany
okozta halálát. M. Crassust, aki a parthusok aranyára áhítozott, fiával és
11 légiójával együtt kardra hányták a győzelmes parthusok és azzal

13
14

A görög mine értéke kb. 1500 Ft.
A görög talentum értéke megfelelt 60 mme értékének.

ELSŐ KÖNYV

45

gúnyolták, hogy a hulla szájába folyékony aranyat öntöttek, mondván:
„Aranyra szomjaztál, nesze, igyál hát aranyat!"
Nődé minek szaporítsuk tovább a történelemből vett példákat?
Hiszen majdnem minden nap látjuk és halljuk, hogy az aranyért és ezüstért ajtókat törnek be, falakat bontanak, szerencsétlen utasokat gyilkolnak le azok az irgalmatlan gonosztévők, akik csak lopásra, templomfosztogatásra és útonállásra születtek. Ám az elfogott tolvajokat felkötik, a szentségtörőket elevenen megégetik, a rablókat meg kerékbe törik.
Az arany és az ezüst miatt háborúkat viselnek, melyek támadóra és megtámadottra egyaránt vészthozók. De ez még nem minden - mondják az
arany és ezüst ellenségei -, mert belőlük burjánoznak a többi gazságok,
mint a szüzek meggyalázása, a házasságtörés, fajtalankodás, vérfertőzés. A
költők, amikor arról verselnek, hogy Jupiter aranyeső képében hullott
Danáé ölébe, azt akarják kifejezni, hogy a főisten arannyal nyitott
magának utat a szűz fellegvárába, hogy azt meggyalázza. Aranynyal és ezüsttel már sokak hűségét rendítették meg, sok hamis ítéletet
vásároltak értük és megszámlálhatatlan gaztettet követtek el miattuk.
Már Propertms megmondotta:
Most élünk igazán mi századiban az aranynak.
Minden tiéd aranyért: megbecsülés, szerelem.
Nincsen erény, hol arany van, nincsen ott hűség és jog,
Ő felé hajlik a törvény, őt szolgálja a bűn.
És Diphilus:
Nincs az aranynál főbb hatalom,
Általa dől és történik minden.
Ezért aztán minden derék ember méltán és joggal veti meg és veszi semmibe az aranyat.
Ezt a nézetet vallja az öreg ember Plautinus versében ís:
Gyűlölöm az aranyat, mert már annyi embernek
Adott álnok tanácsot.
Éles és megvető szavakkal kelnek ki a költők a pénz ellen is, melynek
anyaga arany és ezüst.
Élükön Juvenalis áll:
Légyen a gazdagság bár mégoly szentséges felség:
Templomot nem kap a pénz, oltárt sem rakunk neki.
Más helyen pedig:
Elfajult erkölccsel rontott meg minket a pénz,
Elpuhult gazdagság sorvasztja most századunk.
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Ezért dicsérik oly sokan lelkesen a cserekereskedést, amellyel az
emberek a pénz feltalálása előtt éltek és amellyel néhány fejletlen nép még
ma is él.
Heves gyalázkodással illetik a többi fémet is, elsősorban a vasat, mert szerintük - a vasnál nagyobb veszedelem nem szakadt még az emberiségre. Hiszen vasból készül a kard, a dárda, a lándzsa, a pika, a nyíl, amelyekkel az emberek egymást sebzik és gyilkosságokat, rablásokat követnek
el s háborúznak velük. Ezek a tények haragra gerjesztették Plininsi is, aki
ezt írja: „A vasat most már nemcsak a kézitusában használják, hanem mint
gyors hajítófegyvert is, melyet hol hajítógéppel, hol puszta kézzel, hol tollas nyílként lőnek kí. Ezt az utóbbi módot az emberi szellem leggaládabb
bűnének ítélem, mert hogy minél gyorsabban érje utol az embert a halál,
szárnyat adunk a vasnak és feltollazzuk." Ám, míg a hajítólövedék csak
egyetlen ember testébe fúródhat, akár mint nyíl röpül ki, akár skorpióból
vagy katapultából15 hajítják, addig a bombarda vasgolyója kilőve több
ember testét ütheti át, és nincs az a kemény márvány vagy szikla, melyet
lökésének ereje össze ne zúzna.
A földdel egyenlővé teszi a legmagasabb tornyot, áttöri és ledönti a
legvastagabb falat. A régiek követ hajító gépei, faltörő kosai és egyéb
ostromgépei ugyan átlyukasztották a falakat és megrongálták a védősáncokat, de a bombardával összehasonlítva, nem nagy erőt képviseltek.
A bombardák mennydörgésszerű, irtózatos durranásokat és zajt hallatnak. Tarajos lángok csapnak ki belőlük, akárcsak a villámok, tönkre
zúzzák az épületeket, összeomlasztják őket, tüzet okádnak és tűzvészt
támasztanak.
Korunk istentelen embereiről több joggal lehetne azt mondani, amit
egykor Salmoneusról mondtak, hogy kitépték és elrabolták Jupiter kezéből a villámokat. Mi több, azt is mondhatni, hogy ezt az emberformájú
vészt egyenesen a pokol küldte a földre, mert segítségével az Orcus egyetlen csapással egész sor halálba hanyatlót ragadhat magához. Mivel
pedíg manapság a kézben tartható bombardák ritkák, a nagyobbakat pedig sohasem vasból, hanem a réz és az ón bizonyos ötvözetéből készítik, ezért a rezet és az ónt még a vasnál is hangosabban átkozzák.
Közben Phalaris ércbikáját és a pergamoniak ércökrét, a vaskutyát, a
lovacskát, a kéz- és lábbilincseket, az ékeket, horgokat, a tüzes vaslapokat
sem mulasztják el emlegetni. Akiket ezekkel kínoznak meg, magukra vállalnak olyan gaztettet és becstelenséget, melyet sohasem követtek el. Sok
ártatlan embert kínoztak így irgalom nélkül, szörnyű szenvedések közt
halálra.

15
A skorpió és a katapulta hajítógép volt a görögöknél, amellyel nyilakat, köveket hajítottak.
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Az ólmot is rontó és vészthozó anyagnak mondják. Folyékony állapo16
tában emberkínzásra is használják. Erre utal //oraízwsnak a szerencséről
írt verse ís:
Előtted ott az irgalmatlan kényszer,
Szöget szorít és éket vaskeze,
És nála van a rettenetes horog,
S az olvadt ólom gyilkoló heve.
Hogy pedig az ólmot még gyűlöletesebbé tegyék, felhozzák a kis bombardáknak ólomgolyóit és ólomgolyóbisait, mint a sebzés és öles további
eszközeit.
Mivel tehát a természet a fémeket mélyen a föld mélységeibe rejtette, s
mivel nem szükségesek az élethez, ezért a legértelmesebb emberek elutasítják és megvetik őket. Mivel továbbá, a földből kiásva, mindig sok és
nagy bajoknak okozóivá váltak, következésképpen a bányászat az emberiségre nemhogy nem hasznos, hanem egyenesen káros és vészthozó.
Ezek a sötét okfejtések nem egy embertársat annyira felmgerelnek, hogy
a legádázabb gyűlölettel tekintenek a fémekre és forrón kívánják, bár soha
sem teremtettek volna, de ha már léteznek, akkor soha emberkéz ki nem
ásta volna őket.
Nos, mínél inkább elismerem ezeknek a férfiaknak tiszta szándékait,
feddhetetlenségét és jóhiszeműségét, annál erősebben érzem kötelességemnek, hogy kitépjem lelkűkből a tévedés tüskéit és tisztára gyomláljam
gondolkodásukat, mert azt akarom, hogy győzzön a helyes és az egész
emberiségre üdvös felfogás.
Tehát, először is azok, akik a fémeket vádolják és lemondanak használatukról, nem látják, hogy voltaképpen magát az Istent vádolják és mondják
bűnösnek, mert hiszen, szerintük, bizonyos dolgokat hiába és cél nélkül
teremtett, tehát O az ebből származó bajok előidézője. Ez a felfogás pedig
istenfélő és józan férfiakhoz méltatlan.
Másodszor: az anyaföld a fémeket bizonyára nem azért rejti el, mert
nem szeretné, hogy az emberek azokat kiássák, hanem azért, mert az előrelátó és bölcs természet minden dolog számára kijelölte a megfelelő
helyet, s ezért a fémeket a sziklák ereiben, hasadékaiban és vetődéseiben
növeszti, vagyis mintegy az anyag saját edényeiben és tartályaiban,
amelyek a fémek sajátos tulajdonságainak a legjobban felelnek meg. Más
helyen vagy a szükséges anyag hiánya miatt nem jöhetnének létre, vagy ha
a levegőn keletkeznének, ami nagyon ritkán fordul elő, nem találnak a felszínen olyan helyet, ahol beágyazhatnák magukat és ezért saját erejük és
súlyuk folytán lefelé süllyednek a földbe. Vagyis: mivel a fémek sajátos és
állandó tartózkodási helye csak a föld belseje lehet, van-e, aki nem látja be,
hogy a gáncsoskodók állításaikat nem képesek meggyőző érvekkel bizonyítani.
16

Ódák 1.35. p. 17.
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Nődé, állítanak ők még egyebet is! Mivel a fémek a földben, mint létrejöttük sajátos elemében rögzítettek, nem szabad felszínre hozni, hanem
meg kell hagyni őket rejtekhelyükön. Nos, én ezeknek a kellemetlen okoskodóknak a halak példájával szeretnék felelni. A halakat nyugodt szívvel
kifogjuk elemükből, holott a vizek, sőt tengerek vízében ők is elrejtőznek,
pedig a tengerek mélységeit kutatni távolabb áll az embertől, ettől a szárazföldi létre teremtett lénytől; mint a föld belsejébe leásni. Ahogyan a madarak a levegőben való szabad röpködésre vannak teremtve, úgy a halak arra,
hogy a vízben úszkáljanak. A többi állatnak a természet a földet adta lakóhelyül, az embernek is a föld az otthona, de azt azért kapta, hogy meg is
művelje és belsejéből kihozza az érceket és egyéb föld alatti dolgokat.
Ujabb ellenvetés: ígenám, de a halakat megesszük, míg az ásványokkal
sem éhségünket, sem szómjúságunkát nem olthatjuk, de még arra sem
alkalmasak, hogy befedjük velük meztelenségünket. Ez a második érvük
annak bizonyítására, hogy a fémeket kiásni tilos. Azonban az ember fémek nélkül nem tudja előállítani az élethez és ruházkodáshoz
szükséges dolgokat. A mezőgazdaságban, amely szükségleteink túlnyomó részét szolgáltatja, eszközök nélkül semmiféle munkát tökéletesen el nem végezhetünk. A földet az ekevassal szántják fel, a kidöntött
fatörzsek tövét és a felső gyökereket csákánnyal emelik ki, az elvetett
magot elboronálják, a vetést gyomlálják és kapálják, az érett kalászt,
miután a szár egy részével együtt lesarlózták, a szérűn kicsépelik, vagy
a levágott kalászokat csűrbe takarítják és később cséphadarókkal kiverik belőlük a magot, melyet aztán gabonarostával megtisztítanak a pelyvától, végül a tiszta gabonát a magtárba rakják, ahonnan szükség szerint
előveszik. Ha jobb és gazdagabb termést akarunk, akkor a fákat körül
kell ásni, meg kell nyesni és szemezni vagy oltani kell őket. Csupa olyan
művelet, amely munkaeszközök nélkül elképzelhetetlen. De a folyékony táplálékokat, a tejet, mézet, bort, olajat sem lehet megőrizni edények nélkül, éppígy nem lehet megóvni a háziállatokat istállók nélkül a
tartós esőtől és az elviselhetetlen hidegtől. A gazdasági eszközök javarésze vasból van, így az ekevas, a csákány, a borona fogai, a kapa, a sarló
és a kasza, a fűrész, a szecskavágó, a venyigeolló, az ásó, a bicska, a villa,
a nádvágó. Az edények egy része rézből és ólomból készül. De még a
fából való edények sincsenek teljesen vas nélkül, ahogyan a borospincét,
az olajkamrát, az istállót vagy a gazdasági épületek bármelyikét sem
lehet vas és vasszerszámok nélkül elkészíteni és felszerelni. Amikor
pedig szarvasmarhát, urukét, kosokat és más vágóállatot a legelőről a
mészárszékbe hajtanak, vagy amikor a majoros beküldi a szakácsnak a
kakast, a tyúkot vagy a hízott kappant, vajon tagló és kés nélkül le tudják-e vágni és feldarabolni ezeket az állatokat?
Az üstökről és a rézből való konyhaedényekről nem is beszélek, mert
a hús megfőzéséhez a cserépedények ugyanúgy megfelelnek, de már a
fazekas ezeket sem formálhatja szerszámok nélkül, ahogy általában vas
nélkül nem lehet szerszámokat készíteni. Ha pedig a vadászat, a mada-
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rászat és a halászat adja élelmünk egy részét, akkor itt is az a helyzet,
hogy a vadász a hálóba esett szarvast vasnyárssal, az állót vagy futót vasnyíllal vagy a bombarda golyójával öli meg. Nemde a fajdkakast vagy a
fácánt úgy nyilazza le, vagy golyóval teríti le? A hurkokról és egyéb
kelepcékről, melyekkel a császármadarat, a harkályt és a többi erdei
szárnyast fogják, hallgatok, nehogy felesleges részletezésbe essem.
Végezetül csak még annyit, hogy vajon a halász nem horoggal és hálóval
fogja-e a tengerből, a halastavakból és a folyók vizéből a halat? A horog
pedig vasból van, a háló nehezékei pedig ólom- vagy vasgolyók. No és
a halászzsákmány feldarabolásához és kibelezéséhez ismét csak kés és
bárd szükséges.
Úgy érzem, a táplálkozásról már kelleténél többet beszéltem. Most
áttérek a ruházkodásra. A ruházat gyapjúból, lenből, tollból, szőrből és
bőrből készülhet. A birkát megnyírják, aztán a lenyírt gyapjút fésülik,
majd a szálakat fonják és sodorják, aztán a láncfonalakat a szövőszékre
akasztják, keresztbe beíeszövik a vetülékfonalat és a fésűvel leverik,
úgyhogy végül is vagy csak fonalakból, vagy elegyesen fonalakból és
szőrből megszületik a szövet, a posztó. A lent először kinyűvik, aztán
vasfésűvel gerebenezik, majd áztatják, megszárítják, aztán lentörővel
zúzzák, törik, tilolják, rostokra bontják, fonalakká vékonyítják és végül
megszövik. Mármost van-e a takácsnak és a lenszövőnek olyan szerszáma, amely nem vasból készült? Tud-e a szabó posztót vagy vásznat
vágni kés vagy olló nélkül? Vagy tud-e tű nélkül varrni? Bizony, még az
a tengerentúli nép, amely teste befedésére tollakból összefűzött ruhát
használ, még az sem tud meglenni hasonló szerszámok nélkül. A szűcsök sem nélkülözhetik a munkaeszközöket, bármilyen állat irhájáról
legyen is szó. Ugyanígy a vargának is dikicsre van szüksége, meg vakarókésre, meg árra, hogy a sarut elkészíthesse. Mindezek, a test befedésére szolgáló dolgok vagy szövöttek, vagy varrottak. Az épületek, amelyek ugyanazt a testet eső, szél, hideg és hőség ellen védik, sohasem
készülhetnének el fejsze, fűrész, fúró és más vaseszközök nélkül.
Kell-e még több érv? Ha a fémek az ember használatából eltűnnének,
velük együtt tűnne el az egészség megvédésének, a kultúránkhoz méltó
életmód folytatásának lehetősége is. Fémek hiányában az emberek csak
a legnyomorultabban és legmegalázóbban tengethetnék életüket a
vadállatok között. Vissza kellene térniök a makkevéshez, az erdei
bogyókhoz, a fű- és gyökérrágáshoz, tíz körmükkel ásnának maguknak
odút éjszakára, míg napközben vadállatok módján csatangolnának az
erdőn és a mezőn.
Mivel mindez meggyalázása volna az emberi értelemnek, a természet
eme legnagyobb, legáldásosabb ajándékának, van-e aki annyira balga és
önfejű, hogy továbbra is tagadná a fémek szükséges voltát az élelem és
a ruházat megszerzésénél, és nem akarná belátni, hogy a fémek az
emberi élet fenntartását szolgálják.
A további vádakra válaszom az, hogy mivel a bányászok többnyire
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terméketlen hegyekben vagy sötét völgyekben és szurdokokban
bányásznak, szántóföldeket vagy egyáltalában nem, vagy csak csekély
mértékben tesznek tönkre. Ahol kénytelenek erdőket és ligeteket letarolni, ott a cserjék és fák gyökereinek kiirtása után gombát vetnek, s
ezek az új termőterületek rövid időn belül oly gazdag termést hoznak,
hogy az a kár, melyet a lakosság a fabeszerzés megdrágulása folytán
szenved, busásan megtérül. Az ércből nyert fémek értékéből pedig a
legkülönfélébb szárnyasokat, ehető vadat és halat lehet vásárolni és a
bányavidékre hozatni.
Most pedig lássuk a felhozott példákat.
Prienei Bias szülővárosa elfoglalásakor semmi értéket sem vitt magával a városból, s mint bölcsnek tartott férfi, saját személyét sem féltette
az ellenségtől, bár ezt róla bizonyossággal mégsem lehet mondani, mert
hiszen futásnak eredt. Nos, az én szememben nem nagy dolog az ingóságokat veszni hagyni, amikor már elveszett a ház, a birtok, sőt a legféltettebb kincs - a haza is. Nézetem szerint Bias azzal bizonyíthatta volna
be meggyőzően, hogy a javakat megveti és semmibe veszi, ha azokat
még a város bevétele előtt rokonainak vagy barátainak ajándékozta,
vagy a szegények között elosztotta volna. Ez önkéntes áldozat lett volna, míg azt, amit Görögország annyira megcsodál, nyilván az ellenség
nyomása alatt cselekedte, a félelem fojtogatásában. Sokrates sem vetette
meg az aranyat, csupán tanításért nem akart pénzt elfogadni. Ha pedig
a kyreneí Aristippos azt az aranyat, amelyet rabszolgáival eldobatott,
összeszedte és megőrizte volna, akkor azzal megvehette volna mindazt,
amire szüksége volt és nem kellett volna pénztelensége miatt Dyonisiusnak, a szicíliai zsarnoknak hízelegnie, amiért aztán rajta ragadt „a király
kutyája" csúfnév. Ezért korholja Horatmsná.117 Damasippus a gazdaságot mindenek felett imádó Stabermsi: „Mennyiben hasonlít ez a görög
Aristíppusra, aki Lybia közepén elhajíttatta rabszolgáival az aranyat,
mert miatta lassabban haladtak? Vajon melyik bolondabb a kettő közül?"
Bolond, aki a gazdagságot többre becsüli az erénynél, de bolond az is,
aki eldobja magától és megveti, holott jó hasznát vehetné. Ellenben,
amikor Aristippos egy más alkalommal az aranyát a hajóról a tengerbe
dobta, akkor megfontoltan és okosan cselekedett. Miután rájött arra,
hogy a hajó, melyen utazik - kaíózhajó, félteni kezdte az életét és
számba vette aranyát. S mikor aztán az aranyat nehéz szívvel a tengerbe
dobta, felsóhajtott, mintha véletlenül tette volna. Mégis, kimenekülve a
veszedelemből, így szólt: „Jobb, hogy az arany süllyedt el, semhogy én
vesztettem volna el életemet miatta."
17
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Lehet, hogy néhány filozófus és Anakreon, a teosi költő, megvetették
az aranyat és ezüstöt, a clazoméniai Anaxagoras pedig otthagyva földjeit, melyek birkáit táplálták, a thébai Crates meg, amikor terhes lett
neki a családi birtok és a többi anyagi gond, mert miattuk nem tudott
zavartalanul elmélkedni, hátat fordított 8 talentomnyi vagyonának,
megelégedett egyetlen köpennyel és egy útizsákkal, s mint szegény
ember, minden gondját, gondolatját és igyekezetét a bölcselkedésre fordította. Nos, rendben van, ezek a filozófusok megvetették az anyagi
javakat, de a többi ember talán ugyanezt cselekedte? Beszüntették talán
az állattenyésztést? Nem művelték tovább a földeket? Nem laktak
házakban? Hát bizony, fentiekkel ellentétben sokan, akik nagy vagyon
felett rendelkeztek, buzgón foglalkoztak a tudományokkal s az isteni és
emberei dolgok felett való elmélkedéssel, így Aristoteles, Cicero és
Seneca.
Ami Phokiont illeti, nem lett volna okos dolog elfogadnia Nagy Sándortó\ a küldött pénzt, mert a király is, ő maga is gyűlöletessé váltak
volna az athéni nép előtt. Ez a nép különben később nagyon hálátlanul
viselkedett a kiváló emberrel szemben, hisz kiüríttette vele a méregpoharat. De miért vonakodott M, Curtius és Fabritius Lustinius elfogadni
az ellenség aranyát? Mert az ellenség arra számított, hogy az arany segítségével megtántoríthatja ezeket a férfiakat, vagy kihívja ellenük polgártársaik gyűlöletét, s így meghasonlást szítva a rómaiak között, felforgathatja a köztársaságot, Lykurgus pedig jobban tette volna, ha olyan törvényeket ad a spártaiaknak, melyek az arany és ezüst helyes felhasználására tanítják a népet, ahelyett, hogy ezeket az alapjában hasznos javakat
kiküszöbölje. S vajon ki nem látná be, hogy a Babytakebeliek 18 botor és
irigy emberek voltak? Az arannyal megvásárolhatták volna mindazt,
aminek híjával voltak, vagy odaadhatták volna a szomszéd népeknek,
akiket ezzel leköteleztek volna. Végül a skytarchák 19 pusztán azzal,
mert elítélték az arany használatát, még nem mentesültek a fösvénységtől, mert fösvény az az ember is, aki a birtokolt javakat nem használja.
Most pedig válaszolnom kell azokra a vádakra, melyek a bányászat
termékei ellen irányulnak. Először is az emberiség megrontóinak
bélyegzik az aranyat és az ezüstöt, mert birtokosainak vesztét okozza.
Vajon nem kellene-e ugyanilyen jogon mindent, amit az ember birtokol, végzetesnek nevezni? Például a lovat, a ruhát és hasonlókat. A szép
ló, vagy a gazdag öltözet arra késztetheti a rablót, hogy megölje e javak
tulajdonosát. Talán hagyjunk fel emiatt a lovaglással és járjunk gyalog?
Vagy ne öltözzünk fel és járjunk meztelenül? Csak azért, mert valahol
egy útonálló fegyvere kioltotta egy utas életét, hogy elvegye lovát és
ruháját?
18

Város a Tigris folyó partján.
Skytarchák a szkíták (szittyák) vezérei voltak. A szkíták földjén felkutatott sírhalmok rendkívül sok aranytárgyat tartalmaztak. Domanovszky (1938.).
19
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Hasonló a helyzet az arany és az ezüst birtoklásával. Mivel pedig
mindezeket a javakat nem nélkülözhetjük, óvakodni fogunk attól, hogy
rablók kezébe essünk, s mivel nem tudjuk Őket mindig elkerülni, ezért
a hatóságokra hárul a feladat, hogy a gonosz és elvetemült embereket a
kínzómester és a hóhér kezére juttassa.
Az sem áll, hogy a földből kiásott dolgok háborúskodásra adnak
okot. Ha ugyanis valamelyik zsarnok lobogó szerelemre gyullad egy
szép nő iránt és hadat indít a város ellen, mely a szép nőt őrzi, akkor ezt
a háborút a zsarnok féktelen szenvedélye idézte elő, nempedig a hölgy
bájos ábrázatja. Ugyanígy a kapzsiságra kell hárítanunk a felelősséget,
és fel kell mentenünk a fémeket, ha egy másik kényúr, az arany és ezüst
utáni vágytél elvakítva, fegyverrel ront rá a gazdag népekre. Mindig a
saját gonoszságunk a rugó, amikor eszeveszett támadások és gyalázatos
erőszakoskodások a népek jogait sértik és megtiporják.
Ezért helytelenül keresi a háború okát az aranyban Tibuttus, amikor
azt mondja:
Minden bűn a híú aranyé, hisz háború nem volt
Míg telí bikkfakupák álltak az étkek előtt.
De már Vergilius az embergyilkosság indítóokát a kapzsiságban látja,
amikor Polymnestorról így vélekedik:
Mit néki jog? Polydor aranyát gyilkolva rabolja,
Lásd mire késztet a vágy, ha aranyra éhes a szív.20
S ismét helyesen ítél, Pygmalionról szólván, akí Sicherst megölte:
És az aranytól kábán és vakon,
Karddal tört titkon az óvatlanra.21
Mert a sóvárgás az arany és mások javai után vakká teszi az embert.
És ez az istentelen mohóság mindig és mindenhol gyalázatba taszítja és
bűnbe sodorja. Nem hiába tartják a kapzsiság rabszolgáit mindenhol
aljas és becstelen embereknek. Ha pedig valaki arannyal, ezüsttel és drágakövekkel gyŐzí le a nők ellenállását, hűtlenségre csábítja őket, vagy
megvásárolja a bírákat, és egyéb gonosztetteket követ el, akkor mindezért megintcsak nem a föld alatti ércek felelősek, hanem a perzselő,
emésztő emberi szenvedély, a lélek vak és istentelen gerjedelme. Az
arany és az ezüst ellen emelt vádak tulajdonképpen a pénzre értendők,
bár a költők kifejezetten a fémeket nevezik meg. A pénz védelmében
pedig a következők hozhatók fel:
30
21

Aeneis 3. ének 55-57 sor.
Aeneis l. ének 348-350 sor.
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Akik a pénzt helyesen használják fel, azoknak javára válik, akik nem
tudnak bánni vele, azokra káros és veszélyes. Igen helyesen mondja
Horatius:
Hogy mire hasznos a pénz, mit is vásárolhatsz érte?
Jó kenyeret, olajat, hozzá még jó kupa bort.
Más helyen pedig:
Gazdád vagy szolgád a pénz? Biz* pórázon vezet,
Hogyha nincsen erőd, hogy inkább te vezesd őt.22
Okos és élelmes emberek, eltűnődve a cserekereskedelmen, melyet
hajdan, műveletlenségük idején, a népek folytattak, s mely még ma is
fellelhető egyes vad törzseknél és barbár nemzeteknél, azt látták, hogy
a cserekereskedelem rengeteg nehézséggel és fáradsággal jár. Erre feltalálták a pénzt. Ennél hasznosabbat nem lehetett volna feltalálni. Mivel
egy kis arany- vagy ezüstérme nagy és súlyos dolgokkal ér fel, segítségével az egymástól távol lakó népek minden nehézség nélkül bonyolíthatják le kereskedelmüket, ezt a polgári társadalomban nélkülözhetetlen
tevékenységet.
A vas, réz, ólom ellen elhangzó vádak nyílt eszű, komoly férfiaknál
nem találnak meghallgatásra. Hiszen nyilvánvaló, hogyha ezek a fémek
eltűnnének életünkből, akkor az emberek bősz haragra gerjednének és
féktelen dühükben foggal-körömmel és ököllel mennének egymásnak
vadak módján. Kölcsönösen dorongokkal vernék agyon, vagy kövekkel
terítenék le egymást, mert az ember nemcsak vassal tud ölni, hanem
méreggel, kiéheztetéssel és agyonszomjaztatással is. Képes torkon
ragadni és megfojtani, elevenen eltemetni, vízbe fullasztani, felakasztani, megégetni embertársát, vagyis valamennyi elemet fel tudja használni
mások elpusztítására. Vannak, akiket a vadállatok elé vetnek, másokat
nyakig bevarrnak a frissen vágott állat bőrébe és ebben az állapotban a
férgeknek engedik át őket, hadd lakmározzanak rajtuk. Egy másikat a
halastóba vetnek, ahol a murénák marcangolják szét. Ismét másokat
olajban főznek, vagy olajjal bekent testtel kikötik őket a legyek és
darazsak prédájául. Van akit halálra vesszŐznek vagy botoznak, megköveznek vagy a sziklafalról löknek le a mélységbe.
Az emberek megkínzásához sem szükségesek a fémek. A hóhér forró
viasszal perzselheti az áldozat altestének és hónaljának szőrzetét, vagy
gyolcskendőt dughat a a szájába, s mikor az a lélegzés folytán lassan a
torokba csúszik, hirtelen és erőszakosan visszaránthatja, vagy hátára
kötözött kezeinél fogva fokozatosan a magasba húzhatja, hogy onnan
visszaejtse, vagy hasonló helyzetben a mennyezetgerendához kötözheti

22

A hasonlat egy olyan állatra vonatkozik, amelyet kötélen vezetnek, de amely néha
magával ragadja a vezetőjét és átveszi a vezetést.
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és lábaira nehéz követ köthet, vagy tagjait kínzószerszámokkal szétfeszítheti. Mindezekből azt látjuk, hogy nem a fémeket illeti vád, hanem
a mi saját gonoszságainkat: a haragot, kegyetlenséget, torzsalkodást,
uralomvágyat, kapzsiságot és kéjvágyat.
Felmerül most már a kérdés, vajon az ércek a jó vagy a rossz dolgok
közé sorolandók-e? A peripatetíkusok a gazdagság minden fajtáját a jó
dolgok - a javak - közé számították és külső javaknak nevezték, mert a
javak nem a lélekben, sem a testben, hanem mindkettőn kívül léteznek.
Szerintük csak tőlünk függ, hogy a javak sokféleségét jól vagy rosszul
használjuk-e fel. A jó férfiak jóra használják s így számukra hasznosak,
a rosszak ellenben rosszra, tehát számukra haszontalanok. Sokrates
mondta, Hogy a bor a hordó szerint változik, a gazdagság pedig a tulajdonosok erkölcse szerint. A sztoikusok, ezek a finom, szellemes vitatkozók, a gazdagságot ugyan kiveszik a javak közül, de mégsem sorolják
a rossz dolgok közé, hanem az általuk „közömbösnek" nevezett dolgokhoz számítják. Az ő nézetük szerint csak az erény jó, s csak a bűn
rossz. Minden más közömbös. Tehát az ő szemükben közömbös, hogy
valaki egészséges-e vagy beteg, szép vagy rút. Végül is „oly mindegy,
hogy gazdag és ősi vérből való vagy-e, vagy hogy szegényen és alacsonyrendűen élsz-e itt a nap alatt."
Én azonban a magam esze szerint nem bírom belátni, hogy az, amí
természettőHogva és önmagában jó, mért nem kaphatna helyet a javak
között? Az érceket kétségtelenül a természet hozza létre s az emberi fajnak sokféle és nélkülözhetetlen szolgálatokat tesznek, nem is szólva
arról, hogy megszépítik az életet, ami szorosan hozzá tartozik a hasznosságukhoz. Ezért nem helyes és nem méltányos elvitatni tőlük azt a
helyet és rangot, melyet a javak sorában elfoglalnak. Ha valaki helytelenül használja őket, ez még nem jogcím arra, hogy a rossz dolgok közé
vessük őket. Ugyan, melyikét a javaknak nem tudnánk jól és rosszul
egyaránt használni? Erre az ellentétes felhasználásra szeretnék néhány
példát hozni. A bor, ez a felette nemes ital, mértékkel élvezve elősegíti
az ételek megemésztését, fokozza a vérképződést és élénkíti a nedvek
keringését a test valamennyi részében; táplálékul is szolgál és nemcsak
a testre van kedvező hatással, hanem a kedélyre is, mert elűzi szellemünk homályát és komorságát, megszabadít gondjainktól és bánatainktól, derülátóvá tesz és bizalommal tölt el a világ iránt. Ha azonban mértéktelenül isszák, árt a testnek és beteggé teszi. A részegnek eljár a szája,
tombol, őrjöng és mindenféle gyalázatosságot és gaztettet követ el.
Ezért nagyon találó Theognis mondása:
Vesztedbe dönthet a bor, melyet magadba Öntesz,
Ellenben hasznos és jó, mértékkel hogyha iszod.

23
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De nem akarok tovább a külső dolgoknál időzni, s ezért áttérek a test
és a lélek javaira. Ezek közül az erő, a szépség és a szellemi tehetség
emelkednek ki. Hogyha valaki, erejében bízva, szorgalmasan dolgozik
és így magát és családját tisztességesen és jól ellátja, akkor ez az ember
a reá bízott testi erőt jól használja fel, de visszaél vele, ha azt gyilkosságra és rablásra fordítja. Éppígy a szép nő, aki egyedül hites férjének
akar tetszeni, szépségét jóra használja, de ha ledér, erkölcstelen életet él,
akkor rosszra fordítja. Hasonlóképpen az ifjú jól használja szellemi
tehetségét, ha azt a tudomány és a művészetek szolgálatába állítja, viszszaél vele, ha elméje élességét és gyorsaságát csalásra, hazudozásra,
mások behálózására, elcsábítására fordítja. Az az ember pedig, akí a
bort, az erőt, a szépséget és a tehetséget nem hajlandó a hasznos javak
közé felvenni, mert esetleg valaki visszaél velük, az magát Istent gyalázza és sérti, mindezen javak legfőbb teremtőjét. Ugyancsak Isten ellen
követ el bűnt, aki a föld mélyének kincseit, az érceket kirekeszti a javak
összességéből. Nagyon helyesen ítéltek erről ís a görög költők.
így Pindaros:
Az erény fényében
Tündöklő pénz egynél több
Utat mutat, hogy sorsod céljait
Valóra válthasd.
Vagy Sappho:
Ott hol erény nincs, átkozott vendég az arany,
Ám minden jónál jobb, együtt a kettő ha jár.
Vagy Kallimachos:
Nem tesz naggyá sem erény nélkül az arany,
Sem arany nélkül az erény.
Vagy Ántipbanes:
Zeusral Mondjad, miért legyen gazdag az ember?
Mondjad, miért vágyunk úgy az aranyra?
- Segítni hogy tudjunk barátainkon, s a hálának,
E legkedvesebb istennőnek, magját vessük el.
Ellenfeleink vádjainak és érveinek megcáfolása után állítsuk most
össze a bányaművelés előnyeit és hasznos oldalait.
Elsőben hasznos az orvosoknak,24 mert azokat a gyógyszereket szolgáltatja, amelyekkel sebeket, fekélyeket, sőt még a pestist is gyógyítják.
24

A bányászat orvosi jelentőségét Agricola már a Bermannus című művében megfelelően kiemelte. Herlítzius (1960. p. 43.) hangsúlyozza, hogy az ásványok milyen nagy mértékben találtak gyógyászati célú felhasználásra Agricolánál. Wilsdorf (1959. p. 144.) megállapította, hogy az orvostudomány, az ásványtan és a bányászati tudományok a XVI. században sokkal szorosabb összeköttetésben voltak, mint azt korábban feltételezték.
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Ha más okunk nem volna a föld mélyének kutatására, már ezért is érdemes volna bányászkodni. Másodszor hasznos a festőknek, mert különféle festékanyagot ad. Az ezekkel befestett falak nem engedik át a kívülről jövő nedvességet, mint azt más festékek teszik. Hasznos továbbá az
építőmestereknek, mert a földben terem a márvány, a hatalmas, tartós
épületek építésére s azok díszítésére legalkalmasabb anyag. Hasznos
azoknak is, akiknek lelke elmúlhatatlan dicsőségre vágyik, mert a
bányászat adja az érmék, szobrok és más emlékművek készítéséhez való
anyagot, a fémeket;, melyek az irodalmi emlékek mellett mintegy az
emberek halhatatlanságát biztosítják. Értékes szolgálatokat tesz a
kereskedőknek ts, mert — mint már említettem - a fémekből vert pénz
sok vonatkozásban alkalmasabb csereeszköz, mint a nehézkes cserekereskedelem. Van-e egyáltalában valaki, akinek a bányászat nem hasznos? Éppen csak érintem azokat a tetszetős, ízléses, művészi kidolgozású és egyben hasznos tárgyakat, melyeket az arany- és ezüstművesek,
a réz-, ón- és vasöntők készítenek végtelen változatokban a fémekből.
Melyik ötvösmester tudna fémek nélkül tökéletes, szép művet alkotni?
Ha nem használhatna vas- és rézszerszámokat, akkor kőből és fából
sem alkothatna műtárgyakat.
Az elmondottak világosan bizonyítják a fémek hasznosságát és azt,
hogy mennyi kényelmet nyújtanak. Ha az ember nem találta volna fel a
bányászatot, akkor sohasem jutott volna ezeknek a javaknak az élvezetéhez. Akad-e ezek után még valaki, aki nem ismerné fel a bányászat
hasznos és szükséges voltát? Röviden összegezve tehát: az ember nem
lehet meg a bányaművelés nélkül, de az isteni jóság sem akarta, hogy
nélkülözze annak áldásait.
Azt a kérdést ís felvetik, hogy vajon a bányászkodás tisztességes
emberhez illő becsületes foglalkozás-e, vagy pedig megvetendő és
becstelen tevékenység. Mi a tisztes mesterségek közé soroljuk, mert
minden mesterség, mely nem Isten ellen való, nem undorító vagy s/enynyes, becsületes mesterségnek tartandó. Ilyen természetű a bányamunka is, mivel a javakat és a vagyont igaz és becsületes módon gyarapítja, ahogy azt rögtön bizonyítani is fogom. Tehát teljes joggal soroljuk a bányászatot a tisztes mesterségek közé.
Tehát: - először is a bányász keresete- (legyen szabad Összevetnem
a jó jövedelmet adó egyéb foglalkozási ágakkal) - éppen olyan becsületes forrásból fakad, mint a földművesé. A paraszt, amikor beveti földjét,
nem árt ezzel senkinek, jogtalanságot nem követ el, bármilyen gazdag
is legyen a termés. Ugyanígy a bányász sem károsít meg senkit, amikor
érc után kutat és bányát telepít, akármilyen nagy tömegű arany vagy
ezüst jutalmazza is fáradságát. A vagyongyarapításnak ez a két módja
egyaránt tisztességes, nemes és szabad emberhez méltó. A harcosok
zsákmányolása és fosztogatása ellenben legtöbbször istentelen, mert a
háború őrülete nem kímél sem egyházi, sem világi javakat. És keveredjék bár a legigazabb király háborúba egy kegyetlen zsarnokkal, a hadjá-
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rat folyamán a bűnösök nem veszthetik el vagyonukat anélkül, hogy
ugyanez a sors ne érné az ártatlan és szegény népet is, az aggokat, asszonyokat, szüzeket, árvákat. A bányász viszont rövid időn belül tekintélyes vagyont gyűjthet minden erőszak, minden csalás és alávalóság nélkül. Nem áll az a régi közmondás, hogy „Minden gazdag gonosz, vagy
gonosznak az örököse". Ebben a tekintetben némelyek szembe helyezkednek velünk és gúnyosan azt állítják, hogy a bányászok vagy gyermekeik előbb-utóbb nyomorba jutnak, mivel vagyonukat nem tisztességes
úton szerezték. Szerintük mindennél igazabb Naeviusnak, a költőnek mondása: „Ebül szerzett vagyon ebül vész el." Márpedig a
bányászok becstelen módon tollasodnak meg, mondják ők. Alighogy
valahol a bányaáldás reménye mutatkozik, máris hol a fejedelem, hol a
hatóság forgatja ki a tulajdonosokat a bányabirtokból, vagy valamilyen
ravasz és körmönfont szomszéd kezd viszályt, hogy megszerezze
magának a bányát, vagy a bányahivatal vezetője jogtalanul magas költséghozzájárulást ró ki a bányatársakra, hogy aztán ha nem tudnak vagy
nem akarnak fizetni, megfossza őket birtok joguktól, és a bányát minden jog ellenére sajátmagának kaparintsa meg. Az is előfordul, hogy
valamelyik bányagondnok agyaggal vagy földdel álcázza a telér ércdúsabb részeit, vagy meddővel, deszkával vagy másvalamivel takarja be,
hogy azután, évek múltán, amikor a tulajdonosok a kimerültnek vélt
bányát elhagyják, ő maga vegye birtokába és kiművelje az elrejtett
télért.
A felhozottak alapján a bányászokat szedett-vedett népségnek kell
tartani, melynek jövedelme csalásból, hamisságból és hazugságból ered.
Minden mástól eltekintve, elég, ha arra a sok csalárdságra mutatnak rá
- mondják - ami a bányák adás-vételénél tapasztalható. Az egyik hazug
és álnok módon agyondicséri a télért, hogy így a bányarészt értéke felével megnövelt áron varrhassa a vevő nyakába. A másik, éppen fordítva,
becsmérli és leszólja az érctelepet, hogy potom áron juthasson hozzá.
Ezekkel a rosszakaratú vádakkal a gáncsoskodók a bányászat tekintélyét teljesen lerombolni vélik. Ám minden vagyon, akár becsületes, akár
bűnös úton keletkezett, semmivé válhat szerencsétlen körülmények
következtében, vagy a tulajdonos hibája és mulasztása folytán. Elveszítheti lustaság és gondatlanság vagy tívornyák és lakomák révén, elherdálhatja, nyakára hághat könnyelmű ajándékozás következtében, elverheti
szerencsejátékkal:
. . . mintha a pénzesláda újra és újra telne,
S mindig a teljesből markolhatna a kéz.
Nem csoda, ha a bányászok, nem gondolva Agatbokles király mondására, mely szerint „a hirtelen szerencsét gondosan meg kell becsülni",
a fenti okokból visszasüllyednek a szegénységbe. Különösen gyakori
eset, hogy a szerényebb hozamú bányával elégedetlenek egy új bányában vesztik el, amit az elsőben megkerestek. Nem a törvényes uralko-
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dók vagy a hatóságok forgatják ki a tulajdonosokat bányabirtokukból,
hanem valamilyen zsarnok, aki az alattvalókat nemcsak tisztességes
úton szerzett vagyonuktól fosztja meg, hanem még az életüket is kioltja.
Ha, szokásom szerint, a végére járok azoknak a panaszoknak, amelyeket az emberek az őket ért jogsérelmek miatt széltében-hosszában
hangoztatnak, akkor az eredmény rendszerint ugyanaz: azok, akikre
szitkaikat szórják, igenis teljes joggal tették ki őket bányájukból és a jajgatok alaptalanul vádoskodnak. Hol azért vesztették el a törvény értelmében birtokjogukat, mert nem fizették be a bányaköltség reájuk eső
részét, hol meg azért rakta ki őket a hatóság az általuk jogtalanul elfoglalt bányából, mert laza lelkiismeretük tanácsára saját silány telérükből
be-behatoltak a szomszéd dús érctelepére. Csak természetes, hogy a feljelentés alapján a bányahatóság kitette őket a bitorolt bányarészből.
Dehát a kirakottak ennek ellenére telekürtölik a világot mindenféle
rágalommal. Ha pedig szomszédok között jogviszály támad, ami gyakori eset, akkor vagy a hatóság által kiküldött békebíró igazítja el az
ellentéteket, vagy - békés megegyezés hiányában - a rendes bányabíróság dönti el a pert. Mivel a jogvitában mindkét fél vallomása alapján hoznak ítéletet a bányatörvények szerint, azt a vesztes fél nem támadhatja
meg.
Mivel nem szeretnék e kérdés felett sokat vitatkozni, elismerem, hogy
néhanapján egy-egy bányai elöljáró nagyobb költséghozzájárulást vet
ki a bányatársakra, mint szükséges. Azt sem tagadom, hogy akad olyan
bányagondnok is, aki az ércdús teléreket agyaggal betapasztja vagy elfalazza. De - kérdem - szabad-e egyes emberek aljassága miatt a többségben lévő derék emberek homlokára a csalás bélyegét sütni? Van-e tiszteletreméltóbb és feddhetetlenebb testület a tanácsnál? És mégis előfordult már, hogy egyes tanácsosokat sikkasztáson értek és megbüntettek.
Szabad-e emiatt az egész tiszteletre méltó intézményt jó hírnevétől és
tekintélyétől megfosztani? Tény az, hogy a bányai elöljárók a bányamester és a két bányaesküdt hozzájárulása nélkül nem vethetnek ki a
bányatársaságokra pótköltséget, így tehát ilyen természetű visszaélést
nemigen követhetnek el. Egyébként a csaláson ért bányai elöljárót megvesszőzik, ha lopott, felakasztják. Azon ís felháborodnak ellenfeleink,
hogy egyes bányagondnokok csalárd módon adnak és vesznek bányarészeket. Nem tagadom, hogy ilyesmi előfordul. De becsaphatnak-e
mást, mint ostoba, gondatlan, a bányászatban járatlan embert? Az okos,
körültekintő, a bányászathoz értő férfi, ha kételyei támadnak az eladó
vagy vevő becsületessége tekintetében, személyesen száll le a bányába
és alaposan szemügyre veszi az olyannyira feldicsért vagy olyan nagyon
leszólt érctelepet. Csak ezután fog dönteni, hogy megveszí-e a bányarészt, illetve eladja-e. Persze, erre az ellenoldal megint csak azt fogja
mondani: ha egy ilyen ember képes ís védekezni a becsapás ellen, az
e
gyügyű és hiszékeny mégiscsak lépre megy. Gyakran azonban azt is
láthatjuk, hogy az, aki mást akart befeketíteni, saját magát csapja be $s
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köznevetség tárgya lesz. Mert többnyire a csaló épp oly tájékozatlan a
bányászatban, mint a kiszemelt áldozat, így aztán megtörténhetik,
hogy a telér mégis jóhozamúnak bizonyul, tehát a becsapottnak vélt jól
jár, a csaló meg ráfizet. Egyébként maguk az igazi bányamű velő k ritkán
foglalkoznak bányarészjegyek adásvételével, ez inkább a felesketett
bányaügynökök feladata, akiknek a vétel- és eladási árat előírják. Mivel
pedig a hatóság vitás ügyben igazságosan és méltányosan dönt, a jóravaló bányász nem fog senkit sem becsapni, a tisztességtelen pedig egykönnyen nem fogja szándékát megvalósítani tudni. Ha pedig ez mégis
sikerülne, akkor nem kerüli el a büntetést. Minden szóbeszéd, amellyel
egyesek be akarják mocskolni a bányaművelők becsületét, alaptalan,
hiábavaló, tehát azt senki se vegye komolyan.
A bányászok jövedelme sem lehet mások szemében szálka. Csak a
természeténél fogva rosszindulatú és irigy ember gyűlölheti azt, aki
mintegy isten kegyelméből jutott vagyonhoz, és ezt a vagyont semmiképpen sem kifogásolható módon növeli. Az uzsorás, aki túl magas
kamatot szed, gyűlöletessé teszi magát. Aki megelégszik mérsékelt és
méltányos haszonnal, azt senki sem fogja gyűlölni, mén nem szipolyozza ki a népet, bár ily módon csak kisebb vagyonra fog szert tenni
tudni.
Az sem áll, hogy a bányászok keresete piszkos és becstelen. Hogy
lehetne ez a fontos, hasznos és jámbor munka becstelen? Igen, a kalmár
nyeresége csúnya és erkölcstelen, ha hamisított, rossz árut ad el, vagy ha
a potom pénzen vett portékát túlságosan magas áron adja tovább. Az
ilyen kalmárt a nép épp oly jogosan gyűlölheti, mint az uzsorást, de az
értelmes kereskedőnek tudnia kell, hogy becstelen eljárással egész üzletét veszélyezteti.
Végezetül foglalkozzunk azokkal, akík a bányászatot azzal akarják
lealacsonyítani, hogy azt hánytorgatják fel: hajdan a gonosztevőket ítélték bányamunkára, akik rabszolgasorsban fejtették az ércet, a mostani
bányamunkások pedig csak egyszerű bérmunkások, akik, mint a kétkezi munkások általában, alacsonyrendű foglalkozást űznek. Nos,
hogyha a bányaművelés szabad ember számára azért volna szégyenletes
mesterség, mert egykor rabszolgák jövesztették az ércet, akkor becstelen foglalkozás a mezőgazdaság is, hiszen valamikor a földeket is a
rabszolgák művelték, sőt a törököknél még ma is azok művelik.
Ugyanez áll az építészetre is, hisz nem egy építőmester rabszolga volt.
Ezek szerint még az orvostudomány sem tisztes, mert az orvosok közt
is akadt nem egy rabszolga. És vannak még egyéb foglalkozási ágak is,
melyeket hadifoglyok űztek. Mindezek ellenére a földművelést, az építészetet és a gyógyászatot mégis a tisztes foglalkozások közé számítjuk.
Ezen az alapon a bányászatot sem közösíthetjük kí közülük.
Megengedem, hogy a bányanapszámosok munkája piszkos, de mí
nemcsak a vájárokra és a többi bányamunkásra gondolunk, hanem egyrészt a bányaművelés szakértőire, másrészt a bányászat pénzelőire, az
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anyagi terhek hordozóira. Márpedig ezek között királyok, fejedelmek,
városok és tisztes polgárok találhatók. Végül ide soroljuk a bányatiszteket is, akik közé tartozott Thukydides is, a híres történetíró, akire az
25
athéniek a thasosi bányák igazgatását bízták. Egyébként a bányatiszteknek sem árt, ha némi személyes munkát és fáradságot fordítanak a
telérek művelésére, különösen, ha ők maguk anyagilag is érdekeltek a
bányában. Nagy emberek sem restelltek földjeiket sajátkezűleg megművelni. Ha ez szégyen lett volna, akkor a római szenátus aligha választotta volna diktátorrá L. Quintius Cincinnatust, akinek szenvedélye
volt a mezei munka, és nem hívott volna a tanácsba, a legelőkelőbb tisztségek betöltésére, vidéken gazdálkodó férfiakat. Hasonlóképpen a mi
napjainkban Miksa császár sem emelte volna grófi rangba Conrádot, aki
abban az időben, amikor még a schneebergí bányákban dolgozott,
olyan szegény volt, hogy a „szegény" jelzővel illették. Amikor aztán
néhány évvel később Lotharíngíában, a fírsti bányákból meggazdagodott, neve is „Szerencsés"-re változott. Ulászló király sem vette volna
fel a bárók közé Tburzót, a krakkói polgárt,26 akit a Magyar Királyság
egykor Dáciának nevezett részében fekvő bányái tettek dúsgazdaggá.
25
Thukydidesnek Trákiában a Thasos égei-tengeri szigettel szemben volt egy örökbérletű bányája, ahol gyakran tartózkodott.
26
II. Ulászló Jagelló családból származó uralkodó 1471-tŐl Csehország, 1490-től
Magyarország királya 1516-ig. A krakkói polgár Thurzó Jánosnak „bethlenfalva" elönévvel magyar nemességet ad.
Thurzó János Lőcsén született (1437), itáliai tanulmányút után Krakkóban telepszik le
(1463), ahol a város konzulja lesz. Kiváló műszaki érzékkel rendelkezik, bányatermékek
értékesítésére vállalatot alapít. Kikémleli a velencei rézolvasztók műhelytitkait. 1475-ben
elvállalja az alsó-magyarországi bányák víztelenítését saját tervezésű vízikerék-mű vekkel.
Hitelek, bérlet és vétel útján megszerzi az üzemen kívüli bányákat. 1493-ban szerződést
köt Fugger Jakab augsburgi bankárral. Abban a korban a legnagyobb tőkével rendelkező
Fuggerekkel olyan méretű korai kapitalista vállalkozásba kezd, amelynek szerepe fél
évszázadon át jelentős Európa gazdálkodásában. A két család üzleti kapcsolatait kölcsönös házasságokkal is megerősítik. A Thurzó-Fugger szövetkezés - később az erdélyi
aranybányákra is kiterjed -volt a korai kapitalizmus első megjelenése, amely a munkásság
nagyméretű kizsákmányolásával járt. Mindemellett Thurzó János, mint kamaragróf
támogatta az első bányaipari szociális létesítmény, az un. „körmöci társláda" létrehozását.
Thurzó a gosslari tartózkodása alatt kerüít üzleti kapcsolatba Ulrich Schützcel, Agricola második feleségének, Anna Schütznek nagyapjával. Thurzó János jelentőségét,
műszaki-gazdasági ismereteit jellemzi Lodicus Dccius lengyel tudós De Sigismundis
Regis temporíbus liber című könyvének sorai, amelyet Reinhardt német nyelvű fordítása
alapján közlünk: „Magyar ember, nemzetségét tekintve nemes, kit azonban a sors sokféle
módon meggyötört. Kitűnően beszélte a lengyelt, a hétköznapi németet, a latin irodalomban szokatlanul képzett volt. Lengyelországban kezdettől fogva támogatta a szerencse.
Mivel arannyal és ezüsttel minden országot gyarapítóit, nagy szorgalma révén a külföldiek
előtt is híressé vált, s mindenütt dicsérettel ünnepelték. Augsburgban szövetkezett a Fuggerekkel, az egész Európában híres kereskedőkkel. Számos szellemes találmány maradt
utána, úgyszintén különböző eljárások arany-, ezüst- és rézbányák számára, amelyekkel
sok ércet bányásztak ki." Reinhardt (1928. p. 94.}; Jansen (1910. p. 132-193.); Hermann
(1976. p. 103-171.).
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De nem szabad lenézni az egyszerű bányásznépet sem. Külszíni és
föld alatti, éjjeli és nappali munkában megedzve, rendkívüli testi kitartással rendelkezik, s szükség esetén könnyen elviseli a katonai szolgálat
viszontagságait és nehézségeit is, mert megszokta a sok virrasztást, a
nehéz vasszerszámok kezelését, ért az árokásáshoz, a táróhajtáshoz, a
gépek összeszereléséhez és nem újság neki nehéz terhek cipelése. Eme
tulajdonságai alapján a katonai szakértők a bányászokat nemcsak a
városi lakosság, hanem a falusi népnek is elébe helyezik.27
Most pedig, hogy végre pontot tegyünk elmélkedéseink végére,
összegezzük az eredményeket: Az uzsorásnak, a harcosnak, a kereskedőnek jövedelme igen tekintélyes, azonban az uzsorást gyűlölik, a harcosok a zsákmányt irgalmatlanul és Isten parancsa ellenére a háborúban
vétlen néptől rabolják el, viszont a bányász keresete becsületesség és
tisztesség tekintetében messze felette áll a kereskedő jövedelmének s
nem rosszabb a mezőgazda kereseténél, csupán jóval nagyobb annál.
Ezek után kí nem látja be, hogy a bányászat elsőrangúan tisztességes
foglalkozás? S mivel a bányászat a tíz legnagyobb és legbecsesebb jó
egyike, amellyel sok pénzt lehet becsületes úton keresni, ezért a törekvő
és szorgalmas ember semmiféle más módon nem juthat könnyebben
vagyonhoz, mint bányaművelés útján.
27

Célzás a joachimsthali bányászoknak az 1526. és 1532. évi török elleni harcokban
való részvételére. Az 1526. augusztus 29-i végzetes mohácsi csatában eltűnt, valószínűleg
elesett gróf Stephan Schlick, aki Joachimsthal, az „ezüst-város" alapítója volt. Az 1533.
évi magyarországi harcokban esett el Lorenz Bermann, akiről Agricola a Bermannus című
művében is megemlékezett.
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MÁSODIK KÖNYV
z első könyvben kifejtettem, milyennek kell lennie a szakképzett bányásznak, és ugyanott
ismertettem a bányászat, a fémek és maguk a
bányászok ellen, illetőleg az azok mellett felhozható érveket. Most pedig rátérek a bányászati
ismeretek részletesebb tárgyalására. Mindenekelőtt tisztelje a bányász jámbor szívvel az Üristent. Azután vésse jól elméjébe és kövesse mindazt, amit a következőkben el fogok mondani.
Végezze minden munkáját illően és lelkiismeretesen. Az isteni gondviselés azoknak a sorsát, akik ismerik és teljesítik kötelességeiket, többnyire kedvezően alakítja, míg a lustákat és lelkiismeretleneket balsikerrel sújtja.
Bizonyára senki sem elégszik meg azzal, hogy elméjében elraktározza a bányaművelésre vonatkozó ismeretek minden kis részletét,
hanem indíttatva érzi magát arra, hogy vagy pénzt fektessen a bányászatba, vagy saját maga bányamunkát vállaljon és végezzen.
Ha valaki elegendő tőkével rendelkezik a szükséges költségek fedezésére, akkor annyi bérmunkást fogadhat a különféle munkák elvégzésére, amennyit jónak lát. így küldött hajdan a thrák Sosias az ezüstbányák
megművelésére ezer rabszolgát, akiket az athéni Nikias, Nikeratus fia
adott neki bérbe. Aki nem képes a költségeket viselni, az válassza ki a
bányamunkák közül a legegyszerűbbet, és abba fektesse saját munkaerejét. Ilyen munka elsősorban a kutatóárkok ásása és az ércmosás a
patakok és folyók torlatjából.28 Ugyanis a homoktorlatokból gyakran
aranyszínport nyerhetünk, esetleg óndarát vagy drágaköveket, a kutatóárkok segítségével pedig ércteléreket tárhatunk fel, melyek nem ritkán már közvetlenül a gyep alatt is ércben gazdagok. Aki tehát ügyes
munkával vagy a szerencse kedvezéséből ilyen telérre vagy homoktorlatra bukkan, az költség nélkül nagy nyereségre tehet szert és máról holnapra szegény flótásból gazdag emberré lehet. Viszont, ha az eredmény
nem felel meg várakozásainak, akkor a mosást vagy árokásást egyszerűen beszünteti.
Ha valaki, vagyona gyarapítása céljából, egészen egyedül fektet pénzt
valamilyen bányavállalkozásba, akkor nagyon fontos, hogy személyesen ellenőrizze a munkálatokat és saját szemével győződjék meg rendelkezései pontos végrehajtásáról. Ezért legjobb, ha a bányatelepen lakik
és folyton mutatkozik a munkások előtt, s ily módon állandó ellenőr-

28

Torlaton a bányász olyan homokos fövényt érc, amelyben ércszemecskék vagy apró
szemű drágakövek fordulnak elő.
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zést gyakorol, nehogy valaki hanyagul dolgozzék. Ha valamely okból
nem lakhat a bányánál, akkor legalább annak közelében legyen a lakása,
hogy üzemét minél gyakrabban meglátogathassa. Időnként küldönc
útján jelezze jövetelét, még ha nincs is szándékában kimenni a bányába.
Ily módon, személyes jelenlétével vagy jövetelének jelzésével embereit
folytonos félelemben tarthatja s ezzel biztosítja a lelkiismeretes munkát.
Fontos, hogy a bányabejárások alkalmával megdicsérje a szorgalmas
dolgozókat, sőt időnként pénzjutalommal serkentse őket és társaikat
még jobb teljesítményre. Ellenben a hanyagokat dorgálja meg, esetleg
váltsa fel az ilyeneket buzgóbbakkal. Nem kevésbé szükséges, hogy a
tulajdonos minél gyakrabban az éjjelt és a nappalt a bányában töltse.
Azonban ottléte nem lehet kényelmes henyélés, mert a vagyonát
növelni akarónak érdeke, hogy minél többször végigjárja bányáját és ne
sajnálja az időt a telérek és ezek természetének vizsgálatától, de emellett
mind a napszínen, mind a föld alatt kísérje állandóan éber figyelemmel
a munkafolyamatot. Mindez azonban még nem elég! Néhanapján
bizony neki magának sajátkezűleg is részt kell vennie a munkában, nem
azért ugyan, hogy megszakadjon az erőfeszítéstől, hanem hogy példájával Ösztönözze munkásait és oktassa őket a helyes bányamunkára, mert
az a jól vezetett, eredményt hozó bánya, ahol a munkavezetőn kívül
maga a tulajdonos is tud szakszerű utasításokat adni. Már Xenophonnál
olvashatjuk, hogy az egyik barbár milyen helyes választ adott a királynak, mondván: „A gazda szeme hizlalja a lovat". Valóban, a gazda
körültekintő gondossága minden vállalkozásban egyike a legfontosabb
tényezőknek.
Abban az esetben, ha többen közösen üzemeltetnek egy bányát,
akkor ajánlatos és hasznos, hogy maguk közül bányaigazgatót és
bányagondnokokat válasszanak, mivel az emberek általában saját érdekeiket az idegen érdekek elé helyezik. Ebben az esetben azonban nem
védhetik saját érdekeiket anélkül, hogy az idegen érdekeket is ezzel
együtt ne védenék, de az idegen érdekeket sern hanyagolhatják el saját
érdekeik károsítása nélkül. Ha a társak közül egyik sem akarná vagy
tudná a tisztségek terhét vállalni, akkor ezeket az állásokat, a bányatársaság érdekében, csak nagy tapasztalattal rendelkező, megbízható férfiakkal szabad betölteni.
Régente a bányák igazgatását állami bányatisztek látták el, mert a
bányák tulajdonjoga vagy a királyt illette, vagy magát az államot, így az
Abydus melletti aranybányák tulajdonosa Priamus volt, a Berimus
hegyen fekvő bányatelepeké Mydas, míg Gyges, Alyattes és Kroisos az
Atarnea és Pergamon között egykor létezett, de elhagyott város határában lévő bányaüzemet bírták. A hispániai virágzó ezüstbányák a kanhágói köztársaság birtokában voltak. Másutt valamely gazdag és előkelő
nemzetség volt a bányák ura, m i n t például az athéniek, akik a Laurionhegyi bányákat bírták.
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A bányaművelésben még járatlanok számára a legelőnyösebb, ha az
üzemköltségeket bányatársí alapon, közösen viselik, éspedig úgy, hogy
nemcsak egyetlen télért vesznek munkába, hanem egyszerre többet.
Mert aki egyedül egyetlen télért művel és a sors szeszélye egy ércekben
vagy más ásványokban bővelkedő télért juttat neki, nagy gazdagsághoz
29
juthat, ha azonban a balsorstól csak silány vagy éppen meddő télért
kap, akkor mindörökre búcsút mondhat a műveletbe ölt pénzének.
Ellenben az, aki társas formában, másokkal közösen fekteti be pénzét
valamely ércben gazdag vidék több telérébe, annak pénze és munkája
ritkán vész kárba, mert az eredmény rendszerint megfelel várakozásainak. Tizenkét bányatársilag művelt telér közül ha csak egyetlen egy is
ércben gazdag, a bányavállalkozóknak már nemcsak a költségeik térülnek meg, hanem nyereségük is lesz. Már most mennyivel ragyogóbb
jövedelmet hoz a bányászkodás, ha 2, 3, 4 vagy több telér egyidőben
ontja az ércet! Ide vág Xenopbonnak az athénieknek ama kérdésére
adott tanácsa, hogy mi módon lehet új ezüstteléreket veszteség kockázata nélkül felkutatni? - Az athénieknek - válaszolta Xenophon - van
tizenegy bányakörzete. Hogyha mind a tizenegy a polgárságtól egyenlő
számú rabszolgát kap és a kutatómunkát közös nyereségre és veszteségre végzik s közülük csak egy is ezüstben gazdag telérre bukkan,
ennek az egynek a jövedelme a többi tíz körzetnek is javára szolgál. Ha
2, 3, 4 vagy 5 körzet talál ezüstben dús telérre, akkor a közös haszon
ennek arányában fog emelkedni. A tapasztalat szerint valószínűtlen,
hogy valamennyi csoportot elkerüli a szerencse. - Bár Xenophonnak ez
a tanácsa nagyon okos, mégis csak a gazdag és független városokra érvényes, mert a királyok vagy fejedelmek uralma alá tartozó, vagy valamely
zsarnok alatt nyögő városok uraik engedélye nélkül nem bocsátkozhatnak ilyen vállalkozásba, a csekély anyagi erővel rendelkező városok
pedig nem képesek a költségeket előteremteni. Napjainkban, korunk
erkölcsi felfogása nem tűri a rabszolgatartást, tehát az állam ilyeneket
nem adhat bérbe a polgárságnak. Manapság az állam megbízottjai az
állam nevében ugyanúgy befektetnek pénzt a bányákba, mint a magánemberek.
Sokan inkább vásárolják ércdús telérekkel rendelkező bányák részjegyeit, semhogy a telérek felkutatásával járó izgalmaknak tegyék kí
magukat. Ezek a vagyongyarapításnak egy könnyebb és kevésbé
bizonytalan módját választják. Mert ha az egyik vagy másik bánya a
részjegyvásárlóknak csalódást is okozhat, reményeik több bányában
vállalt érdekeltségük folytán mégis csak teljesülnek, sőt egyik-másik
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A telér az ásványelőfordulás olyan megjelenési formája, amelynek kiterjedése egyik
irányban (hosszirányban) lényegesen nagyobb, mint a másik két irányban, vastagságban
és szélességben. A hasznosítható ásványok közül főleg az ércek előfordulási alakja. A telér
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bánya az egész befektetést egy csapásra kamatostul behozhatja. Persze
ennek egyik feltétele, hogy a jó hozamú bányák részjegyeiért nem fizettek túl magas árat, és a még nem termelő szomszédos bányák részjegyeiből nem vásároltak túlságosan sokat, nehogy a bányaáldás elmaradása
esetén, az anyagi áldozatoktól kimerülve, egyszerre csak pénz nélkül
legyenek, képtelenek arra, hogy újabb befektetésekkel és új bányarészek vásárlásával az elszenvedett veszteséget behozzák. Ez a balsors
azokat szokta sújtani, akik gyorsan szeretnének meggazdagodni a
bányákból s ezért túlságos mohó a vételkedvük. Szóval, miként egyéb
vállalkozásoknál, úgy bányarészjegyek vásárlásánál is bizonyos mértéket kell betartani, nehogy a meggazdagodás vágyától elvakítva a vállalkozó mindenét elveszítse. Ezenkívül az okos bányavállalkozónak a
részjegyek megvásárlása előtt le kell szállnia a bányába, hogy alaposan
megvizsgálja a kérdéses teléreket, mert arra különösen kell ügyelnie,
hogy fondorlatos eladók be ne csapják. A bányarészjegyet vásárlók
talán szerényebb keretek között gazdagodnak meg, de boldogulásuk
biztosabb alapokon nyugszik, mint azoké, akik egyedül, saját költségükön foglalkoznak bányaműveléssel, mert az előbbiek az eshetőségekkel
szemben jobban vértezettek. De a bányavállalkozó ne legyen borúlátó
sem, és ne viselkedjék olyan bizalmatlanul a szerencsével szemben, mint
azok, akiknél azt látjuk, hogy mihelyt részjegyeik értéke emelkedni
kezd, menten túladnak rajtuk. Ezek az aggodalmasak csak ritkán tesznek szert vagyonra, akkor is csak szerény mértékben.
Akadnak olyanok is, akik a már régebben kitermelt és silánynak tartott anyagok hányóit vagy a tárók vízcsatornáiban30 felgyülemlett iszapot mossák, mások meg régi salakot olvasztanak kí, amiből nem ritkán
jelentékeny hasznuk van.
A helyszín külső alakja négyfelé lehet: hegy, domb, völgy és lapály.
Ezek közül bányászati szempontból az első kettő a legalkalmasabb,
mivel tárókat lehet beléjük hajtani, amelyeken a bányamunkát megnehezítő vagy teljesen lehetetlenné tévő bányavíz önmagától kifolyik. A
másik kettő nehezebben bányászható, mert nem lehet vízlevezető tárókat hajtani beléjük. A szakavatott bányász azonban bármerre járjon is,
a helyszínnek mind a négy fajtáját meg szokta vizsgálni és bennük olyan
telérek után kutat, amelyeknek felső részéről valamely hegyi patak vagy
más efféle természeti erő a földtakarót lemosta és magával sodorta. De
a bányász a megütött teléreket nem tárja fel minden helyen, hanem
tekintettel arra, hogy nagy a különbség egyrészt a hegyek, másrészt a
többi három helyszíni alak között is, mindig azokat választja ki, amelyek a meggazdagodás reményével kecsegtetnek.
A hegyek először is fekvésük szerint térnek el egymástól. Egyesek a
síkságból emelkednek ki, mások egyenetlen, magas fekvésű terepen tor30

A vízcsatorna a táróból vezeti el a fenékvizet.
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nyosulnak, ismét mások olyanok, mintha egy másik hegyre rakták
volna fel őket. A tapasztalt bányász e mezöségek lapályán és a hegyvidék legmagasabb csúcsain talált teléreket nem veszi munkába, hacsak
ezeknek a hegyeknek ércben és más ásványokban gazdag telepét a jószerencse dús kibúvás formájában önként fel nem kínálja. Ezt a kivételt a
következőkben nem fogom már említeni. Amit tehát a jövőben a hely
kiválasztásáról előadok, az mindig ennek a kivételnek hallgatólagos
fenntartásával értendő.
Figyelemmel kell lenni arra is, hogy a hegyek nem mindenütt feküsznek sűrűn egymás mellett, hanem itt egy, ott kettő, amott három vagy
még több fekszik. Néhol fennsíkok terülnek el köztük, másutt összefüggő hegyláncot alkotnak vagy csupán völgyek választják el őket egymástól. A bányász nem kutat az egyedülálló, sem a tágas síkságon elhúzódó vagy egyenként elszórt, hanem inkább a többi heggyel összefüggő
- láncolatos - hegységekben.
A hegyek különböző nagyságúak: egyesek a magasba tornyosulnak,
mások középmagasak, némelyek inkább dombok, mint hegyek. A
bányász ritkán vág bele az igen magas vagy nagyon alacsony hegyekbe,
inkább a középmagasakat választja.
Végül a hegyek alakja is nagyon változatos: egyeseknek valamennyi
oldala enyhén lejt, másoknál az oldalak meredekek, ismét másoknál az
egyik oldal szelíden ereszkedő, a másik meredek. Van olyan, amelyik
hosszirányban vonul, és olyan, amely kissé ívelt. A felsoroltakon kívül
még sokféle változata van a hegyek alakjának. A meredek oldal kivételével mindenfajta hegyoldal kikezdhető, de a meredekeket sem kerüli el a
bányász, ha rajtuk érctelérek mutatkoznak.
A dombok épp oly különbözők lehetnek, mint a hegyek, de a
bányász csak a hegyes vidék dombjait ássa, s ezeket is csak ritkán. Nem
kell csodálkozni azon, hogy Lemnos szigetének egyik dombját bányászszák. Ennek magyarázata, hogy ez a domb teljesen ama vörhenyessárga
agyagból áll, amely szín az ottani lakosságnak azt a kitűnő földfajtát jelzi, melynek egészségügyi szempontból oly nagy jelentősége van az
emberiségre. 31 Ugyanis más dombokat is bányásznak, ha keresetlenül
kréta vagy más értékes földfajta mutatkozik rajtuk.
Nagyon eltérők egymástól a völgyek és teknők is. Vannak minden
oldalon zártak, csak a kí- és bejárat nyitott, másoknál vagy csak a bemenet, vagy csak a kijárat nyitott, a többi oldal zárt. Tulajdonképpen ezt a
két fajtát nevezik völgynek, mert a harmadik fajtának, amelyet minden
oldalról hegyek zárnak be, katlan a neve. Egyes völgyeknek öblei vannak, másoknak nincsenek. Egyesek szélesek, mások szűkek. Vannak
31

A lemnosi föld (sfragid, pecsétföld) zsíros tapintású agyag, vasoxid tartalmú, kovasavakban gazdag alumíniumszilikát. A Kárpát-medencében is előfordul Telkibányán, Tokaj
vidékén, Rézbányán, Betiéren, Oravicán stb. Az orvostudomány még ma is használja vérzéscsülapításra, vérfolyás megszüntetésére.
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hosszúak és rövidek. Némelyek a csatlakozó síkság szintjén feküsznek,
míg mások előtt egy mélyebben fekvő lapály terül el. A bányász a
hegyektől körülzárt katlanokban nem ás, sem a tágas völgyekben,
hacsak alacsonyabban fekvő síkság nem csatlakozik hozzájuk, vagy
pedig valamely, a hegyről leszálló érctelér nem húzódik le egészen a
szintjükig.
Végül a síkságok abban különböznek egymástól, hogy némelyikük
alacsonyan fekszik, mások magasan, az egyiknek síkja vízszintes, a
másiké enyhén lejt. A bányász az alacsonyan fekvő vagy vízszintes síkú
lapályon nem szokott ásni, hacsak az utóbbi nem fekszik valamely
hegyen, más síkságon is csak ritkán.
A felszín jellege tekintetében a bányász, mielőtt kutatáshoz fogna, azt
vizsgálja, hogy a vidék fás-e vagy kopár. Ha a táj erdős és egyéb tekintetben is megfelel, akkor nekifog az ásásnak, mert a bányaácsoláshoz,
bányagépekhez és építkezésekhez, az olvasztáshoz és egyéb bányaszükségletekhez megkívánt faanyag bőven rendelkezésre áll. Erdő hiányában lemond a kutatóásásról, hacsak nincsen a közelben folyó, amelyen fát lehet szállítani. Azonban ott, ahol remény van termésaranyra
vagy drágakövekre, ott ásní kezd akkor is, ha a táj erdő nélkül való,
mivel a drágaköveket csak csiszolni, az aranyat csak finomítani kell. Ez
a magyarázata annak, hogy a forró égov alatt aranyat és drágaköveket
sivár, homokos területen bányásznak, ott, ahol néha még egy bokor
sincs, nemhogy erdő.
Arra ís figyelemmel kell lennie a bányásznak, hogy van-e a vidéken
állandó folyóvíz, vagy pedig vízhiány áll be, valahányszor a dús esőzésektől a hegygerincről táplált hegyi patak szárazság folytán kiapad. A
patakkal vagy folyóval megáldott vidék sok tekintetben alkalmas a
bányaművelésre, mert sohasem fog hiányozni a víz, melyet facsatornákon először az ércmosóba, onnan az ércolvasztó kohóba vezetnek,
majd - ha a helyi viszonyok megengedik - a tárókba engednek a föld
alatti gépek hajtására. Ezzel szemben olyan vidék, amelytől a természet
megtagadta az állandóan folyó vízét, többlet költséget igényel, mert a
vizet mesterségesen kell odavezetni, éspedig annál nagyobb költséget,
minél messzebb fekszik a műtől a folyó, amely arra hivatott, hogy rajta
szállítsák el a bányatermékeket.
A bányász továbbá mérlegelni fogja, hogy az út, amely a telepet a környékkel összeköti, jó-e vagy rossz, rövid-e vagy hosszú? Ugyanis a
hasznos ásványokban gazdag vidékek nagyon gyakran terméketlenek és
nem adnak mezőgazdasági terményeket, úgyhogy a bányamunkások és
alkalmazottak életfenntartásához szükséges élelmet és egyéb anyagokat
úgy kell odaszállítani. A rossz és hosszú út sok nehézséget okoz mind
a gyalogos teherhordóknak, mind a fuvarosoknak és emeli az árut terhelő költségeket, miáltal annak eladási ára emelkedik. Ez a körülmény
nem annyira a munkásoknak, mint inkább a bányatulajdonosoknak van
kárára, mivel a munkások a drágaság miatt a szokásos munkabérrel nin-
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csenek és nem is lehetnek elégedettek, tehát gazdáiktól nagyobb bért
követelnek. Ha ezt megtagadják tőlük, akkor beszüntetik a munkát és
elvándorolnak.
Az ércben és egyéb ásványokban gazdag vidékek rendszerint egészséges éghajlatúak, mert magasan feküsznek és a szél járhatja őket. De
akadnak egészségtelenek is, ahogy azt „A földből kiömlö anyagok természetéről"32 szóló művemben leírtam. A tapasztalt bányász tehát nem
fog olyan helyen bányászkodni, amely - lássék bár ércben mégoly gazdagnak - az ártalmas éghajlat kétségtelen jeleit mutatja. Aki ilyen egészségtelen vidéken dolgozik, azt egyik óráról a másikra elragadhatja a
halál.
A gondos bányász annak is utána fog járni, hogy az illető vidék uralkodója milyen természetű ember. Jogtisztelő és jóindulatú-e, vagy
pedíg zsarnok? Mert az utóbbi erőszakkal uralma alá hajtja az embereket, leigázza őket és javaikat magához ragadja, míg az előbbi igazságosan és törvényesen uralkodik s a közjót szolgálja. Ahol tehát zsarnokuralom van, ott a bányász nem kezd bányaművelést.
Végül figyelemmel kell lennie a bányavállalkozónak arra is, hogy a
kiszemelt bányavidékkel szomszédos terület ura barátságos vagy ellenséges indulatú-e? Ha ellenséges, akkor a bányaüzemnek fegyveres rajtaütéssel kell számolnia. Egy-egy ilyen támadás a bányabirtokos nagy
költséggel és munkával összegyűjtött aranyát, ezüstjét és egyéb ásványkincsét elrabolja, de rettegéssel tölti el a bányamunkásokat is, akik a
fenyegető veszedelem elől mihamar elmenekülnek. Ilyen helyen nemcsak a bányaművelő vagyona forog kockán, hanem az élete is, tehát itt
nem fog bányát nyitni.
Mivel ugyanazon vidék telérjein rendszerint többen szoktak bányászkodni, ebből szomszédsági viszony keletkezik, ami elöl az, aki
elsőnek kezdte meg a munkát, nem zárkózhatik el. Hiszen a bányamester egyazon telérnek felső vagy alsó részét különböző személyeknek
utalja ki, másoknak a keresztező teléreket, ismét másoknak a lapos mellékteléreket. Ha valaki valahol új bányát nyit és a telér ércekben és ásványokban gazdag, akkor nem ajánlatos a bányát rossz szomszédság miatt
cserben hagyni, hanem arra kell törekednie, hogy a bányával kapcsolatos jogokat az igazság fegyvereivel biztosítsa és oltalmazza. A bányamester ugyanis minden egyes vállalkozónak birtokát pontosan meghatározza és elhatárolja, s a jó bányamű velőnek kötelessége a számára
kijelölt határokon belül maradni és a szomszédok túlkapásai ellen a jog
és törvény fegyvereivel védekezni. A szomszédság kérdésről ennyi elég!
A bányaművelő tehát könnyen megközelíthető, hegyes, szelíden lejtős, erdőborította, egészséges éghajlatú, biztonságos helyen telepítsen
bányát, amely ne legyen messze folyótól vagy pataktól, Hogy ezek segítDe natura eorum quae efflmmt ex terra, libri IV. Frobenius, Basileae, 1546.

MÁSODIK KÖNYV

69

ségével a kitermelt érceket mosás és olvasztás céljából könnyen elszállíthassa. Az ilyen telepítés a legmegfelelőbb. Minél több egyéb - fentebb
ismertetett - kedvező körülmény adódik még, annál jobb, minél kevesebb, annál rosszabb.
Most pedig azokról a termelvényekről fogok szóíani, amelyeknek
jövesztése nem Igényel ásást, mivel a víz ereje sodorja ki őket a telérekből. Ezekből két fajta van: a torlatokban előforduló ásványok és ezeknek törmelékei, továbbá az oldatok és ezeknek megszilárdult formái.
Ha az ilyen anyagokat szolgáltató telérek kibúvásain források vannak,
akkor a bányász elsősorban azt vizsgálja meg, hogy homokjukban nincsenek-e ércszemek vagy drágakövek, illetve, hogy vizük nem tartalmaz-e valamilyen ásványoldatot. Amennyiben a forrásmeder mélyedéseiben ércszemek vagy drágakövek ülepedtek le, úgy nemcsak a forrás
homokját kell mosni, hanem mosní kell a forrás által táplált patakoknak
a homokját is, sőt azoknak a folyóknak a torlataít is, amely folyókba a
patakok torkollanak. Ha pedig a forrás vízé valamilyen ásványoldatot
tartalmaz, akkor a vizet fel kell duzzasztani, mert minél messzebb folytatja útját eredő helyétől, annál több közönséges vizet vesz fel, tehát
annál hígabb és tartalmatlanabb lesz. Ellenben, ha a patakok közönséges
vizet egyáltalán nem, vagy csak csekély mennyiségben vesznek fel,
akkor nemcsak saját vizük lesz azonos a beléjük futó források vizével,
hanem a patakokat befogadó medence vagy tó vize is, úgyhogy ugyanarra a felhasználásra alkalmas, ilyen a héberek Holt tengernek nevezett
tava, amely rendkívül gazdag folyékony bitumenekben.
De térjünk vissza a homokhoz. A források vizüket a tengerbe, tóba,
mocsárba, folyóba, patakba öntik. A tengerpart homokját ritkán mossák, mert noha a forrásoknak a tengerbe ömlő vize visz is magával valamelyes ércszemecskéket és drágaköveket, ezeket összegyűjteni szinte
lehetetlen, hiszen a mérhetetlen nagy vízben szétszóródnak és a homokkal elkeveredve igen nagy területen hintődnek szét, vagy pedig a tenger
fenekére süllyednek. Ugyanezen okból a tavak homokját is csak ritkán
lehet eredményesen mosni. A hegyekben fakadó patakok ugyan szinte
egész vizüket a kisebb-nagyobb tavakba öntik, az ércszemecskék és a
drágakövek mégis csak a legritkább esetben jutnak el a patakok torkolatáig, mert a tavak rendszerint tágas és lapos vidéken vannak. A bányász
tehát főképpen a forrás homokját mossa, másodsorban a forrás táplálta
patakokét, csak azután a folyókét. Azonban a hegyektől távol eső síkságok folyamainak homokját mosni nem érdemes. Ahol ellenben a
folyóba több, érctartalmú forrás vize ömlik, ott az eredményes mosás
reménye nagyobb. Nem hagyja a bányász figyelmen kívül azokat a vízfolyásokat sem, amelyek közelében bánya működik.
A források vizét, a benne oldott állapotban lévő anyagok megállapítása végett meg kell ízlelni. Mivel ízük erősen különböző, a kífőzésükkel foglalkozók az ásványoldatok hat fajtáját különböztetik meg: a
sósakat, melyekből sót, a szódatartalmúakat, melyekből szódat, a tim-
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sótartalmúakat, melyekből timsót, a vitriolosakat, melyekből vitriolt, a
kéneseket, melyekből ként, s yégül a bitumentartalmúakat, melyekből
bitument főznek s amelyeket már a színükről is fel lehet ismerni.
Tekintve, hogy a tengervíz a sósforrás vízével közeli rokonságot mutat,
kiásott, lapos teknőkbe vezetik, ahol a nap hevétől párologtatva, önmagától átváltozik sóvá. Ugyanígy némely sósvizű tónak a vize is a nyári
nap sugarai alatt sóvá lesz. A tevékeny és körültekintő embernek erre a
körülményre is figyelemmel kell lennie, hogy ezt kihasználva hozzájáruljon a közjólét fokozásához.
A tengervíz hidege egyébként a tengerfenék forrásaiból feltörő folyékony bitument borostyánkővé és aszfalttá sűríti, ahogy azt már „A föld
33
alatti anyagok keletkezéséről és törvényszerűségeiről" című munkámban kifejtettem. Mindkettőt a tenger, bizonyos széliránynál, a partra
veti, miértis a borostyánkövek gyűjtése, a koraílokéhoz hasonlóan,
nagy figyelmet igényel.
Azoknak, akik homokmosással, vagy oldatok kifőzésével foglalkoznak, szintén alaposan mérlegeinlök kell a hely külső viszonyait, útjait,
az időjárási viszonyokat, az uralkodó egyéniségét, a szomszédok természetét, nehogy ilyenfajta nehézségek hiábavalóvá tegyék a felmerült
költségeket, sőt esetleg még az életet is veszélyeztessék. Ennyi elég
ebből.
Miután a bányász kiválasztotta a sok közül az adottságainál fogva
bányászásra legalkalmasabb helyet, a telérekre fordítja minden gondját
és munkáját. Ezek a telérek, vagy valamely külső erő behatása folytán
az őket takaró földrétegtől megfosztva, meztelenül megmutatkoznak,
vagy a föld sötét mélyében rejtőznek láthatatlanul, és úgy kell őket a
bányaművelés szabályai szerint felkutatni. Az utóbbi eset a megszokottabb, az előbbi csak ritkán fordul elő. Ismerkedjünk most meg mindkettővel behatóbban.
Többféle olyan természeti erő van, amely az ember munkája és közreműködése nélkül a teléreket feltárja. Vagy egy hegyi patak mossa el a
télért fedő földtakarót, miként az a freíbergi ezüstbányáknál történt,
amiről „Régi és új bányákról" című művem első könyvében írtam, vagy
a szél ereje a telérek felett álló fákat gyökerestől kitépi, vagy sziklák
omolnak le, melyeket hosszantartó, erős esőzés, földrengés, villámcsapás, hólavina vagy a vihar szakít le a hegy testéről:
. . . miként a sziklát a hegy ormáról
Széllel szövetkezve az évek súlya töri.
Néha szántóföld takarja a teléreket. Justinus jegyezte fel, hogy Galeciában (Hispánia észak-nyugati részén) az ekevas aranyrögöcskéket
fordított ki a földből. Máskor erdőégés hozza napfényre a teíéreket,
33

De ortu ét causis subterraneorum, übri V. Frobenius, Basileae, 1546.
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ahogy az — Diodorus Siculus szerint — Hispánia ezüstbányáinál — (új
arany- és ezüstbányák) - sarjadtak ki a tűzvész nyomán, mely erdőket
hamvasztott el. Lucretius ugyanezt az esetet így írta le:
. . . Aranyat, rezet, vasat s nehéz ezüstöt
És még súlyosabb ólmot leltek ott, ahol
A tűz falánk dühe az óriás hegyek
Nagy erdeit pernyévé és hamuvá rágta.
Hogy' lett e tűz? Tán mennykő hullt az erdő sűrűjébe,
Vagy tűzcsóvákkal hadakoztak ott a fák alatt?
Vagy szűzföldeket hódítottak lángnyelvekkel
Ott, ahol a bozót fedte még a dús talajt?
Vagy vadat űztek tűzzel az ásító vermekbe? Hisz nem vadásztak akkor még kutyákkal Oly mindegy már az ok! A tüzes vész csak dúlt,
És rengető robajjal a gyökerükig falta fel a fákat.
És lám - az izzó földből ércpatakok törtek,
Megolvadtan folyt arany, réz, ólom és ezüst.
A költő úgy véli, hogy a tűzvész nemcsak az első volt, amely a telérek
feltárását okozta, hanem ezzel vette kezdetét egyáltalában a bányászati
tevékenység.
Végül még megemlítem, hogy egészen másfajta erő is leleplezheti a
teléreket, így - ha hitelt adhatunk a mondának - a goslarí ólmot egy ló
patája túrta ki a földből. Ennyi különböző módon ajándékozza meg a
véletlen az embert érctelérekkel.
Az elrejtett és mélyen fekvő érctelepeket a bányászmesterség szabályai szerint kutatjuk fel. Elsősorban a kibuggyanó forrásokat figyeljük,
mert ezek nem lehetnek messze a telérektől, hiszen vizük a telérek hasadékaiból fakad. Másodszor a telepek ama törmelékeit vizsgáljuk meg,
amelyeket a patak a földből kivájt, de az idők folyamán a föld részben
ismét betemetett. Ha az ilyen törmelék a napszínen fekszik vagy sima
felületű, akkor a telérek rendszerint távolabb vannak, mert a patak a
telérekből leválasztott részecskéket messziről görgette és közben lesimította. Ha ellenben a törmelék a földbe fúródott és durva felületű,
akkor a telérek a közelben vannak. Figyelemmel kell lenni a talajviszonyokra is, mivel ezektől függ a telérek földdel való betakartságának
mérve és a törmelék görgetésének hosszabb vagy rövidebb távolsága.
Az ilyen módon felkutatott teléreket a bányászok „torlatteléreknek"
nevezik.
Kutatásaink közben ügyeljünk a dérre is, amely minden füvet fehér
csillogással von be - kivéve a telérek felett tenyészőket! A telérek
ugyanis meleget és szárazságot sugároznak ki magukból, ami megakadályozza a nedvdús növények megderesedését, miértis ezek a telérek
fölött növő növények inkább lucskosak, mint deresek. Ez a jelenség
minden hideg vidéken tapasztalható olyan időszakban, amikor a
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növényzet még nem érte el teljes kifejlődését, tehát április-május hónapokban, vagy amikor már lekaszálták a sarjúnak nevezett második szénát, tehát szeptemberben. Ahol tehát nedves füvek nem deresednek, ott
telér lappang a földben. S ha ez a telér nagyon sok meleget áraszt, akkor
a felette lévő növények aprók és fakó színűek maradnak.
Végül a fák állapotát sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha leveleik
tavasszal kékesek vagy ólomszürkék s a gallyak csúcsai feketébe hajlók
vagy a természetestől elütő színt mutatnak, ha törzsük repedezett és,
éppúgy mint az ágak, fekete vagy tarka színűek, akkor mindezeket a
tüneteket a mélyből áradó száraz meleg idézi elő, amely nem kíméli még
a gyökereket sem, mert kiszárítja és elgyengíti őket. Innen van, hogy az
ilyen fákat a szél ereje gyakrabban dönti kí, mint a többieket. A meleg
áramlások a telérekbol erednek. Ahol tehát a fák egész sora szokatlan
időszakban lankadt, fekete vagy tarka lesz, és a szél könnyen kicsavarja
őket, ott a mélyben telér rejtőzik.
A teíérek vonulásának irányában bizonyos fajta növények és gombák
tenyésznek. Soruk a telérközök felett és néha más, közeli teíérek felett
is meg-megszakad.
Ezek a természet segítő jelei a teíérek felkutatásánál.
Amí most már a varázsvesszőt illeti, úgy ebben a kérdésben a
bányászok között nagyon eltérőek a vélemények. Egyesek szerint a
teíérek felkutatásában nagyon jó szolgálatokat tesz, mások ezt tagadják.
A varázsvessző szószólói egy villa alakú mogyorófaágat vágnak, mert
ezt a fanemet tartják a teíérek felkutatására a legalkalmasabbnak, különösen, hogyha a mogyorófa telér felett nőtt. Vannak, akik az egyes ércfajták szerint különböző varázsvesszőket használnak, éspedig ezüstteléreknél mogyorófavesszőt, rézteléreknél kőrísfavesszőt, ólom- és
ónérceknél az erdei fenyő vesszejét, az aranyérc felkutatásához pedig
vasból vagy acélból készült vesszőt. Minden esetben a vessző két ágát
ökölbe szorított két kezükbe fogják, miközben az összeillesztett ujjakkal az ég felé kell fordulniok, úgyhogy a két villaág egyesülési pontján
túli ágrész fölfelé nézzen. Ezzel a vesszővel aztán keresztül-kasul bejárják a hegyes vidéket, s amint lábukat a telér fölé teszik, a vessző - úgy
állítják - azonnal megmozdul, hegye lefelé fordul és megmutatja a telér
helyét. Ellenben, amint lábukat visszahúzzák, a vessző eredeti helyzetébe tér vissza és mozdulatlan marad. Szerintük a vessző kilengésének
oka a telérekben lakozó erő, s ez néha akkora, hogy magához hajlítja a
közelben álló fák ágait.
Azok ellenben, akik szerint a vessző komoly és jámbor emberek
kezében nem működhet, tagadják a teíérek mozgatóerejét, mert hiszen
a vessző nem minden ember kezében mozdul meg, hanem csak azokéban, akík varázsigékkel és cselfogással hatnak reá. Tagadják azt is, hogy
a fák ágait a teíérek ereje hajlítaná le, hanem ezt a telérekbol áradó
melegnek és szárazságnak tulajdonítják.
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A varázsvessző hívei ezzel szemben azt állítják, hogy a vessző egyes
bányászok vagy más emberek kezében azért nem engedelmeskedik a
telérek erejének, mert ezeknek az embereknek velük született egyéni
tulajdonságaik gyengítik és hatástalanítják a telérekben lakozó erőt.
A telérek ereje ugyanis éppen úgy vonzza és hajlítja magához a veszszőt, ahogyan a mágnes vonzza a vasat, azonban bizonyos emberek
különleges adottságai ugyanúgy törik meg és bénítják a telérek erejét,
miként a fokhagyma gyengíti és semlegesíti a mágnes erejét. Tudnülik,
a fokhagyma nedvével bekent mágnes nem húzza magához a vasat, még
a rozsdásat sem. Ezenkívül még a vessző tartásának módjára is figyelmeztetnek. Ugyanis az ujjakat nem szabad sem túl enyhén egymáshoz
illeszteni, sem túl erősen összeszorítani, mert a laza tartásnál a vessző
leesik - mondják - még mielőtt a telér ereje lefelé fordíthatná, erős szorításnál pedig a kéz ereje a telér erejének ellenáll és azt leküzdi. Szerintük öt feltétele van a vessző helyes működésének: az első a vessző nagysága, mivel a telér túlnagy vesszőt nem képes megmozdítani; a második
a vessző formája, mert ha az nem villás, az erő nem képes hatni rá; a
harmadik a-telérek forgató ereje; a negyedik a vessző helyes tartása és
kezelése; az ötödik a télért használó emberben a telérek erejének ellenálló titkos képesség hiánya. Mindezekből arra következtethetnek, hogy
a vessző azért nem lendül lefelé mindenkinek a kezében, mert vagy a
vesszőt kezelik helytelenül, vagy az illető személy a már említett titkos
sajátosságokkal rendelkezik és a telérek erejének ellenáll. A teléreket
kereső nem szorul varázsigékre, elégséges a sikerhez, hogy a vesszőt
helyesen kezelje és ne lakozzanak benne a telérek erejét semlegesítő tulajdonságok. A varázsvessző tehát a telérkutatásban a jámbor és komoly
embereknek is hasznára lehet. Ám a fák lefelé hajló ágairól nincs több
szavuk, erről mélyen hallgatnak.
Mivel ez az egész kérdés vitás, és a vélemények a bányászok között
nagyon eltérőek, úgy vélem, hogy az ügyet saját súlya szerint kell mérlegelni.34 A varázsvessző, amellyel a varázslók- éppúgy, mint gyűrűkkel, tükrökkel és kristályokkal - a telérek rejtekhelyét kutatják, lehet
ugyan villa alakú, de lényegtelen, hogy a vessző egyenes vagy más formájú. Mert nem a vessző alakjától függ a varázshatás, hanem azoknak a
ráolvasó énekeknek varázsigéitől, melyeket idéznem nem áll módomban, de nem is szabad. A régiek a varázsvesszővel nemcsak az éíetszük-

i4

Az 1928. évi német kiadásban és a későbbiekben is ezt a részt másként fordították le
úgy, hogy az olvasóban az a benyomás alakulhatott ki, hogy ez általános vélemény a
varázsvessző kutatásról. A varázsvesszőről alkotott középkori véleményekről Paracelsus a De natura rerum IX. című müvében azt írta, hogy a jóslások tévútra vezetnek és ezek
közé tartoznak a varázsvesszők, amelyek sok bányászt megtévesztenek. Ha alkalmazásuk
egy-két helyen be is válik, tíz vagy húsz esetben félrevezetnek. Paracelsus ezt a munkáját
a De re metallica előtt írta, de megjegyzéseit csak később hozták nyilvánosságra és így
Agncola azokat nem ismerhette.
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/. ábra. Telérek kutatása varázsvesszővel és kutatóárokkal
A - varázsvessző; B - kutatóárok

ségletek kielégítésére szolgáló javakat teremtették elő, hanem még a dolgok külső alakját is megváltoztatták vele. így az egyiptomi varázslók ahogy az a héber könyvekben olvasható - botokat kígyókká varázsoltak. Homérosznál Minerva, varázsvesszője segítségével az agg Ulyssest
pillanatok alatt ifjúvá, majd ismét aggastyánná változtatja. Circe vadállatokká varázsolja Ulysses társait, hogy később visszaadja nékik emberi
formájukat. Merkür hírnökpálcának nevezett varázsbotjával elaltatja az
ébrenlévőket és felébreszti álmaikból az alvókat. Mindez azt látszik
bizonyítani, hogy a varázsvessző eredetileg a varázslók tisztázatlan
üzelmeibol került át a bányászatba. Mikor pedig jámbor emberek, megborzadva a varázsigéktől, a varázsvesszőt elvetették, az egyszerű
bányásznép megőrizte azt, és így a telérek kutatása terén ez az ősi gyakorlat napjainkig nyomokban fennmaradt.
Mivel a varázsvessző akkor is megmozdul, ha kezelője nem mond
varázsigéket, ezt egyesek úgy magyarázzák, hogy a mozgás oka egyedül
a telérekben van, azok erejében. Mások a mozgást a vessző kezelésének

MÁSODIK KÖNYV

75

tulajdonítják. Ismét mások szerint a kettő együtt hat. Csakhogy a vonzóerővel felruházott dolgok a vonzott tárgyakat nem hajlítják meg,
hanem egyenes irányban magukhoz húzzák, így pl. a mágnes a vasat
nem forgatja meg, hanem magához rántja, vagy ha a borostyánkövet
dörzsöléssel felmelegítjük, akkor a szalmaszálakat nem hajlítgatja,
hanem egyszerűen magához húzza. Hasonlóképpen a telér ereje, ha az
a mágnesnek, vagy a borostyánkőnek természetével egyezne, nem görbítené le annyiszor a vesszőt, hanem csak egyetlen egyszer hajlítaná félkörívben egyenesen maga felé, s ha a vesszőt tartó ember nem állana
ellen a telér erejének, akkor ez az erő a földig húzná le a vesszőt. Mivel
ez nem következik be, nyilvánvaló, hogy a vessző mozgásának oka a
kezelésébén van. Ez egyébként a következőkből is kiviláglik: a ravasz
varázsvesszősÖk nem egyenes vesszőt használnak, hanem villásat, éspedig mogyoró- vagy más hasonló hajlékonyságú fából valót, hogy amikor a vesszőt valaki a náluk szokásos módon tartja kézben, az minden
embernél, bárhol álljon is, körívben lefelé hajoíjék. Azon ne csodálkozzék senki, hogy avatatlan kézben a vessző mozdulatlan marad. Ennek
oka egyszerűen az, hogy az illető a villaágakat vagy túl szorosan, vagy
túl lazán fogja.
Mivel a varázsvesszős emberek néhanapján véletlenül telérre bukkannak, az egyszerű bányásznép hisz a vessző telérlelo képességében. Ám
sokkal gyakoribb eset, hogy hiába mesterkednek, mert ha abban a hitben, hogy télért találtak, asm kezdenek, bizony éppúgy kidobják pénzüket, mint azok, akik meddő bányarészeket vásároltak. Az a bányász
tehát, aki becsületes és komoly ember hírére tart igényt, nem veszi használatba a varázsvesszőt, s mivel a dolgok természetével ismerős, tapasztalt férfiú, be fogja látni, hogy a varázsvesszőből semmiféle hasznot sem
húzhat. Ezért inkább a telérek jelenlétének fentebb ismertetett természetes jeleire fogja figyelmét összpontosítani. 35
Ott, ahol a természet vagy a véletlen a bányaművelésre alkalmas
helyen teléreket tárt fel, a bányász árkokat ás. Ha a természet vagy a
véletlen önként nem mutatja meg a teléreket, akkor a bányász a kiszemelt helyen számos kutatóárok ásásával addig kutat, míg rá nem talál a
35
A varázsvesszős kutatás elítélése és lebecsülése ellenére Agncola művének első ábrája
a varázsvessző kezelésének pontos ábrázolását adja. A háttérben egy bányász levágja a
vesszőt a fáról, balra egy varázsvesszős kutatót láthatunk felemelt vesszővel, az előtérben
egy bányászt lefelé csapó varázsvesszővel. Ezért is különös, hogy Agncola saját magát a
varázsvessző határozott ellenzőjeként tünteti fel. Valószínűleg maga sem jött egészen tisztába az effajta kutatás értékével vagy értéktelenségével. Egyébként Pieper (1955. p. 280.)
arra utal, hogy a kép bal alsó szélén látható alakok esetleg Agricolát és egyik segédjét ábrázolják. Ha ezt a feltevést elfogadjuk, úgy kétes az a feltételezés, hogy Agricola a varázsvesszőt elvből elutasította volna. Feltételezhető, hogy a rajzon látható két személy a tüntetőén kinyújtott mutatóujjukkal a kutatásra utalnak. Régebbi varázsvesszős kutató ábrá/ulás ismeretes Sebastian Münster Cosmographiájábói 1544-ből. Winkelmann (Bergbuch
des Lebertales. 1962. p. 63.).
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telér felső részére. Azonban lebegő télért ritkán lehet emberi munkával
felfedezni, gyakrabban valami más erő, néha valamely, a mélységbe eső
teléren telepített akna vagy táró vezet rá.
A megütött telérek, az aknák és tárók nevet kapnak, éspedig vagy felfedezőjükről nevezik el őket, mint az annabergi „Szénégető-télért",
melyet egy szénégető talált, vagy a bányatulajdonosról, mint a joachímsthali „Geyer-telér", az ott bányarészeket bíró Geyer-családról, vagy a
termelt ásványokról, mint ugyanott az „ólom-telér" és a schneebergi
„Bizmut-telér", néha a véletlenről, amely felfedezéséhez vezetett, mint
Joachímsthalban a „Gazdaghordalék", amelyet egy hegyi patak tárt fel.
Gyakori az az eset, hogy a felfedezők nem is annyira magát a télért, mint
inkább a bányát egyes személyiségekről nevezik el. pl. Német császár,
Apolló, Janus, vagy állatokról, pl. Oroszlán, Medve, Kos, Tehén, vagy
élettelen dolgokról, mínt Ezüstláda, ököristálló, vagy valami tréfás
nevet választanak, mint Bolondevő, vagy végül jó reményt keltő nevet,
mint Istenáldás. Pliniusról tudjuk, hogy már a régiek ís neveket adtak a
teléreknek, táróknak és aknáknak: Csodálatos-írja-hogy ^Hannibál
által Hispániában telepített bányák még mindig üzemben vannak és még
mindig a felfedezőiktől kapott nevet viselik, így azt a bányát, amely
Hannibálnak, naponta 300 font ezüstöt adott, még ma is Baebelonak
hívják.
VÉGE A MÁSODIK KÖNYVNEK
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lőző könyvemben a bányaművelőket a bányatelepítés helyének helyes megválasztására, a
homokmosásra és az ásványi oldatok kifőzésére,
valamint a telérek felkutatásának módjaira oktattam. Ezzel lezártam a második könyvet és most
megkezdem a harmadikat, amely a telérekről, az
erekről és a zsinórokról szól. Már másutt említettem, hogy ezekkel az elnevezésekkel néha a
föld üregeit, gyakrabban azonban azt az anyagot
jelölik, amely az üregeket kitölti. Én most más értelemben használom
ezeket az elnevezéseket, éspedig mindazokat az ásványokat értem alattuk, amelyeket a föld öle zár magába.
Először a telérekről szólok. Ezek mélység, vastagság és hosszkiterjedés tekintetében nagyon különböznek egymástól. Az egyik fajta a föld
felszínétől indul el és a mélységbe száll alá. Ezt mélybe eső telérnek36
nevezem.
A telérnek egy másik fajtája, az előbbitől teljesen elütő módon, nem
terjed sem a föld felszínéig, sem nem esik a mélységbe, hanem a felszín
alatt laposan fekszik és nagy területre terjed ki. Ezt a fajtát lebegő telérnek 37 hívják.
Egy harmadik fajta telér mind hosszúságban, mind vastagságban
nagy kiterjedésű. Ezt tömzsnek nevezem. Nem más, mint bizonyos
ásványoknak felhalmozódása egy helyen, amint azt „A föld alatti anyagok keletkezéséről és törvényszerűségeiről" szóló munkáimban is leírtam. Itt-ott előfordul, bár szokatlan és ritka, hogy efféle ásványoknak több
felhalmozódása egyazon helyen található olyképpen, hogy mindegyik
38
felhalmozódás több bányaöl mélységű és négy vagy öt bányaöl vastagságú, míg egymáshoz való távolságuk kettő, három vagy több bányaöl.
Amikor a leművelési folyamat elér hozzájuk, akkor eleinte korong alakot mutatnak, később kiszélesednek s végül rendszerint valamennyi egy
szabályos tömzsben egyesül.
A telérek közti távolságot telérköznek hívják. Ezt, ha lebegő telérek
között van, egészében a föld takarja, tehát a mélyben rejtve marad, míg
mélybe eső telérek között felső része látható, többi része láthatatlan.

36

Lat. véna profunda.
Lat. véna dilatata.
i8
Lat. passus, németül Lachtel vagy Klafter, magyarul bányaöl. Agricola egy másik
műve: De mensuris,' quibus intervalla metimur liber I. Frobenius, Basileae MDC 339.
oldal szerint egyenlő 6 lábbal, tehát majdnem pontosan 1,7 m.
Mértékegységek összehasonlító táblázatát a könyv Függeléke mutatja be.
37
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2. ábra. Mélybe eső telér
A, C - hegység; B - mélybe eső telér

3. ábra. Lebegő telér
A, D - hegység; B, C - lebegő telér
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4. ábra. Tömz>
A, B, C, D - hegység; E, F, G, H, I, K - tömzs

5. ábra. Telérközzel elválasztott két iclér
A, C - mélybe esó telérek; B - telérkös,
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6. ábra. Telérközzel elválasztott két lebegő telér
A, B, D, E - lebegő telérek; C - telérköz

A mélybe eső telérek vastagságuk szerint nagyon különbözők. Egyesek egy bányaöl, mások két rőf, ismét mások egy rőf, némelyek csak
egy láb vagy fél láb vastagok. Mindezeket bányászaink vastag telérek nek hívják. Mások viszont csak egy kéznyi, sőt mindössze három vagy
két ujjnyi vastagok. Ezek a vékony telérek. De olyan helyeken, ahol a
telérek rendszerint nagyon vastagok, már az egy rőf, egy láb, vagy félláb
39
vastag teléreket is vékonynak mondják. Körmöcbányán például, az
39
A szövegnek ezt a részét úgy is értelmezhetjük, hogy Agricola személyesen járt Körmöcbányán (Kremnica, Csehszlovákia), de úgy is felfoghatjuk, hogy értesüléseket kapott
a vidék bányászaitól.
Csehszlovák kutatók szerint Agricola az itt ismertetett adatokat a Fugger kereskedőház - név szerint nem ismert - bányagondnokától kaphatta. A Fuggerek a bányatulajdonos Thurzó családdal való összeköttetésük kiépítése után erősen érdekeltek voltak a korabeli magyarországi ércbányászatban, főként a réz és ezüst kereskedelmében. Kétségtelen,
hogy pontos értesülésekkel rendelkeztek a lelőhelyek helyzetéről. A Fuggerek és Thurzók
az 1495-1546 közötti években 2,5 millió forintos nyereségre tettek szert, közli Kofán, Jan:
Prehledné déjmy ceskoslovenského, hornictvi, Praha, 1953.; magyarul: A csehszlovák
bányászat történetének áttekintése, 114. old.
Véleményünk szerint Agricolát a Kárpát-medence korabeli bányászatáról
Dernschwam János és Rorbacher Kálmán tájékoztatták. Wilsdorf (1955. p. 112-154.);
Faller (1961. p. 69-70.); Berlász (1964).
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7. ábra. Vastag és vékony mélybe eső telér
A - vastag mélybe eső telér; B - vékony mélybe eső telér

8. ábra. Vastag és vékony lebegő telér
A - vékony lebegő telér; B - vastag lebegő telér
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ottani lakosok tanúsága szerint, az egyik telér egy helyen 15, egy másik
helyen 18, sőt egy harmadik helyen 20 bányaöl vastagságú.
A lebegő telérek vastagsága is erősen ingadozik. Egyesek egy bányaöl, mások kettő, ismét mások több bányaöl vastagságúak, viszont vannak csak egy rőfnyi, egy vagy féllábnyi vastagok is. Mindezeket vastag
lebegő telérnek nevezik. De akadnak olyanok is, amelyek csupán egy
kéznyi, vagy három, sőt egy ujjnyi vastagok. Ezek a gyenge lebegő telérek.
A mélybe eső telérek hosszkiterjedésük iránya szerint is különböznek egymástól. Egyesek kelet-nyugat irányban húzódnak, mások nyugatról kelet felé. Ismét mások délről északra esnek a mélybe, de vannak
észak-dél irányúak is.
Azt, hogy a telér nyugati vagy keleti csapású-e,40 a mellékkőzet rétegeiből lehet megállapítani. Ha ezek pl. nyugat felé esnek a mélybe,
akkor azt mondjuk, hogy a telér kelet-nyugati csapású, ha pedig ellenkező irányban esnek a mélybe, akkor nyugat-keleti csapású telérről
beszélünk. Ugyanígy állapítjuk meg a mellékkőzetek irányából az
északi és délí csapást is.
A bányászok a négy világtáj mindegyikét hat-hat részre osztják, s így
huszonnégy irányt kapnak. Ezeket kétszer 1-12 számmal jelölik. Az
irányokat a bányászkompasz 41 mutatja, amelynek szerkezete a következő: Először egy kört rajzolunk, majd a kor egyik felének kerületéről,
egymástól egyenlő távolságban lévő 12 pontból 12 egyenesét húzunk a
kör középpontján át a kör kerületének szemközt lévő feléig, ilyen vonalakat a rómaiak „dimetientes"-nek hívják. Ezek az átmérők a kört huszonnégy egyenlő részre osztják. Ezután a körön belül három, kisebb
sugarú kört szerkesztünk. A legnagyobb kör az égtájak 24 irányát jelző
beosztást mutatja. A következő körön, az átmérők metszőpontján kétszer 12 szám látható, míg a legbelső kor ki van mélyítve s ebben van
elhelyezve a mágnestű. A tű a 12-es számmal jelzett átmérő vonalában
fekszik. Mivel az iránytű mindig pontosan az észak-déli irányban
helyezkedik el, az a tizenkettes szám, melyre a mágnesnek villa alakúra
kiképzett vége mutat, az északi égtájat, az ellenkező oldalra mutató
hegyes vége pedig a déli égtájat jelzi. Ennek megfelelően a bal oldali
hatos szám a keletet jelenti, a jobb oldali hatos szám a nyugatot. Két-két
fővilágtáj között mindig öt mellékvtlágtáj íekszik. Ezek közül kettőkettő a szomszédos fővilágtájhoz számítandó, míg az ötödiket, tehát a
két iránypár között középen fekvőt, meg kell felezni olyképpen, hogy
felerészben az egyik, felerészben a másik főirányhoz csatlakozzék, így
pl. az északi 12-es és a keleti 6-os számok között van az l, 2, 3, 4 és 5-ös
szám. Ezek közül az l-es és a 2-es az észak-keleti, a 4-es és az 5-ös a

40
41

Csapás (csapásvonal) a kőzetrétegnek a vízszintes síkkal való metszésvonala.
A bányászok által használt tájoló (iránytű).
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9. ábra. Kelet-nyugati irányba csapó telér
A, B, C - mélybe eső telér; D, E, F - mellékkőzet rétegei

10. ábra. Nyugat-keled irányba csapó telér
A, B, C - mélybe eső telér; D, E, F - mellékkőzet rétegei
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í 1. ábra. Dél-északi irányba csapó telér
A, B, C - mélybe eső telér; D, E, F - mellékkőzet rétegei

12. ábra. Észak-déli irányba csapó telér
A, B, C - mélybe eső telér; D, E, F - mellékkőzet rétegei
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kelet-északi irányhoz tartozik, míg a 3-as szám felerészben az északkeleti, felerészben a kelet-északí irányhoz számítandó.
Aki tehát a föld alatti telérek csapásirányát meg akarja határozni,
állítsa a most ismertetett műszert a telér fölé. Amint a tű megnyugodott,
rögtön megmutatja a csapást, éspedig ha a telér 6-tól 6 felé vonul, akkor
csapása vagy kelet-nyugati, vagy nyugat-keleti irányú. Hogy a kettő
közül melyik, azt a mellékkőzet rétegei mutatják meg. Ha a telér az 5-ös
és 6-os számok között lévő egyenes mentén halad az ellenkező oldal
felé, akkor csapása az 5 és 6 közötti középből indul kelet-nyugati vagy
nyugat-keleti irányban. A vagylagosságot itt is a mellékkőzet dönti el.
A többí fő- és mellékirányt azonos módon állapítjuk meg.
DÉL

ÉSZAK
13. ábra. Bányászkotnpasz

Ahány világtájat különböztetnek meg a bányászok, ugyanannyi szélfajtával számolnak a hajósok. Ez nemcsak a mai hajósokra áll, hanem
így volt ez már a rómaiak idejében is. Ők a szeleket részint latin, részint
görög nevekkel jelölték. A bányász tehát a telérek csapását - ha úgy tetszik neki - a szelek nevével is meghatározhatja.
Ugyanis a négy fővilágtájnak megfelelően négy főszél van: A keletről
fújó „Subsolanus", és ennek ellenlábasa, a nyugatról fújó „Favonius".
Az utóbbit a görögök „Zefürosznak", az előbbit „Peliotesnek" nevezték. Délről az „Auseter", északról ellenlábasa, a „Septentrio" jön.
Amazt „Notosnak", emezt „Parksiasnak" hívták a görögök. Ezekhez
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DÉL

ÉSZAK
14. ábra. Szélirányok

járul - a másodrendű világtájaknak megfelelően - húsz mellékszél, mert
két-két főszél közé mindig öt-öt mellékszél van beiktatva. A „Subsolanus", tehát a keleti szél, és az „Auster", vagyis a nyugati szél között,
közvetlenül a „Subsolanus" mellett fúj az „Ornithias", azután következik a „Caecias", majd az „Eurus", mely az öt között a középső. Folytatólag következik a „Vulturnus", és az „Austerhez" legközelebb az „Euronothus". „Vulturnus" kivételével valamennyinek a görögök adtak
nevet. Aki azonban nem barátja az ilyen pontos megkülönböztetésnek,
az mindannyit a görög „Euros" névvel jelöli.
Az „Auster" tehát a déli szél, és a „Favonius" vagyis nyugati szél közÖtt, az „Austerhez" legközelebb az „Altanus" van, azután a „Libonotus" következik, majd az öt között a középső „Africus", melyet a „Subvesperus", végül „Favoniustól" balra az „Argestes" követ. Ezek, a
„Libonotus" és az „Argestes" kivételével, a latinoktól kaptak nevet. Az
„Africust" a görögök „Lipsnek" is hívják.
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A „Favonius" tehát a nyugati szél, és a „Septentrio", vagyis az északi
szél között a „Favoniustól" jobbra az első az „Etesiae", majd a „Circius" jön, aztán az öt között a középső, a „Caurus", majd a „Corus", s
végül, a „Septentriótól" balra a „Thrascias". Caurus kivételével valamennyi görög név. Akik nem fektetnek súlyt a finom megkülönböztetésekre, azok azt mondják, hogy a görögök „Koronja" és a latinok „Carausa" ugyanazon szél.
Végül a „Septentrio", tehát az északi szél, és a „Subsolanus" vagyis a
keleti szél között a „Septentriótól" jobbra az első a „Gallicus", a második a „Supernas", a harmadik és egyben az öt között a középső az „Aquilo", majd s. „Boreas" következik, és utolsónak, balra a „Subsolanustól", a „Carbas". Azok, akik nem ismerik el a szelek ily nagy számát,
hanem csak 12-t, legfeljebb 14-et, a görög „Boreast" a latin „Aquiloval"
azonosítják.
Azonban a mi céljainkra a szelek ily nagy számának elfogadása nemcsak előnyös, hanem még ajánlatos ezt a számot megkétszerezni, ahogy
azt a német hajósok teszik. Ezek két-két szomszédos szélirány közé
még egy szélirányt iktatnak. Ily módon az égtájak közbeeső Irányait is
a szelek nevével jelölhetjük. Ha pl. a telér a keleti 6-tól a nyugati 6 felé
csap, akkor azt mondjuk, hogy a „Subsolanustól" a »Favonius" felé
halad. Ha azonban egy telér a keleti 5 és 6 közötti középből a nyugat 5
és 6 közötti közép felé csap, akkor azt mondjuk, hogy a „Carbas" és a
„Subsolanus" közti középtől az „Argestes" és a „Favonius" közti közép
felé tart.
Ugyanígy kell eljárni a világtájak többi fő- és mellékirányainak meghatározásánál ís. Mivel a mágnestű hegye a déli irányba mutat, a
bányásznak úgy kell felállítani a műszert, hogy kelet balra, nyugat
jobbra essék.
A lebegő telérek az oldal irányú terjeszkedés tekintetében egymás
között hasonló különbségeket mutatnak, mint a mélybe eső telérek.
Náluk ugyancsak a mellékkőzet rétegeiből állapítható meg, melyik
világtáj felé vonulnak a földben. Ha e rétegek pl. nyugat felé esnek a
mélybe, akkor azt mondjuk, hogy a telér keletről nyugatra tart. Ha fordítva esnek a rétegek a mélybe, akkor a telér nyugatról keletre húzódik.
Ugyanígy állapíthatjuk meg a mellékkőzet rétegei alapján, hogy a
lebegő telér északra vagy délre halad-e, s ugyanígy járhatunk el a mellékvilágtájak és az ezek közé eső irányok megállapításánál is.
A már tárgyalt különbségeken kívül meg kell még említeni, hogy a
mélybe eső telérek csapása néha nyílegyenesen tart a szemközti világtáj
felé, máskor azonban görbül, így megtörténhetik, hogy a keletről jövő
telér, a várakozás ellenére, nem a szemben fekvő nyugati irány felé
halad, hanem elhajlik, s vagy északi, vagy déli irányt vesz fel.
Hasonló a helyzet egyes lebegő teléreknél is, amelyek majd vízszintesen, majd ferdén feküsznek, majd meggörbülnek.
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lí. ábra. Ferdén eső lebegő telér
A, B -ferdén eső lebegő telér; C - mellékkőzet rétegei

De a mélybe eső teléreknek az esése is különböző: az egyik függőlegesen, a másik ferdén, vagy laposan, a harmadik tört vonalban esik a
mélybe.
Mindezeken felül a mélybe eső telérek még a terep sokfélesége szerint
ís eltérnek egymástól. Egyesek a hegy vagy domb lankáján vonulnak és
nem szállnak mélyebbre.
Mások a hegy vagy domb legmagasabb csúcsáról a lejtőn leszállnak a
völgybe vagy katlanba és a szemközti hegy vagy domb lejtőjén újra felfelé szállnak.
Ismét mások a hegyről vagy dombról leszállva a lapályon folytatják
vonulásukat.
Végül olyan telérek is vannak, amelyek hegyen, dombon és lapályon
húzódnak tova.
Nagyon különböző a mélybe eső telérek viselkedése kereszteződé*
seknél, amikor az egyik telér a másikat derékszögben vagy ferdén
keresztezi és mintegy két részre vágja.
Hogyha a fotelért ferdén metsző telér keményebb a foteleméi, akkor
úgy hatol át rajta, mint a puhafán a kalapáccsal beléje vert bükkfa- vagy
vasék. Ha lágyabb a foteleméi, akkor ez utóbbi három lábnyi, vagy esetleg 2, 3, esetleg még több bányaölnyi távolságra magával ragadja, vagy

HARMADIK KÖNYV

16. ábra. Egyenes és hajlott telér
A - egyenes csapása mélybe eső telér; B - hajlott csapású mélybe eső telér

17. ábra. Lebegő telérek
A - vízszintes lebegő telér; B -ferde lebegő telér; C - hajló lebegő telér
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18. ábra. Mélybe cső telérek
s mélybe eső telér; B -ferde esésű mélybe eső telér; C - megtört mélybe eső
telér

19. ábra. A begy lankáján vonuló telér
A, C - begyoldal; B - mélybe eső telér
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20. ábra. Völgyön áthatoló telér
A, C - begyoldal; B - völgy; D, E, F - mélybe eső telér

21. ábra. A hegy lankáján leszálló telér
A - hegyoldal; B - lapály; C, D - telér
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22. ábra. Váltakozó terepen vonuló telér
A - 'váltakozó terep; B - telér

23. ábra. Főtelér melléktelérekkel
A.-fŐtelér; E - a fotelért derékszögben metszd telér; C - a. főteléren ferdén áthatoló telér
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24. ábra. FŐtelér ehetett melléktelérekkel
A-főtelér; B -a fotelért ferdén metsző telér; C - a főtelértöl vonszolt telér; D-a keres/tezö telér ehetett része

- ami ritkább - elveti. A fotelért metsző telér azonosságát a két oldalon
a fedő- és fekvőkőzet egyforma jellege bizonyítja.
Néha előfordul, hogy mélybe eső telérek egyesülnek úgy, hogy két
vagy több telérből a föld felszínéhez közel egyetlen telér lesz. Más esetben az egyesülés nem a föld felszínének közelében történik, hanem a
telérek - ha nem nagy távolságra vannak egymástól, és az egyik a másikhoz, vagy mindketten kölcsönösen egymás felé hajlanak - csak a föld
mélyében egyesülnek. Ilyen módon a mélyben három vagy több telér is
eggyé lehet.
Az ís előfordul, hogy a teléreknek ilyen egyesülése újra felbomlik.
Ilyen esetben néha a jobb oldali telér a bal oldalra, s megfordítva, a bal
oldali a jobb oldalra kerül.
Megesik, hogy egyetlen telérből, ha azt valamely nagyon kemény
kőzet, mint valami vasból való hajóorr, kettérepeszti és részekre bontja,
vagy ha azt erek lágy kőzetben szétforgácsolják, két, sőt több telér
támad. Ezek néha újra egyesülnek, máskor viszont megmaradnak megosztott állapotukban.
Azt, hogy telérosztás, vagy két telér egyesülésének esete forog-e
fenn, csak a mellékkőzet rétegeiből lehet megállapítani. Ha pl. a főtelér
keletről nyugatnak csap, a mellékkőzet rétegei ugyancsak keletről nyu-
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25. ábra és 26. ábra. Egymás felé eső, egyesülő és egymást keresztező telérek
A, B - két ferdén egymáshoz hajló telér; C -kettőjük egyesülése; D -függőlegesen beeső
telér; E -ferdén beeső telér; F-a két telér egyesülése
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27. ábra. Telérosztás és újraegyesülés
A, B - telérosztás; C - telérek újraegyesülése

gát felé esnek a mélybe. Az akár északról, akár délről jövő társtelér,
amely a főtelérrel egyesül, csapás tekintetében ugyanazt a jelenséget
mutatja a mellékkőzeteinek rétegeiben. Az utóbbiaknak esése nem
egyezik a főtelér mellékkőzetének esésével - hiszen mindkettőnek esése
az egyesülés után is változatlan marad - hacsak a társtelér nem ugyanabból az irányból jön, mint a főtelér. Ilyenkor a hatalmasabb télért főtelérnek, a vékonyabbat melléktelérnek nevezzük. Ha a főtelér szétágazott,
akkor az egyes telérrészekhez tartozó mellékkőzetek a mélységbe esésnél ugyanazt az irányt tartják meg, mint a főtelér mellékkőzetei.
A mélybe eső telérek egyesüléséről és elágazásáról ennyi elég.
Most térjünk át a lebegő telérekre. A lebegő telér vagy keresztezheti
a mélybe eső télért, vagy vele egyesülhet, vagy a mélybe eső telér metszheti és részekre bonthatja a lebegő télért.
Minden mélybe eső telérnek van kezdete és vége, feje és farka. Kezdetnek nevezzük azt a részt, ahol a telér kezdődik, végnek azt, ahol végződik. A feje az a rész, amellyel a napszínre bújik, farka, melyet a föld
mélyébe rejt. Semmi szükség arra, hogy a bányászok a telér kezdete
után kutassanak, mint ahogyan egykor az egyiptomi királyok a Nílus
forrását keresték. Teljesen elégséges a telér valamelyik részét megütni és
csapását megállapítani. A kezdetét és végét csak ritkán lehet megtalálni.
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28. ábra. Telérek kereszteződése
A , C~ lebegő telér mélybe eső télért metsz; B - mélybe eső telér; D, E - lebegő telér mélybe
eső telérrel egyesül; F - mélybe eső telér; G - lebegő telér; H, I - e lebegő telér részei; K mélybe eső telér lebegő telén keresztez

Azt, hogy a telér melyik égtáj felé emeli ki fejét a napszínre, illetve
merre bocsátja le farkát a mélybe, azt a telér alatti és a telér feletti kőzet
jelzi. Az utóbbit fedőnek, az előbbit fekvőnek nevezik, mert a telér az
alatta lévő kőzeten fekszik, a takaró kőzet pedig befedi. Ha tehát leszállunk egy aknába, akkor az a rész, amely felé arcunkat fordítjuk, a telér
fekvője, alapja, míg az, amely felé hátunkat fordítjuk, a telér fedője,
takarója. Bizonyos vonatkozásban a telér feje a fekvőnek, a farka a fedőnek felel meg. Mert ha a fekvő délnek fekszik, akkor a telér feje is dél
felé emelkedik. A fedő viszont, mivel mindig a fekvővel szemben fekszik, szükségszerűen észak felé van, tehát a telér farka is északra nyúlik,
feltéve, hogy a mélybe eső telérről van szó. Ugyanez áll a keleti és nyugati, úgyszintén a melíékirányok és az ezek között fekvő középirányok
esetében is. Ha tehát egy telér függőlegesen, ferdén vagy meggörbülten
esik a mélybe, akkor a ferdén esőnek fekvőjét könnyen megkülönböztethetjük a fedőjétől. A függőlegesnél ez már nem olyan egyszerű, a
meggörbültnél viszont a fedő fekvővé, és viszont: a fekvő fedővé változik. De az ilyen telér rendszerint visszatér a függőleges vagy ferde
irányba.
A lebegő telérnek csak kezdete és vége van, a fejet és farkot a két oldal
helyettesíti.
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29. ábra. A telér részei
A - mélybe eső telér kezdete; B - vége; C -feje; D -farka

30. ábra. A lebegő telér részei
A - lebegő telér kezdete; B - vége; C, D - oldalai
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31. ábra. A tömzs részei
A - tömzs kezdete; B - vége; C -feje; D - farka; E - keresztező, mélybe eső telér

A tömzsnek éppúgy van kezdete és vége, feje és farka, mint a mélybe
eső telérnek. Mínd a tömzset, mind a lebegő télért gyakran metszi egy
keresztező, mélységbeli telér.
Az erek — mely elnevezés alatt igen vékony telérecskéket kell érteni feloszlanak: keresztező, a teléreket ferdén metsző erekre, továbbá mellék-, lebegő- és fekvő erekre. A keresztező ér a télért függőlegesen találja; a ferdén metsző ér a télért mintegy X alakban vágja át; a melíékerek
egyesülnek a telérrel; a lebegő ér a lebegő telérek módján hatol át a
mélybe eső teléren, A lebegő erek, valamint a mélybe eső erek rendszerint valamely telérrel állanak kapcsolatban.
A fedőér nem száll le olyan mélyen a földbe, mint a többi ér, hanem
úgyszólván a napszínről húzódik le a fedőhöz vagy a fekvőhöz, s ezért
napszíni érnek is nevezik.
Csapás, egyesülés és szétágazás tekintetében az erek ugyanúgy viselkednek, mint a telérek.
Végül meg kell még különböztetni a kőzeten hol sűrűn, hol csak gyér
számban átütő zsinórokat, ahogyan a különösen vékony ereket nevezik. Bármilyen égtájból jöjjön is a telér, zsinóraí is mindig ugyanabban
az irányban fogják fejüket a napszínre tolni. Mivel a zsinórok, bármely
égtáj felől jönnek is, rendszerint pontosan a szemben lévő égtáj felé
csapnak, tehát pl. keletről nyugat felé, előfordulhat, hogyha kemény
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32. ábra. Telér oldalerekkel
- leiérek; C - keresztező ér; B -ferdén metsző ér; E - mellékér; F - lebegő ér

33. ábra. Telér erekkel
A - telér; B -fedöér; C -fekvőér
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34. ábra. T elér jeléje haladó zsinórokkal
A - keletről jövő zsinórok; B - nyugatról jövő zsinór

erekbe ütköznek, az eddigi kelet-nyugati irányból az ellenkező irányba, tehát nyugatról keletre váltanak, s így a kőzet csapása ellentétes irányúvá változik. Ilyen esetben a telérek csapását nem a gyérszámú,
hanem a sűrű zsinórok alapján kell megállapítani.
Mind a telérek, mind az erek vagy tömöttek, vagy odorosak, vagy
csaknem teljesen meddők és vízzel telítettek. A tömöttek vizet egyáltalán nem, s levegőt gyakrabban tartalmaznak; az odorosokban többnyire
víz áramlik. A tömött telérek és erek hol kemény, hol lágy, hol félkemény anyagból állanak.
De térjünk vissza a telérekre.
A bányászok zöme úgy véli, hogy a mélységi telérek közül az a legjobb, amely északi hegylejtőn, a 6 vagy 7 kelet felől a 6 vagy 7 nyugat
felé vonul és fedője délen, fekvője északon van, s fejét is - amelyről
mondottam, hogy mindig a fekvőnek felel meg - északon dugja ki, zsinórai pedig keleten emelik ki fejüket a napszínre. Második legjobbnak
értékelik azt a telén, amely fordítva, tehát a 6 vagy 7 nyugatról a 6 vagy
7 kelet felé, ugyancsak északnak lejtő hegy oldalán húzódik, fedője
ugyancsak délen, fekvője északon van, fejét északi irányban dugja ki,
míg zsinórai nyugaton bújnak ki. A harmadik helyre azt a télért teszik,
amelyik a 12 nyugatról a 12 keletre, keletnek lejtő hegy oldalán vonul,
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fedője nyugaton, fekvője keleten van, fejét keleten emeli ki és zsinórjai
északon törnek a napszínre. Ezektől a telérektől remélik reményeik leggazdagabb beteljesülését. Kevesebb, vagy semmi bizalommal sincsenek
azokhoz, amelyek fejüket zsinóraik fejét azonosan délen vagy nyugaton
búvatják ki. Mert - úgy mondják - habár ezek a telérek néha a kőzethez
tapadó termésfém nyomait mutatják, sőt elvétve termésfémdarabok is
találhatók bennük, mégis ez oly kevés, hogy az ilyen teléreket nem érdemes művelés alá venni. Ezért azok a bányászok, akik ilyen telérek ércgazdagságában reménykedve, a művelést makacsul folytatják, hiábavaló
munkát végeznek és pénzüket elveszítik. Ugyancsak kevés ércet adnak
az olyan telérek is, amelyeknek érctartalmát a nap sugarai kiszívják.
Az így vélekedő bányászok okoskodása nem helytálló és a tapasztalat
nem erősíti meg felfogásukat. Mert hogy délnek lejtő hegyoldalon
keletről nyugatra haladó telérek, amelyeknek fejei délnek bújnak ki nem
kevésbé ércdúsak, mint azok, melyeket a bányászok az első helyre

35. ábra. Tömött, odoros és meddő telérek, erek
A - tömött telér; B - tömött ér; C - odoros telér; D - odoros ér; E - meddő telér;
F - meddő ér
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szoktak tenní, arra bizonyíték az utóbbi években az alberthami „Szent
Lőrinc" telér, melyet földieink Isten ajándékának ís neveznek, mivel
belőle igen tekintélyes mennyiségű ezüstöt jövesztettek. Nemrég meg
Annabergben, az un. „Mennyei seregek" telér nagy ezüsttermelésével
ugyancsak beigazolta, hogy az északról dél felé vonuló és fejeiket nyugaton kiemelő telérek épp oly gazdagok ércben, mint azok, amelyeknek
fejei keletnek bújnak ki.
Az pedig egyenesen képtelenség, hogy a nap heve az ilyen telérekből
kiszívja az érctartalmat. A napsugarak ugyan a legfelsőbb földrétegekből kicsalhatnak gőzöket, de a föld mélyébe nem hatolhatnak be.
Hiszen a táró levegője, ha mindössze két bányaöl vastagságú tömött
földréteg takarja és veszi körül, még a legforróbb nyárban is hűvös
marad, mert a közbeeső föld a nap ostromát visszaveri. A forró égöv
lakosai, tudva ezt, nappal a nagy hőség elől a barlangokban keresnek
menedéket. De a nap nemcsak hogy nem képes a föld mélyéből fémanyagokat kiszívni, igen sok, telérekben gazdag terepet mégcsak kiszárítani sem tud, mert azokat fák növik be és borítják árnyékba.
Egyes bányászok tehát a különféle fekvésű és érctartalmú telérekből
csak azokat választják kí művelésre, amelyekről fent szóltam. Mások
viszont elvetik ezeket, ha réztartalmúak, mert akkor - állítólag éppen
fordítva viselkednek, mint ahogy előadtam. De ennek az állításnak sincsen értelemmel igazolható alapja. Mert mi ok foroghatna fenn arra,
hogy a nap nem szívhatná ki éppúgy a rezet a réztelérből, mint ahogy szerintük - az ezüstöt az ezüsttelérből és az aranyat az aranytelérből
kiszívja?
Ismét más bányaműveíők, köztük Kalbe42 is, különbséget tesznek
aranytartalmú folyók, illetve patakok között. Azt állítják, hogy azok a
folyók, vagy patakok aranyszemcsékben és aranytartalmú homokban
különösen gazdagok, amelyek keletről nyugatra folynak, tőlük északra
fekvő hegyek lábát mossák, míg tőlük délre vagy nyugatra síkság terül
el. Második helyre azt a folyót vagy patakot teszik, amely fordítva, tehát
nyugatról keletre folyik, tőle északra vannak a hegyek, a síkság pedig
tőle délre fekszik. A harmadik helyet az a folyó vagy patak érdemli ki,
amely északról délnek folyik és a tőle keletre fekvő hegyek lábát mossa.
Aranyban legszegényebb az a folyó vagy patak, amely fordítva, tehát
délről északnak folyik és a tőle nyugatra emelkedő hegyek lábát mossa.
Végül azok a folyók és patakok, amelyek napkeltétől napnyugta felé,
vagy északról délnek folynak, annál gazdagabbak aranyban, minél
inkább közelítik meg a fentebb kiemelteket, s annál szegényebbek,
minél távolabb esnek azoktól.
így vélekednek ezek az emberek a folyókról és patakokról.

42

Agncola ismételten utal Ulrich Rülein von Kalbera (lásd: 3. lábjegyzet). Személyes
találkozásukra még nem derült fény, de azonos időszakban tartózkodtak Leipzigben.
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Mivel azonban a folyókban és a patakokban egyáltalában nem terem
arany - ahogyan azt már „A föld alatti anyagok keletkezéséről és törvényszerűségeiről" című munkám V. könyvében Albertusszal szemben
leszögeztem -, hanem az arany a telérekből és erekből kioldva a folyók
és patakok homokjában leülepszik» tehát ésszerű, ha aranyat remélünk
bennük, bármily irányba folyik is az a folyó vagy patak. Ezt különben
a tapasztalat is igazolja. Ezzel szemben nem tagadom, hogy az arany
valamely folyó vagy patak medre alatt lévő telérekben és erekben éppúgy teremhet és található, mint bármely más telérben.
VÉGE A HARMADIK KÖNYVNEK
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harmadik könyv a telérek és erek sokféleségét és
különböző fajtáit ismertette. Ez a negyedik
könyv a bányatelkeket és azok kimérésének
módiját, majd a bányahivatalokat fogja tárgyalni.
A bányaművelő, aki a követelményeknek megfelelő télért tárt fel, lehetőleg késedelem nélkül a
bányamesterhez siet és kéri tőle a bányaművelés
jogát. Ugyanis a bányamesternek tiszte és kötelessége a bányák odaítélése. Annak, aki a télért
elsőnek kutatta fel, a leibányát43 ítéli oda, a többiek kérvényeik benyújtásának sorrendjében kapják meg a többi, közönséges bányát. A bányatelkeket bányaölekben mérik. Egy bányaöí hat lábnak felel meg és kb.
egyenlő a két kiterjesztett kar hosszúságával, beleértve a mellbőséget44
is. Más népeknél a bányaöí hosszúsága ettől eltérő: a görögöknél - akik
azt „orgiának" nevezték - hat láb, a rómaiaknál csak Öt láb. Ügy látszik,
a bányászat mértékrendszerét a germánok a görögöktől vették át, s
tényleg, a bányászatban használt láb-mérték közel jár a görög láb-mértékhez, mert csak háromnegyed görög ujjal hosszabb. Éppúgy, mint a
rómaiaknál, ez ís tizenkét ujjra oszlik.
A bányatelek többnyire négyzet vagy téglalap alakú. A négyzetes alaknak minden oldala egyenlő, tehát két oldal szorzata adja az un. négyzetölek45 számát, így pl. az egyszerű bányateleknek46 minden oldala hét
öl. Ezt a számot önmagával szorozva negyvenkilenc négyszögölet
kapunk.47
A hosszú bányatelek vagy kettős méretű bányatelek hosszanti oldalai
egyenlők, ugyanúgy egyenlők a szélességi oldalai is. Ha most a hosszoldal mértékét megszorozzuk a szélességi oldal mértékével, akkor az
eredmény a hosszú bányatelek négyszögöleinek összege; pl. a hosszúság 14 öl, a szélesség 7 öl, a kettőnek szorzata tehát 98 négyszögöl.48
Mivel a bányatelkek alakjai, a telérek különféleségétől függően
különbözők, szükséges, hogy a telkeket és méreteiket behatóbban tár-

43
Leibánya (lat. caput fodiane) a mai szóhasználat szerint: kitermelhetövé vált bánya.
Pech Antal a „lelőbánya" kifejezést használta. Csak a telér első feltárója kaphatta meg a
leibánya jogát.
44
A bányászati hosszmértékek alapja az öl. Az öl mérete helyenként változó volt.
Agricola szerint egy bányászol l,7m;arégifreibergíbányászöf 1,94 m, az új szászországi
öl 2,00 m. A hosszmértékekre vonatkozóan lásd a könyv Függelékét.
45
Egy négyzetül tehát l,7x 1,7 = 2,89 négyzetméter.
46
Az adományozás alapterülete.
47
Egy bányatelek területe: 2,89 m 2 x49 = 141,6 m2.

48

Megfelel 283,2 m2-nek.
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gyaljam. Ha mélybe eső téléiről van szó, a leibánya teleknagysága
három hosszú bányateleknyi lesz. Hossza tehát 42, szélessége 7 öí,
amely számoknak szorzata 294 négyzetül területet ad. Ilyen határokkal
adományozza a bányamester a bányatulajdonjogot leibánya esetén.
Minden más bányának a területe két hosszmértékből áll, tekintet nélkül arra, hogy a lelbánya melyik oldalán fekszik, vagy hogy hányadik a
sorrendben, tehát első, második, harmadik vagy még további a lelbányától. Hossza tehát 28 bányaöl, szélessége 7 bányaöl, a kettő szorzata
tehát 196 négyzetöl, amely a bányatelket alkotja. Ezekkel a határokkal
állapítja meg a bányamester minden bányatulajdonosnak vagy bányatársaságnak a bányatulajdon jogát.49
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37. ábra. Hosszú, téglalap alakú
bányatelek, kettős bányamérték
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49
A lelbánya, illetve bánya kifejezésekkel tehát meghatározott méretű bányaterületeket jelöltek. A lelbánya a fentiek szerint 849,6 m 2 ; a bánya ennek 2A része, tehát 566, 4 m2.
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A telérnek azt a részét, amelyet elsőnek tártak fel, a bánya fejének,
leibányának nevezzük, mert belőle indulnak ki - mint a fejből az idegek - a többi bányák, de azért is, mert a bányamester innen kezdi meg
a bányák kimérését. Ezért a leibányának, más bányákhoz viszonyítva,
nagyobb bányatelket mér ki, hogy ezzel az első feltárónak érdemeit
jutalmazza és a többi bányászt új telérek felkutatására ösztönözze.
A bányatelkek gyakran lenyúlnak valamely vadvízig vagy folyóig, s
ezért az utolsó bányamezőn esetleg már nem lehet rendes méretű
bányatelket kimérni. Ezt a fennmaradó részt „határköz"-nek nevezik.
Ha a határköz eléri legalább egy kettős mértékű telek nagyságát, akkor
azt a bányamester az első igénylőnek adományozza. Ha azonban rajta
csak egy egyszerű bányamérték vagy annál valamivel több mérhető ki,
akkor felosztja a szomszédos két bányatelek között. Szokás a bányászoknál, hogy a telérnek a folyó túlsó partján fekvő részén az első
igénylő új leibányát kap, amelyet „ellenrésznek" neveznek. A többi,
későbbi igénylő csak rendes bányatelket kap.
XLIX.

CCCXLIII
XLIX

40. ábra. A régi leibánya alakja.

Hajdan minden leibánya három kettős és egy egyszerű bányamértékből állott, úgyhogy hossza 49 öl, szélessége 7 öl volt. E két szám szorzata adja a régi leibánya területét, vagyis 343 négyzetölet.
Minden más régi bányatelek egy egyszerű bányamérték nagyságú
volt, tehát hossza és szélessége hét-hét ölet tett ki, vagyis alakja négyzet
volt. Erre emlékezve, a bányászok még manapság is a mélybe eső telérre
adományozott mindenfajta bányatelek szélességét „négyzet"-nek nevezik.
A bányatelkek kimérésének ünnepélyes módja hajdan a következő
volt: amint az érckutató télért talált, ezt a bányamesternek és a tizedszedőnek bejelentette, akik vagy személyesen mentek ki a városból a hegyre, vagy pedig legalább két megbízható és szavahihető férfiút küldtek az
érctartalmú telér megtekintésére. Ha a télért a határok kimérésére érdemesnek találták, a bányamester egy meghatározott napon újra kiment
és az illető telér első felfedezőjéhez a következő kérdéseket intézte:
„Melyik a te teléred? Melyik az ércekben gazdag telér?" Az igénylő erre
ujjával a maga telérére és bányájára mutatott. Ekkor a bányamester felszólította, hogy lépjen a felvonó vitla tengelyére, és jobbjának két ujját
fejére téve, érthető hangon mondja el az esküt: „Esküszöm az Istenre és
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összes szentjeire, és tanukul hívom őket, hogy ez a telér az enyém, s ha
nem az enyém volna, akkor se fejem, se kezem soha többé ne szolgáljon
engem!"
Ezután a bányamester, a vítla tengelyének közepéből kiindulva, egy
zsinórral megkezdte a telér kimérését. Először az egyik oldalon a telér
felfedezőjének egy fél, majd három teljes bányámértéknyi telket adományozott. Azután kimért egy bányamértéket a királynak vagy fejedelemnek, egy másikat a király vagy fejedelem feleségének, egy harmadikat a főíovászmesternek, egy negyediket a pohárnokmesternek, egy
Ötödiket a kamarásnak, végül egy hatodikat saját magának.
Hasonló módon mérte ki a télért a vitla másik oldalán is. Ily módon
a telér első felfedezője leibányát, vagyis hét egyszerű bányamértéknyi
telket kapott, míg a király vagy fejedelem, annak neje és az említett
udvari méltóságok, valamint a bányamester két-két egyszerű bányamértéket vagy két-két régi bányatelket kaptak. Ez az oka annak, hogy
Freibergben egyetlen teléren oly sok és egymást lyukasztó bánya található, amelyek régiségük folytán részben már be is omlottak.
Ha a bányamester a kutatóakna valamelyik oldalán már korábban
kimért telkeket más találóknak és az imént felsoroltaknak, s ennek
következtében itt újabb telkeket kimérni nem lehetett s akkor a másik
oldalon kétszer akkora telkeket mért ki. Ha pedig a kutatóakna mindkét
oldalán már adományozta a telkeket, akkor csak a telérnek még fennmaradó szabad részét mérte ki. így aztán néha megesett, hogy a fentebb
felsoroltaknak már egyáltalán nem jutott bányatelek.
Ma a telérek kimérésének és adományozásának ünnepélyes módja, a
múlthoz képest megváltozott, bár a régi szokásokat még tiszteletben
tartják. Ahogyan már kifejtettem, a leibánya ma három kettős bányamértékből áll, minden más bánya pedig két kettős bányamértékből.
A bányamester a bányát mindig az első igénylőnek adományozza.
A király vagy fejedelem, akinek minden érdelet után az érctized jár,
ezzel az adóval teljes kielégítést nyer. Mind a régi, mind az új bányáknál
a bányatelek szélességének a fele a fekvőbe, másik fele a fedőbe esik. Ha
a telér függőlegesen száll a mélybe, akkor a bányatelek a maga egészében
ugyancsak függőlegesen esik a mélybe. Ferde esésű telér esetén a telekhatárok is ferdék.
A bányatulajdonos a bányatelek egész szélességére szerez mindenkorra jogot, bármily mélyre nyúlik is a telér, tehát a végtelen mélységig.
A bányamester, megfelelő igénylés alapján, akár egyes bányavállalkozónak, akár bányatársaságnak nemcsak egy leibányára vagy valamely
más bányára adhat jogot, hanem adományozhat együttesen leibányát és
egy szomszédos, közönséges bányatelket, vagy két egymással határos
közönséges bányatelket ís.
Eddig a mélybe eső teléreken adományozható bányatelkek alakjáról
és méreteiről beszéltem, most áttérek a lebegő telérekre. Az ezeken adományoztató bányatelkek kimérése nem egy és ugyanazon módon törté-
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nik. Néhol a bányamester ezeket a telkeket ugyanolyan alakban adományozza, mint a mélybe eső telérek telkeit, vagyis a leibánya itt is három
kettős bányamértékből, a közönséges bányatelek pedig két kettős mértékből áll, amint azt az előzőekben már részletesen előadtam. Azonban
a bányamester a bányatelkeket nemcsak a leibánya homlok- és hátsó
részén méri ki zsinórral, ahogy az a mélységi teléreken a bányatelek
határainak kitűzésénél szokásos, hanem az oldalakon is. Ugyanígy állapítják meg a bányatelkeket akkor is, ha a völgyben patak vagy más erő
oly módon tárta fel a lebegő télért, hogy az a hegy vagy a domb mindkét
lejtőjén, vagy a lapályban búvik ki a napvilágra. Másutt a bányamester
a leibánya rendes szélességét megkétszerezi, úgy hogy az 14 ölnyi lesz.
A közönséges bányatelek szélessége a szokásos 7 öl marad, a telek
hosszúságát pedig a bányamester nem határolja le. Némely helyen a leibánya három kettős mértékből áll, de szélessége 14, hosszúsága 21
bányaöl.
xxt

XXI

41. ábra. Három kettösmértékböl álló leibánya alakja
XIIII

xitii
42. ábra. Közönséges bányatelek másik alakja

Hasonlóképpen a közönséges bányatelket is két kettős mértékből
állítják össze akként, hogy mind hosszúsága, mind szélessége 14-14
bányaöl.
Vannak esetek, amikor a bányatelek - legyen az leibánya vagy közönséges bánya - negyvenkét bányaöl széles és ugyanannyi hosszú.
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XLII

XLII
43. ábra. Közönséges bányatelek harmadik alakja

Ismét más vidéken a bányamester a bányavállalkozónak, illetve a
bányatársulatnak olyan területet adományoz, amelyet patakok, völgyecskék és határkövek határolnak.
De bármilyen legyen ís a bányatelek alakja, határai függőlegesen a
végtelen mélységig terjednek, minélfogva a bányatulajdonos joga kiterjed az összes lebegő teléreknek a bányatelken belül fekvő részére éppúgy, mint ahogy a mélységi teléren adományozott bányatelek tulajdonosának joga felöleli az összes mélységi telérek ama részeit, amelyek az
ő bányatelkének határai között feküsznek. A tapasztalat azt mutatja,
hogy mindenütt, ahol mélybe eső télért találtak, a közelben még
továbbiakra is bukkantak, éppúgy a már feltárt lebegő telérek alatt még
több lebegő telér is lappanghat.
Az érctömzsöket a bányamesterek különböző módon osztják fel
bányatelkekre. Némely vidéken a leibánya három olyan kettős méretből áll, amelynek szélessége 14, hosszúsága 21 bányaöl, a közönséges
bányatelek pedig két kettős mértékbői adódik, 14 bányaöl szélességben
és hosszúságban, tehát négyzet alakú. Másutt a leibánya három egy-
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szerű mértékből alakul, szélessége 7 öl, hosszúsága 21 öl, területe teh;
a kettő szorzatából adódó 147 négyzetöl.
Valamennyi egyéb közönséges bányatelek egy-egy kettős bányáméi
ték nagyságú. Egyes helyeken a leibányáknak egy kettős mérték forma
ját adják, a közönséges bányateleknek pedig egy egyszerű mértékét.
Végül vannak vidékek, ahol egy patakoktól, völgyektől vagy más határjelektől körülvett földterület joga egyetlen bányatulajdonosé, illetve
bányatársaságé. Itt is minden tömzsökre vagy lebegő telérre adományozott mindenfajta bányatelek függőlegesen a végtelen mélységig terjed.
XXI

CXLVII

3CXI

44. ábra. Három egyszerű mértékből alakult leibánya

Nehogy az egymással szomszédos bányák tulajdonosai között
viszály keletkezzék, a bányatelkek határait megjelölik. Ezek a határjelek régente a bányászatban mindig kövek voltak, innen a „határkő"
elnevezés. Napjainkban a határ jobb felismerése céljából a határkövek
mellé juhar-, tölgy- vagy fenyőfából készült cövekeket vernek, amelyeket felső végükön a megcsonkítás ellen vasgyűrűk védenek. Hogy valamikor hasonló módon, tehát határkövekkel vagy határcövekekkel jelölték a szántóföldek határát is, azt nemcsak „A szántóföldek határairól" 50
című munka írja, hanem a költők versei is bizonyítják.
Ezek tehát a művelés alá vont telérek különbsége szerint adományozott bányatelkek különféle alakjai.
Táró kétféle van: különleges jogokkal felruházott és ilyen jogok nélkül való. Ha ugyanis a bányász a telér valamely részén a vízfolyás erőssége miatt nem képes a télért feltárni, akkor a hegyoldalból kiindulva
addig a pontig, ahol a télért keresni kell, egy három láb mélységű, széles
árkot ás, amely a felső részén kiszélesedik és nyitott. Ezen a víz lefolyik
és a kiszárított hely a bányászásra alkalmassá válik. Ha azonban ezzel a
széles árokkal a lecsapolás nem sikerül, vagy az akna, amelyet már
korábban mélyíteni kezdett, a sok víztől veszélybe kerül, akkor elmegy
a bányamesterhez és tárójog adományozását kéri. Miután azt megkapta,
tárót hajt, amelynek csatornája az egész vizet levezeti úgy hogy a hely
vagy akna a művelésre alkalmassá lesz. Mivel pedig a föld felszínétől az
ilyenfajta táró talpáig nincsen hét ölnyi szintkülönbség, a táró tulajdo' Lat. De limitibus agrorum. Nem közli, hogy a könyvet ki írta.
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nosát más jog nem illeti meg, mint az, hogy azoknak a bányáknak a tulajdonosa, akiknek a telekhatárain belül aranyat vagy ezüstöt tárt fel, kötelesek neki megtéríteni azt a költséget, amit a tárónak az ő bányatelkeiken át történt hajtására fordított. A táró szája felett és alatt három és fél
ölön belül senkinek sincsen joga új tárót telepíteni, ugyanis az ilyen
tárót különleges jogokkal felruházott táróra szokták átminősíteni, éspedig akkor, amikor az illető vidék jogszokása szerint hét vagy tíz ölnyi
szintkülönbségben a bányatelkek vizét levezeti.
Az ilyen táró azzal a joggal jár, hogyha tulajdonosa- legyen az akár
természetes személy, akár bányatársulat - azokban a bányatelkekben,
amelyeken keresztül táróját hajtja, érctelérre talál, akkor a tárómunkálatokkal egy és negyed öl magasságig lefejtett érc Őt illeti.
Az elmúlt századokban a tárótulajdonosé lett mindaz az érc, amelyet
a vájár, a táró talpára állva, lapátjával el tudott érni, azonban az ásó nyele
a szokottnál nem lehetett hosszabb. Napjainkban azonban a táró birtokosának bizonyos meghatározott magasságig és szélességig van joga az
ércre, nehogy - amennyiben a lapát nyele a szokottnál hosszabb volna
- a bányatelek tulajdonosa károsodjék.
Továbbá minden bányatulajdonos, akinek vizét a tárótulajdonos az
általa hajtott táró révén levezeti, valamint bányáját levegővel látja el, a
tárótulajdonosnak táródíj címén, az ott termelt érc egy kilencedével
adózik. Ha pedig az ércben dús bányatelken keresztül több ilyenfajta
tárót hajtanak és valamennyi levezeti a bányatelek vizét és a bányát levegővel látja el, akkor abból az ércből, amelyet az egyes tárók talpa felett
jövesztenek, a táró tulajdonosának a kilenced jár, ellenben abból, amit
a tárók talpa alatt termelnek, mindig a legközelebbi alsóbb táró birtokosát illeti meg a táródíj. Ha a mélyebb táró még nem is vezeti el az akna
vizét és még levegőt sem szolgáltat, akkor is abból az ércből, amelyet a
felette lévő tárónak a talpa alatt jövesztenek, a tárosnak kilenced jár.
Egyik táró sem veheti el a másiktól a kilencedszedés jogát, hacsak az alsó
táró talpa a felette lévő táró talpa alatt hét vagy tíz ölnél mélyebben nem
fekszik, aszerint, hogy milyen szintkülönbséget állapított meg a király
vagy a fejedelem törvénye.
A bányatelek tulajdonosa továbbá köteles megtéríteni annak az
összköltségnek a negyedrészét, amelyet a tárótulajdonos a bányatelek
határai között fekvő tárószakasz építésére fordít, ellenkező esetben elesik attól a jogtól, hogy a táró csatornáját használhassa.
Végül, ha a táróhajtás költségeit viselő vállalkozó olyan teléreket üt
meg, melyekre még senki sem kapott jogot, kérésére a bányamester
vagy leibányát, vagy a leibányával együtt a szomszédos bányatelket
adományozza neki. Régi szokás, hogy a tárót bármely irányban bármilyen távolságra szabad hajtani. Manapság annak, aki elsőnek hajt tárót,
kérésére nemcsak tárójogot adnak, hanem leibányát, sőt néha ezzel
együtt még egy szomszédos, közönséges bányatelket ís adományoznak.

112

NEGYEDIK KÖNYV

Valamikor a táró tulajdonosának még földbirtokjoga is volt akkora
területre, amekkorát kéziíjjal kilőtt nyíl berepült, és ezen belül marháit
legeltethette.
Abban az esetben, ha valamely teléren lévő több bányateleknek aknái
a nagy vízbőség miatt tovább mélyíthetők nem voltak, egy régi szokás
megengedte, hogy a bányamester annak, aki vállalta a táró hajtását, a
nagy bányatelket adományozza. Ha ugyanis a tárót a régi aknáig kihajtotta és közben ércre bukkant, elment a bányamesterhez és kérte a határok kitűzését és a nagy bányatelek adományozását. Erre a bányamester
a város néhány polgárával, akiknek helyét ma már a bányaesküdtek töltik be, kiszállott a hegyen és határcövekekkel kijelölte a nagy bányatelket, amely hét kettősmértékből állott, vagyis hossza 98, szélessége 7
bányaöl volt, területe tehát 686 négyzetöl.
XCVIII

DCL3CXXV1

X tV UL

45. ábra. Nagy hányatelek

Ez a két régi szokás már a múlté, ma más, új jog érvényes.
Ezzel befejeztem mondanivalómat a tárókról, s ezért áttérek a bányák
és tárók birtokmegosztásának tárgyalására. A bányatulajdonos egy, két,
három vagy több bányatelket bírhat és művelhet. Ugyanígy tulajdonosa
lehet egy vagy több táró jogosítványnak, feltéve, hogy a bányatörvényeket betartja és a bányamester rendelkezéseihez alkalmazkodik. Ha egymaga viseli a bányaművelés költségeit, akkor - ércben gazdag telér esetén - egymaga élvezi a bánya jövedelmét is. Mivel azonban a bánya
gyakran jelentős befektetéseket igényel, ezért az a bányatulajdonos,
akinek a bányamester a bányászás jogát elsőnek adta, többnyire társakat
vesz maga mellé, akikkel bányatársaságot alkot. Ezek bányarészük arányában viselik a közös költségeket és osztoznak a bánya nyereségében
vagy veszteségében. Bár a bányatelek és tárók osztatlanok maradnak,
mégis - tekintettel az üzemköltségekre és a nyereségre - minden bányaés tárójog, mint egész, részekre51 bontható. A felosztás sokféle módon
lehetséges.
51
A bányarész, bányarészjegy, bányarészvény a kuxa (németül: kux). Az egy bányatársulathoz tartozó bányatársak arányos része a közös bányavagy ónból. Ingó dologi
minőségű volt és a szabad forgalom tárgya. Tulajdonjogi megszerzéséhez bányahatósági
átírásra volt szükség.
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A bánya- és tárójog két részre osztható, éppúgy, ahogy a római pénz
és súlyegység, az „Ás"52 is két félre oszlik. Ebben az esetben két bányatárs egyenlő költséghozzájárulással vesz részt a bányaüzem fenntartásában és egyenlő arányban részesül a jövedelemből, mert mindegyiküket
fele-fele rész illet. Osztható négy részre is, tehát a tulajdonosok száma
négy lehet, mindegyik egynegyed résszel, de lehetnek ketten is úgy,
hogy az egyiket háromnegyed rész, a másikat pedig csak egynegyed rész
illet, vagy lehetnek hárman olyformán, hogy az elsőé kétnegyed rész, a
másodiké és harmadiké egy-egy negyedrész. Nyolc részre osztható, s
ha nyolc a társak száma is, akkor mindegyiket Vja+Vst 12-ed rész illet,
de lehetnek ketten is úgy, hogy az egyiké l/i+l/2 12-ed rész, a másiké
/i2+ /a 12-ed. Három társnál az elsőt 3/4, a másodikat és harmadikat
egyenként Vi2+V 2 12-ed illet, vagy az elsőé 6/i2, a másodiké 4 /i2+V 2 12ed, a harmadiké V 12 +V 2 12-ed, vagy pedig az elsőé 6/12-ed, a másodiké
és harmadiké egyenként 3 /j 2 -ed, de illethet az elsőt és a másodikat
egyenként V J 2 +V 2 12-ed, a harmadikat 3/i2-ed. Ugyanígy kell a többi,
lehetséges felosztást is megejteni. Tudniillik a részesedés sokfélesége,
tehát a részek több vagy kevesebb száma határozza meg a bányatársak
változó számát.
A bányát vagy 16 részre osztják, mely részek mindegyike 1% 12+V«adot tesz ki, vagy 32 részre, melyek mindegyike V 4 g+ /2 72+V288-adot,
vagy 64 részre, melyek mindegyike V72+ /m, vagy végül 128 részre,
melyek mindegyike V2 72+V2 576-od.53
A vasbánya rendszerint vagy osztatlan marad, vagy pedig két, legfeljebb négy részre osztják, több részre csak nagyon ritkán, ami a telér
jóságától függ. Ezzel szemben az ólom-, bizmut-, ón-, réz- és higanybányákat nyolc vagy tizenhat, harminckettő, ritkábban hatvannégy részre
szokták osztani. Valamikor a meisseni Freibergben az ezüstbányák felosztásánál nem lépték túl ezeket a számokat. Apáink korában először a
schneebergi tárójogokat osztották fel a bányászok százhuszonnyolc
részre. Ebből százhuszonhat a tárótulajdonost, egy rész a várost és
egy rész az egyházat illette. Joachimsthalban csak százhuszonkét rész
volt a bánya-, illetve a tárótulajdonosoké, négy rész a földbirtokost, egy
az államot és egy az egyházat illette. Újabb időkben egyes helyeken a
százhuszonnyolc bányarészhez a szegények javára még egy részt, Vj 2 9 edet csatolnak..
52
„As" a rómaiak súly- és pénzrendszerének egysége, font-nak is nevezték. Mint súlymértéket tizenkét részre osztották, l ás — 12 uncia; '/2* ás = Vj uncia lat. semuncia;
'/4g ás — '/4 uncia lat. sicilicus, !/?2 ás = V é uncia, lat. sextula, Vj ás = l 1/2 uncia, lat. sesquiuncia (sescuncia), /jjg ás = /& uncia lat. scipulum. A súlyrendszer táblázatos Összefoglalását lásd a Függelékben.
53
A tulajdonrészeket tizenkettedekben és ezek törtrészeiben fejezték ki.
54
Ebért (1965. p. 179.) felhívta a figyelmet arra, hogy a „rés publica" kifejezést nem az
„állam" hanem a város, illetőleg a közület kifejezéssel kell fordítani, különben hamis kép
alakul ki.
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Köítségjárulékot csak a bányatársak fizetnek. A föld birtokosa az
említett négy bányarész után nem fizet költségjárulékot, azonban erdeiből ingyen adja a bányaácsolásho?., bányagépekhez és építkezésekhez,
valamint az érc olvasztásához szükséges famennyiséget.55 Ugyancsak
nem fizetnek költséghozzájárulást azok sem, akik az államot, az egyházat, vagy a szegényeket képviselik. Ezek a bányából élvezett pénzjövedelemből közintézményeket és templomokat létesítenek és tartanak
fenn, s a szegényeket gyámolítják. Napjainkban kezdik a 128-ad részeket 2, 4 vagy 8 részre osztani, vagy 3, 6,12 és még kisebb részekre. Ez
akkor szokott történni, amikor két bányatelket egyesítenek. Ilyenkor
ugyanis az, aki addig egy fél résznek a birtokosa volt, most egy negyednek lesz a birtokosa, aki azelőtt egy negyed részt bírt, most már csak
egy nyolcadot fog bírni, aki egy harmad tulajdonosa volt, ezentúl már
csak egy hatod tulajdonosa lesz, aki egy hatodot bírt, ezentúl egy tizenkettedet fog bírni.
Mivel nálunk a bányát „symposium"-nak (,,Zeche"-nek) vagyis „társas lakomának" hívják; a pénzt mellyel a bányatársak a költségekhez
hozzájárulnak, „symbolum"-nak, vagyis költségjáruléknak szokás
nevezni. Ugyanis éppen úgy, mint ahogy a symposium, tehát a társas
lakoma résztvevői bizonyos költséghozzájárulást - symbolumot fizetnek, ugyanúgy azok, akik a bányából nagy és bőséges nyereséget
remélnek, a bánya üzemeltetéséhez szükséges pénzt befizetik. És valóban: a bányamesterek rendszerint négyszer évenként kivetik a bányatársakra a költséghozzájárulási összeget, tehát annyiszor, ahányszor a
bevételekről és kiadásokról számadást terjesztenek elő. A meisseni Freibergben ősi hagyomány volt, hogy a bányamesterek hetente szedték be
a bányatársaktól a költséghozzájárulást, illetve hetenként osztották ki
közöttük az üzem nyereségét is. Ez a szokás azonban kb. 15 év előtt
úgy módosult, hogy mindkettő évenként csak négyszer történik. A
költségjárulék kisebb vagy nagyobb Összege a bányában vagy táróban
foglalkoztatott munkások számától függ. Akinek sok bányarésze van,
az természetesen ezekhez mérten sok költséghozzájárulást is fizet.
Mivel a bányatársak általában évente négyszer szolgáltatják be a pénzt,
ugyancsak négyszer osztják ki köztük a bánya nyereségét, tekintet nélkül arra, hogy ez a nyerség nagy vagy kicsi, aszerint, hogy több vagy
kevesebb arany-, ezüst- vagy másfajta ércet termeltek. A schneebergi
György-bányából a vájárok az egyik negyedévben oly nagy mennyiségű ezüstöt bányásztak ki, hogy minden egyes százhuszonnyolcad
részre egy-egy akkora ezüstcipó jutott, amelynek értéke ezeregyszáz
rajnai forintnak felelt meg. Az annabergi „Mennyei sereg" bányából
55

A bányászat részére történő faszáliítás Joachimsthalban fontos szerepet játszott.
A SchÜck grófok 1530-ban vállalták a szükséges famennyiség leszállítását. Miután Agricolának a szomszédos Aberthamban volt bányarésze, így a rendelkezésnek ezek a részei számára különösen fontosak voltak.
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800 tallér, a joachimsthali „Csillag" bányából 300 tallér, az aberthami
„Szent Lőrinc" lelbányából 250 tallér nyerséget osztottak ki bányarészenként az egyik negyedévben. Minden bányatárs bányarészei arányában részesül osztalékban.
Most pedig arról fogok szólani, hogy a bányatulajdonos mely esetekben veszítheti el bánya- vagy tárójogát, vagy bányarészét, illetve, hogy
mily módon tarthatja érvényben ezeket.
A múltban, ha valaki tanúkkal igazolni tudta, hogy a tulajdonos
három, egymást követő műszakban nem küldött vájárokat a bányába,
akkor a bányamester a tulajdonost megfosztotta bányajogától és azt ha kérte - a feljelentő kapta meg. Jóllehet bányászaink ezt a jogszokást
ma is tartják, a bánya régi tulajdonosai mégsem veszítik el bányarészükhöz való jogukat, ha a költségjárulékot megfizették és a megfosztás ellen
óvást emelnek.
Ugyancsak a múltban abban az esetben, ha a valamely bánya magasabban fekvő aknájának ki nem merített vize a teléren vagy éren át egy
mélyebben fekvő aknába Ömlött és ott a munkát megakadályozta, a kárt
szenvedett bánya tulajdonosai a bányamesterhez fordultak és kártérítést követeltek. Ilyenkor a bányamester két bányaesküdtet küldött az
aknákhoz, s ha ezek megállapították, hogy a panasz egyezik a tényekkel, akkor a kárt okozó bánya joga átszállt a kárt szenvedett bányatulajdonosra. Ezt a jogszokást azóta több helyen megváltoztatták. A bányamester ugyanis, miután meggyőződött a két akna állapotáról, kötelezi a
kárt okozó akna tulajdonosait, hogy a kárt szenvedett akna tulajdonosainak az okozott kárt bányarészeik arányában megtérítsék. Ha ezt
megtagadják, elvesztik bányajogukat. Jogaik viszont csorbítatlanok
maradnak, ha munkásokat küldenek az akna víztelenítésére.
Hajdan valamely táró tulajdonjogát a vállalkozó akkor és úgy tarthatta meg, ha - először - a táró talpán csatornát létesített és azt iszaptól
és homoktól kitakaríttatta, hogy a bányavíz akadálytalanul lefolyhatott,
és ezt a csatornát meghibásodása esetén kijavíttatta. Másodszor - ha
aknákat és légaknákat létesített, amelyek friss levegővel látták el a vájárokat, s a beomlott aknákat helyreallittatta. Végül - harmadszor - ha a
tárót legalább három vájárral üzemben tartotta. Ezzel szemben az a
tárótulajdonos, aki nem gondoskodott ennek a három feltételnek a teljesítéséről, elveszítette a tárójogot, éspedig elsősorban akkor, ha nyolc
napon át egyetlen vájárral sem műveltette a tárót.
Ha tehát valaki tanúkkal bizonyítani tudta, hogy a tárótulajdonos a
fenti három feltétel tekintetében mulasztást követett el, akkor az ügyet
a bányamester elé vitte, mire ez a táróhoz kiszállt, s ha a csatornát, a
szellőzőberendezést és a többi kelléket felülvizsgálva meggyőződött,
hogy a feljelentés helyes, a feljelentőhöz — miután az panaszát esküvel is
megerősítette - ezt a kérdést intézte: „Kié most ez a táró?"-Mire a feljelentő ezt válaszolta: „A királyé (fejedelemé)". Erre fel a bányamester
a tárójogot annak adományozta, akí azt elsőnek kérelmezte.
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Ilyen kíméletlen eljárással veszítették el egykor a tárótulajdonosok
jogaikat. Napjainkban az eljárás lényegesen enyhébb, mert most a tárótulajdonosok nem veszítik el azonnal jogaikat azon a címen, hogy a csatornákat nem tisztították ki, vagy a sérült szellőző aknát nem javíttatták
meg, hanem a bányamester elrendeli, hogy a bányavezető az elmulasztottakat pótolja. Amennyiben ez a felszólításnak nem tesz eleget, a
bányahivatal megbünteti. Ma elég a jogmegóváshoz, hogy csak egyetlen
vájár hajtsa a tárót.
Ha a táró tulajdonos kőbe vágott határjellel a vájatvéget lerögzíti és í
táró további hajtásával felhagy, akkor joga a táróra a határjelig érvényben marad, feltéve, hogy a csatornát tisztán és a légaknákat jó karban
tartja. Ettől a megállapított táróhatártól kezdődően egy más vállalkozó
a tárót továbbhajthatja, ha a régi tulajdonosnak három havonta a bányamester által megállapított pénzösszeget lefizeti.
A bányák és tárók bányarészeiről még a következőket kell elmondani: régente, ha valakinek bányarészt ajándékozott valaki és a megajándékozott a költségjárulékot legalább egyszer befizette, akkor az ajándékozónak állnia kellett ígéretét. Ez a szokás napjainban is törvényerővel
bír.
Ha az ajándékozó tagadta a költségjárulék lefizetését, a megajándékozott viszont állította, hogy a költségjárulékot a bányarészeknek megfelelően a bányatársak kezéhez lefizette, amit tanúkkal is bizonyítani
tudott, akkor a bíróság előtt a bányatársak igazolása nagyobb erővel
bírt, mint az ajándékozó esküje. Jelenleg a bányarésszel megajándékozott a költségjárulék lefizetését azzal az okmánnyal igazolja, amelyet a
bányagondnok a bánya vagy táró minden résztulajdonosának kiadni
szokott. Ha ellenben a költséghozzájárulást nem fizette be, akkor az
ajándékozó mentesül ígérete beváltása alól.
Régente a bányatársak - mint fentebb már említettem - hetenként
fizették a költségjárulékot. Ez idő szerint a befizetés mindig negyedévenként történik.
Ha manapság a megajándékozott nem követeli az ajándékozótól egy
hónapon belül az ajándék tárgyát képező bányarészjegyeket, akkor
elveszti követelési jogát. Hogyha a bányajegyző az ajándékozott vagy
vásárolt bányarészeket a bányakönyvben már átírta, akkor bányarészét
senki sem veszíthette el, még akkor sem, ha nem fizette be a költségjárulékot, mert azt a bányagondnok vagy táros elmulasztotta a bányatárstól
vagy annak helyettesétől behajtani. Ha azonban a bányatárs,vagy annak
helyettese a bányaigazgató felhívása ellenére sem fizette be a költségjárulékot, akkor a bányagondnok az ügyet a bányamester elé vitte, aki
aztán a bányatársat vagy annak helyettesét hivatalosan felszólította a
pénz befizetésére. Abban az esetben, ha a felszólítástól számított
három, egymást követő héten a befizetés nem történt meg, a bányamester a bányarészt az első kérelmezőnek adományozta. Ez a gyakorlat ma
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már megváltozott. Ugyanis azoknak a bányatársaknak a neveit, akik a
bánya vagy táró igazgatója által rájuk kivetett költség járulékot egy
hónapon belül be nem fizetik, egy kitűzött napon a bányamester, a
bányaesküdtek, a bányajegyző és a bányaeílenőr jelenlétében hangos
szóval kikiáltják és a bányatársak sorából törlik, és a bányajegyző és a
bányaellenőr bányarészeiket a „retardálok" (mulasztók) listájába bevezeti. Azonban, ha három, vagy legfeljebb négy napon beíül a bánya-,
illetve tárómester kezéhez a költségjárulékot lefizetik és leróják a
bányaellenőrnek az ilyen alkalommal szokásos díjat, akkor a bányarészeket a közösbe esett bányarészek listájából törlik. A végső fizetési
határidő elmulasztása esetén a törölt jogok csak a többi bányatárs beleegyezésével élednek fel. Ebben a tekintetben a ma követett szokás eltér
a régitől, mert ma abban az esetben, ha a bányatársaknak egy csekély
többsége, tehát annyian, ahánynak tulajdonában az összes bányarészek felénél valamivel több van, a törölt bányarészek visszaadását határozza el, akkor a többi bányatárs akarva-nemakarva kénytelen ebbe
beleegyezni, míg régebben a törölt részek csak akkor éledtek fel újra,
ha ehhez legalább száz bányarésznek a tulajdonosa adta beleegyezését.
A bányarészekre vonatkozó peres eljárás valamikor a következőképpen folyt le: aki valakit törvénybe hívott és ellene bányarészek iránt
keresetet indított, az - ha régi bánya bányarészeiről volt szó, három
egymást követő napon naponta egyszer, ha ptedíg leibányarészekről,
úgy nyolc napon belül háromszor - vádat emelt a bányarésztulajdonos
ellen a bányamesternél, éspedig vagy annak lakásán, vagy a piacon, vagy
pedig az illető bánya területén. Ha a bányamestert a helyek egyikén sem
találta, akkor a bányarésztulajdonost a bányamester családja előtt is
bevádolhatta, s ez is törvényes és jogerős volt. A harmadik vádemelés
megtörténte után egy közjegyzőt vitt magával, akitől a bányamester
megkérdezte: „Megszolgáltam-e tiszteletdíjamat?". Mire a közjegyző
ezt felelte: „Megszolgáltad". Erre a bányamester a bányarész jogát a felperesnek adta, s ez a bányamesternek lefizette a szokásos díjat. Ennek
megtörténte után a bányamester a bánya vagy táró tulajdonosai közül
egyet elküldött ahhoz a városban lakó egyénhez, akitől a bányarészt
elvette, hogy tudomásul adja néki a történteket. Ha az illető másutt
lakott, akkor az ítéletet a piacon, vagy a bánya területén, több bányász
fülehallatára nyilvánosan, hangos szóval kihirdette. Napjainkban az
adósság vagy bányarészek elvonása miatt perbe fogott számára határnapot tűznek ki, amelyre őt, ha a városban lakik, a bányahivatali szolga
útján, ha másutt lakik, levélben megidézik. Másfél hónap leforgása előtt
a bányarész tulajdonjogától senkit sem lehet megfosztani. Erről a tárgyról ennyí elég.
Most, mielőtt rátérnék a bányaszámadások tárgyalására, ismertetni
fogom a bányakapitány, a bányamester, a bányaesküdtek, a bányajegy-
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ző, a bányaellenőr, a bánya- vagy tárógondnok, a bánya- vagy táróintéző56 és a bányamunkások kötelességeit.
A bányakapitánynak (főkamaragrófnak), mint a király vagy fejedelem kinevezett helyettesének, minden rendű, nemű és korú ember szolgální és engedelmeskedni tartozik, ö kormányoz és igazgat mindent
bölcsességével, elrendeli, ami hasznos és a bányászat javát szolgálja, míg
az ellenkezőjét tiltja. Ö szabja ki a bírságokat és megbünteti a bűnösöket, ö dönt azokban a vitákban, amelyeket a bányamester nem tudott
elintézni. Ha ő maga sem tud dönteni, akkor engedélyt ad a bányatulajdonosoknak arra, hogy jogvitájukat bírói útra tereljék. Rendeleteket
bocsát ki, tiszti állásokat tölt be és szüntet meg, megállapítja a tisztek és
hivatalnokok fizetését. Jelen van a bányagondnokok által évnegyedenként előterjesztett bevételi és kiadási elszámolásoknál. Minden vonatkozásban képviseli a király vagy fejedelem személyét és őrködik az uralkodó tekintélyének csorbítatlansága felett. Az athéniek pl. Thukydidest, a híres történetírót állították a thasosí bányák élére.
A bányakapitány után a bányamester gyakorolja a legnagyobb hatalmat, mivel jogköre - néhány ember, mint a tizedszedő, ezüstfinomító,
pénzverőmester és a pénzverők kivételével - az összes bányamunkásokra és alkalmazottakra kiterjed. A csaló, hanyag és fegyelmezetlen
embereket vagy börtönbe veti, vagy megfosztja őket állásuktól, vagy
pénzbírsággal sújtja. Ezekből a pénzbírságokból a felügyeletet ellátó
egyének bizonyos részt kapnak. Ha a bányatulajdonosok között határviszály támad, akkor a vitát, mint békebíró, ő dönti el. Hogyha ő egymaga a vitában dönteni nem tud, akkor a bányaesküdtekkel közösen
szolgáltat igazságot, mely ítélet ellen azonban a bányakapitányhoz lehet
fellebbezni. Rendelkezéseit bevezeti a bányakönyvbe és kifüggeszti a
hivatalos hirdetőtáblán. Hatáskörébe tartozik továbbá a bányajogosítványok adományozása, az azt kérelmezőknek, és az adományozási
tanúsítvány kiállítása és igazolása, a bányatelkek kimérése és azok határainak megállapítása, továbbá gondoskodás arról, hogy hiábavaló
bányamunkát ne végezzenek. Hivatalos teendőinek egy részét csak
bizonyos, meghatározott napokon végzi, így a bányaadományozásról
szóló okiratokat szerdán adja ki, a bányaesküdtek jelenlétében. Ugyanezen a napon intézi el a határviszályokat és szolgáltat igazságot. Hétfőn,
kedden, csütörtökön és pénteken kilovagol a bányákba, és egyikbemásikba beszállva, utasításokat ad a teendőkre nézve, vagy megszemléli
a vitás határokat. Szombaton az összes bányák üzemvezetői és gondno56

A felsorolt tisztségek latin, német és magyar megfelelői: prefectus metallorum
- Berghauptmann - főkamaragróf; magister metallicorum - Bergmeister - bányamester;
jurati fodinarum - Berggeschworene - bányaesküdt; scriba fodinarum - Bergschreiber bányajegyző, bányaírnok; scriba partium - Gegenschreiber - bányaellenőr; praefectus
fodinae vei cunicuh - Gruben- oder Stollenverwalter- bánya- vagy tárógondnok; praeses
fodinae vei cunicuh - Gruben- oder Stoltensteiger - bánya- vagy tárómtéző, főaknász.
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kai elszámolnak előtte a pénzről, amelyet az előző héten a bányákra fordítottak. Ezeket a kiadásokat a bányajegyző bevezeti a számadási
könyvbe.
Hajdan egy-egy országban csak egy bányamester volt, aki kinevezte
az összes bírákat és felettük joghatósággal bírt. Ugyanis minden bányának megvolt a maga bírája, úgy ahogyan ma az egykori bíró helyén megvan a maga bányamestere. Az összes jogvitákat annak idején a meisseni
Freibergben lakó egykori bányamester elé kellett terjeszteni. Innen van,
hogy az igazságszolgáltatás joga mai napig is a freibergieket illeti, ha a
pereskedő bányatulajdonosok hozzájuk fellebbeznek. 7 A régi bányamester bármiről, amí az ő jelenlétében bármelyik bányában történt,
tanúsítványt adhatott ki, ellenben a bányabíró - s épp így minden mai
bányamester - csak arról adhat tanúsítványt, ami az ő bányájában történt. Minden bányamesternek van egy jegyzője, aki a bányajogosítványt igénylőnek írást ad, amely az adományozás napját és óráját, a
kérelmező nevét és a bánya helyét tartalmazza. Ezenkívül minden
negyedévben kifüggeszti a bányák bejáratára azokat a kimutatásokat,
amelyek feltüntetik, hogy a bányagondnok kezéhez mennyi költséghozzájárulást kell a bányatulajdonosoknak lefizetni. Minthogy ezeket a
kimutatásokat a bányaellenőrrel közösen állítja össze, megosztja vele a
bányagondnok által ezért a munkáért befizetett díjat.
Most áttérek a bányaesküdtekre. Ezek a bányászatban jártas, feddhetetlen jellemű férfiak. Számuk a bányák számához igazodik, pl. tíz
bánya esetében öt pár bányaesküdt alkot egy tíz főnyi kollégiumot. A
kollégium ugyanannyi osztályra oszlik, ahány részre a mintegy egységes testet alkotó bányák tagozódnak. Egy-egy esküdtpár a munkanapokon megszemléli a bányák egy-egy reája bízott részleget, úgyhogy
rendszerint tizennégy nap alatt valamennyi bánya meglátogatására sor
kerül. A bányarészlegeket megvizsgálják és annak gondnokával tanácskozva, határoznak a bányaműveletek, gépek, bányaácsolás és egyéb
bányakérdés felett. Időnként a bányagondnokkal közösen megállapítják a vájárok bérét a telérben kihajtandó bizonyos számú ölre nézve, hol
magasabban, hol alacsonyabban, a kőzet, illetve a telér keménységétől
vagy lágyságától függően. Ha azonban a munkavállalók előre nem
látott, váratlan keménységű telérbe ütköznek, akkor a megállapítottnál
magasabb bért fizetnek. Ha viszont a terep több víz következtében
lazábbnak és lágyabbnak mutatkozik, s így a munka könnyebben és
gyorsabban végezhető el, akkor az eredetileg megállapított bért valami57

A freibergi bányajog két megfogalmazásban maradt az utókorra: 1. Freibergi bányajog „A" 1307. évi törvényalkotás. 2. Freibergi bányajog „B" 1346 és 1375 évek között
keletkezett. A csehországi iglaui (Jihlava) bányajogot Szászországban is bevezették. Ez a
freibergihez nagyon hasonló volt, bár néhány vonatkozásban eltért attól. Az bizonyos,
hogy a freibergi „B" bányajog megfogalmazását az iglaui befolyásolta, főként a tárójogra
vonatkozólag, Ebért (1965. p. 28.}.
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vei csökkentik. A bányaesküdtek azt a bányagondnokot vagy vájárt,
akit nyilvánvaló hanyagságon vagy csalárdságon érnek, először hivatalbéli kötelessége teljesítésére és elvállalt szolgálatára figyelmeztetik,
vagy megfeddik. Ha ezután sem tanúsít több szorgalmat, és munkája
nem javul, az ügyet a bányamester elé terjesztik, aki jogköre alapján az
illetőt tisztségétől, illetve szolgálatától megfosztja, s ha büntetendő cselekményt követett el, börtönbe veti. Végül a bányamester, aki mellett a
bányaesküdtek tanácsadói és segítőtársi szerepet töltenek be, az esküdtek távollétében bányaadományozást meg nem erősíthet, bányatelkeket
ki nem mérhet, határokat meg nem állapíthat, határviszályokat el nem
dönthet, igazságot nem szolgáltathat és a kiadásokra és bevételekre
vonatkozó számadásokat tudomásul nem vehet.
A bányajegyző bevezeti az egyes bányákat a bányakönyvbe, éspedig
külön könybe az újakat, egy másikba az újból üzembe vett régieket. Ez
a következőképpen történik: mindenekelőtt beírja annak a nevét, aki a
bányaadományozást kérte, azután bejegyzi a kérelem benyújtásának
napját és óráját, továbbá az igényelt bánya fekvését, majd az adományozás feltételeit, végül azt a napot, amelyen a bányamester az adományozási okiratot megerősítette. Akinek bányajogát már megerősítették, az
mindezen adatokat magában foglaló tanúsítványt kap. A bányajegyző
egy harmadik könyvbe bevezeti ama bányák tulajdonosait, akiknek
bányajogát már megerősítették. Egy további könyvbe az egyes bányaüzemek szüneteltetését jegyzi be, amelyet a bányamester valamely
okból engedélyezett. Ismét más könyvbe könyveli azokat a pénzösszegeket, amelyeket valamely bánya egy másiknak a bányavíz kimerítéséért vagy bányagépek elkészítéséért fizetett. Külön könyvbe gyűjti a
bányamester és a bányaesküdtek által rendes bírói eljárásban eldöntött
peres ügyeket, valamint azokat a vitás eseteket, amelyeket ugyanezek,
mint tiszteletbeli békebírák elsimítottak. Mindezeket hetenként - szerdán - vezeti be a könyvbe. Ha szerda ünnepre esik, akkor a rá következő
pénteken. Szombatonként ismét külön könyvbe könyveli az előző hét
kiadásainak az egyes bányák intézői által bejelentett összegét. A bányák
negyedévi kiadásainak összegét, az egyes bányák intézőinek jelentése
alapján, egy másik könyvbe írja, míg egy további könyv a megszűnt
bányarészjegyeket gyűjti. Nehogy valaki csalást követhessen el, mindezeket a könyveket egy kettős zárral ellátott ládában őrzik, amelynek
egyik kulcsa a bányajegyzőnél, a másik a bányamesternél van.
A bányaellenőr az egyes bányáknak a telér első tálalója által bejelentett bányatársait bevezeti egy könyvbe és a bányarészek vásárlóit az eladók helyébe beírja. Ily módon előfordul, hogy egy-egy bányarész húszszor, sőt még többször is cserél gazdát. Abban az esetben, ha az eladó
távol van és nem küld a bányaellenőrnek pecsétjével - illetve, ami még
jobb -, lakóhelye polgármesterének pecsétjével ellátott bejelentő levelet
az eladásról, akkor az ő helyére más bányatulajdonost beírni nem szabad. Azt az ellenőrt, aki nem jár el kellő gondossággal, a törvény arra
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kötelezi, hogy a régi bányatársat a bányarész korábbi tulajdonába viszszahelyezze. Minden új tulajdonosnak egy, tulajdonjogát igazoló tanúsítványt ad. A kiadások évente négyszer, negyedévenként történő elszámolása alkalmával a bányák intézőinek tudomására hozza az új bányatársak névsorát, hogy azok pontosan tudják, kitől kell a költségjárulékot behajtaníok és kik között kell a bánya nyereségét felosztani. Ezért
a munkáért az ellenőrt a bányák gondnokai díjazzák.
Most pedig a bányagondnok kötelességeit fogom ismertetni, A
gyenge érchozamú bánya gondnoka a bányatársak által fizetendő költségjárulékot a városháza kapujára kifüggesztett hirdetménnyel közhírré
teszi. Ez a költségjárulék nagy vagy kicsi, aszerint, ahogyan a bányamester és a két esküdt azt megállapította. Ha valamelyik bányatárs
a kivetett összeget egy hónapon belül.nem fizeti be, akkor nevét törlik
a bányatársak sorából és bányarészei a többi bányatárs közös tulajdonába jutnak. Akit a bányagondnok a költs ég járulék be nem fizetése
miatt név szerint megjelöl, azt a bányajegyző és a bányaellenőr erről
írásban értesíti. A bányagondnok a költségjárulékból egyrészt kiegyenlíti a főaknász és a bányamunkások bérét, másrészt beszerzi a szükséges
bányaüzemanyagot az idő szerinti legolcsóbb áron, nevezetesen vasszerszámokat, szegeket, fát, deszkát, edényeket, szállítóköteleket és
faggyút.
Az ércben gazdag bánya gondnokának a tizedszedő minden héten
annyi pénzt ad, amennyi a munkabérek kifizetésére és az üzemanyag
beszerzésére szükséges. E célból minden bányagondnok a hét szombatján, a főaknász jelenlétében, a bányamester és az esküdtek elé számadást
terjeszt a heti kiadásokról, míg a bevételekről - akár a bányatársak költségjárulékából, akár a tizedszedőtől folytak be azok - valamint a negyedévi kiadásokról évente négyszer tesz jelentést a bányakapitánynak és a
bányajegyzőnek. Amiként az évnek négy szaka van: tavasz, nyár, ősz és
tél, ugyanúgy négy szakaszra oszlanak a bevételi és kiadási elszámolások is. Minden évnegyed első hónapjában a bányagondnok beszámol a
befolyt járulékokról és arról a pénzről, amelyet az elmúlt negyedévben
a bányára fordított, de a nyereségről is, melyet ugyanabban az időszakban elért, így pl. a tavasz elején előterjesztett beszámoló a téli hetek
összes bevételeit és kiadásait, amelyeket a bányajegyző a könyvbe bevezetett, magában foglalja. Ha a bányagondnok a bányatársak pénzét
haszonnal fektette be a bányába és azt hűséges sáfárként kezelte, akkor
valamennyien a körültekintő és derék embernek kijáró dicsérettel illetik. Viszont, ha járatlanságával kán okozott, akkor rendszerint leváltják
állásából. Abban az esetben azonban, ha hanyagságával és nemtörődömségével károsította meg őket, a bányahatóság őt a kár megtérítésére
kötelezi. Végül - ha csalt vagy lopott, akkor pénzbírsággal, börtönnel,
esetleg halállal büntetik.
A bányagondnok kötelességei közé tartozik továbbá arra ügyelni,
hogy a főaknász a munka megkezdésekor és befejezésekor személyesen
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jelen legyen, a teléreket hasznothozóan jövessze, s a szükséges ácsolatok, gépek és csatornák létesítéséről gondoskodjék. Joga van azoknak a
munkásoknak a béréből, akiket a főaknász hanyagságért feljelentett,
bizonyos részt levonni. Ércben dús bánya esetében gondoskodik arról,
hogy munkaszüneti napokon a bányaház zárva legyen. Aranyban és
ezüstben gazdag teléreknél intézkednie kell, hogy a vájárok a fejtett
nemesércet az aknából vagy táróból mielőbb ládákban kiszállítsák a
főaknász közeli lakásán lévő tárolóhelyiségbe, nehogy becstelen embereknek alkalom kínálkozzék a lopásra. Erről a főaknásszal közösen kell
gondoskodnia, míg a most felsorolandók kizárólag a bányagondnok
sajátos kötelességei.
A bányagondnok köteles az ércolvasztásnál jelen lenni és arra ügyelni, hogy az olvasztást gondosan és szakszerűen végezzék. Amikor az
aranyat és ezüstöt már kiolvasztották, és megtörtént a kíégetes is az
űzőkemencében, a nyert fém súlyát bevezeti a táblázatba és a táblázatot
személyesen viszi a tizedszedőhöz, aki a súlyt szintén beírja a saját táblázatába. A termék ezután a finomítóba kerül. Amint onnan visszahozzák, a bánya^ondnok is, a tizedszedő is újra bejegyzik a súlyt táblázataikba.
Hogy miért teszi ezt? Azért, mert a bányagondnok a bányatársak
vagyonát ugyanolyan gonddal kezeli, mintha a sajátja volna.
A bányatörvény megengedi, hogy egy bányagondnok több bányát ís
vezessen, de ha a bányák aranyban és ezüstben gazdagok, akkor legfeljebb kettőt igazgathat. Ha azonban az igazgatása alatt álló bányák közül
több kezdi meg első ízben és egyídőben a nemesfém termelését, akkor
ezeket addig igazgathatja, amíg a bányamester ettől el nem tiltja. A
bányagondnok fizetését a bányatársakkal egyetértésben a bányamester
és a két bányaesküdt állapítja meg. Ennyi elég a bányagondnok hivatali
kötelességeiről.
Térjünk át a bánya munkásainak elöljárójára, akit főaknásznak
neveznek. Némely helyen munkafelügyelőnek is hívják, ö osztja ki a
munkát a bérmunkások között és gondosan ügyel arra, hogy kötelességét mindenki hűségesen és minél eredményesebben teljesítse. Az alkalmatlan és lusta munkásokat elbocsáthatja és másokat állíthat helyükre,
ha ehhez a két bányaesküdt és a bányagondnok hozzájárult. Neki magának bányaácsnak kell lennie, hogy értsen az aknák kiépítéséhez, a
támoszlopok elhelyezéséhez és az ácsolat elkészítéséhez, amely ácsolatnak kell tartani az alávájt bányafolyosókat, nehogy a tárna fedőjének
valamelyik szikladarabja, gyámolítás híján a hegytestből kiváljon és
omladékával a vájárokat agyonnyomja. Az ő kötelessége a vízelvezető
csatornák kiépítése, amelyeken a telérek, erek és kőzetek ereinek vízé
összegyűjtve a tárókból lefolyhasson, ö vizsgálja felül a teléreket és ereket, hogy az aknákat a legkedvezőbb helyen lemélyíthesse. Értenie kell
a kitermelt sokféle anyag szétválasztásához, és munkásait ki kell oktatnia a helyes ércválogatásra. Kellő ismeretekkel kell rendelkeznie az érc-
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mosás területén is, mert neki kell kioktatnia az ércmosókat az érctartalmú földneműek és az érctartalmú homok helyes mosására. A munkára induló vájároknak ő adja ki a vasszerszámokat és a mécsek számára
szükséges mennyiségű faggyút. Egyben útmutatást ad nekik az eredményes fejtés fogásaira és ellenőrzi őket, hogy rendesen dolgoznak-e. A
műszak végén visszaveszi a vájároktól a megmaradt faggyút. Mivel feladatai ily sokfélék és nehezek, a bányát nem bízzák egyetlen bányaintézőre, hanem ugyanazon bányánál néha két, sőt három bányaintéző is
működik.
Miután a bányaműszakokat már említettem, most még röviden előadom, hogy milyen beosztás szerint végzik a bányászok munkájukat.
A nappalnak és éjszakának huszonnégy órája három műszakra oszlik,
amelyeknek mindegyike hét órát ölel fel. A fennmaradó három óra a
műszakok közé esik és a bányászok munkábajövésével és hazamenetelével telik el. Az első műszak hajnali négy órakor kezdődik és délelőtt
tizenegy óráig tart. A második műszak tizenkét órakor veszi kezdetét
és este hét órakor végződik. Ez a két nappali műszak, amelyek a reggeli
és délutáni műszakra oszlanak. A harmadik, az éjjeli műszak, este nyolc
órakor indul és éjjel háromkor ér véget. Ezt a műszakot a hatóság csak
elkerülhetetlen szükség esetén engedélyezi a munkásoknak. Ebben a
műszakban vagy a vizet távolítják el az aknából, vagy a teléren dolgoznak, egész éjszaka bányamécsük mellett virrasztva, és nehogy a virrasztástól kimerülve elaludjanak, nehéz és hosszadalmas munkájukat kellemes és csöndes énekléssel igyekeznek elviselhetőbbé tenni. Egyes
bányavidékeken tilos a bányásznak egymás után két műszakot teljesíteni, mert a hosszú munkától kimerülve erőt vesz rajta az álom, vagy
elkésve érkezik a második műszakba, vagy idő előtt távozik. Másutt
viszont megengedik a dupla műszakot, ha egy műszak bérébői a
bányász megélni nem tud, különösen, amikor az élelmiszerek drágulnak. Ilyenkor a hatóság nem tiltja a rendkívüli műszakot, bár egyébként
csak egy rendes műszakot szokott engedélyezni. Azt az időpontot, amikor a bányásznak műszakra kell menni, egy nagy harang adja tudtul,
amelyet némely helyen „campana"-nak nevez a bányanép. Ha ez megszólal, az utcácskákból mindenünnen sietnek a bányászok a lakásukról
a bánya felé. Ugyanez a harang jelzi a főaknásznak, hogy a műszak véget
ért. Hallatára megdöngeti az akna ácsolatát és ezzel jelt ad a bányászoknak a felszállásra. A legközelebbiek, hallva a jelet, kalapácsukkal megütik a kőzetet, a távolabbiak továbbadják és így a jelzés eljut a legtávolabbi vájárig. Egyébként a bányamécs lángja is figyelmezteti a bányászokat, a faggyú fogyása folytán bágyadozó lángjával, hogy a műszak
véget ért.
Szombaton nem dolgoznak a bányászok, mert ilyenkor vásárolják
meg az élethez szükséges árucikkeket. Vasárnapon és az évenként viszszatérő ünnepeken sem szállnak le a bányába, hanem vallási kötelességeiknek tesznek eleget. Ha azonban a szükség megköveteli, akkor ezé-
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ken a napokon sem pihennek és nem ünnepelnek, így, ha a bányavíz
nagy tömege, a beomlás fenyegető veszedelme vagy más ok kényszeríti
őket ünnepnapi munkára, ami különben nem is ellenkezik a vallással,
A bányásznép egész fajtája edzett és munkára született. Közülük
különösen említendők a vájárok, vitlások, szállítók, válogatók, ércmosók és olvasztók, akiknek teendőivel a következő könyvekben a maga
helyén foglalkozni fogok. Most itt csak azt említem még meg, hogy azt
a munkást, akit a főaknász hanyagsága miatt felírt, a bányamester, sőt a
bányagondnok is - a főaknásszal egyetértésben - a legközelebbi szombaton elbocsáthatja, vagy keresete egy részének levonásával büntetheti.
Akit csaláson érnek, az börtönbe kerül. Az ércolvasztó kohók tulajdonosai és az olvasztómester munkásaikat saját hatáskörükben büntethetik.
A bányaigazgatásról és a bányahivatalokról eleget beszéltem. Amit
még el kell mondani, azt „A bányatörvény és a bányajog" 58 című, még
megírandó munkámban fogom tárgyalni.
Agricolának az itt említett könyve ismeretlen és valószínűleg nem is írta meg.

VÉGE A NEGYEDIK KÖNYVNEK

ÖTÖDIK KÖNYV
z előző - negyedik - könyvben különböző
bányatelkek méréseinek, adományozásának
módját és az egyes bányászati hivatalokat tárgyaltam. Ebben a könyvben a különféle telérek
feltárásának és művelésének szabályait és a tárnák és telérek bányaméréstanát fogom ismertetni. Mivel a dolgok rendje úgy kívánja, először az
első tárgykörrel foglalkozom. Szólni fogok tehát
a telérek megnyitásáról, az aknákról és tárókról,
a keresztvágatokról, majd a település, a telérkítöltés, az ásványok és a
mellékkőzetek jóságának ismertető jeleiről. Azután kifejtem, hogy mily
módon és milyen szerszámokkal jöveszthetők a telérek és a kőzetek,
hogyan törhető meg a telérek keménysége a tűz ereje által, milyen gépekkel merik ki a vizet az aknákból és mi módon vezetik a levegőt a legmélyebb aknákba és a leghosszabb tárókba, mivel a sok víz és a levegő hiánya akadályozza a bányamunkát. A továbbiakban leírom az aknák kétféle fajtáját és az aknák és tárók létesítésének módját. Végül a lebegő
telér, a tömzsök és az erek művelési eljárásait fogom tárgyalni.
A bányász, miután a mélybe eső télért megnyitotta, megkezdi az
aknának a mélyítését. Az aknanyílás fölé felvonóvitlát és aknaházikót
állít, nehogy az eső az aknába hulljon és a vitlakezelők a hidegtől és esőtől szenvedjenek. Az aknaházikóba állítják a vítlások targoncáikat, és
itt tartják a vájárok is szerszámaikat és egyéb dolgaikat. Az aknaház
mellett még egy házat építenek, amelyben a főaknász és emberei tartózkodnak, s ahol az ércet és egyéb ásványféleségeket tárolni lehet. Egyes
bányatulajdonosok csak egy aknaházikót építenek, mivel a gyermekek
és az állatok könnyen beleeshetnek az aknába, a bányászok többsége két
házat épít, éspedig vagy egymástól egészen különállóan, vagy legalább
egymástól fallal elválasztva.
Az akna olyan lemélyített vágat, amelynek hossza általában két
bányaöl, szélessége kétharmad bányaöl és mélysége tizenhárom bányaöl. Alkalmazkodva a már korábban a hegyoldalba hajtott táróhoz, az
akna néha csak nyolc bányaöl, máskor viszont tizennégy bányaöl mélységig is lehatol. Aszerint, hogy a megművelendő telér függőleges vagy
lejtős, az aknát is függőlegesen vagy ferdén hajtják. A táró a föld alá
hosszirányban, vízszintesen hajtott folyosó, rendszerint körülbelül
kétszer olyan magas, mint amilyen széles, és úgy méretezett, hogy a
bányászok és mások ki-be járhassanak és terheket vihessenek benne.
Magassága rendszerint egy és egynegyed bányaöl, a szélessége kb.
három és háromnegyed láb. Általában két vájár hajtja: az egyik elöl a
felső részt vájja, a másik mögötte az alsó részt. Mindkettő a fedő és a
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46. ábra. Táró és három függőleges akna
A - az első akna, amely még nincs a táróig mélyítve; B - a második akna, amely már elérte
a tárót; C - a harmadik akna, amelyhez még nem ért el a táró; D-a táró
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47. ábra. Táró és három lejtős akna
-az első akna, amely még nincs a tár óig mélyítve; B -a második akna, amely már elérte'
a tárót; C — a harmadik akna,-amelybez még nem ért el a táró; D — a táró
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fekvő közé szorított feszítékeken, vagy ha a telér puha, akkor fatönkökön ül, amelyek fönt szélesek, lefelé kihegyezettek és magába a telérbe
vannak beverve.
A bányászok több, részint függőleges, részint ferde aknát ásnak.
Ezek közül egyesek már leérnek a táróig, mások még nem, de van olyan
is, amely már elérte azt a szintet, amelyen a tárót hajtják, de a táró még
nem érte el az aknát.
Előnyös, ha az akna már beletorkollik a táróba, mert akkor a vájárok
és egyéb munkások könnyebben dolgoznak. Ha az akna még nern elég
mély, akkor ajánlatos egy vagy több irányba szárnyvágatokat hajtani,
mert ezek révén a bányatulajdonos vagy a bányaintéző megismeri azokat a teléreket és ereket, amelyek vagy a főtelérrel egyesülnek, vagy azt
derékszögben keresztezik vagy ferdén metszik. Ezek a szárnyvágatok
mindenekelőtt a télért alkotó ércanyag minéműségéről tájékoztatnak.
Az ilyen föld alatti rejtett folyosókat a görögök „krüptá"-nak nevezték,
mert a tárók módjára hosszirányban hajtva, a földben rejtve maradnak.
A vajatoknak ez a fajtája abban különbözik a tárótól, hogy a föld alatti
folyosó egész terjedelméban vak, míg a tárónak a napszínre nyíló szája
van.
Az aknák, tárók, föld alatti folyosók leírása után most a település üregeinek, ásványtartalmának és a mellékkőzetek jellegzetességeinek ismertetésére térek át. Ezek a jellegzetességek, éppúgy, mint sok más is, amiről még beszélni fogok, a lebegő teléreknél és a tömzsököknél, azonosak a mélységi teíérekével.
Ha a főtelérrel egy ér társul, akkor az aknát kettőjük egyesülésének
helyén kell lemélyíteni. Ha azt látjuk, hogy a fotelért egy ér derékszögben keresztezi vagy ferdén metszi, akkor egy második aknát kell lemélyíteni, éspedig, ha az ér meredeken esik, a mélybe, akkor a keresztezés
helyén, ha laposan esik, akkor két vagy három bányaöllel távolabb,
hogy kettőjük metszésvonalánál mélyebben hatolhassunk át, mert az
ilyen pontokon legnagyobb a remény, hogy olyan érctelepre bukkanunk, amilyen után éppen kutatunk. S ha ezt a telepet már korábban
sikerült megállapítanunk, akkor ez, az előző mondatban leírt helyen
különösen gazdag szokott lenni. Ott, ahol több ér esik a mélybe, a
bányász, hogy a metszésvonalon hatolhasson át, az erek között a
középen fogja az aknát mélyíteni, vagy pedig az ércben gazdagabb érhez
fog alkalmazkodni az aknaásásban.
Mivel a ferdeszögben a mélybe eső telér gyakran egy függőleges telér
közelében húzódik, az aknát azon a helyen ajánlatos lemélyíteni, ahol
valamely ferde ér vagy ferde telér mindkét télért keresztezi, vagy ahol
mindkettőn egy lebegő telér vagy ér hatol keresztül, mert ilyen helyen
rendszerint gazdag érctelepek találhatók.
Hasonlóképpen jó reménnyel kecsegtet az a hely is, ahol egy ferde
telér egy függőleges felé esik, miértis a bányászok a főtelér fedőjén vagy
fekvőjén áthatolva azt a télért keresik, amely néhány ölön belül a főte-
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48. ábra. Vágatok helyzete táróhoz, aknához
A - akna; B, C - f ágat vagy keresztvágat; D - egy másik akna; E - táró; F - tárószáj
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lérrel találkozik. A bányászok azonban akkor is hajtanak vágatokat a
fedő vagy a fekvő kemény kőzetébe, hogyha a fotelért nem metszi olyan
ér vagy keresztező telér, amelyet követhetnének. Ezeket a rejtett folyosókat a régiek szintén „krüptá"-nak nevezték, tekintet nélkül arra, hogy
kihajlásuk valamely táróból indul-e vagy másfajta föld alatti vágatból.
Akkor is reménykednek a bányászok, amikor a fotelért csak egyetlen
keresztező telér metszi. Ha az a telér, amelyik a fotelért ferdén metszi,
a főtelér mögött többé nem jelentkezik, akkor a főtelér ama szárnyán,
amely felé a melléktelér mutat - akár a jobb, akár a bal oldalon legyen
az - egy vágatot kell indítani, annak megállapítása végett, hogy vajon a
főtelér a melléktelért nem ragadta-e magával. Ha ez hat öl után be nem
igazolódik, akkor ajánlatos a másik szárnyon vágatot létesíteni annak
biztos megállapítása végett, hogy a főtelér a melléktelért a másik oldalra
nem vetette-e át. Mert a főtelér tulajdonosai gyakran nem kevésbé eredményesen indíthatnak vágatot azon a szárnyon, amelyen a fotelért metsző melléktelér újból jelentkezik, mint azon a szárnyon amelyen a melléktelér a fotelért metszette.
A metsző telér tulajdonosai, annak újbóli felkutatása után az arra
vonatkozó és bizonyos mértékig már elveszített jogaikat visszakapják.
Az egyszerű bányásznép zöme azokat a teléreket kedveli, amelyek
észak felől jőve egyesülnek a fotelérrel, ellenben rossznak tartja a délről
jövőket, azt állítván, hogy az utóbbiak ártanak, az előbbiek ellenben
használnak a főtetérnek. Az én véleményem szerint egyik fajtát sem szabad műveletlenül hagyni. Miként a harmadik könyvben már kimutattam, hogy a tapasztalat nem igazolja a telérekre vonatkozó hasonló hiedelmeket, úgy most is példákkal bizonyíthatnám a bányásznép által
elvetett egyes erek jóságát, de tudom, hogy ebből az utókornak kevés
vagy semmi haszna sem lenne.
Ha sem a főtelér fedőjében, sem annak fekvőjében nem mutatkozik
ér vagy telér, s különben sem található értékesebb anyag a főtelérben,
akkor nem érdemes egy második aknát telepíteni. Ott sem szabad aknát
létesíteni, ahol a telér két vagy három részre ágazik szét, hacsak nincsen
bíztató előjelünk arra, hogy ezek a részek kevéssel utóbb egyesülnek.
Mindenképpen rossz jel, ha az ércben gazdag telér hol ide, hol oda hajÜk, mert ha az eredeti függőleges vagy ferde irányát újra fel nem veszi,
akkor ércet többé nem ad, sőt gyakran még akkor is meddő marad, ha
eredeti irányába vissza is tér. Az ércben gazdag külszíni erek is gyakran
okoznak csalódást a vájároknak, mert alattuk nem találnak semmit.
A rossz előjelek közé számítják végül még a mellékkőzet ellentétes irányú vagy rendetlen hézagait is.
A bányászok minden tömör télért, mely a jóság világos jeleit mutatja,
művelés alá vesznek, ugyanígy az üreges teléreket is, különösen ha azok
az üregek jelentkezéséig ércben gazdagok voltak, vagy ha bennük csak
kevés számú, kisebb üreg található. Vízzel telt üres hasadékokat a
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bányászok figyelmen kívül hagynak, hacsak a víz nem rakott le bennük
elsodort ércszemecskéket. Ritkán vesznek munkába víz nélküli üres
hasadékokat, mert azok rendszerint csak értéktelen pintet, vagy gyapjúhoz hasonló, finom, fekete és lágy anyagot tartalmaznak. Ellenben
ércben gazdag ereket, sőt - kísérletképpen - még üres ereket is munkába
vesznek, hogyha azok a főtelér fedőjének vagy fekvőjének közelében
vannak.
Ez tehát a teléreknél és ereknél követendő eljárás lényege. Most vizsgáljuk meg azt az anyagot, melyet a mélybe eső és a lebegő teléreknek,
valamint a tömzsöknek hasadékai tartalmaznak. Ez a telértöltet összefüggő és folytonos, vagy elszórt, szétömlő, vagy pedig hasas duzzadásokban mutatkozik, vagy a főtelérből kiinduló telérekben és erekben
ágszerűen szerteterjeng. Ez utóbbi telérek és erek nagyon kurták és már
csekély távolságra teljesen el is tűnnek. A kis mennyiségben megmutatkozó érces anyag csak előjel, a nagy mennyiségben jelentkező azonban
már nem előjel, hanem földbolygató tevékenységünk legfőbb célja.
Amikor a bányász a telér megütése után rövidesen nemes fémre vagy
más hasznos ásványra, vagy ércben dús anyagra, vagy valamely ércben
szegény anyag nagy tömegeire bukkan, akkor azon a helyen habozás
nélkül aknamélyítésbe kezd. Az aknából kiinduló vágatot abba az
irányba fogja hajtani, ahol az anyag bőségesebbnek és jobbnak mutatkozik.
Tiszta állapotban gyakran lehet találni aranyat, ezüstöt, rezet és
higanyt, ritkábban vasat s bizmutot, úgyszólván sohasem ónt és közönséges ólmot. Azonban az ónércdara és a vele áttört kőzet alig különbözik a tiszta óntól, amelyet ezekből olvasztanak, és a legjobb ólomkő,
amelyből a közönséges ólom készül, vajmi keveset különbözik magától
az ólomfémtől.
Az aranyérc megítélésénél a termésarany után a nyers aranyércet fogjuk dúsnak nevezni, mivel az zöldessárga vagy bíborszínű, vagy fekete,
vagy kívül vörös, belül aranyszínű, és emellett az aranytartalom tekintetében minden kőzet- és földfajtát felülmúl. Ezután következik az olyan
aranyérc, melynek száz fontja több mint három uncia aranyat tartalmaz, mert bár arany tartalma a föld- és kőmennyiséghez viszonyítva
csekély, mégis értékben egyenlő az egyéb, nagyobb súlyú fémekkel. Az
összes többi aranyteléreket a szegény erek közé kell sorolni, mivel
bennük a föld és a kő erősen túlsúlyban van. Az az érc, amelyben több
az ezüst, mínt az arany, ritkán szokott gazdag lenni. A föld, legyen az
száraz vagy nedves, nem ritkán aranyat is tartalmaz. A szárazban általában több az arany, főleg, ha a föld olyan, mintha kemencében kiégették
volna, vagy ha csillámhoz hasonló lemezkék vannak benne. A következő, oldatból megszilárdult ásványokban is előfordul az arany: lazurít,
malachit, auripígment és realgár. Több-kevesebb termésaranyat tartalmaz a kvarc, a pala és a mészkő is, továbbá van belőle a tűzben könnyen
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olvadó kövekben is,59 amelyek néhe olyan üregesek, hogy szinte kirágottaknak látszanak, végül - bár ritkán nagyobb mennyiségben - a piritben.
Az ezüstércek közül, a termésezüst után azokat számítják a gazdag
ércekhez, melyeknek száz fontja három font ezüstnél többet tartalmaz.
Ilyen az ólomszínű, a vörös, fehér, fekete, hamuszürke, bíborszínű, sáfránysárga, májszínű vagy más színű ezüstérc,60 ilyen néha a kvarc, a
pala, a márvány is, ha sok színezüst és ezüstérc tapad hozzá. Ellenben a
szegény telérekhez kell számítani azt, melynek száz fontjában legfeljebb három font ezüst van. Ebből az ércből több van, mint a gazdagból,
mert a természet a minőség hiányát a mennyiséggel szokta kiegyenlíteni. Az effajta szegény érctelep mindenféle összekevert fÖldneműekbol, kövekből és keverékekből áll és - a nyers ezüstércfajták kivételével
- különösen piritbői, ónpátból, ólomkőből, szürke antímon ércből stb.
Az ércek egyéb fajtáit csak ritkán érdemes bányászni, mégha valamilyen fémben dúsak is, legfeljebb akkor, ha telérjei nagyon gazdagok. Az
indusok és más népek a föld alatti földes telérekben drágakövek után
szoktak kutatni, de ilyet leginkább ércjövesztés közben lehet lelni, ahol
átlátszóságuk és főleg ragyogásuk elárulja őket.
A márvány telepeit, ha Önmaguktól tárulnak fel, vágatokkal műveljük. Ugyanezt tesszük terméskő vagy kőtörmelék megmutatkozásakor.
A szoros értelemben vett, említett kövek, bár azoknak is megvan a
maguk telérformája, mégis leginkább ércbányákban és kőfejtőkben fordulnak elő. így például a mágneskő a vasbányákban, a csiszolószemcse
az ezüstbányákban, a zsidókő, a kerékkő 61 és hasonlóak a kőfejtőkben.
Ezeket a vájárok rendszerint a bányatulajdonosok utasítására szokták
összegyűjteni a kőzetből.
A bányászok nem mulasztják el bizonyos földfajták bányászását sem,
akár aranybányákban, akár ezüst-, réz- vagy más bányában találják
59

Lat. lapis, qui facilc igni liquesit. Ilyen köveket említ Agncola később, mint adalékanyagokat a VII. könyvben említett próbáknál és a IX., X. és XI. könyveiben az ércek és
járulékaik összeolvasztásánál. Első, második és harmadik módként jelöli azokat, de nem
említi meg, hogy az egyes esetekben milyen ásványokat ért e módok alatt. Elsősorban
fluoritra gondolhatunk.
60
Lat. matéria, que constat ex argento rudi sive ei plumbicolor fuerit, sívé raber, siv<
albus, sive níger, sive cinerus, sive purpureus, sive lutens, sive jecoris, sive demque alteriu.
rei. Agricola itt és később is összekeveri a tiszta ezüstöt a különböző befuttató színezékekkel és az ezüst ás v anyókát az ezüsttartalmú kőzetekkel. A De vetenbus ét novis metallis libri
II, Frobenius, Basileae 1546 könyvének mutatójában ezeket a kifejezéseket németül adja
meg. Magyar megfelelőik: argentum ruda — tiszta ezüstérc: argentum ruda plumbei coloris = vörösezüstérc, mert olyan élénk mim gyakran a vörös aranyérc, a proustit. Az utóbbiak nevei alatt olyan behintett ezüstásványok is előfordulhatnak, amelyekben klórezüstöt érthetünk.
61
Lat. lapis judaicus és tricnites, ezek Agricolának a De natura fossilium libri X. című
művében fordulnak elő. Különböző módon megkövesedett mészkövek, az első megjelölés az előfordulás helyére, Judeára, a második a kövesedés formájára utal.
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őket, de a kőbányában dolgozó munkások sem hanyagolják el őket, ha
a kőfejtőben vagy saját teléreikben rájuk bukkannak. Ezeknek az anyagoknak a jóságát ízük alapján lehet megállapítani.
Végül nem mellőzi, hanem összehordja és gyűjti a bányász az ércbányákban vagy saját teléreiben előforduló megszilárdult ásványi oldatokat. Erről azonban itt most nem mondok többet, mert az ezekre és
egyéb ásványi anyagokra vonatkozó egész anyagot már bővebben tárgyaltam „Az ásványok természetéről" 2 című munkámban.
De most térjünk vissza a jelekre. Ha agyagos, nedves földre bukkanunk, amelyben valamely termésfém szemcséi vagy ércszemcsék vannak, akkor ez a legjobb jele annak, hogy a közelben érctelér van, mivel
ezeket a szemcséket a víz csakis egy nagyobb érctömegből moshatta ki.
Nem szabad abbahagyni a munkát, ha ez az agyagos föld nem tartalmaz
érces anyagot, azonban kövér és zöld, kék vagy hasonló színű.
A vájárok még más előjeleket is számon tartanak a telérekre és erekre
vonatkozóan, de ezekről már megemlékeztem. Ugyanígy a kőzetekre
vonatkozóan is ismernek jeleket. Ezekről röviden egyet-mást mondok.
Fémet vagy ércet tartalmazó száraz föld jó jel, de nem rossz jel az
sem, ha a föld sárga vagy vörös, fekete vagy feltűnő színű, mégha nincsen is benne érc. A jó jelek közé számítják a malachit, lazurkő, rézrozsda, auripigment vagy realgár jelenlétét is. Ahol a felbuggyanó források
ércszemeket böfögnek ki, ott folytatni kell a munkát, mert ez arra
mutat, hogy a víz a szemcséket egy nagyobb tömegből ragadta„ki, mint
egy nagy test apró részecskéit. Valamely ércnek a kőhöz vagy a kőzethez tapadó egészen vékony lemezkéi is jó jelek közé tartoznak. Azok a
telérek, amelyek részint kvarcból, részint agyagos vagy száraz földből
állanak és ereikkel összekeveredve velük együtt esnek a mélybe, jó
reménnyel biztatnak az érclelés szempontjából. Ha az érc később sem
jelentkezik vagy csak kis mennyiségben mutatkozik, akkor sem tanácsos abbahagyni a munkát, amíg csak van valami az ércből. A sötétbarna, fekete, szaru- vagy májszínű kova általában jó előjel, a fehér részben
jó, részben rossz. A telér mélyén jelentkező, de valamivel mélyebben
újra eltűnő márvány nem jó jel, mert nem a tulajdonképpeni telérhez
tartozik, hanem egy érhez. A tűzben könnyen olvadó kövek, mégha
áttetszőek is, a közepes jóságú előjelekhez tartoznak, nevezetesen, ha
más előjellel kapcsolatban jelentkeznek, akkor jók, ha csak egyedül,
akkor nem bíztatok. Ugyanígy kell ítélnünk a drágaköveknél is. Azok
a telérek, amelyeknek fedőjében vagy fekvőjében szaruszínű kvarc vagy
mészpát van, de ezek között agyag is található, némi reménnyel kecsegtetnek. Ugyanez áll azokra is, amelyeknek fedőjében vagy fekvőjében
vastartalmú föld és köztesként zsíros és erősen tapadó agyag van, nem' különben azokra, amelyeknek fedőjében vagy fekvőjében a váll-lapok
Agricola: De nacura fossilium libri X. Frobenius, Basiíeae 1546.
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páncélszerű formát vesznek fel és közbül kiégettnek látszó fekete földet
tartalmaznak.
Az arany különleges előjele az auripigment; 63 az ezüsté a bízmut és a
szürkeantimon érc; a rézé a malachit, vas-ónvitriol; az óné és főleg a
nagyszemű tiszta óndaráé, amelyből az ónt olvasztják, egy ásványi
anyag, amely az ólommázaghoz hasonlít; a vasé a vasrozsda. Az arany
és réz közös előjele az ólomfényle. Bár a bányászok a bizmutot joggal
nevezik az ezüst kalapjának, és bár a rézkovand közös nemzője a rezes a vasvitriolnak és ezek rokonainak, mégis ezek néha önálló telérben
ís előfordulnak. Ugyanez áll az auripigmentre és a antimonércre is.
Ahogyan a telérek bizonyos anyagait a bányász jó előjelnek veszi,
éppúgy jelentőségteljesek a kőzettömegek is, amelyeken telérek üregei
vonulnak át. így például az ércbányákban talált homokkő jó előjelnek
minősül, különösen ha finomszemű. Ugyanígy a halványkék és a tompafekete pala Ís, valamint a mészkő bármely színben. Az ezüsttelérnek
jó előjele az a másnemű kőzet, amely legfinomabb, parányi fekete szemcsékkel van telehintve, amelyekből ónt olvasztanak, különösen ha az
egész kötőanyag ilyen kőzetből áll. Az ilyen kiváló kőzet, értékes ércerekkel kapcsolva, többnyire ércben gazdag telér üregeit zárja magába.
Ha a telér függőlegesen esík a mélybe, akkor gazdagsága csak arra a
bányára vonatkozik, ahol eredetileg felfedezték, ha ferde esésű, akkor a
szomszédos bányákra is. A geometriában jártas bányász kiszámíthatja
azt a mélységet, amelyben az ércdús telér ama kőzeten belül a többi
bányába le fog szállani.
Erről ennyit. Most áttérek a művelési módokra, amelyek nagyon sokfélék és különbözők, hiszen másképpen munkálják meg a könnyen kitermelhető télért, másképpen a keményet és ismét másképpen a különösen keményet. A fedő kőzete lehet lágy és törékeny, lehet kemény, de
lehet még keményebb és nagyon kemény. Könnyen kitermelhetőnek a
földneműekből és lágyan szilárd oldatokból álló télért nevezem;
keménynek az ércanyagból és közepes keménységű kövekből állót,
amilyenek legtöbbnyire a tűzben könnyen olvadó kövek első és második fajtái, az ólomfényle és hasonlók; keményebbnek mondom a most
felsoroltakból állót, de vegyítve kvarcfélékkel és a tűzben könnyen
olvadó kövek harmadik fajtájához tartozókkal, vagy pirittel, ónpáttal
vagy nagyon kemény márvánnyal; végül legkeményebbnek nevezem
azt a télért, amely egész vastagságában ezekből a kemény kövekből és
elegyekből áll. A telér fedője vagy fekvője akkor kemény, ha alkotó körzetében kevés ér vagy erecske van; keményebb, ha az erek és erecskék
még ritkábbak benne; legkeményebb, ha ezek alig jelentkeznek vagy

63

A réz-arany előfordulások, pl- a krizokolla és azurit, tehát olyan rézércek, amelyek
a mállásos rétegekre jellemzők, csak a magyarországi lelőhelyeken pl. Selmecbányán és
Körmöcbányán találhatók.
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egészen hiányoznak, mert ha nincsen ér vagy erecske, akkor a kőzetben
nincsen víz, amely azt meglágyíthatná. De a legkeményebb fekvő- vagy
fedőkőzet csak kivételesen olyan kemény, mint a közepes keménységű
telér.
A lágy télért a vájárok csak kapával vájják. Amíg érc nem mutatkozik,
addig nem választják el a télért a fedő kőzetétől, de amint ércre bukkannak, igen óvatosan folytatják a munkát. Először is a telértől elkülönítve,
kivágják a fedő kőzetét, azután a lágy télért a fekvőről kapával belehányják az alul elhelyezett teknőkbe úgy, hogy az ércből a talpra semmi
se essék. A kemény télért először az un. bányászékkel, amelyet kalapácscsal ütnek be, a fekvőtől elválasztják, s aztán ugyanezzel a szerszámmal
a fedő kemény kőzetét vágják ki. A fedőkőzetet gyakrabban vágják ki,
mint a fekvőt, mert ha a fekvő a vasnak enged, de vassal a fedőkőzetet
nem lehet áttörni, akkor a fekvőt tűzzel sem szabad megbontani. A vassal megmunkálható középkemény télért, valamint a keményebb és legkeményebb fedőkőzetet rendszerint erősebb vasszerszámmal, éspedig
a szerszámok negyedik fajtájával, a nagy ékkel szokták munkába venni.
Ha ilyen nincsen kéznél, akkor két-három, egymáshoz kötözött közönséges bányászéket használnak. A legkeményebb ércdús télért, ha az
a vasnak mindenképpen ellenáll, a bányászok tűzzel törik meg, feltéve,
hogy a szomszéd bányák tulajdonosai ehhez beleegyezésüket adják. Az
engedély megtagadása esetén először a fedőkőzetet, vagy ha a fekvő
kevésbé kemény, akkor annak a kőzetét ékaíakúan kissé kivágják és
ebbe a kivágásba fadarabokat vernek. Azután a telér homlokán és felső
részén, ahol a telér egészen apró repedések következtében szétesni látszik, a bányászszerszámok második fajtájával, a csákánnyal, hasadékokat vágnak és ezekbe négy-négy bádoglemezt illesztenek, amelyek mellé, szükség esetén, a szorosabb tartás érdekében, még ugyanannyi vaslemezt is beleszorítanak. Ezután két-két bádoglemez közé egy-egy éket
dugnak és ezeket felváltva kézi kalapácsütésekkel mind beljebb verik,
amitől a telér sajátosan éles hangot hallat. Kopogás jelzi, hogy a telér
már kezd leszakadni a fedő vagy fekvő kőzetétől. Amint ez a hang erősödik, a vájárok gyorsan elugranak, s mikor a törésre kényszerűéit
telérdarab lezuhan, rettenetes dübörgés tölti be a bányát. Ezzel az eljárással százfontos és ennél súlyosabb telértömböket feszítenek le.
Hogyha a bányászok ettől eltérő módon vágnák a legkeményebb gazdag télért, akkor annak egyes részei csapok formájában visszamaradnának, amelyeket később alig lehet lefejteni.
A legkeményebb meddő telérrészeket - ha azokat tűzzel nem szabad
lefejteni - a bányászok jobbra vagy balra hajló vágatokkal megkerülik,
mert áttörésük vasszerszámokkal túl költséges volna. Egyébként,
miközben a vájárok munkájukat végzik, a föld alatti bányaterek gyakran kedves dalaiktól visszhangosak, melyekkel oly kemény és veszélyes
munkájukat könnyebben elviselhetővé tenni igyekeznek.
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Amint már említettem, a kőzeteket keménységét tűzzel is porhanyítják, de ez az eljárás nem olyan egyszerű. Ugyanis, ha a kemény kőzetbe
teljesen bezárt telér nagyfokú keménysége vagy vékonysága miatt
önmagában ki nem vágható, akkor az alacsony keresztvágatban vagy
táróban száraz fából rakott máglyát gyújtunk. Ha a magasság megengedi, akkor két, egymás fölé rakott máglyát égetünk mindaddig, míg
a tűz a fát teljesen fel nem emésztette. A tűz ereje általában nem választ
le nagy telérdarabokat, csak egyes kéregrészeket.
Ellenben abban az esetben, ha a fedő- vagy fekvőkőzet vassal megmunkálható, de a telér maga annyira kemény, hogy a vasnak ellenáll,
akkor a kőzetbe üreget vágnak. Ebbe az üregbe rakják a tüzet, tekintet
nélkül arra, hogy a telér a keresztvágat, illetve a táró közepén, elején
vagy végén van. A tűzrakás nem mindig azonos módon történik. Ha az
üreg széles, akkor annyi fát raknak bele, amennyi csak belefér, ha keskeny, akkor kevesebbet. Az első esetben a tűz nagyobb heve a télért
leválasztja a fekvőnek, vagy néha a fedőnek kőzetétől is, a második esetben a gyengébb tűz a télért nehezebben tudja leválasztani, mivel azonban a szűk üregben gerjesztett tűz lángját az eléje helyezett kőtörmelék
visszanyomja és határok közé szorítja, végeredményben mégis el tudja
választani a télért a kőzettől. Ha az üreg alacsony, csak egy famáglyát
helyeznek el benne, ha elég magas, akkor kettőt, éspedig egymásra
rakva úgy, hogy az alsónak a lángja gyújtja a felsőt is, s a tűz, a léghuzattól a telér felé hajtva, leválasztja azt a kőzettől, s a télért, ha mégoly
kemény is, többnyire annyira porhanyóvá teszi, hogy könnyebben törhető. Ily módon repesztette meg Hannibál, a punok hadvezére, a hispáníai bányászokat utánozva, tűzzel és ecettel az Alpok szikláit.
Ha a telér nagyon vastag, ahogy az az ónércnél gyakori, akkor a vájárok kivájják az erecskéket és az így keletkezett üregekbe száraz fát és
un. „szakállakat", tehát olyan fahasábokat dugnak, amelyeknek mindkét végén a lazán rajtuk hagyott vékony levelecskék legyezőszerűen
bodrozódnak és ezért könnyen tüzet fognak s azt a többi, közönséges
fahasábnak is továbbadják.64
Mindaddig, amíg a teíérek és kőzetek az égetés tartama alatt bűzlő
gomolyokat bocsátanak ki és az aknák és tárók füsttel telítettek, a vájárok és munkások nem szállnak le a bányába, nehogy a mérgezett levegő

64
A tűzzel való jövesztés, vajas nagyon elterjedt. A felhalmozott fát meggyújtják, a
lángja eléri a közetet és felmelegíti felületét. Ezáltal a felhevített kőzet a mögötte lévő
hűvösebb sziklától vékony hajszálrepedésekkel elválik úgy, hogy rúddal könnyen leverhető, vagy a keletkezett résekbe feszítővas helyezhető el. Ez az eljárás érthetően nehéz és
a bányász részéről nagy ügyességet és szaktudást igényel. A farakás meggyújtását forgácsok készítésével könnyítik meg, ez az ábra felső részén - mint külszíni munka - látható.
A fák kérgét éles késsel részben lehántofják úgy, hogy a forgácsok ne váljanak el teljesen
a fától. Egy ilyen máglya helyes megépítése, majd a láng irányítása a kitermelendő kőzetre
a bányászati mesterfogásokhoz tartozott.
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49. ábra. Jövesztés tűzzel
A - meggyújtott fa; B - „szakállak"; C - táró

egészségüket megtámadja vagy egyenesen megölje őket. Erről még
bővebben fogok beszélni a bányászok betegségeinek ismertetése kapcsán.65
Abban az esetben, ha a mérges gáz és a füst a teíérek vagy erek hasadékain át olyan szomszédos bányába szivároghat át, amelynek telérei és
kőzetei nem kemények, a bányamester nem engedi meg a tűzzel való
érc- és meddőrepesztést az ilyen tárókban és erekben, nehogy a
bányászok megfulladjanak.
A teléreknek és mellékkőzeteiknek azokat a részeit, amelyeket a tűz
ereje a szikla tömegéről lelazított - amennyiben a főtén vannak -, a
bányászok vasrudakkal feszítik és szakítják le, míg azokat, amelyek
65

A kéntartalmú érceknél a tűzzel való bányászkodásná! kéndioxid, az arzéntartalmúaknál arzénes mérgező gázok keletkeztek. A bányászokat fenyegető betegségekről
Agricola a VI. könyvében ír.
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még bizonyos szilárdságot mutatnak, a hasadékokba vert feszítővasak
segítségével törik le, az oldalakon lévőket pedig kalapáccsal verik le. így
a leválasztott kőzet lehull, s ha maradna még valami tapadék, akkor azt
ékkel szedik le. Külön vedrekbe gyűjtik a meddőt és a földet, külön vedrekbe az érces anyagot. Ezeket azután vagy a külszínre, vagy a legközelebbi táró szintjére szállítják, éspedig, ha az akna nem mély, akkor
emberi erővel hajtott vitla, ha mély, lójárgány segítségével.
Gyakran a sok víz vagy a levegő mozdulatlansága akadályozza a
bányamunkát, míértis a bányászoknak ez a két tényező éppoly gondot
okoz, vagy legalábbis kellene, hogy okozzon, mint maga a fejtési munka. A telér vagy ér vizét, ha nem tartalmaz hasznos ásványanyagokat, az
aknába vagy tárókba folyatják. De a levegő a tárókban vagy az aknákban egyformán mozdulatlan marad, éspedig a mély aknában akkor, ha
ez egymagában áll, vagyis nincsen összeköttetésben sem valamely táróval, sem összekötő folyosó révén egy másik aknával. A táróban a levegő
akkor reked meg, ha nagyobb távolságra hajtották be a hegybe, s nincsen olyan akna, amely a táró szintjéig volna lemélyítve. A kettő közül
egyikben sem keletkezhetik levegőmozgás vagy levegőcsere, aminek
következtében a levegő nyomasztó, párás és olyan dohszagú, mint a sok
éven át teljesen elzárt boltozatok és pincék levegője.66 Ilyen helyen a
vájárok akkor sem volnának képesek huzamosabb ideig dolgozni, ha a
bánya mégoly gazdag volna is aranyban és ezüstben, illetve ha mégis
dolgoznának, akkor lélegzetük elakadna és fejük megfájdulna. Ez an na)
súlyosabban mutatkoznék meg, minél többen dolgoznának ott, sót
bányamécset égetve, amelyek csak bágyadt fényt adnak. A mécsek é<
emberek kigőzölgése ugyanis a levegőt még nyomasztóbbá teszi.
A mérsékelt mennyiségben jelentkező bányavizet emberi erővel
működtetett és hajtott, különböző szerkezetű gépek emelik ki az
aknákból. Ha azonban oly nagy mennyiségű víz gyűlik össze az aknában, hogy a vájárok munkáját erősen akadályozza, akkor az aknától
néhány ölnyíre egy másik aknát mélyítenek, így aztán az egyik aknában
a munka és a műveletek zavartalanul folyhatnak, míg a másik, mélyebb
aknába, mint valami gyűjtőmedencébe, levezetik a vizet, ahonnan azt
vagy ugyanazokkal a vízemelőgépekkel, vagy lójárgányokkal a legközelebbi táró vagy akna csatornájába emelik, hogy onnan elfolyjon. Ahol
azonban egy mélyebb aknában az összes szomszédos bányák vize egy-

66
Agricola a szótárában a következőket írja erről a problémáról: „. . . a bányalevegő ki-, illetve behúzódik a bányába, nyáron erősen behúz és csak kismértékben áramlik kifelé, téten éppen ellenkezőleg, csekély mértékben befelé és nagymértékben kifelé áramlik. A légmozgás természetes úton történik, ha az akna és a táró között
összeköttetés van." A légmozgás fizikai okát, tehát a hideg és meleg levegő fajsúlyának
különbségét Agricola még nem ismerte. A természetes huzat keletkezéséről azonban
tudott és ez okból kívánta meg, hogy minden bányában szintkülönbség legyen a tárók és
aknák, vagy legalább a két akna nyílása között. Spackeler (1955. p. 54.).
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befolyik, tehát nemcsak annak a telérnek a vize, amelyre az aknát mélyítették, hanem más teléreké is, akkor nagy befogadóképességű vízgyűjtőmedencét kell építeni, amely felveszi az egész vízmennyiséget. Ebből
a gyűjtőmedencéből szívócsöves vagy bőrvödrös gépekkel emelik ki a
vízét. Ezekről a gépekről a következő könyvben részletesen fogok szólani. A teletekből, erekből és a mellékkőzet hasadékaiból a tárókba
folyó vizet a tárócsatornák vezetik el.
A levegőt főleg a szellőztetőgépek juttatják el a nagy mélységű
aknákba és a hegybe messze behajtott tárókba. Ezekről is a következő
könyvben fogok beszélni, ahol a szellőztetőgépeket részletesen ismertetni fogom.
A külső levegő önmagától tódul be a föld üregeibe, és ha szabad útja
van, akkor ismét kiáramlik a szabadba. Ez különféleképpen történhet.
Tavasszal és nyáron a levegő a magasabban telepített aknába tódul be, s
a tárón vagy keresztvágaton áthaladva, az alacsonyabban fekvő táró
száján kiáramlik. Ugyanezen évszakokban a levegő hasonló módon
betódul egy magasabban fekvő táróba, s a közbeiktatott aknán át az alacsonyabban fekvő táróba jut, amelynek száján át távozik, ősszel és
télen megfordítva - az alacsonyabban fekvő táróba vagy aknába hatol
be a levegő és a magasabban fekvőn át hagyja el a bányát. A levegő áramlásának ez a váltakozása mérsékelt éghajlatú vidékeken a tavasz kezdetén és az ősz végén következik be, hideg vidékeken a tavasz végén és az
ősz elején, de a levegő mindkét időpontban, mielőtt új irányát állandósítaná, rendszerint kb. két héten át gyakori ingadozást mutat, úgyhogy
majd a magasabban fekvő aknába vagy táróba tódul be, majd az alacsonyabban fekvőbe. De erről ennyi elég, térjünk át más tárgyra.
Az aknáknak két fajtája van. Az egyik fajtából, amelynek mélységét
már ismertettem, egy-egy bányában sok szokott lenni, különösen ha
tárók tartoznak hozzájuk és a bánya ércben gazdag. Ugyanis amint az
első akna elérte az első tárót, két további aknát mélyítenek, sőt ha a vízbőség a munkát gátolja, néha még egy harmadikat is, mely esetben az
egyik akna a vízgyűjtést szolgálja, míg a másik kettőben a tulajdonképpeni mélyítésí munka folyik. Ugyanígy járnak el a második, harmadik
vagy negyedik tárónál, ha ennyit hajtanak a hegybe.
Az aknák második f a) tája nagyon mély —60, 80 sőt 100 bányaöl. Ezek
állandóan függőleges irányban nyomulnak a föld mélyébe, s rajtuk
keresztül húzzák a bányából a külszínre egyetlen felvonókötéllel a fejtett ércet és a meddőkőzetet. A bányászok ezeket függőleges aknáknak
vagy irányaknáknak nevezik. Az ilyen aknák fölé gépeket állítanak,
amelyek a bányavíz kiemelésére szolgálnak, éspedig a külszínre lovak
által hajtottakat, a tárótalpra pedig olyanokat szerelnek, amelyeket a víz
ereje működtet. Igen mély aknákat akkor létesítenek, ha a telér ércben
különösen gazdag.
Az aknák kiépítése különféle módon történik. Ha mind a telér, mind
annak fekvője és fedője kemény, akkor nincsen szükség nagyobb épít-
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kezesre. Ilyen esetben közönként tartógerendákat helyeznek el úgy,
hogy azoknak egyik és másik vége a fedő kőzetébe vájt gyámlyukakba
illeszkedik. Ezekre a gerendákra, több feszítéket helyeznek s ezekre
deszkákat szegeznek és létrát erősítenek. Magukra a tartógerendákra is
szegeznek deszkákat. Ezek egyrészt az aknát választják el mindkét
oldalon a telértömegtől, másrészt az akna ama részétől, ahol a létrák
vannak. Az előbbi deszkák a télért zárják el, nehogy annak a víz által
meglazított rögei az aknába hullva megijesszék, megsebezzék és lesodorják mindkét oldalon a vájárokat és egyéb munkásokat, valamint a
létrán fel- és leszállókat. Az utóbb említett deszkák a felhúzás közben a
kosarakból és vedrekből kihulló kőzetdaraboktól védik a létrákkal ellátott részt. Ilyenformán a nehéz és veszedelmes létramászás veszít felelmességéből és veszélytelenebbé válik.
Ha a telér puha és annak fekvője és fedője omlós, akkor sűrűbb aknaácsolásra van szükség. Ilyen esetben a gerendákból összeillesztett,
négyszögű kereteket ácsolnak folytatólagosan, ami kétféleképpen történhet. Vagy a fedőtől a fekvőig érő gerendáknak négyszögletesre faragott végeit a fekvőnél és fedőnél lévő gerendáknak ugyancsak négyszögletes gyámlyukaiba illesztik, vagy pedig az egyik gerenda végét felül, a
másikét alul vágják ki és amazt emerre rálapolják. Az aknakeretek
súlyos terhét közönként elhelyezett vastag gerendatalpak hordozzák,
amelyek a fedőben és fekvőben kivájt gyámlyukakban vannak lefelé és
beljebb beeresztve. Nehogy az aknakeretek elmozdulhassanak, széldeszkákat és faékeket vernek a keretek és a teléroldalak, illetve a fedő és
fekvő közé, a még fennmaradó üregeket pedig földdel és kaviccsal töltik ki.
Ha a fedő vagy fekvő kőzete hol kemény, hol lágy, s ugyanilyen a
telér ís, akkor nem építenek aknakereteket, hanem közönként tartógerendákat helyeznek el ott, ahol a kőzet lágy és a telér málló, ott a gerendák hátsó oldalára az ácsok deszkákat szegeznek, a deszkák és a hegy
közé pedig földet és kavicsot döngölnek, hogy ily módon minden űrt
kitöltsenek. Amikor valamely nagyon mély, akár függőleges, akár lejtős
aknát aknakeretekkel ácsolnak ki, akkor - számolva a faanyag esetleges
hibásságával és a törésveszéllyel - az aknakeretek mögé, a nagyobb szilárdság okából, három vagy négy pár különösen hosszú és erős vendéggerendát helyeznek úgy, hogy egy-egy párból az egyik a fedő, a másik
pedig vele szemben a fekvő oldalán van. S nehogy egymásra dőljenek,
hanem szilárdan és megmozdíthatatlanul álljanak, sűrű feszítékekkel
biztosítják őket, amely feszítékeknek a közepe a leghosszabbaknál
tökéletes egymásbailleszkedés céljából mélyen ki van vágva. De akármilyen legyen is az akna ácsolata, a tartógerendákra mindenképpen kis
gerendákat erősítenek és ezekre deszkákat szegeznek az ácsok, s ezzel a
deszkafallal elválasztják és elkülönítik a létrákat az akna többi részétől.
Ha nagyon mély a függőleges akna, akkor a létrák mellé pihenődeszkákat szegeznek a gerendákra, hogy a fel- és lemenők, a létramászástól
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ÍO. ábra. Függőleges akna hajtása
A - tartógerendák; B -feszítékek; C - hosszú támfák; D - keresztgerendák
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kimerülve ülve vagy állva megpihenhessenek. S nehogy az ilyen mély
aknából történő kiszállításnál az aknába visszahulló kőzet az aknacsatlósok épségét veszélyeztesse, nem sokkal a legalsó rész felett, faoszlopokra szorosan egymás mellé nyers dorongokat erősítenek olyanképpen, hogy ezek - a létrás rész kivételével - az akna egész keresztmetszetét befedjék. Ezen a védőtetőn, a fekvő közelében nyílás van, amelyen
keresztül a termeivénnyel telt szállítóedényeket az aknából a vitlával
felhúzni és az üres edényeket oda visszabocsátam lehet. Ilyen módon a
csatlósok és munkatársaik a védőtető alatt teljes biztonságban tartózkodhatnak,
Egy-egy telérvonulat bányájába néha csak egy, máskor kettő, három
vagy még több tárót hajtanak, éspedig egymás alatt, mindig mélyebb és
mélyebb szinten. Tömör és kemény telér és fedő-, illetve fekvőkőzet
esetén a tárónak egyetlen része sem szorul aláácsolásra. Csak a tárószáj
körüli részt kell erős és sűrű ácsolással biztosítani, mert itt a kőzet még
nem szilárd, hogyha a telér porhanyó, a fekvő és fedő kőzete pedig lágy,
itt is biztosítani kell. Ezt a biztosítást a következőképpen készítik. Először a táró kissé kimélyített talpába két hengeres támoszlopot illesztenek és azokat függőlegesen felállítják. Ezek középvastagok és oly magasak, hogy négyszögletesre kifaragott végeikkel a táró főtéjét majdnem
érintik. Föléjük kicsi, kerekded fejfát raknak s ennek kivágásaiba beleillesztik a tartóoszlopok végeit, viszont lent, az álló támoszlopok kivágásaiba a küszöbfának ugyanúgy négyszegletesre kifaragott csapjait eresztik be. Másfél öl távolságra még egy ilyen keretet építenek. Ezeket a
bányászok ajtókeretnek nevezik, mert voltaképpen nyitott bejáratot
alkotnak, amelyekre szükség esetén bármikor ajtót lehet felszerelni,
hogy elzárható legyen.
Ezek után az egyik ajtókerettől a másikig érő padlódeszkákat vagy
széldeszkákat szegeznek a fejfák fölé és a támoszlopok mögé, nehogy a
hegy belsejéből kihulló kőzetdarabok tömegükkel eltorlaszolják az
átjárást, vagy agyonnyomják a ki- és bemenőket. A támoszlopokat a
táró oldalai és az oszlopok közé vert faékekkel rögzítik. Végül abban
az esetben, ha a föld- és kőzetrögöket targoncákon szállítják kí, a
küszöbfákra egymáshoz illesztett deszkapallókat erősítenek. Ha pedig
a szállítás nyílt csillében történik, akkor két darab, egy arasznyi vastag
és ugyanolyan széles gerendát helyeznek egymás mellé a pallóra, és ezeket a gerendákat ott, ahol párhuzamosan érintkeznek, hosszában kíréseük, hogy ebben a résben, mint valami vezetékben, a csille vezető vasszege előre mozoghasson és megóvja a csillét a kisiklástól és a helyes
útról akár jobbra, akár balra történő letéréstől.67 A padlógerendák alatt
vannak a csatornák, amelyeken a víz elfolyik.
67

A csilléknél nem volt szükség különösen kidolgozott kerék-formákra, mert ezeknek
a csilléknek egy lefelé kiálló tengelyszögük volt, amely gerendák között futott és a kerekeket a síneket helyettesítő deszkákon tartotta.
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A-tartógerendák; B -fejfák;

51. ábra. Táró hajtása
C-pallók; D-ajtók; E-pallódeszkák; F

143

vízcsatorna

A vájatvégeket a bányászok ugyanúgy ácsolják ki, mint a tárószájakat, de itt nincs szükség küszöbfákra és csatornára, mert innen nem
szállítják tovább a fejtményt és a víz sem folyik tovább. A tárók vagy a
vájatvégek ilyen kiképzése után, ha a telérnek felettük lévő része ércben
gazdag, mínt az néha több öl kerületén belül lenni szokott, függőlegesen
egymás fölé újabb és újabb fejtőhelyeket vágnak mindaddig, amíg el
nem érik az ércben szegény részt. A fejtőhelyek kiácsolása a következő
módon történik: a fedő és a fekvő gyámlyukaiba bizonyos távolságra
ígen erős tartógerendákat helyeznek. Ezekre másfél láb magas rétegben
megmunkálatlan gerendákat raknak szorosan egymásra, hogy elbírják a
súlyos terhet. Miután az ércet lefejtették és más helyen vájják a télért
tovább, a meddőt - különösen, ha csak nagy nehézségek árán lehet kiszállítani - az így kiácsolt fejtőhely üregébe rakják. Ily módon a vitlások
munkát takarítanak meg, a bányatulajdonosok pedig a költség felét. Ez
az, amit az aknák, tárók és fejtőhelyek biztosításáról tudni kell.
Amit eddig írtam, az részben csak a mélybe eső telérekre, részben az
érctelepek valamennyi fajtájára érvényesek. A most következő szabályok közül egyesek csak a lebegő telérekre, mások csak a tömzsökre
vonatkoznak. Először a lebegő telérek fejtését ismertetem.
Ott, ahol a vadvizek vagy a hegyipatakok és folyók kiáradva a hegy
vagy domb oldalát kimossák és lebegő teléreket meztelenítenek le, ott
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először is egy egyenes, szűk tárót kell hajtani. Ebből kiindulva a tárót
tovább kell hajtani, kí kell szélesíteni, hogy lehetőleg az egész lebegő
télért le lehessen fejteni. Ha a tárót már messze hajtották, a vájatvég
felett a hegybe vagy dombba aknát mélyítenek, amely egyrészt jó levegőt szolgáltat, másrészt lehetővé teszi a fejtett ércnek és meddőnek rövidebb, tehát gazdaságosabb úton történő kiszállítását, mínt a hosszú
tárón át. De a bányászok olyan helyeken is telepítenek aknákat, ahová
a táró még nem ért el, mert ily módon remélik a föld alatt sejtett lebegő
télért vajatokkal feltárhatni. A takaró földrétegen áthatolva benyomulnak a kőzetrétegekbe, amelyek vagy egyneműek, de különböző színűek, vagy különböző neműek és azonos színűek, vagy különböző
neműek és különböző színűek. Mind az egyes kőzetrétegeknek, mind
magának az egész kőzettömegnek vastagsága bizonytalan, mert általában az egész kőzettakaró egyes helyeken 20 öl vastag, másutt 50 ölnél ís
vastagabb, de akadnak fél láb, egy vagy két láb vagy több láb vastag kőzettakarók, sőt l, 2,3 öl vastagok is. így például a Harz hegységben lévő
Melibocus nevű hegy lábánál fekvő lebegő rézpalatelért több, különböző színű kőzetréteg takarja. A termőtalaj eltakarítása után először
egy sötétvörös kőzet tűnik elő, amely 20, 30, sőt 35 Öl vastag. Ezután
következik egy, átlagosan két öl vastag másik, szintén vörös színű, de
halványabb árnyalatú réteg, alatta kb. egy ölnyi hamuszürke agyag,
amely - bár nem tartalmaz ércet - mégis lebegő telér. Most a harmadik
kőzetréteg jelentkezik hamuszínben és kb. három öl vastagságban.
Alatta egy közel öt ölnyi vastag hamutelep van. Ez a hamu hasonló
színű kőzettel kevert. A következő - negyedik - réteg sötétbarna és egy
láb vastag, az ötödik fakó vagy sárgás színű és szintén egy lábnyi, a hatodik újra három lábnyi sötétbarna, durva kőzet. Az ez után, hetediknek
jelentkező réteg ugyancsak sötétbarna, de inkább feketébe hajló és két
láb vastag. Alatta következik a hamuszínű, durva, egy láb vastag nyolcadik réteg. Ezt a réteget is, éppúgy, mint a többit, nem ritkán azoknak a
tűzben könnyen olvadó köveknek erei szövik át, amelyek a második
kőfajtához tartoznak. Ez alatt ismét egy hamuszürke, könnyű kőzet
következik, Öt láb vastagságban, majd ezt követi egy világos hamuszürke, egy lábnyi réteg. Ez alatt fekszik a tizenegyedik réteg, amely megint
a hetedikhez hasonló sötétbarna színt mutat és két láb vastag. A következő - tizenkettedik - réteg fehéres színű, lágy és szintén két láb vastag.
Ez az alatta fekvő, hamuszürke, egy láb vastag tizenharmadik rétegre
nehezedik. Utóbbinak terhét hordja a tizennegyedik réteg, amely majdnem fekete színű és fél láb vastag. Ezt követi egy fekete, fél láb vastag
réteg, majd a tizenhatodik, még feketébb, ugyancsak fél láb vastag réteg.
Végül ez aíatt fekszik a rézérc tartalmú pala, amely fekete, hasítható, és
néha az aranyfényű pírit leheletfinom lemezkéivel behintve, az állatvilág különféle fajtáinak lenyomatait látszik tapadó és elvillanó szikrázással ábrázolni, ahogy azt már másutt leírtam.
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Az ércdús lebegő telérnek székében és hosszában való leművelése céljából a bányászok alacsony tárót hajtanak. Ebből mélyítik - ha a helyi
viszonyok megengedik - az aknát, annak kutatására, hogy az elsőnek
fellelt lebegő telér alatt vajon van-e még egy második is. Ugyanis néha
az első lebegő teíér alatt még két, három és több további telér is rejtőzik
ugyanazzal az érccel, melyeket hasonló módon művelnek le egész kiterjedésükben. A lebegő teléreket a vájárok rendszerint oldalukon fekve
fejtik, s nehogy ruhájukat elrongyolják és bal vállukat felsebezzék, erre
a vállukra kis, keskeny deszkácskát erősítenek. Ezeknek a vájároknak a
nyaka nem ritkán elferdül, mert munka közben csákányukat csak balra
fordított fejjel tudják használni. ,
Ezek a lebegő telérek néha maguktól is elágaznak, s ott, ahol ismét
egyesülnek, az érc különösen nemes és dús szokott lenni. Ugyanez
figyelhető meg olyan helyen, ahol az elég gyakori erek a lebegő telérre
esnek, azt keresztezik vagy ferdén metszik. Nehogy a nagy területen
aláásott hegy vagy domb saját súlyától beomoljon, részben bizonyos
természetes gyámoszlopokat hagynak meg a bányászok, amelyekre
mínt alapzatokra támaszkodva a hegy fenntarthatja magát, részben a
beomlás veszélyét aláácsolással hárítják el. Ezenkívül az ércet nem tartalmazó kifejtett kőzetet teknőkben azonnal elviszik és azt a kivájt
helyek feltöltésére használják.
A tömzsöket ettől némileg eltérő módon munkálják le. Amikor
ugyanis a föld felszínén valamilyen érc jelentkezik, azon a helyen azonnal aknát telepítenek. Azután - ha érdemesnek ígérkezik - az első akna
körül még több aknát mélyítenek és a hegybe tárókat hajtanak. Ha
hegyipatak vagy forrás az ilyen tömzsből ércszemeket sodor magával,
akkor először tárót hajtanak a hegybe, vagy a dombba, hogy felkutassák
az érctelepet, amelyre a fellelés után aknát mélyítenek. Mivel pedig a
hegyet, és még inkább az olyan dombot, amely teljes egészében ércdús,
úgyszólván egész kiterjedésében aláássák, szükséges, hogy kőzetoszlopokat és boltozatokat hagyjanak meg, vagy pedig aláácsolással hárítsák
el a beomlás veszélyét. Azonban néha, nagyon kemény tömzs esetében,
amikor tűzzel jövesztenek, a kőzetgyámok meglágyulnak és összeomlanak, vagy az ácsolat tüzet fog és az egész aládúcolás elhamvad és a
hegy nagy erővel Összeomlik. Ezért célszerű a tömzs körül néhány,
ilyen veszedelemnek ki nem tett aknát létesíteni, amelyeken keresztül a
jovesztett ércet nemcsak a gyámoszlopok és ácsolatok sértetlen és szilárd fennállása esetén lehet kiszállítani, hanem akkor is, amikor ezek a
tűz hatására összeomlottak. S mivel magát a lezuhant tÖmzsöt is tűzzel
kell fejteni, még a tölcsérben is új aknákat kell mélyíteni, hogy azokon
a füst elszállhasson. Egyébként, ahol a tömzs valamely részét erek
hálózzák be, ott általában több az érc. Ónbányákban az ónérces erek
néha diónagyságú fekete ércdarabokat tartalmaznak. Abban az esetben,
ha az érctelepeket lapályon találják, ahogy ez a vastömzsöknél többször
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előfordul, akkor sok, mérsékelten mély aknát kell ásni. A vájárok ezekben végzik a fejtést, mert ilyen lapos vidéken tárót hajtani nem lehet.
Végre még azokat az ereket kell megemlíteni, amelyekben — folyók és
patakok mentén fekvő nyirkos helyeken - elvétve aranyat lehet találni.
Ha a talajtakaró eltávolítása után ilyen erek nagy számban megmutatkoznak és olyan kiégett földet tartalmaznak, amilyent néha az agyagbányákban lehet látni, akkor némi remény van arra, hogy belőlük arany
nyerhető, különösen, ha több ér egyesül egymással. Az egyesülés
helyén kell lemélyíteni az aknát és széltében-hosszában kutatni kell az
arany után, mert ilyen helyeken mély aknát telepíteni nem lehet.
Ezzel be is fejeztem ennek a könyvnek az első részét és így megkezdem a második részt, amely a bányamérés tudományával foglalkozik. 68
A hegytömegeket a bányamérők azért mérik fel, hogy a bányatulajdonosok előre kiszámíthassák a várható költségeket, de azért is, nehogy
vájárjaik idegen bányatelekre behatolhassanak. A bányamérő egyrészt
felméri azt a még át nem tört telér-, illetve kőzetrészt, amely a táró szája
és a tárószintig lemélyített akna között van, vagy amely az aknaszáj és
az akna alá hajtott táró között van. De felméri azokat a távolságokat is,
amelyek az akna és a táró között még áttöretlenek, ha sem a táró nem
ért még az akna alá, sem az akna nem érte el a táró szintjét. Mindkét
mérés a bányaművelés szempontjából elengedhetetlen. A bányamérő
további feladata, hogy lent a tárókban és keresztfolyosókban állapítsa
meg a bányatelkek határait, ahogyan azokat a bányamester a külszínen
már kitűzte.
Mindezek a mérések a háromszögmérésen alapszanak. Ki kell mérni
egy kís háromszöget és ebből kell következtetni egy nagyobbra. Mérés
közben nagyon gondosan kell ügyelni arra, hogy a tényleges mérettől
semmiképpen el ne térjünk, mert ha kezdetben, figyelmetlenségből csak
kis hibát követünk is el, ez a végeredményben már súlyos tévedésre
vezethet.
Mivel sem az aknákat nem lehet egyformán lemélyíteni, mert az
aknák különbözők, sem pedig a hegy lankái nem lejtenek egyformán a
völgy vagy a síkság felé, ezért többféle alakú háromszögek adódnak.
Ha az akna függőlegesen esik a mélybe, akkor derékszögű háromszög
jön létre, amelyet a görögök „orthogonion"-nak neveztek, amely a hegy
lejtőjének egyenlőtlensége szerint vagy két egyenlő, vagy három egyenlőtlen oldallal bír. Az előbbit a görögök „trigonon isoskelés"-nek, az
utóbbit „skalénon"-nak hívják, mert az ilyen háromszögnek két
egyenlő oldala nem lehet.
68

Agricolának a bányamérésről szóló leírásai több helyen homályosak, sőt technikai
szempontból érthetetlenek és az általa közölt ábrákkal sok helyen nincsenek összhangban.
Egyik-másik számítása szintén hibás. Mindezen gyarlóságok ellenére a szakember bizonyos képet tud alkotni magának a régí bányamérők eljárásairól. {Mihalovíts János megjegyzése a fordításhoz.)
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Ha azonban az akna ferde s ugyanabban a telérben mélyítik, amelyben a tárót is hajtják, akkor ugyancsak egy derékszögű háromszög
keletkezik. Ennek is, a hegy lejtőjének egyenlőtlensége folytán vagy két
egyenlő, vagy három egyenlőtlen oldala van. Ha ellenben a ferde aknát
más telérben mélyítik, mint amelyikben a tárót hajtják, akkor olyan
háromszög keletkezik, amelynek vagy egy tompaszöge van, vagy valamennyi szöge hegyes. Az előbbit a görögök „amblügonion w -nak, az
utóbbit „oxügonion"-nak nevezik. A tompaszögű háromszögnek nem
lehet három egyenlő oldala, hanem a hegylejtő különbözősége szerint
vagy két egyenlő, vagy három egyenlőtlen oldala lehet. Az a háromszög, amelynek mind a három szöge hegyes, a hegy lejtőjének különbözősége szerint vagy három egyenlő oldallal bír - ennek görög neve „trigonon isoplethron", vagy két oldala egyenlő, vagy mind a három oldala
egyenlőtlen.
A bányamérő - mint már mondottam - olyankor fejti ki működését,
amikor a bányatulajdonosok tudní akarják, hogy hány ölnyi közt kell
még kivájni, akár tárót hajtanak az akna felé, de azt még nem érték el,
akár aknát mélyítenek, de még nem jutottak el az alatta lévő táró talpáig,
vagy pedig amikor sem a táró az aknát, sem az akna a tárót még nem érte
el. A bányatulajdonosoknak fontos tudni, mekkora a távolság még a
táróktól az aknákig, vagy az aknáktól a tárókig, mert csak ennek ismeretében tudják kiszámítani a várható költségeket, de fontos ez azért is,
hogy az ércben gazdag bánya tulajdonosai siettessék az akna mélyítését
és az érc lefejtését, mielőtt az altáró az aknáig ér és az altáró-tulajdonosok az őket illető jog alapján a telérből ércet jő veszthetnek. Másrészt az
altáró-tulajdonosok is meggyorsítják az altáró hajtását, hogy jog szerint
ércet fejthessenek, mielőtt az akna elén az altáró szintjét.
A bányamérő, ha az aknaház gerendái nem alkalmasak arra, hogy reájuk keresztrudat lehessen helyezni, az aknaszáj két oldalán járomfákat
állít fel. Azután ezekre keresztben egy rudat erősít és erről egy súllyal
terhelt zsinórt bocsát le az aknába. A továbbiakban egy, az első zsinór
kezdetéhez erősített második zsinórt a hegy lankáján, a tárószáj talpáig
feszít ki és ott a földhöz erősíti. Most az említett keresztrúdról, az első
zsinórtól nem nagy távolságra, egy harmadik, nehezékes zsinórt ereszt
le úgy, hogy ez a harmadik zsinór a ferdén kifeszített zsinórt metssze.
Most a bányamérő, abból a pontból kiindulva, amelyben a harmadik
zsinór a táró szája felé ferdén haladó második zsinórt metszi, felfelé
leméri a ferde zsinórnak azt a részét, amely az első zsinór felfüggesztési
pontjáig terjed, és ezt a méretet69 feljegyzi. Azután, ismét abból a pontból kiindulva, amelyben a harmadik zsinór a másodikat metszi, az első
zsinór irányában leméri azt az egyenes távolságot, amely a metszőpont

69
A méret kife|ezésen a zsinórokkal lemért hosszúságokat, a távolságon a föld felszínén, vagy a vágatokban nekik megfelelő hosszúságokat értjük.
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52. ábra. Mérőzsinórok elrendezése bányaháromszögelésnél
A -járomfa; B - keresztrúd; C - akna; D - első zsinór; E - első zsinór súlya; F - második
zsinór; G - a második zsinór megerősítése; H - az első zsinór kezdete; I - tárószáj;
K - harmadik zsinór; L-a harmadik zsinór súlya; M - első méret; N - második méret;
O - harmadik méret; P - háromszög
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és az első zsinór szemben lévő pontja között fekszik. Ilyen módon egy
háromszög alakul ki. A második méretet szintén feljegyzi. Végül - ha a
szükség megkívánja - az első zsinór felfüggesztési pontjáig terjedő
távolságot is leméri és feljegyzi. Abban az esetben, ha az akna függőleges vagy ferde, és ugyanabban a telérben mélyítik, amelyben a tárót
hajtják, akkor az első zsinór méretének egyenlőnek kell lennie a harmadik zsinór felső részének a második zsinórig terjedő hosszával. Mármost: ahányszor az első méret hossza a ferdén haladó zsinór teljes hoszszában foglaltatik, a második méret ugyanannyiszor megadja azt a
távolságot, amely a táró szája és az annak szintjéig lemélyített akna között van. Hasonlóképpen a harmadik méretnek ugyanannyiszorosa
megadja az akna szája és a táró talpa közötti távolságot.
Ha a hegy lankáján egy közbeeső sík terület van, akkor a bányamérő
először ezt méri fel szabályszerűen. Azután a sík terület végén járomfákat állít fel és a hegyrész lejtőjét háromszögeléssel meghatározza, majd
a táróhossznak a lejtőre eső bányaöleit a sík terület hosszának bányaöleihez hozzáadja. Ha azonban a hegy lejtője annyira felpúposodík,
hogy a zsinórt az akna szájától a táró szájáig, vagy fordítva, a táró szájától az akna szájáig kifeszíteni a púp érintése nélkül nem lehet, akkor a
bányamérő, hogy megfelelő háromszöget szerkeszthessen, magát a
hegyet méri fel. Lefelé, a zsinór első része alá egy-egy öl hosszú rudat,
a zsinór hátsó része alá pedig egy felöl hosszúságú rudat helyez, felfelé
ellenben a zsinór elülső része alá teszi a felöl hosszú rudat, hátsó része
alá az egy öl hosszút, majd a szögletek felé egy merőlegeset állít, hogy
megszerkeszthesse a háromszöget.
Hogy a bányamérési eljárást még világosabbá és érthetőbbé tegyem,
ismertetem a bányamérést a háromszögek egyes fajtái szerint.
Ha az akna függőleges, vagy ferde, de a táróval egyazon telérben
mélyítik, akkor - mint már mondottam - derékszögű háromszög keletkezik. Ha ennek két oldala egyenlő - melyeket a bányamérők második,
illetve harmadik oldalnak neveznek -, akkor a második és harmadik
méret egyenlő lesz, s így egyenlő a távolság is, amely egyrészt a táró
szája és az akna feneke között, másrészt az akna szája és a táró talpa között van. Például: ha az első méret 7 láb, s a második és harmadik méret
5-5 láb, a második zsinór hossza 101-szer 7 láb, vagyis 117 öl és 5 láb,
akkor a keresett távolság - akár átvágták már a tárót, akár most kezdték
hajtani - 100-szor 5 láb, tehát 85 öl és 2 láb.70 Természetesen a kis
háromszöget alkotó méreteket az általam megadottnál nagyobbaknak
vagy kisebbeknek lehet venni, aszerint, ahogy ezt a járomfa megkívánja.
Ha az akna függőleges, a keletkező háromszög is mindig függőlegesen
áll, ha pedig az akna a telérrel egyazon telérben van és ferdén száll alá,
akkor a háromszög az egyik oldala felé dől.
70

Agricola nem rudta az általa közölt méreteket matematikailag megindokolni, de a
számításai helyesek.
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53. ábra. Egyenlő szárú derékszögű háromszög

Feltételezve, hogy a fenti példában szereplő tárót 60 ölnyire hajtották
a hegybe, akkor még 23 öl és 2 láb van hátra az akna fenekéig, mert a
második méretnek azt az 5 lábát, amely az akna szája felett van és az első
méretnek felel meg, hozzászámítani nem szabad. Ha az aknát egy íelbánya közepén mélyítették le, akkor egy 60 Öl hosszú táró azon a ponton
fogja a bányatelek föld alatti határát elérni, amely pontig még csak 2 öl
és 2 láb hosszat vágtak ki a hegyből, ellenben ha az aknát egy közönséges bányatelek közepén telepítették, akkor azon a ponton, ahol a táró 9
öl és 2 lábnyira van kihajtva. Mivel pedig minden táró 100 öl hosszanként egy ölet emelkedik, vagy legalább is annyira kell emelkednie,
amennyire az akna mélysége megengedi, ezért az akna mélységéből egy
ölet mindig le kell vonni, viszont a táró hosszához egy ölet hozzá kell
adni. Ugyanezen arány alapján, ha a táró hossza 50 öl, akkor talphágása
fél öl, tehát fél öl az akna mélységéből levonandó és a táró hosszához
hozzáadandó. Ugyanis, ha a táró 100 vagy 50 Öllel meghosszabbodik
vagy megrövidül, a megfelelő mértéket az akna mélységéből le kell
vonni és a táró hosszúságához hozzá kell adni. Ez okból a fenti példánál
a még kihajtandó távolság hosszához fél ölet és még valamicskét hozzá
kell adní úgy, hogy 23 öl, 5 láb, 2 arasz, másfél ujj és egyötöd távolság
marad még kihajtandó, ha a legkisebb mértékegységet is figyelembe
vesszük, amit a bányamérő ok nélkül nem hanyagolhat el.
Hasonlóképpen, ha az aknának 70 öl mélynek kell lennie, hogy a táró
talpát elérje, akkor még 13 öl és 2 láb, vagy pontosabban 12 és fél öl, l
láb, 2 ujj és fél ujj egyötödét kitevő mélységig kell lehatolni, öt ujjat itt
sem vehetünk számításba, mert ezek az akna szája feletti harmadik
mérethez tartoznak, az egész mélységből pedig fél öl, 2 arasz, l és fél
ujj és VIQ ujj levonandó úgy, hogy amikor a tárót addig a pontig hajtották kí, ahol főtéjét az akna el fogja érni, akkor az aknát még további
4
11 öl, l és fél láb, l arasz, 2 ujj és /io ujjat kitevő mélységre kell lemélyíteni.
Ha olyan háromszög keletkezik, amelynek mindhárom oldala egyenlőtlen, akkor a távolságok sem lehetnek egyenlők. Például: ha az első
méret 8 láb, a második 6 láb, a harmadik 5 láb, a második zsinór pedig
(hogy az előbbi példától nagyon el ne térjek) 101-szer 8 láb, vagyis 100
öl lesz, s az a távolság, amely az akna szája és a táró talpa között van,
100-szor 5 láb, vagyis 83 öl és 2 láb lesz.
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54. ábra. Egyenlőtlen szárú derékszögű háromszög

így tehát, ha a tárót 85 ölnyire hajtották, akkor még 15 ölet kell
kivájní a hegyből. Itt is le kell vonni egy bizonyos méretet az akna mélységéből és azt hozzá kell adni a táró hosszához, ezzel azonban bővebben
nem foglalkozom, mivel ezt mindenki, aki csak egy kicsit ís ért a
mennyiségtanhoz, el tudja végezni. Hogyha azonban az akna 67 öl
mélységet ért el, akkor még további 16 öl és 2 lábat kell mélyíteni, hogy
a táró talpát elérje.
A bányamérő ugyanezt az eljárást alkalmazza valamely hegy felmérésénél is, tekintet nélkül arra, hogy az akna és a táró egyazon teíérben
fekszik-e, hogy a telér függőleges vagy ferde, vagy akár mindkettő,
vagyis hogy az akna egy függőleges főtelérben, a táró pedig egy keresztező teíérben fekszik, amely a fotelért az átvágás helyén metszi. Ha a
főtelér ferdén esík a mélybe, a keresztező telér pedig függőlegesen,
akkor olyan háromszög keletkezik, amelynek vagy egyik szöge tompa,
vagy mindhárom szöge hegyes.
Ha a háromszögnek egyik szöge tompa és két oldala egyenlő - amelyeket itt is második, illetve harmadik oldalnak neveznek -, akkor a
második és harmadik méret megint egyenlő, következésképpen mindkét távolság is egyenlő lesz.

A

55. ábra. Egyenlő szárú, tompaszögű háromszög

így, ha az első méret 9 láb, a második és harmadik pedig 5-5 láb és a
második zsinór 101-szer 9 láb, vagyis 151 és fél öl hosszú, akkor a két
távolság mindegyike 100-szor 5 lábat, vagyis 83 öl és 2 lábat tesz ki. Ha
az első akna ferde esésű, akkor rendszerint nem mély, ilyenkor több
ferde akna szokott lenni egymás alatt.
Feltéve, hogy a táró 77 öl hosszú, akkor 6 Öl és 2 láb kivájása után
fogja az aknafenék közepét elérni. Ha valamennyi ferde akna együttesen
76 öl mélységig hatolt le, akkor ahhoz, hogy az utolsó akna elérje a táró
talpát, még 7 öl és 2 láb kímélyítését kell elvégezni.
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56. ábra. Egyenlőtlen szárú tompaszögű háromszög

Ha a háromszögnek egy tompa szöge és három egyenlőtlen oldala
van, akkor - természetesen - a távolságok sem lehetnek egyenlők. Például: az első méret 6 láb, a második 3 láb, a harmadik 4 láb és a második
zsinór hossza 101-szer 6 láb, vagyis 101 öl, akkor a táró szája és a legalsó
akna feneke közötti távolság 100-szor 3 láb, vagyis 50 öl lesz, míg az
első akna szája és a táró talpa közötti mélység 100-szor 4 láb, vagyis 66
öl és 4 láb lesz.
Ha tehát a táró már elérte a 44 öl hosszúságot, akkor még 6 ölnyire
kell tovább hajtani. S ha az aknák 58 Öl mélységet értek el, akkor a legalsó aknát még további 8 Öl és 4 lábnyira kell lemélyíteni, hogy elérje a
táró talpát.

57. ábra. Egyenlő oldalú hegyesszögű háromszög

Olyan háromszög esetén, amelynek három hegyes szöge van és
mindhárom oldala egyenlő, szükségszerűen a második és a harmadik
méret is egyenlő, és ugyanígy - miként már ismételten említettem - a
nekik megfelelő távolságok is egyenlők. Ha tehát mindegyik méret 6 láb
hosszú, a második zsinór pedig 101-szer 6 láb, vagyis 101 öl, akkor
mindkét távolság egyenként 100 ölet tesz ki.
Ha tehát a táró már 90 öl hosszú, akkor még 10 ölnyire kell továbbhajtani, hogy elérje a legalsó akna fenekének közepét. Ha pedig az
aknák már 95 Öl mélyek, akkor a legalsó akna további 5 öl mélyítés után
éri el a táró talpát.
Ha a keletkezett háromszög mindhárom szöge hegyes, de csak két
oldala, éspedig az első és a harmadik egyenlő, akkor a második és a harmadik méret nem egyenlő, tehát a nekik megfelelő távolságok sem
lehetnek egyenlőek. Például: ha az első méret 6 láb, a második 4 láb, a
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55. ábra. Egyenlő szárú hegyesszögű háromszög
A, B - a két egyenlő szár; C - egyenlőtlen szár

harmadik ismét 6 láb, a második zsinór pedig 101-szer 6 láb, vagyis 101
öl, akkor a táró szája és a legalsó akna talpa közötti távolság 66 öl és 4
láb, míg az első akna szája és a táró talpa közötti távolság 100 öl lesz.
Egy 60 ölnyire kihajtott tárót tehát még 61 öl és 4 láb távolságra kell
tovább hajtani. Ha az aknák 97 Öl mélységet adnak, akkor a legalsó akna
3 ölnyi lemélyítés után fogja a táró talpát elérni.
Végül, ha olyan háromszög keletkezik, amelynek mindhárom szöge
hegyes és mindhárom oldala egyenlőtlen, akkor valamennyi távolságnak is egymástól különbözőnek kell lenni. Például: ha az első méret
7 láb, a második 4 láb, a harmadik 6 láb, és a második zsinór 101-szer
7 láb, vagyis 117 öl és 4 láb, akkor a tárószáj és a legalsó akna feneke
közötti távolság 400 láb, vagyis 66 öl, az első akna szája és a táró talpa
közti távolság pedig 100 öl lesz.

59. ábra. Egyenlőtlen oldalú hegyesszögű háromszög

Ha tehát a táró már 50 öl hosszúságban kész, akkor még 16 öl és 4
lábnyira kell tovább hajtani, hogy elérje a legalsó akna fenekének
közepét. Ha az aknák már 92 öl mélységet értek el, akkor a legalsó aknát
még 8 ölnyire kell mélyíteni, hogy elérje a táró talpát.
Ily módon méri fel a bányamérő a hegyet, ha a főtelér ferdén és egy
keresztező telér függőlegesen esik a mélybe. Ha azonban mindkét telér
ferdén esík, a bányamérő akkor is ugyanezt a felmérési eljárást alkalmazza, vagy pedig külön mérí fel a hegy lankáját és külön a lejtős aknát.
Hogyha a keresztező teíér, amelyben a tárót hajtják a fotelért nem az
akna mélyítési pontjában metszi, akkor ajánlatos a mérést egy olyan
másik aknában kezdeni, amelyben a keresztező telér a fotelért metszi.
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60. ábra,. Fokiv
A - afokiv viasszal töltött félkor alakú széle; B -félkörív alakú vonalak; C - egyenes
vonalak; D - középvonal; E - átmérő; F - nyelv

Ha nem áll rendelkezésre olyan akna, amelyben a keresztező telér kibúvása a fötelér kibúvását metszi, akkor azt a külszíni területet kell felmérni, amely mindkét akna között fekszik, vagy amely az akna és ama hely
között van, ahol a kibúvások egymást metszik.
Egyes bányamérők, ha három zsinórt használnak is, az ismertetett
eljárással csak magának a tárónak a hosszát határozzák meg, ellenben az
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akna mélységét más módon, éspedig olyképpen, hogy a hegy vagy völgy
valamely vízszintes területén, vagy a sík mezőn kifeszített zsinórokkal
újból kimérik a háromszöget. Ismét mások az akna mélységét és a táró
hosszát úgy mérik ki, hogy csupán két zsinórt, egy fokívet és egy fél
bányaÖÍ hosszúságú mérőrudat használnak.
Az egyik zsinórt, éppúgy mint más bányamérők, a keresztrúdra erősítve és súllyal megnehezítve, lebocsátják az aknába, a másik zsinórt
pedig, amely az előbbinek a kezdetéhez van kötve, a hegy lankáján a
tárószáj talpáig kifeszítik és ott a földbe rögzítik. Ezután a második zsinór felső végéhez alulról odaillesztík a fokív széles részét. Ez a fokív
egy viasszal kitöltött félkörből és hat félkörös vonalból áll. A viasszal
töltött félkörtől az első félköríves vonalon át a második félköríves vonalig egyenes vonalkák haladnak, amelyek a többi, egyenes vonal között
fekvő középtérséget jelzik.71 Ezek a vonalak a félkörös viaszgyűrűtől kiindulva a negyedik vonalig mennek, illetve részben addig, részben azon
túl is. Az elsők a mérőrúd egymástól kis közökkel elválasztott osztóvonalainak felelnek meg, míg a negyedik félkörön túlhaladok a mérőrúd
nagyobb beosztásának. Az elsők az utóbbiak középterét jelölik. Az
ötödik félkörtől a hatodikig haladó egyeneseknek nincsen különös
jelentőségük, sem annak a felező egyenesnek, amely a hatodik félkörtől
a fokív középpontjáig vezet.
Ha már most a fokívet a zsinórhoz helyezve, a fokív nyelve a hatodik
egyenes vonalra mutat a második és harmadik félkör között, akkor a
bánymérő mérőrúdja kis beosztású részén hat részt vesz számításba. Ha
a mérőrúdnak ezt a hat rovátkányi részét annyiszor vonja le a második
zsinór hosszából, ahányszor a zsinór felöl hosszú, akkor fennmarad egy
méret, amely megmutatja, milyen távolságra kell még a tárót az aknáig
hajtani.
Ha a fokív nyelve a negyedik és ötödik félkörív közötti osztóvonalak
skáláján mutat a hatodik vonalra, akkor a bányamérő a mérőrúd nagy
beosztású részén vesz hat részt számításba. A mérőrúd eme hat részét
annyiszor vonja le a második zsinór hosszából, ahány egész öl hosszúságú a zsinór. A levonás után fennmaradó zsinórrész azt a távolságot
adja, ameddig a tárót az akna alá kell hajtani.
Mindezek a bányamérők, mind a már fentebb említettek is, rendszerint kenderből készült mérőzsinórokat használnak, de ezeket gyakran
összemérik hársfaháncsból készült zsinórokkal, mert ezek nem tágulnak, míg az előbbiek erősen nyúlnak. Ilyeneket feszítenek ki sík területen is, éspedig először egyet ferdén, a hegy lankájának megfelelően,
majd egy másodikat, amelynek hossza az akna alá hajtandó táró hosszá71
A megosztott félkört nem a későbbi fokokra osztották fel, hanem a körnegyedet
84 legkisebb részre, hogy a dőlésszög sinusa kényelmesebben számítható megközelítő
értéket adjon, így a kör felosztásával és mérőrúd felhasználásával arányosítás! számításokat tudtak végezni. E művelet leírása- terjengőssége ellenére - sem világos.
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val egyenlő, egyenesen úgy, hogy egyik vége az első zsinór alsó végét
érintse, végül egy harmadik zsinórt húznak ugyancsak egyenes irányban olyképpen, hogy felső vége az első zsinór felső végét érintse, alsó
vége pedig a második zsinór felső végét, így egy háromszög keletkezik.
A harmadik zsinórnak a magasságát egy, mutatóval ellátott műszer skáláján mérik, amely úgy van szerkesztve, mint a mérőón. Ennek a zsinórnak a hossza adja meg az akna mélységét.

62. ábra. Kifeszített zsinórok
A - első zsinór; B - második zsinór; C - harmadik zsinór; D - háromszög

Az aknamélység kiszámításának még nagyobb pontossága érdekében
egyes bányamérők öt kifeszített zsinórral dolgoznak. Az első ferdén
halad lefelé, a második és harmadik olyan hosszú, mint a táró, további
kettő az aknamélység hosszával egyenlő. Ezek együtt egy négyszöget
alkotnak, amely két egyenlő háromszögre oszlik. Ilyen módon a valóságot jobban meg lehet közelíteni.
Az aknamélység és a táróhosszúság mérésszámításának ez a módja
akkor helyes, ha a telér és vele együtt az akna vagy az aknák is változatlanul függőleges vagy ferde irányban ereszkednek le a táróig. Helyes
akkor is, ha a táró egyenesen az aknának tart. Ellenben, ha mindkettő
hol erre az oldalra, hol arra az oldalra hajuk el és egyik sem került áttörésre, akkor nincsen az a halandó, akinek még oly éles esze el tudná dönteni, hogy mennyire térnek el az egyenes iránytól. Ha azonban az egyik
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D

63. ábra. Kettős derékszögben kifeszített zsinórok
A - első zsinór; B - második zsinór; C - harmadik zsinór; D - négyszög

vagy a másik már teljesen ki van vájva, akkor az egyiknek a hosszából,
illetve a másiknak a mélységéből a becslés könnyebben ejthető meg.
A tárónak azt a pontját, amely a mélyíteni kezdett akna alatt fekszik,
mérés útján a következőképpen határozzák meg. Mindenekelőtt a táró
szájánál egy háromlábú állványt állítanak fel, egy másikat pedig a megkezdett aknánál, vagy a mélyítendő akna számára kijelölt helyen. A háromlábú állvány három egyenlő hosszú, földbe vert cövekből és a cövekekre helyezett és odaerősített négyszögletes deszkalapból áll, amelyre
egy égtáj jelző műszert helyeznek el. Azután az alsó háromlábú állványtól egy nehezékkel ellátott zsinórt bocsátanak le függőlegesen a földbe
és közvetlenül a zsinór mellé még egy cöveket vernek a földbe. Ehhez a
cövekhez egy másik zsinórt erősítenek és ezt a táróba vezetik egyenes
irányban, miközben a telér fekvője vagy fedője egyetlen kíszögellését
sem érintheti. Ezek után attól a zsinórtól, amely az alsó háromlábú
állványhoz van erősítve, a hegy lankáján felfelé a felső háromlábú
állvány cövekéig egy jól megerősített zsinórt húznak s ezt a felső állvány
cövekéhez kötik. A magasságmérés pontossága érdekében szükséges,
hogy ez a harmadik zsinór az alsó háromlábú állványról függő zsinórnak ugyanazon oldalát érintse, mint a táróba vezető második zsinór.
Miután mindezt szakszerűen elvégezték, a bányamérö, ha attól kell tartania, hogy a táróba vezetett zsinór a fekvő vagy a fedő valamely kiszö-
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gelíését érinthetné, a táró talpára egy erős deszkát helyez és erre egy tárcsát vagy egy mutatóval ellátott műszert állít. Ez a viaszos keretkörökkel ellátott műszer különbözik attól az ugyancsak mutatóval ellátott
műszertől, amelyet a harmadik könyvben ismertettem.
E két műszer segítségével, szabály- és törvényszerűen megállapítható, hogy a kifeszített zsinórok a táró végéig egyenesen haladnak-e, vagy
részben egyenesen, részben pedig a fekvő vagy a fedő felé elhajlanak-e.

64. ábra. Körtárcsa mutatóvá! és Öt -uúis'/.os körrel
A, B, C, D, E - viaszos körök; F - tárcsarés; G - csavar; H - lyukkal ellátott kalapács
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65. ábro.. Körtárcsa mutatóval (busszola) és hét viaszos körrel - A, B, C, D, E, F, G

Mindkét műszer részekre van osztva, éspedig a mágnes tű-mutatóval
ellátott 24, 72 a körtárcsa 16 részre, pontosabban: 4 főrészre és ezek mindegyike 4-4 alrészre. Mindkét műszernek viaszgyűrűi vannak: a mutatósnak 7, a körtárcsának 5. A viaszgyűrűket a bányamérő - akár az
egyik, akár a másik műszert használja - rovátkákkal látja el, amelyekkel
sorrendben megjelöli a sziklákra feszülő zsinórok különböző kifeszítési irányait. A körtárcsának a tárcsa peremétől a központig terjedő rése
van. Ebbe a központba a bányamérő egy vascsavart illeszt és ehhez köti
a második zsinórt, majd az egészet a csavarral az alatta lévő deszkához
erősíti, nehogy a tárcsa elmozdulhasson. Hogy pedig a második zsinór
és a folytatólag kifeszített többi zsinór a csavarról le ne csúszhasson, a
A kétszer tizenkér óra a szélrózsa irányainak megfelelően osztott kör.
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66. ábra. Szintező
A - szintező; B - szintező nyelv; C - szintező és nyelve
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csavar fejét egy nehéz vasdarab nyílásába illeszti. A másik, mutatóval
ellátott műszert, minthogy nyílása nincsen, egyszerűen a csavar mellé
állítja.
Nehogy a műszer előre vagy hátra hajolhasson és így a mérésnél a kelleténél nagyobb hosszúság adódjék, a bányamérő a műszerre egy vízszintezőt helyez, amelynek mutatója a műszer helyes állásánál egyik
számra sem mutat, hanem a középpontra.
Miután a bányamérő a táró egyes szögeit pontosan megfigyelte, és a
tárónak akkora részét felmérte, amekkorát fel kellett mérnie, a külszínen ugyanígy megismétli a mérést, pontosan ügyelve az egyes szögekre.
Mindenekelőtt minden egyes szöghöz a háromszögmérés és -számítás
szabályai szerint egy egyenes zsinórt - mintegy vonalzót — feszít ki.
Majd a hegy lejtőjén felfutó zsinórt ferdén úgy feszíti ki, hogy alsó végével először az egyenes zsinórnak a kezdetét érintse. Azután egy ugyancsak egyenes irányú harmadik zsinórt feszít ki oly módon, hogy az felső
végével a második zsinórnak felső végét, alsó végével pedig az első zsinórnak alsó végét érintse. Ennek a harmadik zsinórnak a hossza - mint
már fentebb mondottam - az akna mélységét, és egyben a táró ama
pontját adja meg, amelyre a mélyítendő akna rá fog nyílni. Hogyha
azonban a táróhoz egy vagy több akna vezet keresztvágatokon és aknákon át, akkor a bánymérő a mélyítendő akna mélységét gyorsabban és
könnyebben úgy állapíthatja meg, hogy a külszínhez legközelebb eső
aknánál kezdi meg a mérést a táró szája helyett. Először leméri a már
lemélyített és a lemélyítendő akna közötti külszíni távolságot, aztán
valamennyi felmérendő akna ferdeségét és a velük bármiképpen összeköttetésben lévő valamennyi keresztvágatnak a táróig terjedő hosszát,
végül a táró már elkészült részének a hosszát. Miután mindezt szakszerűen elvégezte, megkapja az akna mélységét és a táró ama pontját, ahol
az akna majd belétorkollik. Néha azonban egy mély függőleges aknát
kell lemélyíteni ott, ahol előzőleg lejtős akna volt, éspedig azért, hogy
az ércet gépek segítségével egyenes irányban lehessen kiemelni és kiszállítani, nevezetesen ott, ahol a külszínen lovak által működtetett, a fold
alatt pedig vagy ugyanilyen meghajtású, vagy vízi erővel működő gépek
vannak.
Ha tehát egy ilyen aknának a mélyítése a feladat, akkor a bányamérő
először is egy vascsavart erősít a régi akna felső részébe, és erről a csavarról zsinórt bocsát le az első szögponthoz. Itt újabb csavart erősít be
és róla újabb zsinórt enged le a második szögpontig. Ezt addig folytatja,
amíg az utolsó zsinór el nem éri az akna mélypontját. Akkor az egyes
zsinórokhoz alulról odailleszti a fokívet és a viaszgyűrűn rovátkával
megjelöli a beosztási skála ama pontját, amelyre a mutató mutat. Egyben meg is számozza a jelzéseket, nehogy a sorrendet elvétse. Ezután a
zsinór egyes részeit hársfaháncsból készült zsinórral leméri. Felszállva
az aknából, félrevonul a többiektől és a fokív viaszos félköréről a megjelölt pontokat átteszi valamilyen ugyancsak viaszkolt tárcsára. Végül a
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zsinórokat sík terepen kifeszíti és a szögeket a háromszögszámítás szabályai szerint lemérve, megadja, hogy a fekvő vagy fedő melyik helyén
kell a kőzetet átvágni, hogy az akna egyenesen szállhasson alá.
Olyan esetben, amikor a bányamérő feladata a bányatulajdonosoknak megmutatni a keresztvágat vagy a táró ama helyét, ahonnan kiindulva az aknát alulról felfelé is vágni lehet a gyorsabb áttörés érdekében, akkor a bányamérő a mérést az alsó keresztvágatban vagy táróban
kezdi meg, körülbelül egy szögnyi távolságra attól a ponttól, amely felé
az akna lemélyítési munkálatai irányulnak. Amikor a keresztvágatot,
vagy a tárónak az aknáig - tehát az innen felfelé vezető aknáig - terjedő
részét leméri, egyúttal a fokívvel vagy zsinóron lógó tárcsával megállapítja az akna ferdeségét. Hasonló módon kiméri a felső keresztvágatot
és megállapítja annak az aknának a ferdeségét is, amelyet ebből a
keresztvágatból mélyítenek, és amelynek az alulról vágandó aknával
egyesülnie kell. Azután sík terepen ismét kifeszíti és leméri az összes
zsinórokat, éspedig az utolsót olyképpen, hogy az az első zsinórt érintse. Egy újabb mérésből megállapítja, hogy a keresztvágat vagy a táró
melyik pontján kell felfelé törni, s hogy a kivájandó telérből hány
bányaöl van még hátra az akna áttöréséig.
Eddig csak az egyik mérési eljárást ismertettem, most a másodikat
fogom tárgyalni. Hogyha valamely telérhez nagyon közel egy második
mutatkozik, és ezeknek tulajdonosai különböző személyek, akik csak
nemrég szerezték meg a tulajdonjogot, akkor táró vagy keresztvágat
hajtása, vagy akna mélyítése esetén nincsen joguk, de nemis lehet szándékukban, a régebbi bánytuíajdonos bányatelkébe behatolni, mert ez
utóbbi, adott esetben jogait érvényesíteni, esetleg azokat per útján
kiharcolni fogja. Ilyenkor a bánymérŐ vagy maga dönti el a jogviszályt,
vagy műszaki mérés alapján felvilágosítja az ítélkező bírákat, hogy a két
fél közyl melyik köteles tiszteletben tartani a másik ércét. E célból
mindkét fél bányáit kenderből vagy hársháncsból készült zsinórokkal
felméri, a zsinórokhoz mérőtárcsát vagy mutatóval ellátott műszert
helyez, a viaszgyűrűn megjelöli a zsinórok kifeszítési irányait, majd a
zsinórokat sík területen kifeszíti. Azután a régebbi birtokos bányahelyétől kiindulva a másik bányatelke irányában - akár a fedőben, akár a
fekvőben legyen is az - három és fél bányaöl távolságig a mutatóval ellátott műszer hatodik osztóvonalával párhuzamosan keresztzsinórt feszít
ki, és így megállapítja a régi bányatulajdonos bányatelkének határát.
Ha valamely telér mindkét oldalát két ellenirányú táróval vagy
kereszvágattal szándékoznak művelni, akkor a bányamérő először a
mélyebben fekvő tárót vagy keresztvágatot vizsgálja meg, azután a felsőt, és megállapítja mennyi a fokozatos emelkedésük. A kifeszített zsinórokat mindkét végükön erős férfiak tartják feszesen, hogy semmiképpen se engedjenek. Most a bányamérő mindkét oldalon felöl hoszszúságú mérőrudakat fektet a zsinórok alá, s a zsinór hátsó részére valahányszor szükséges - egy-egy rövidebb mérőrudat. Egyes bányámé-
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rők a zsinórokat rákötözik a mérőlécekre, hogy kevésbé ingadozzanak
A zsinór közepére a bányamérő szintezőt függeszt, hogy a pontosabt
mérést biztosítsa. Ily módon megállapítja, hogy az egyik tárónak a talp
hágása a másik táróhoz, illetőleg az egyik keresztvágat emelkedése í
másikhoz viszonyítva nem nagyobb-e. Ezután mindkét oldalon megméri az aknák ferdeségét, hogy megállapíthassa itt is, ott is, a helyes fekvést, így könnyen kiszámíthatja, hány bányaölnyí közt kell még átvág'
ni. Mint már korábban említettem, minden tárónak 100 ölenként egy
bányaöllel emelkedni kell.
Az alpesi bányamérők a legmagasabb hegyekbe hajtott tárók felméréséhez ugyancsak fél bányaÖl hosszúságú mérőléceket használnak, azonban ezek csavarokkal ellátott három részből állanak és így megrövidíthetők. Hársfaháncsból sodort zsinórral dolgoznak, amelyre a bányaölök számát jelző papírszeleteket erősítenek. Ezenkívül egy, csak náluk
ismert, mutatóval ellátott műszert is használnak, amelynek nincsenek
viaszos gyűrűi.
A viaszos gyűrűket a kártyalap pótolja, amelyre feljegyzik a mérőléc
hátsó részére helyezett műszerről leolvasott eredményeket, tehát a skála
ama értékeit, melyekre a nyelv, és e nyelv három lyukán keresztülvezetett zsinór mutat. Ezenkívül feljegyzik még a bányölek számát is.
A nyelv azt is jelzi, hogy a zsinór előre vagy hátrafelé hajlik-e. A műszernek nincsen függőónja, mint a szintezőnek, mert nyelve a műszerre
van erősítve, illetve azon fekszik. A tárókat azért kell felmérni, hogy
megállapítsák, hány öl szintkülönbség van az alsó és a felső táró között,
hány öl még le nem fejtett kőzet van az ellenkező irányban ugyanazon
teléren vagy keresztező éren, vagy két egymás felé hajló teléren dolgozó
vájárok között.

73

Agricola ezt a tájolót a szótárában „der Schiner Compass"-nak nevezte. Ez az Összes
tájolótól eltérő beosztással rendelkezik. Kirnbauer (1940. p. 38.) ezt a beosztást „Alpertteilung"-nak nevezte. A rajz szerint egy fából készült tartókaros tájoló, kb. 135 mm átmérővel, amelyen központosán elhelyezett, fülekké! ellátott, forgatható szabályozók vannak, ezekre erősíthették a zsinórok végeit. Ez a tájoló két beosztással rendelkezik, éspedig
egy belsővel, ezt főosztásnak nevezhetjük, jobbmenetű 2x12 órás osztással és egy külső,
teljesen érthetetlen osztással, amelyet Agricola „Alpenteilungjának" nevezhetünk. Ennél
a felső félkör 132 részre oszlik, azaz tizenegy „Alpenteilung" rész megfelelt 15 foknak,
vagy l órának. A l l „Alpenteile" a továbbiakban 46, 57,68, 79 és így tovább 178-ig tartó
számozást kapott. Ennek a számozási módnak nyilván volt oka és célja, amelyet ma már
nem értünk.
Sajnos nincs támpontunk arra sem, hogy az Agricola által mutatóval ellátott szerkezet,
vagy „Alpenkompass" honnan eredhetett. Abból a mondatból, hogy: „. .. tárók, amelyeket a legmagasabb hegyekben használnak . . . " arra lehet következtetni, hogy egy tiroli
állványos iránytűről lehet szó. A 68. ábrán a 80-as szám hibás, 90-nek kellene lennie.
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67. ábra. Függöónos szintező
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68. ábra. Az Alpesekben használt körtárcsa
műszer mutatója; B-a műszer nyelve; C, D, E-a nyelv lyukai

Most azonban visszatérek a mi bányáinkhoz. Ha a bányamérő a
tárókban vagy a keresztvágatokban a bányatelek határait akarja megállapítani és a kőzetbe vésett jellel 74 ezeket meg akarja jelölni úgy, ahogy
a bányamester a külszínen a telekhatárokat már kijelölte, akkor mindenekelőtt a fentebb ismertetett mérési eljárás segítségével meghatározza
74

A bánya kőzeteibe bevésett jelek az un. „stufák". Ma is így nevezik a munkaátvevő
aknász által a kihajtás alatt álló vágat kőzetébe, vagy a beépített ácsolatba bányászfokossal
készített jelet. Ez jelzi a végzett munka átvételét.
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a tárónak vagy a keresztvágatnak azt a helyét, amely a külszínen bevert
határcövek alatt fekszik. Ezen a ponton túl - ahol a határjelet bevésendőnek tartja - zsinórt feszít ki. Azután a mérésnél kifeszített zsinórokat
sík területen, a külszíni határcövek által megjelölt ponttól kiindulva,
újra kifeszíti és a mutatóval ellátott műszer hatodik osztóvonalára függőlegesen keresztzsinórt húz, majd a legalsó zsinórnak azt a részét,
amely a keresztzsinóron túl ér, eltávolítja, és megadja a tárónak vagy
keresztvágatnak azt a pontját, ahol a határ- és birtokjeíet a kőzetbe kell
vésni. A jelnek bevésése két bányaesküdtnek és mindkét bánya mesterének és intézőjének jelenlétében történik, tehát ugyanúgy, ahogyan a
bányamester a külszínen ugyanezen személyek jelenlétében a határcövekeket a földbe veri, éppúgy vési a kőzetbe a bányamérő azt a jelet,
melyet határjelnek neveznek.
Amikor a bányamérő a csak nemrégen művelés alá vett telér aknájába vési a bányatelek határjeleit, akkor először is a mutatóval ellátott műszerrel, vagy más, a zsinórhoz helyezett műszerrel megméri
az akna ferdeségét és feljegyzi. Ezt követően felméri az Összes keresztvágatokat egészen addig a keresztvágatig, amelyben a jelet a sziklába
kelí vésnie. Ennek a keresztvágatnak valamennyi szögét megméri,
majd a zsinórokat sík terepen kifeszítve, ugyanúgy, ahogyan már előadtam, keresztzsinórt feszít ki s a jeleket a kőzetbe vágja. Hogyha a határ- és birtokjelet egy másik, az első alatt fekvő kereszt járatba is be kellett vésnie, akkor a bányamérő a fenti jeltől kiindulva minden egyes szöget megmér és feljegyez, majd az alsó keresztvágatban azon a helyen túlmenőleg, ahol a határjelet bevésendőnek véli, zsinórt feszít ki. Majd a
zsinórokat, mint már többször említettem, sík terepen újra kifeszíti. És
legyen bár a telérnek az alsó keresztjáratban más a csapása, mint a felső
keresztvágatban, a határjelet mégis függőlegesen a fenti alatt kell bevésni. Mert ha az alsó keresztvágat jelét a felső szerint vésné be, akkor ferdeség állna elő, miáltal az egyik bányatulajdonos telkéből jogtalanul levenne valamit, míg a másik jogtalanul többlethez jutna. Ha úgy adódna,
hogy a határjelet egy szögletbe kellene bevésni, akkor a bányamérő a
szögletből kiindulva egy ölet az egyik, egy ölet a másik bánya irányában
kimér, ezekből háromszöget alkot, amelyet keresztzsinórral középen
megfelez és itt vési be a határjelet. Végül az igazság megállapítása céljából a bányamérő néha olyan helyen vési be a határ- és birtokjelet, ahol
már korábban több határjelet véstek be a sziklába. Ilyenkor a külszíni
határcövektől indul ki s először is a legközelebbi bányáig mér. Azután
felméri egymás után az aknákat. A továbbiakban sík terepen határcoveket ver a földbe és attól kiindulva ugyanazokkal a kifeszített zsinórokkal tovább mér s a mérés végpontját újabb határcövekkel jelöli meg.75
Most a föld alatt, attól a ponttól kezdve, ahol abbahagyta az aknák
75

Erre a sík felmérési területre a már elvégzett mérések adatait természetes nagyságban
felhordják, hasonló módon ahhoz, ahogyan ma az épületek alapjainak kitűzése történik.
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felmérését, felméri mindazokat az aknákat és keresztvágatokat, amelyekre vissza tud emlékezni. Végűi visszatér a külszíni sík területhez és
itt, kiindulva a második cövektől, ismét addig a keresztvágatig mér,
amelynek körzetébe a határjel bevésendő. Legeslegvégül az első bevert
határcövektől kiindulva a keresztzsinórt egyenesen kifeszíti az utolsó
cövekig, amely a legalsó keresztvágat hosszát jelzi. Azt a pontot, amelyben amaz ezt érinti, a helyes pontnak minősítve, a határjelet a sziklába vési.
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smertettem a telérek leművelését, az aknák
mélyítését, a tárók, fejtőhelyek, vajatok kiácsolását és a bányamérés módszereit. A továbbiakban először a munkaeszközökről fogok beszélni, a szerszámokról, amelyekkel az ércet és a
kőzetet fejtik, aztán azokról az edényekről, amelyekbe a földet, a kőzetrögöket, az ércet és egyéb
ásványokat belerakják, hogy segítségükkel ezeket az anyagokat a bányából kiemeljék, kihúzzák, vagy kiszállítsák. Aztán áttérek majd a vízmerőedények, a vízcsatornák, a különböző bányagépek tárgyalására, és a könyvet a bányászok
betegségeinek ismertetésével fogom lezárni. Fentiek részletes tárgyalása
folyamán a bányaműveletek többféle fajtáját is ki fogom fejteni.
Vájárszerszámok azok, amelyeket a bányászok ezzel a sajátos névvel
illetnek. Vannak bányaékek, különböző vastagságú vaslemezek,
továbbá kalapácsok, feszítővasak és feszítőrudak, bányakapák és csákányok meg lapátok. A szűkebb értelemben vett vasszerszámoknak négy
fajtája van. Ezek alakban alig, de hosszúság és vastagság tekintetében
lényegesen különböznek egymástól. Felül valamennyien szélesek és
négyszögletesek, hogy a kalapáccsal rájuk lehessen ütni. Alsó részük
csúcsban végződik, hogy a kemény kőzetet és a télért széthasíthassák.
A negyedik fajta kivételével valamennyi nyél lyukas.
Közülük az első - a bányászék - amelyet a bányászok naponta használnak 3 /4 láb hosszú, másfél ujj széles és egy ujj vastag. A második
- a réselő csákány - ugyanolyan széles és vastag, mint az előbbi, de
hossza 1 1 / 2 lábnyi. Ezzel a legkeményebb teléreket is úgy hasítják, hogy
azok darabokra esnek szét. A harmadik fajta - a fenékcsákány - éppoly
hosszú, mint a második fajta, de annál valamivel szélesebb és vastagabb.
Ezzel azoknak az aknáknak a fenekét dolgozzák meg, amelyekben víz
gyűlik össze. A negyedik - a nagy ék - körülbelül 3 kéz és l ujj hosszú,
2 ujj vastag, felső része 3 ujj széles, közepe l kéznyi, alul, úgy mint a
többi, hegyezett. Ezzel a keményebb teléreket repesztik. A bányászvas
nyéllyuka a felső végétől l kéznyíre van, a többinél 7 ujjnyira. A nyéllyuk körül a szerszámok vastagabbak, duzzadtabbak. A lyukba dugják
a fanyelet. Ezt egyik kézzel fogják, s míg a vasat a kőzethez illesztik, a
kalapáccsal a vas fejére csapnak. Mindezeket a szerszámokat hol nagyobbra, hol kisebbre készítik, úgy ahogy a körülmények megkövetelik. Ha eltompulnak, a kovácsok, ameddig lehet, kiélesítik őket.
Az ék többnyire 3 kéz és 2 ujj hosszú és 6 ujj széles. Felül több mint
l kéz és 3 ujj széles, azután lefelé fokozatosan vékonyodik és élben végződik. A vastag ékalj 6 ujjnyi magas és ugyanannyi széles, felül 2 ujj,
alul másfél ujj vastag. A vékony ékalj ugyanilyen magas és széles, de
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69. ábra. Vájárszerszámok
A - bányászok; B-réseificsákány; C- fenékcsákány; D-nagy bányáé k; E-ék; F- vastag
ékalj; G - vékony ékcilj; H —fanyél; I - bányászékbe illesztett fanyél

vékonyabb. Mindezeket a szerszámokat, amint azt már az előző könyvben kifejtettem, akkor használják, ha igen kemény kőzetet fejtenek. Az
ékeket, a vastag és a vékony ékaljakat ís hol nagyobbra, hol kisebbre csinálják.
Kalapács kétféle van: kisebbek, amelyeknek nyelét a vájárok egy kézzel fogják, és nagyobbak, amelyeknek nyelét két kézzel markolják meg.
A kisebbek méret és használat szerint háromfélék: a legkisebbel és legkönnyebbel - a réselőkalapáccsal - a réselőcsákányra ütnek; a középsővel - a kézi kalapáccsal - a bányászvasra; a legnagyobbal - a sulyokká'
- a fenékcsákányra. Ez 2 ujj széles és ugyanannyi vastag. A nagyobi
kalapácsok kétfélék: a kétkezi sulyokkal a nagy ékre vernek, a nagyka
lapáccsal az ékeket hajtják a résekbe. Az előbbiek 3 ujjnyi szélesek és
ugyanolyan vastagok, az utóbbiak 5-5 ujj vastagok, illetve szélesek és l
láb hosszúak. A nyéllyuk körül valamennyi kalapács kidomborodik.
A nagykalapács nyele aránylag könnyű, hogy a munkások kihasználhassák a kalapács súlya alatt meggörbülő nyél lendületét és nagyobbat
tudjanak vele ütni.
76
Vasrúd kétféle van. Mindkettő alul élezett, de az egyik gömbölyű.
76

A leírás és az ábra ellentmondásos.
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70. ábra. Kalapácsok
A - réselökalapács; B - közepes kézi kalapács; C - sulyok; D - kétkezi súlyok; E - nagykalapács; F -fanyél; G - kalapácsba illesztett fanyél

Ezzel a vízzel telt aknát ütik át, hogyha a táró odaér. A másik rúd széles.
Ezzel a tűz erejével meglazított kőzetet feszítik az akna fenekére, ha a
bontórúd nem bizonyul elégségesnek. A bányászok bontórúdja olyan,
mint a hajósoké: a fején megvasalt hosszú vasrúd.
A bányászok csákánya különbözik a földművesétől, mert emezeké
elöl széles és éles, amazoké hegyes. Ezzel a szerszámmal a földes, nem
nagyon kemény télért vágják. A bányakapa 77 és a bányaásó nem különbözik a közönségestől. Az elsővel a földet és a kavicsot kotorják össze,
a másikkal a szállítóedényeket rakják meg.
77
A bányászkapa rajza nem szerencsés. A bányász arra használja, hogy a leválasztott
ércet vagy kőzetet összekaparja, majd lapáttal a szállítóedényekbe rakja. A megrakott
lapos ércteknőt is bányászkapa segítségével húzták. Wilsdorf (1959. p. 263.) megjegyzi:
„. , . gondolkodásra késztet, hogy még a bányászat legközismertebb segédeszközeit is,
mint lapát vagy bányászkapa, ábrázolja Agncola. Meg kell szabadulnunk attól a leértékelő
elgondolástól, hogy ezek csak segédszerszámok. Ezek éppúgy nélkülözhetetlenek, mint
a kalapács vagy a bányászék. Fontos ismerni alkalmazásuk, kezelésük módját, mert használatuk a munkaidő jelentős részét töltötte ki. Agricola nemcsak a jövesztésnéi használt
szerszámokat sorolja fel, hanem a szállításnál, a vízemelésnél, a szellőztetésnél, ill. a
bányában való járásnál alkalmazott segédszerszámokat is. Nincs okunk arra, hogy felfogásától eltérjünk. A fogalmak mai szokásos „összeszűkítése" nem célravezető a történelmi
kutatásoknál."
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77. tí&ra. Vasrudak7*1
A - áttörő vasrúd; E -feszítő vasrúd; C - bontórúd

72. ábra,. Kéziszerszámok
A - csákány; E - kapa; C - ásó
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A csákánnyal és egyéb vasszerszámmal fejtett köveket, ércet és ásványokat vödrökben, kosarakban vagy zsákokban kiemelik az aknákból,
csillékkel vagy talicskákban kiszállítják a tárókból, vagy teknőkben
hordják ki mindkettőből. Kétféle szállítóedény van, amelyek sem anyagukban, sem alakjukban nem különböznek egymástól, csupán méreteikben. A kisebbek a vödrök, kb. egy attikai metreta78 befogadóképességűek, a nagyobbak a kádak, amelyek hatszorta nagyobb űrtartalmúak
vagy még ennél is nagyobbak. Egyík fajtának mérete sem állandó,
hanem ingadozó. Mindkettő dongákból és két vasabroncsból készül,
ezeknek egyike felül, a másik alul veszi körül. Mogyoró- vagy tölgyfából készült abroncsok könnyen törnek, ha nekiütŐdnek az akna ácsolásához, míg a vasabroncsok minden tekintetben tartósabbak. A legnagyobb edények - a kádak - dongái és abroncsai vastagabbak és szélesebbek, és nyolc darab, elég széles vaspánt teszi őket szilárdabbá és erősebbé. Ezek közül négy a felső abroncstól lefelé, négy meg az alsó
abroncstól felfelé van ráerősítve. Mindkét szállítóedény fenekét is
kívüíről-belülről két vagy három vaspánt teszi erősebbé. Ezek az alsó
abroncs egyik oldalától a szemben lévő oldalig érnek. A külsőket még
egy további vaspánt is szilárdítja. A szállítóedényeknek felső szélük fölé
emelkedő két kapocsszemük van vasból, továbbá egy félköríves fogantyújuk, amely egyenes végződésekkel kapcsolódik a kapocsszemekbe,
hogy könnyebben lehessen mozgatni. Mindkét edény jóval magasabb,
mint széles. Felül tágasabbak, hogy a kőzetet könnyebben lehessen
beletölteni és belőlük kiüríteni. A kisebb vödrökbe rendszerint fiatal
korúak/ 9 a nagyobb kádakba a férfiak gyűjtik kapával az akna fenekéről
a földet, míg az ásványfélét lapáttal vagy kézzel rakják beléjük. Ezért
rakodóknak nevezik őket. Azután az edény fogantyúját beakasztják a
felvonókötés horgába és felemelik. A kisebbeket, tehát a kevésbé súlyosakat, emberi erővel, a súlyosabbakat körben járó lovakkal emelik ki az
aknából.
Vödrök és kádak helyett némely bányában kosarakat használnak,
amelyek könnyebbek és felvevőképességük ugyanannyi, sőt több.
Mások a kosarak helyett marhabőrből készült zsákokat részesítenek
előnyben. Ezeknek félköríves fogantyúját a felvonókötél vaskampójába
akasztják. Rendszerint három-három tele edényt húznak fel egyszerre
és hármasával engedik őket vissza az aknafenékre, ahol ifjú munkások
töltik meg újra. Ezeket Schneebergben, amazokat Freíbergben használják.
Az úgynevezett talicska nem kétkerekű, lovak által húzott taliga,
hanem egykerekű szállítóeszköz. A munkások teletöítik kifejtett
78

Egy vödör űrtartalma ókori űrmérték szerint megfelel 38 liternek.
Ez a leírás, amely szerint a kisebb szállítóedényeket fiúk, a nagyobbakat férfiak húzzák, egyike azon - viszonylag ritka - megállapításoknak, amelyeket Agricola a gyermekmunkával kapcsolatban tesz.
79
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73. ábra és 74. ábra. Szállítóedények
A - vödör; B - kád; C - dongák; D - vasabroncs; E - vaspántok; F-a fenék pántolása; G - kapocsszemek; H - félkörös fogantyú; I - felvonókötél-horog; K - kosár;
L-börzsákok
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75. ábra. Talicskák
A - kisebb talicska; B - hosszú oldaldeszka; C - keresztdeszka; D - kerék; E
talicska; F - ennek elülső kcresztdcszkája

anyaggal és kitolják a táróból vagy az aknaházikóból. Építési módja a
következő: kiválasztanak két darab kb. 5 láb hosszú, l láb széles és 2 ujj
vastag deszkát. Ezeket elöl l láb hosszban, hátul 2 láb hosszúságban
kivágják, míg a középső részük teljes marad. Ezután elöl átfúrják őket,
hogy a kerek lyukakban a kerék tengely végei foroghassanak. A középső
részt, közel a fenékhez, két helyen lyukasztják két szegélyrész feje számára, amelyre deszkákat erősítenek, továbbá még két helyen fúrnak
lyukakat a keresztdeszkák végei számára. A kinyúló deszkavégekbe
szögeket vernek a szerkezet szilárdságának biztosítására. A hosszú
deszkák hátsó végei a talicska nyelei, amelyek alul ki vannak vágva,
hogy jobban meg lehessen markolni őket. A talicska egyetlen kerekének
nincsen kerékagya s nem a tengelye körül, hanem azzal együtt forog. A
keréktalpakból, melyeket a görögök „apsis"-nak neveznek, beléjük csapozott küllők mennek a középső kis tengelyen keresztül a keréktalp
szemben fekvő domború részébe. A kis tengely keresztmetszetben
négyszögletes a végek kivételével, amelyek hengeresek, hogy a lyukakban foroghassanak. Ezt a földdel vagy kőzettel megtöltött talícskát a
munkás kitolja és üresen visszatolja.
Van a bányászoknak még egy, az előbbinél nagyobb talicskájuk. Ezt
azok használják, akik az odavezetett patak vizében a földdel kevert
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76. ábra. Csille
A - a, csille vasabroncsai; B - vaspántok; C - kis vastengely; D -fakorong;
E - kis vasszögek; F - vezetőszeg; G --felfordított csille

ónércet mossák. Ennek a talicskának az elülső keresztdeszkája magasabb, hogy a belerakott föld ki ne hulljék.
A csille80 másfélszer nagyobb térfogatú, mint a talicska. Kb. 4 láb
hosszú és kb. 2 V2 láb széles és magas. Négyszögletes alakjának megfelelően három sor négyszögletes vasabroncs Övezi, s ezen felül minden
oldalon vaspántok erősítik. Fenekén két kís vastengely van, melynek
végei körül a csille mindkét oldalán fából való korongok forognak.
Hogy ezek a kerekek a szilárd tengelyről le ne csúszhassanak, kis vaspeckek vannak a tengely végekben. A csille talpára erősített vezetőszeg
a kocsit a helyes úton, vagyis a padlógerendák közti vezetőrésben tartja.
80
A csille leírása nagyon hiányos, az ábra jobb. Még az első és hátsó kerekek átmérője
közötti különséget sem említi. Érdekes Agricola ezzel kapcsolatos magyarázata.
A bányászok egyszerű eszközökkel segítettek magukon, amikor még sem a vasból készült
kerekeket, sem a síneket nem ismerték. A kerekek széles fatárcsák voltak. Abból a célból,
hogy a kocsit menetirányban tartsák, a csillének hátul, majdnem a közepén, két nagyobb
oldalkereke volt, így hátrafelé könnyen lehetett dönteni. A két kisebb első kerék szorosan
egymás mellett helyezkedett el és két vezetékpánton futott. Ezek közé nyúlt le az un.
vezető szeg, amelyről mondhatjuk, hogy a nyomkarimát helyettesítette. A csille tehát
bizonyos fokig három ponton támaszkodott úgy, hogy a talaj egyenetlenségeihez is alkalmazkodott.
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77. ábra. Teknők
A - kisebb ércteknő; B - nyakbavető kötél; C - nagyobb bányászteknő

A csillés a tele kocsit a hátsó peremnél fogva tolja ki, és hozza vissza az
üresét. Mivel a csille menet közben a kutyák vonításához hasonló hangot hallat, „bányakutyának" is nevezik. Ezt a „kutyát" a nagyon hosszú
tárókban használják, mert könnyebben mozog és nagyobb terhet is
elbír, mint a talicska.
A teknőket81 fatörzsekből vájják ki. Kisebbik fajtájuk az ércteknő,
többnyire 2 láb hosszú és l láb széles. Ott, ahol kevés a termelés, ezeket
töltik meg érccel és vagy vállon viszik ki Őket a táróból, vagy pedig
nyakba vethető kötél segítségével. Plinius82 írja, hogy a régiek az összes
bányaterméket vállon hordták ki. A teherhordásnak ezt a módját a mai
81

Az ércteknő a XV. században nélkülözhetetlen szállítóeszköz volt, amelyben az
ércet gyűjtötték és felszínre hozták. Nagyon mély aknák vagy hosszú tárók esetében az
anyagot szállító csillékbe töltötték. Wilsdorf szerint (1959. p. 267.) az ércteknőnek valósággal szimbolikus értelmet adtak. Bányászünnepségeknél soha sem hiányzhatott, mint a
„bányaáldás" hozója, vagy hordozója. Az ércteknőt már az ókorban ismerték és használták.
82
Plinius (XXXIII. 21.) ezt a munkaműveletet másképpen írja le. Az ércet kb. 150 font
súlyú tömbökben fejtik és úgy szállítják ki, hogy a sötétben egyik bányász a válláról
átnyújtja a szomszédjának és így tovább. Ennél a munkamenetnél csak a sorban utolsó
bányászok láthatták a napvilágot.
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78. ábra. Vízvödrök
A - kis vízvödör; B - nagy vízvödör; C - nyeles rocska

bányászok megvetik és már nem gyakorolják, mert sok embert kíván,
rendkívül fárasztó és nagyon költséges. A nagyobb teknők hossza 3
lábig terjed, szélességük l láb és l kéz. Ezekben főleg az ércek próbamosását végzik.
A vízemelőedények felhasználásuk és anyaguk szerint különböznek
egymástól. A nyeles rocskákkal az aknából kimerített vizet más edényekbe öntik. Ezeket, vagyis a vízzel telt vödröket és bőrtömlőket
gépek emelik ki a bányából. A rocska és a vödrök fából vannak, a „bulgá"-nak nevezett tömlők bőrből. Kétféle vizesvödör van, éppúgy mint
ahogy száraz anyagok szállítására szolgáló edény is kétféle van: kisebb
és nagyobb.
A vizesvödrök abban különböznek más edényektől, hogy felül szűkebbek, nehogy a víz kiömölhessen, amikor az erősen ferdülő aknából
felhúzzák őket és az akna ácsolásába ütköznek. Ezekbe a vödrökbe nyeles rocskákkal töltik a vizet. A rocskák kisebb edények és felül nem szűkülnek Össze, mint a vödrök, vaspántok helyett pedig mogyorófaveszszők tartják össze őket, mivel kétféle abroncs felesleges volna. A kisebb
vízvödröket emberhajtotta gép, a nagyobbakat lójárgány húzza fel.
Bányászaink bőrzsáknak (bulgának) hívják azokat az igen nagy víztömlőket, amelyek két, vagy két és fél bikabőrből készülnek. A használat és igénybevétel következtében a bőrzsákokból először is kihull a
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79. ábra. Bőrzsákok
A - gyűrűs hőrzsák; B - lapáttal tölthető bőrzsák

marha szőre, úgyhogy a tömlők simák és fehérek lesznek. De idővel
szakadozní kezdenek. Ha a szakadás kicsi, akkor a nyílásba kerek
rovátkás pálcát dugnak, és miután a két szakadt részt összeillesztették,
a pálcika rovátkái felett, a szakadást bevarrják. Ha a tömlő nagyon szakadt, akkor bőrdarabokkal kell befoltozni. A bőrzsákokat a fogantyúnál fogva a felvonólánc kampójára akasztják és leengedik őket az aknába, ahol a vízbe merülnek. Amint megteltek, az egészen nagy géppel felhúzzák őket. Kétfajta bőrzsák van: a magától megmerülő 83 és olyan,
amelybe a vizet falapáttal kell bemerni.
Az aknából kimert víz csatornába kerül vagy vályúba, amely a vízét a
csatornába továbbvezeti. Hasonlóképpen a táró oldalaiból kifolyó vizet
is a csatorna veszi fel. A csatornák két-két kívájt és szorosan összeillesztett fatörzsből állanak, hogy a folyóvizet meg tudják tartani. A táró szájától a táró legvégéig terjednek a csatornák, amelyeket deszkákkal fednek le, nehogy a belehulló kövek vagy földrögök megakadályozzák a víz
lefolyását. Amikor már sok iszap ülepedett le bennük, leveszik a deszkákat és kitisztítják a medret, nehogy a csatorna elduguljon, ami még
t
83

A bőrzsák kerületébe egy vasgyiírűt varrtak be olyan magasságba, hogy a zsák a talajt
érve felbillenjen és emberi segítség nélkül töltődjék fel vízzel.
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80. ábra. Csatorna, és vályú
A - csatorna; B - vályú

így is néha előfordul. Azt a csatornát, amelyet a bányászok az aknaházikó mellett lévő vályúhoz illesztenek, rendszerint egyetlen fatörzsből
vájják ki. A vályú többnyire négy deszkából készül és ezeket úgy vágják ki és illesztik össze, hogy a vályú felül szélesebb legyen, mint alul.
Miután a bányászok szerszámairól és szállítóedényeiről immár eleget
beszéltem, áttérek a bányagépek ismertetésére. Bányagépeknek három
fajtáját ismerjük: szállítógépek, szellőztetőgépek és közlekedési berendezések. A szállítógépek segítségével a terheket emelik ki az aknákból.
A szellőztetőgépek a tárók szájához vagy az aknák csapópadjához szívott levegőt továbbítják a tárókba és aknákba. Ha ez nem történnék
meg, akkor a bányászok sok bányában alig tudnának lélegezni. Végül a
közlekedési berendezések létrákból állanak, ezeknek fokain a bányászok az aknákba le- és az aknákból felszállnak.
A szállítógépek alakja igen sokféle és különböző. Némelyek nagyon
bonyolultak, s ezeket, ha nem tévedek, a régiek nem ismerték. Azért
találták fel őket, hogy a föld mélyében lévő vizet onnan is felhozhassák,
ahova nem vezetnek tárók. Másrészt ezek a gépek emelik ki az ércet az
aknákból, amelyekhez nem érnek el a tárók, csak esetleg a leghosszabbak. Mivel azonban az aknák mélysége nagyon különböző, a felvonógépekben is nagy a változatosság. A száraz tehernek az aknákból való kiemeléséhez ötfajta gépet használnak.
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A szállítógépek leginkább használt fajtája ilyen:
Az aknaszáj széléhez elöl és hátul, az aknaszájnál valamivel hosszabb
vánkosgerendát fektetnek. Ezeknek a végén egy-egy lyuk van és ezeken
át kihegyezett cövekeket vernek mélyen a földbe, hogy a gerenda szilárdan feküdjék. A gerendáknak a lyukakon kívül még bevágásaik is vannak, melyekbe a két keresztgerenda végeit illesztik. A keresztgerendák
közül az egyik az akna jobb szélén fekszik, a másik a bal aknaszéltől
olyan távolságra, hogy közben még hely maradjon a létrák számára.
Ezeknek a keresztgerendáknak a közepébe vágott mélyedésbe vítlatartó84 oszlopokat vagy erős deszkákat csapoznak be és ezeket még oda
is szegezik. Az oszlopok vagy deszkák felső kivágásában, a vassal bélelt
csapfészekben fekszik a felvonóorsó egy-egy végcsapja. A két végcsap
a csapfészekből kinyúlik és egy-egy másfél láb hosszú, l kéz széles és
3 ujj vastag deszkalap lyukába illeszkedik. A végcsapok hossza 7 ujj.
Mindkét csap egy-egy, másfél láb hosszú, gömbölyű forgatókarban
végződik. A vitlaorsó köré felvonókötél tekeredik, amelynek közepe az
orsóhoz van erősítve, míg mindkét végén vashorgok vannak, melyeket
a szállítóedények fogantyújába akasztanak. A forgatókarral forgásba
hozott orsó az egyik oldalon leereszti az üres edényt, a másik oldalon
pedig felhúzza a telit. A vitlát két erős férfi forgatja, mindegyik mellett
talicska van, amelybe beleüríti a hozzá közelebb lévő vödröt. Két szállítóedény tartalma rendszerint megtolt egy talicskát. Amint négy vödröt
beleürítenek a két talicskába, mindegyik munkás kitolja a maga taücskáját az aknaházból és kiüríti. Ilyen módon, mély aknák mélyítésénél egész
hányó keletkezik az aknaházikó körül. Hogyha a telér silány, akkor
ércet és követ válogatás nélkül félreöntenek, ha azonban ércben gazdag,
akkor a kihordott anyagot értéke szerint elkülönítik, zúzzák és mossák.
Vízemelés esetén az edényeket egy vályún át a csatornába öntik, amelyen a víz elfolyik.
A másik felvonógép, amelyet mélyebb aknáknál használnak a
bányászok, az előbbitől csak abban különbözik, hogy a hajtókaron
85
kívül kereke is van. Ha csak csekély mélységből emelik a terhet, akkor
a hajtókart csak egy vitlás forgatja. A kerék a második vitlást pótolja.
Ha nagyobb mélységből történik a felhúzás, akkor hárman forgatnak és
86
a kerék a negyedik vitlás helyét tölti be. Ugyanis, hogyha az orsót már
84

A vitla más néven csörlő, kötélre függesztett teher szintes, lejtős vagy függőleges irányú szállításához használt dobos emelőgép. A bányász inkább a vitla kifejezést használja.
85
Kerekes vitla, amelyet a keresztben elhelyezett nádakról „keresztvitlának" is neveztek.
86
Helyszűke miatt több mint négy embert nem lehetett ennél a gépnél alkalmazni,
ezért a teljesítménye korlátozott volt. A vitlával végzett munka megkívánta, hogy az egyik
dolgozó húzással, a másik nyomással végezze munkáját. Gosslarban az egyik aknát
„Vier-Manner-Ziechschacht"-nak, négyemberes húzóaknának nevezték. Ezt a nevet egy
nagy villáról kapta, amelyet a XV. században használtak. A lendítökeréknek az volt a célja, hogy a berendezés egyenletes járását biztosítsa és akadályozza vagy legalább is csökkentse a szállítóvedrek himbálódását. A lendítőkerék hatását azzal fokozták, hogy a kerületi részeibe ólomnehezékeket helyeztek el.
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Sí. ábra. Felvonó vitla
A-aknaszájra fektetett vánkosgerenda; B -kátulsó vánkosgerenda; C — hegyezett cövekek; D - keresztgerendák; E - vítlatámaszok; F - csapfészek; G - vitlaorsó; H - orsó végcsap; l — a csap fája; K — forgatókar; L — felvonókötél; M —kötélhorog; N — szállítóedény;
O - szállítóedény fogantyúja.

forgásba hozták, akkor a továbbiakban már a kerék lendülete segíti úgy,
hogy a felvonó kezelése lényegesen megkönnyül. A kerékre néha ólomdarabokat erősítenek vagy pedig az ólmot a küllőkhöz kötözik, hogy a
megnövekedett súly fokozza a kerék lendítőerejét. Vannak, akik ilyen
célból két, három, négy vasrudat dugnak az orsón keresztül és azok
végére ólomnehezéket erősítenek.
Ez a kerék abban különbözik a kocsikeréktől és a vízikeréktől, hogy
nincsenek lapátjai, mint a vízikeréknek, de kerékagya sincsen, mint a
kocsikeréknek. Ez utóbbinak helyét itt a vastag gömbfa foglalja el.
Ennek lyukaiba illeszkednek a küllővégek, míg a küllők másik vége a
keréktalp lyukaiba van ágyazva. Ha három vitlás forgatja a gépet, akkor
a gömbfa végébe négy egyenes forgatórudat dugnak, míg a másik végén
van a forgattyú, amelyet egy ember forgat. Ez két részből áll: a hosszan
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82. ábra. Kerekes- vagy keresztvitla
A - vitlaorsó; B - egyenes bajtókarok; C -forgattyú; D - kerékküllők; E - kerékkoszorú

kinyúló, gömbölyű forgattyúból, amelyet kézzel mozgatnak, és a négyszögletes részből, amely két fúrt lyuk révén derékszögben köti össze a
gömbölyű forgattyút és a felvonóorsó csapját. A vitla forgatókarját csak
egy ember forgatja, a keresztkarokat kettő, akik közül az egyik nyomja,
a másik húzza. Bármilyen gépen dolgozzék is a vitlás, erős embernek
kell lennie, hogy ezt a nehéz munkát bírja.87
87

A vitlánál, vagy taposómalomnál végzendő munka nagy fizikai megerőltetéssel járt.
Wilsdorf (1959. p- 271.) nagyon helyesen állapítja meg, hogy e gépek alkalmazásánál
vigyázni kellett arra, hogy egyenlő erejű párok kerüljenek össze. Ugyancsak Wilsdorf
idézi Johannes Mathesius 1562-ben megjelent Joachimsthali Krónikájából: „. . . egész nap
egy nehéz vitlánál dolgozni és számtalan tekerést végezni egy pfennigért, emellett elviselni
a vitla nyomását, vagy a forgató karjának ütését, nagyon sanyarú megélhetést jelent." A
vitlánál végzett nehéz munkát még az is súlyosbította, hogy a vitlakezelőknek a műszakjuk tartama alatt egy bizonyos teljesítményt, egyszerűen előírható húzásszámot kellett
elérniök.
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83. ábra. Taposókorongos felvonó
A - álló tengely; B-az alsó csapágy tönkje; C - tetogerendázat; D - korong; E -fogaskerék; F-fekvő tengely; G-hajtómű; H - felvonókötél; I -rúd; K-oszlopok; L-a korong
lécet

Az emelőgépek harmadik fajtája kevésbé fárasztja ki a munkást,
mégís nagyobb terhek emelésére alkalmas. Lassabban dolgozik, mint a
fogaskerékáttételű gépek, viszont nagyobb, egészen 180 lábig terjedő
mélységből szállítja fel a terhet. Szerkezete a következő: egy álló tengelynek a vascsapjai két vascsapágyban forognak. Az alsó csapágy egy
földbe süllyesztett fatuskóba, a felső a tetőgerendába van ágyazva. A
tengely alsó részén vastag és erős deszkákból összeillesztett korong van,
felső részén pedig egy fogaskerék. Ez utóbbi forgatja a vízszintes tengelyen lévő hajtóművet. A tengelyre csavarodik a feívonókötél. Ennek a
vízszintes tengelynek a csapjai a tetőgerendába ágyazott vascsapágyakban forognak. A két munkás, nehogy elessen, egy oszloppárba erősített
rúdba kapaszkodva olyképpen hajtja a gépet, hogy lábbal hátralöki a
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hajtókorong léceit. Valahányszor egy-egy vödörnyí ércterhet felhúztak
és kiürítettek, mindannyiszor az ellenkező irányba hajtják a gépet, miáltal egy másik vödröt emelnek ki.
A negyedik gép - a járgány - hatszorta nagyobb terhet emel, mint az
előzőekben tárgyak két gép. Ennek a gépnek a szerkezete a következő:
felállítanak kb. 16 db 40 láb hosszú és l láb széles és vastag gerendát
(oszlopot), amelyeket felső végükön vaskapcsokkal összekötnek, alul
pedig szétfeszítenek. A gerendák alsó végét a földre fektetett gerendalábakba csapozzák. A gerendalábak 5 láb hosszúak, l /z láb szélesek és
l láb vastagok. Minden egyes oszlopot egy harmadik, támaszgerenda
köti össze a gerendatalppal, olyanformán, hogy a támaszgerenda felső
vége az álló gerendába, alsó vége pedig a gerendatalpba van csapozva.
Ez a támasz 4 láb hosszú és l-l láb széles és vastag.
Ilyen módon egy kör alakú terület alakul kí, a járgánypálya, amelynek átmérője kb. 50 láb. Középütt kb. 10 lábnyira íemélyítik és ledöngölik, vagy hogy szilárdabb legyen, sűrűn egymás mellé fektetett fákkal
kigárdozzák és a fák közé vert cövekkel rögzítik. Ezáltal a mélyített rész
fenekére 3 vagy 4 láb hosszú, l V j láb széles és ugyanilyen vastag fatönköt helyeznek, amelynek mozdulatlanságát a gárdozatba történő becsapozással biztosítják. Közepén van az edzett vasból készült csapágy,
ebben forog a tengely vascsapja. Hasonló csapágy van felül abban a felső
gerendában is, amely a tartókapcsok alatti két szarufába van beeresztve.
A bányászatban minden tengelynek - amint azt most, amikor alkalom
van rá, egy és mindenkorra leszögezem - két vascsapja van, amelyek
mint a szegek, mintegy körzővel kikerekített tengelyvégek közepébe
vannak verve. Az a része a csapfejnek, amely a tengelyvégbe van illesztve, olyan széles, mint maga a tengelyvég és egy ujjnyi vastag, míg a csap
kiálló része henger alakú és egy kéznyí vastag, vagy még ennél is erősebb, ha a körülmények úgy kívánják. A bányászatban használt tengelyek végeit vaskarika zárja le és fogja körül, hogy biztosabban tarthassák a csapot. Ennek a gépnek a tengelye, a végeik kivételével, négyszögletes, 40 láb hosszú és l /2 láb széles és vastag.
Az állótengely alsó vége feletti vágott lyukakba négy, ferdén emelkedő támasznak a vége van beeresztve, amelyeknek felső végei két, hajtókarnak nevezett keresztrudat tartanak és ezekbe be vannak ékelve.
A támaszok 18 láb hosszúak, 3 kéz vastagok és 5 kéz szélesek. Feladatuk, hogy a keresztrudakat úgy erősítsék a tengelyhez és faszögekkel
egymáshoz, hogy szét ne válhassanak. A hajtókarok hossza 24 láb.
Feljebb a járgánytengelyen van a kötéldob, amely három kötéídobkarimából áll; a középső a felsőtől és az alsótól 7-7 lábnyira van. A karimákat négy küllő tartja, s ezeket ugyanannyi ferde támasz biztosítja. A
támaszok alsó végeit a tengely körül kapcsok fogják össze. Az egyes
küllők belső végei a tengely egyik hornyába, a külsők egy dudorba csapozottak. Az alsó dobkarima küllőitől a középső dobkarima küllőiig,
és ugyanígy ezektől a felső karima küllőiig sorakoznak a dob dongái.
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84. ábra. Lovas járgány
A.-ferde gerendák; B - földön fekvő gerendák, saruk; C - függőlegesen álló gerendák;
D - sík terület; E - támcsapágy fatuskója; F - tengelyek; G - kettős keresztgerendák;
lí —kötéldob; I -szállitókötél; K -szállítóedény; L-keresztgerendán függő fa; M.-deszkazsámoly, a hajtó részére és amelybe a lovakat befogják; N - lánc; O - mérleg (járom);
P - ürítöhorog
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Ezek köré csavarodnak a járgánykötelek, éspedig egy az alsó és középső, a másik a középső és felső dobkarima között.
Az akna felé eső négyszegletes rész kivételével az egész járgányépület
kúp alakú és végig zsindellyel fedett. A két sorban álló oszlopokba
mindkét oldalon keresztgerendákat csapoznak. Ezek 18 láb hosszúak
és 3-3 kéz vastagok és szélesek, míg az oszlopok l-l láb vastagok és szélesek. Összesen 16 faoszlop és 8 keresztgerenda van, amelyekre két
darab, l láb széles és 3 kéz vastag pallót raknak. Ezek a pallók 2 láb szélességben 5 ujjnyi mélyre ki vannak vájva. Közülük egyet a felső
keresztgerendára, egyet pedig az alsó keresztgerendára tesznek. Mindkét palló olyan hosszú, hogy a gép kötéldobjától majdnem az aknáig
érnek.88 Egyiken is, másikon is a kötéldob közelében egy-egy kis 6 ujjnyi vastag fahenger van, amelynek megvasalt végei vasgyűrűkben
forognak. Mindkettőn fából való kötélkorongok is vannak, ezek vastengelyeikkel a pallók lyukaiban forognak. Kerületük hornyolt, hogy a
felvonókötél ki ne ugorhassék. Ilyen módon mind a két kötél a saját
hengerén és korongján fut. A kötelek végén vashorog van, erre akasztják a szállítóedény félköríves fogantyúját.
A főtengelybe becsapozott hajtókarok mindegyikének végébe, lefelé
irányulóan, egy 4 láb hosszú fahasábot, s ennek alsó végére egy zsámolynak nevezett erős deszkát erősítenek. Ezen ül a járgány hajtója. Ide
erősítik be a szeget is a lánccal, s a láncot a ló befogására szolgáló un.
mérlegfával. Ilyen módon két ló a járgányt mozgásba hozhatja, és ennek
megfelelően a teli vödör az aknából felszáll, az üres pedig lemegy.
Nagyon mély aknáknál négy lovat fognak be. A száraz vagy nedves
teherrel tele vödörbe, amint felért, a munkás beleakasztja a kiürítőcsáklyát és ennek segítségével kibontja. A csáklya három-négytagú láncon
a gerendázaton függ.
Az ötödik gép - lovak által hajtott, fékeződobos emelőgép - részben
a járgányhoz, részben a harmadik géphez hasonló. Lovak működtetik
és bőrzsákban hozza fel a vízét, ahogy rögtön ismertetni fogom. Éppúgy, mint a negyedik gép, ez is lóhajtású, kéttengelyes, éspedig van egy
álló tengelye, amely lenyúlik egy föld alatti helyiségbe, ahol mélyebben
egy fogaskerék és egy fékezőkorong csatlakozik hozzá. Ahogyan a legnagyobb gépnek két fékdobja van, úgy ennek is. Ezek hasonlítanak
amazokhoz, de kisebbek. A terhet ez a gép 240 láb mélységből képes
felhozni. Az egyik dob dobkarimákból áll, amelyekre dongákat erősítenek, a másik dob, a fékezőkorong mellett van és a tengely körül mindenütt 2 láb széles és l láb vastag.
88

A 84. számú ábrán a kötélkorongnak csak a külszínen látható részét ábrázolja.
A folyamat a következő: a döntő horgot a bődön alján lévő láncszemhez erősítik,
majd a járgányt egy rövid szakaszon visszaforgatják és ezáltal a tele bődön kötele annyit
enged, hogy a nyílása lefelé fordul és a bődön magától kiürül. A mai aknamélyítési eljárásoknál a nagy űrtartalmú bödönök ürítése hasonló módon történik.
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S5. ábra. Fékes lovasjárgány
A -fogaskerék a függőleges tengelyen; B -fekvő tengely; C - hajtómű; D -fékezőkorong;
E - kötéldob; F -fékczösaru állványa; G - kétkarú emelő; H -féktuskó; I - ürítŐhorog
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86. ábra.. Szállítás szánkón és borzsákokkal
A -szánkó ládával; B - szántalp zsákokkal megrakva; C - kormánybot; D - kutyák teherhordó nyereggel; E - kötélre erősített disznóbörzsákok

Ehhez szorítják a féktuskót, amely lefékezi a korongot, és ha szükséges, meg is állítja a gépet. Ennek szükségessége mindannyiszor fellép,
valahányszor a földdel vagy kőzettel telt bőrzsákokat kiemelésük után
kiürítik, vagy amikor kiöntik a vizet a felhúzott edényekből. Mert ez a
gép nemcsak száraz terhet szállít, hanem folyékonyát is, éppúgy mint a
már ismertetett négy gép. Sőt ezzel a géppel még a felvonókötélre akasztott gerendákat is le lehet ereszteni az aknába. 90
A féktuskó l láb vastag és féllábnyira kinyúlik az emelőgerendán túl.
Ezt az emelőgerendát egyik végévéi lánccal egy kétkarú emeltyűre függesztik fel. Az emeltyű is vastengely körül forog, amely a faoszlop villájában nyugszik. A kétkarú emeltyű másik végén, ugyancsak láncon,
hosszú fadarab lóg, amelynek alsó végére derékszögben egy rövidebb
fa, a zsámoly van erősítve. Erre ül rá a gépkezelő és súlyával lenyomja,
9C

Lásd a 88. ábrát.
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ha meg akarja állítani a gépet. Ilyenkor egy deszkát vagy rudat feszít ki
a zsámoly és a fal közé, hogy így megakadályozza a fékkolonc felemelkedését. 91 Ily módon a felhúzott féktalp a fékkoronghoz nyomódik és
azt oly erővel fogja, hogy gyakran kis szikrákat csihol belőle. A kétkarú
emelőről lelógó gerendának, amelyhez a féktuskót láncolják, több
lyuka van a lánc megerősítésére úgy, hogy a féktuskó szorítása szabályozható. A fékezőkorong felett deszkázat van, nehogy a lecsöpögő víz
a féket benedvesítse, mert a nedves fék nem tudja a gépet kellően visszatartani. A másik kötéldob mellett egy dúcról lánc lóg, utolsó karikájában egy 3 láb hosszú, kampóvá hajlított vasrúddal. Ez az ürítő horog.
A vödör vagy a bőrzsák fenekén lévő gyűrűbe akasztják és így ürítik ki
a vízét és bontják ki a kőtörmeléket.
Az ismertetett öt gép segítségével az aknából kiemelt vagy a tárókból
kihordott ércet a bányászok a hegyekből leszállítják, íevontatják, vagy
ledobják. A mi bányászaink ló által vont szánkóra rakják, s télen a nem
nagyon magas hegyekről leszánkáznak velük. Karintiában télen bőrzsákokba rakják a fejtett anyagot, és két-három ilyen zsákot elöl felhajlított szarvú szántalpakra raknak. Ezekre a zsákokra ül aztán a bátor
szívű szánkós és életét kockáztatva leszáguld a terhével a hegyről a
völgybe, miközben a szánkót a kezében tartott bottal kormányozza. A
túl gyorsan rohanó szánkót a bottal lefékezi, az útiránytól eltérő szánt
pedig ugyancsak a bottal visszakényszerítí a helyes útra.
Noricumban 92 az ércet sörtés disznóbőrből készült zsákokba töltik
és így vontatják le a lovak, öszvérek és szamarak számára járhatatlan
magas hegyekből. Az üres zsákokat pedig erős, erre betanított kutyák
viszik fel teherhordónyeregre kötve a hátukon a hegyekbe. A tele zsákokat összeszíjazzák és kötélre kötik, majd a teherszállító ember a kötelet karjára fűzi vagy mellén keresztbe köti, s a zsákokat így húzza maga
után a havon odáig, ahova a lovak, öszvérek és szamarak teherhordónyereggel felszerelve fel tudnak jönni. Itt az ércet a disznóbőrzsákokból
két- vagy háromsoros szövésű vászonzsákba rakják át és ezeket a teherhordó állatok leviszik a kohóig, ahol az ércet mossák, előkészítik vagy
olvasztják.
Hogyha a lovak, öszvérek vagy szamarak el tudnak jutni a bányáig,
akkor az érccel megtöltött vászonzsákokat a tehernyeregre erősítik és
így szállítják a szűk hegyiÖsvényeken, ahol sem kocsi, sem szán nem járhat, a nehezen megközelíthető és meredek sziklák alatt fekvő völgyekbe. Az állatok által nem járható sziklákon deszkákból összeállított, és
kereszt- s oldaldeszkákkal a bedőlés ellen merevített lejtős gurítókat
készítenek. Ezekbe öntik az egykerekű talicskákban odáig szállított

1

Ezt a deszkát tartja a 85. ábrán látható munkás, aki a fékező zsámoly mellett áll.
Ausztriának a Dunától délre eső területe, tehát Salzburg, Stájerország és Karintia tartományok.
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57. <í£ra. Szállítás teherhordó állatokkal t-s kocsikkal
A - teherhordónyerges lovak; B - lejtős gurító a szikla oldalán; C-a gurító deszkái;
D - egykerekű talicska; E - kétkerekű taliga; F -fatörzsek; G - négykerekű kocsi;
H - érclerakás kocsiról; I - retesz; K - a kocsik számár rovással feljegyző aknász;
L - ércelosztó rekeszek
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88. ábra. Bányafaszállítás
A - vitlatengely; B - mtiakarok; C - vitlaoszlopok; D - szállítókötél; E - befogóhorog;
F-d szállítandó fák

ércet, amely aztán onnan egészen a sík terepig legurul, ahonnan vagy
teherhordó állatok szállítják tovább vászonzsákokban, vagy szánkók és
kocsik.
A hegyek meredek lejtőin történő szállításhoz a fuvarosok kétkerekű
talyigákat használnak, amelyek maguk mögött két, a földet súroló
fatörzset húznak. Ezek a fatörzsek súlyukkal fékezik az érccel megrakott nehéz talyiga gyors iramát. Fatörzsek nélkül a kocsisok minduntalan kénytelenek volnának láncokat tekerni a kerekek köré. Kevésbé
meredek hegyoldalon történő szállításhoz a fuvarosok olyan szekereket
használnak, amelyeknek a rakodóládája kétszer olyan hosszú, mint a
talyigáké. Az oldaldeszkákat fel lehet emelni és el lehet távolítani az érc
lerakásakor, mert csak reteszek tartják őket. A fuvarosok 30 vagy 60
fuvar ércet szállítanak le, amely mennyiségek szállítóit aztán a bányatu-
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lajdonosok szerződtetik. A fuvarosok számát az aknafelügyelő a rováslécen jegyzi. Vannak bizonyos ércek, főleg az ónércek, amelyeket nyolc
vagy kilenc részre szoktak osztani, ha a bányatulajdonosok a tárótulajdonosnak kilenced adására vannak kötelezve. Ez ritkán történik mérés
útján, gyakrabban deszkákból összeállított, belül gyalult rekeszekben
osztják szét a mennyiséget. Minden tulajdonos gondoskodik a kisorsolás útján neki jutó rész elszállításáról, mosásáról és kíolvasztásáról.
Az eddig ismertetett öt gép által felhúzott edényekbe fiúk és férfiak
lapáttal vagy kézzel rakják a földet és a kőzetdarabokat. Ezért rakodóknak nevezik őket. Mint már mondottam, ezek a gépek nemcsak száraz
terhet szállítanak, hanem nedveset, tehát vizet is. Mielőtt azonban elmagyaráznám a bányászok által csakis vízemelésre használt gépek számos
és sokféle fajtáját, még azt szeretném ismertetni, mi módon lehet súlyos
tárgyakat, mint tengelyeket, vasláncokat, vízcsöveket, nehéz gerendákat a függőleges, mély aknába leereszteni.
Felállítanak egy vitlát, amelynek tartóoszlopokba ágyazott orsójába
mindkét oldalon négy egyenes hajtókar van erősítve. Az orsófa köré
tekeredík a szállítókötél, amelynek egyik vége az orsófához van erősítve, míg másik végére kötik a leeresztendő súlyos tárgyat. A kötelet a
teherrel a munkások fokozatosan, fékezve engedik le. Ha a teher az
aknában valahol fennakad, akkor kissé feljebb húzva szabadítják ki.
Nagyon súlyos terheknél az első vitla mögé még egy másodikat is állítanak, hogy ezek együtt elbírják a terhet és azt lassan ereszthessék le.
Néha, ugyanezen célból, csigát kötnek egy magas gerendára, és ennek a
csigának a hornyában fut a felvonókötél fel és le.
A vizet az aknából vagy felhúzzák vagy merítik.93 Felhúzzák, miután
vödrökbe vagy tömlőkbe töltötték. Ezeket rendesen váltókerekes gép
húzza fel. Öt fajta gépet már ismertettem. Bár a járgány, tehát a negyedik gép, némely helyen közepes nagyságú bőrzsákokat is felhúz, a vizet
93

Feltűnő, hogy Agricola a vízemelés részletes leírásánál nem tér kJ arra, hogy a vizet
pusztán emberi erővel is emelték. Nagyon alaposan írja le ezt a vízemelési munkát Woffstrigl-Wolfskron (1903. p. 39.).
A Schwaz melletti Falkensteinben a Fuggerek 1515-ben mélyművelésű bányát nyitottak. Az érc kiszállításához elegendő volt egy lójárgány, a víztelenítést azonban emberi erővel végezték. A vízemelők az akna falának támaszkodva egymás felett álltak a bánya művelési szintjétől egészen a külszínig. Mindegyik munkás megragadta az alatta álló társának a
vödrét és felnyújtotta a felette állónak. Ez a munka olyan egészségtelen volt, hogy a dolgozókat gyakran kellett váltani, annál is inkább, mert a kiömlő víz az alább állókra lecsepegett. A vízemelő munkát viszonylag jól kellett fizetni. A bányában dolgozó 600 személy
költségei húszezer forintot tettek ki évenként, amely abban az időben hatalmas összeg
volt. A vízemelő munkások részére küíön munkarendet állapítottak meg, de ők - nélkülözhetetlenségük tudatában ~ fokozatosan magasabb béreket harcoltak ki maguknak.
A vízemeíő gépekkel foglalkozó technikusok kísérleteztek olyan megoldásokkal, amelyek
a pusztán emberi erővel végzett munkát kikapcsolják a vízemelésből. Schwazban csak
1554-ben épített egy Lasser nevű gépmester olyan vízemelő kereket, amelyet Agricola a
104. ábrán mutat be.
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89. ábra. Kézi hajtású kannás vízemelő gép
A.-állványzat; B -legalsó tengely; C-kerék; D -kisehhik hajtómű; E-második
tengely; F - kisebbik fogaskerék; G - nagyobbik hajtómű; H - legfelső tengely;
I -nagy fogaskerék; K -csapágyak; L-széles vasgyűrű; M-faállvány; N-tölgyfaoszlop; O - vascsap; P - korong; Q -felső dob; R - kapcsok; S - lánc; T - láncszemek; V - kannák; X - mtiakar; Y - alsó dob
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leginkább vödrökkel merítik vagy fúrott szivattyú-hengerekkel és labdákkal hozzák fel. Ha kevés a víz, akkor kisebb-nagyobb vödrökkel
merítik, vagy szivattyúkkal emelik ki, ha sok a víz, akkor bulgákkaí
vagy tasakokkal.
Először azokat a gépeket tárgyalom, amelyek a vizet vödrökkel merítik. Ezekből három fajta van. Az első ilyen:
A gép négyszögletes állványa vassínekből áll. Magassága 2 V 2 láb,
hosszúsága ugyancsak 2 V2 láb és még l ujjnak V6-a plusz V4-e, szélessége l ujj V 4 -e plusz '/24-e. Az állványba három fekvő vastengelyt építenek be, ezek csapágyakban vagy széles, acélkemény vasgyűrűkben
forognak. Rajtuk kívül még négy vaskerék is van. Ezek közül kettő hajtómű, kettő fogaskerék. Az állványon kívül van egy fakerék a legalsó
tengelyen, a gép könnyebb mozgásbantartása céljából. Az állványon
belül található a kisebbik hajtómű, nyolc darab, V 4 láb hosszúságú
fogaskerékbordával. A teljes egészében az állványon belül maradó, és
ennélfogva szintén 2 l/2 láb és '/^ láb plusz V 3 ujj hosszú második tengelyen ül a kisebbik fogaskerék 48 foggal, a másik oldalon a nagyobbik
hajtómű van 12 darab, V4 láb hosszú fogaskerékbordávaí. Az Vi2 láb és
l
/ 3 ujj vastag harmadik tengelyen van a nagyobbik fogaskerék, amely
minden irányban l lábnyira kinyúlik és 72 foga van. Mindkét fogaskerék fogai csavarokban végződnek és a kerekek csavarmeneteibe csavarhatók úgy, hogy a törött fogak helyett újakat lehet becsavarni. Mind a
fogak, mind a hajtóbordák edzett acélból vannak.
A legfelső tengely kinyúlik az állványból és oly elmésen kapcsolódik
a másik tengelyhez, hogy mindketten egy darabból valóknak látszanak.
Ez a tengely áthatol a körben az akna fölé épített gerendaállványzaton,
és csapja egy kicsi, tömör korongon forog, amely egy erős tölgyfaoszlopba ágyazott. Ez a tengely egy olyan dobot forgat, amilyen a bőrtömlőkkel merítő gépeken van. A dobba háromszor hajlított vaskapcsokat
94
vernek. Mivel a vaslánc szemei ezeken a kapcsokon függnek, még igen
nagy súly sem képes a gépet visszafelé mozgatni. Ennek a láncnak a szemei nem kerekek, mint rendesen, hanem mindkét végükön visszahajlók
és a következő láncszembe kapaszkodók. Ilyenformán a láncnak kettős
lánc jellege van. A láncszemek kapcsolódási helyére erősítik szíjakkal a
vas- vagy rézbádogból készült, kb. 1,7 literes, vízemelőkannákat. Ha
tehát 100 láncszem van, akkor ugyanannyi a vizet emelő kannák száma
is. A kanna szája előrenyúlik és fedővel van felszerelve, nehogy a lejtős
aknákban a víz kiömöljön. Függőleges aknákban a fedő mellőzhető.
A vitlás a vitla forgatókarját a legalsó tengely csapjára illeszti és a tengellyel együtt forgatja a hajtóművet is, amelynek bordái a következő tengely fogaskerekét mozgatják. Mivel pedig ezzel a fogaskerékkel együtt
forog a legfelsőbb tengelyen lévő második hajtómű is, amely a második
A felvonóra erősített kapcsok formáit a 90. ábrán láthatjuk F és G betűkkel jelölve.
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90. ábra. Taposókerekes kannás vízemelö gép
A - taposókerék; B - tengely; C - kettős lánc; T) -a kettős lánc egyik szeme; E - kannák;
F - egyszerű kapocs; G - háromszor hajlított kapocs

fogaskereket hajtja, tehát vele forog az ugyanazon a tengelyen lévő felső
dob is a kapcsokkal, így a lánc az üres kannákkal egy kissé összeszorított gyűrű segítségével leszáll az aknafenékre, az ott lévő dobig, amelynek vastengelye a kétoldalt felszerelt erős vascsapágyakban forog. Ezt a
dobot a lánc a kannákkal körbejárja, miközben a kannák megmerülnek
a vízben. A megtelt kannákat azután a lánc a legfelső dob fölé emeli, ahol
3-3 kanna egyidejűleg kiüríti vízét egy tartályba, amelyből az a táró vízcsatornáján elfolyik. Ez a gép nem nagyon gazdaságos, mert csak kevés
vizet túl lassan emel, felépítése viszont igen költséges.95
95

A kis hajtómű fogainak száma 8, a kis fogaskeréké 48, az arányuk tehát l :6; a nagy
hajtómű fogainak száma 12, a fogaskeréké 72, tehát az arányuk szintén l : 6. A villának 36
fordulatot kell végeznie, hogy a nagy hengerdob egyszer megforduljon. Ezáltal - mint azt
a 89. ábra mutatja - nyolc kanna vize ömlik ki, összesen 6,8 liter űrtartalommal.
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91. ábra. Vízikerékkel hajtott vödrös víz eme lő gép
A - alulról hajtott vízikerék; B - tengely; C - dob, bevert kapcsokkal; D - lánc; E - láncszem; F - -vödrök; G - alsó dob

Az ilyen fajta gépeknek egy másik, már Vitruvius96 által röviden
ismertetett változata 3,4 literes kannákkal gyorsabban emeli a vizet.
Tehát gazdaságosabb az elsőnél, hogyha erős vízömlésű aknából kell a
vizet emelni.
Ennek a gépfajtának nincsen sem gépállványa, sem dobja, azonban
van egy fatengelyre szerelt taposókereke. A tengelyt nem lehet huzamosabb ideig igénybe venni, mert nincsen láncdobja. Egyébként az elrendezés az előbbi géphez hasonló, csupán a kettőslánc formájában tér el
attól. Ennél a gépnél a kapcsokat nem a dobba, hanem magába a ten96

Vitruvius szerint, ha a vízét még magasabb szintre kellett emelni, akkor a merítőkerék fölé egy dupla vasláncot kellett átdobni, amely leért a mélybe és amelyre vödröket függesztettek fel. A vödrök mérete kb. 3 liter. A kerék forgatásával felemelt vödrök - a forgás
legmagasabb pontján - kiöntik a vizet a tartályba.
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gelybe kell verni. Ezeket némelyek egyszerű, egyenes formában készítik, mások háromszor hajlítottnak, de mindkét esetben négy csúccsal.
A harmadik gépet, amelynek a két előbbivel szemben számos előnye
van, ott használják, ahol patak vezethető a bányához.
A lapátkereket, amely a taposókereket helyettesíti, a bányához vezetett patak vize hajtja. A tengely a második gépfajta tengelyéhez hasonló,
míg a tengelyen lévő dob, a lánc és az állványzat az első gépre emlékeztet. A vödrök lényegesen nagyobbak, mint a második gép edényei.
Mivel azonban a vödrök gyorsan elpusztulnak, a bányászok ezt a gépet
csak ritkán működtetik, és a vizet, ha csak kevés van, inkább a korábban
ismertetett öt gépfajta egyikével emelik ki, vagy a szivattyúval. Ha sok
víz gyűlik össze, akkor azt tömlős géppel vagy bőrzsákokkal emelik ki.
Ezzel a vízemelö gépek első csoportjáról eleget beszéltem. Most e
gépek második csoportját fogom ismertetni: a szivattyúkat, amelyek a
vizet a légnyomás segítségével, dugattyúkkal hozzák fel.
Ezeknek a gépeknek hét kivitelét ismerjük, amelyek szerkezetileg
ugyan különböznek egymástól, de a bányászoknak egyaránt hasznosak, hol kisebb, hol nagyobb mértékben.
Az első szivattyú gép fajta leírása: a vízzel teli aknafenék fölé faállványt építenek, és erre egy vagy két, egymással Összefüggő, az aknazsompba leérő csövet szerelnek hegyes, egyenes vaskapcsok segítségével, amelyeket a táró két oldalába vernek, hogy szilárdan tartsanak. Az
alsó csőnek alsó vége egy kb. 2 láb magas szívófejbe 97 nyúlik bele. Ez
utóbbi, a csőhöz hasonlóan kifúrva, az akna fenekén a vízben áll. Alsó
nyílását dugó zárja el, körös-körül azonban lyukkoszorú van, amelyen
át a víz a szívófejbe befolyhat. A szívófej felső kivájt részébe, egy csöves
szivattyú esetében, vasból vagy rézből, esetleg bronzból való, kb. l kéz
magas, fenék nélküli persely van beépítve, amelyet egy kerek szelep oly
szorosan zár, hogy a légnyomás által rajta keresztül felfelé szívott víz
visszafelé folyni nem tud. Két cső esetén azonban a perselyt a két cső
összekötő helyén az alsó csőbe teszik. A felső cső kifolyója vagy egy
közbeiktatott kisebb cső egészen a táró vízcsatornájáig ér. Az aknaállvány emeleti pallóján egy munkabíró, kitartó munkás áll és felváltva
nyomja le és húzza fel a csőben mozgó dugattyúrudat, amelynek felső
végén keresztfogantyú van. A rúd alsó vége á topánkaszerű tölcsérdugattyúval van kapcsolatban, így nevezik ezt a bőrből készült dugattyút
az alakja után, mert míg alul úgy van összevarrva, hogy azon a részen,
ahol a beléje dugott dugattyúrúdhoz erősítik szűk, addig felül, ahol a
vizet meríti, tág. A dugattyúrúd aljához egy ujjnyi vastag vaskorongot,
vagy egy 6 ujjnyi vastag fakorongot is erősíthetnek, mindkettő jobb a
bőrnél. Ezeknek az átmérője valamivel nagyobb, mint a bőrből való
kerek szelepé. A rúd vagy a korong közepén megy át,98 és az utóbbit
97

Ma szívókosárnak nevezik.
A 92. ábrán az L betűvel jelölt korongnál hiányzik a dugattyúrúd átdugásához szükséges középső lyuk. A mellette lévő N-nel jelölt bőrkorongról ugyancsak hiányzik a lyuk.
98
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92. ábra. Dugattyús szivattyú
A - aknazsomp; B - csövek; C - aknagárd; D - szívókosár; E - a szívófej lyukai;
F - szívószelep a csöveket Összekötő gyűrűben; G - kiömlőcső; H - dugattyúrüd;
I - ennek fogója; K - tölcsér dugattyú; L - kerek lyukú dugattyú; M - dugattyú
hosszúkás lyukakkal; N - bőrszelep; O - munkás, aki egy fatörzset fúr, hogy szívócsövet készítsen belőle; P - csavarfúró; Q - kanalas fúró
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93. ábra. Hajtókaros szivattyú
A - oszlop; B - tengely; C - tengely körül forgó bajtókar; D - dugattyúrúd; E-a hafiókar
fogója; ¥ -a két csövet összekötő mű

csavar alakú vasszeggel erősítik hozzá, vagy a rúdnak alul csavarja van.
A köröskörül bőrrel bevont korongon öt vagy hat, kerek vagy hosszúkás furat van csillagszerűen elrendezve. A dugattyú átmérője egyezik a
szivattyúcsövek belső átmérőjével s így csak azokban mozoghat fel-alá.
Amikor a szivattyúkezelő a dugattyúrudat felfelé húzza, akkor a
korong lyukain felszívott vizet, amely a bőrszelepet lenyomja, egészen
a szivattyúcső vagy a kiÖntőcső nyílásáig emeli, ahonnan a víz elfolyik.
Ezzel egyidőben kinyílik a szívószelep a perselyben, hogy a szívófejbe
beáramló víz a légnyomás hatására újból felszállhasson a szivattyúcsőben. Amikor a munkás a dugattyúrudat lefelé nyomja, akkor bezárul a
szívószelep és a víz a dugattyúszelepen át a magasba száll.
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94. ábra. Szivattyú csatornával
A-tartóoszlopok; B -tengely; C~ kettős fa; D - dugattyúrúd; E -fogantyú; F-kifolyócsatorna; G~a munkás úgy irányítja a vizet, hogy ne folyjon a kiásott árokba

A második szivattyúfajta függőleges dugattyúrúdja könnyebben
mozgatható felfelé és lefelé. A gép szerkezete a következő: az aknazsomp fölé két gerendát fektetnek, egyiket közel a bal marthoz, másikat
a jobb marthoz. Az egyikhez erősítik vaskapcsokkal a szivattyúcsöveket, a másikhoz egy villás fatörzset vagy felül kivágott gerendát erősítenek. A gerenda villájának közepén vastengelyt szerelnek egy tágabb,
kerek lyukba, úgy hogy a tengely mozdulatlan marad, azonban a hajtókar a tengely körül a villában mozgatható legyen. A hajtókar egyik
végébe erősítik, egy keresztül dugott vasszeggel, a dugattyúrúd felső
végét, a másik végébe pedig becsapozzák a hajtókar fogantyúját, hogy a
kar ennek segítségével erőteljesebben működtethető legyen. Ha a
kezelő a fogantyút felfelé húzza, ezzel lefelé nyomja a dugattyúrudat a
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szivattyúcsőbe, ha a fogantyút lefelé nyomja, akkor kihúzza a dugatytyúrudat a csőből és ezzel felemeli a szívófejen át nyert vizet a kifolyócsőig, amelyen a víz a csatornába folyik. Mind ez, mind a következő
gép, dugattyúrúd, dugattyúszelep, szívófej, gyűrű és szívószelep tekintetében ugyanolyan, mint az első szivattyús gép.
A szivattyúk harmadik fajtája az eddig tárgyaltaktól több tekintetben
különbözik. Egy oszlop helyett két tartóoszlopa van, amelyek felső
végük közelében át vannak fúrva. Ezekben a lyukakban forog a tengely
két vége. Magába a tengelybe középen két fakart csapoznak be. Az
egyiknek végéhez erősítik a dugattyúrudat, a másiknak végéhez pedig
egy súlyos, rövid fogantyút fából, amelyet a két oszlop között előrehátra lehet mozgatni. Ha a szivattyúkezelő a fogantyút előrelöki, ezzel
kihúzza a dugattyút a csőből, ha pedig a fogantyú magától visszamegy,
akkor a dugattyúrúd visszanyomul a csőbe. Ilyen módon azt a vizet,
amelyet a cső magába gyűjtött és melyet a szívónyílásokon át kapott, a
dugattyúrúd felnyomja a csövön a kifolyóba. Vannak, akik a rövid
fogantyú helyett hajtókán használnak. Ez a szivattyú, éppúgy mint az
előző, a bányákban kevésbé használatos.
A szivattyúk negyedik fajtája kettős szivattyú."
íme a szivattyú szerkezete: hatszögletes 100 bükkfatörzsököt, amelynek hossza 5 láb, szélessége 2 V 2 láb, vastagsága l V2 láb, két részre vágnak. Az osztási arányt a két rész közé építendő kis vastengely adja meg.
A két részt belül oly mélyen vájják ki, hogy a tengely bennük foroghasson. A tengelynek a törzsökbe zárt része henger alakú, míg a csap szerepét betöltő egyenes. A tengely további része l lábnyi mélyre lehajlik. Itt
függesztik rá az egyik kerek dugattyúrudat. Most ismét felfelé megtörik
a tengely és ugyanannyit hajlik felfelé, amennyit előbb lefelé hajolt.
Aztán ismét egyenesen halad egy rövid darabon. Itt függesztik rá a
második dugattyúrudat. Most megint annyit fordul felfelé, amennyit
előbb lefelé fordult, s végül egyenesbe folytatódik.
Arról, hogy ott, ahol a tengely a szivattyútörzsökből kiáll, a felszívott
víz ki ne csurogjon, két kerek vaslemez és a velük egybekapcsolt ugyanolyan és ugyanakkora bőrlemez gondoskodik. Ezek közül az egyik a
törzsökön belül, a másik a törzsökön kívül ül a tengelyen. A tengely
négyzetes részben végződik, amelyben két hosszúkás rés van. Ezeken
keresztül két vaspálcát dugnak, a pálcavégeken ólomgolyókkal, az erőteljesebb lendület kedvéért. A tengely a végére erősített forgatókar
segítségével könnyen forgatható.

99

A negyedik szivattyú egy emelő szivattyú, amely a későbbiek építési módjától abban
különbözik, hogy két szívócsöve van és ezek dugattyúit egy kétszeresen könyökös tengely mozgatja.
100 ^ 9^ ábrán egy négyszögletes feszítő darabot láthatunk, amelynek részletrajzát a
kép jobb alsó sarkában lévő ábrán jól szemlélhetjük.
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95. ábra. Egyesített szívó-emelő szivattyú
A - szivattyúoszlop; B - ennek alsó része; C —felső rés?.e; D - kapcsok; E - szívócsövek; F - emelőcső; G - vastengely; H - dugattyúrudak; l - a két korong,
K - hörtömítő; L- a tengely lyukjai; M-a végeiken ólommal nehezített pálcák;

N -forgattyú
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A szivattyútörzsök felső része alacsonyabb, az alsó magasabb, a felső
a közepén át van fúrva, mint a nád, éspedig felülről lefelé, egyszerű
furatbőségben, az alsó rész kétszer fúrott, vagyis jobbra is, balra is egyegy, nád módjára egyenesen lefelé haladó furatja van, kettős furatbőséggel. Ezt az alsó részt ráhelyezik a két szívócsőre, amelyeknek felső
végeit beledugják a két furatba, míg alsó végeik az aknavízben álló,
lyuggatott szívókosárba torkollanak. Ezek után a vastengelyt belehelyezik a törzsök kivájt belsejébe miután a tengelyen függő két darab,
vasból való dugattyúrudat az egy láb magasan lévő lyukakba dugták.
Mindkét dugattyúrúd alul csavarban végződik, s ez tartja a vastag, kerek
és furatokkal ellátott vaslemezt az azon fekvő bőrtömítéssel együtt.
Mind a két csőben egy-egy kerek szeleppel felszerelt persely van.
Most a szivattyútörzsök felső részét pontosan ráillesztik az alsóra, és
ahol összeérnek, ott széles, erős vaspántokkal egymáshoz kapcsolják,
és kicsi, ék alakú, vastag vasszegekkel Összeszegezik őket. A törzsök
felső részébe illesztik bele az emelőcsövet, erre egy másodikat, majd
harmadikat stb. toldanak, amíg csak el nem érik a táró vízcsatornájának
szintjét. Mármost, ha az ember a forgattyúval forgatja a tengelyt, akkor
a dugattyúk szelepeikkel felváltva felszívják a vizet. Minthogy ez gyors
ütemben történik és a szívócsövek furata kétszer akkora, mint az emelőcsőé, a dugattyúk pedig a vízét csak mérsékelt magasra emelik, azért az
alul feltörő víznek a nyomása állandóan kényszeríti a felette lévőt, hogy
tovább emelkedjék és a legfelső cső nyílásán át a táró csatornájába ömöljék. Mivel a fából való szivattyútörzsök könnyen repedezik, jobb azt
ólomból, rézből vagy bronzból önteni.
Az ötödik szivattyúfajta nem ilyen egyszerű szerkezetű, mivel két
vagy több szivattyúból áll. Dugattyúit emberhajtotta gép mozgatja.
Minden dugattyúhoz egy emelőfog tartozik, amelyet a henger 2-2
bütyke felváltva működtet. Amikor a dugattyúrudak a csövekbe nyomulnak, szelepeik vizet szívnak fel. Amikor felhúzzák a dugattyúrudakat, akkor azok a feszívott vízmennyiséget a csöveken át kinyomják.
Minden dugattyúrúd felső része, amely a keresztgerendák kivágásaiban jár, négyszögletes és Va-Vj« láb vastag és széles. A dugattyúrudaknak a csövekben járó része más fából készül és hengeres. A három szivattyú mindegyike 2-2, az akna ácsolásához erősített csőből áll. Ez a gép
a vizet kb. 24 lábnyira emeli. Ha a csövek átmérője nagy, akkor csak két
szivattyút, ha kicsi, akkor hármat használnak, hogy a gép mindenfajta
igénybevételnek meg tudjon felelni. Ugyanez áll a többi gépre és azok
csöveire is. Mivel ezeket a szivattyúkat két csőből állítják össze, a vasszelepes vaspersely, mint már előbb említettem, nem a szívófejben van,
hanem az alsó csőben, ott, ahol a felső csőhöz kapcsolódik. Ezért a
kerek rész csak olyan hosszú, mint a felső cső. Ezt még bővebben fogom
kifejteni.
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96. ábra. Kézi hajtású háromszoros szivattyú
h-a ditgattyúrudakat emelő fogak; B - a henger bütykei; C-a dugattyúrúd
felső, négyszögletes része; D - a dMgattyúrúd alsó, hengeres része; E - keresztgerenda; F - csövek; G - kifolyó; H - elfolyóvályú
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97. ábra. Vízikerékhajtású háromszoros szivattyú
A - vízikerék; B - tengely- C - szívó/ej, amelyen a legalsó cső áll; D-a szívófejet
körülvevő kosár
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A hatodik szivattyú majdnem teljesen olyan, mint az ötödik, de a
henger helyén ennél tengely van és azt nem emberek forgatják, hanem
egy vízikerék lapátjaiba ütköző víz sodra hajtja.
Mivel a víz ereje az emberi munkateljesítményt lényegesen túlhaladja,
az ilyen gép 100 lábnál mélyebb kútból is felhozza a vizet szelepek segítségével a csöveken át. Nemcsak ennek a szivattyúnak, hanem más szivattyúk legalsó csövének végét is fűzfavesszőből font és az akna vizébe
állított kosárba szokták tenni, nehogy faforgács vagy más hulladék
kerüljön a szívófejbe.
A szivattyúknak tíz évvel ezelőtt feltalált hetedik fajtája valamennyi
között a legelmésebb, legtartósabb és legcélszerűbb, amellett nagyobb
költség nélkül elkészíthető. Több szivattyúrészlegből áll, amelyek
azonban nem valamennyien érnek le az aknazsompig, mint az eddig
ismertetettek, hanem egyik a másik alatt van. Három részleg esetén, ami
a normális, a legalsó szivattyú szívja a vizet az aknazsompból és beleönti
az első víztartályba. A második szivattyú már ebből szívja és a második
tartályba továbbítja, a harmadik szivattyú pedig onnan emeli a táró csatornájába. Mindezen szivattyúk dugattyúit egy 15 láb átmérőjű vízikerék — melynek lapátjait a hegyekből odavezetett folyóvíz sodra hozza
forgásba - egyidőben emeli és süllyeszti. A vízikerék küllői a 6 láb hoszszú és l láb vastag tengelybe vannak erősítve. A tengely mindkét végét
vaskarikák biztosítják. Az egyik végében csap van, a másikban vasrúd,
amely a csap utolsó részéhez hasonlóan, l ujj vastag és olyan széles,
mint a tengely vége. Ez a vasrúd hengeres alakban folytatódik kb. 3 ujj
vastagságban és - mintegy a csapot helyettesítve - l lábnyira egyenesen
kinyúlik. Aztán a hold sarlójához hasonlóan l lábnyíra felfelé görbül,
majd l láb hosszúságban egyenesen kinyúlik. Ilyen módon ez a sarló
alakú rész a tengely forgatásakor egy 2 láb átmérőjű kört ír le. 101 Ennek
a forgattyúnak legvégén függ a vasrudazat első széles darabja. A forgattyú egyenes vége a vasrúd végén lévő lyukba illeszkedik, míg a vasrúd
alsó végén lévő lyuk az első ollót fűzi hozzá a rajta átdugott vascsappal.
Nehogy a rudazatrészek szétessenek, ami könnyen lehetséges, de meg
azért is, hogy szükség esetén a rudazatot szét lehessen venni, a lyuk
tágabb, mint a belsejébe helyezett vascsap, és mindkét oldalon rajta
áttűzött vasszegecsek biztosítják a kiesés ellen. A dörzsölés és kopás
ellen a rúdvég és a szegek közé vas- vagy bőrlemezeket tesznek. Ez az
első rudazat kb. 12 láb hosszú, a másik kettő hossza pedig 26 láb. Szélességük egy kéz, vastagságuk 2 ujj. Minden rudazatrészt vaslemezek
borítanak, és védnek. Ezeket vascsavarral erősítik fel, hogy elromlás esetén
ki lehessen cserélni a részeket. Az ollók a henger alakú, másfél láb hoszszú és 2 kéz vastag tengelyre vannak erősítve. A tengely mindkét végét
vaskarika védi, nehogy a vascsapok, amelyek a gerendázatban lévő vas101

Egy hajtókáiról van szó, amelyet időnként forgattyúscsapnak, vagy könyöktengclynek is neveztek.
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98. ábra. Három részleges vízikerékhajtású szivattyú
A - akna; B - legalsó szivattyúrészleg; C - első víztartály; D - második sziuattyúrészleg; E - második víztartály; F - harmadik szivattyúrészleg;
G - kifolyó; H - meghosszabbított keréktengely; I - első széles rudazat;
K - második széles rudazat; L - harmadik széles rudazat; M - első dugattyúrúd;
N - második dugattyúrúd; O - harmadik dugattyúrúd; F - csukló; Q - ollók
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csapágyakban forognak, kiessenek. Az ollók mindkét farésze ebből a
tengelyből áll ki 2 láb hosszan, 6-6 ujj szélességben és vastagságban.
A két ollószár közti távolság 3 kéznyi. Mindkettő kívül-belül vaslemezzel bontott. Az ollókat két hengeres, 2 ujjnyi vastag csap úgy köti össze,
hogy nem mozoghatnak. A hátsó csap az első széles rudazat alsó végén
és a második rudazat felső furatán hatol keresztül és mozdulatlan. Az
elülső csap szintén mozdulatlan és az első dugattyúnk! hajlított vasvégén hatol át.102 Minden egyes dugattyúrúd 13 láb hosszú és 3 ujj széles
s olyan mélyen nyúlik le a szivattyú felső csövébe, hogy szelepje majdnem érinti a beépített persely szelepét. Amikor a dugattyúrúd a csőben
lefelé nyomul, akkor a korong furatain beáramló víz megemeli a bőrszelepet, amikor ellenben a dugattyúrudat felhúzzák, akkor a víz, amely a
bőrszelep felett áll, lenyomja a bőrt, a szívószelep pedig becsukja a perselyt, mint valami kapu a bejáratot.103
A csöveket kívül-belül két, tenyérnyi széles vaskarika köti össze.
A belső karika mindkét széle élezett, hogy mindkét csőbe behatolhasson és azokat összetartsa. Manapság ezt a belső karikát néha elhagyják.
Helyette a csöveket ék alakúan kivágják úgy hogy a felső cső alsó vége
belekapaszkodik az alsó cső felső végébe. A kivágások 7 ujjnyi magasak,
de az egyiken kívül, a másikon belül vannak, vagyis az egyik a másikba
dugható.
Amikor a dugattyúrudat a felső csőbe bevezetik, a szívószelep bezárul; amikor a rudat kihúzzák, a szelep kinyílik, hogy szabaddá tegye
az utat a víz számára.
Az egyes szivattyúcsövek két csőből tevődnek össze. Ezek mindegyike 12 láb hosszú, 7 ujjnyi nyílással. Az alsó cső az aknafenéken,
illetve a víztartályban áll, alsó nyílását kerek fadugó zárja el. Ezenkívül
minden csőnek körben 6 furata van, melyeken át a víz benyomul. A
felső cső felső végén kiöntő van, amely l láb magas és l kéz széles. Ebből
folyik a víz a tartályba, illetve a kifolyóba. A víztartályok 2 láb hosszúak
és l-l láb mélyek és szélesek. Ahány szivattyú van, annyi a tengelyek,
ollók és különféle rudazatok száma is. Azonban három szivattyúhoz
csak két víztartály szükséges, mert az akna feneke és a táró csatornája
pótolja a harmadikat.
Ez a gépezet a vizet az aknából a következőképpen emeli fel:
A vízikerék forgása megemeli az első rudazatot, ez emeli az első ollót
és ezzel együtt a második rudazatot és az első dugattyúrudat. Majd a
második rudazat a második ollót s ezzel a harmadik rudazatot és a
második dugattyúrudat emeli. Végül a harmadik rudazat a harmadik
ollót és a harmadik dugattyúrudat mozgatja felfelé. Az utolsó olló csap102

A szöveg utolsó két mondata nem felel meg az ábrának, mén a hátsó csap csupán a
felső rudak alsó furatán hatol át, míg az elülső csap az első dugattyúrúd meghajlított végén
megy át.
103
Ez természetesen a dugattyú lefelé menetelére vonatkozik.
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99. ábra. Alsó és felső vízikerékkel hajtott szivattyú
A -felső gép kereke; B - ennek szivattyúja; C - ennek kifolyója; D-az alsó gép kereke;
E - ennek szivattyúja; F-a másik kifolyó

járói nem lóg már rudazat, hiszen a harmadik szivattyúnak már nem
lenne hasznára. Ezzel szemben az első rudazattal együtt az összes ollók,
rudazatok és dugattyúk leszállnak. Ily módon, ezzel egyídőben, a víztartályokba víz ömlik, ahonnan a következő dugattyú kiszívja. Az
aknafenékről a dugattyú csupán szívja a vizet, a táró vízcsatornájába
pedig csak kiönti.
Hosszabb tengelyre két kereket is lehet szerelni, hogyha a patak vízbősége megfelelő nagy. Ilyen esetben a két kerék mindegyikének sarló
alakú forgatókarjára egy vagy két rudazatot lehet akasztani, amelyek
közül mindegyik három szivattyúrészleg dugattyúit működteti. Végül
fontos, hogy az aknák, amelyekből a szivattyúk a vizet kiemelik, függőlegesek legyenek, mert mindenfajta szivattyú és más, csövekkel dolgozó
vízemelő berendezés, kisebb magasságra emeli a vízét, ha a csöveket
rézsűt, ferde aknákba építik be, mint ha függőlegesen állhatnak függőleges aknákban.
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Hogyha a pataknak nincs annyi vize, hogy a most ismertetett gépet
hajtani tudja, akár a hely természeténél fogva, akár a nyári szárazság
miatt, akkor olyan gépet építenek, amelynek annyira alacsony és konynyű a kereke, hogy azt kícsí patak is képes hajtani. Ilyen esetben a víz
először egy vályúba folyik és ebből az alsó gép magas és nehéz kerekére
zúdul alá, amely a vizet az akna mélyéből szivattyúkkal emeli ki. Ha a
kis patak egymaga nem képes egy második kereket hajtani, akkor a
kerék tengelyét először két munkás indítja be.
Amint az alsó gép a szivattyúkkal felemelt vízét egy víztartályba
öntötte, a felső gép saját szivattyújával a vizet tovább emeli és külön
kifolyóba öntí, amelyből ez a víz is az alsó gép kerekére ömlik és annak
lapátjait hajtja. Ez a víz, közösen a patak lejtős medréből jövő vízzel, az
alsó gép magas és nehéz kerekére vezetve, mozgásba tudja lendíteni ezt
a kereket, amely aztán két vagy három szivattyúval a mély aknából felhozza a vi/,et.
Ha a ví/ bő patak azonnal meg tudja indítani a magas és nehéz kereket,
akkor a tengely másik végére fogaskereket szerelnek, amely egy másik,
mélyebben Ickvő tengelyen lévő hajtóművet működtet. Ennek az alsó
tengelynek két végén, az ilyenfajta gépeknél használatos, a hold szarvára hasonlatos, meghajlított hengeres vasrúd van. Ez a gép nagy vízmennyiséget képes felemelni, mivel két szivattyúcsoportja van.
A labdiís \ ízemelő gépeknek104 hat fajtáját ismerem. Közülük az első
ilyen: kő/ vétlenül a föld felülete alatt vagy a táró alatt kerékkamrát létesítenek és .ízt minden oldalról erős gerendákkal és "deszkákkal kiácsolják, nehog^ az esetleges beomlás embereket nyomjon agyon, vagy kárt
tegyen a gépekben. Ebben a kiásott helyiségben állítják fel a szegletes
tengelyre erősített kereket. A tengely vascsapjai vasból való félcsapágyakban forognak, amelyeket elég erős gerendákba ágyaznak. A kerék
többnyire 24, ritkábban 30 láb magas és csak abban különbözik a gabonamalmok kerekeitől, hogy azoknál keskenyebb. A tengely egyik oldalán van a körben hornyolt láncdob. Ennek kerületére több, négyszer
hajlított vaskapcsot vernek be. Ezekbe kapaszkodnak a feívonólánc szemei, amíg a láncot a csöveken át az aknazsompból felhúzzák és egy
másik aknarekeszben újra leeresztik az első vezetőhengerig, amelynek
vasgyűrűje egy kís vastengelyen ül. Két csapja az ácsolatba ágyazott
erős vasgyűrűkben forog. A vezetődobra tekert lánc, a rajta függő labdák által merített vízét a csövekben a magasba emeli.
Minden egyes csövet öt darab tenyérnyi széles és ujjnyi vastag vasabroncs fog körül. Ezeket egyenlő távolságokban erősítik fel. A legfelső
csŐ abroncsa a következő cső érintkezési vonalán ül, a második cső az
104

A íabdás vízemelőgépeket németül „Taschenkunste"-nek, vagy „Püschelkunste"nek mondták, mert az ott felhasznált bőrlabdákat „Taschen"-nek, vagy „Püschel"-nek is
nevezték. De hívták őket „Paternoster-Künste B -nek is, mert a végtelen lánc a rajta lévő
labdákkal hasonlított az imánál használt rózsafüzérhez.
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100. ábra. Kétszer két szívórészleges vízikerekes szivattyú
A -felső tengely; B - patak -vize Által hajtott kerék; C -fogaskerék; D - alsó
tengely; E-hajtómű; F-forgókar; G - szivattyúcsoportok
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101. ábra. Vízikerékkel hajtott labdás vizemelÖ gép
A.-vízikerék; ^-tengely; C - csap; D- gyűrűs csapágy; E-láncdob; F -vaskapcsok; G - lánc; H - aknaácsolat; I - labdák; K - csövek; L - elfolyócsatorna
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alatta lévővel ugyanígy van összekapcsolva, ezt megint a következővel
köti össze az érintkezési vonalra erősített abroncs. A legfelső cső kivételével az összes többi csőnek a felső végét kívül 7 láb hosszúságban 3
lábra keskenyítik, hogy a felette lévő csőbe betolható legyen. Valamennyi csövet vaskapcsokkal az akna ácsolatához rögzítik, hogy meg ne
mozdulhassanak. Ezeken az egymásba illesztett csöveken keresztül a
labdák a vízét a felvonólánc segítségével az aknazsompból a táró szintjéig emelik, ahol a legfelső cső kifolyóján a táró csatornájába s onnan a
szabadba folyik. A vízemelő labdákat vasgyűrűk kapcsolják a felvonólánchoz. Ezek a labdák egymástól 6 lábnyira vannak, a lovak farokszőréből készülnek és bőrbe varrják őket, nehogy a dob vaskapcsai széttépjék. Akkorák, hogy két kézzel átfoghatok.
Ha ezt a gépet közvetlenül a földkéreg alatt állítják fel, akkor a kereket hajtó patakvizet külszíni csatornán vezetik be, ellenben ha a táróban
szerelik fel, akkor föld alatti csatorna hozza a hajtóvízet. A vízlökéstől
állandóan hajtott keréklapátok forgatják a kereket, s ezzel együtt a láncdobot ís. Ezáltal a felhúzott lánc a labdák segítségével felnyomja a vízét.
Hogyha a gép kereke 24 láb magas, akkor 210 láb mély akna vizét képes
felemelni, a 30 láb magas kerék pedig 240 lábnyi mélységből hozza fel a
vizet. Ez utóbbi kerék meghajtásához nagy vízbőségű patak szükséges.
Az ilyen jellegű gépek második fajtájának két láncdobja, két sor csöve
és két felvonólánca van, amelyek táskával emelik a vizet. Egyébként az
előbb ismertetett géphez hasonló. Akkor használják, amikor különösen
sok a víz az aknában. Ezeket a gépeket is a víz hajtja. Általános elv: víz
emelje a vizet!
Az aknazsomp vizének emelkedését és esését egy jelzőberendezés
mutatja, függetlenül attól, hogy a vizet az első, második, vagy harmadik
géppel, szivattyúkkal, labdákkal vagy más módon emelik kí. Az akna
szája fölé fektetett gerendáról függő zsinór egyik végén kő, másik végén
deszka lóg. A deszkát egyik végéhez kötött vasdróton leeresztik az
aknába. A követ az akna szája mellé akasztják, a deszkát ellenben függőlegesen leengedik az aknán egészen az aknazsompíg, ahol a vízen úszik.
A deszka olyan nehéz, hogy a vasdrótot, amelynek horgán lóg egy vaskapocs segítségével, a kötéllel együtt lefelé, a követ pedig felfelé képes
húzni. Ennélfogva, minél erősebben apad a víz, annál mélyebbre süllyed
a deszka, illetve annál magasabbra emelkedik a kő. Amikor a kő már
majdnem a gerendáig emelkedik s ezzel jelzi, hogy a labdák a zsomp
vizét kimerték, a gépkezelő a patak vizét elzárja és a kereket megállítja.
Ha ellenben a kő az akna csapópadjának a padlója melletti földet már
majdnem érinti s ezzel jelzi, hogy a víz újra megtöltötte a zsompot mert hiszen a víz felemeli a deszkát s ezért a kő a kötelet és a vasdrótot
magával húzza —, akkor a gépkezelő a patak vizét újra rávezeti a kerékre
és így ismét megindítja a gépet.
Mivel a munkások az évente visszatérő ünnepnapokon egyáltalában
nem dolgoznak, és hétköznapokon sem mindig a vízemelő gép közeié-
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102. ábra. járgánnyal hajtott labdás vízemelő gép
A - álló tengely; B -fogaskerék; C - kerékfogak; D -fekvő tengely; E - hajtómű;
F - láncdob; G -felvonólánc; H - labdák
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ben folyik a munka, viszont a gépnek szükség esetén szakadatlanul
emelnie kell a vizet, folytonos csengettyűszó jelzi, hogy a gép egyenletesen, rendben dolgozik. A csengettyű az akna feletti gerendába ágyazott fatengelyről lóg le kötélen. Egy másik, hosszú kötél, amelynek
felső végét a tengely koré tekerik, lelóg az aknába, s alsó végén fadarab
van. Valahányszor a víz fodra ehhez a deszkához ütközik, megmozdul
fent a csengő és hangot ad.
A harmadik ilyenfajta gépet akkor használják, ha hiányzik a közelben
a kerékhajtásra alkalmas patak.
A gép szerkezete a következő: először is géphelyiséget ásnak és azt
erős gerendákkal és deszkákkal kiácsolják, hogy oldalai be ne dőlhessenek, kárt téve emberben és gépben. Ezt felül gerendákkal befedik, hogy
a járgányt hajtó lovak azokon körbejárhassanak. Azután 16 darab 40 láb
hosszú és l láb vastag és széles, felül kapcsokkal összetartott, alul szétterpesztett gerendát állítanak fel.105 Alsó végüket a földre helyezett
gerendákba csapozzák és egy harmadik gerendával megtámasztják. Ily
módon kör alakú terület jön létre, kb. 50 lábnyi átmérővel. A terület
középpontjában lévő nyíláson keresztül egy négyszögletes, 45 láb hoszszú és lV 2 láb vastag, függőleges tengely megy le a géphelyiségbe.
Ennek a tengelynek az alsó csapja a géphelyiség padlóján lévő gerendába
helyezett csapágyban forog, felső vége pedig egy csapágyban, amelyik
fent a tetőkapcsok alatt két szarufa mélyedésében van. Az alsó csapágy
körül minden irányban 17 lábnyi szabad térség van. Egy lábnyira a tengely alsó vége felett van a 22 láb átmérőjű fogaskerék. Négy küllőből és
8 keréktalpból áll. A küllők 15 láb hosszúak és 3/4 láb szélesek és vastagok. Egyik végük a tengelybe csapozott, másik végük két talp mélyedéseibe, ott ahol a talpak találkoznak. A talpak V4 láb vastagok és l láb
szélesek. Ezekből V4 láb magas, fél láb széles és 6 ujj vastag fogak állnak
ki felfelé, amelyek a másik tengelyen - a fekvő tengelyen - lévő hajtóművet forgatják, az azon található 12 darab, 3 láb hosszú és 6-6 ujj széles
és vastag borda segítségével. A hajtómű forgatja a tengelyt a rajta lévő,
négyszeresen hajlított kapcsokkal kivert láncdobbal együtt. Ezekbe a
kapcsokba kapaszkodnak a felvonólánc szemei, amelyek a labdák segítségével felhozzák a vizet az aknából. A fekvő tengely csapjai gerendák
közepébe erősített csapágyakban forognak. A kerék-kamra felett, az
álló tengely lyukaiba két pár ferdén felállított támaszfának a végei vannak becsapozva, felső végük kettős keresztgerendát tart, amelyek
ugyancsak a tengelynek a lyukaiba vannak beerősítve. A keresztgerendák végére egy-egy lefelé irányuló deszkát erősítenek, s erre egy-egy
rövidebbet derékszögben. Ez utóbbin van a láncot tartó vasszeg a lánccal és a felhérccel (lóbefogó szerszám).

105
Agricola itt újból - szinte ugyanazokkal a szavakkal, mint a negyedik szállítógépnél
- leírja a lovakkal működtetett járgányt.
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Ezt a gépet, amely 240 lábnyi mély akna vizét képes felemelni, 32 ló
hajtja körben. Ezek közül 8-8 dolgozik nyolc órán át, akkor 12 órát
pihennek, mialatt ugyanannyi váltja őket. Ilyen gépek működnek a
Harz-hegység lábainál és annak közelében. Ha a körülmények megkövetelik, egyazon bányában több ilyen gép is felállítható egyetlen telér
miatt oly módon, hogy a következőket az előzőknél mindig mélyebbre
helyezik, így pl. Selmecbányán Magyarországon 106 , három ilyen gépet
állítottak fel. Ezek közül a legalsó a legmélyebb zsompbóí az első csatornába emeli a vizet, ahonnan az a második zsompba folyik. A középső
gép a második zsompbóí a második csatornába emeli a vizet, ahonnan
az a harmadik zsompba folyik. A legfelső gép, tehát a külszínen lévő,
egészen a tár ó csatornái g emeli a vizet, amelyen át elfolyik. A három
gépet 96 ló hajtja. Ezek lejtős csigavonalban ereszkedő lépcsőkön jutnak le a gépekhez. A legalsó gép a föld felszínétől 670 láb mélyen van.
Ugyanilyen fajta a gépek negyedik típusa is, amelynek leírása a következő:
Két faállvány furataiban forognak a fekvő tengely csapjai. A tengelyt
kettő vagy négy erős vitlás hajtja úgy, hogy egy vagy kettő húzza a forgatókarokat, míg ugyanannyi nyomja őket, s így kölcsönösen segítik
egymást. Időnként két vagy négy ember felváltja őket. Ennek a gépnek
a fekvő tengelyén, más gépekhez hasonlóan, láncdob van, amelynek
vaskapcsaiba kapaszkodva a felvonólánc szemei, a labdák segítségével a
vizet 48 láb mélységből tasakokban a csöveken keresztül kiemelik.
Ennél mélyebbről emberi erővel nem lehet vizet emelni, mert ez a nehéz
munka nemcsak az embert, de még a lovat is kimeríti. Csak vízierő tudja
a láncdobos kereket állandóan üzemben tartani. Ebből a gépfajtáböl is
többet lehet egyetlen telér miatt - egymás alatt - a bányában felállítani.
Az ötödik gép részben a harmadikhoz, részben a negyedikhez hasonlít.
106
A Kárpát-medencében a történelmi jelentőségű, legfontosabb bányák Selmecbánya
környékén terültek el. A rendszeres bányászati tevékenység Selmecbánya közvetlen környékén a XII. század elejétől, Bélabányán 1228-tól, Újbányán és Bakabányán a XIV. század elejétől igazolható. Ezek a helyek a XIV. században nyerték el a bányavárosi rangot.
A selmeci bányatérképek közül reánk maradt legrégebbi térkép 1591-ből való. Vozar
(1967. p. 154.). Az ezen időnél korábbi bányákra vonatkozó adatok a volt főkamaragrófi
levéltárban megtalálhatók, de részletes feldolgozásuk még nem történt meg. Ezért nem
lehetséges teljes pontossággal megállapítani a XVI. század közepéig elért bányamélységeket. Abban azonban nem szabad kételkedni, hogy a Selmec környékén mutatkozó nagy
magasságkülönbségek mellett 200 méteres és ennél nagyobb bányamélységek is szokásosak voltak. A selmeci bányák mélységére nagy biztonsággal lehet következtetni a Biebererbstollen középső részéről, amely a XVIII. századig a bányakörzet legmélyebb aknája
volt (lásd: Lipoid í 867. Tabellen). A XVIII. században a selmeci Siegliesberg aknánál 305
méter mélységből emelték a terheket. Poda (1771. p. 4.) Hasonló körülmények között az
Érchegységben, főként Joachimsthalban és Bleisthalban a XVI. század második felében a
bányák egész sorában már elérték a 400 méter mélységet. Majer (1967. II. rész. p. 313318.).
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103. ábra. Kézi hajtású labdái vízemelő gép
A -fekvő tengely; B - láncdob; C -felvonólánc; D - labdák; E - kapcsok

Ezt is, mint az előbbieket, erős emberek hajtják. Ennek is két tengelye
van, azonban mindkettő fekvő és kerekeinek száma három. A két tengely csapjai gerendaállványzaton lévő csapágyakban vannak, ahonnan
nem ugorhatnak ki, mert gyűrű fogja le a csapágyakat. Az alsó tengely
egyik végén vannak a forgatókarok, másik végén van a fogaskerék. A
felső tengely egyik végén a hajtóművet, másik végén a kapcsokkal felszerelt láncdobot látjuk. Ezeken a kapcsokon kapaszkodnak meg a felvonólánc szemei, és a labdák segítségével, ugyanolyan mélységből, mint
az előbbi gép, kiemelik a vizet. Ezt a forgatható gépet felváltva két pár
munkás működteti, az egyik pár dolgozik, a másik ülve pihen. Munka
közben az egyik húzza, a másik nyomja a forgatókarokat. A fogaskerékáttétel a gép könnyebb munkáját segíti elő.
A hatodik gépnek is két tengelye van. Az alsónak egyik részét a két
ember által taposott kerék foglalja el, amely 23 láb magas és 4 láb széles,
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104. ábra. Forgatókaros és közlömííves vízemelő gép
A-a két tengely; B - forgatókarok; C- fogaskerék; D-hajtómű; E-láncdob kapcsokkal

hogy a két taposó egymás mellett elférjen. A másik részén a fogaskerék
van. Az alsó tengelyen van két hajtómű, az egyik orsós, a láncdob a
bevert kapcsokkal és egy kerék. Ez utóbbi hasonló ahhoz, amelyet a
második gépen láttunk, amely gép főleg földet és kőzetet hoz fel az
aknából. Hogy a taposok el ne essenek, a kerék belsejében felszerelt
rudakba kapaszkodnak. 107 A taposókerék forgatásával egyidejűleg
forgó fogaskerék működteti az orsós hajtóművet is, miáltal a felvonó107

A taposómalomnál való munkánál, a műszakot meg kellett felezni, mint azt Wilsdorf (1959. p. 272). megjegyezte. Mindig készenlétben kellett állni egy ugyanolyan erős
munkacsoportnak, hogy az ott dolgozó csoportot kb. negyedóránként leválthassa. A 105.
ábrán a lendítőkerék (F), a hajtómű (D) és a kerék (E) között az erőmegtakarítást szolgálja.
A taposókeréknek meg kell tartania a forgásirányát és nem szabad megállnia, mert minden
egyes indításkor rendkívül nagy kezdeti súrlódást kell legyőzni.
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!05. ábra. Taposókerékkel hajtott labdás vízemelő gép
A - tengelyek; B - taposókerék; C -fogaskerék; D - hajtómű; E - lándcob; f-a második kerék; G - labdák
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lánc szemei a láncdob kapcsaiba kapaszkodva, a labdák segítségével 66
láb mélységből kiemelik a vízét a csöveken keresztül.
Az Összes vízemelő gépek legnagyobbikának szerkezete a következő:
Először is egy 18 láb hosszú és 12-12 láb széles és magas víztartályt
állítanak fel a kiépített géphelyiségben, amelybe a patak vízét a külszínen lévő csatornán vagy árkon át bevezetik. A tartálynak két nyílása és
két zsilipje van. Ezek emeltyűkkel vannak kapcsolatban, amelyekkel a
zsilipeket a vezetékben fel és alá lehet mozgatni úgy, hogy segítségükkel
a tartály zsilipjei kinyithatók és becsukhatok. A tartály nyílásaihoz alul
egy-egy deszkacsatorna csatlakozik. Ezek befogadják a tartályból ömlő
vizet és azt a kerék lapátjaira vezetik, így a víz sodra forgatja a kereket.
A rövidebb csatorna úgy irányítja a vizet a lapátokra, hogy a kerék a
víztartály irányába forog, a hosszabbik úgy, hogy a kerék az ellenkező
irányba mozog. A kerék váza erős fából épült és belül még kí is deszkázzák. Maga a kerék 36 láb magas és egy tengelybe csapozott. Mint már
mondtam, két sor lapátja van. Ezeknek a lapátoknak az állása ellentétes
úgy, hogy a kerék hol a tartály irányában, hol azzal ellentétesen foroghat. A négyszögletes tengely 35 láb hosszú és 2-2 láb széles és vastag.
Kb. 6 lábnyira a keréktől a tengelyen négy darab, egymástól 4 lábnyira
lévő l-l láb magas és széles korong van. Ezekre vasszegekkel annyi
fabordát szegeznek, hogy azok a korongokat teljesen befödik. A hézagmentes felerősítés érdekében a külsők szélesebbek, a belsők keskenyebbek, így jön létre a dob, amely köré a felvonólánc csavarodik. A lánc
végén vaskampók vannak, ezeken lógnak a bőrzsákok. A dob azért
szükséges, hogy a tengelyt a lánc ne tehesse tönkre. Ha a dob elkopik a
használatban, könnyen pótolható. Nem messze a tengely végétől van
egy, a tengely körül minden irányban 2 láb magas, l láb széles korong.
Ha ehhez, szükség esetén, hozzászorítják a féket, akkor a gép megáll. A
fékberendezés részleteit már korábban ismertettem. A tengely közelében, kiborítóvályú helyett, egymás felé lejtő deszkákat raknak, éspedig
15-15 lábnyi szélességben a gépjárat előtt és mögött. Egy erős gerendáról vaslánc lóg, rajta nagy vashorog.
Ezt a gépet öt férfi kezeli: Az első lebocsátja a víztartály zsilipjét és
elzárja a vizet, vagy felhúzza azt és szabaddá teszi a víz útját. Ez a gépkezelő a tartály mellett lévő függőerkélyen áll. Valahányszor a bőrzsák
már majdnem a káváig felemelkedett, leengedi a zsilipet és ezzel megállítja a gépet. Miután a bulgát kiürítették, megnyitja a másik zsilipet,
hogy az ellentétes lapátsor, a víz sodrától hajtva a gépet az ellenkező
irányban megindítsa. Ha a zsilipet nem tudja elég gyorsan bezárni és
ezzel a gépet megállítani, akkor kiált a társának, hogy húzza meg a
magasra emelt fékkampót, kapcsolja azt a másik koronghoz és azzal
állítsa le a gépet. Két további munkás felváltva a bulgákat üríti kí. Egyikük az akna kávájának elülső padozatánál áll, a másik a hátsónál. Amikor a bőrzsákot a gép már majdnem teljesen felhúzta, amit a felvonóláncnak egy bizonyos szeme jelez, akkor az a munkás, akí a padozat
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706. ábra. Váltóvízikerékkel hajtott bör?.$áko$ vízcmelö gép
A - víztartály; B - bajtóvíz-csatorna; C, D - emeltyű; E, F - tartályzsilipek
csatornái; G, H - a két lapátkoszorú; I - tengely; K - láncdob; L - felvonólánc; M - börzsák; N - a gépkezelő függőerkélye; O - gépkezelő;
P, Q - ífőrzsákürítők
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elülső részén áll, a kiborítóhorgot - egy erős, görbített vaskampót - a
felvonólánc egyik szemébe akasztja, és a lánc következő darabját
kihúzza a kávára, míg társa a bőrzsákot kí nem ürítette. Mindez azért
történik így, nehogy a felvonóláncnak ez a darabja, rajta a bulgávaí, a
lánc többi részét a saját súlyánál fogva magával rántsa a dobról és minden az aknába zuhanjon. Amikor a társa látja, hogy a vízzel telt bőrzsák
már majdnem fent van, odakiált a gépkezelőnek, mire az elzárja a vízfolyást, a kiborító pedig kiüríti a bőrzsákot. A kiürítés után a gépkezelő a
második zsilipet valamennyire megnyitja, hogy a lánc egyik része az
üres bőrzsákkal leszállhasson az aknába. Ennek megtörténte után a zsilipet teljesen kinyitja. Amikor a láncnak a kávára kihúzott része újra a
dobra tekeredett, majd leszáll a mélybe, a munkás a nagy horgot
kihúzza a láncszemből. Az ötödik munkás lent áll az akna fenekén egy
fülkében, nehogy baja történjék, ha valamelyik láncszem eltörne és a
láncnak egy darabja vagy más valamilyen tárgy az aknába esne. Ez a
munkás farúddal irányítja a bőrzsákot és megtölti vízzel, ha magától
meg nem merülne. Újabban a bőrzsák felső szélébe vaskarikát varrnak,
hogy szája mindig nyitva maradjon és a vízbe érve magától megmerüljön. Ezzel feleslegessé válik az ötödik munkás. Mivel pedig manapság
az akna szájánál dolgozó két ember közül az egyik a bőrzsákot üríti ki,
a másik az emeltyűket kezeli es a víztartály zsilipjét zárja és nyitja, sőt
az első még a kampót is beakasztja a láncgyűrűbe, így a fékezőveí együtt
mindössze három munkás szükséges a gép kezeléséhez. Sőt, mivel az a
munkás, aki a bőrzsákot kiüríti, egyben a féket is kezelheti és a kereket
is megállíthatja, végeredményben két munkás is elegendő.108
Miután a felvonógépekről immár eleget beszéltem, áttérek a szellőztetőgépek 109 ismertetésére.
Hogyha valamely akna nagyon mély lett, anélkül, hogy táró vagy egy
másik aknából keresztvágat vezetne hozzá, vagy ha a táró igen hosszú
és nincsen összeköttetésben aknával, akkor a levegő nem tud felhígulni
és olyan sűrűvé lesz, hogy a bányászok légzését gátolja. Néha még fulladási rohamot is kapnak, az égő mécsek pedig kialusznak. Ezért olyan
gépekre van szükség - a görögök „pneumatikáidnak, a rómaiak „spiritales"-nek nevezik őket—, amelyek megkönnyítik a bányákban a lélegzést és ezzel a bányászok munkájának elvégzését. Három fajta ilyen gép
van.
ICS

Az irányváltó vízikerék Spackeler (1955. p. 51.) véleménye szerint az akkori idők
legkorszerűbb bányászati technikáját képviselte. „Az ilyen rendszerű irányváltó kerekek
az egyszerűségük, tartósságuk és olcsó üzemvitelük következtében a német ércbányászatban egészen korunkig megmaradtak." Freibergbcn a Rote Grube üzemben még 1975ben is létezett egy irányváltó kerék, amelyet 1856-ban építettek be, az Agricola könyvében
leírt elvek szerini. A gép 1944-ig volt üzemben, létesítési költségei 11 733 tallért (kb.
35 000 márkát) tettek ki. Wagenbreth (1957. p. 105.).
109
Olyan berendezések, amelyekkel a föld alá friss levegőt szállítanak a bányászoknak
és egyidejűleg elszívatják az elhasznált levegőt.
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107. ábra. Szélfogók
A —fekvő gerendák; B - kihegyezett cövekek; C - keresztgercndák; D - terelődeszkák,
E - üres szögletek; F - szél; G -fedő; H - akna; I - tető nélküli szerkezet

Az elsőnek, amely befogja a szelet és az aknába irányítja, három változata van. Az első ilyen: az akna fölé, amely nincsen kapcsolatban táróval három darab, az akna szájánál valamivel szélesebb gerendát fektetnek, éspedig egyet elöl, egyet a középen, egyet hátul. Végeik át vannak
fúrva, és ezeken a lyukakon át kihegyezett cövekeket vernek mélyen a
földbe, úgy ahogy azt már az első emelőgép gerendáinál láttuk, nehogy
elmozdulhassanak. A három gerenda mindegyikében három csaplyuk
van, ezekbe három keresztgerendát csapoznak, egyet a jobb aknafal
mellett, egyet a bal aknafalnál és egyet a középen. Az aknaszáj fölött
kereszt alakban fekvő két gerendára négy nagy, eresztékekkel szorosan
egymásba kapcsolt deszkát erősítenek. Ilyen módon négy szöglet és
ugyanannyi üreg keletkezik, amelyek a bármely oldalról jövő szelet
befogják.
Azért, hogy a szél fent kí ne szökhessen, hanem lefelé irányuljon, a
deszkakeresztet fent kerek fedővel zárják le, míg alul minden nyitva
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108. ábra. Szélfogók légvezető csatornával
A - kimagasló légvezető csatorna; B - a talajszint alatti légvezető csatornához erősített
deszka

marad, így tehát a szélnek a négy szöglet valamelyikén lefelé kell fújnia
az aknába.
Olyan vidéken, ahol a szellőztető szerkezetet úgy lehet felállítani,
hogy a szél felülről ís belefújhat, fedőre nincs szükség.
A második fajtája a szellőztetőknek a szelet légvezető csatornával
vezeti le az aknába.
A légvezető csatornákat, amelyeknek keresztmetszete négyszegletes,
4-4 deszkából szegezik és kötik össze annyi részletben, amennyit az
akna mélysége megkíván. A réseket megnedvesített, zsíros, agyagos
földdel tapasztják be. Általában 3—4 láb magasan áll ki a légvezető csatorna az aknából, de van eset, hogy már az aknaszájnál véget ér. Az első
esetben a kimagasló résznek négyszegletes tölcsér alakja van, amely az
aknaszájnál szélesebb és tágasabb, hogy minél könnyebben tudja
befogni a szelet. Ha a légvezető csatorna nem áll ki az aknából, akkor
szélessége az aknaszáj szélességével egyező, ellenben a széliránynak
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109. ábra. Szélfogóhordó
A - fakor dó; B - abroncs; C - szélnyílás; D - cső; E - korong; F - tengely; G ~ nyílás
a hordó fenekén; H - vitorla

megfelelően deszkafalat állítanak fel, hogy az a szelet felfogja és az
aknába terelje.
A harmadik szellőztetöfajta egy vagy több csőből és egy hordóból
110
áll.
A legfelső cső fölé faabroncsos hordót helyeznek. Ez 4 láb magas és
3 láb széles. Négyszegíetes nyílása mindig nyitva van, ezen át fogja be a
szelet és vezeti a csövön a hosszú légvezető csatornába, vagy több csövön át az aknába. A cső legfelső részét egy, a hordófenékkel azonos vastagságú korongba illesztik, de a korong valamivel keskenyebb, hogy a
hordó foroghasson rajta. A korong fölé nyúló csővég a hordó fenekén
lévő kerek nyílásba illeszkedik. Itt egy kicsi, álló tengelyt erősítenek a
csőre, amely tengely a hordó közepén egészen a hordó fenekéhez
hasonló hordófedélben lévő kerek furatig halad, úgy hogy a szilárd ten110

Ezt a berendezést légfogónak nevezik.
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A - fadob;
E-
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110. ábra. Szélkerekek, szelloztetők
négyszögletes szekrény; C - szellőzőnyílás; D - a másik nyílás;
zető csatorna; F - tengely; G - hajlókar; H - forgatórudak
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gely körül forgatható hordót már a legcsekélyebb légmozgás is forgatja,
de még inkább a szél, amely a vitorlát hajtja. Ez a vitorla vékony falemezekből áll és a hordó felső részéhez szegezik, a hordó nyílásával ellentétes oldalon. Már említettem, hogy ez a mindig nyitott nyílás négyszegletes. Bármely irányból jöjjön is a szél, a vitorlát mindig az ellenkező
irányba forgatja, s így a hordó nyílása a széllel szembe kerülve, felfogja
azt és a csövön át a légvezető csatornába vagy több csövön át az aknába
vezeti.
A szellőztetőgépek egy további fajtája a szárnyas gép.
A szárnyakat vagy hengerre, vagy tengelyre erősítik. Ha hengerre,
akkor a gép vagy egy kerek dobból áll, amelyet két korongból és egymáshoz illesztett deszkalapokból állítanak össze, vagy egy négyszegletes szekrényből. A dob szilárdan áll, de az egyébként zárt oldalfalaiban
lévő kerek nyílások lehetővé teszik, hogy benne egy henger foroghas-

111. ábra. Széllel és kézzel hajtott szélkerekek
A -földre helyezett légszekrény; B - szellözönyílás; C - szárnyas henger; D -forgattyü;
E-a hengeren lévő hajtókarok; F -fabakokra épített szekrény; G-a tengelynek a szekrényen kívüli szárnyai
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772. ábra. Vízikerékkel hajtott szélkerék
A - üres dob; B - ennek szélnyílása; C - szárnyakat hordozó tengely; D - közlőmű;
E-az alacsonyabban f utó tengely; F —fogaskerék; G -vízikerék

són. Ezenkívül van a dobon még két négyszegletes szelelőlyuk, amelyek
közül a felső a levegő befogására szolgál. Az alsóba van beépítve a légvezető csatorna. Ezen át jut a levegő az aknába. A henger végei mindkét
oldalon kinyúlnak a dobból és vagy favillákban, vagy vastag vaslemezzel kibélelt falyukakban forognak. Az egyik végén forgattyú, a másik
végén négy vastag és nehezékes végű forgatókar van, amelyekkel a hengert könnyebb forgásba hozni. Ha a bányász a hengert a forgattyú segítségével forgatja, akkor a szárnyak - amelyekről rögtön részletesebben
szólni fogok - az egyik szelelőlyukon át beszívják a levegőt és azt a
másikon és az ahhoz csatlakozó légvezető csatornán keresztül lehajtják
az aknába.
A szekrénynek és a dobnak egy a feladata, de a második az elsőnél
hatékonyabb. Ugyanis a szárnyak működésének a hatása a dobnak majd

230

HATODIK KÖNYV

minden részét érinti és az összes beszívott levegőt a levezetőcsatornán
át az aknába juttatja. Ezzel szemben a szekrényt, annak szegletei miatt,
nem tudják a szárnyak ily tökéletesen levegővel kitölteni, mivel a sarokban a levegő megreked, így tehát a szekrény hatása nem éri el a dobét.
A szekrényt nemcsak a földre helyezhetjük, hanem bakokra is, mint a
szélmalmot.
Ebben az esetben a szekrény tengelyén, forgattyú helyett, kívül négy,
szélmalomszerű szárny van. Ezek a szélnyomás hatására a tengelyt forgásba hozzák, mire a szekrény belsejében lévő szárnyak a szelelőn át
beszívott levegőt a légvezető csatornán keresztül az aknába hajtják.
Habár ennek a szellőztetőgépnek az üzemeltetése nem kíván forgatómunkást, akinek bér jár, a gép mégis kevésbé alkalmas az aknáknak levegővel való ellátására, mint a többi gép, szélcsend idején, ami gyakran
van, nem működik.
Ha a szárnyakat tengelyre erősítik, akkor a tengelyt rendszerint üres,
szilárdan álló dobba szerelik, amelynek egyik oldalán kis deszkákból
álló hajtómű van, s ezt egy alacsonyabban lévő tengely fogaskereke hajtja. Ezt az alacsonyabban lévő tengelyt viszont vízikerék forgatja.
Hogyha a szükséges víz bőven áll rendelkezésre, akkor ennek a gépnek
a felállítása nagyon célszerű, mivel bért igénylő munkás nem kell hozzá,
az akna pedig állandóan kapja a levegőt a légvezető csatornán át.
A hengerbe vagy a tengelybe csapozott, és a szélgyűjtődobban vagy
szekrényben lévő szárnyaknak három fajtája van. Az első fajtájúakat
vékony deszkafapokból készítik, s ezeknek hossza és szélessége a dob
vagy a szekrény hosszához és szélességéhez igazodik. A második fajtájúakat ugyanilyen széles, de rövidebb deszkalapokból csinálják s ezekre
a nyárfának vagy más hajlékony fafajtának vékony, hosszú lemezeit
erősítik. Ugyancsak ilyen deszakalapokból állanak a harmadik fajtájú
szárnyak is, de ezekre kétszeresen vagy háromszorosan lúdszárnyakat
szegeznek. Ez utóbbi fajta nem oly gyakori, mint a második, és ez is
ritkább, mint az első. A szárnyakat a hengernek vagy a tengelynek szögleteibe csapozzák.111
A szellőztetőgépek harmadik típusát a fújtatok képezik. Ezek nem
kevésbé változatosak és sokfélék, mint a második típus. A fújtatok nemcsak jó levegőt fújnak a csöveken és légvezetőcsatornákon át az aknákba
és tárókba, hanem ki is szívják a bányából a nehéz és ártalmas levegőt.
A rossz levegőt a szeleíőlyukon át a fújtató széthúzásakor szívják
magukba, a jó levegőt pedig a fújtató Összenyomásakor fújják a fúvókán
111
A ventil látó rí apátok nagyon rövidre fogott leírását az indokolja, hogy a 113. ábrán
részletesen ábrázolja azokat. A szárnyaknak az első fajtáját (A) használták leggyakrabban.
Ez stabil beépítésű. A nyárfából kialakított vékony lécek (forgácsok) is használhatóknak
látszanak. A.libaszárny tollai bizonyára gyorsan megtörtek vagy elfordultak és így hasznavehetetlenekké váltak. A megjelölt ábra még néhány részletet: hajtókán, tengelydarabot stb. mutat be.
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113. ábra. Szélkerekek szárnyainak fajtái
A - első fajta szárny; B - második fajta; C - harmadik fajta; D - a henger négyszögletes
része; E - hengeres része; F -forgattyú

át a légvezető csatornába és a csőbe. Ember, ló vagy vízierő működteti
őket. Hogyha munkás kezeli a jó levegőt szolgáltató fajtatot, akkor a
nagyméretű fajtatot, bakokra helyezve úgy erősítik az aknából kiálló
légvezető csatorna végéhez, hogy íuvókája abba beleérjen. Ha ellenben
el kell szívnia a nehéz és káros bányalevegőt, akkor úgy helyezik el,
hogy a légvezető csatorna vége a fújtató szelelőlyukjába torkolljék. A
fújtató felső táblája emelőkarral áll kapcsolatban. Ez a kar egy kis tengely közepén lévő lyukba csapozott olyanformán, hogy mozdulatlan
marad és lefelé mutat. A tengely vascsapjai két oszlop lyukaiban forognak. Amikor a kezelő az emelőkart lenyomja, a fújtató felső táblája felemelődik. Ezzel egyidejűleg a beszívott levegő kinyitja a szelelőlyuk
szelepét. Ily módon a fújtató, ha fúvókája a légvezető csatornához kapcsolódik, friss levegőt szív magába, ha viszont a légvezető csatorna a fújtató szelelőlyukját zárja körül, akkor még a 120 láb mély aknából is kiszívja a fojtó és ártalmas levegőt. Amikor aztán a fújtató felső tábláján
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fekvő kő a fújtatót összenyomja, bezárul a szelelő szelepe, és a fújtató
fúvókáján át friss levegőt fúj a légvezető csatornába. A másik esetben
pedig a nehéz, mérges levegőt, amelyet felszívott, ugyanazon a fúvókán
kinyomja a szabadba. Mivel pedig így a friss levegő betölti az akna nagy
részét, a bányászok jó levegőben végezhetik munkájukat. Meg kell
különböztetni az akna nagyobbik részétől az aknának azt a szűkebb,
szellőzőaknát képező részét, amely az akna szájától az akna fenekéig
egymásba illesztett deszkákkal el van választva az akna nagyobbik felétől. Ezen a szelelőaknán megy le a hosszú, de szűk légvezető csatorna
az aknafenékig.
Ha valamely akna nincsen annyira lemélyítve, hogy a hegybe elég
mélyen behajtott táró elérné, akkor ilyen, egy ember által kezelt fújtatót
állítanak fel. A táró vízcsatornája mellé, melyen a víz elfolyik, facsöveket fektetnek szorosan egymás után. Ezek a tárószájtól a táró végéig
érnek. Ebbe a csőbe torkollik a fújtató, amelyet úgy állítanak fel, hogy
a magába szívott levegőt a légvezető csatornába vagy a csövekbe tudja
fújni. Mivel pedig az egyik léglökés a másikat mindig tovább löki, a

114. ábra. Levegőellátás szívóhatása fújtatóval
A.-az akna szűkebb része; B - négyszögletes légcsatorna; C -fújtató; D-az akna tágabb
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115. ábra. Kéthatású fújtató
A - táró; B - cső; C - a kétszeresen ható fújtató fúvója

levegő a léglökések segítségével eljut a táróba és ott megjavítja a levegőt,
amelyben aztán a bányászok rendesen dolgozhatnak.
Hogyha a táróból sújtóléget kell fújtatókkal elszívni, akkor rendesen
három dupla vagy háromszoros, fúvó nélküli, elöl zárt fújtatót szerelnek bakokra. Ezeket egy munkás nyomja a lábával, olyanformán, mint
az oly szép és édes hangokat adó templomi orgonák fújtatóját. Az egyes
fújtatok az alsó táblájukon lévő szelelőnyíláson át a légvezető csatornából kiszívják a mérges levegőt és azt a felső tábla nyílásán kifújják vagy
a szabad levegőbe, vagy valamely aknába vagy nyílt árokba. Ennek a
nyílásnak szelepe van, amelyet a mérges levegő annyiszor nyit ki,
ahányszor kiáramlik. Mivel pedig a fújtatok minden szívását egy
további szívás követi, akár egy 1200 láb hosszú, vagy még ennél is hoszszabb táró romlott levegőjét is ki lehet szívni, mialatt természetesen
beáramlík helyébe a jó levegő a tárónak a légvezető csatornán kívüli
részén át. így a levegő megújul és a bányászok végezhetik munkájukat.
Ha a szellőztetőgépeknek ezt a fajtáját nem találták volna fel, akkor a
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116, ábra. Emberi erővel, taposókoronggal és lójárgánnyal hajtott fújtatok
A.-az elsőnek leírt gép; B -fajtatot taposó munkás; C —fü-vóka nélküli fújtató;
D - nyílás, amelyen a. rossz levegő kiáramlik; E - légvezető csatorna; F - táró;
G -a másodiknak leírt gép; H -fadob; I - ennek lépcsői; K - korlát; L-a dob
kerek nyílása; M-rúd; N-a harmadiknak leírt gép; O-álló tengely; ¥-fogaskerék; Q -fekvő tengely; R - hajtómű
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bányászoknak mindig két tárót kellene a hegybe hajtani és 200 lábanként aknákat kellene ásniok a felső és az alsó táró között, hogy a beözönlő levegő az aknákon át az alsó táróba jutva a bányászokat jó levegővel lássa el. Ez pedig nagy költséggel járna.
A most leírt géphez hasonló két más fújtatót lovak hajtanak. Az
egyiknek tengelyén fadob van, köröskörül lépcsőkkel ellátva. Egy ló,
olyanfajta korlátok közé zárva, mint a patkolókovácsnál, állandóan
tiporja ezeket a lépcsőket, miáltal a dobot s annak tengelyét forgásban
tartja. 112 A tengely hosszú fogai forgás közben kís léceket nyomnak,
ezek pedig összenyomják a fújtatókat. Azt a szerkezetet, amely a fújtatókat újra szétnyitja, és ennek a szerkezetnek a tartozékait, a IX. könyvben fogom részletesen ismertetni. A táróból romlott levegőt kiszívó fújtató ezt a levegőt a felső tábláján lévő nyíláson ereszti ki, ha pedig a rossz
levegőt aknából szívja, akkor a fúvón át bocsátja ki. A dobon még egy
kerek lyuk is van. Ha a gépet meg akarják állítani, akkor ezen a lyukon
egy rudat dugnak keresztül.
Van aztán egy kéttengelyes gép. Álló tengelyét ló forgatja, fogaskereke a fekvő tengelyen lévő, kís deszkákból álló hajtóművet mozgatja.
Egyébként az előbbi géphez hasonlít. A fújtatok fúvói itt is a légvezető
csatornába torkollanak és a levegőt így fújják az aknába vagy a táróba.11"
Ahogyan a most ismertetett gép megjavítja a táró vagy az akna levegőjét, éppúgy fel lehet frissíteni a bánya levegőjét a már Plinius által feljegyzett régi módszerrel:114 kendők folyamatos lengetésével. A levegő
ugyanis nemcsak az aknák növekvő mélységével lesz fojtóbb, mínt Plinius írja, hanem a táró növekvő hosszúságával is.
A bányászok leszálló berendezései a létrák, amelyeket az akna egyik
oldalára erősítenek és amelyek a táróig, vagy az akna fenekéig érnek le.
Elkészítési módjukat felesleges ismertetni, hiszen mindenütt használják
őket és nem az elkészítésük kíván nagy szaktudást, hanem az elhelyezé112

Nincs tisztázva, hogy Agricola 116. ábráján látható eljárás, amelyen a fadobot ló
hajtja, műszakilag kivitelezhető-e vagy csupán egy tervezési javaslat.
113
Amint Spackeler (1955. p. 57.) megállapította, Agricola a 116. ábra három kt-pcn .1
légvezetés különböző módjait ábrázolja, A legalsón (B) a taposóember egyszerre 3 fújtatót
működtet. A fújtatok szívóm unka ját a szelepcsappantyúnál (D) megjelenő párából állapíthatjuk meg. Érdekes, hogy a taposómunkás egy dobogón áll. Valószínű, hogy a kohóknál használt szerkezetet egyszerűen letelepítették a bányába. A középső képen javasolt
meghajtási mód - a lóval hajtott taposókerék - műszaki kivitelezhetőségéről az előző jegyzetben fejtettük ki kétségünket. A gépházat zsindelytetö fedi, ez tehát külszíni üzemelésre
utal. A szellőztető a (G) jelű bódéban látható. Az ábra felső harmadában lóhajtású járgány
egyszerre működtet két fújtatót.
114
Plinius (XXXI. 28.) szövege magyar fordítás szerint így hangzik: „Ha a kutatások
nagyon mélyre jutva kénes vagy tirnsós rétegre bukkannak, úgy a bányászok életveszélyben vannak. A veszélyről egy égő lámpa leeresztésével győződhetnek meg, amely ilyen
esetekben elalszik. Akkor az akna két ellentétes oldalán szellőzőlyukakat fúrnak a mérges
párák elvezetésére. Az előbb említett bajtól eltekintve, ha a nagy mélység miatt romlott
meg a levegő, úgy kendőkkel való legyezgetéssel igyekeznek azt megváltoztatni."
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117. ábra. Szellőztetés kendőlengetéssel
A - táró; B - lengetett kendő

sük követel nagy, körültekintő gondosságot. De a bányászok nemcsak
a létrák fokain szállnak le, hanem a felvonókötélre erősített kötélnyeregben ülve ís leereszkednek a bányába a korábban ismertetett háromféle felvonógép segítségével. Mivel pedig vannak erősen lejtős aknák is,
a bányászok és a munkások az ágyékuk köré kötött bőrön, a farbőrön,
ülő helyzetben csúsznak le, akárcsak a gyerekek télen a domb jeges lejtőjén. Hogy fel ne boruljanak, egyik karjukkal a kifeszített kötelet
karolják át. Ezt a kötelet az aknaszáj fölött lévő gerendához kötik, alul
pedig az aknafenékbe vert faoszlophoz, A bányászok tehát ezen a
három módon szállnak le a bányába. Van még egy negyedik mód is,
amikor az emberek és a lovak egy lejtős, csavarodó akna kőzetébe
vágott lépcsőkön szállnak le a föld alatti gépekhez és ugyanezen az úton
jönnek fel a föld színére. llf
ÍI5
Az első három leszállási mód főként az Érchegységben és a Harzban volt szokásos,
a negyediket - a sziklába vágott lépcsőkön való közlekedés - a magyarországi bányákban
alkalmazták.
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118. ábra. A beszállás különféle módjai
A - létrán leszálló bányász, csu.klya.jatt,- bányaméccsel; B - beszállás kötélnyergen; C - beszállás farbőrön, D - beszállás kőzetbe vágott lépcsőkön
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Hátra van még, hogy a bányászok baleseteiről és betegségeiről szóljunk, valamint az ezek ellen lehetséges védekezésről. Mert nagyobb
gondot Ülik fordítani az egészség megtartására, mint a pénzszerzésre,
mert csak egészségesen rendelkezhetünk erőinkkel szabadon. A különféle bajok közül egyesek a test tagjait sújtják, mások a tüdőt vagy a szemet támadják meg, de vannak olyanok is, amelyek végül megölik az
embert.
Az aknák egy jó részében található nagymennyiségű és nagyon hideg
víz rendszerint az alsó lábszárakat támadja meg, mert a hideg ellensége
az izmoknak. A bányászok tehát ilyen esetben megfelelően magas csizmával és bőrnadrággal védjék lábszárukat a hideg víz ellen. Aki ezt a
tanácsot nem fogadja meg, az nagyot vetkezik az egészsége ellen, főleg
Öregkorára. Másrészt vannak olyan száraz bányák is, hogy bennük víznek nyoma sínes. Ez a szárazság még nagyobb veszedelmet jelent a
bányászoknak, mert a bányamunka közben keletkező és állandóan
kavargó por, a légcsőbe és a tüdőbe hatolva, légzési nehézségeket és a
görögök által asztmának nevezett betegséget okoz. Hogyha romboló
ereje fokozódik, felsebzi a tüdőt és elsorvasztja a testet. A magyarországi bányákban vannak asszonyok, akiknek hét férjük volt. Valamennyit
a vészes sorvadás ragadta el. A meisseni körzetben lévő Altenbergben a bányákban fellépő „fekete kohófüst" 1 1 6 csontig hatoló sebeket és
fekélyeket rág a húsba. Még a vasat is elpusztítja, miért is ott az aknaházak minden szege fából van. Van azután egy cadmia-fajta, amely a
bányászok víztől nedvessé lett lábát és kezét szétrágja, de a tüdőt és a
szemet is megtámadja. Ezért a bányászok nemcsak bőrcsizmákat viselnek, hanem könyökig érő bőrkesztyűket ís, arcukat pedig bő hólyagálarccal védik, mert ez nem engedi át a port a légcsőbe és a tüdőbe s a
szembe. Hasonló módon védekeztek Rómában a cinóberkészítők a
halált hozó por belélegzése ellen. (Plinius, XXXIII. 40.)117
Légzési nehézségeket okoz a tárók és aknák rossz levegője is. Ez ellen
szellőztetőgépekkel lehet védekezni, amint már előbb részletesen kifejtettem. Van azonban még egy, még vészesebb baj is, amely könnyen
halált okozhat. Azokban az aknákban, folyosókban és tárókban, ahol a
kőzet keménységét tűzzel törik meg, a levegő méreggel telik meg.
Ugyanis a kőzetbe ágyazott telérek, erek és szálak mérges csóvákat
bocsátanak kí, amelyeket a tűz ereje szabadít fel az ércekből és más ásványokból. Ez a méreg a füsttel együtt felszáll, éppúgy mínt a kohófüst,
amely az érckohók falainak felső részeire ülepszik le. Ha nem tud a földből felszállni, hanem leszáll az akna vizére és azon úszkál, akkor vesze116

Arzénes savakra gondolhatunk, amelyek a tűzzel való jövesztésnéi horganyércekke!
együtt, korommal elkeveredve jelenhettek meg.
l?
Plinius (XXXIII. 40.) szerint a cinóber őrlésévet foglalkozó munkások a mühelyekben bő hólyagokkal kötik be az arcukat, nehogy lélegzésnél a mérges port beszívják, de
azért mégis lássanak.
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delmet okozhat. Mert ha víz a beledobott kőtől vagy más okból mozgásba jön, akkor a méreg felszáll és megmérgezi a lélegzetvétel folyamán
az embert. Még veszedelmesebb a még el nem aludt tűz füstje. Az állatoknak ettől a füsttől megfertőzött teste többnyire azonnal felduzzad,
elveszti mozgási és érzékelési képességét és fájdalom nélkül elhal. De az
emberek is, amint felfelé jönnek a létrán, miközben ez a mérges pára
sűrűsödik, lezuhannak, mert kezük felmondja a szolgálatot, dagadtnak
látszik, a lábuk ugyanígy, forogni kezd velük a világ, s ha különös szerencse folytán csak kevéssé sérülnek meg és megmenekülnek, akkor
sápadtak, mint a holtak. Ezért senki se szálljon be az ilyen bányába vagy
a vele szomszédosba, s ha mégis odakerülne, hagyja el, amilyen gyorsan
csak tudja. Az előrelátó és óvatos bányászok pénteken este gyújtják meg
a farakást, és hétfő előtt nem szállnak le az aknába, vagy nem lépnek be
118
a tárnába. Közben a mérges csóva ereje kimerül. Van, ahol a dolog
már a pokollal határos, mert egyes bányákban, bár ritkán, maguktól
keletkeznek ilyen mérges csóvák és válik pestisessé a levegő. Néha a
telérek üregeiben húzódik meg a mérges lég. Csehországnak Plana 1 ' 9
nevű városában van néhány barlang, amelyek az év bizonyos szakaszaiban olyan gőzöket bocsátanak ki savanyúvízforrásokból, hogy tőlük
kialusznak a lámpák és meghalnak a hosszabb ideig a barlangban tartózkodók. Plinms (XXXI. 28) hasonló esetről így ír: „A lemélyített aknákban kénes timsós gőzök ölik meg a bányászokat. A veszélyt az jelzi,
hogy a lebocsátott égő mécses kialszik. Ilyenkor az akna közelében,
jobbra és balra szellőzőaknákat ásnak, amelyek a gonosz levegőt kiszívják." Planában fájtatokat állítanak fel az ártalmas levegő elszívására és a
veszély elhárítására. Ezekről a fújtatókról már előbb beszéltem.
Előfordul, hogy a bányászok leesnek a létráról és karjukat, lábukat,
esetleg nyakukat törik. De meg is fulladhatnak, ha az aknazsompba
zuhannak. Ennek oka többnyire az aknász hanyagsága, mert az Ő legfőbb feladata a létráknak gondos odaerősítése az akna ácsolásához,
hogy ne inoghassanak. Neki kell gondoskodni arról is, hogy az aknazsomp biztonságosan be legyen födve deszkákkal, azokat senki el ne
mozdíthassa s így az emberek ne eshessenek a vízbe. Ezért az aknásznak
kötelességét lelkiismeretesen teljesítem kell.

118
Spackeler (1955. p. 57.) rámutat arra, hogy Agricola a jó bányalevegőt - tekintettel
a bányászok egészségére - nagyon fontosnak tartotta. Kiemeli, hogy a levegővel való ellátás és a balesetek, valamint betegségek közötti összefüggés indokolja Agncola fejtegetéseinek terjedelmét. Soraiban igen magasfokú orvosi felelősségérzete nyilvánul meg a mélyben dolgozó bányászok i r a m .
119
Csehországban több Plán vagy Plana nevű helység van. Sternberg (1836. p. 259.)
Plán melletti ezüstbányáról a XVI. század első feléből származó adatokat közöl, de a mérgezett levegővel kapcsolatos nehézségeket nem említi. Ez a Plán nevű helység Csehország
északnyugati részén fekszik, Karlsbadtól (Karlovy Vary) 45 km-re.
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Az aknaház ajtaja ne nézzen északra, nehogy télvíz idején a létrák
eljegesedjenek, mert ha ez megtörténik, akkor a hidegtől meggémberedett kéz nem bír elég erősen megfogódzní. De a bányászok maguk is
legyenek óvatosak, nehogy saját gondatlanságuk következtében lezuhanjanak.
A bányák be is omolhatnak és az eltemetett vájárok elpusztulhatnak.
120
Amikor egykor Goslar mellett a Rammelsberg beomlott, a krónika
szerint annyi ember vesztette életét a lezúduló kőzettömeg alatt, hogy
egyetlen napon 400 asszony lett özveggyé. Tizennégy év előtt Altenbergben is bedőlt a kibányászott hegynek az üreges része és agyonnyomott hat bányászt, magával rántott egy házat, benne egy anyát a kisfiával. Ezek az esetek legtöbbször olyan bányákban fordulnak elő, ahol az
érc tömzsökben van. Ezért szükséges, hogy sűrűn hagyjanak meg kőzetoszlopokat, vagy ácsolják ki a bányát, és ily módon támasszák meg
a hegyet. Nehogy a lezúduló kőzet összezúzzon mindent, biztosítani
kell az aknákat, tárókat és folyosókat megfelelő erősségű aláépítéssel.
A mi bányáinkban nem ismeretes a Szardíniában előforduló sohfuga
nevezetű állat. SolfflttS
leírása szerint ez egy apró, pókszerű állat. Solifugának azért nevezik, mert menekül a napfény elől. Különösen az
ezüstbányákban gyakori. Rejtve szaladgál ide-oda és azt, aki óvatlanul
reáül, halálos veszedelembe dönti. De éppen Solinus említi azt is, hogy
egyes helyeken meleg gyógyforrások fakadnak, amelyek a solifuga mérgező hatását semlegesítik.
Egynéhány, szerencsére nagyon kevés bányánkban más veszedelem
lappang: szörnyű hegyi szellemek. Ezekről „A föld alatti állatokról"122
című könyvemben írtam. Ezeket a démonokat csak imával és böjtöléssel
lehet elűzni.
Ezek és ezekhez hasonló bajok az okai annak, hogy némely aknát felhagynak. Az első és legfőbb ok erre az ércszegénység, illetve az, hogy a
kezdetben ércben dús akna meddővé vált. A második ok a beáramló víz
nagy mennyisége, amelyet a bányászok sem tárón át elvezetni nem tudnak, mert ilyen mélyen a hegybe tárót hajtani nem lehet, sem a vízemelő
120

A rammelsbergi bányászat a XIV. század közepén megszűnt. Nincsenek biztos adataink az ott történtekről. Krónikások szerint igen nagy katasztrófáról lehetett szó. Az esemény 1341 és 1361 között történhetett. Valószínű, hogy a pusztulás folyamatos volt. A
beomlások annyira szaporodtak, hogy az üzemeltetést hosszú időre be kellett szüntetni.
Bornhardt(1931.p.51.).
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Solinus-nak az i. sz. III. század római írójának Collectanea rerum memorabilium
című műve, amelyet később Polyhistoria néven ismertek.
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De animantibus subterraneis Über MDXLVIII. A zoológiái írás a középkor felfogását idézi, igen kevés kritikával. AHg érthető Agricola tudományos működéséhez mérve,
hogy hitelt ad a bányák jó és rossz szellemeiről, a bányarémekről és manókról szóló
meséknek. Nem egyedüli a nagy szellemek között, aki éppen e leggyengébb müve iránt
volt elfogult. Igyekezett előtérbe állítani: élete fő művéhez, a De re metallicához csatolta
függelékként.
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gépek sem képesek a vízét a túlságosan mély aknából kiemelni. Illetve,
a gépek talán képesek lennének erre, ám a költségek kétségtelen nagysága nem engedi meg ezt a megoldást, mert a ráfordítás nem állana
arányban az ércszegény telér hozamával. A harmadik ok az ártalmas
levegő, amelyet a bányatulajdonosok néha sem gépekkel, sem pénzáldozattal nem tudnak megjavítani, miért is az üzemet nemcsak az aknákban, hanem a tárókban is be kell szüntetni. A negyedik ok az egyes
helyeken fellépő mérges csóvák, ha nem lehet őket megszüntetni vagy
legalábbis enyhíteni. Ez okból Planában a Laurentius-aknát be kellett
szüntetni, pedig ezüstben gazdag volt. Az ötödik ok a borzasztó és
embergyilkos bányaszelíem, mert az elől mindenki menekül, mivel el
nem űzhető. A hatodik ok veszélyessé vált bányák aládúcolásának megrokkanása, mert ezt hegyomlás szokta követni. Az újjáépítést csak
rendkívüli ércgazdagság esetén szokták vállalni. A hetedik ok a háborús
események.
Amíg nem állapítható meg bizonyossággal, hogy a bányászok a tárót
vagy aknát fenti okokból hagyták el, addig azokat nem szabad helyreállítani. Ne higyjük, hogy eleink oly tunyák és tudatlanok voltak, hogy
egyszerűen otthagyták a haszonnal művelhető bányákat. Napjainkban
bizony számos bányavállalkozó, üres mesemondásra hallgatva, egykor
felhagyott bányákat újra üzembe helyezett és erre alaposan ráfizetett.
Nehogy az eljövendő időkben utódaink újra olyan bányavállalkozásba
kezdjenek, amelyet nem érdemes felújítani, hasznos lenne írásbeli feljegyzéseket készíteni arról, hogy miért maradt abba egyes tárók és
aknák üzemeltetése. Ismeretes, hogy Freibergben ez egykor meg is történt, s így tudjuk, hogy az aknák felhagyásának oka a túlságos vízbőség
volt.
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